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  عرض المعلومات

لبنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع  ("البنك").  ٢٠١٥يونيو  ٣٠ -يشتمل ھذا المستند على التقرير المالي المرحلي المختصر 
ويحتوي على القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة، باإلضافة إلى تقرير مجلس اإلدارة وتقرير فحص مراقب الحسابات 

  ة. وملخص عن النتائج غير المدقق
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  ٢٠١٥يونيو  ٣٠تقرير مجلس اإلدارة لفترة الستة أشھر المنتھية في  
  

  المساھمون األفاضل،،
  

  . ٢٠١٥نيابةً عن مجلس اإلدارة، يسرني أن أقدم لكم النتائج الماليّة لبنككم بالنسبة للربع الثاني من عام 
  

البنك لقد واصلنا التركيز على أھدافنا االستراتيجية لزيادة اإليرادات وتبسيط العمليات واإلجراءات وتنفيذ أعلى المعايير العالمية لحماية 
زال نتعرض لمنافسة نومساھمينا وعمالئنا من مخاطر الجرائم المالية، في إطار تحقيق التميز في خدمة العمالء في جميع األوقات. ال 

ألفراد مما أدى إلى االكتتاب في أصول جديدة ل في القروض المصرفيةستنزاف إو عائدھامش الفي انكماش  و نواجهفي السوق  قوية
 فإن األداء الجيد لقسم الخدمات المصرفية التجارية مكن أقل مما كان متاحا في السنوات األخيرة.  وعلى الرغم من ھذا،  عائدبھامش 
  إيجابيا طفيفا في إيرادات التشغيل في النصف األول من العام.ارتفاعا  من تحقيق البنك

  
  ملخص األداء 

  
ً ظھر أداؤنا في النصف األول من العام يَّ  مليون  ٥٫٧مليون لایر ُعماني مقارنةً مع  ٥٫٢ التي بلغت% في صافي األرباح ٨٫٨بنسبة  نقصا

، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة في المحمل من انخفاض قيمة القروض والمصروفات ٢٠١٤لایر ُعماني للفترة نفسھا من عام 
  التشغيلية.

  
ليون لایر ُعماني مقارنةً مع م ٣٦٫١% ليصل إلى ٥٫٩ارتفع صافي إيرادات التشغيل قبل المحمل من انخفاض قيمة القروض بنسبة 

مليون لایر ُعماني للفترة نفسھا من العام السابق، وذلك نظراً الرتفاع صافي إيرادات الفوائد وصافي إيرادات الرسوم وإيرادات  ٣٤٫١
  التشغيل األخرى.

  
 ٢٣٫١، مقارنة مع ٢٠١٥يونيو  ٣٠ مليون لایر ُعماني للفترة المنتھية في ٢٤٫١% ليصل إلى ٤٫٣ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 

، وذلك نظراً للزيادة في قروض وسلف الشركات. كما ارتفع صافي إيرادات الرسوم ٢٠١٤مليون لایر ُعماني للفترة نفسھا من عام 
ذلك نظراً ، و٢٠١٤يونيو  ٣٠مليون لایر ُعماني للفترة المنتھية في  ٦٫٢مليون لایر ُعماني مقارنةً مع  ٦٫٨% ليصل إلى ٩٫٧بنسبة 

مليون لایر ُعماني للفترة المنتھية  ١٫٦الرتفاع رسوم أعمال التمويل التجاري.  وبلغت إيرادات التشغيل األخرى كما ورد في التقارير 
، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى قيد األرباح من بيع ٢٠١٤مليون لایر ُعماني للفترة نفسھا من عام  ٠٫٥مقارنةً مع  ٢٠١٥يونيو  ٣٠في 
  مليون لایر ُعماني. ٠٫٧مليون لایر ُعماني (بعد خصم الضرائب) واألرباح من بيع استثمارات بواقع  ٠٫٨ليات البنك في الھند بواقع عم
  
 المحمل من بشكل رئيسي من المتحققة مليون لایر ُعماني ٢٫٢ظِھر التقارير صافي المحمل من انخفاض قيمة القروض بواقع تَّ و

 الناتج منمليون لایر ُعماني  ١٫٥مليون لایر ُعماني والمحمل من مخصص الشركات العام بواقع  ١٫٤واقع مخصص التجزئة المحدد ب
مليون لایر ُعماني من عمالء الشركات،  ١بشكل جزئي من خالل استرداد بواقع  تخفيضهزيادة في قروض وسلف الشركات، وھو ما تم 

  .٢٠١٤مليون لایر ُعماني للفترة نفسھا من عام  ١٫٢مقارنةً مع صافي محمل بواقع 
  

سھا من عام مليون لایر ُعماني للفترة نف ٢٦٫٥مليون لایر ُعماني مقارنةً مع  ٢٧٫٧% لتصل إلى ٤٫٥ارتفعت مصروفات التشغيل بنسبة 
في العام السابق والزيادة في مصروفات تشغيل  اتالمصروفغير متكرره في بعض بنود ، وذلك نظراً للتأثير المجمع لعكوسات ٢٠١٤

  العام الحالي.
  

% لتصل إلى ١٥٫٧بنسبة  ٢٠١٥يونيو  ٣٠كما في  محجوزةالمخصصات والفائدة ال بعد خصمالقروض والسلف  صافي ارتفع
وذلك نظراً للزيادة في قروض وسلف  ٢٠١٤يونيو  ٣٠مليون لایر ُعماني كما في  ١٫١٣٦٫٦لایر ُعماني، مقارنة مع  مليون ١٫٣١٤٫٧
  الشركات. 

  
مليون لایر  ١٫٩٦٠٫١مليون لایر ُعماني مقارنةً مع  ١٫٩٤٥٫٢% لتصل إلى ٠٫٨كما انخفضت ودائع العمالء بشكل ھامشي بنسبة 

  .٢٠١٤يونيو  ٣٠ُعماني كما في 
  

، ما يمثّل قاعدة ٢٠١٤يونيو  ٣٠% كما في ١٨٫٤مقارنةً مع  ٢٠١٥يونيو  ٣٠% كما في ١٧٫٥وبلغ معدل كفاية رأس المال للبنك 
  رأس مال تزداد قوةً مع مرور الوقت من أجل نمو البنك المستقبلي.

  
  تقديم أفضل تجربة عمالء

  
اني تحسن العمليات بشكل جوھري مما مكَّن البنك من تعزيز مستوياته من في الخدمات المصرفية لألفراد وإدارة الثروات، شھد الربع الث

وعززنا . ٢٠١٤٪ مقارنة مع عام ٦٥. على سبيل المثال، قمنا بتقليل الوقت المستنفذ لمعالجة القروض العقارية بنسبة خدمة العمالء
  تخدام البطاقات المزدوجة.كذلك الحماية على أجھزة الصراف اآللي لدينا للمساعدة في تجنب االحتيال واس

  
، والذي يقدم HSBC Entertainerوتوسعنا في عروضنا المصرفية الرقمية الشاملة إلى أبعد مما ھي عليه مع تدشين تطبيق  

  خصومات وصفقات التسوق الجذابة للعمالء من خالل ھواتفھم الذكية.
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اإلقراض والمدفوعات إذ  في خدماتحيث شھد البنك اتجاھات قوية وفيما يتعلق باألعمال المصرفية التجارية، ظل نمو األصول نشطا 
الربط اإلقليمي والعالمي. ومما يعكس التزامنا المستمر قدراتنا في واصلنا استغالل اإلمكانات المحلية لدينا من خالل االستفادة من 

دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الطموحة دوليا  من خالل صندوق النمو  أننا واصلنابالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في عمان، 
   تدشينه في العام الماضي، ويحدونا األمل في زيادة حجم الصندوق في األشھر المقبلة.قمنا بالدولي الذي 

  
ً  وال ، ""HSBCnet اإللكترونية المصرفية من العمالء من الشركات والھيئات الحكومية على منصتنا وخدماتنا وإقباالً  زلنا نشھد اھتماما

بإدارة المدفوعات والمقبوضات والتدفقات النقدية بشكل آمن باستخدام معلومات الصفقات من الشركات والمؤسسات الذي يسمح للعمالء 
مية للسنة الثالثة دارة النقد العال" مكون أساسي لما تم اختياره بواسطة "يورومني" كأفضل منتج إلHSBCnetيظل "في الوقت الحقيقي. 

  علي التوالي.
  

  عملياتنا في باكستان
  

بين عمليات بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط ُعمان وبنك عمان الدولي، اتخذ مجلس إدارة بنك  ٢٠١٢قبل االندماج الذي تم في 
، ٢٠١٢ُعمان السابق قرارا ووافق عليه باإلجماع مساھمو بنك ُعمان الدولي في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في مايو من عام 

، أكدنا أن بنك إتش إس ٢٠١٥عمليات البنك في باكستان، بشرط الحصول على الموافقات التنظيمية.  وفي يونيو  بيعويھدف القرار إلى 
عتماد المصرفية في باكستان إلى بنك ميزان المحدود. ومن المتوقع لھذه الصفقة، التي تخضع إل هبي سي ُعمان قد أبرم اتفاقا لبيع أعمال

. وسوف يتم البيع بإجراء خصم ٢٠١٥موافقات التنظيمية، أن تُستكمل خالل النصف الثاني من عام والبنك ميزان المحدود مساھمي 
  طفيف على صافي قيمة أصول األعمال. 

  
  االستثمار في موظَّفينا والمجتمع

% ٩٣ل ألكثر من ومما يعزز التزامنا بتحديد وتطوير المواھب المحلية، فإن بنك إتش إس بي سي ُعمان يسره أن حقق معدل تعمين يص
  % المستھدفة التي حددھا البنك المركزي العماني.٩٠في النصف األول من العام، متقدما بشكل ملحوظ عن نسبة 

  
عدد من ورش العمل خالل ھذا الربع من العام.  ففي مايو، تم تدشين  تنظيمولدعم موظفي البنك من أجل تحقيق طموحاتھم الوظيفية، تم 

من مديري الفروع، وذلك بالتعاون مع كلية الدراسات  ٢٠لـ  " الذي تم استحداثهتأھيل مدراء الفروع رنامج المرحلة األولى من "ب
المصرفية والمالية. ويعد بنك إتش إس بي سي ُعمان أحد البنوك الرائدة في السلطنة الذي يقدم مثل ھذا البرنامج. ھذا إلى جانب حضور 

حملت  -رى البنك فعالية على مدى يومين طة والعليا برنامج بعنوان "تعظيم قدراتك". كما أجالمواھب الواعدة في المستويات المتوس
  الموظفين الُعمانيين الموھوبين على تنمية قدراتھم المھنية. الفعالية لمساعدةتصميم  وتم -عنوان "برنامج الرؤية للتطوير الوظيفي" 

  
خريجا إضافيا من  ١٥خريجا جامعيا مع تعيين  ١٢ أھيل الخريجين الجامعيينت من خالل برنامج ٢٠١٥البنك في عام  انضم إلىوقد 

  مجموعة المتقدمين لشغل الوظائف كتعيين مباشر بالبنك.
  

ومما يدل على التزامه المستمر بدعم الشباب الُعماني، رعى البنك مؤخراً معرض الوظائف للكليات الخاصة، والذي يعد األول من نوعه 
   ي كليات شاركت في ھذه الفعالية.نة، واستعرض الفرص الوظيفية والتنموية التي يتيحھا البنك لثمانعلى مستوى السلط

   
ساعة في النصف األول من العام، مما يمثل زيادة  ٨٠٠بالبنك، تطوع موظفو البنك بأكثر من   التنمية المستدامة وفي إطار جدول أعمال

ه مع المجلس الثقافي البريطاني، نظم البنك الفعالية الختامية في جدول "برنامج األطفال . وبناء على شراكت٢٠١٤عام مقارنة بجوھرية 
من كتاب القصة القصيرة في الحفل  ثالث مواھب عمانية  بتكريم.  وفي مايو، قام البنك والمجلس البريطاني ٢٠١٥يقرؤون" لعام 

ي سي".  وقد ساعد ھذا البرنامج التعاوني على إبراز الموھبة واإلبداع الختامي لمسابقة "جائزة المؤلف العماني الصغير لبنك إتش إس ب
  لدى الكتاب العمانيين الشباب في جميع أنحاء السلطنة. 

  
  الخاتمة 

رب عن شكري وتقديري لجميع عمالئنا وموظَّفينا وإدارتنا على ما بذلوه من في الختام، وبالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة، أوّد أن أعُ 
لتزام متواصٍل وتفاٍن في العمل. كما نخّص بالشكر البنك المركزي الُعماني والھيئة العامة لسوق المال على دعمھم المتواصل إوجھد 

  وإرشاداتھم الحكيمة.
  

