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 2016سبتمبر  30 -التقرير المالي المرحلي المختصر 

 

 الصفحة            المحتويات

 4-3 تقرير مجلس اإلدارة

 5 ملخص النتائج غير المدققة

 6 تقرير فحص مراقب الحسابات المستقل

 7 قائمة الدخل الشامل المرحلية المختصرة غير المدققة

 8 قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة غير المدققة

 9 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية المختصرة غير المدققة

 10 قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة غير المدققة

 27-11 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عرض المعلومات

بي سي ُعمان ش.م.ع.ع )"البنك"(. ويحتوي على  بنك إتش إسل 2016سبتمبر  30 -لمختصر يشتمل هذا المستند على التقرير المالي المرحلي ا
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 2016سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في تقرير مجلس اإلدارة 

 

 األفاضل،المساهمون 

 

ويسرني في بداية هذا التقرير أن   . 2016سبتمبر  30نيابةً عن مجلس اإلدارة، يسرني أن أقدم لكم النتائج الماليّة لبنككم لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 .  جميعاً  هو وسام نفخر بهوأماناً في ُعمان"  كـ "البنك األكثر أنوه إلى أنه قد تم اختيارنا 

إطار تحقيق التميز  ال نزال نشهد تقدماً جيدا في أهدافنا االستراتيجية لزيادة اإليرادات وتبسيط العمليات واإلجراءات وتنفيذ أعلى المعايير العالمية في

 .2016المالية لهذا الربع الثالث أفضل من الربعين األولين من في خدمة العمالء في جميع األوقات. ويسرني بشكل خاص أن أرى أن النتائج 

 ملخص األداء   

 

مليون  8.1مليون لاير عماني مقارنةً مع  13.5% في صافي األرباح ليصل إلى 66.7يُظهر أداؤنا منذ بداية السنة المالية حتى تاريخه زيادةً بنسبة 

صتها ، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع إيرادات التشغيل وانخفاض مصروفات التشغيل التي تمت مقا2015لاير عماني للفترة نفسها من عام 

 بشكل جزئي من خالل ارتفاع المحمل من انخفاض قيمة القروض. 

 

مليون لاير  53.8مليون لاير ُعماني مقارنةً مع  56.3% ليصل إلى 4.6ارتفع صافي إيرادات التشغيل قبل المحمل من انخفاض قيمة القروض بنسبة 

  الهامة التي ال تتكرر بما في ذلك بيع فروعنا في الهند.ُعماني للفترة نفسها من العام السابق حيث كان لدينا بعض المعامالت 

 

مليون لاير  36.6مقارنة مع  2016سبتمبر  30مليون لاير ُعماني للفترة المنتهية في  40.5% ليصل إلى 10.7ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 

رادات الفوائد من إقراض الشركات إلى جانب ارتفاع العوائد من استثمار . ويعود هذا االرتفاع األساسي الرتفاع إي2015ُعماني للفترة نفسها من عام 

 انتهاء فائض السيولة في األوراق المالية الحكومية التي تمت مقاصتها بشكل جزئي مع انخفاض إيرادات الفوائد من عمالء قطاع التجزئة وذلك بسبب

مليون لاير ُعماني للفترة المنتهية  9.0% ليصل إلى 7.2افي إيرادات الرسوم بنسبة استحقاق قروض التجزئة القديمة ذات العائد المرتفع. وانخفض ص

نتيجة النخفاض رسوم إدارة الثروات ورسوم البطاقات ورسوم الحفظ، ويعزى األخير للضعف النسبي في أداء سوق مسقط  2016سبتمبر 30في 

 لألوراق المالية.

 

ويعود  2015مليون لاير عماني للفترة نفسها من عام  5.5مليون لاير عماني مقارنة مع  6.0صل إلى % لي9.1ارتفع صافي إيرادات التداول بنسبة 

 .2015مليون لاير عماني المتكبدة في عام  0.2 األجنبية بمبلغالعملة  خسارة صرفذلك بشكل جزئي إلى عدم تكرار 

 

وذلك نظراً  2015مليون لاير ُعماني للفترة نفسها من عام  1.7مليون لاير ُعماني مقارنة مع  0.5كما انخفضت إيرادات التشغيل األخرى لتصل إلى 

م حجزها في مليون لاير ُعماني التي ت 0.7مليون لاير ُعماني وبعض االستثمارات األخرى بواقع  0.8عمليات البنك في الهند بواقع  استبعادألرباح 

2015 . 

 

. وشهد 2015مليون لاير ُعماني للفترة نفسها من عام  2.9مليون لاير ُعماني مقارنة مع  4.8وقد بلغ صافي المحمل من انخفاض قيمة القروض 

ى أثر النمو القوي مليون لاير ُعماني عل 1.8مليون لاير ُعماني ومخصص عام للشركات بواقع  3.9البنك مخصصات محددة لعمالء األفراد بواقع 

 مليون لاير ُعماني من عمالء الشركات.  1.3في قروض وسلفيات الشركات، وتمت مقاصتها بشكل جزئي بصافي استرداد بواقع 

 

، 2015مليون لاير ُعماني للفترة نفسها من عام  41.2مليون لاير ُعماني مقارنةً مع  35.8% لتصل إلى 13.1انخفضت مصروفات التشغيل بنسبة 

نفسها من في  % للفترة76.6% مقارنة مع 63.7ذلك نظراً لتركيزنا المستمر على المراقبة المحكمة للتكلفة. وتحسنت نسبة كفاءة التكلفة لتصل إلى و

 . إن تركيزنا العالمي على االمتثال لقوانين مكافحة الجرائم المالية مستمر، ولكنه يظل عبئا على أدائنا المالي.  2015عام 

 

 1.288.8مليون لاير ُعماني مقارنة مع  1.395.1% لتصل إلى 8.2القروض والسلفيات بالصافي من المخصصات والفائدة المجنبة بنسبة  ارتفعت

 .  2015سبتمبر 30مليون لاير ُعماني كما في 

 

 30ملون لاير عماني كما في  1.881.2مليون لاير عماني مقارنة مع  1.888.6% لتصل إلى 0.4ارتفعت ودائع العمالء بشكل طفيف بنسبة 

 . 2015سبتمبر  30% كما في 68.5% مقارنة مع 73.9. وتحسن معدل صافي القروض إلى الودائع ليصل إلى 2015سبتمبر 

 

 . 2015سبتمبر  30% كما في 18.1مقارنة مع  2016سبتمبر  30% كما في 17.9كفاية رأس المال للبنك  وبلغت نسبة
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 تقديم أفضل تجربة عمالء

 

بالنسبة للخدمات المصرفيّة لألفراد وإدارة الثروات، واصل البنك االستثمار في شبكة فروعه مع تجديد اثنين من الفروع في منطقة الخوض 

 والمصنعه، وذلك تمشيا مع تركيز البنك على تقديم تجربة متميزة ومتسقة للعمالء في جميع األوقات.

 

 الودائع لدينا لضمان تحقيق عائد عادل لعمالء الودائع تماشيا مع تغيرات السوق. واصلنا تعزيز الفائدة علىنسبة خالل الربع الثالث، قمنا بتعديل 

% مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق. كما 38.8لعمالء بنسبة من قبل االرقمية استخدام هذه القنوات شهدنا زيادة كبيرة في قد و  قنواتنا الرقمية

 يق الخدمات المصرفيّة عبر الجوال، الذي يقدم تجربة أفضل لعمالئنا. قمنا بتحديث تطب

 

من خالل نظام السحب عندما يستخدمون بطاقات االئتمان  بمكافأه استرجاع نقدبعد نجاح حملة بطاقة االئتمان األخيرة التي تقدم لعمالئنا الفرصة للفوز 

 .   2016الخاصة بهم في سلطنة عمان وخارجها، أطلقنا خطة مماثلة لحاملي بطاقة الخصم المباشر في الربع الثالث من 

 

من الربط اإلقليمي والعالمي. وقد سرنا الفوز، وفيما يتعلق باألعمال المصرفية التجارية، واصلنا استغالل اإلمكانات المحلية لدينا من خالل االستفادة 

النقد لدينا  للسنة الخامسة على التوالي، بجائزة يوروموني ألفضل بنك في إدارة النقد في عمان. يعكس هذا النجاح مرة أخرى قوة حلول السيولة وإدارة

 والتي يمكن أن نقدمها لعمالئنا من الشركات في عمان. 

