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 8 غير المدققةقائمة المركز المالي المرحلية المختصرة 

 9 غير المدققةقائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية المختصرة 

 10 غير المدققةقائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة 
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 2015سبتمبر  30تقرير مجلس اإلدارة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 المساهمون األفاضل،،

 

 . 2015من عام  الثالثنيابةً عن مجلس اإلدارة، يسرني أن أقدم لكم النتائج الماليّة لبنككم بالنسبة للربع 

 

تمييز بنك إتش هناك تركيٌز محدد على تحسين تجربة العمالء التي نقّدمها كدعٍم الستراتيجيّتنا. وإننا مصممون على  خالل هذا الربع، كان

تم اشتمال ذلك ضمن حملة ترّكز على الموظَّفين يُطلق عليها أس بي سي ُعمان عن منافسيه من خالل خدمة العمالء التي يقّدمها. وقد 

 إنشاء حس أكبر من االلتزام والملكيّة تجاه عمالئنا.وتسعى إلى "أبشر" 

 

 ملخص األداء 

 

مليون  9.5مليون لاير ُعماني مقارنةً مع  8.1الذي بلغ في صافي األرباح  %14.7بنسبة  نقصاً منذ بداية العام حتى اآلن  ظهر أداؤنايَّ 

 .2014عكس ضريبة المرة الواحدة في عام تكرار لحجز أي دم ع، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى 2014لاير ُعماني للفترة نفسها من عام 

 

مليون لاير ُعماني مقارنةً مع  53.8ليصل إلى  %1.5ارتفع صافي إيرادات التشغيل قبل المحمل من انخفاض قيمة القروض بنسبة 

مليون لاير ُعماني للفترة نفسها من العام السابق، وذلك نظراً الرتفاع صافي إيرادات الفوائد وصافي إيرادات الرسوم وإيرادات  53.0

 التشغيل األخرى.

 

 36.5، مقارنة مع 2015 سبتمبر 30مليون لاير ُعماني للفترة المنتهية في  36.6ليصل إلى  %0.3تفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة ار

، وذلك نظراً للزيادة في قروض وسلف الشركات. كما ارتفع صافي إيرادات الرسوم 2014مليون لاير ُعماني للفترة نفسها من عام 

، وذلك نظراً 2014 سبتمبر 30مليون لاير ُعماني للفترة المنتهية في  9.5مليون لاير ُعماني مقارنةً مع  9.7% ليصل إلى 2.1بنسبة 

مليون لاير ُعماني للفترة المنتهية في  1.7وبلغت إيرادات التشغيل األخرى كما ورد في التقارير  اع رسوم أعمال التمويل التجاري.الرتف

من بيع عمليات البنك في تحقيق ربح إلى  ، ويعود ذلك2014رة نفسها من عام مليون لاير ُعماني للفت 0.6مقارنةً مع  2015 سبتمبر 30

 مليون لاير ُعماني. 0.7بواقع غير رئيسيّة  من بيع استثماراتربح و مليون لاير ُعماني 0.8هند بواقع ال

 

 المحمل من بشكل رئيسي من المتحققة لاير ُعماني مليون 2.9ظِهر التقارير صافي المحمل من انخفاض قيمة القروض بواقع تَّ و

الناتج مليون لاير ُعماني  1.1مليون لاير ُعماني والمحمل من مخصص الشركات العام بواقع  2.5بواقع  ةالتجزئة المحدد اتمخصص

ماني من عمالء مليون لاير عُ  1صافي عكس يبلغ بشكل جزئي من خالل  تخفيضهزيادة في قروض وسلف الشركات، وهو ما تم  من

 .2014مليون لاير ُعماني للفترة نفسها من عام  2.6الشركات، مقارنةً مع صافي محمل بواقع 

 

مليون لاير ُعماني للفترة نفسها من عام  40.7مليون لاير ُعماني مقارنةً مع  41.2% لتصل إلى 1.2ارتفعت مصروفات التشغيل بنسبة 

2014. 

 

 1288.8% لتصل إلى 13.2بنسبة  2015 سبتمبر 30كما في  محجوزةالمخصصات والفائدة ال بعد خصمالقروض والسلف ت ارتفع

 وذلك نظراً للزيادة في قروض وسلف الشركات.  2014 سبتمبر 30مليون لاير ُعماني كما في  1138.5مليون لاير ُعماني، مقارنة مع 

 

 30مليون لاير ُعماني كما في  1800.3لاير ُعماني مقارنةً مع مليون  1881.2لتصل إلى  %4.5بنسبة  ودائع العمالءارتفعت كما 

 %.68.5أحد أكثر البنوك سيولةً في السوق، حيث تبلغ نسبة قروضه إلى ودائعه ويبقى البنك  .2014 سبتمبر

 

ا يمثّل قاعدة ، م2014 سبتمبر 30% كما في 17.9مقارنةً مع  2015 سبتمبر 30% كما في 18.1وبلغ معدل كفاية رأس المال للبنك 

 رأس مال تزداد قوةً مع مرور الوقت من أجل نمو البنك المستقبلي.

 

يسّرنا أّن وكالة فيتش، وهي وكالة تصنيفات عالميّة يقع مقرها الرئيسي في نيويورك ولندن، قد أّكدت مجدداً أّن تصنيف الجدارة 

". ومع أنّه تم +bb" بعد أن كان "-bbbالجدوى الماليّة لنا إلى " تقييم"، كما أنّها رفعت +Aاالئتمانيّة لبنك إتش إس بي سي ُعمان هو "

 سلطنة.الفي  مصنفبنك إتش إس بي سي ُعمان أفضل بنٍك  يظلتخفيض مستوى الرؤية المستقبليّة، 

 

 تقديم أفضل تجربة عمالء

 

في قطاعنا الرئيسي لخدمات بريمير. ويمثل  مؤشر توصية العمالءاً في تحسن نافي الخدمات المصرفية لألفراد وإدارة الثروات، شهد

تجربتهم المصرفيّة بشكل عام. وقد شهدنا زخماً مؤشر توصية العمالء مسحاً يُدار خارجياً ويقيس التغذية الراجعة للعمالء فيما يتعلق ب

لرقميّة بتقديم خدمة ثري دي سكيور % مقارنة بالعام السابق. كما عززنا منصتنا المصرفية ا68قوياً في مبيعات الرهون التي نمت بنسبة 

 بطاقات االئتمان وبطاقات الخصم الخاصة بهم للمعامالت التي تتم عبر اإلنترنت.التي تقّدم للعمالء حماية أمنية معززة عند استخدام 
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ندوة لسلسلة النمو حول واصلنا دعمنا للشركات الصغيرة والمتوسطة في ُعمان من خالل آخر وفيما يتعلق باألعمال المصرفية التجارية، 

 "الريادة في تطوير البنية التحتيّة في ُعمان". وقد حضر العديد من عمالئنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة ليستمعوا إلى ويتفاعلوا مع

يوروموني ألفضل بنٍك إلدارة النقد في ن لفوزنا، للمرة الرابعة على التوالي، بجائزة كما أننا سعيدوخبراء المجال الذين تناولوا الحدث. 

 ويعكس هذا النجاح مدى قوة حلول الدفعات وإدارة النقد الخاصة بنا والتي يمكننا تقديمها لعمالئنا من الشركات في ُعمان.مان. عُ 

 

 االستثمار في موظَّفينا والمجتمع

 

موظَّفاً لدينا تدريباً متخصصاً لتعزيز طريقة تفاعلهم مع  150االستراتيجيّة لتنفيذ المعايير العالميّة، تلقّى ما يقارب كدعٍم ألولويتنا 

 العمالء لضمان قدرتنا على حماية البنك وجميع أصحاب المصلحة من المخاطر المتزايدة التي تتمثل بالجريمة المالية.

 

مشاركة الموظَّفين وتمكينهم. ة لمشاركة تغذية راجعة سرية في مسٍح سنوي للموظَّفين يقيس وبشكل منفصل، أُعطي الموظفون الفرص

ن وقد أظهر ملخص التغذية الراجعة مستويات قوية من المشاركة والتمكين اللَذْين يعدان مؤشَرْين إيجابيَّْين من حيث كيفيّة عمل البنك م

 وجهة نظر موظَّفيه.

 

الوطني للرؤساء برنامج القد انضم إلى كبار موظَّفيه، وهو سعود الشيذاني، المسؤول الرئيسي عن العمليات، كما يفتخر البنك بأّن أحد 

تجربة تعلّمية انتقاليّة إيصال ويهدف برنامج االثني عشر شهراً إلى التنفيذيين والذي أُطلِق من قبل ديوان البالط السلطاني هذا العام. 