 ويسّرني أيضاً أن أعرب عن خالص امتناننا لحضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد لمواصلة قيادته الرشيدة في تحقيق السالم
واالستقرار والنمو للسلطنة والشعب الُعماني. وسوف نواصل تقديم دعمنا الكامل لحضرة صاحب الجاللة في جھوده المستمرة لتحقيق 

  ازدھار السلطنة ونمائھا.
  
  

  دايفيد إلدون
  رئيس مجلس اإلدارة
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  تقرير فحص المعلومات المالية المرحلية المختصرة إلى أعضاء مجلس إدارة            
  بنك إتش اس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

  
  مقدمة

  
وقوائم الربح أو  ٢٠١٥يونيو  ٣٠كما في  لبنك إتش إس بي سي ش.م.ع.عفحصنا قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة المرفقة 

التاريخ آلخر والتغيرات في حقوق المساھمين والتدفقات النقدية المختصرة لفترة الستة أشھر المنتھية في ذلك الخسارة والدخل الشامل ا
تتمثل بملخص للسياسات المحاسبية الجوھرية ومعلومات تفسيرية أخرى. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد ھذه القوائم المالية المرحلية  التي

المالية المرحلية" والحد األدنى من متطلبات اإلفصاح الصادرة  رالتقاري” - ٣٤المختصرة وعرضھا وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
ً للفحص عن الھيئة الع امة لسوق المال. وتتمثل مسؤوليتنا في التعبير عن استنتاج حول ھذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة وفقا
  الذي نجريه.

  
  نطاق الفحص

  
يتكون "فحص البيانات المالية المرحلية التي يجريھا المدقق المستقل للكيان".  ٢٤١٠أجرينا فحصنا وفقاً للمعيار الدولي لعمليات الفحص 

فحص المعلومات المالية المرحلية من االستفسار، وبشكل رئيسي من األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق 
إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى. نطاق الفحص يقل كثيراً عن عملية مراجعة يتم إجراؤھا وفقا للمعايير الدولية للمراجعة ولذلك 

من الحصول على تأكيد بأننا سنتعرف على كافة األمور الجوھرية التي قد يتم التعرف عليھا في عملية مراجعة. وتبعاً لذلك،  فھو ال يمكننا
  فنحن ال نعبر عن رأي مراجعة. 

  
  االستنتاج

  
المختصرة المرفقة لم يتم إعدادھا، من بناًء على الفحص الذي أجريناه، لم يسترِع انتباھنا أي شيء يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية المرحلية 

"التقارير المالية المرحلية"، والحد األدنى من متطلبات اإلفصاح الواردة  -٣٤كافة جوانبھا الجوھرية، وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
  ضمن قواعد اإلفصاح والنماذج الصادرة عن الھيئة العامة لسوق المال.

  
  بي برايس وترھاوس كوبرز أل أل

  
  التاريخ

  مسقط، سلطنة عمان
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  ٢٠١٥يونيو  ٣٠ملخص النتائج غير المدققة لفترة الستة أشھر المنتھية في 
  

  ٢٠١٤يونيو  ٣٠  ٢٠١٥يونيو  ٣٠    
 لایر عماني باآلالف لایر عماني باآلالف      التغير %نسبة 

     قروض وسلف بالصافي من  
  ١٥٫٧  ١٫١٣٦٫٦١٤  ١٫٣١٤٫٦٦٦  المخصصات والفوائد المحفوظة  
          
  )٠٫٨(  ١٫٩٦٠٫١١١  ١٫٩٤٥٫١٦٣  ودائع العمالء  
          
  -  ٣٠٣٫٩٣١  ٣٠٣٫٩٠٤  صافي األصول  
          

  -  ٠٫١٥٢  ٠٫١٥٢  صافي األصول للسھم الواحد  * 
          
  فترة الستة أشھر    

  المنتھية في
  فترة الستة أشھر
      نسبة التغير %  المنتھية في

    ٢٠١٤يونيو  ٣٠  ٢٠١٥يونيو  ٣٠    
    لایر عماني باآلالف  لایر عماني باآلالف    
       
  ٤٫١  ٢٣٫١٤٨  ٢٤٫٠٩٩  صافي إيرادات الفوائد  
          
  )٨٫٨(  ٥٫٦٦٨  ٥٫١٦٩  صافي الربح للفترة  
          
  )١٦٫٧(  ٠٫٠٠٦  ٠٫٠٠٥  ربحية السھم الواحد (على مستوى العام)  **
          
  )٠٫٩٦(  %١٨٫٤٣  %١٧٫٤٧  معدل كفاية رأس المال ***

       
  
  
  

 عدد متوسط على يونيو ٣٠ في) الدفترية القيمة( األصول صافي بقسمة الواحد للسھم) الدفترية القيمة( األصول صافي احتساب يتم *   
  .يونيو ٣٠ في اإلصدار قيد العادية األسھم

  
الضريبة المنسوب إلى المساھمين العاديين للفترة المنتھية تم احتساب ربحيّة السھم الواحد (على مستوى العام) بقسمة صافي الربح بعد  **   

  يونيو على متوسط عدد األسھم العادية قيد اإلصدار للفترة. ٣٠في 
  
ً لمعاھدة بازل لكفاية رأس المال. ويمثّل المعدل نسبة األصول المرجحة بالمخاطر إلى رأس  ***   تم احتساب معدل كفاية رأس المال وفقا

  المال.



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

٧  
  

  .٢٠١٥يونيو  ٣٠الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المرحلية المختصرة غير المدققة لفترة الستة أشھر المنتھية في قائمة 
  

    

الثالثة أشھر 
المنتھية في 

يونيو  ٣٠
٢٠١٥  

الثالثة أشھر 
 ٣٠المنتھية في 

  ٢٠١٤يونيو 

الستة أشھر 
 ٣٠المنتھية في 

   ٢٠١٥ يونيو

  الستة أشھر
 ٣٠المنتھية في 

  ٢٠١٤يونيو 

 اتإيضاح  
لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني  
  باآلالف 

لایر عماني  
  باآلالف 

لایر عماني 
  باآلالف

            

  ٢٦٫٦٦٤  ٢٧٫٧٧٠  ١٣٫٥٥٥  ١٣٫٧٥٣  ٥  إيرادات فوائد  
  )٣٫٥١٦(  )٣٫٦٧١(  )١٫٩٠٧(  )١٫٧٣٥(  ٦  مصروفات فوائد  

  ٢٣٫١٤٨  ٢٤٫٠٩٩  ١١٫٦٤٨  ١٢٫٠١٨    صافي إيرادات الفوائد  
            

  ٦٫١٦٢  ٦٫٧٩٤  ٣٫٧٣٦  ٣٫٤٩٤    صافي إيرادات الرسوم 
  ٣٫٤٣٣  ٣٫٣٦١  ١٫٧٩١  ١٫٧٨٧    صافي إيرادات صرف العملة
  ٨٢٨  ٢٩٣  ٢٩١  ١٣٧    إيرادات توزيعات األرباح

  ٥٤٨  ١٫٥٧٥  ٥٣٣  ٤٥  ٧  إيرادات تشغيل أخرى

صافي إيرادات التشغيل قبل المحمل من انخفاض قيمة 
  ٣٤٫١١٩  ٣٦٫١٢٢  ١٧٫٩٩٩  ١٧٫٤٨١     القروض ومخصصات مخاطر االئتمان األخرى 

            

(المحمل) من انخفاض قيمة القروض ومخصصات 
  من االستردادات يبالصاف -مخاطر االئتمان األخرى 

  
١٫٤٣٧(  ٨(  

  
)١٫٢٣٥(  )٢٫٢٤٦(  )١٫٠٠٤(  

  ٣٢٫٨٨٤  ٣٣٫٨٧٦  ١٦٫٩٩٥  ١٦٫٠٤٤      صافي إيرادات التشغيل 
            

  )٢٥٫٣٣٠(  )٢٦٫٥٢٩(  )١٣٫٦٣٩(  )١٣٫٧٩٠(  ٩  مصروفات تشغيل
  )١٫١٤٣(  )١٫١٤٣(  )٥٧٢(  )٥٧٢(  ١٠  إھالك أصول غير ملموسة 

  )٢٦٫٤٧٣(  )٢٧٫٦٧٢(  )١٤٫٢١١(  )١٤٫٣٦٢(     إجمالي مصروفات التشغيل 
            

  ٦٫٤١١  ٦٫٢٠٤  ٢٫٧٨٤  ١٫٦٨٢      الربح قبل الضريبة 
  )٧٤٣(  )١٫٠٣٥(  )٢٠٣(  )٢٩٣(    مصروفات ضريبيّة   

  ٥٫٦٦٨  ٥٫١٦٩  ٢٫٥٨١  ١٫٣٨٩       ربح الفترة  
            

            الدخل / (المصروف) الشامل اآلخر 
البنود التي ستتم إعادة تصنيفھا الحقاً إلى أرباح أو

            معينةخسائر عند الوفاء بشروط 
            استثمار متاح للبيع

  )٣(  ١٩٧  )٢٧٩(  ١٦١    القيمة العادلةربح/ (خسارة)  -
  -  )٦٤٦(  -  -  ربح القيمة العادلة المعاد تصنيفه إلى ربح أو خسارة      -
المبلغ المعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة فيما يتعلق  -

  -  ٢٢  -  ٢٢    بانخفاض القيمة                        
  ٦  ٣٦  ١٠  )١٣(    ضريبة الدخل -
    ٣  )٣٩١(  )٢٦٩(  ١٧٠  

            فروق صرف العملة 
خسارة صرف العملة األجنبيّة المعاد تصنيفھا إلى  -

  -  ٢١٦  -  -    عمليات الھندالربح أو الخسارة عند استبعاد 
  ١٧  ٥٧  )١٥(  )٧(    أثر تحويل العملة األجنبية -
    )١٧  ٢٧٣  )١٥(  )٧  

الدخل / (المصروف) الشامل اآلخر للفترة بالصافي من 
  ٢٠  )١١٨(  )٢٨٤(  ١٦٣    الضريبة

            

  ٥٫٦٨٨  ٥٫٠٥١  ٢٫٢٩٧  ١٫٥٥٢      إجمالي الدخل الشامل للفترة  
            

  ٠٫٠٠٦  ٠٫٠٠٥  ٠٫٠٠٥  ٠٫٠٠٣  ١١  األساسيّة (لایر ُعماني) - ربحية السھم الواحد
      

  تشكل جزءاً ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية المرحلية المختصرة. ٣٠إلى  ١٢اإليضاحات المرفقة المدرجة بالصفحات من     



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

٨  
  

  
                                             ٢٠١٥يونيو  ٣٠قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة غير المدققة كما في 

    
يونيو  ٣٠في 

٢٠١٥  
يونيو  ٣٠في 

٢٠١٤  

  مدققة
ديسمبر  ٣١في 

٢٠١٤  

 اتإيضاح  
لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

        األصول
  ١٨٠٫٠٠٧  ١٧٩٫٦٩٥  ٣٣٦٫٥٨٨    نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية  

  ١٥٥٫٩٠٢  ٢٦٦٫٨٤٢  ١٥٢٫٩٧٢    مستحق من بنوك  
  ١٫١٦١٫٣١٣  ١٫١٣٦٫٦١٤  ١٫٣١٤٫٦٦٦  ١٢  بالصافي -قروض وسلف لعمالء 

  ٦٦٦٫١٥١  ٧٠٠٫٦٨٧  ٤٦٩٫٠٣٢  ١٣  استثمارات مالية  
  ٣٩٫٤٣٣  ٥٣٫٩٨٧  ٤١٫٠٣٢  ١٤  أصول أخرى  

  ١٠٫٠٩٤  ١١٫٢٣٦  ٨٫٩٥١  ١٥  ملموسةأصول غير 
  ٣٠٫٠١٢  ٣٠٫٩١٥  ٢٧٫٥٩٧  ١٦  ممتلكات ومعدات  
  ٢٫٢٤٢٫٩١٢  ٢٫٣٧٩٫٩٧٦  ٢٫٣٥٠٫٨٣٨    إجمالي األصول  

       
       االلتزامات وحقوق المساھمين

       
       االلتزامات

  ٢٩٫٩٦٦  ٥١٫١٧٢  ٤٩٫٧١٧    مستحق إلى بنوك  

  ١٫٨٥٢٫٣٣٩  ١٫٩٦٠٫١١١  ١٫٩٤٥٫١٦٣  ١٧  ودائع من عمالء

  ٥٠٫٧٣٠  ٦٤٫٧٦٢  ٥٢٫٠٥٤  ١٨  التزامات أخرى  
  ١٫٩٣٣٫٠٣٥  ٢٫٠٧٦٫٠٤٥  ٢٫٠٤٦٫٩٣٤    إجمالي االلتزامات  