 

من قبل مجلة غلوبال فاينانس في تصنيفها  2016البنك األكثر أمانا في سلطنة عمان" في عام “كـ نا أيضا أن يتم تصنيفنا سر وكما ذكر آنفاً، فقد

 السنوي ألكثر البنوك أمانا في العالم. 

 

 االستثمار في موظَّفينا والمجتمع

 

 بما يفوق، 2016سبتمبر  30% في 94نا نسبة تعمين عامة بواقع نواصل إحراز تقدم جيد في دعم برنامج التعمين في السلطنة. وفي هذا الصدد، حقق

 %.  90بالمحافظة على نسبة تعمين عامة بواقع  البنك المركزي العمانيهدف 

 

أنشطة  باإلضافة إلى ، والتي تضمنت ورش عمل توعوية في أنشطة التنمية المستدامة ساعة حتى اآلن في هذا العام  600ساهم موظفو البنك بعدد 

الخطابة البيئية بين الكليات مسابقة وزارة البيئة لتنظيف جزر الديمانيات. نحن عضو مؤسسي في جمعية البيئة العمانية وكنا الراعي الذهبي في حدث 

 والجامعات، باإلضافة إلى دعم بعض المبادرات البيئية األخرى.   

 

 الخاتمة

 

أن أعرب عن شكري وتقديري لجميع عمالئنا وموظَّفينا وإدارتنا على ما بذلوه من جهد والتزام في الختام، وبالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة، أوّد 

وأود أن أغتنم هذه  وتفاٍن في العمل. كما نخّص بالشكر البنك المركزي الُعماني والهيئة العامة لسوق المال على دعمهم المتواصل وإرشاداتهم الحكيمة.

، متمنيا مزيدا من االزدهار للبالد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجاللة 46الـ اسبة اليوم الوطني العماني بمن الشعب الفرصة ألهنئ 

 السلطان قابوس بن سعيد حفظه هللا ورعاه.   

 

 

 

 

 دايفيد إلدون

 رئيس مجلس اإلدارة
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 2016سبتمبر  30ملخص النتائج غير المدققة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

 

2016سبتمبر  30   2015سبتمبر  30   

 لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف   نسبة التغير %

     

بالصافي من المخصصات  وسلفياتقروض  

 8.2 1.288.819 1.395.104 والفوائد المجنبة

     

 0.4 1.881.209 1.888.550 ودائع العمالء 

     

 1.2 306.590 310.121 صافي األصول 

     

 1.3 0.153 0.155 الواحدصافي األصول للسهم  *

     

 فترة التسعة أشهر   

 المنتهية في

التسعة أشهر فترة   

    المنتهية في

2016سبتمبر  30   2015سبتمبر  30   نسبة التغير % 

  لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف  

     

 10.4 36.649 40.471 صافي إيرادات الفوائد 

     

 66.9 8.063 13.457 للفترةصافي الربح  

     

 80.0 0.005 0.009 ربحية السهم الواحد )على مستوى العام( **

     

%17.92 كفاية رأس المال نسبة ***  18.11%  -0.2  

     

 

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

 
بعد الضريبة المنسوب إلى المساهمين العاديين على مستوى العام  السنوي **تم احتساب ربحّية السهم الواحد )على مستوى العام( بقسمة صافي الربح

 سبتمبر على متوسط عدد األسهم العادية قيد اإلصدار للفترة. 30للفترة المنتهية في 
 

 رأس المال. نسبة األصول المرجحة بالمخاطر إلى النسبةمّثل تكفاية رأس المال وفقًا لمعاهدة بازل لكفاية رأس المال. و نسبة***تم احتساب 
 

 





 بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع               

  

7 

 

 قائمة الدخل الشامل المرحلية المختصرة غير المدققة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 2016سبتمبر  30

  

الربع السنوي 

فيالمنتهي   

سبتمبر  30 

2016 

الربع السنوي 

في المنتهي  

سبتمبر  30

2015 

فترة التسعة أشهر 

 المنتهية في

سبتمبر  30

2016 

 فترة التسعة أشهر

 المنتهية في

سبتمبر 30   

 2015  

 إيضاحات 
لاير عماني  

 باآلالف

لاير عماني  

 باآلالف 
لاير عماني  

 باآلالف

لاير عماني  

 باآلالف

      

 41.969 46.042 14.199 16.076 5 إيرادات الفوائد  

(2.141) 6 مصروفات الفوائد    (1.649)  (5.571)  (5.320)  

 36.649 40.471 12.550 13.935  صافي إيرادات الفوائد  

      

 11.039 10.960 3.528 3.206  إيرادات الرسوم

(701)  مصروفات الرسوم  (617)  (1.947)  (1.334)  

 9.705 9.013 2.911 2.505  صافي إيرادات الرسوم 

 5.491 6.020 2.130 1.906  صافي إيرادات التداول

 294 221 1 105  إيرادات توزيعات األرباح

 1.671 544 96 385 7 بالصافي -إيرادات التشغيل األخرى 

انخفاض قيمة  المحمل منصافي إيرادات التشغيل قبل 

 53.810 56.269 17.688 18.836   القروض ومخصصات مخاطر االئتمان األخرى  

انخفاض قيمة القروض ومخصصات  المحمل من

 بالصافي من االستردادات -مخاطر االئتمان األخرى 

 
8 (1.381)  (683)  (4.814)  (2.929)  

 50.881 51.455 17.005 17.455  صافي إيرادات التشغيل 

      

(10.443) 9 مصروفات التشغيل  (12.975)  (34.130)  (39.504)  

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

(11.014)  إجمالي مصروفات التشغيل  (13.546)  (35.844)  (41.218)  

      

 9.663 15.611 3.459 6.441  الربح قبل الضريبة

(839)  مصروفات ضريبيّة  (565)  (2.154)  (1.600)  

 8.063 13.457 2.894 5.602  ربح الفترة

      
      الدخل/ )الخسارة( الشاملة األخرى 

البنود التي ستتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى أرباح أو 

      خسائر عند الوفاء بشروط معينة

      استثمار متاح للبيع

(367) 248  خسارة القيمة العادلة -  (4.467)  (170)  

ربح القيمة العادلة المعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة  -

(50)  عند االستبعاد  - (245)  (646)  

المبلغ المعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة فيما يتعلق  -

 22 56 - 56  بانخفاض القيمة 

(23)  ضريبة الدخل -  42 562 78 

  231 (325)  (4.094)  (716)  

      فروق صرف العملة

خسارة صرف العملة األجنبيّة المعاد تصنيفها إلى  -

 216 - - -  عمليات الهند استبعادالربح أو الخسارة عند 

 174 - 117 -  أثر تحويل العملة األجنبية -

 
 - 117 - 390 

بعد خصم  -الشاملة األخرى للفترة (الخسارةالدخل/)

(208) 231  الضرائب  (4.094)  (326)  
      

 7.737 9.363 2.686 5.833  الدخل الشامل للفترةإجمالي 

      
     11 األساسية والمعدلة )لاير ُعماني( -ربحية السهم الواحد 

 0.004 0.007 0.001 0.003  للفترة

 0.005 0.009 0.006 0.011  على مستوى العام

 

 يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة.تشكل جزءاً ال  27إلى  11اإليضاحات المرفقة المدرجة بالصفحات من 
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  2016سبتمبر  30قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة غير المدققة كما في 
 

2016سبتمبر  30في    2015رسبتمب 30في    

 مدققة

2015ديسمبر  31في   

 لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف إيضاحات 

     األصول

 277.736 318.037 205.590  نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية  