 خاص في ُعمان والجيل القادم من الرؤساء التنفيذيين في هذا القطاع.لكبار التنفيذيين في القطاع ال

 

وقد تشارك البنك مع المجلس البريطاني والهيئة العامة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة )ريادة( لتصميم وتقديم "برنامج سبرينج 

بمهارات جديدة المندوبين  تزويدثالثة أيام إلى  من صاحبات المشاريع في مسقط. ويسعى البرنامج الذي تبلغ مدته 32بورد" لـِ 

 .لمساعدتهم في تحقيق النمو على المستوى الفردي والمهني، كما سيتم عقد جلستَْين إضافيَّتَْين في منطقتَْي ظفار والداخلية

  

 الخاتمة

 

موظَّفينا وإدارتنا على ما بذلوه من جهد  رب عن شكري وتقديري لجميعفي الختام، وبالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة، أوّد أن أعُ 

كما نخّص بالشكر البنك المركزي الُعماني والهيئة العامة لسوق المال على دعمهم المتواصل  .لتزام متواصٍل وتفاٍن في العملإو

 .وإرشاداتهم الحكيمة

 

األربعين، آمالً أن تحقق الدولة المزيد من أنتهز الفرصة ألهنئ الشعب الُعماني بمناسبة عيده الوطني الخامس وويسّرني أيضاً أن 

 .لحضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيداالزدهار تحت القيادة الحكيمة 

 

 

 

 

 دايفيد إلدون

 رئيس مجلس اإلدارة
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 2015سبتمبر  30ملخص النتائج غير المدققة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

2015سبتمبر  30   2014سبتمبر  30   

التغير %نسبة   لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف   

    قروض وسلف بالصافي من 

 13.2 1.138.455 1.288.819 المخصصات والفوائد المحفوظة 

     

 4.5 1.800.319 1.881.209 ودائع العمالء 

     

(0.7) 308.636 306.590 صافي األصول   

     

(0.6) 0.154 0.153 صافي األصول للسهم الواحد *   

     

 فترة التسعة أشهر   

 المنتهية في

التسعة أشهر  فترة  

    المنتهية في

2015سبتمبر  30   2014سبتمبر  30   نسبة التغير % 

  لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف  

     

 0.3 36.544 36.649 صافي إيرادات الفوائد 

     

(14.9) 9.480 8.063 صافي الربح للفترة   

     

(16.7) 0.006 0.005 ربحية السهم الواحد )على مستوى العام( **  

     

%18.11 معدل كفاية رأس المال ***  17.94%  0.17 

     

 

 

 
متوسط عدد األسهم العادية قيد سبتمبر على  30* يتم احتساب صافي األصول )القيمة الدفترية( للسهم الواحد بقسمة صافي األصول )القيمة الدفترية( في 

 .سبتمبر 30اإلصدار في 
 

سبتمبر  30ة في ** تم احتساب ربحّية السهم الواحد )على مستوى العام( بقسمة صافي الربح بعد الضريبة المنسوب إلى المساهمين العاديين للفترة المنتهي
 .على متوسط عدد األسهم العادية قيد اإلصدار للفترة

 
 .ويمّثل المعدل نسبة األصول المرجحة بالمخاطر إلى رأس المال .عدل كفاية رأس المال وفقًا لمعاهدة بازل لكفاية رأس المال***تم احتساب م
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 2015سبتمبر  30قائمة الدخل الشامل المرحلية المختصرة غير المدققة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

  

الربع 

 المنتهي في

سبتمبر  30

2015 

المنتهي لربع ا

 في

سبتمبر  30

2014 

فترة التسعة أشهر 

 المنتهية في

سبتمبر  30

2015 

التسعة فترة 

 أشهر

 المنتهية في

سبتمبر  30

2014 

 اتإيضاح 
لاير عماني  

 باآلالف

لاير عماني  

 باآلالف 
لاير عماني  

 باآلالف 

لاير عماني  

 باآلالف 
      

 41.929 41.969 15.265 14.199 5 إيرادات فوائد  

(1.649) 6 مصروفات فوائد    (1.869)  (5.320)  (5.385)  

 36.544 36.649 13.396 12.550  صافي إيرادات الفوائد  

      

 9.524 9.705 3.362 2.911  صافي إيرادات الرسوم 

 5.476 5.491 2.043 2.130  صافي إيرادات صرف العملة

 828 294 - 1  إيرادات توزيعات األرباح

 590 1.671 42 96 7 إيرادات تشغيل أخرى

صافي إيرادات التشغيل قبل المحمل من انخفاض قيمة القروض 

 52.962 53.810 18.843 17.688   ومخصصات مخاطر االئتمان األخرى 

      

)المحمل( من انخفاض قيمة القروض ومخصصات مخاطر 

 بالصافي من االستردادات -االئتمان األخرى 

 
8 (683)  

 

(1.367)  (2.929)  (2.602)  

 50.360 50.881 17.476 17.005    صافي إيرادات التشغيل 

      

(12.975) 9 مصروفات تشغيل  (13.671)  (39.504)  (39.001)  

(571) 10 إهالك أصول غير ملموسة   (571)  (1.714)  (1.714)  

(13.546)   إجمالي مصروفات التشغيل   (14.242)  (41.218)  (40.715)  

      

 9.645 9.663 3.234 3.459    الربح قبل الضريبة 

(565)  مصروفات ضريبيّة     578 (1.600)  (165)  

 9.480 8.063 3.812 2.894     ربح الفترة  
      

      ( الشامل اآلخر الخسارةالدخل / )

البنود التي ستتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى أرباح أو خسائر عند 

      معينةالوفاء بشروط 

      استثمار متاح للبيع

(367)  القيمة العادلة / ربح )خسارة( -  1.074 (170)  1.071 

(646) - -  ربح القيمة العادلة المعاد تصنيفه إلى ربح أو خسارة                         -  - 

المبلغ المعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة فيما يتعلق بانخفاض  -

 - 22 - -  القيمة                        

(114) 42  ضريبة الدخل -  78 (108)  

  (325)  960 (716)  963 

      فروق صرف العملة 

خسارة صرف العملة األجنبيّة المعاد تصنيفها إلى الربح أو  -

 - 216 - -  استبعاد عمليات الهندالخسارة عند 

(67) 117  أثر تحويل العملة األجنبية -  174 (50)  

 
 117 (67)  390 (50)  

(208)  الشامل اآلخر للفترة بالصافي من الضريبة الدخل)الخسارة( /   893 (326)  913 

      

 10.393 7.737 4.705 2.686    إجمالي الدخل الشامل للفترة  

 
     

     11 األساسيّة )لاير ُعماني( -ربحية السهم الواحد 

 0.005 0.004 0.002 0.001  للفترة –األساسية )لاير ُعماني( 

 0.006 0.005 0.008 0.006  على مستوى العام –األساسيّة )لاير ُعماني( 

   

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة. 28إلى  11اإليضاحات المرفقة المدرجة بالصفحات من    
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                                          2015سبتمبر  30قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة غير المدققة كما في 
 

  
سبتمبر  30في 

2015 

سبتمبر  30في 

2014 

 مدققة

ديسمبر 31في   

2014 

باآلالف لاير عماني لاير عماني باآلالف اتإيضاح   لاير عماني باآلالف 

     األصول

 180.007 153.892 318.037  نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية  

 155.902 266.529 186.368  مستحق من بنوك  

 1.161.313 1.138.455 1.288.819 12 بالصافي -قروض وسلف لعمالء 

 666.151 561.684 421.202 13 استثمارات مالية  

 39.433 64.268 39.739 14 أصول أخرى  

 10.094 10.665 8.380 15 أصول غير ملموسة

 30.012 30.442 27.394 16 ممتلكات ومعدات  

 2.242.912 2.225.935 2.289.939  إجمالي األصول  

     

     وحقوق المساهمينااللتزامات 

     

     االلتزامات

 29.215 56.677 50.330  مستحق إلى بنوك  

 1.852.339 1.800.319 1.881.209 17 ودائع من عمالء

 51.481 60.303 51.810 18 التزامات أخرى  

 1.933.035 1.917.299 1.983.349  إجمالي االلتزامات  

     

     حقوق المساهمين

 200.031 200.031 200.031 23 المالرأس 

 34.984 33.759 34.984 )أ(24 احتياطي قانوني  

 1.446 1.488 - )ب(24 احتياطي نظامي

 4.597 6.029 3.881 )ج(24 احتياطي القيمة العادلة لألصول المالية المتاحة للبيع

(130) )د(24 احتياطي صرف العملة األجنبية  (281)  (497)  

 69.316 67.610 67.824  أرباح محتجزة  

 309.877 308.636 306.590  صافي حقوق المساهمين  

     

 2.242.912 2.225.935 2.289.939    وحقوق المساهمين إجمالي االلتزامات

     

  0.155  0.154 0.153  لاير ُعماني -صافي األصول للسهم الواحد 

     

     العموميّة:بنود خارج الميزانيّة 

     التزامات عرضية وارتباطات

 112.283 98.992 71.599  اعتمادات مستنديّة  -

 325.329 288.657 381.256  ضمانات -

 1.147.461 1.115.754 1.178.124 19 أخرى -

  1.630.979 1.503.403 1.585.073 
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة.تشكل  28إلى  11اإليضاحات المرفقة المدرجة بالصفحات من 
 

 بموجب قرار أعضاء مجلس اإلدارة. 2015أكتوبر  28تم اعتماد إصدار القوائم المالية المرحليّة المختصرة في 

 

 

        

 أندرو لونج  دايفيد إلدون

 الرئيس التنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة



 

 بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
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 2015سبتمبر  30قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية المختصرة غير المدققة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 