       
       حقوق المساھمين

  ٢٠٠٫٠٣١  ٢٠٠٫٠٣١  ٢٠٠٫٠٣١  ٢٣  رأس المال
  ٣٤٫٩٨٤  ٣٣٫٧٥٩  ٣٤٫٩٨٤  (أ)٢٤  احتياطي قانوني  
  ١٫٤٤٦  ١٫٥٢٨  -  (ب)٢٤  احتياطي نظامي

  ٤٫٥٩٧  ٥٫٠٦٩  ٤٫٢٠٦  (ج)٢٤  احتياطي القيمة العادلة لألصول المالية المتاحة للبيع
  )٤٩٧(  )٢٥٤(  )٢٤٧(  (د)٢٤  احتياطي صرف العملة األجنبية

  ٦٩٫٣١٦  ٦٣٫٧٩٨  ٦٤٫٩٣٠    أرباح محتجزة  
  ٣٠٩٫٨٧٧  ٣٠٣٫٩٣١  ٣٠٣٫٩٠٤    حقوق المساھمين  صافي 

          
  ٢٫٢٤٢٫٩١٢  ٢٫٣٧٩٫٩٧٦  ٢٫٣٥٠٫٨٣٨    إجمالي حقوق المساھمين وااللتزامات  

          
   ٠٫١٥٥   ٠٫١٥٢  ٠٫١٥٢    لایر ُعماني -صافي األصول للسھم الواحد 

       
       بنود خارج الميزانيّة العموميّة:
       التزامات عرضية وارتباطات

  ١١٢٫٢٨٣  ٨٣٫٣٣٢  ٧٠٫٩١٦    اعتمادات مستنديّة  -
  ٣٢٥٫٣٢٩  ٣٢٤٫٦٠٣  ٣٧٧٫١١٤    ضمانات -
  ١٫١٤٧٫٤٦١  ١٫٢٠٦٫٩٤٥  ١٫٠٩٧٫٢٥٩  ١٩  أخرى -
    ١٫٥٨٥٫٠٧٣  ١٫٦١٤٫٨٨٠  ١٫٥٤٥٫٢٨٩  

  
  تشكل جزءاً ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية المرحلية المختصرة. ٣٠إلى  ١٢اإليضاحات المرفقة المدرجة بالصفحات من 

  
  بموجب قرار أعضاء مجلس اإلدارة. ٢٠١٥يوليو  ٢٩المرحليّة المختصرة في تم اعتماد إصدار القوائم المالية 

  
         

  أندرو لونج    دايفيد إلدون
  الرئيس التنفيذي    رئيس مجلس اإلدارة



  

  

  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

٩  
  

  ٢٠١٥يونيو  ٣٠ قائمة التغيرات في حقوق المساھمين المرحلية المختصرة غير المدققة لفترة الستة أشھر المنتھية في
  

  رأس المال  
احتياطي 
  قانوني

احتياطي 
  نظامي

احتياطي القيمة 
العادلة 

لالستثمارات 
  المتاحة للبيع

احتياطي 
صرف 
العملة 
  األجنبية

 األرباح
  اإلجمالي  المحتجزة

 
لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

                

  ٣٠٥٫٨٤٧  ٦٥٫٥٠٥  -  ٥٫٠٦٦  ١٫٤٨٦  ٣٣٫٧٥٩  ٢٠٠٫٠٣١    ٢٠١٤يناير  ١في 

                إجمالي الدخل الشامل للفترة  
  ٥٫٦٦٨  ٥٫٦٦٨  -  -  -  -  -  ربح الفترة  

                الدخل / (المصروف) الشامل اآلخر للفترة  

  ١٧  -  )٢٥(  -  ٤٢  -  -  أثر تحويل العملة األجنبية  
  ٣  -  -  ٣  -  -  -  (بالصافي من الضريبة)صافي الحركة في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

  ٢٠  -  )٢٥(  ٣  ٤٢  -  -  الدخل / (المصروف) الشامل اآلخر للفترة إجمالي 
                

  ٥٫٦٨٨  ٥٫٦٦٨  )٢٥(  ٣  ٤٢  -  -  للفترةالدخل / (المصروف) الشامل اآلخر إجمالي 

  -  ٢٢٩  )٢٢٩(  -  -  -  -  تحويل من األرباح المحتجزة 

  -  -  ٥٫٦٨٨  ٥٫٨٩٧  )٢٥٤(  ٣  ٤٢  
                معاملة مع المساھمين مسجلة مباشرة في حقوق المساھمين

  )٧٫٦٠٤(  )٧٫٦٠٤(  -  -  -  -  -  ٢٠١٣توزيعات أرباح مدفوعة عن عام 
  ٣٠٣٫٩٣١  ٦٣٫٧٩٨  )٢٥٤(  ٥٫٠٦٩  ١٫٥٢٨  ٣٣٫٧٥٩  ٢٠٠٫٠٣١    ٢٠١٤يونيو  ٣٠في 

                
  ٣٠٩٫٨٧٧  ٦٩٫٣١٦  )٤٩٧(  ٤٫٥٩٧  ١٫٤٤٦  ٣٤٫٩٨٤  ٢٠٠٫٠٣١  ٢٠١٥يناير  ١في 

                 إجمالي الدخل الشامل للفترة 
  ٥٫١٦٩  ٥٫١٦٩  -  -  -  -  -  ربح الفترة  

                 الدخل / (المصروف) الشامل اآلخر للفترة 

  ٢٧٣  -  ٢٥٠  -  ٢٣  -  -  األجنبيةفروق صرف العملة 
  )٣٩١(  -  -  )٣٩١(  -  -  -   صافي الحركة في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع (بالصافي من الضريبة)

  )١١٨(  -  ٢٥٠  )٣٩١(  ٢٣  -  -  إجمالي الدخل / (المصروف) الشامل اآلخر للفترة 
                

  ٥٫٠٥١  ٥٫١٦٩  ٢٥٠  )٣٩١(  ٢٣  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة



  

  

  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

١٠  
  

  
  (تابع) ٢٠١٥يونيو  ٣٠قائمة التغيرات في حقوق المساھمين المرحلية المختصرة غير المدققة لفترة الستة أشھر المنتھية في 

  

  

  رأس المال  
احتياطي 
  قانوني

احتياطي 
  نظامي

احتياطي القيمة 
العادلة 

لالستثمارات 
  المتاحة للبيع

احتياطي 
صرف 
العملة 
  األجنبية

 األرباح
  اإلجمالي  المحتجزة

  
لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

  -  ١٫٤٦٩  -  -  )١٫٤٦٩(  -  -  محول إلى أرباح محتجزة عند بيع عمليات الھند
                

                 معاملة مع المساھمين مسجلة مباشرة في حقوق المساھمين 
  )١١٫٠٢٤(  )١١٫٠٢٤(  -  -  -  -  -  ٢٠١٤توزيعات أرباح مدفوعة عن عام 

  ٣٠٣٫٩٠٤  ٦٤٫٩٣٠  )٢٤٧(  ٤٫٢٠٦  -  ٣٤٫٩٨٤  ٢٠٠٫٠٣١  ٢٠١٥يونيو  ٣٠في 

تعتبر جزءاً ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية المرحليّة المختصرة. ٣٠إلى  ١٢اإليضاحات المرفقة المدرجة على الصفحات من 



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

  

١١  
  

  
  ٢٠١٥يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة غير المدققة 

  

    

  الستة أشھر
  المنتھية في

  يونيو ٣٠
٢٠١٥  

الستة أشھر 
     المنتھية في

  يونيو ٣٠
٢٠١٤  

 حاتإيضا  
لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

      
       التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

  ٦٫٤١١  ٦٫٢٠٤    الربح قبل الضريبة  
        تسويات لـ:

  (المحمل) من انخفاض قيمة القروض ومخصصات المخاطر االئتمانية األخرى    -
  ١٫٢٣٥  ٢٫٢٤٦    بالصافي من االستردادات    

  ١٫٠٤٨  ٩٦٩    استھالك ممتلكات ومعدات -
  ١٫١٤٣  ١٫١٤٣    إھالك أصول غير ملموسة -
  -  )٦٦٤(    ربح من بيع استثمار مالي -
  )٤٤٤(  )٢٥(    ومعدات أرباح بيع ممتلكات -
  )٦٥(  )٥٢(    أثر تحويل العملة األجنبية -
  )١٤٩٫٦٤٦(  )١٥٧٫٥٣٦(  ٢٨  التغير في األصول التشغيليّة   -
  ١٥١٫٤٠٨  ١٠٢٫٠٨٢  ٢٨  التغير في االلتزامات التشغيليّة   -
  )٢١٨(  )٩١٥(    ضريبة مدفوعة    -

  ١٠٫٨٧٢  )٤٦٫٥٤٨(    صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من أنشطة التشغيل  

        
        التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار  

  ) ٣٫٨٤٢٫٩٧٢(  )٣٫١٠٩٫٨٣٨(    شراء استثمارات ماليّة  
  ٣٫٩٦٥٫٥٩٣  ٣٫٣٠٤٫٦٦١    متحصالت من استحقاق استثمارات ماليّة  

  )١٫٠٨٤(  )١٫٤٨٧(  ١٦  شراء ممتلكات ومعدات  
  ٤٥٠  ٦٨٠    متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات 

  -  )٢٫٥٤٤(    وما يماثل النقد تدفق نقدي وارد من بيع عمليات الھند، بالصافي من النقد 

  ١٢١٫٩٨٧  ١٩١٫٤٧٢    صافي النقد الناتج من أنشطة االستثمار  

        
        التدفقات النقدية من أنشطة التمويل 

  )٧٫٦٠٤(  )١١٫٠٢٤(    مدفوعةتوزيعات أرباح 

  )٧٫٦٠٤(  )١١٫٠٢٤(    صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل  

        
  ١٢٥٫٢٥٥  ١٣٣٫٩٠٠    صافي التغير في النقد وما يماثل النقد 

        
  ٢٥٤٫٢٢٤  ٢٩٠٫٠٥٧    النقد وما يماثل النقد في بداية الفترة 

        
  ٣٧٩٫٤٧٩  ٤٢٣٫٩٥٧  ٢٨  النقد وما يماثل النقد في نھاية الفترة 

  
تشكل جزءاً ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية المرحلية المختصرة. ٣٠إلى  ١٢اإليضاحات المرفقة المدرجة بالصفحات من 



  بنك إتش أس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (غير مدققة)
 

١٢  
  

  الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية  ١
  

، كشركة مساھمة ُعمانية عامة، ويزاول نشاطه كبنك ١٩٧٩يناير  ١تأسس بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع ("البنك") في 
 ١٧٢٧المسجل للمركز الرئيسي للبنك ھو ص.ب تجاري من خالل شبكة من الفروع في سلطنة ُعمان وباكستان. وإن العنوان 

  مكتب بريد السيب الرئيسي، سلطنة ُعمان. ويدرج البنك أسھمه في سوق مسقط لألوراق المالية. ١١١والرمز البريدي 
  

ھي  % من أسھم البنك. والشركة األم المطلقة لبنك إتش بي إم إي٥١ويمتلك بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود ما نسبته 
  إتش إس بي سي القابضة بي إل سي.

  
  أساس اإلعداد  ٢

  
  االلتزام بمعايير التقارير المالية الدولية  (أ)
  

"التقارير المالية المرحلية"، الصادر عن  ٣٤تم إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة للبنك وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
مجلس معايير المحاسبة الدولية ومتطلبات اإلفصاح الواردة بقواعد ونماذج اإلفصاح الصادرة عن الھيئة العامة لسوق المال وقانون 

  وتعديالته واللوائح المنظمة الصادرة عن البنك المركزي الُعماني.  ١٩٧٤ارية الُعماني رقم الشركات التج
  

وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية التي تم  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١تم إعداد القوائم المالية المدققة للبنك كما في وللسنة المنتھية في 
ية ومتطلبات اإلفصاح الصادرة عن الھيئة العامة لسوق المال واللوائح المنظمة إصدارھا من قبل مجلس معايير المحاسبة الدول

  الصادرة عن البنك المركزي الُعماني. 
  

تشتمل معايير التقارير المالية الدولية على المعايير المحاسبية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ومن ھيئته السابقة 
  درة من قبل لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية وھيئتھا السابقة. باإلضافة إلى التفسيرات الصا

  
  عرض المعلومات  (ب)

  
  العملة التنفيذيّة للبنك ھي الريال الُعماني، وھي أيضاً عملة العرض للقوائم المالية المرحلية المختصرة للبنك.

  
  المعلومات المقارنة  (ج) 

  
والھيئة العامة لسوق  ٣٤مختصرة معلومات مقارنة كما يقتضي المعيار المحاسبي الدولي رقم تتضمن ھذه القوائم المالية المرحلية ال

  المال.
    