 10.271 186.368 144.019  بنوك  المستحق من 

 1.200.808 1.288.819 1.395.104 12 بالصافي -لعمالء  وسلفياتقروض 

 632.920 421.202 472.688 13 استثمارات مالية  

 41.989 36.779 29.574 14 أصول أخرى  

 7.809 8.380 6.095 15 أصول غير ملموسة

 26.917 27.394 26.763 16 ممتلكات ومعّدات  

 1.492 2.960 2.120  أصول ضريبة مؤجلة

 2.199.942 2.289.939 2.281.953  إجمالي األصول  

     
     االلتزامات وحقوق المساهمين

     االلتزامات

 36.211 50.330 45.923  مستحق إلى بنوك  

 1.802.338 1.881.209 1.888.550 17 ودائع من عمالء

 50.172 48.086 33.354 18 التزامات أخرى  

 2.343 2.980 3.782  التزامات ضريبة جارية

 362 744 223  ضريبة مؤجلةالتزامات 

 1.891.426 1.983.349 1.971.832  إجمالي االلتزامات  

     
     حقوق المساهمين

 200.031 200.031 200.031 23 رأس المال

)أ(24 احتياطي قانوني    36.277 34.984 36.277 

)ب(24 احتياطي صرف العملة األجنبية   - (130)  - 

)ج(24 لالستثمارات المتاحة للبيعاحتياطي القيمة العادلة   (3.011)  3.881 1.083  

 71.125 67.824 76.824  أرباح محتجزة  

 308.516 306.590 310.121  حقوق المساهمين   صافي

     
 2.199.942 2.289.939 2.281.953  إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين  

     

 0.154 0.153 0.155  ُعمانيلاير  -صافي األصول للسهم الواحد 

     
     بنود خارج الميزانيّة العموميّة:

     التزامات عرضية وارتباطات

 69.079 71.599 40.831  اعتمادات مستنديّة  -

 368.064 381.256 341.740  أداء ضمان ضمانات وسندات -

 1.125.236 1.178.124 1.031.984 19 أخرى -

  1.414.555 1.630.979 1.562.379 
 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة. 27إلى  11اإليضاحات المرفقة المدرجة بالصفحات من 
 

 بموجب قرار أعضاء مجلس اإلدارة. 2016أكتوبر 30تم 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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 2016سبتمبر  30قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية المختصرة غير المدققة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 

 
 

 احتياطي نظامي احتياطي قانوني رأس المال 

احتياطي صرف 

 العملة األجنبية

احتياطي القيمة 

العادلة 

لالستثمارات 

 المتاحة للبيع

 األرباح

 اإلجمالي المحتجزة

 
لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

        

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

        إجمالي الدخل الشامل للفترة  

 8.063 8.063 - - - - - ربح الفترة  

        الدخل / )الخسارة( الشاملة األخرى للفترة  

 390 - - 367 23 - - فروق صرف العملة  

)بالصافي من  صافي الحركة في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

(716) - - - - )بالصافي من الضريبة(الضريبة(  - (716)  

(716) 367 23 - - إجمالي الدخل / )الخسارة( الشاملة األخرى للفترة   - (326)  

(716) 367 23 - - إجمالي الدخل / )الخسارة( الشاملة للفترة  8.063 7.737 

(1.469) - - محول إلى أرباح محتجزة عند بيع عمليات الهند  - - 1.469 - 

        

        معاملة مع المساهمين مسجلة مباشرة في حقوق المساهمين

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

(130) - 34.984 200.031 2015سبتمبر  30في   3.881 67.824 306.590 

        

 308.516 71.125 1.083 - - 36.277 200.031 2016يناير  1في 

         إجمالي الدخل الشامل للفترة 

 13.457 13.457 - - - - - ربح الفترة  

         الخسارة الشاملة األخرى للفترة 

صافي الحركة في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع )بالصافي من 

الضريبة(
 

  - - - - (4.094)  - (4.094)  

(4.094) - - - - إجمالي الخسارة الشاملة األخرى للفترة   - (4.094)  

(4.094) - - - - إجمالي الدخل / )الخسارة( الشاملة للفترة  13.457 9.363 

        

 -        معاملة مع المساهمين مسجلة مباشرة في حقوق المساهمين 

(7.758) - - - - - 2015توزيعات أرباح مدفوعة عن عام   (7.758)  

(3.011) - - 36.277 200.031 2016سبتمبر  30في   76.824 310.121 

تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحليّة المختصرة. 27إلى  11المدرجة على الصفحات من اإليضاحات المرفقة 



 بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
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 2016سبتمبر  30قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة غير المدققة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

  
فترة التسعة أشهر 

 المنتهية في

فترة التسعة أشهر 

 المنتهية في

2016سبتمبر  30   2015سبتمبر  30   

لاير عماني باآلالف   إيضاحات  لاير عماني باآلالف     

     التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 9.663 15.611  الربح قبل الضريبة  

    تسويات لـ:

 -انخفاض قيمة القروض ومخصصات مخاطر االئتمان األخرى  المحمل من -

 2.929 4.814 8 صافي من االستردادات

 1.435 1.283 9 استهالك ممتلكات ومعدات -

 22 56 7 انخفاض قيمة االستثمارات المالية -

 1.714 1.714 10 إهالك أصول غير ملموسة -

(481) 7 صافي الربح من بيع استثمارات مالية -  (664)  

(66) - 7 ربح من بيع ممتلكات ومعدات -  

(364)  إهالك استثمار مالي -  50 

(815) - 7 ربح من بيع عمليات الهند -  

 163 151  تكاليف الخدمات الحالية لصاحب العمل، مع الفائدة -

 79 62  إيجار تمويلي محمل -

 60 -  أثر تحويل العملة -

)أ(28 التغير في األصول التشغيليّة   -  (186.695)  (135.385)  

)ب(28 التغير في االلتزامات التشغيليّة   -  69.673 37.731 

(198)  منافع تقاعد مدفوعة -  (208)  

(920)  ضريبة مدفوعة -  (915)  

(95.294)  صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل    (84.207)  

    

    التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار  

(1.176.998)  شراء استثمارات ماليّة    (3.626.522)  

 3.869.510 1.333.363  متحصالت من استحقاق استثمارات ماليّة  

(1.129)  شراء ممتلكات ومعدات    (1.771)  

 738 -  متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات 

(2.544) -  عمليات الهند، بالصافي من النقد وما يماثل النقدمن بيع  صادرتدفق نقدي    

 239.411 155.236  صافي النقد الناتج من أنشطة االستثمار  

    

    التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

(7.758)  توزيعات أرباح مدفوعة  (11.024)  

(294)  إيجارات تمويلية مدفوعة  (288)  

(8.052)  في أنشطة التمويلصافي النقد المستخدم   (11.312)  

    

 143.892 51.890   صافي التغير في النقد وما يماثل النقد 

    

 290.057 251.796  النقد وما يماثل النقد في بداية العام

    

 433.949 303.686 28 النقد وما يماثل النقد في نهاية العام

 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة. 27إلى  11من اإليضاحات المرفقة المدرجة بالصفحات 

  



 بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة 
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 الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية 1

 

، كشركة مساهمة ُعمانية عامة، ويزاول نشاطه كبنك تجاري من خالل 1979يناير  1بي سي ُعمان ش.م.ع.ع )"البنك"( في  بنك إتش إستأسس 

مكتب بريد السيب الرئيسي، سلطنة ُعمان.  111والرمز البريدي  1727نة ُعمان. إن العنوان المسجل للبنك هو ص.ب شبكة من الفروع في سلط

 أسهم البنك مدرجة في سوق مسقط لألوراق المالية.
 

بي سي ُعمان  إتش إسبنك % من أسهم البنك. والشركة األم المطلقة ل51بي سي الشرق األوسط القابضة بي في ما نسبته  بنك إتش إسويمتلك 

 ش.م.ع.ع هي إتش إس بي سي القابضة بي إل سي.

 

 أساس اإلعداد 2
 

 االلتزام بمعايير التقارير المالية الدولية )أ(
 

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

ارية الُعماني رقم المحاسبة الدولية ومتطلبات اإلفصاح الواردة بقواعد ونماذج اإلفصاح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال وقانون الشركات التج

 وتعديالته واللوائح المنظمة الصادرة عن البنك المركزي الُعماني.  1974
 

وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية التي تم إصدارها من قبل  2015ديسمبر  31تم إعداد القوائم المالية المدققة للبنك كما في وللسنة المنتهية في 

 ية ومتطلبات اإلفصاح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال واللوائح المنظمة الصادرة عن البنك المركزي الُعماني. مجلس معايير المحاسبة الدول
 

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

 درة من قبل لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية وهيئتها السابقة. الصا

 
 عرض المعلومات )ب(

 

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

 أرقام المقارنة )ج( 
 

 والهيئة العامة لسوق المال. 34رة أرقاما مقارنة كما يقتضي المعيار المحاسبي الدولي رقم تتضمن هذه القوائم المالية المرحلية المختص

 

 استخدام التقديرات واالفتراضات )د(
 

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

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

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

ت المالية وانخفاض قيمة وتقييم األدوا والسلفياتعليها خالل عملية الدمج، واألعمار اإلنتاجية لألصول غير الملموسة وانخفاض قيمة القروض 

 األصول المالية المتاحة للبيع. 
 