 
 رأس

 المال

احتياطي 

 قانوني

احتياطي 

 نظامي

القيمة  احتياطي

العادلة لالستثمارات 

 المتاحة للبيع

احتياطي صرف 

 العملة األجنبية

 رباحاأل

 اإلجمالي محتجزةال

 
لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

        

 305.847 65.505 - 5.066 1.486 33.759 200.031   2014يناير  1في 

        إجمالي الدخل الشامل للفترة  

 9.480 9.480 - - - - - ربح الفترة  

        ( الشامل اآلخر للفترة  الخسارةالدخل / )

(52) - 2 - - أثر تحويل العملة   - (50)  

صافي الحركة في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
 

 963 - - 963 - - - )بالصافي من الضريبة(

(52) 963 2 - - ( الشامل اآلخر للفترة الخسارةإجمالي الدخل / )  - 913 

        

(52) 963 2 - - ( الشامل اآلخر للفترةالخسارةالدخل / )  9.480 10.393 

(229) - - - - تحويل من األرباح المحتجزة   229 - 

 - - 2 963 (281)  9.709 10.393 

        معاملة مع المساهمين مسجلة مباشرة في حقوق المساهمين

(7.604) - - - - - 2013توزيعات أرباح مدفوعة عن عام   (7.604)  

(281) 6.029 1.488 33.759 200.031   2014سبتمبر  30في   67.610 308.636 

        

(497) 4.597 1.446 34.984 200.031 2015يناير  1في   69.316 309.877 

         إجمالي الدخل الشامل للفترة 

 8.063 8.063 - - - - - ربح الفترة  

         ( الشامل اآلخر للفترة الخسارةالدخل / )

 390 - 367 - 23 - - فروق صرف العملة األجنبية

صافي الحركة في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع )بالصافي من الضريبة(
 

  - - - (716)  - - (716)  

(716) 23 - - ( الشامل اآلخر للفترة الخسارةإجمالي الدخل / )  367 - (326)  

        

(716) 23 - - إجمالي الدخل الشامل للفترة  367 8.063 7.737 

(1.469) - - محتجزة عند بيع عمليات الهندمحول إلى أرباح   - - 1.469 - 

        

         معاملة مع المساهمين مسجلة مباشرة في حقوق المساهمين 

(11.024) - - - - - 2014توزيعات أرباح مدفوعة عن عام   (11.024)  

 306.590 67.824 130 3.881 - 34.984 200.031 2015سبتمبر  30في 

المرحليّة المختصرة.تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  28إلى  11اإليضاحات المرفقة المدرجة على الصفحات من 



 بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
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 2015سبتمبر  30قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة غير المدققة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

  

 التسعة أشهر 

 المنتهية في

سبتمبر   30  

2015 

التسعة أشهر 

 المنتهية في

سبتمبر 30  

2014 

 اتإيضاح 

لاير عماني  

 باآلالف 

لاير عماني  

 باآلالف 

    

     التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 9.645 9.663  الربح قبل الضريبة  

    تسويات لـ:

   -)المحمل( من انخفاض قيمة القروض ومخصصات المخاطر االئتمانية األخرى  -

 2.602 2.929  بالصافي من االستردادات    

 1.581 1.435  استهالك ممتلكات ومعدات -

 1.714 1.714  غير ملموسة إهالك أصول -

(664)  ربح من بيع استثمار مالي -  - 

(66)  أرباح بيع ممتلكات ومعدات -  (444)  

(36)  أثر تحويل العملة  -  (67)  

    التغير في األصول التشغيليّة   -

(4.240)  التغير في المبالغ المستحقة من بنوك  - 

(130.476)  بالصافي -التغير في القروض والسلف لعمالء   (160.585)  

(602)  التغير في األصول األخرى                     (2.550)  

    التغير في االلتزامات التشغيليّة   -

 7.616 36.536  التغير في ودائع من العمالء

(19.989) 139  التغير في االلتزامات األخرى  

(915)  ضريبة مدفوعة    -  (218)  

(84.583)  صافي النقد )المستخدم في( أنشطة التشغيل    (160.695)  

    

    التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار  

(3.605.892)  شراء استثمارات ماليّة    (5.131.093 )  

 5.393.791 3.848.220  متحصالت من استحقاق استثمارات ماليّة  

(1.774)  شراء ممتلكات ومعدات    (1.215)  

 450 738  متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات 

 تدفق نقدي وارد من بيع عمليات الهند، بالصافي من النقد 

(2.544)  وما يماثل النقد      - 

 261.933 238.748  صافي النقد الناتج من أنشطة االستثمار  

    

    التدفقات النقدية من أنشطة التمويل 

(11.024)  توزيعات أرباح مدفوعة  (7.604)  

(11.024)  صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل    (7.604)  

    

 93.634 143.141   صافي التغير في النقد وما يماثل النقد 

    

 254.224 290.808  النقد وما يماثل النقد في بداية الفترة    

    

 347.858 433.949 28 النقد وما يماثل النقد في نهاية الفترة    

 

تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة. 28إلى  11اإليضاحات المرفقة المدرجة بالصفحات من 
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 الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية 1

 

، كشركة مساهمة ُعمانية عامة، ويزاول 1979يناير  1( في أو بنك إتش إس بي سي ُعمان )"البنك"تأسس بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

والرمز  1727نشاطه كبنك تجاري من خالل شبكة من الفروع في سلطنة ُعمان وباكستان. وإن العنوان المسجل للمركز الرئيسي للبنك هو ص.ب 

 ُعمان. ويدرج البنك أسهمه في سوق مسقط لألوراق المالية.مكتب بريد السيب الرئيسي، سلطنة  111البريدي 
 

% من أسهم البنك. والشركة األم المطلقة لبنك إتش بي إم إي هي إتش إس بي سي 51ويمتلك بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود ما نسبته 

 القابضة بي إل سي.
 

ش إس بي سي ُعمان إلى إتش إس بي سي الشرق األوسط القابضة بي في من بنك سهماً في بنك إت 1.020.159.523، تم تحويل 2015في أكتوبر 

 إتش إس بي سي الشرق األوسط.

 

 أساس اإلعداد 2
 

 

 االلتزام بمعايير التقارير المالية الدولية )أ(
 

المالية المرحلية"، الصادر عن مجلس معايير "التقارير  34تم إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة للبنك وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

لُعماني رقم المحاسبة الدولية ومتطلبات اإلفصاح الواردة بقواعد ونماذج اإلفصاح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال وقانون الشركات التجارية ا

 وتعديالته واللوائح المنظمة الصادرة عن البنك المركزي الُعماني.  1974
 

وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية التي تم إصدارها من قبل  2014ديسمبر  31القوائم المالية المدققة للبنك كما في وللسنة المنتهية في تم إعداد 

 ي الُعماني. مجلس معايير المحاسبة الدولية ومتطلبات اإلفصاح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال واللوائح المنظمة الصادرة عن البنك المركز
 

فة إلى التفسيرات تشتمل معايير التقارير المالية الدولية على المعايير المحاسبية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ومن هيئته السابقة باإلضا

 الصادرة من قبل لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية وهيئتها السابقة. 

 

 
 عرض المعلومات )ب(

 

 التنفيذيّة للبنك هي الريال الُعماني، وهي أيضاً عملة العرض للقوائم المالية المرحلية المختصرة للبنك.العملة 
 

 

 المعلومات المقارنة )ج( 
 

 والهيئة العامة لسوق المال. 34تتضمن هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة معلومات مقارنة كما يقتضي المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 

 

 استخدام التقديرات واالفتراضات د()
 

م هما إن إعداد المعلومات المالية يتطلب استخدام تقديرات وافتراضات حول الظروف المستقبلية. وإن استخدام المعلومات المتاحة وتطبيق األحكا

ت المفصح عنها. وترى اإلدارة أن أهم السياسات عنصران رئيسيان عند القيام بوضع التقديرات، وقد تختلف النتائج الفعلية في المستقبل عن التقديرا

ي تم االستحواذ المحاسبية للبنك التي تتطلب بالضرورة تطبيق األحكام هي تلك التي تتعلق بتقييم األصول وااللتزامات القابلة للتحديد بشكل منفصل والت

يمة القروض والسلف وتقييم األدوات المالية وانخفاض قيمة األصول عليها خالل عملية الدمج، واألعمار اإلنتاجية لألصول غير الملموسة وانخفاض ق

 المالية المتاحة للبيع. 
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 )تابع( أساس اإلعداد 2
 

 التطورات المحاسبيّة المستقبليّة  )هـ(
 

أو بعد ذلك  2015يناير  1يدخل عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات حيز التطبيق بالنسبة للفترات السنويّة التي تبدأ في 

 ما يلي: التاريخ. ومن غير المتوقَّع أن يكون لدى أيٍّ منها تأثيٌر جوهريٌّ على القوائم الماليّة المرحلية المختصرة للبنك باستثناء 
  

تصنيف األصول الماليّة وااللتزامات الماليّة وقياسها واالعتراف بها. وقد تم إصدار ‘ األدوات الماليّة’ 9يعالج معيار التقارير الماليّة الدولّي رقم 

الواردة في المعيار المحاسبّي الدولّي رقم  ، ويحّل هذا المعيار محّل اإلرشادات2014في يوليو  9النسخة الكاملة من معيار التقارير الماليّة الدولّي رقم 