  بنك إتش أس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
  

  المختصرة (غير مدققة)إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 
  

١٣  
  

  أساس اإلعداد (تابع)  ٢

  استخدام التقديرات واالفتراضات  (د)
  

إن إعداد المعلومات المالية يتطلب استخدام تقديرات وافتراضات حول الظروف المستقبلية. وإن استخدام المعلومات المتاحة وتطبيق 
األحكام ھما عنصران رئيسيان عند القيام بوضع التقديرات، وقد تختلف النتائج الفعلية في المستقبل عن التقديرات المفصح عنھا. 

السياسات المحاسبية للبنك التي تتطلب بالضرورة تطبيق األحكام ھي تلك التي تتعلق بتقييم األصول وااللتزامات  وترى اإلدارة أن أھم
القابلة للتحديد بشكل منفصل والتي تم االستحواذ عليھا خالل عملية الدمج، واألعمار اإلنتاجية لألصول غير الملموسة وانخفاض قيمة 

  لمالية وانخفاض قيمة األصول المالية المتاحة للبيع. القروض والسلف وتقييم األدوات ا
  

  التطورات المحاسبيّة المستقبليّة   (ھـ)
  

يناير  ١يدخل عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات حيز التطبيق بالنسبة للفترات السنويّة التي تبدأ في 
المختصرة للبنك أن يكون لدى أيٍّ منھا تأثيٌر جوھريٌّ على القوائم الماليّة المرحلية أو بعد ذلك التاريخ. ومن غير المتوقَّع  ٢٠١٥

  باستثناء ما يلي:
   

تصنيف األصول الماليّة وااللتزامات الماليّة وقياسھا واالعتراف بھا. وقد ‘ األدوات الماليّة’ ٩يعالج معيار التقارير الماليّة الدولّي رقم 
، ويحّل ھذا المعيار محّل اإلرشادات الواردة في ٢٠١٤في يوليو  ٩ة من معيار التقارير الماليّة الدولّي رقم تم إصدار النسخة الكامل

ويبّسط  ٩الذي يتعلّق بتصنيف وقياس األدوات الماليّة. ويحتفظ معيار التقارير الماليّة الدولّي رقم  ٣٩المعيار المحاسبّي الدولّي رقم 
ن ثالث فئات قياس رئيسيّة لألصول الماليّة: التكلفة المھلَكة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االّخر نموذج القياس المشترك ويكوّ 

والقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ويوجد ھناك في الوقت الحالّي نموذٌج متوقٌَّع لخسائر االئتمان يحّل محّل نموذج خسارة 
  . ٣٩لمستخَدم في المعيار المحاسبّي الدولّي رقم االنخفاض بالقيمة المتكبَّدة ا

    
  

ولكن من الممكن تطبيق العرض المعدل بالنسبة  ٢٠١٨يناير  ١ككل ھو  ٩تاريخ التطبيق اإللزامي لمعيار التقارير الماليّة الدولّي رقم 
 ٩ رقم لبعض االلتزامات التي تقاس بالقيمة العادلة اعتباراً من تاريخ سابق. يقوم البنك حالياً بتقييم أثر معيار التقارير الماليّة الدوليّ 

على القوائم المالية ولكن نظراً لتعقيد متطلبات التصنيف والقياس وانخفاض القيمة ومحاسبة التغطية وعالقاتھا المتبادلة، فمن غير 
 الممكن في ھذه المرحلة تحديد األثر المحتمل كما بتاريخ اعتماد ھذه القوائم المالية المرحلية المختصرة.       

  
 السياسات المحاسبية     ٣

  
ية إن السياسات المحاسبية التي طبقھا البنك في ھذه القوائم الماليّة المرحلية المختصرة تتفق مع تلك التي طبقھا البنك في قوائمه المال

  .  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١كما في وللسنة المنتھية في 

  

  المنتجات والخدمات  ٤

  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
ألفراد. وعادةً ما تشتمل عروض العمالء على منتجات الشخصية والتمويل االستھالكي واحتياجات إدارة الثروات للعمالء ا

الخدمات المصرفية الشخصية (الحسابات الجارية وحسابات التوفير والرھون والقروض الشخصية وبطاقات االئتمان وبطاقات 
ة وخدمات الخصم وخدمات الدفع المحلية والدولية)، باإلضافة إلى خدمات إدارة الثروات (التأمين والمنتجات االستثماري

  التخطيط المالية).

  أما عن الخدمات المصرفية التجارية، فتشتمل عروضھا على تقديم خدمات تمويل المديونيّات وعمليات إدارة الدفع والنقد
والنقد و مشتقاته في الصرف األجنبي والتمويل التجاري الدولي والخزانة وأسواق رأس المال والبطاقات التجارية والتأمين 

  وخدمات الصيرفة المباشرة وإنجاز المعامالت عبر اإلنترنت. وأسعاره،

  تقدم الخدمات المصرفية العالمية واألسواق حلوالً مالية صممت خصيصاً للحكومة والعمالء من الشركات والمؤسسات. وتقدم
خدمات التمويل األقسام التي ترتكز على خدمة العميل مجموعةً كاملةً من اإلمكانيات المصرفية، والتي تشتمل على 

واالستشارات والمعامالت، باإلضافة إلى أعمال األسواق والتي تقدم خدمات في مجال االئتمان واألسعار والصرف األجنبي 
  وأسواق المال واألوراق المالية واألنشطة االستثمارية الرئيسية.

    



  بنك إتش أس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
  

  المختصرة (غير مدققة)إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 
  

١٤  
  

  إيرادات الفوائد  ٥
    

يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في  %٢٫٨٣الً سنوياً شامالً قدره بلغت إيرادات الفوائد عن األصول المحملة بفوائد معد  
  %). ٢٫٦٠ - ٢٠١٤يونيو  ٣٠( ٢٠١٥

  
    مصروفات الفوائد  ٦

  
 - ٢٠١٤يونيو  ٣٠% (٠٫٣٨، بلغ متوسط التكلفة السنوية الشاملة لألموال ٢٠١٥يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في   

٠٫٣٧.(%  
  

  إيرادات تشغيل أخرى    ٧
  
  

  
الستة أشھر 
  المنتھية في

الستة أشھر 
  المنتھية في

  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
    

  
 لایر عماني
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

  -  ٨١٥  ربح من بيع عمليات الھند*
  -  ٦٦٤  ربح من بيع استثمار مالي

  ٤٤٤  ٢٥  أرباح بيع ممتلكات ومعدات
  -  )٢٢(  استثمارات األسھم المتاحة للبيعانخفاض قيمة 
  ١٠٤  ٩٣  إيرادات أخرى

  ٥٤٨  ١٫٥٧٥  
  

 * بيع العمليات المصرفيّة لبنك إتش إس بي سي ُعمان في الھند                                                   
  
 ٣١عملياته المصرفيّة في الھند إلى بنك الدوحة. وفي أعلن بنك أتش إس بي سي ُعمان عن اتفاقيّة لبيع  ٢٠١٤أبريل  ١٦تاريخ ب

مليون لایر ُعماني  ٧٫١، أنھى بنك إتش إس بي سي ُعمان عملية االستبعاد بمقابل بيع بلغ (بالصافي من الضريبة) ٢٠١٥مارس 
  مليون لایر ُعماني. ٠٫٨وقام بتسجيل ربح من االستبعاد بواقع 

  
  

  بالصافي من االستردادات  -(المحمل من) انخفاض قيمة القروض ومخصصات مخاطر االئتمان األخرى   ٨
  

    
فترة الستة أشھر 

  المنتھية في
فترة الستة أشھر 

  المنتھية في
  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

  
  لایر عماني
  باآلالف

  لایر عماني
  باآلالف

     
  )١٫٣٤٤(  )١٫٧١٣(  )١٢عام (إيضاح  -مخصص خالل الفترة 
  )٢٫٧٠٦(  )٣٫٥٥٠(  )١٢محدد (إيضاح  -مخصص خالل الفترة 

  ١٫٣٥٤  ١٫٥٧٤  )١٢مستردة (إيضاح  مخصصات محررة/
  ١١٥  ٣٠١  تسويات نتيجة رد القيمة العادلة

  ٣٠٥  ٢١٤  فوائد محفوظة محررة
  ١٫١١٠  ١٫٢٠١  قروض مشطوبة مستردة

  )٦٩(  )٢٧٣(  أو الخسارةديون معدومة مشطوبة مباشرةً بقائمة الربح 
  )١٫٢٣٥(  )٢٫٢٤٦(  



  بنك إتش أس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
  

  المختصرة (غير مدققة)إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 
  

١٥  
  

  
  مصروفات التشغيل  ٩

  
 ٣٠مليون لایر ُعماني التي تمثل مصروفات سحب "جائزة مندوس" ( ٠٫٦*تشمل المصروفات العموميّة واإلداريّة للفترة الحاليّة 

  مليون لایر ُعماني). ٠٫٩- ٢٠١٤يونيو 
  

  إھالك أصول غير ملموسة  ١٠

    
السته أشھر 
  المنتھية في

    السته أشھر 
  المنتھية في

  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

  
  لایر عماني
  باآلالف

  لایر عماني
  باآلالف

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

      
  )٨٨٠(  )٨٨٠(  ودائع أساسيّة 

  )٢٦٣(  )٢٦٣(  عالقات العمالء 
  )١٫١٤٣(  )١٫١٤٣(  
  
  ربحية السھم الواحد األساسيّة  ١١

  
يتم احتساب ربحيّة السھم الواحد األساسيّة بقسمة الربح المنسوب إلى المساھمين على المتوسط المرجح لعدد األسھم قيد اإلصدار كما 

  يلي:  
  
  

  
الستة أشھر 
  المنتھية في

  لستة أشھرا
  المنتھية في

          لسنةا
  المنتھية في

  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٤  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
      

  ٢٫٠٠٠٫٣١٢  ٢٫٠٠٠٫٣١٢  ٢٫٠٠٠٫٣١٢  المتوسط المرجح لعدد األسھم قيد اإلصدار (باآلالف)
  ١٢٫٢٤٩  ٥٫٦٦٨  ٥٫١٦٩  صافي ربح الفترة (لایر عماني باآلالف)

  ٠٫٠٠٦  ٠٫٠٠٦  ٠٫٠٠٥  على مستوى العام (لایر ُعماني) - األساسيّة ربحية السھم الواحد 
      

    

  
الستة أشھر 
  المنتھية في

      الستة أشھر
  المنتھية في

  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

  
     لایر عماني 
  باآلالف

     لایر عماني
  باآلالف

     

  )١١٫٩٣٩(  )١٢٫٣٨٠(  منافع وتعويضات الموظَّفين   

  )١٢٫٣٤٣(  )١٣٫١٨٠(  مصروفات عمومية وإدارية*   

  )١٫٠٤٨(  )٩٦٩(  استھالك ممتلكات ومعدات   
  )٢٥٫٣٣٠(  )٢٦٫٥٢٩(  



  بنك إتش أس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
  

  المختصرة (غير مدققة)إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 
  

١٦  
  

  
  بالصافي -قروض وسلف للعمالء     ١٢

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

  في تجميع األعمال.
  