 



 بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة )تابع(
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 أساس اإلعداد )تابع( 2
 

 التطورات المحاسبيّة المستقبليّة  )هـ(
 

 .2015 تم تقديم معلومات عن التطورات المحاسبية المستقبلية وآثارها المحتملة على القوائم المالية للبنك في التقرير السنوي والحسابات لعام

أو  2017يناير  1بة للفترات السنويّة التي تبدأ في تدخل مجموعةً أخرى من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات حيز التطبيق بالنس

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

وهو تغيير ذو تأثير كبير في  17الحالية في المعيار المحاسبي الدولي رقم "اإليجارات" يحل محل اإلرشادات  16معيار التقارير المالية الدولي رقم 

، على المستأجرين التفريق بين اإليجار التمويلي )في 17المحاسبة من قبل المستأجرين على وجه الخصوص. وبموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

اآلن من المستأجرين إدراج التزام  16مومية(. ويقتضي معيار التقارير المالية الدولي رقم الميزانية العمومية( واإليجار التشغيلي )خارج الميزانية الع

يجارات اإليجار بحيث يعكس دفعات اإليجار اإلضافية و "أصل حق االستخدام" لجميع عقود اإليجار افتراضياً. ويتضمن استثناًء اختيارياً لبعض اإل

 مة، لكن هذا االستثناء يمكن تطبيقه فقط من قبل المستأجرين.قصيرة األجل وإيجارات األصول منخفضة القي

 
مع وفصل بالنسبة للمؤجرين، تبقى المحاسبة كما هي تقريباً. لكن، بما أن اإلرشادات المتعلقة بتعريف اإليجار قد تم تحديثها )واإلرشادات حول ج

لنموذج المحاسبة الجديد للمستأجرين التأثير على المفاوضات بين المؤجرين  العقود(، سيتأثر المؤجرون أيضاً بالمعيار الجديد. وعلى األقل، يتوقع

 والمستأجرين.
 

، فإن العقد يشكل أو يتضمن إيجاراً إن كان ينص على الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد 16وبموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم 

مع السماح بالتطبيق المبكر إن تم  2019يناير  1هو  16يق اإلجباري لمعيار التقارير المالية الدولي رقم لفترة زمنية مقابل مبلغ مالي. إن تاريخ التطب

" اإليرادات من العقود مع العمالء" أيضاً. ويقوم البنك حالياً بتقييم أثر هذا المعيار لكن من غير العملي  15تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم 

 لمحتمل في تاريخ اعتماد هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة.حساب التأثير ا
 

 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

 . 2015ديسمبر  31المنتهية في 

 

والتي  2016يناير  1ال توجد معايير أو تفسيرات أو تعديالت على معايير حالية والتي أصبحت سارية المفعول للمرة األولى للسنة المالية التي تبدأ في 

 لها أثر جوهري على القوائم المالية المرحلية المختصرة.

 

 المنتجات والخدمات 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

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

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

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

 

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

 ت المصرفيةوالخدماالصرف األجنبي وأسعاره،  ومشتقاته فيوالنقد التجاري الدولي والخزانة وأسواق رأس المال والبطاقات التجارية 

 المباشرة وإنجاز المعامالت عبر اإلنترنت.

 

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

ت التمويل واالستشارات والمعامالت، ترتكز على خدمة العميل مجموعةً كاملةً من اإلمكانيات المصرفية، والتي تشتمل على خدما

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

 االستثمارية الرئيسية.

  



 بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
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 إيرادات فوائد 5

 

سبتمبر  30) 2016سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  %3.18سنوياً شامالً قدره بلغت إيرادات الفوائد عن األصول المحملة بفوائد معدالً 

2015 - 2.88 .)% 

 

 

فترة التسعة أشهر 

 المنتهية في 

فترة التسعة أشهر 

 المنتهية في

سبتمبر 30  سبتمبر 30   

 2016 2015 

 لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف 

   

 39.020 41.841 للعمالء وسلفياتقروض 

 1.712 3.363 استثمارات مالية

 402 211 مستحق من بنوك

 835 627 أخرى

 46.042 41.969 

   

  مصروفات الفوائد 6
 

 %(.0.37 - 2015سبتمبر  30% )0.39، بلغ متوسط التكلفة السنوية الشاملة لألموال 2016سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

فترة التسعة أشهر  

 المنتهية في 

فترة التسعة أشهر 

 المنتهية في

سبتمبر 30  سبتمبر 30   

 2016 2015 

 لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف 

   

(5.567) ودائع من عمالء  (5.050)  
(4) مستحق إلى بنوك    (270)  

 (5.571)  (5.320)  
 

 

 بالصافي -إيرادات التشغيل األخرى  7
 

 

فترة التسعة أشهر 

 المنتهية في 

فترة التسعة أشهر 

 المنتهية في

سبتمبر 30  سبتمبر 30   

 2016 2015 

 لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف 

   

 815 - ربح من بيع عمليات الهند

 664 481 ربح من بيع استثمارات مالية

 66 - ربح من بيع ممتلكات ومعدات

(56) استثمارات األسهم المتاحة للبيعانخفاض قيمة   (22)  

 148 119 إيرادات أخرى

 544 1.671 
 

  



 بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
 

 غير المدققة )تابع( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
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 بالصافي من االستردادات   -انخفاض قيمة القروض ومخصصات مخاطر االئتمان األخرى  المحمل من 8
 

 

فترة التسعة أشهر 

 المنتهية في 

فترة التسعة أشهر 

 المنتهية في

سبتمبر 30  سبتمبر 30   

 2016 2015 

 لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف 

   

(2.214) (12عام )إيضاح  -خالل الفترة كون م  (1.546)  

(5.763) (12محدد )إيضاح  -خالل الفترة كون م  (5.267)  

 1.956 1.780 (12مخصصات محررة / مستردة )إيضاح 

 450 291 تسويات نتيجة رد القيمة العادلة

 237 31 محررةفوائد مجنبة 

 1.640 1.443 قروض مشطوبة مستردة

(382) ديون معدومة مشطوبة مباشرةً بقائمة الدخل الشامل  (399)  

 (4.814)  (2.929)  
 

 مصروفات التشغيل 9
 

 

فترة التسعة أشهر 

 المنتهية في 

فترة التسعة أشهر 

 المنتهية في

سبتمبر 30  سبتمبر 30   

 2016 2015 

باآلالفلاير عماني    لاير عماني باآلالف 

   

(17.104) منافع وتعويضات الموظَّفين     (18.271)  

(15.743) مصروفات عمومية وإدارية*     (19.798)  

(1.283) استهالك ممتلكات ومعدات     (1.435)  

 (34.130)  (39.504)  

 

 1- 2015سبتمبر 30لاير ُعماني التي تمثل مصروفات سحب "جائزة مندوس" )مليون  0.9*تشمل المصروفات العموميّة واإلداريّة للفترة الحاليّة 

 مليون لاير ُعماني(.
 

 إهالك أصول غير ملموسة 10

 

  

 

فترة التسعة أشهر 

 المنتهية في 

فترة التسعة أشهر 

 المنتهية في

سبتمبر 30  سبتمبر 30   

 2016 2015 

 لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف 

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

(1.319) ودائع أساسيّة   (1.319)  

(395) عالقات العمالء   (395)  

 (1.714)  (1.714)  



 بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
 

 غير المدققة )تابع( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
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 األساسية والمعدلة -ربحية السهم الواحد  11

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

 
فترة التسعة أشهر 

 المنتهية في

فترة التسعة أشهر 

 للسنة المنتهية في المنتهية في

سبتمبر 30  سبتمبر 30  ديسمبر 31   

 2016 2015 2015 

    

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

 12.930 8.063 13.457 صافي ربح الفترة/ السنة )لاير عماني باآلالف(

    األساسية والمعدلة )لاير ُعماني( -ربحية السهم الواحد 

 0.006 0.004 0.007 للفترة -

 0.006 0.005 0.009 على مستوى العام -
 

 بالصافي -للعمالء  وسلفياتقروض  12
 

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

 األعمال.
 