ويبّسط نموذج القياس المشترك ويكّون ثالث فئات قياس  9الذي يتعلّق بتصنيف وقياس األدوات الماليّة. ويحتفظ معيار التقارير الماليّة الدولّي رقم  39

لشامل االّخر والقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ويوجد هناك في رئيسيّة لألصول الماليّة: التكلفة المهلَكة والقيمة العادلة من خالل الدخل ا

 . 39 الدولّي رقم الوقت الحالّي نموذٌج متوقٌَّع لخسائر االئتمان يحّل محّل نموذج خسارة االنخفاض بالقيمة المتكبَّدة المستخَدم في المعيار المحاسبيّ 
   
 

ولكن من الممكن تطبيق العرض المعدل بالنسبة لبعض  2018يناير  1ككل هو  9الماليّة الدولّي رقم تاريخ التطبيق اإللزامي لمعيار التقارير 

على القوائم المالية ولكن  9 االلتزامات التي تقاس بالقيمة العادلة اعتباراً من تاريخ سابق. يقوم البنك حالياً بتقييم أثر معيار التقارير الماليّة الدولّي رقم

 متطلبات التصنيف والقياس وانخفاض القيمة ومحاسبة التغطية وعالقاتها المتبادلة، فمن غير الممكن في هذه المرحلة تحديد األثر المحتملنظراً لتعقيد 

 كما بتاريخ اعتماد هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة.       

 

 
والذي يغطي عقود البضائع  18مالء"، سيحل محل المعيار المحاسبي الدولي رقم "اإليرادات من العقود مع الع 15معيار التقارير المالية الدولي رقم 

الذي يغطي عقود اإلنشاء. ويستند هذا المعيار الجديد إلى مبدأ االعتراف باإليرادات عند نقل السيطرة  11والخدمات، والمعيار المحاسبي الدولي رقم 

رة السيطرة فكرة المنافع والمخاطر. ويسمح المعيار باتّباع منهجية معدلة لألثر العكسي. وبموجب وبالتالي تستبدل فك -على سلعة أو خدمة إلى العميل 

فترة المقارنة. هذه المنهجيّة، ستقوم الكيانات باالعتراف بالتعديالت االنتقاليّة في األرباح المحتجزة بتاريخ التطبيق المبدئي، أي دون إعادة بيان 

تقوم بتطبيق القواعد الجديدة على العقود غير المكتملة كما في تاريخ التطبيق المبدئي. ويكون تاريخ التطبيق اإللزامي  وسيكون على الكيانات فقط أن

. ويقوم البنك اآلن بتقييم أثر هذا المعيار، لكنه من غير العملي تحديد األثر المحتمل بتاريخ 2017يناير  1هو  15لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 

 تماد هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة.اع

 

 السياسات المحاسبية  3

ية كما في وللسنة إن السياسات المحاسبية التي طبقها البنك في هذه القوائم الماليّة المرحلية المختصرة تتفق مع تلك التي طبقها البنك في قوائمه المال

 .  2014ديسمبر  31المنتهية في 

 

 والخدماتالمنتجات  4

 يقدم البنك مجموعةً شاملةً من الخدمات المصرفيّة والخدمات الماليّة ذات الصلة لعمالئه.   
 

  تقدم الخدمات المصرفية لألفراد وإدارة الثروات مجموعةً واسعةً من المنتجات والخدمات لتلبية االحتياجات المصرفية الشخصية والتمويل

للعمالء األفراد. وعادةً ما تشتمل عروض العمالء على منتجات الخدمات المصرفية الشخصية  االستهالكي واحتياجات إدارة الثروات

)الحسابات الجارية وحسابات التوفير والرهون والقروض الشخصية وبطاقات االئتمان وبطاقات الخصم وخدمات الدفع المحلية والدولية(، 

 االستثمارية وخدمات التخطيط المالية(.باإلضافة إلى خدمات إدارة الثروات )التأمين والمنتجات 

 أما عن الخدمات المصرفية التجارية، فتشتمل عروضها على تقديم خدمات تمويل المديونيّات وعمليات إدارة الدفع والنقد والتمويل التجاري 

ي وأسعاره، وخدمات الصيرفة المباشرة والنقد و مشتقاته في الصرف األجنبالدولي والخزانة وأسواق رأس المال والبطاقات التجارية والتأمين 

 وإنجاز المعامالت عبر اإلنترنت.

  تقدم الخدمات المصرفية العالمية واألسواق حلوالً مالية صممت خصيصاً للحكومة والعمالء من الشركات والمؤسسات. وتقدم األقسام التي

تشتمل على خدمات التمويل واالستشارات والمعامالت، باإلضافة ترتكز على خدمة العميل مجموعةً كاملةً من اإلمكانيات المصرفية، والتي 

ة إلى أعمال األسواق والتي تقدم خدمات في مجال االئتمان واألسعار والصرف األجنبي وأسواق المال واألوراق المالية واألنشطة االستثماري

 الرئيسية.
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 إيرادات الفوائد 5

  

 2015سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  %2.88المحملة بفوائد معدالً سنوياً شامالً قدره بلغت إيرادات الفوائد عن األصول  

 %(. 2.82 - 2014سبتمبر  30)

 

  مصروفات الفوائد 6

 

 - 2014سبتمبر  30% )0.37، بلغ متوسط التكلفة السنوية الشاملة لألموال 2015سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

0.39.)% 

 

 

 إيرادات تشغيل أخرى   7
 

 

 

فترة التسعة أشهر 

 المنتهية في

فترة التسعة أشهر 

 المنتهية في

سبتمبر 30  سبتمبر 30   

 2015 2014 

   

 لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف 

 - 815 ربح من بيع عمليات الهند*

 - 664 ةمالي اتربح من بيع استثمار

 444 66 بيع ممتلكات ومعدات ربح من

 17 - ربح من بيع قروض مشتركة

(22) انخفاض قيمة استثمارات األسهم المتاحة للبيع  - 

 129 148 إيرادات أخرى

 1.671 590 

 

 بيع العمليات المصرفيّة لبنك إتش إس بي سي ُعمان في الهند:* 

مارس  31عن اتفاقيّة لبيع عملياته المصرفيّة في الهند إلى بنك الدوحة. وفي ، أعلن بنك إتش إس بي سي ُعمان 2014أبريل  16بتاريخ    

مليون لاير ُعماني وقام بتسجيل  7.1، أنهى بنك إتش إس بي سي ُعمان عملية االستبعاد بمقابل بيع بلغ )بالصافي من الضريبة( 2015

 مليون لاير ُعماني. 0.8ربح من االستبعاد بواقع 

 
 

 بالصافي من االستردادات  -خفاض قيمة القروض ومخصصات مخاطر االئتمان األخرى )المحمل من( ان 8

 

  
فترة التسعة أشهر 

 المنتهية في

فترة التسعة أشهر 

 المنتهية في

سبتمبر 30  سبتمبر 30   

 2015 2014 

 لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف 

   

(1.546) (12عام )إيضاح  -مخصص خالل الفترة   (1.454)  

(5.267) (12محدد )إيضاح  -مخصص خالل الفترة   (4.567)  

 1.438 1.956 (12مخصصات محررة / مستردة )إيضاح 

 173 450 تسويات نتيجة رد القيمة العادلة

 352 237 فوائد محفوظة محررة

 1.552 1.640 قروض مشطوبة مستردة

(399) الخسارةديون معدومة مشطوبة مباشرةً بقائمة الربح أو   (96)  

 (2.929)  (2.602)  

 

 

 

 

 

 



 بنك إتش أس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
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 مصروفات التشغيل 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سبتمبر  30مليون لاير ُعماني التي تمثل مصروفات سحب "جائزة مندوس" ) 1فات العموميّة واإلداريّة للفترة الحاليّة المصرو* تشمل 

 مليون لاير ُعماني(. 1.3: 2014

 

 

 إهالك أصول غير ملموسة 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ربحية السهم الواحد األساسيّة 11

 

 

 :  يتم احتساب ربحيّة السهم الواحد األساسيّة بقسمة الربح المنسوب إلى المساهمين على المتوسط المرجح لعدد األسهم قيد اإلصدار كما يلي

 

 

 
فترة التسعة أشهر 

 المنتهية في

 تسعة أشهر 

 المنتهية في

 للسنة

 المنتهية في

سبتمبر 30  سبتمبر 30  ديسمبر 31   

 2015 2014 2014 

    

 2.000.312 2.000.312 2.000.312 المتوسط المرجح لعدد األسهم قيد اإلصدار )باآلالف(

 12.249 9.480 8.063 صافي ربح الفترة )لاير عماني باآلالف(

    )لاير ُعماني( –ربحية السهم الواحد األساسية 

 0.006 0.005 0.004 للفترة -األساسية )لاير ُعماني( 

 0.006 0.006 0.005 على مستوى العام - )لاير ُعماني( األساسيّة

   

 

 

 

 

 

 

 

 

فترة التسعة أشهر 

 المنتهية في

فترة التسعة أشهر 

 المنتهية في

سبتمبر 30  سبتمبر 30   

 2015 2014 

 لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف 

   

(18.271) منافع وتعويضات الموظَّفين     (18.062)  

(19.798) مصروفات عمومية وإدارية*     (19.358)  

(1.435) استهالك ممتلكات ومعدات     (1.581)  

 (39.504)  (39.001)  

 

فترة التسعة أشهر 

 المنتهية في

فترة التسعة أشهر 

 المنتهية في

سبتمبر 30  سبتمبر 30   

 2015 2014 

 لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف 

   ويمثّل إهالك األصول غير الملموسة نتيجةً لتجميع األعمال المحتسب كما يلي:

(1.319) ودائع أساسيّة   (1.319)  

(395) عالقات العمالء   (395)  

 (1.714)  (1.714)  



 بنك إتش أس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
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 بالصافي -قروض وسلف للعمالء  12

  

الُعماني، يشمل الجدول التالي مخصص انخفاض قيمة القروض على القروض التي تم الحصول عليها في التزاماً بلوائح البنك المركزي  

 تجميع األعمال.