  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠    
  ٢٠١٤  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

  
لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

      
  ٧٩٫٤٥٣  ٨٦٫٥٩٠  ٧١٫٤٠٦  سحب على المكشوف

  ١٫١٣٨٫١٨٤  ١٫١٢٥٫٥٦١  ١٫٣٠١٫٠٥٢  قروض
  ٤٣٫٥٢٢  ٢٩٫٥٨٥  ٣٠٫٤٩١  فواتير مخصومة / مشتراة
  ١٫٢٦١٫١٥٩  ١٫٢٤١٫٧٣٦  ١٫٤٠٢٫٩٤٩  إجمالي القروض والسلف

  )٣٦٫١٩٢(  ) ٣٦٫٤٧١(  )٢٨٫٦٧٦(  محدد -مخصص انخفاض قيمة القروض 
  )١٥٫٨٨٠(  ) ١٥٫٥٨٣(  )١٧٫٥٩٠(  عام* -مخصص انخفاض قيمة القروض 

  )٤٧٫٧٧٤(  ) ٥٣٫٠٦٨(  )٤٢٫٠١٧(  فوائد محفوظة
  ١٫١٦١٫٣١٣  ١٫١٣٦٫٦١٤  ١٫٣١٤٫٦٦٦  صافي القروض والسلف

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

  
  يما يلي فئات معدالت فوائد إجمالي القروض والسلف للعمالء:ف

    
  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٤  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

  
لایر عماني 
  باآلالف

  لایر عماني
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

      
٦٨٨٫٢٦٧  ٦٢٩٫٩٦٨  ٨٥٨٫٥١٦  %٥-٠  
٣٤٦٫٦٣٥  ٣٤٩٫٧٣٤  ٣٤٨٫٦٣٤  %٧-٥  
١٦٠٫٢٥١  ٢٠٣٫١١٦  ١٣٣٫١٧٨  %١٠-٧  
٥٢٫١٣٤  ٤٥٫٢٩٠  ٤٤٫٤٠٧  %١٣-١٠  

  ١٣٫٨٧٢  ١٣٫٦٢٨  ١٨٫٢١٤  %١٣أكثر من 
  ١٫٢٦١٫١٥٩  ١٫٢٤١٫٧٣٦  ١٫٤٠٢٫٩٤٩  

  
  :٩٥٥فيما يلي تحليل االستحقاق لصافي القروض والسلف إلى العمالء وفقاً لتعميم البنك المركزي الُعماني رقم ب م 

  
  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٤  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

  
لایر عماني 
  باآلالف

 لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

      
  ٣٨٠٫٠٧٥  ٤١٧٫٣٧٥  ٥٠٩٫٧٧١  أشھر ٦-٠
  ٢٠٫١٦٠  ٢٦٫٢٦٩  ١٧٫٤١٧  شھراً  ١٢-٦

  ٧٦٫٨٩٣  ٨٤٫٦٨٢  ٥٤٫٦٥٠  سنوات ٣-سنة واحدة
  ٢٠٣٫٩٣١  ١٤٩٫٣٣٢  ٢٤٣٫٢٥٠  سنوات ٥-٣

  ٤٨٠٫٢٥٤  ٤٥٨٫٩٥٦  ٤٨٩٫٥٧٨  سنوات ٥أكثر من 
  ١٫١٦١٫٣١٣  ١٫١٣٦٫٦١٤  ١٫٣١٤٫٦٦٦  

    



  بنك إتش أس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
  

  المختصرة (غير مدققة)إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 
  

١٧  
  

  بالصافي (تابع) -قروض وسلف للعمالء   ١٢
  

  تركز القروض والسلف:
  

  قروض وسلف للعمالء حسب القطاع 
  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٤  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

  
     لایر عماني
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

  لایر عماني
  باآلالف

      
  ٤٥٦٫٨٠٨  ٤٤٢٫٤١٦  ٤٦٨٫٥٣١  قروض شخصيّة واستھالكيّة

        
        التجاريّة والشركات

  ١٦٢٫٤٢٢  ١٩٢٫٤٥٧  ٢٠٨٫٩٧٧  تجارة االستيراد
  ٨٢٫٤٩٦  ٦٧٫٤٨٥  ٧٩٫٨٢٠  اإلنشاءات
  ١٧٠٫٣٤٥  ١٦٠٫٨٩١  ٢١٨٫٠٠٠  التصنيع

  ٣٩٫٦٧٨  ٤٢٫٨١٥  ٤٩٫٠٦٨  تجارة الجملة والتجزئة
  ٧٫٤٩٤  ٩٫٨١٧  ٥٫١٩٤  تجارة التصدير

  ٧١٫٨٥٧  ١١٦٫٤٣٨  الكھرباء والغاز والمياه والنقل واالتصاالت
  

٨٧٫٤٧٢  

  ٢٠٣٫٦٠٦  ١٩٦٫٠٣٦  ٢٢٣٫٥٩٦  الخدمات
  ١٩٫٣٠٤  ٢٨٫٠٥٣  ٢٣٫٣٠٣  التعدين والمحاجر

  ٣١٫٥١٨  ٢٨٫٤٤٠  ١٠٫٠٢٢  أخرى

  ٨٠٤٫٣٣٥  ٧٩٧٫٨٥١  ٩٣٤٫٤١٨  
        

  ١٦  ١٫٤٦٩  -  المؤسسات المالية
        

  ١٫٢٦١٫١٥٩  ١٫٢٤١٫٧٣٦  ١٫٤٠٢٫٩٤٩  إجمالي مجموع القروض والسلف  
        

  )٣٦٫١٩٢(  ) ٣٦٫٤٧١(  )٢٨٫٦٧٦(  محدد  -مخصص انخفاض قيمة القروض 
  )١٥٫٨٨٠(  ) ١٥٫٥٨٣(  )١٧٫٥٩٠(  عام -مخصص انخفاض قيمة القروض 

  )٤٧٫٧٧٤(  ) ٥٣٫٠٦٨(  )٤٢٫٠١٧(  فوائد محفوظة

  ١٫١٦١٫٣١٣  ١٫١٣٦٫٦١٤  ١٫٣١٤٫٦٦٦  صافي القروض والسلف
    

  ٩٢٫٥٧٣  ٩٨٫٠٢٤  ٧٨٫٢٧٦  قروض متعثرة
    

ديسمبر  ٣١% و ٩١٫٣ – ٢٠١٤يونيو  ٣٠% ( ٩٠٫٣يمثل المخصص المحدد النخفاض قيمة القروض والفوائد المحفوظة نسبة 
  %) من إجمالي القروض والسلف المتعثرة.٩٠٫٧ – ٢٠١٤

    



  بنك إتش أس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
  

  المختصرة (غير مدققة)إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 
  

١٨  
  

  قروض وسلف للعمالء (تابع)  ١٢
    
    

  مخصص انخفاض قيمة القروض والفوائد المحفوظة
  

    .٢٠١٥يونيو  ٣٠فيما يلي تحليل حركة مخصص انخفاض قيمة القروض لفترة الستة أشھر المنتھية في 
  إجمالي  مخصص  مخصص  
  المخصص  عام  حددم  

  
 لایر عماني
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

 لایر عماني
  باآلالف

       

  ٥٢٫٠٧٢  ١٥٫٨٨٠  ٣٦٫١٩٢  ٢٠١٥يناير  ١الرصيد في 
  )٧(  -  )٧(  أثر تحويل العملة على الرصيد االفتتاحي

  )٣(  )٣(  -  الحركة نتيجة لبيع عمليات الھند
  ٥٫٢٦٣  ١٫٧١٣  ٣٫٥٥٠  )٨مخصص خالل الفترة (إيضاح 

  )١٫٥٧٤(  -  )١٫٥٧٤(  )٨مخصصات محررة (إيضاح 
  )٩٫٤٨٥(  -  )٩٫٤٨٥(  مشطوب خالل الفترة 

  ٤٦٫٢٦٦  ١٧٫٥٩٠  ٢٨٫٦٧٦  ٢٠١٥يونيو  ٣٠الرصيد في 
     

  :٢٠١٤يونيو  ٣٠فيما يلي تحليل حركة مخصص انخفاض قيمة القروض لفترة الستة أشھر المنتھية في 

  إجمالي  مخصص  مخصص  
  المخصص  عام  محدد  

  
 لایر عماني
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

 لایر عماني
  باآلالف

       
  ٥١٫٢٨٦  ١٤٫٢٣٧  ٣٧٫٠٤٩  ٢٠١٤يناير  ١الرصيد في 

  ٥٢  ٢  ٥٠  أثر تحويل العملة على الرصيد االفتتاحي

  ٤٫٠٥٠  ١٫٣٤٤  ٢٫٧٠٦  )٨مخصص خالل الفترة (إيضاح 
  )١٫٣٥٤(  -  )١٫٣٥٤(  )٨مخصصات محررة (إيضاح 

  )١٫٩٨٠(  -  )١٫٩٨٠(  مشطوب خالل الفترة
  ٥٢٫٠٥٤  ١٥٫٥٨٣  ٣٦٫٤٧١  ٢٠١٤يونيو  ٣٠الرصيد في 
  

  حركة الفوائد المحفوظة للفترة:فيما يلي تحليل 
  
  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠      

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

  
لایر عماني 
  باآلالف

  لایر عماني 
  باآلالف

    
  ٤٩٫٧١٧  ٤٧٫٧٧٤  الرصيد في بداية الفترة

  ٧  )١(  أثر تحويل العملة على الرصيد االفتتاحي
  ٥٫٥٠٥  ٤٫٨٢٢  محفوظ خالل الفترة

  )٣٠٥(  )٥٩٧(  محرر في قائمة الربح أو الخسارة 
  )١٫٨٥٦(  )٩٫٩٨١(  مشطوب خالل الفترة

  ٥٣٫٠٦٨  ٤٢٫٠١٧  الرصيد في نھاية الفترة
  

مليون  ١٫١١٥٫٨: ٢٠١٤( ٢٠١٥يونيو  ٣٠مليون لایر ُعماني كما في ١٫٢٩٢٫٢بلغت القيمة العادلة التقديرية للقروض والسلف 
  لایر ُعماني).

  



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (غير مدققة)
  

١٩  
  

  مصنفة كمتاحة للبيع  –استثمارات مالية   ١٣
  

  فيما يلي تفاصيل االستثمارات المالية:

  

  التكلفة  التكلفة  التكلفة  القيمة الدفترية  القيمة الدفترية  القيمة الدفترية  القيمة العادلة  القيمة العادلة  القيمة العادلة  
  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٤  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

  
لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

سوق مسقط  -مالية متداولة أوراق 
           لألوراق المالية

  ١٫٩١١  ١٫٩١١  ١٫٩١١  ٢٫٣٧٠  ٢٫٢٧٧  ٢٫٤٦٧  ٢٫٣٧٠  ٢٫٢٧٧  ٢٫٤٦٧  الماليّة
  ٣٤٠  ٣٤٠  ٣٤٠  ٣٩٨  ٣٥٢  ٣٩٨  ٣٩٨  ٣٥٢  ٣٩٨  التأمين

  -  ٣٦١  -  -  ٤٢٨  -  -  ٤٢٨  -  الخدمات
  ٥٤  ٥٤  ٣٣  ٤٣  ٤١  ٣٣  ٤٣  ٤١  ٣٣  الصناعة

  ٤٣٫٧٣٦  ٦٧٫١٢٣  ٤٣٫٥٦٩  ٤٤٫٥٣١  ٦٨٫٠٨٦  ٤٤٫٢١٤  ٤٤٫٥٣١  ٦٨٫٠٨٦  ٤٤٫٢١٤  سندات حكومية
  ٤٦٫٠٤١  ٦٩٫٧٨٩  ٤٥٫٨٥٣  ٤٧٫٣٤٢  ٧١٫١٨٤  ٤٧٫١١٢  ٤٧٫٣٤٢  ٧١٫١٨٤  ٤٧٫١١٢  
                    

حسب  -أوراق مالية أجنبيّة متداولة 
                    القطاع

  ٩٫٧٥٩  ٩٫٩٨٤  -  ٩٫٧٥٩  ٩٫٩٨٤  -  ٩٫٧٥٩  ٩٫٩٨٤  -  أوراق مالية حكوميّة
  ٢٫٣٤٠  ٢٫٣٤٠  ٢٫٣٤٠  ٥٫٢٧٤  ٤٫٢٧٣  ٥٫٤٤٦  ٥٫٢٧٤  ٤٫٢٧٣  ٥٫٤٤٦  أسھم أجنبية

  ١٢٫٠٩٩  ١٢٫٣٢٤  ٢٫٣٤٠  ١٥٫٠٣٣  ١٤٫٢٥٧  ٥٫٤٤٦  ١٥٫٠٣٣  ١٤٫٢٥٧  ٥٫٤٤٦  

                    استثمارات غير مدرجة وأخرى
  ٥٩٠٫٠٢٢  ٦٠٠٫٠٣٨  ١٩٨٫٣١١  ٥٩٠٫٠٢٢  ٦٠٠٫٠٣٧  ١٩٨٫٣٠٩        شھادات إيداع
  -  -  ٢١٣٫٠٨٨  -  -  ٢١٢٫٩٧٢        أذون الخزانة

  ١٫٠١٠  ١٫٠١٠  ١٫٠١٠  ١٫٠١٠  ١٫٠١٠  ١٫٠١٠        أسھم ُعمانية غير مدرجة
  ٦٧  ٦٧  ٦٧  ٦٧  ٦٧  ٦٧        أسھم أجنبية غير مدرجة

  ١١٫٧١٧  ١١٫٧١٧  ٣٫٥٩٠  ١٢٫٦٧٧  ١٤٫١٣٢  ٤٫١١٦        وحدات صناديق االستثمار
     ٦٠٢٫٨١٦  ٦١٢٫٨٣٢  ٤١٦٫٠٦٦  ٦٠٣٫٧٧٦  ٦١٥٫٢٤٦  ٤١٦٫٤٧٤  

                 
  ٦٦٠٫٩٥٦  ٦٩٤٫٩٤٥  ٤٦٤٫٢٥٩  ٦٦٦٫١٥١  ٧٠٠٫٦٨٧  ٤٦٩٫٠٣٢        اإلجمالي



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (غير مدققة)
  

٢٠  
  

  
  استثمارات ماليّة (تابع)  ١٣

  
  

  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  المتاحة للبيع:فيما يلي تفاصيل االستثمارات 
  ٢٠١٤  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

  
 لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

  لایر عماني
  باآلالف

      تكلفة:
  ٩٫٧٥٩  ٩٫٩٨٤  -  أوراق مالية حكوميّة أجنبيّة -مدرجة 
  ٤٨٫٣٨١  ٧٢٫١٢٩  ٤٨٫١٩٣  استثمارات أسھم وأخرى  -مدرجة 