سبتمبر 30  سبتمبر 30  ديسمبر 31   

 2016 2015 2015 

 
لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني

باآلالف   

 لاير عماني

باآلالف   

    

 66.130 74.795 63.023 سحب على المكشوف

 1.204.540 1.272.550 1.405.763 قروض

 13.394 30.929 8.152 فواتير مخصومة / مشتراة

 1.284.064 1.378.274 1.476.938 والسلفياتإجمالي القروض 

(27.487) محدد -مخصص انخفاض قيمة القروض   (28.462)  (28.380)  

(18.649) عام* -مخصص انخفاض قيمة القروض   (17.423)  (16.435)  

(35.698) فوائد مجنبة  (43.570)  (38.441)  

 1.200.808 1.288.819 1.395.104 والسلفياتصافي القروض 
 

 المقدمة للعمالء. والسلفياتقروض * يتكون المخصص العام من المخصص على أساس المحفظة لل

 للعمالء: والسلفياتفيما يلي فئات معدالت فوائد إجمالي القروض 
 

سبتمبر 30  سبتمبر 30  ديسمبر 31   

 2016 2015 2015 

 لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف 

0-5% 1.004.324 826.968 762.308 

5-7% 330.865 357.817 350.213 

7-10% 90.225 123.561 112.787 

10-13% 26.116 48.334 37.687 

 21.069 21.594 25.408 %13أكثر من 

 1.476.938 1.378.274 1.284.064 

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

 

سبتمبر 30  سبتمبر 30  ديسمبر 31   

 2016 2015 2015 

 

 لاير عماني

باآلالف   

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

 413.261 489.652 498.036 أشهر 0-6

 3.865 5.480 9.988 شهراً  6-12

 57.421 62.004 33.280 سنوات 1-3

 132.156 194.460 232.577 سنوات 3-5

 594.105 537.223 621.223 سنوات 5أكثر من 

 1.395.104 1.288.819 1.200.808 

 



 بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
 

 غير المدققة )تابع( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
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 بالصافي )تابع( -للعمالء  وسلفياتقروض  12

 

 :والسلفياتتركز القروض 
 

 للعمالء حسب القطاع  وسلفياتقروض 
 

سبتمبر 30  سبتمبر 30  ديسمبر 31   

 2016 2015 2015 

 
 لاير عماني

باآلالف   

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

    

 466.752 472.181 489.615 قروض شخصيّة واستهالكيّة

    

    التجاريّة والشركات

 165.280 167.611 227.013 تجارة االستيراد

 86.934 80.245 73.936 اإلنشاءات

 218.935 219.471 250.221 التصنيع

 45.217 47.095 53.471 تجارة الجملة والتجزئة

 - 7.472 - التصدير

 90.854 98.608 113.426 واالتصاالتالكهرباء والغاز والمياه والنقل 

 148.316 252.318 136.215 الخدمات

 12.528 20.848 88.138 التعدين والمحاجر

 49.248 12.425 44.903 أخرى

 987.323 906.093 817.312 

 - - - المؤسسات المالية

 1.284.064 1.378.274 1.476.938  والسلفياتإجمالي مجموع القروض 

    

(27.487) محدد  -مخصص انخفاض قيمة القروض   (28.462)  (28.380)  

(18.649) عام -مخصص انخفاض قيمة القروض   (17.423)  (16.435)  

(35.698) فوائد مجنبة  (43.570)  (38.441)  

 1.200.808 1.288.819 1.395.104 والسلفياتصافي القروض 

 71.881 78.990 68.926 قروض متعثرة

 

%( من 93 – 2015ديسمبر  31% و91.2 – 2015سبتمبر  30% )91.7نسبة  المجنبةيمثل المخصص المحدد النخفاض قيمة القروض والفوائد 

 المتعثرة. والسلفياتإجمالي القروض 

  



 بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
 

 غير المدققة )تابع( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
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 للعمالء )تابع( وسلفياتقروض  12

 

 مخصص انخفاض قيمة القروض والفوائد المجنبة

 

 :2016سبتمبر  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

    

 44.815 16.435 28.380 2016يناير  1الرصيد في 

 7.977 2.214 5.763 (8خالل الفترة )إيضاح كون م

(1.780) (8مخصصات محررة / مستردة )إيضاح   - (1.780)  

(4.876) مشطوب خالل الفترة   - (4.876)  

 46.136 18.649 27.487 2016سبتمبر  30الرصيد في 

    

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

 إجمالي مخصص مخصص 

 المخصص عام محدد 

 

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 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 (8خالل الفترة )إيضاح  مكون

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

(11.014) مشطوب خالل الفترة  - (11.014)  

 45.885 17.423 28.462 2015سبتمبر  30الرصيد في 

 

 فيما يلي تحليل حركة الفوائد المجنبة للفترة:

 

سبتمبر 30  سبتمبر 30   

 2016 2015 

 

 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

   

 47.774 38.441 الرصيد في بداية الفترة

(4) - أثر تحويل العملة على الرصيد االفتتاحي  

 6.976 5.938 مجنب خالل الفترة

(498) محرر في قائمة الدخل الشامل  (688)  

(8.183) مشطوب خالل الفترة  (10.488)  

 43.570 35.698 الرصيد في نهاية الفترة

 

مليون لاير  1.278 - 2015سبتمبر  30) 2016سبتمبر  30مليون لاير ُعماني كما في  1.372 والسلفياتبلغت القيمة العادلة المقدرة للقروض 

 مليون لاير ُعماني(.  1.180 - 2015ديسمبر  31عماني و

 



 بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة )تابع(
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 مصنفة كمتاحة للبيع  –استثمارات مالية  13

 
 فيما يلي تفاصيل االستثمارات المالية:

 

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

سبتمبر 30  سبتمبر 30   

31 

ديسمبر  سبتمبر 30  سبتمبر 30   

31 

ديسمبر  سبتمبر 30  سبتمبر 30   

31 

ديسمبر   

 2016 2015 2015 2016 2015 2015 2016 2015 2015 

 

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 المالية -أوراق مالية متداولة 

 1.911 1.911 - 2.288 2.437 - 2.288 2.437 - الماليّة

 340 340 330 398 398 372 398 398 372 التأمين

 - 33 - - 47 - - 47 - الصناعة

 85.036 85.091 86.522 85.424 85.438 82.488 85.424 85.438 82.488 سندات حكومية

 82.860 88.320 88.110 82.860 88.320 88.110 86.852 87.375 87.287 

          

          القطاع أجنبيّة حسب –أوراق مالية متداولة 

 - 2.340 - - 5.593 - - 5.593 - أسهم أجنبية

 - 5.593 - - 5.593 - - 2.340 - 

          استثمارات غير مدرجة وأخرى

 540.496 322.419 385.664 540.957 322.440 386.277 540.957 322.440 386.277 أذون الخزانة

 3.590 3.590 3.321 3.526 3.772 3.265 3.526 3.772 3.265 صناديق االستثماروحدات 

 260 1.010 260 260 1.010 260 260 1.010 260 أسهم ُعمانية غير مدرجة*

 67 67 26 67 67 26 67 67 26 أسهم أجنبية غير مدرجة*

 389.828 327.289 544.810 389.828 327.289 544.810 389.271 327.086 544.413 

          

 631.700 416.801 476.123 632.920 421.202 472.688 632.920 421.202 472.688 اإلجمالي

 

 * تدرج األسهم العمانية واألجنبية غير المدرجة بالتكلفة.



 بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة )تابع(
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 استثمارات ماليّة )تابع( 13

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

 2016 2015 2015 

 

 لاير عماني

باآلالف   

لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني

باآلالف   

    تكلفة:

 87.287 89.715 86.852 مدرجة -أسهم واستثمارات أخرى  

 544.413 327.086 389.271 استثمارات غير مدرجة وأخرى

 476.123 416.801 631.700 

    )خسارة(/ ربح إعادة التقييم من:

(3.435) أسهم مدرجة وأوراق ماليّة أخرى  4.401 1.220 

 472.688 421.202 632.920 

 

 أصول أخرى 14

سبتمبر 30  سبتمبر 30  ديسمبر 31   

 2016 2015 2015 

 

 لاير عماني

باآلالف   

لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني

باآلالف   

    

 35.477 29.472 16.711 أوراق قبول

 3.733 4.582 6.663 إدراج األثر اإليجابي للسوق -مشتقات 

 1.159 1.515 866 دفعات مقدمة وإيرادات مستحقة

 1.620 1.210 5.334 أخرى

 29.574 36.779 41.989 
 

 أصول غير ملموسة 15

سبتمبر 30  سبتمبر 30  ديسمبر 31   

 2016 2015 2015 

 
 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 

(9.902) ناقصاً: اإلهالك  (7.617)  (8.188)  

 6.095 8.380 7.809 

 

 ممتلكات ومعدات 16
 

مليون لاير ُعماني(. كانت قيمة الممتلكات  1.8: 2015سبتمبر  30مليون لاير عماني ) 1.1خالل الفترة، تمت إضافة ممتلكات ومعدات بمبلغ 

لاير عماني( من الممتلكات والمعدات كانت  0.7مليون لاير عماني حيث أن ) 1.3: 2015سبتمبر 30) صفروالمعدات المبيعة خالل الفترة 

 مليون لاير عماني( كانت مشطوبة(. 0.6و) مباعة -مستبعدة 
 

 ودائع من العمالء 17

سبتمبر 30  سبتمبر 30  ديسمبر 31   

 2016 2015 2015 

 
 لاير عماني

باآلالف   

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

    فيما يلي تفاصيل الودائع:

 965.245 1.005.811 931.921 حسابات جارية وتحت الطلب

 470.161 469.685 466.214 حسابات توفير

 364.589 403.008 487.496 ودائع ألجل

 2.343 2.705 2.919 أخرى

 1.888.550 1.881.209 1.802.338 



 بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة )تابع(
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 ودائع من العمالء )تابع( 17
 

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

 

سبتمبر 30  سبتمبر 30  ديسمبر 31   

 2016 2015 2015 

 
 لاير عماني

باآلالف   

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

    

 667.110 733.560 657.014 أشهر 0-6

 264.531 265.408 343.924 شهراً  6-12

 141.645 142.831 342.501 سنوات 1-3

 327.574 327.531 149.340 سنوات 3-5

 401.478 411.879 395.771 سنوات 5أكثر من 

 1.888.550 1.881.209 1.802.338 
 

 فيما يلي فئات معدالت فائدة الودائع:

سبتمبر 30  سبتمبر 30  ديسمبر 31   

 2016 2015 2015 

 

عمانيلاير   

باآلالف   

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

    

0-2 % 1.611.096 1.693.092 1.614.614 

2-4 % 277.249 188.106 187.724 

4-6% 205 11 - 

 1.888.550 1.881.209 1.802.338 
 

 التزامات أخرى 18

سبتمبر 30  سبتمبر 30  ديسمبر 31   

 2016 2015 2015 

 

 لاير عماني

باآلالف   

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

    

 204 470 211 إدراج األثر السلبي للسوق -مشتقات 

 636 398 589 التزام منافع التقاعد

 35.477 29.472 16.711 أوراق قبول

 535 1.061 208 مخصصات

 4.930 4.336 3.000 مستحقات وإيرادات مؤجلة

 964 938 732 تمويليالتزام بموجب عقد إيجار 

 7.426 11.411 11.903 أخرى

 33.354 48.086 50.172 
 

 التزامات عرضية وارتباطات ومشتقات 19

سبتمبر 30  سبتمبر 30  ديسمبر 31   

 2016 2015 2015 

 
 لاير عماني

باآلالف   

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

    

 266.857 366.308 260.423 عقود العملة األجنبيّة اآلجلة 

 77.000 89.738 77.000 القيمة األسمية –مبادالت معدل الفائدة 

 576.767 546.581 594.250 التزامات غير مسحوبة وقابلة لإللغاء بدون شروط

 204.612 175.497 100.311 التزامات غير مسحوبة وغير قابلة لإللغاء بدون شروط

 1.031.984 1.178.124 1.125.236 

 

، كانت هناك بعض الدعاوى القانونية القائمة بحق البنك. واستناداً إلى رأي المستشار القانوني للبنك، ترى إدارة البنك أنه ال 2016سبتمبر  30كما في 

 يتوقع أن ينتج أي التزام إضافي من هذه الدعاوى وبالتالي من غير الضروري تكوين أي مخصصات إضافية في هذا الصدد.
  



 بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة )تابع(
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 أساس تقييم األصول وااللتزامات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة 20
 

 أساليب التقييم 

 

سعر السوق 

 المدرج

باستخدام مدخالت 

  ملحوظة

1المستوى   2المستوى    اإلجمالي 

 

 لاير عماني

باآلالف   

 لاير عماني

باآلالف   

لاير عماني 

 باآلالف

    2016سبتمبر  30في 

    

    األصول

 6.663 6.663 - مشتقات 

 472.402 389.542 82.860 استثمارات ماليّة: متاحة للبيع  

    

    االلتزامات

 211 211 - مشتقات  

    
    2015سبتمبر  30في 

    األصول

 4.582 4.582 - مشتقات 

 420.125 326.212 93.913 استثمارات ماليّة: متاحة للبيع  

    

    االلتزامات

 470 470 - مشتقات  

    

    2015ديسمبر  31في 

    األصول

 3.733 3.733 - مشتقات 

 632.593 544.483 88.110 استثمارات ماليّة: متاحة للبيع  

    

    االلتزامات

 204 204 - مشتقات  
 

 

 االستثمارات المدرجة بالتكلفة والمشتقات

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

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

تقبلية المقدرة إلى أفضل تقديرات اإلدارة ويكون معدل الخصم هو معدل عند استخدام أساليب التدفقات النقدية المخصومة، تستند التدفقات النقدية المس

 يتعلق بالسوق بالنسبة ألداة مالية مماثلة بتاريخ التقرير.
 

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

المفصح عنها في القوائم الماليّة المدققة األخيرة للبنك عن السنة  2لم يكن هناك أي تغيير على أساس تقييم األصول وااللتزامات الماليّة في المستوى 

 .2015ديسمبر  31المنتهية في 



 بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة )تابع(
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 عدم تطابق االلتزامات واألصول 21

 

 ( وهو كما يلي:955االلتزامات واألصول إلى تعميم البنك المركزي الُعماني رقم )ب م يستند عدم توافق 
 

 2015ديسمبر  31 2015سبتمبر  30  2016سبتمبر  30 

 األصول االستحقاقات

االلتزامات 

وحقوق 

 األصول  عدم التطابق المساهمين

االلتزامات 

وحقوق 

 األصول  عدم التطابق المساهمين

االلتزامات 

وحقوق 

 عدم التطابق المساهمين

 
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

            

 336.689 755.864 1.092.553  318.037 835.202 1.153.239  434.495 739.336 1.173.831 أشهر 0-6

(259.737) 357.864 98.127 شهراً  6-12   150.201 274.475 (124.274)   166.033 278.326 (112.293)  

(277.620) 342.501 64.881 سنوات 1-3   102.871 142.831 (39.960)   97.689 141.645 (43.956)  

(58.811) 327.531 268.720  128.872 149.340 278.212 سنوات 3-5   194.484 327.574 (133.090)  

(26.010) 692.912 666.902 سنوات 5أكثر من    614.908 709.900 (94.992)   649.183 696.533 (47.350)  

 2.281.953 2.281.953 -  2.289.939 2.289.939 -  2.199.942 2.199.942 - 
 

 

  التعرض لمخاطر االئتمان 22

 

 استثمارات مالية  مستحق من بنوك   )وفقاً للبنك المركزي العُماني( وسلفياتقروض    

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

 2016 2015 2015  2016 2015 2015  2016 2015 2015 

 

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

            