 

 

سبتمبر 30   سبتمبر 30  ديسمبر 31   

 2015 2014 2014 

 لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف 

    

 79.453 90.755 74.795 سحب على المكشوف

 1.138.184 1.110.779 1.272.550 قروض

 43.522 45.046 30.929 فواتير مخصومة / مشتراة

 1.261.159 1.246.580 1.378.274 إجمالي القروض والسلف

(28.462) محدد -مخصص انخفاض قيمة القروض   (37.530 )  (36.192)  

(17.423) عام* -مخصص انخفاض قيمة القروض   (15.691 )  (15.880)  

(43.570) فوائد محفوظة  (54.904 )  (47.774)  

 1.161.313 1.138.455 1.288.819 صافي القروض والسلف

 

 * يتكون المخصص العام من المخصص على أساس المحفظة للقروض والسلف المقدمة للعمالء.

 

 فيما يلي فئات معدالت فوائد إجمالي القروض والسلف للعمالء: 

 
  

سبتمبر 30  سبتمبر  30  ديسمبر 31   

 2015 2014 2014 

 لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف 

    

0-5% 826.968 651.175 688.267 

5-7% 357.817 339.133 346.635 

7-10% 123.561 172.415 160.251 

10-13% 48.334 70.197 52.134 

 13.872 13.660 21.594 %13أكثر من 

 1.378.274 1.246.580 1.261.159 

 

 

 :955فيما يلي تحليل االستحقاق لصافي القروض والسلف إلى العمالء وفقاً لتعميم البنك المركزي الُعماني رقم ب م 

 

 

سبتمبر 30  سبتمبر  30  ديسمبر 31   

 2015 2014 2014 

 لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف 

    

 380.075 357.184 489.652 أشهر 0-6

 20.160 58.305 5.480 شهراً  6-12

 76.893 71.587 62.004 سنوات 3-سنة واحدة

 203.931 185.174 194.460 سنوات 3-5

 480.254 466.205 537.223 سنوات 5أكثر من 

 1.288.819 1.138.455 1.161.313 
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 بالصافي )تابع( -قروض وسلف للعمالء  12

 

 القروض والسلف:تركز 

 

 قروض وسلف للعمالء حسب القطاع 

سبتمبر 30  سبتمبر 30  ديسمبر 31   

 2015 2014 2014 

 لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف 

    

 456.808 451.379 472.181 قروض شخصيّة واستهالكيّة

    

    التجاريّة والشركات

 162.422 165.008 167.611 تجارة االستيراد

 82.496 84.957 80.245 اإلنشاءات

 170.345 162.026 219.471 التصنيع

 39.678 43.008 47.095 تجارة الجملة والتجزئة

 7.494 11.734 7.472 تجارة التصدير

 76.648 98.608 الكهرباء والغاز والمياه والنقل واالتصاالت

 

87.472 

 203.606 198.785 252.318 الخدمات

 19.304 20.085 20.848 التعدين والمحاجر

 31.518 32.934 12.425 أخرى

 906.093 795.185 804.335 

    

 16 16 - المؤسسات المالية

    

 1.261.159 1.246.580 1.378.274 إجمالي مجموع القروض والسلف  

    

(28.462) محدد  -مخصص انخفاض قيمة القروض   (37.530 )  (36.192)  

(17.423) عام -مخصص انخفاض قيمة القروض   (15.691 )  (15.880)  

(43.570) فوائد محفوظة  (54.904 )  (47.774)  

 1.161.313 1.138.455 1.288.819 صافي القروض والسلف

  

 92.573 100.905 78.990 قروض متعثرة

  

 

 2014ديسمبر  31% و91.6 – 2014سبتمبر  30% )91.2يمثل المخصص المحدد النخفاض قيمة القروض والفوائد المحفوظة نسبة 

 %( من إجمالي القروض والسلف المتعثرة.90.7 –

  



 بنك إتش أس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة )غير مدققة(
 

17 

 

 قروض وسلف للعمالء )تابع( 12
  

  

 مخصص انخفاض قيمة القروض والفوائد المحفوظة 

 

  :2015سبتمبر  30انخفاض قيمة القروض لفترة التسعة أشهر المنتهية في فيما يلي تحليل حركة مخصص  

 إجمالي مخصص مخصص 

 المخصص عام محدد 

 

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

يلاير عمان  

 باآلالف

    

 52.072 15.880 36.192 2015يناير  1الرصيد في 

(27) أثر تحويل العملة على الرصيد االفتتاحي  - (27)  

(3) - الحركة نتيجة لبيع عمليات الهند  (3)  

 6.813 1.546 5.267 (8مخصص خالل الفترة )إيضاح 

(1.956) (8مخصصات محررة )إيضاح   - (1.956)  

(11.014) مشطوب خالل الفترة   - (11.014)  

 45.885 17.423 28.462 2015سبتمبر  30الرصيد في 

   
 

 

 :2014سبتمبر  30انخفاض قيمة القروض لفترة التسعة أشهر المنتهية في فيما يلي تحليل حركة مخصص 

 إجمالي مخصص مخصص 

 المخصص عام محدد 

 

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني

 باآلالف

    

 51.286 14.237 37.049 2014يناير  1الرصيد في 

 20 - 20 أثر تحويل العملة على الرصيد االفتتاحي

 6.021 1.454 4.567 (8مخصص خالل الفترة )إيضاح 

(1.438) (8مخصصات محررة )إيضاح   - (1.438)  

(2.668) مشطوب خالل الفترة  - (2.668)  

 53.221 15.691 37.530 2014سبتمبر  30الرصيد في 
 

 

 فيما يلي تحليل حركة الفوائد المحفوظة للفترة:
 

سبتمبر 30    سبتمبر 30   

 2015 2014 

 لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف 

   

 49.717 47.774 الرصيد في بداية الفترة

(4) أثر تحويل العملة على الرصيد االفتتاحي  3 

 8.103 6.976 محفوظ خالل الفترة

(688) محرر في قائمة الربح أو الخسارة   (996)  

(10.488) مشطوب خالل الفترة  (1.923)  

 54.904 43.570 نهاية الفترةالرصيد في 

 

 . 2015سبتمبر  30مليون لاير ُعماني كما في  1.278بلغت القيمة العادلة المقدرة للقروض والسلف 



 بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
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 مصنفة كمتاحة للبيع  –استثمارات مالية  13

 

 فيما يلي تفاصيل االستثمارات المالية:

 

 التكلفة التكلفة التكلفة القيمة الدفترية القيمة الدفترية القيمة الدفترية القيمة العادلة القيمة العادلة القيمة العادلة 

 ديسمبر 31 سبتمبر 30 سبتمبر 30 ديسمبر 31 سبتمبر 30 سبتمبر 30 ديسمبر 31 سبتمبر 30 سبتمبر 30 

 2015 2014 2014 2015 2014 2014 2015 2014 2014 

 

 لاير عماني

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف
 لاير عماني

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف
 لاير عماني

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

سوق مسقط لألوراق  -مالية متداولة  أوراق

          المالية

 1.911 1.911 1.911 2.370 2.393 2.437 2.370 2.393 2.437 الماليّة

 340 340 340 398 352 398 398 352 398 التأمين

 - 361 - - 431 - - 431 - الخدمات

 54 54 33 43 42 47 43 42 47 الصناعة

 43.736 67.342 85.091 44.531 68.471 85.438 44.531 68.471 85.438 سندات حكومية

 88.320 71.689 47.342 88.320 71.689 47.342 87.375 70.008 46.041 

          

          حسب القطاع -أوراق مالية أجنبيّة متداولة 

 9.759 9.688 - 9.759 9.688 - 9.759 9.688 - أوراق مالية حكوميّة

 2.340 2.340 2.340 5.274 4.323 5.593 5.274 4.323 5.593 أسهم أجنبية

 5.593 14.011 15.033 5.593 14.011 15.033 2.340 12.028 12.099 

          استثمارات غير مدرجة وأخرى

 590.022 460.038 - 590.022 460.038 -    شهادات إيداع

 - - 322.419 - - 322.440    أذون الخزانة

 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010    ُعمانية غير مدرجةأسهم 

 67 67 67 67 67 67    أسهم أجنبية غير مدرجة

 11.717 11.717 3.590 12.677 14.869 3.772    وحدات صناديق االستثمار

    327.289 475.984 603.776 327.086 472.832 602.816 

          