  ٦٠٢٫٨١٦  ٦١٢٫٨٣٢  ٤١٦٫٠٦٦  استثمارات غير مدرجة وأخرى 

  ٦٦٠٫٩٥٦  ٦٩٤٫٩٤٥  ٤٦٤٫٢٥٩  
        ربح إعادة تقييم:

  ٥٫١٩٥  ٥٫٧٤٢  ٤٫٧٧٣  أسھم وأوراق ماليّة أخرى -مدرجة 
  ٦٦٦٫١٥١  ٧٠٠٫٦٨٧  ٤٦٩٫٠٣٢  

  
    أصول أخرى   ١٤ 

    
  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٤  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

  
 لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

  لایر عماني
  باآلالف

      
  ٢٫٤٨٩  ١٫١٦٩  ٣٫٤٢٠  إدراج األثر اإليجابي للسوق -مشتقات 

  ١٫٦٤٩  ١٫٦٧٣  ١٫٩٩٤  دفعات مقدمة وإيرادات مستحقة
لة   ٣٫٠٢٦  ٣٫٧٠٥  ٣٫٠١٦  أصل ضريبة مؤجَّ

  ٣٠٫٥٥٠  ٤٢٫٤٥٧  ٢٩٫١٧٩  أوراق قبول
  ١٫٧١٩  ٤٫٩٨٣  ٣٫٤٢٣  أخرى

  ٣٩٫٤٣٣  ٥٣٫٩٨٧  ٤١٫٠٣٢  
  
  أصول غير ملموسة    ١٥

    
  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٤  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

  
  لایر عماني
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

     
  ١٢٫٣٠٦  ١٢٫٣٠٦  ١٢٫٣٠٦  ودائع أساسيّة

  ٣٫٦٩١  ٣٫٦٩١  ٣٫٦٩١  عالقات العمالء

  ١٥٫٩٩٧  ١٥٫٩٩٧  ١٥٫٩٩٧  
  )٥٫٩٠٣(  )٤٫٧٦١(  )٧٫٠٤٦(  اإلھالكناقصاً: 

  ١٠٫٠٩٤  ١١٫٢٣٦  ٨٫٩٥١  
  

    



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (غير مدققة)
  

٢١  
  

  ممتلكات ومعدات  ١٦
  

مليون لایر ُعماني) وتم بيع  ١٫١: ٢٠١٤يونيو  ٣٠مليون لایر ُعماني ( ١٫٥خالل الفترة، تمت إضافة ممتلكات ومعدات بمبلغ 
  مليون لایر عماني). ١٢٫٠: ٢٠١٤يونيو  ٣٠الفترة (مليون لایر ُعماني  وتم شطبھا خالل  ١٫١ممتلكات ومعدات بمبلغ وشطب 

  
  ودائع من العمالء  ١٧

    
  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٤  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

  
لایر عماني 
  باآلالف

    لایر عماني
  باآلالف

  لایر عماني
  باآلالف

     فيما يلي تفاصيل الودائع:
  ٩٦٩٫٧٣٢  ١٫١٧٨٫٣٩١  ١٫٠١٩٫١٠٠  حسابات جارية وتحت الطلب

  ٤٥٧٫٩١١  ٤٦٣٫٧٠١  ٤٧٩٫٧٥٠  حسابات توفير
  ٤١٩٫٧٨٠  ٣١٣٫٧٥٢  ٤٤٢٫٩٦٨  ودائع ألجل

  ٤٫٩١٦  ٤٫٢٦٧  ٣٫٣٤٥  أخرى
  ١٫٨٥٢٫٣٣٩  ١٫٩٦٠٫١١١  ١٫٩٤٥٫١٦٣  

  
  

  :٩٥٥فيما يلي تحليل استحقاق ودائع العمالء وفقاً لتعميم البنك المركزي الُعماني رقم ب م       
  

  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠    
  ٢٠١٤  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

  
لایر عماني 
  باآلالف

     لایر عماني
  باآلالف

  لایر عماني
  باآلالف

     
  ٧٢٧٫٣٩٢  ٧٨٦٫١٤٥  ٧٩٠٫٥١١  أشھر ٦-٠
  ٢٥٩٫٤٥٨  ٢٩٦٫١٣٤  ٢٦٢٫٩٠٧  شھراً  ١٢-٦
  ١٤٢٫٣٣٢  ١٢٨٫١١٤  ١٤٥٫٦٠٨  سنوات ٣-١
  ٣٢١٫٠٨٣  ٣٠٨٫١٠٤  ٣٢٨٫٣٨١  سنوات ٥-٣

  ٤٠٢٫٠٧٤  ٤٤١٫٦١٤  ٤١٧٫٧٥٦  سنوات ٥أكثر من 
  ١٫٨٥٢٫٣٣٩  ١٫٩٦٠٫١١١  ١٫٩٤٥٫١٦٣  

  
  فيما يلي فئات معدالت فائدة الودائع:      

      
  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٤  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

  
لایر عماني 
  باآلالف

    لایر عماني
  باآلالف

 لایر عماني 
  باآلالف

     
١٫٦٦٠٫٢٦٠  ١٫٧٦١٫٦٨٨  ١٫٧٥٨٫٥٨١  % ٢-٠  
١٨٨٫٨٣٠  ١٩٥٫٤٤٢  ١٨٦٫٥٧١  % ٤-٢  
٧  ٧  -  % ٦-٤  
٣٦٠  ٤١  ١١  % ٨-٦  
٢٫٨٨٢  ٢٫٩٣٣  -  % ١٠-٨  
  ١٫٨٥٢٫٣٣٩  ١٫٩٦٠٫١١١  ١٫٩٤٥٫١٦٣  

  
    



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (غير مدققة)
  

٢٢  
  

  التزامات أخرى  ١٨
    

  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٤  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

  
لایر عماني 
  باآلالف

   لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

      
  ١٫٠٠٩  ٦٥٨  ٥٣١  إدراج األثر السلبي للسوق -مشتقات 

  ١٫١٢٨  ١٫٢٥٣  ٧٨٦  التزام ضريبة مؤجلة
  ٤٤٦  ٥٩٦  ٥٠٠  التزام منافع التقاعد

  ٣٠٫٥٥٠  ٤٢٫٤٥٧  ٢٩٫١٧٩  أوراق قبول
  ٢٫٣٦٨  ٤٫٤٢٦  ٢٫٤٧٢  التزام الضريبة

  ٥٫٦١٧  ٣٫٧٧٨  ٣٫٥٥٢  مستحقات وإيرادات مؤجلة
  ١٫١٥٣  ١٫٠٩٥  ٩١١  التزام بموجب عقد إيجار تمويلي

  ٨٫٤٥٩  ١٠٫٤٩٩  ١٤٫١٢٣  أخرى
  ٥٠٫٧٣٠  ٦٤٫٧٦٢  ٥٢٫٠٥٤  

  
  التزامات عرضية وارتباطات ومشتقات  ١٩

  
  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠    

  ٢٠١٤  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

  
لایر عماني 
  باآلالف

   لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

       
  ١٥٤٫٠٢١  ١٧٠٫١٠٤  ١٤١٫٥٨١  مبيعات -عقود آجلة للعملة األجنبيّة 
  ١٥٥٫٦٧٠  ١٧١٫٨٣٣  ١٤١٫٥٨١  مشتريات -عقود آجلة للعملة األجنبيّة 

  -  ٧٣٫٥٧٥  -  مبادلة العملة
  ٩١٫٨٣٦  ٩٥٫٥٥٧  ٩١٫٨٣٦  مبادلة معدل الفائدة

  ٥٠٠٫٢١٩  التزامات غير مسحوبة وقابلة لإللغاء بدون شروط
  

٥٦٦٫٤٦٥  ٦٣٣٫٨٥٥  

  ٢٢٢٫٠٤٢  لإللغاء بدون شروطالتزامات غير مسحوبة وغير قابلة 
  

١٧٩٫٤٦٩  ٦٢٫٠٢١  
  ١٫١٤٧٫٤٦١  ١٫٢٠٦٫٩٤٥  ١٫٠٩٧٫٢٥٩  

    
، كانت ھناك بعض الدعاوى القانونية القائمة ضد البنك. واستناداً إلى رأي المستشار القانوني للبنك، ترى ٢٠١٥يونيو  ٣٠كما في 

الدعاوى وبالتالي من غير الضروري تكوين أي مخصصات إضافية في إدارة البنك أنه ال يتوقع أن ينتج أي التزام إضافي من ھذه 
  ھذا الصدد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
    



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (غير مدققة)
  

٢٣  
  

  أساس تقييم األصول وااللتزامات المالية التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة  ٢٠
      

    أساليب التقييم    

  
سعر السوق 
  المدرج

باستخدام 
مدخالت 
أدوات مالية   ملحوظة

  مدرجة بالتكلفة
  اإلجمالي

    ٢المستوى   ١المستوى   

  
لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

  لایر عماني
  باآلالف

       ٢٠١٥يونيو  ٣٠في 
       

       األصول
  ٣٫٤٢٠  -  ٣٫٤٢٠  -  مشتقات 

  ٤٦٩٫٠٣٢  ١٫٠٧٧  ٤١٥٫٣٩٧  ٥٢٫٥٥٨  استثمارات ماليّة: متاحة للبيع  
          

          االلتزامات
  ٥٣١  -  ٥٣١  -  مشتقات  

          
          ٢٠١٤يونيو  ٣٠في 

          
          األصول
  ١٫١٦٩  -  ١٫١٦٩  -  مشتقات 

  ٧٠٠٫٦٨٧  ١٫٠٧٧  ٦١٤٫١٦٩  ٨٥٫٤٤١  استثمارات ماليّة: متاحة للبيع  
          

          االلتزامات
  ٦٥٨  -  ٦٥٨  -  مشتقات  

      
    

  االستثمارات المدرجة بالتكلفة والمشتقات

القيمة العادلة إلى األسعار المدرجة بالسوق في تاريخ التقرير بدون أي خصم لتكاليف المعاملة. وفي حال عدم توفر سعر تستند 
  مدرج بالسوق، يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام نماذج التسعير أو أساليب التدفقات النقديّة المخصومة.

  
تستند التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى أفضل تقديرات اإلدارة ويكون عند استخدام أساليب التدفقات النقدية المخصومة، 

  معدل الخصم ھو معدل يتعلق بالسوق بالنسبة ألداة مالية مماثلة بتاريخ التقرير.
  

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

  
المفصح عنھا في القوائم الماليّة المدققة  ٢لم يكن ھناك أي تغيير على أساس تقييم األصول وااللتزامات الماليّة في المستوى 

  األخيرة للبنك.
  



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (غير مدققة)
  

  

٢٤  
  

  عدم تطابق التزامات األصول  ٢١
    

  وھو كما يلي: ٩٥٥يستند عدم توافق التزامات األصول إلى تعميم البنك المركزي الُعماني رقم ب م 
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤يونيو  ٣٠    ٢٠١٥يونيو  ٣٠  

  األصول  االستحقاقات

االلتزامات 
وحقوق 
  األصول    عدم التطابق  المساھمين

االلتزامات 
وحقوق 
  األصول    عدم التطابق  المساھمين

االلتزامات 
وحقوق 
  عدم التطابق  المساھمين

  
لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
    باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
    باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

                        

  ٤٨٥٫٧٦١  ٨٠٧٫٥٠١  ١٫٢٩٣٫٢٦٢    ٥٧٥٫١١٦  ٩٠١٫٢٥٩  ١٫٤٧٦٫٣٧٥    ٤١٦٫٥٤٠  ٨٩٢٫١٥٢  ١٫٣٠٨٫٦٩٢  أشھر ٦-٠
  )٢٤٠٫٣٥٥(  ٢٧٣٫٠٧٦  ٣٢٫٧٢١    )٢٦٠٫٠٠٣(  ٣٠٣٫٢٠٩  ٤٣٫٢٠٦    )١٦٦٫٩٦١(  ٢٦٨٫٥٦٧  ١٠١٫٦٠٦  شھراً  ١٢-٦
  )٢٥٫٧٥٥(  ١٤٢٫٣٥٢  ١١٦٫٥٩٧    )١٩٫٨٠١(  ١٢٨٫١٣٧  ١٠٨٫٣٣٦    )٥٠٫٠٠٨(  ١٤٥٫٦٠٨  ٩٥٫٦٠٠  سنوات ٣-١
  )٨٨٫٨٩٢(  ٣٢١٫٠٨٣  ٢٣٢٫١٩١    )١١٠٫١٥٤(  ٣٠٨٫١٠٤  ١٩٧٫٩٥٠    )٥١٫٢٣١(  ٣٢٨٫٣٨١  ٢٧٧٫١٥٠  سنوات ٥-٣