 - 69 251  - - -  71.881 78.990 68.926 متعثرة -منخفضة القيمة بشكل فردي 

 -مخصص انخفاض قيمة القروض 

(63.185) الفوائد المحددة والمجنبة    (72.032)  (66.821)   - - -  (56)  (22)  - 

 - 47 195  - - -  5.060 6.958 5.741 القيمة الدفترية للمتعثرة

تجاوزت موعد استحقاقها ولم تنخفض 

 - - -  - - -  18.971 15.451 25.184 قيمتها

استحقاقها ولم تنخفض لم تتجاوز موعد 

 632.920 421.155 472.493  10.271 186.368 144.019  1.193.212 1.283.833 1.382.828 قيمتها

(18.649) مخصص عام  (17.423)  (16.435)   - - -  - - - 

 632.920 421.202 472.688  10.271 186.368 144.019  1.200.808 1.288.819 1.395.104 إجمالي القيمة الدفترية



 بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة )تابع(
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 رأس المال  23

 

 2015ديسمبر  31و 2015سبتمبر  30لاير ُعماني للسهم الواحد ) 0.100سهماً مدفوعاً بالكامل بقيمة  2.000.312.790ينقسم رأس مال البنك إلى 

لاير ُعماني  0.100مليون سهم بقيمة  7.500المصرح به للبنك لاير ُعماني للسهم الواحد(. يبلغ رأس المال  0.100سهماً بقيمة  2.000.312.790 -

 للسهم الواحد(. 0.100مليون سهم بقيمة  7.500 - 2015ديسمبر  31و 2015سبتمبر  30للسهم الواحد )
 

 المساهمون الرئيسيون 
 

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

 

سبتمبر 30  سبتمبر 30  ديسمبر 31   

 2016 2015 2015 

 عدد األسهم عدد األسهم عدد األسهم 

 1.020.159.523 - 1.020.159.523 بي سي الشرق األوسط القابضة بي في بنك إتش إسشركة 

 - 1.020.159.523 - بي سي الشرق األوسط المحدود بنك إتش إس
 

 

 االحتياطيات 24

 

 احتياطي قانوني  )أ(

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

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

 احتياطي صرف العملة األجنبية        )ب(
 

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

راجه في الدخل الشامل اآلخر. ويتم إدراج فروق إعادة تحويل الناتج لفترة التقرير من متوسط السعر إلى سعر الصرف السائد في نهاية الفترة، ويتم إد

دة تصنيف فروق الصرف من بند نقدي يمثّل جزءاً من صافي االستثمار في عمليّة أجنبيّة في الدخل الشامل اآلخر. وعند استبعاد عمليّة أجنبيّة، تتم إعا

إلى قائمة الربح أو الخسارة كتعديل إعادة تصنيف عندما يتم إدراج الربح أو الصرف المتعلقة بهذه العمليّة والتي أُدِرَجت سابقاً في الدخل الشامل اآلخر 

 الخسارة من االستبعاد.
 

 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

 

 % من أسهم البنك    10األطراف ذات العالقة ومن يملكون  25

 

أفراد العائلة يبلغ  % أو أكثر من أسهم البنك شركات أو أفراد أو عائالت. ويتم تضمين العائالت إذا كان إجمالي أسهم10يمكن أن يتضمن من يملكون 

عامالتهم مع % أو أكثر من أسهم البنك. وإّن أفراد العائلة لفرد ما هم أولئك الذين من المتوقع أن يكون لهم تأثير أو أن يتأثروا بذلك الشخص في ت10

 البنك.
 

العالقة. ويتم تقديم التفاصيل بشكل منفصل  توالكيانات ذاتتضمن األطراف ذات العالقة أيضاً موظفي اإلدارة الرئيسيين ومجموعة إتش أس بي سي 

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

 أعضاء مجلس اإلدارة. الطرف ذي العالقة. ويمثل العمود "أخرى" معامالت مع أطراف تتعلق بأكثر من عضو واحد من
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 % من أسهم البنك )تابع(    10األطراف ذات العالقة ومن يملكون  25
 

 

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

  الفترة:

 

 
الشركة 

 األم

أطراف أخرى ذات 

 عالقة بالمجموعة

أعضاء 

مجلس 

 اإلجمالي آخرون   اإلدارة

 2016سبتمبر  30

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

      

 18.072 18.072 - - - سلفياتالوقروض ال

 23.264 11.991 85 11.188 - حسابات جارية وودائع وحسابات أخرى

 85.068 6.325 - 78.743 - خطابات اعتماد وضمانات 

 31.455 - - 31.455 - مستحق من بنوك

 22.735 - - 22.735 - مستحق إلى بنوك

      2016سبتمبر  30للفترة المنتهية في 

 28 - - 28 - صافي إيرادات الرسوم

(7.629) - خرىاألتشغيل المصروفات   (16)  (74)  (7.719)  

(6) - - - شراء ممتلكات ومعدات  (6)  

 

الشركة األم    

أطراف أخرى   

ذات عالقة 

 بالمجموعة

أعضاء 

 اإلجمالي آخرون   مجلس اإلدارة

 2015سبتمبر  30

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

      

 41.077 41.077 - - - سلفياتالوقروض ال

 28.733 18.540 34 10.159 - حسابات جارية وودائع وحسابات أخرى

 82.943 9.867 - 73.076 - خطابات اعتماد وضمانات 

 45.616 - - 20.709 24.907 مستحق من بنوك

 13.535 - - 9.117 4.418 مستحق إلى بنوك

      2015سبتمبر  30للفترة المنتهية في 

(7) - صافي مصروفات الرسوم  - - (7)  

(5.254) مصروفات التشغيل األخرى  (3.905)  (12)  (149)  (9.320)  

 9 - 9 - - إيرادات أخرى

(2) - - - ومعداتشراء ممتلكات   (2)  

 

% سنوياً(. 6.0% و1.3: بين 2015سبتمبر  30% سنوياً )6% و1.45ذات العالقة فائدة بمعدالت تتراوح بين  األطراف وسلفياتتحمل قروض 

 % سنوياً(.1.25% و0.25: بين 2015سبتمبر  30% سنوياً )1.25% و0.20وتحمل ودائع األطراف ذات العالقة فائدة بمعدالت تتراوح بين 

 

 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين

 

 
التسعة أشهر فترة 

 المنتهية في

 فترة التسعة أشهر 

 المنتهية في

سبتمبر 30  سبتمبر 30   

 2016 2015 

 لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف 

 1.393 1.257 أجور ورواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل

 310 188 منافع ما بعد التوظيف

 1.445 1.703 

  



 بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
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25 

 

 

 القطاعات التشغيلية 26
 

 

 .2015ديسمبر  31مناقشة العوامل المستخدمة لتحديد قطاعات البنك الصادرة تقارير بشأنها في القوائم المالية للسنة المنتهية في تمت 

 
 

 2016سبتمبر  30 

 

الخدمات 

المصرفية 

 التجارية

الخدمات 

المصرفية 

لألفراد وإدارة 

 الثروات

الخدمات 

المصرفية 

العالمية 

 اإلجمالي غير مخصَّص واألسواق

 

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

      

      صافي إيرادات الفوائد

(62) 3.326 21.680 15.527 خارجي -        40.471 
(1.490) 1.429 121 داخلي -        (60)  - 

 15.648 23.109 1.836 (122)  40.471 
(120) 872 3.101 5.160 صافي إيرادات الرسوم  9.013 
 6.020 11 3.149 1.116 1.744 صافي إيرادات التداول

 765 114 47 309 295 خرىاألتشغيل الإيرادات 

(117) 5.904 27.635 22.847 إجمالي إيرادات التشغيل  56.269 

انخفاض قيمة القروض ومخصصات من ( المحمل)

(534) بالصافي من االستردادات -االئتمان األخرى مخاطر   (4.280)  - - (4.814)  

(117) 5.904 23.355 22.313 صافي إيرادات التشغيل  51.455 

(10.778) إجمالي مصروفات التشغيل  (23.113)  (1.458)  (495)  (35.844)  

(612) 4.446 242 11.535 الربح/ )الخسارة( قبل الضرائب  15.611 

 2.281.953 88.569 773.630 476.724 943.030 قطاعية مبلغ عنهاأصول 

 1.971.832 34.243 27.356 677.507 1.232.726 التزامات قطاعية مبلغ عنها

      

 البنود الرئيسية المدرجة في فئة غير "مخصص" هي النقد في الصندوق واألصول الثابتة واألصول األخرى وااللتزامات األخرى.