 660.956 554.868 416.801 666.151 561.684 421.202    اإلجمالي



 بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
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 استثمارات ماليّة )تابع( 13
 

 

سبتمبر 30 المتاحة للبيع:فيما يلي تفاصيل االستثمارات  سبتمبر 30  ديسمبر 31   

 2015 2014 2014 

 

 لاير عماني

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني

 باآلالف

    تكلفة:

 9.759 9.688 - أوراق مالية حكوميّة أجنبيّة -مدرجة 

 48.381 72.348 89.715 أسهم واستثمارات أخرى  -مدرجة 

 602.816 472.832 327.086 وأخرىاستثمارات غير مدرجة 

 416.801 554.868 660.956 

    ربح إعادة تقييم:

 5.195 6.816 4.401 أسهم وأوراق ماليّة أخرى

 421.202 561.684 666.151 

 

 

  أصول أخرى 14 

  

سبتمبر 30  سبتمبر 30  ديسمبر 31   

 2015 2014 2014 

 

 لاير عماني

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني

 باآلالف

    

 2.489 1.694 4.582 إدراج األثر اإليجابي للسوق -مشتقات 

 1.649 1.873 1.515 دفعات مقدمة وإيرادات مستحقة

لة  3.026 3.103 2.960 أصل ضريبة مؤجَّ

 30.550 38.151 29.472 أوراق قبول

 1.719 19.447 1.210 أخرى

 39.739 64.268 39.433 

 

 

 غير ملموسةأصول  15

  

سبتمبر 30  سبتمبر 30  ديسمبر 31   

 2015 2014 2014 

 
 لاير عماني

 باآلالف

 لاير عماني

 باآلالف

 لاير عماني

 باآلالف

    

 12.306 12.306 12.306 ودائع أساسيّة

 3.691 3.691 3.691 عالقات العمالء

 15.997 15.997 15.997 

(7.617) ناقصاً: اإلهالك  (5.332)  (5.903)  

 8.380 10.665 10.094 

 

 

 ممتلكات ومعدات 16

 

 0.7) مليون لاير ُعماني( وتم بيع 1.2: 2014سبتمبر  30مليون لاير ُعماني ) 1.8خالل الفترة، تمت إضافة ممتلكات ومعدات بمبلغ  

بر سبتم 30لاير ُعماني خالل الفترة )مليون  1.3 بإجماليمليون لاير ُعماني(  0.6) وشطب ممتلكات ومعداتمن  مليون لاير ُعماني(

 مليون لاير ُعماني( منها(. 11.5مليون لاير ُعماني( وشطب ) 0.5تم بيع ) مليون لاير عماني 12.0: 2014

 

 



 بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

 رة )غير مدققة(إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختص
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 ودائع من العمالء 17

  

 

سبتمبر 30  سبتمبر 30  ديسمبر 31   

 2015 2014 2014 

 
يلاير عمان  

 باآلالف

 لاير عماني

 باآلالف

عمانيلاير   

 باآلالف

    فيما يلي تفاصيل الودائع:

 969.732 1.030.940 1.005.811 حسابات جارية وتحت الطلب

 457.911 453.256 469.685 حسابات توفير

 419.780 311.752 403.008 ودائع ألجل

 4.916 4.371 2.705 أخرى

 1.881.209 1.800.319 1.852.339 

 

 

 :955ودائع العمالء وفقاً لتعميم البنك المركزي الُعماني رقم ب م فيما يلي تحليل استحقاق  

 

سبتمبر 30   سبتمبر 30  ديسمبر 31   

 2015 2014 2014 

 
لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني

 باآلالف

 لاير عماني

 باآلالف

    

 727.392 700.636 733.560 أشهر 0-6

 259.458 267.525 265.408 شهراً  6-12

 142.332 125.379 142.831 سنوات 1-3

 321.083 304.896 327.531 سنوات 3-5

 402.074 401.883 411.879 سنوات 5أكثر من 

 1.881.209 1.800.319 1.852.339 

 

 

 فيما يلي فئات معدالت فائدة الودائع: 

   

سبتمبر 30  سبتمبر 30  ديسمبر 31   

 2015 2014 2014 

 

لاير عماني 

 باآلالف

عمانيلاير   

 باآلالف

 لاير عماني

 باآلالف

    

0-2 % 1.693.092 1.605.421 1.660.260 

2-4 % 188.106 191.893 188.830 

4-6 % 11 7 7 

6-8 % - 68 360 

8-10% - 2.930 2.882 

 1.881.209 1.800.319 1.852.339 
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 التزامات أخرى 18

  

 

سبتمبر 30  سبتمبر 30  ديسمبر 31   

 2015 2014 2014 

 

 لاير عماني

 باآلالف

 لاير عماني

 باآلالف

 لاير عماني

 باآلالف

    

  1.009 1.331 470 إدراج األثر السلبي للسوق -مشتقات 

 1.128 1.358 744 التزام ضريبة مؤجلة

  446 635 398 التزام منافع التقاعد

  30.550 38.151 29.472 أوراق قبول

  2.368 2.033 2.980 التزام الضريبة

  5.617 4.646 4.336 مستحقات وإيرادات مؤجلة

 1.153 1.130 938 التزام بموجب عقد إيجار تمويلي

 9.210 11.019 12.472 أخرى

 51.810 60.303 51.481  

 

 

 

 

 

 التزامات عرضية وارتباطات ومشتقات 19

 

سبتمبر 30   سبتمبر 30  ديسمبر 31   

 2015 2014 2014 

 
 لاير عماني

 باآلالف

نيلاير عما  

 باآلالف

 لاير عماني

 باآلالف

    

 154.021 162.081 183.154 مبيعات -عقود آجلة للعملة األجنبيّة 

 155.670 163.833 183.154 مشتريات -عقود آجلة للعملة األجنبيّة 

 - 55.818  مبادلة العملة

 91.836 93.697 89.738 مبادلة معدل الفائدة

 546.581 مسحوبة وقابلة لإللغاء بدون شروطالتزامات غير 

 

538.096 566.465 

 175.497 التزامات غير مسحوبة وغير قابلة لإللغاء بدون شروط

 

102.229 179.469 

 1.178.124 1.115.754 1.147.461 

  

 

رأي المستشار القانوني للبنك، ترى ، كانت هناك بعض الدعاوى القانونية القائمة ضد البنك. واستناداً إلى 2015سبتمبر  30كما في  

إدارة البنك أنه ال يتوقع أن ينتج أي التزام إضافي من هذه الدعاوى وبالتالي من غير الضروري تكوين أي مخصصات إضافية في هذا 

 الصدد.
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 أساس تقييم األصول وااللتزامات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة 20

   

 أساليب التقييم 

 

 سعر

 السوق المدرج

 باستخدام

 اإلجمالي مدخالت ملحوظة

1المستوى   2المستوى     

 

 لاير عماني

 باآلالف

 لاير عماني

 باآلالف

 لاير عماني

 باآلالف

    2015سبتمبر  30في 

    

    األصول

 4.582 4.582 - مشتقات 

 420.125 326.212 93.913 استثمارات ماليّة: متاحة للبيع  

    

    التزامات

 470 470 - مشتقات  

    

    2014سبتمبر  30في 

    

    األصول

 1.694 1.694 - مشتقات 

 560.607 474.907 85.700 استثمارات ماليّة: متاحة للبيع  

    

    التزامات

 1.331 1.331 - مشتقات  

    

  

 

 والمشتقاتاالستثمارات المدرجة بالتكلفة  

تستند القيمة العادلة إلى األسعار المدرجة بالسوق في تاريخ التقرير بدون أي خصم لتكاليف المعاملة. وفي حال عدم توفر سعر مدرج 

 بالسوق، يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام نماذج التسعير أو أساليب التدفقات النقديّة المخصومة.

 

نقدية المخصومة، تستند التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى أفضل تقديرات اإلدارة ويكون معدل الخصم عند استخدام أساليب التدفقات ال

 هو معدل يتعلق بالسوق بالنسبة ألداة مالية مماثلة بتاريخ التقرير.

 

لتلك العقود في القيمة الدفترية لألصول  يتم تقييم عقود صرف العملة األجنبية استناداً إلى أسعار السوق. ويتم إدراج تسوية القيم السوقية

 األخرى.