  )١٣٠٫٧٥٩(  ٦٩٨٫٩٠٠  ٥٦٨٫١٤١    )١٨٥٫١٥٨(  ٧٣٩٫٢٦٧  ٥٥٤٫١٠٩    )١٤٨٫٣٤٠(  ٧١٦٫١٣٠  ٥٦٧٫٧٩٠  سنوات ٥أكثر من 
 ٢٫٢٤٢٫٩١٢  ٢٫٢٤٢٫٩١٢    -  ٢٫٣٧٩٫٩٧٦  ٢٫٣٧٩٫٩٧٦    -  ٢٫٣٥٠٫٨٣٨  ٢٫٣٥٠٫٨٣٨  -  

  
    التعرض لمخاطر االئتمان  ٢٢

  

  استثمارات مالية    مستحق من بنوك    قروض وسلف (وفقاً للبنك المركزي الُعماني)    
 ديسمبر ٣١ يونيو ٣٠ يونيو ٣٠  ديسمبر ٣١ يونيو ٣٠ يونيو ٣٠  ديسمبر ٣١ يونيو ٣٠ يونيو ٣٠  
  ٢٠١٤ ٢٠١٤ ٢٠١٥  ٢٠١٤ ٢٠١٤ ٢٠١٥  ٢٠١٤ ٢٠١٤ ٢٠١٥ 

  
عماني لایر 

 باآلالف
لایر عماني 
 باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

                        

  -  -  -    -  -  -    ٩٢٫٥٧٣  ٩٨٫٠٢٤  ٧٨٫٢٧٦  متعثرة -منخفضة القيمة بشكل فردي 
 -مخصص انخفاض قيمة القروض 

  -  -  -    -  -  -    )٨٣٫٩٦٦(  )٨٩٫٥٣٩(  )٧٠٫٦٩٣(  محدد والفوائد المحفوظة 
  -  -  -    -  -  -    ٨٫٦٠٧  ٨٫٤٨٥  ٧٫٥٨٣  القيمة الدفترية للمتعثرة

تجاوزت موعد استحقاقھا ولم تنخفض 
  -  -  -    -  -  -    ١١٫١٠٥  ١٢٫٣٩٢  ١٨٫٥٥٦  قيمتھا

لم تتجاوز موعد استحقاقھا ولم 
  ٦٦٦٫١٥١  ٧٠٠٫٦٨٧  ٤٦٩٫٠٣٢    ١٥٥٫٩٠٢  ٢٦٦٫٨٤٢  ١٥٢٫٩٧٢    ١٫١٥٧٫٤٨١  ١٫١٣١٫٣٢٠  ١٫٣٠٦٫١١٧  تنخفض قيمتھا
  -  -  -    -  -  -    )١٥٫٨٨٠(  )١٥٫٥٨٣(  )١٧٫٥٩٠(  مخصص عام

  ٦٦٦٫١٥١  ٧٠٠٫٦٨٧  ٤٦٩٫٠٣٢    ١٥٥٫٩٠٢  ٢٦٦٫٨٤٢  ١٥٢٫٩٧٢    ١٫١٦١٫٣١٣  ١٫١٣٦٫٦١٤  ١٫٣١٤٫٦٦٦  إجمالي القيمة الدفترية



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (غير مدققة)
  

  

٢٥  
  

  رأس المال   ٢٣
  

  
 ٢٠١٤يونيو  ٣٠لایر ُعماني للسھم الواحد ( ٠٫١٠٠سھماً مدفوعاً بالكامل بقيمة  ٢٫٠٠٠٫٣١٢٫٧٩٠ينقسم رأس مال البنك إلى 

مليون  ٧٫٥٠٠لایر ُعماني للسھم الواحد) مقابل رأس المال المصرح به للبنك البالغ  ٠٫١٠٠سھماً بقيمة  ٢٫٠٠٠٫٣١٢٫٧٩٠ -
  للسھم الواحد). ٠٫١٠٠مليون سھم بقيمة  ٧٫٥٠٠ - ٢٠١٤يونيو  ٣٠لایر ُعماني للسھم الواحد ( ٠٫١٠٠سھم بقيمة 

  
  المساھمون الرئيسيون 

  
    % أو أكثر من أسھم البنك بأسمائھم وعدد األسھم التي يملكونھا:١٠فيما يلي جميع مساھمي البنك الذين يملكون   

      
  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٤  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

  عدد األسھم  عدد األسھم  عدد األسھم  

  ١٫٠٢٠٫١٥٩٫٥٢٣  ١٫٠٢٠٫١٥٩٫٥٢٣  بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود
١٫٠٢٠٫١٥٩٫٥٢

٣  
  
  االحتياطيات  ٢٤

  احتياطي قانوني   (أ)

% من أرباح العام لحساب االحتياطي القانوني ١٠سنوياً وتعديالته، يُخصَّص  ١٩٧٤وفقاً لقانون الشركات التجارية الُعماني لعام 
  حتى يبلغ رصيده المتراكم ما يعادل ثلث قيمة رأس مال البنك المدفوع. ويكون ھذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.

  احتياطي نظامي  (ب)

الھند، التي يعمل فيھا بعض فروع  عن السلطة التنظيميّة لألنشطة المصرفيّة في ٢٠٠٠سبتمبر  ٣٠وفقاً للوائح الصادرة بتاريخ 
% من أرباحھا عن العام لحساب االحتياطي النظامي غير القابل للتوزيع إال بموجب ٢٥البنك، يتعين على الفروع تخصيص 

، كان يتعين على الفروع في الھند ١٩٨٩مارس  ٢٧موافقة مسبقة من السلطة التنظيميّة. ووفقاً لالئحة سابقة صادرة بتاريخ 
. وخالل الفترة، تم تحويل الرصيد الختامي ٢٠٠٠% من أرباحھا لحساب االحتياطي النظامي حتى عام ٢٠ تخصيص

  لالحتياطيات النظاميّة إلى األرباح المحتجزة نظراً لبيع عمليات الھند.
  

  (ج) احتياطي القيمة العادلة لألصول المالية المتاحة للبيع

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

  
  احتياطي صرف العملة األجنبيّة  (د)
  

يمثّل احتياطي صرف العملة األجنبيّة فروق الصرف الناتجة من إعادة تحويل صافي استثمارات العملة األجنبيّة االفتتاحي 
وفروق الصرف الناتجة من إعادة تحويل الناتج لفترة التقرير من متوسط السعر إلى سعر الصرف السائد في نھاية الفترة، ويتم 

يتم إدراج فروق الصرف من بند نقدي يمثّل جزءاً من صافي االستثمار في عمليّة أجنبيّة في إدراجه في الدخل الشامل اآلخر. و
وعند استبعاد أي عملية أجنبية، فإن فروق صرف العملة المرتبطة بھا والتي تم االعتراف بھا سابقا في الدخل الشامل اآلخر. 

سارة كتعديل إلعادة التصنيف عندما يتم االعتراف بالربح أو بنود الدخل الشامل األخرى يعاد تصنيفھا في بيان الربح أو الخ
   الخسارة عند االستبعاد.

  
  % من أسھم البنك    ١٠األطراف ذات العالقة ومن يملكون   ٢٥

  
% أو أكثر من أسھم البنك شركات أو أفراد أو عائالت. ويتم تضمين العائالت إذا كان إجمالي ١٠يمكن أن يتضمن من يملكون 

% أو أكثر من أسھم البنك. وإّن أفراد العائلة لفرد ما ھم أولئك الذين من المتوقع أن يكون لھم تأثير أو ١٠أفراد العائلة يبلغ أسھم 
  أن يتأثروا بذلك الشخص في تعامالتھم مع البنك.

    
العالقة. ويتم تقديم  توالكيانات ذاتتضمن األطراف ذات العالقة أيضاً موظفي اإلدارة الرئيسيين ومجموعة إتش إس بي سي 

التفاصيل بشكل منفصل عندما تكون المبالغ المتعلقة بعضو مجلس اإلدارة و/أو مساھم رئيسي والجھات ذات العالقة التابعة له/لھا 
% من إجمالي قروض وسلف الطرف ذي العالقة. ويمثل العمود "أخرى" معامالت مع أطراف تتعلق بأكثر من ٥تزيد على 

  ضاء مجلس اإلدارة.عضو واحد من أع



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (غير مدققة)
  

٢٦  
  

    



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (غير مدققة)
  

٢٧  
  

  % من أسھم البنك (تابع)    ١٠األطراف ذات العالقة ومن يملكون   ٢٦
  

  
% أو أكثر من أسھم البنك ("المساھمون الرئيسيون") أو ١٠فيما يلي تحليل المعامالت مع األطراف ذات العالقة أو من يملكون 

    أفراد عائالتھم خالل الفترة:
  

  

المساھمون 
إتش  -الرئيسيون 

إس بي سي 
وكيانات 

المجموعة ذات 
  العالقة

أعضاء 
مجلس 
  اإلدارة

موظَّفو اإلدارة 
  اإلجمالي  أخرى  الرئيسيّون

  ٢٠١٥يونيو  ٣٠
لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

       
  ٣٦٫٤٤٦  ٣٦٫٤٤٦  -  -  -  قروض وسلف

  ٢١٫٢٩٠  ٢١٫٢٦٣  -  ٢٧  -  جارية وودائع وحسابات أخرىحسابات 
  ٩٫٠٢٥  ٩٫٠٢٥  -  -  -  خطابات اعتماد وضمانات 

  ٣٥٫٠٠٠  -  -  -  ٣٥٫٠٠٠  مستحق من بنوك
  ١٨٫٢٢٩  -  -  -  ١٨٫٢٢٩  مستحق إلى بنوك

            ٢٠١٥يونيو  ٣٠للفترة المنتھية في 
  ١٠٨  -  -  -  ١٠٨  صافي إيرادات الرسوم

  )٧٫٢٢٢(  )١٠٧(  )١٫٠٢٥(  )١٠(  )٦٫٠٨٠(  مصروفات تشغيل أخرى
  ٩  -  -  ٩  -  إيرادات أخرى

  )٢(  )٢(  -  -  -  شراء ممتلكات ومعدات
    

  

المساھمون 
إتش  -الرئيسيون 

إس بي سي 
وكيانات 

المجموعة ذات 
  العالقة

أعضاء 
مجلس 
  اإلدارة

موظَّفو اإلدارة 
  اإلجمالي  أخرى  الرئيسيّون

  ٢٠١٤يونيو  ٣٠
لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

       
  ١٢٫٥٧٩  ١٢٫٥٧٩  -  -  -  قروض وسلف

  ٣١٫٦٧٦  ٣١٫٦٤٩  -  ٢٧  -  حسابات جارية وودائع وحسابات أخرى
  ٨٫٧١٦  ٨٫٧١٦  -  -  -  خطابات اعتماد وضمانات 

  ٧٤٫٠٥١  -  -  -  ٧٤٫٠٥١  مستحق من بنوك
  ٣٥٫١١٣  -  -  -  ٣٥٫١١٣  بنوك مستحق إلى

            ٢٠١٤يونيو  ٣٠للفترة المنتھية في 
  ٧١  -  -  -  ٧١  صافي إيرادات الرسوم

  )٦٫٧٨٥(  )٦٢(  )١٫٠٩٢(  )١٤(  )٥٫٦١٧(  مصروفات تشغيل أخرى
  

ً ٨% و١٫٣تحمل قروض و سلف األطراف ذات العالقة فائدة بمعدالت تتراوح بين  إلى % ١٫٥: بين ٢٠١٤يونيو  ٣٠( % سنويا
: بين ٢٠١٤يونيو  ٣٠( % سنوياً ١٫٢٥و %٠٫٢٥. وتحمل ودائع األطراف ذات العالقة فائدة بمعدالت تتراوح بين % سنويا)٦٫٥
  % سنويا).١٫٢٥% إلى ٠٫٢٥
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٢٨  
  

  القطاعات التشغيلية  ٢٦
  

ديسمبر  ٣١تمت مناقشة العوامل المستخدمة لتحديد قطاعات البنك الصادرة تقارير بشأنھا في القوائم المالية للسنة المنتھية في 
٢٠١٤.  