 

 2015سبتمبر  30 

 

 الخدمات

المصرفية   

التجارية   

الخدمات 

المصرفية 

لألفراد 

وإدارة 

 الثروات

الخدمات 

المصرفية 

العالمية 

 اإلجمالي غير مخصَّص واألسواق

 

 لاير عماني

باآلالف   

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

      

      الفوائدصافي إيرادات 

 36.649 - 1.668 22.171 12.810 خارجي -
(831) داخلي -         876 40 (85)  - 

 11.979 23.047 1.708 (85)  36.649 

 9.705 - 1.013 3.488 5.204 صافي الرسوم والعموالت

 5.491 86 2.598 1.009 1.798 صافي إيرادات التداول

 1.965 202 58 931 774 إيرادات التشغيل األخرى

 53.810 203 5.377 28.475 19.755 إجمالي إيرادات التشغيل

انخفاض قيمة القروض ومخصصات من ( المحمل)

(35) بالصافي من االستردادات -مخاطر االئتمان األخرى   (2.894)  - - (2.929)  
 50.881 203 5.377 25.581 19.720 صافي إيرادات التشغيل

(12.980) إجمالي مصروفات التشغيل  (26.428)  (1.338)  (472)  (41.218)  
(847) 6.740 الربح/ )الخسارة( قبل الضرائب  4.039 (269)  9.663 

 2.289.939 116.525 844.308 461.543 867.563 أصول قطاعية مبلغ عنها

 1.983.349 30.795 24.519 741.702 1.186.333 التزامات قطاعية مبلغ عنها
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 معدل كفاية رأس المال 27
 

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

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

 31و 2015سبتمبر  30) 2016% بما في ذلك حاجز المحافظة على رأس المال لعام 12.625االحتفاظ بالحد األدنى من معدل كفاية رأس المال وهو 

 البنك المركزي الُعماني.%( وفقاً لإلرشادات المنصوص عليها من قبل 12.625: 2015ديسمبر 
 

سبتمبر 30  سبتمبر 30  ديسمبر 31   

 2016 2015 2015 

 
 لاير عماني

باآلالف   

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

    

 289.930 281.340 289.930 1/الفئة 1رأس مال األسهم العاديّة 

 16.682 17.862 16.682 2رأس مال الفئة 

 306.612 299.202 306.612 النظاميإجمالي رأس المال 

 1.578.818 1.651.995 1.711.460 أصول مرجحة بالمخاطر

%16.94 1/ الفئة  1معدل رأس مال األسهم العادية   17.03%  18.36%  

%17.92 إجمالي معدل رأس المال  18.11%  19.42%  

 

 النقد وما يماثل النقد 28
 

سبتمبر 30  سبتمبر 30  ديسمبر 31   

 2016 2015 2015 

 

 لاير عماني

باآلالف   

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

    تشتمل قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة غير المدققة على:

 277.736 318.037 205.590 نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية  

 10.271 186.368 144.019 مستحق من بنوك  

(45.923) مستحق إلى بنوك    (50.330)  (36.211)  

 303.686 454.075 251.796 

(20.126) - تسوية لبنود تُستحق بعد ثالثة أشهر من تاريخ الحيازة واألرصدة المقيدة  - 

 303.686 433.949 251.796 

    يشتمل النقد وما يماثل النقد على:

 277.736 302.151 205.590 نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية  

 10.271 182.128 144.019 مستحق من بنوك  

(45.923) مستحق إلى بنوك    (50.330)  (36.211)  

 251.796 433.949 303.686 اإلجمالي
 

 التغير في األصول التشغيليّة )أ(          28
 

سبتمبر 30  سبتمبر 30   

 2016 2015 

باآلالفلاير عماني  لاير عماني باآلالف   

(199.110) بالصافي -لعمالء ل والسلفياتالتغير في القروض   (130.476)  

(4.240) - التغير في المبالغ المستحقة من بنوك  

(669) 12.415 التغير في األصول األخرى                     

 (186.695)  (135.385)  

 

 التغير في االلتزامات التشغيليّة )ب(          28

 

سبتمبر 30  سبتمبر 30   

 2016 2015 

 لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف 

 36.536 86.212 التغير في ودائع من العمالء

(16.539) التغير في التزامات أخرى  1.195 

 69.673 37.731 
  



 بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة )تابع(
 

27 

 

 نسبة تغطية السيولة  29
 

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

لُعماني. ويتوجب على اإلفصاح عن نسبة تغطية السيولة(. ويتم احتساب نسبة تغطية السيولة على فترات شهرية ويُقدم تقرير عنها إلى البنك المركزي ا

%( وفقاً لإلرشادات المنصوص عليها من 60: 2015سبتمبر 30لـ  )بالنسبة 2016% لعام 70البنوك االحتفاظ بحد أدنى من نسبة تغطية السيولة يبلغ 

 قبل البنك المركزي الُعماني.
 

 :2016سبتمبر  30السيولة للفترة المنتهية في اإلفصاح عن نسبة تغطية 

2016 سبتمبر 30   2015سبتمبر  30   

  

إجمالي القيمة 

غير المرجحة 

 )المتوسط*(

إجمالي القيمة  

المرجحة 

 )المتوسط*( 

إجمالي القيمة 

غير المرجحة 

 )المتوسط*(

إجمالي القيمة  

المرجحة 

 )المتوسط*( 

  
لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

      

     األصول السائلة عالية الجودة

 582.641  - 544.307 - إجمالي األصول السائلة عالية الجودة 1

      التدفقات النقدية الصادرة

 56.734 738.397 51.739 687.802 ودائع األفراد وودائع المؤسسات الصغيرة، ومنها: 2

 17.106  342.117 17.042 340.834 ودائع ثابتة - 3

 39.628 396.280 34.697 346.968 أقل ثباتاودائع  - 4

 504.221 1.192.200 519.450 1.264.040 تمويل شركات غير مضمون، ومنه 5

6 

ودائع تشغيلية )كافة األطراف المقابلة( والودائع في شبكات  -

    -    - - - البنوك المتعاونة

 504.221  1.192.200 519.450 1.264.040 ودائع غير تشغيلية )كافة األطراف المقابلة( - 7

    -    - - - دين غير مضمون - 8

    - - - - تمويل شركات مضمون 9

 19.701 199.406 8.287 85.443 متطلبات إضافية، ومنها 10

11 

مخاطر المشتقات بالتعرض لتدفقات صادرة تتعلق  -

    -   - - - ومتطلبات الضمانات األخرى

    -   - - - التمويل من منتجات الدينتدفقات صادرة تتعلق بخسارة  - 12

 19.701 199.406 8.287 85.443 تسهيالت ائتمانية وتسهيالت السيولة - 13

    -   - - - التزامات تمويل تعاقدية أخرى 14

  50.284 1.005.685 47.001 940.013 التزامات تمويل محتملة أخرى 15

 630.940 - 626.477 - (15+10+5+2)إجمالي التدفقات النقدية الصادرة  16

     التدفقات النقدية الواردة

    -    - - - إقراض مضمون )مثل إعادة شراء معكوس( 17

 238.869 328.608 197.540 277.995 مخاطر منتظمة السداد بالكاملالتعرض لتدفقات نقدية واردة من  18

    -    - - - تدفقات نقديّة واردة أخرى 19

 238.869 328.608 197.540 277.995 (19+18+17إجمالي التدفقات النقدية الواردة ) 20

  

 
   

 

إجمالي القيمة 

 المعدلة 

 582.641  544.307  إجمالي األصول السائلة عالية الجودة 21

 392.071  428.937  (20-16إجمالي صافي التدفقات النقدية الصادرة ) 22

%127  (22/ 21)نسبة تغطية السيولة  23   149%  
 

 (2016سبتمبر  -* المتوسط البسيط للمالحظات الشهرية على مدار فترة الثالثة أشهر األخيرة )يوليو
 

 األرقام المقارنة  30
 

الربح وحقوق لتتوافق مع عرض الفترة الحالية. ولم تؤد عملية إعادة التصنيف هذه إلى تغير  2015تمت إعادة تصنيف أرقام مقارنة معينة لعام 

 المساهمين المشمولة في تقرير الفترة السابقة.

 