 

 المفصح عنها في القوائم الماليّة المدققة األخيرة للبنك. 2لم يكن هناك أي تغيير على أساس تقييم األصول وااللتزامات الماليّة في المستوى 
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 عدم تطابق التزامات األصول 21

  

 وهو كما يلي: 955يستند عدم توافق التزامات األصول إلى تعميم البنك المركزي الُعماني رقم ب م 
  

 2014ديسمبر  31 2014سبتمبر  30  2015سبتمبر  30 

 األصول االستحقاقات

االلتزامات 

وحقوق 

 المساهمين

 عدم

 األصول  التطابق

االلتزامات 

وحقوق 

 المساهمين

 عدم

 األصول  التطابق

االلتزامات 

وحقوق 

 المساهمين

 عدم

 التطابق

 
لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

  باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

  باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

            

 485.761 807.501 1.293.262  456.908 817.282 1.274.190  318.037 835.202 1.153.239 أشهر 0-6

(207.049) 278.161 71.112  124.274 274.475 150.201 شهراً  6-12   32.721 273.076 (240.355)  

(39.960) 142.831 102.871 سنوات 1-3   104.332 125.400 (21.068)   116.597 142.352 (25.755)  

(58.811) 327.531 268.720 سنوات 3-5   219.925 304.896 (84.971)   232.191 321.083 (88.892)  

(143.820) 700.196 556.376  94.992 709.900 614.908 سنوات 5أكثر من    568.141 698.900 (130.759)  

 2.289.939 2.289.939 -  2.225.935 2.225.935 -  2.242.912 2.242.912 - 
 

 

  التعرض لمخاطر االئتمان 22

 

 استثمارات مالية  مستحق من بنوك  قروض وسلف )وفقاً للبنك المركزي العُماني(   

 ديسمبر 31 سبتمبر 30 سبتمبر 30  ديسمبر 31 سبتمبر 30 سبتمبر 30  ديسمبر 31 سبتمبر 30 سبتمبر 30 

 2015 2014 2014  2015 2014 2014  2015 2014 2014 

 

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

  باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

  باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

            

 -    -          -  -    -          -  92.573 100.905 78.990 متعثرة -منخفضة القيمة بشكل فردي 

 -مخصص انخفاض قيمة القروض 

(72.032) محدد والفوائد المحفوظة   (92.434)  (83.966)   -           -    -  -           -    - 

 -    -            -  -    -            -  8.607 8.471 6.958 القيمة الدفترية للمتعثرة

تجاوزت موعد استحقاقها ولم تنخفض 

 -    -            -  -    -            -  11.105 15.351 15.451 قيمتها

لم تتجاوز موعد استحقاقها ولم تنخفض 

 666.151 561.684 421.202  155.902 266.529 186.368  1.157.481 1.130.324 1.283.833 قيمتها

(17.423) مخصص عام  (15.691)  (15.880)   - - -  - - - 

 666.151 561.684 421.202  155.902 266.529 186.368  1.161.313 1.138.455 1.288.819 إجمالي القيمة الدفترية
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 رأس المال  23

 
 

 - 2014سبتمبر  30للسهم الواحد )لاير ُعماني  0.100سهماً مدفوعاً بالكامل بقيمة  2.000.312.790ينقسم رأس مال البنك إلى  

مليون سهم بقيمة  7.500لاير ُعماني للسهم الواحد( مقابل رأس المال المصرح به للبنك البالغ  0.100سهماً بقيمة  2.000.312.790

 للسهم الواحد(. 0.100مليون سهم بقيمة  7.500 - 2014سبتمبر  30لاير ُعماني للسهم الواحد ) 0.100
 

 

 رئيسيون المساهمون ال
 

  % أو أكثر من أسهم البنك بأسمائهم وعدد األسهم التي يملكونها:10فيما يلي جميع مساهمي البنك الذين يملكون  

   

سبتمبر 30  سبتمبر 30  ديسمبر 31   

 2015 2014 2014 

 عدد األسهم عدد األسهم عدد األسهم 

 1.020.159.523 1.020.159.523 1.020.159.523 بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود
 

 

 االحتياطيات 24

 احتياطي قانوني  )أ(

% من أرباح العام لحساب االحتياطي القانوني حتى يبلغ 10وتعديالته، يُخصَّص سنوياً  1974وفقاً لقانون الشركات التجارية الُعماني لعام 

 هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.رصيده المتراكم ما يعادل ثلث قيمة رأس مال البنك المدفوع. ويكون 

 احتياطي نظامي )ب( 

عن السلطة التنظيميّة لألنشطة المصرفيّة في الهند، التي يعمل فيها بعض فروع البنك، يتعين  2000سبتمبر  30وفقاً للوائح الصادرة بتاريخ 

للتوزيع إال بموجب موافقة مسبقة من السلطة % من أرباحها عن العام لحساب االحتياطي النظامي غير القابل 25على الفروع تخصيص 

% من أرباحها لحساب 20، كان يتعين على الفروع في الهند تخصيص 1989مارس  27التنظيميّة. ووفقاً لالئحة سابقة صادرة بتاريخ 

رباح المحتجزة نظراً لبيع . وخالل الفترة، تم تحويل الرصيد الختامي لالحتياطيات النظاميّة إلى األ2000االحتياطي النظامي حتى عام 

 عمليات الهند.
 

 احتياطي القيمة العادلة لألصول الماليّة المتاحة للبيع )ج(

 للبيع تغيرات القيمة العادلة )بعد خصم الضريبة( في األصول الماليّة المتاحة للبيع.   يمثّل احتياطي القيمة العادلة لألصول الماليّة المتاحة

 

 األجنبيّةاحتياطي صرف العملة  )د(
 

يمثّل احتياطي صرف العملة األجنبيّة فروق الصرف الناتجة من إعادة تحويل صافي استثمارات العملة األجنبيّة االفتتاحي وفروق الصرف 

مل الناتجة من إعادة تحويل الناتج لفترة التقرير من متوسط السعر إلى سعر الصرف السائد في نهاية الفترة، ويتم إدراجه في الدخل الشا

اآلخر. ويتم إدراج فروق الصرف من بند نقدي يمثّل جزءاً من صافي االستثمار في عمليّة أجنبيّة في الدخل الشامل اآلخر. وعند استبعاد 

 أو عمليّة أجنبيّة، تتم إعادة تصنيف فروق الصرف المتعلقة بهذه العمليّة والتي أُدِرَجت سابقاً في الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة الربح

 الخسارة كتعديل إعادة تصنيف عندما يتم إدراج الربح أو الخسارة من االستبعاد.

 
 % من أسهم البنك    10األطراف ذات العالقة ومن يملكون  25

 
 

 % أو أكثر من أسهم البنك شركات أو أفراد أو عائالت. ويتم تضمين العائالت إذا كان إجمالي أسهم أفراد10يمكن أن يتضمن من يملكون  

% أو أكثر من أسهم البنك. وإّن أفراد العائلة لفرد ما هم أولئك الذين من المتوقع أن يكون لهم تأثير أو أن يتأثروا بذلك 10العائلة يبلغ 

 الشخص في تعامالتهم مع البنك.
  
العالقة. ويتم تقديم التفاصيل تتضمن األطراف ذات العالقة أيضاً موظفي اإلدارة الرئيسيين ومجموعة إتش إس بي سي و الكيانات ذات   

% من 5بشكل منفصل عندما تكون المبالغ المتعلقة بعضو مجلس اإلدارة و/أو مساهم رئيسي والجهات ذات العالقة التابعة له/لها تزيد على 

ء مجلس إجمالي قروض وسلف الطرف ذي العالقة. ويمثل العمود "أخرى" معامالت مع أطراف تتعلق بأكثر من عضو واحد من أعضا

 اإلدارة.
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 % من أسهم البنك )تابع(    10األطراف ذات العالقة ومن يملكون  25
 

 

% أو أكثر من أسهم البنك )"المساهمون الرئيسيون"( أو أفراد 10فيما يلي تحليل المعامالت مع األطراف ذات العالقة أو من يملكون 

  عائالتهم خالل الفترة:
 
 

 

المساهمون 

 إتش -الرئيسيون 

إس بي سي 

وكيانات المجموعة 

 ذات العالقة

أعضاء 

مجلس 

 اإلدارة

وموظَّف  

اإلدارة 

 اإلجمالي أخرى الرئيسيّون

 2015سبتمبر  30

 لاير عماني

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

عماني  لاير

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

      

 41.077 41.077 - - - قروض وسلف

 18.574 18.540 - 34 - جارية وودائع وحسابات أخرىحسابات 

 9.867 9.867 - - - خطابات اعتماد وضمانات 

 45.616 - - - 45.616 مستحق من بنوك

 13.535 - - - 13.535 مستحق إلى بنوك

      2015سبتمبر  30للفترة المنتهية في 

(7) )مصروفات( الرسوم صافي  - - - (7)  

(9.159) مصروفات تشغيل أخرى  (12)  (1.502)  (149)  (10.822)  

 9 - - 9 - إيرادات أخرى

(2) - - - شراء ممتلكات ومعدات  (2)  
 

 

 

  
 

 

المساهمون 

إتش  -الرئيسيون 

إس بي سي 

وكيانات المجموعة 

 ذات العالقة

أعضاء 

مجلس 

 اإلدارة

 موظَّفو

اإلدارة 

 اإلجمالي أخرى   الرئيسيّون

 2014سبتمبر  30

 لاير عماني

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

      

 20.831 20.831 - - - قروض وسلف

 21.991 21.976 - 15 - حسابات جارية وودائع وحسابات أخرى

 9.362 9.362 - - - خطابات اعتماد وضمانات 

 56.695 - - - 56.695 مستحق من بنوك

 22.145 - - - 22.145 مستحق إلى بنوك

      2014سبتمبر  30للفترة المنتهية في 

 99 - - - 99 صافي إيرادات الرسوم

(8.294) مصروفات تشغيل أخرى  (14)  (1.626)  (218)  (10.152)  

 - - - - - شراء ممتلكات ومعدات

 

 