  

  المناطق الجغرافية
  

  :٢٠١٥يونيو  ٣٠فيما يلي تحليل جغرافي للبيانات المالية الھامة حسب موقع األصول الرئيسية كما في 
  اإلجمالي  تسويات  أخرى  سلطنة ُعمان  

  ٢٠١٥يونيو  ٣٠
لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

صافي إيرادات التشغيل قبل المحمل من انخفاض قيمة 
  ٣٦٫١٢٢  -  )١٠٠(  ٣٦٫٢٢٢  القروض ومخصصات مخاطر االئتمان األخرى  

انخفاض قيمة القروض ومخصصات مخاطر المحمل من 
  )٢٫٢٤٦(  -  -  )٢٫٢٤٦(  بالصافي من االستردادات -االئتمان األخرى 

  ٣٣٫٨٧٦  -  )١٠٠(  ٣٣٫٩٧٦  صافي إيرادات التشغيل  
  )٢٧٫٦٧٢(  -  )٢١٧(  )٢٧٫٤٥٥(  إجمالي مصروفات التشغيل

  ٦٫٢٠٤  -  )٣١٧(  ٦٫٥٢١  الربح قبل الضريبة  
  )١٫٠٣٥(  -  )٧(  )١٫٠٢٨(  مصروفات الضريبة

  )٥٫١٦٩(  -  )٣٢٤(  ٥٫٤٩٣  ربح الفترة 

          
  ١٫٣١٤٫٦٦٦  -  -  ١٫٣١٤٫٦٦٦  قروض وسلف للعمالء (بالصافي) 

  ٢٫٣٥٠٫٨٣٨  )١٥٫٤٢٦(  ١٥٫٤٦٩  ٢٫٣٥٠٫٧٩٥  إجمالي األصول 

  ١٫٩٤٥٫١٦٣  -  ٣٦  ١٫٩٤٥٫١٢٧  ودائع من عمالء

  ٢٫٠٤٦٫٩٣٤  )٤٫٢٠٩(  ٤٫٥٢٦  ٢٫٠٤٦٫٦١٧  إجمالي االلتزامات
  
   

أبرم البنك اتفاقية لبيع أعماله المصرفية في باكستان إلى بنك ميزان المحدود. وتخضع المعاملة العتمادات المساھمين 
  سوف يتم البيع بإجراء خصم طفيف على صافي قيمة أصول األعمال. واالعتمادات التنظيمية. و

  
  :٢٠١٤يونيو  ٣٠صول الرئيسية كما في فيما يلي تحليل جغرافي للبيانات المالية الھامة حسب موقع األ   

  

  اإلجمالي  تسويات  أخرى  سلطنة ُعمان  

  ٢٠١٤يونيو  ٣٠
لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

صافي إيرادات التشغيل قبل المحمل من انخفاض قيمة 
  ٣٤٫١١٩  -  ١٥  ٣٤٫١٠٤  القروض ومخصصات مخاطر االئتمان األخرى  

المحمل من انخفاض قيمة القروض ومخصصات مخاطر 
  )١٫٢٣٥(  -  ١  )١٫٢٣٦(  بالصافي من االستردادات -االئتمان األخرى 

  ٣٢٫٨٨٤  -  ١٦  ٣٢٫٨٦٨  صافي إيرادات التشغيل  
  )٢٦٫٤٧٣(  -  )٥٢٨(  )٢٥٫٩٤٥(  إجمالي مصروفات التشغيل

  ٦٫٤١١  -  )٥١٢(  ٦٫٩٢٣  الربح قبل الضريبة  
  )٧٤٣(  -  -  )٧٤٣(  مصروفات الضريبة

  ٥٫٦٦٨  -  )٥١٢(  ٦٫١٨٠  ربح الفترة 

          
  ١٫١٣٦٫٦١٤  -  ٤٨  ١٫١٣٦٫٥٦٦  قروض وسلف للعمالء (بالصافي) 

  ٢٫٣٧٩٫٩٧٦  )٢٥٫١٥٢(  ٣٠٫٥٥٩  ٢٫٣٧٤٫٥٦٩  إجمالي األصول 

  ١٫٩٦٠٫١١١  -  ٧٫٩٩٠  ١٫٩٥٢٫١٢١  ودائع من عمالء

  ٢٫٠٧٦٫٠٤٥  )١٠٫٥٢١(  ١٢٫٤١٢  ٢٫٠٧٤٫١٥٤  إجمالي االلتزامات 
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٢٩  
  

  قطاعات األعمال التجاريّة 
    

حول ھذه القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة.  ٤تمت مناقشة المعلومات المتعلقة بالمنتجات والخدمات في اإليضاح 
  . ٢٠١٤ديسمبر  ٣١وقد تم عرض نتائج كل قطاع يتم التقرير عنه في القوائم المالية كما في 

  
  معدل كفاية رأس المال  ٢٧

    
) ٢(اإلرشادات حول بازل  ١٠٠٩عند إدارة رأس المال، يتم االسترشاد بالبنك المركزي الُعماني من خالل التعميم رقم ب م 

. ويتم احتساب كفاية رأس المال على فترات ربع سنوية ويُقدم تقرير عنھا ٣واللوائح التنظيمية لرأس المال بموجب إطار بازل 
% بما في ١٢٫٦٢٥البنك المركزي الُعماني. ويتوجب على البنوك االحتفاظ بالحد األدنى من معدل كفاية رأس المال وھو إلى 

%) وفقاً لإلرشادات ١٢٫٦٢٥: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١و ٢٠١٤ يونيو ٣٠( ٢٠١٥ى رأس المال لعام ذلك حاجز المحافظة عل
  المنصوص عليھا من قبل البنك المركزي الُعماني.

    
  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٤  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

  
لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

     
  ٢٨١٫١٢٤  ٢٧٦٫٧١٦  ٢٨١٫٣٤٠  ١/الفئة ١رأس مال األسھم العاديّة 

  ١٧٫٨٦٥  ١٦٫٥٧٢  ١٧٫٨٦٢  ٢رأس مال الفئة 

  ٢٩٨٫٩٨٩  ٢٩٣٫٢٨٨  ٢٩٩٫٢٠٢  إجمالي رأس المال النظامي

  ١٫٦٣٩٫٠٢٨  ١٫٥٩١٫٤٧٣  ١٫٧١٣٫٠٦٠  أصول مرجحة بالمخاطر
  %١٧٫١٥  %١٧٫٣٩  %١٦٫٤٢  ١/ الفئة  ١معدل رأس مال األسھم العادية 

  %١٨٫٢٤  %١٨٫٤٣  %١٧٫٤٧  إجمالي معدل رأس المال
  
  النقد وما يماثل النقد  ٢٨

  
  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٤  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

  
لایر عماني 
  باآلالف

عماني لایر 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

     تشتمل قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة غير المدققة على:
  ١٨٠٫٠٠٧  ١٧٩٫٦٩٥  ٣٣٦٫٥٨٨  نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية  

  ١٥٥٫٩٠٢  ٢٦٦٫٨٤٢  ١٥٢٫٩٧٢  مستحق من بنوك  
  )٢٩٫٩٦٦(  )٥١٫١٧٢(  )٤٩٫٧١٧(  مستحق إلى بنوك  

  ٣٠٥٫٩٤٣  ٣٩٥٫٣٦٥  ٤٣٩٫٨٤٣  
تسوية لبنود تُستحق بعد ثالثة أشھر من تاريخ الحيازة واألرصدة

  )١٥٫٨٨٦(  )١٥٫٨٨٦(  )١٥٫٨٨٦(  المقيدة
  ٢٩٠٫٠٥٧  ٣٧٩٫٤٧٩  ٤٢٣٫٩٥٧  

        يشتمل النقد وما يماثل النقد على:
  ١٦٤٫١٢١  ١٦٣٫٨٠٩  ٣٢٠٫٧٠٢  نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية  

  ١٥٥٫٩٠٢  ٢٦٦٫٨٤٢  ١٥٢٫٩٧٢  مستحق من بنوك  
  )٢٩٫٩٦٦(  )٥١٫١٧٢(  )٤٩٫٧١٧(  مستحق إلى بنوك  

  ٢٩٠٫٠٥٧  ٣٧٩٫٤٧٩  ٤٢٣٫٩٥٧  اإلجمالي



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (غير مدققة)
  

  

٣٠  
  

  (تابع) النقد وما يماثل النقد  ٢٨
  

  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

  
لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

    التغير في األصول التشغيليّة:
  )١٥٧٫٣٧٧(  )١٥٥٫٦٤٠(  بالصافي -قروض وسلف لعمالء التغير في 

  ٧٫٧٣١  )١٫٨٩٦(  األخرى التغير في صافي أصول

  )١٤٩٫٦٤٦  )١٥٧٫٥٣٦  

      التغير في االلتزامات التشغيليّة
  ١٦٧٫٤٠٨  ١٠٠٫٤٩٠  التغير في ودائع من العمالء
  )١٦٫٠٠٠(  ١٫٥٩٢  التغير في التزامات أخرى

  ١٥١٫٤٠٨  ١٠٢٫٠٨٢  
  
  نسبة تغطية السيولة   ٢٩

  
: إطار نسبة ٣(بازل  ١١٢٧فيما يتعلق بنسبة تغطية السيولة، يتم االسترشاد بالبنك المركزي الُعماني من خالل التعميم رقم ب م 

تقرير تغطية السيولة ومعايير اإلفصاح عن نسبة تغطية السيولة). ويتم احتساب نسبة تغطية السيولة على فترات شھرية ويُقدم 
وفقاً  ٢٠١٥% لعام ٦٠عنھا إلى البنك المركزي الُعماني. ويتوجب على البنوك االحتفاظ بحد أدنى من نسبة تغطية السيولة يبلغ 

  لإلرشادات المنصوص عليھا من قبل البنك المركزي الُعماني.



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (غير مدققة)
  

  

٣١  
  

  (تابع)نسبة تغطية السيولة   ٢٩
  

  :٢٠١٥يونيو  ٣٠السيولة للفترة المنتھية في اإلفصاح عن نسبة تغطية 
  

إجمالي القيمة 
غير المرجحة 
  (المتوسط*)

إجمالي القيمة 
المرجحة 

  (المتوسط*)

    
لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

      
      األصول السائلة عالية الجودة

  ٧٠٠٫١٠٢  -  إجمالي األصول السائلة عالية الجودة  ١
  التدفقات النقدية الصادرة 

  ٢٥٫٨٨٩  ٢٧٢٫٠٩٣  ودائع األفراد وودائع المؤسسات الصغيرة، ومنھا:  ٢
  ١٫٣٢٠  ٢٦٫٤٠٢  ودائع ثابتة -  ٣
  ٢٤٫٥٦٩  ٢٤٥٫٦٩١  ودائع أقل ثباتا  -  ٤

  ٥٤٠٫٣٣١  ١٫٢٥٨٫١٧٥  تمويل شركات غير مضمون، ومنه   ٥

٦  
في شبكات البنوك ودائع تشغيلية (كافة األطراف المقابلة) والودائع  -

  -  -  المتعاونة
  ٥٤٠٫٣٣١  ١٫٢٥٨٫١٧٥  ودائع غير تشغيلية (كافة األطراف المقابلة) -  ٧
  -  -  دين غير مضمون -  ٨
  -  -  تمويل شركات مضمون  ٩

  ١٦٫٢١٨  ١٦٤٫٢٦١  متطلبات إضافية، ومنھا  ١٠

١١  
تدفقات صادرة تتعلق بمخاطر المشتقات ومتطلبات الضمانات  -

  -  -  األخرى
  -  -  تدفقات صادرة تتعلق بخسارة التمويل من منتجات الدين -  ١٢
  ١٦٫٢١٨  ١٦٤٫٢٦١  تسھيالت ائتمانية وتسھيالت السيولة  -  ١٣
  -  -  التزامات تمويل تعاقدية أخرى  ١٤
  ٤٩٫٥٥٣  ٩٩١٫٠٦٠  التزامات تمويل محتملة أخرى  ١٥
  ٦٣١٫٩٩١  -  )١٥+١٠+٥+٢إجمالي التدفقات النقدية الصادرة (  ١٦

  التدفقات النقدية الواردة 
  -  -  إقراض مضمون (إعادة شراء معكوس)  ١٧
  ٢٢١٫٩٨٦  ٣٠٤٫٩٢٤  تدفقات نقدية واردة من مخاطر منتظمة السداد بالكامل   ١٨
  -  -  تدفقات نقديّة واردة أخرى   ١٩
  ٢٢١٫٩٨٦  ٣٠٤٫٩٢٤  )١٩+١٨+١٧إجمالي التدفقات النقدية الواردة (  ٢٠

   
إجمالي القيمة 

  المعدلة
  ٧٠٠٫١٠٢    إجمالي األصول السائلة عالية الجودة  ٢١
  ٤١٠٫٠٠٥    )٢٠-١٦إجمالي صافي التدفقات النقدية الصادرة (  ٢٢
  %١٧١    )٢٢/ ٢١نسبة تغطية السيولة (  ٢٣

  
  )٢٠١٥ يونيو-* المتوسط البسيط للمالحظات الشھرية على مدار فترة ثالثة شھور سابقة (أبريل 

  
  األرقام المناظرة   ٣٠

  
لتتوافق مع عرض الفترة الحالية. ولم تؤد عملية إعادة التصنيف ھذه إلى تغير  ٢٠١٤تمت إعادة تصنيف أرقام مقارنة معينة لعام 

  الربح وحقوق المساھمين المشمولة في تقرير الفترة السابقة.
  