% 6.5% و1.5: بين 2014سبتمبر  30% سنوياً )6% و1.3بين تحمل قروض و سلف األطراف ذات العالقة فائدة بمعدالت تتراوح 

% 0.25: بين 2014سبتمبر  30% سنوياً )1.25% و0.25سنوياً(. وتحمل ودائع األطراف ذات العالقة فائدة بمعدالت تتراوح بين 

 % سنوياً(.1.25و
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 القطاعات التشغيلية 26
 

 

 .2014ديسمبر  31البنك الصادرة تقارير بشأنها في القوائم المالية للسنة المنتهية في تمت مناقشة العوامل المستخدمة لتحديد قطاعات 
 

 قطاعات األعمال التجاريّة 

 

المرحلية المختصرة غير المدققة. وقد تم  حول هذه القوائم المالية  4تمت مناقشة المعلومات المتعلقة بالمنتجات والخدمات في اإليضاح  

 التقرير عنه فيما يلي؛ عرض نتائج كل قطاع يتم
 

 

 2015سبتمبر  30 

 

الخدمات 

المصرفية 

 التجارية

الخدمات 

المصرفية 

لألفراد وإدارة 

 الثروات

الخدمات 

المصرفية 

العالمية 

 اإلجمالي أخرى واألسواق

 

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

 36.649 - 1.623 23.047 11.979 صافي إيرادات الفوائد

 9.705 - 1.013 3.488 5.204 صافي إيرادات الرسوم

 5.491 - 2.684 1.009 1.798 صافي إيرادات صرف العملة

 1.965 202 58 931 774 إيرادات تشغيل أخرى

 53.810 202 5.378 28.475 19.755 اإلجمالي

(847) 6.740 قبل ضريبة الدخلالربح / )الخسارة( للعام   4.038 (268)  9.663 

 2.289.939 116.755 844.090 461.756 867.338 أصول قطاعية مبلغ عنها

 1.983.349 30.779 25.035 741.510 1.186.025 التزامات قطاعية مبلغ عنها
 

 

 2014سبتمبر  30 

 

الخدمات 

المصرفية 

 التجارية

الخدمات 

المصرفية 

وإدارة لألفراد 

 الثروات

الخدمات 

المصرفية 

العالمية 

 اإلجمالي أخرى واألسواق

 

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

 36.544 5 2.066 22.556 11.917 صافي إيرادات الفوائد

 9.524 - 1.248 3.325 4.951 صافي إيرادات الرسوم

 5.476 44 2.813 965 1.654 صافي إيرادات صرف العملة

 1.418 558 27 450 383 إيرادات تشغيل أخرى

 52.962 607 6.154 27.296 18.905 اإلجمالي

(220) 5.191 الربح / )الخسارة( للعام قبل ضريبة الدخل  4.915 (241)  9.645 

 2.225.935 114.749 920.062 442.251 748.873 أصول قطاعية مبلغ عنها

 1.917.299 29.753 35.937 729.867 1.121.742 التزامات قطاعية مبلغ عنها

 

 

اهمين أبرم بنك إتش إس بي سي ُعمان اتفاقيّة لبيع أعماله المصرفيّة في الباكستان إلى بنك ميزان المحدود. وتخضع المعاملة إلى موافقة المس

 إلى صافي قيمة األصول لألعمال. وسيكون البيع مقابل خصم ضئيلة. والحصول على الموافقات التنظيميّ 

  



 بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

 رة )غير مدققة(إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختص
 

27 

 

 

 معدل كفاية رأس المال 27
  

( واللوائح 2)اإلرشادات حول بازل  1009عند إدارة رأس المال، يتم االسترشاد بالبنك المركزي الُعماني من خالل التعميم رقم ب م 

احتساب كفاية رأس المال على فترات ربع سنوية ويُقدم تقرير عنها إلى البنك المركزي . ويتم 3التنظيمية لرأس المال بموجب إطار بازل 

% بما في ذلك حاجز المحافظة على رأس 12.625الُعماني. ويتوجب على البنوك االحتفاظ بالحد األدنى من معدل كفاية رأس المال وهو 

وفقاً لإلرشادات المنصوص عليها من قبل البنك المركزي %( 12.625: 2014ديسمبر  31و 2014سبتمبر  30) 2015المال لعام 

 الُعماني.

  

سبتمبر 30  سبتمبر 30  ديسمبر 31   

 2015 2014 2014 

 
 لاير عماني

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

    

 281.124 276.716 281.340 1/الفئة 1رأس مال األسهم العاديّة 

 17.865 16.572 17.862 2رأس مال الفئة 

 298.989 293.288 299.202 إجمالي رأس المال النظامي

 1.639.028 1.635.174 1.651.995 أصول مرجحة بالمخاطر

%17.03 1/ الفئة  1معدل رأس مال األسهم العادية   16.92%  17.15%  

%18.11 إجمالي معدل رأس المال  17.94%  18.24%  

 

 النقد وما يماثل النقد 28
 

سبتمبر 30  سبتمبر 30  ديسمبر 31   

 2015 2014 2014 

 

 لاير عماني

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

    تشتمل قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة غير المدققة على:

 180.007 153.892 318.037 نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية  

 155.902 266.529 186.368 مستحق من بنوك  

(50.330) مستحق إلى بنوك    (56.677)  (29.215)  

 454.075 363.744 306.694 

تسوية لبنود تُستحق بعد ثالثة أشهر من تاريخ الحيازة واألرصدة 

(20.126) المقيدة  (15.886)  (15.886)  

 433.949 347.858 290.808 

    يشتمل النقد وما يماثل النقد على:

 164.121 138.006 302.151 نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية  

 155.902 266.529 182.128 مستحق من بنوك  

(50.330) مستحق إلى بنوك    (56.677)  (29.215)  

 347.858 433.949 اإلجمالي

         

290.808 
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 نسبة تغطية السيولة  29
 

: إطار نسبة تغطية 3)بازل  1127االسترشاد بالبنك المركزي الُعماني من خالل التعميم رقم ب م فيما يتعلق بنسبة تغطية السيولة، يتم 

السيولة ومعايير اإلفصاح عن نسبة تغطية السيولة(. ويتم احتساب نسبة تغطية السيولة على فترات شهرية ويُقدم تقرير عنها إلى البنك 

وفقاً لإلرشادات المنصوص  2015% لعام 60بحد أدنى من نسبة تغطية السيولة يبلغ المركزي الُعماني. ويتوجب على البنوك االحتفاظ 

 عليها من قبل البنك المركزي الُعماني.
 

 :2015سبتمبر  30اإلفصاح عن نسبة تغطية السيولة للفترة المنتهية في 
 

  

إجمالي القيمة 

غير المرجحة 

 )المتوسط*(

إجمالي القيمة  

المرجحة 

 )المتوسط*( 

  
لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

    

     األصول السائلة عالية الجودة

       582.641  - إجمالي األصول السائلة عالية الجودة 1

     التدفقات النقدية الصادرة 

 35.684 422.918 ودائع األفراد وودائع المؤسسات الصغيرة، ومنها: 2

 6.608  132.162 ودائع ثابتة - 3

 29.076 290.756 ودائع أقل ثباتا  - 4

 504.208 1.192.187 تمويل شركات غير مضمون، ومنه  5

6 
ودائع تشغيلية )كافة األطراف المقابلة( والودائع في شبكات البنوك  -

    -    - المتعاونة

 504.208  1.192.187 ودائع غير تشغيلية )كافة األطراف المقابلة( - 7

    -    - دين غير مضمون - 8

    - - تمويل شركات مضمون 9

 19.701 199.406 متطلبات إضافية، ومنها 10

11 
    -   - تدفقات صادرة تتعلق بمخاطر المشتقات ومتطلبات الضمانات األخرى -

    -   - تدفقات صادرة تتعلق بخسارة التمويل من منتجات الدين - 12

 19.701 199.406 تسهيالت ائتمانية وتسهيالت السيولة  - 13

    -   - التزامات تمويل تعاقدية أخرى 14

  50.284 1.005.685 التزامات تمويل محتملة أخرى 15

 609.877 - (15+10+5+2إجمالي التدفقات النقدية الصادرة ) 16

     التدفقات النقدية الواردة 

    -    - إقراض مضمون )إعادة شراء معكوس( 17

 238.869 328.608 تدفقات نقدية واردة من مخاطر منتظمة السداد بالكامل  18

    -    - تدفقات نقديّة واردة أخرى  19

 238.869 328.608 (19+18+17إجمالي التدفقات النقدية الواردة ) 20

  

 
  

 إجمالي

 القيمة المعدلة 

 582.641  إجمالي األصول السائلة عالية الجودة 21

 371.008  (20-16إجمالي صافي التدفقات النقدية الصادرة ) 22

%157  (22/ 21نسبة تغطية السيولة ) 23  
 

 (2015سبتمبر  -* المتوسط البسيط للمالحظات الشهرية على مدار فترة الثالثة أشهر األخيرة )يوليو 

 

 رقام المناظرة األ 30
 

لتتوافق مع عرض الفترة الحالية. ولم تؤد عملية إعادة التصنيف هذه إلى تغير الربح  2014تمت إعادة تصنيف أرقام مقارنة معينة لعام 

 وحقوق المساهمين المشمولة في تقرير الفترة السابقة.

 


