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 م4112 مارس من 31 الـ في الُمنتهية الثالثة األشهر عن اإلدارة مجلس تقرير

 األفاضل،،، الُمساهمين

 م.4104 العام من األول الربع عن للبنك المالية النتائج اإلدارة، مجلس أعضاء عن بالنيابة لكم أُقّدم أن يسعدني

تركيز وُمتابعة  للمستقبل للعملياتأسس متينة  لوضعلى الوقت الذي خصصناه اجتماع الجمعية العمومية السنوي إ فيتطرقنا 

 عبر وسنمضي قُدما  في تحقيق ذلك .ُمميّزةُعمالء  خدمةمن خالل تقديم  لنصبح البنك الرائد على مستوى السلطنة جهودنا

فضال  عن تطبيق أعلى إلجراءات والعمليات الُمتبعة أسس ُموّحدة ل ووضعاستراتيجية واضحة تهدف لزيادة العائدات  اعتماد

ونظرا  لقصر الفترة بين اجتماع الجمعية العمومية السنوي وإعالن النتائج المالية للربع  .في العمل المصرفي المعايير الدولية

التحّسن الملحوظ الذي على  بناء   العملُمستمرين في ولكننا  ،األول فإنّه ال يمكن تقديم دليل واضح عن التحّسن في أدائنا

 .لألعمال القائمة األولية ليه النتائجأشارت إ

من إتش إس بي والذي ينضم إلينا  في األول من أبريلأندرو لونج ،  ، للبنك كما أسعدنا إعالن تعيين الرئيس التنفيذي الجديد

 دعم جهود البنك الُمستقبلية.من شأنها  خبرة واسعة لونج يمتلكوسي في مصر 

 ُملّخص األداء

مليون لاير ُعماني مقارنة  350 صل إلىتربا  لاألفي صافي % 4556بنسبة  ا  الربع األول انخفاض فيتظهر نتائج األداء 

واإلفراج عن  ضخمةإلى االستفادة من إستردادات  ، ويعود ذلك م4103في الفترة نفسها من عام مليون لاير ُعماني  557بـ

 األول  الربع مليون لاير ُعماني في 0055صافي إيرادات الفوائد  . وبلغترسوم مرة واحدةوكسب  جزء من المخصص العام

 .في الفترة نفسها من العام الماضي مليون لاير ُعماني 0056مقارنة بـ  م4104مارس  30المنتهي في 
 

مليون لاير  350مقارنة بـمليون لاير ُعماني  351صل إلى تل  %354صافي الرسوم واإليرادات األخرى بنسبة  نخفضتوإ

ا . أمّ م4103من عام  مرة واحدة في الربع األولة هامّ م ووالتي تعكس إستالم رس، في الفترة نفسها من العام الماضي ُعماني 

 ،في الفترة نفسها من العام الماضيمليون لاير ُعماني  058مقارنة  بـ مليون لاير ُعماني 056فقد بلغت التداول صافي إيرادات 

 .%0050بنسبة  نخفاضا  إ والتي تمثّل
 

 455 التي بلغ قيمتها المبالغ المسترّدةصافي بمليون لاير ُعماني مقارنة  154لة من القروض المحمّ  الرسومصافي  توبلغ

خالل  الغ من عمالء تجاريين لدى البنكإسترداد مب. والتي تتمثّل في  في الفترة نفسها من العام الماضي مليون لاير ُعماني

بعد خفض قيمة سلفيات  مليون لاير ُعماني 053بقيمة  مخصص عامّ استرداد ، ومليون لاير ُعماني 056 قيمة العام الماضي

 .  4103في عام  وقروض الشركات
 

 .م4103عام ماشيا  مع الربع األول من ت مليون لاير ُعماني 0453 التشغيلية المصروفات بلغتو
 

% 455إنخفاضا  بنسبة  م4104مارس  30وقد شهدت القروض والسلفيات بعد خصم المخصصات والفوائد المجنبة حتى 

باإلضافة إلى ذلك،  وسداد القروض. المشتركة القروض، ويعود ذلك إلى بيع مليون لاير ُعماني 010750لتصل إلى 

  .بسبب إنخفض ودائع الشركاتمليون لاير ُعماني  094850% لتصل إلى 759ودائع العمالء بنسبة  إنخفضت
 

% 0756مقارنة بنسبة  م4104مارس  30 للربع األول المنتهي في% 0958 لتصل إلىالبنك  مالنسبة كفاية رأس  إرتفعتو

 .مال البنك قوية وراسخةال، وهو ما يعني أن قاعدة رأس  م4103مارس  30 للربع األول المنتهي في
 

 ُعمالء تجربةتقديم أفضل 

استراتيجيتنا تطبيق  عبر ُعمالء الخدمات المصرفية لألفرادلجديدة ُموّجهة  حلولتقديم منا في شهر يناير من هذا العام بقُ 

الُمنتجات الُمباعة بل على كيفية  يةوبموجب ذلك، فلم تعد ُمكافأة الُموظّفين قائمة على كم .‘المصداقية واإلنصاف مع الُعمالء’

تصميم خدمات البنك اجات الُعمالء المالية بشكل تام بهدف وقد تّم تشجيعهم على تفهّم احتي تقديمهم لخدمة ُعمالء ُمتميّزة.

 تالءم هذه االحتياجات.لُ 

ذلك و ، أدفانسوم خصوصا  في قطاع خدمات البريميير 4103كما شهدنا تقدما  ملحوظا  في المبيعات بالُمقارنة مع العام 

نحن على و .بشكل واضح لى تقّدم مستوى خدمة الُعمالءة إمع توقّعات ُمستقبلية للنمو باإلضافبانضمام عدد من الُعمالء الُجدد 

والُمضي القائم على بناء عالقة وطيدة مع الُعمالء والخدمة الُمتميّزة التي نُقّدمها هي أفضل السبل للتوّسع ثقة تاّمة بأّن منهجنا 

 .قّدما  
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الحي فرع العذيبة والسيب والمعبيلة والمزيد من الفروع: إعادة تجديد  بما في ذلكفي شبكة فروعنا  ستثماراالتابعنا قد وهذا، 

 .وسيستمر برنامج إعادة التجديد على مدى العام ليشمل فروعا  أخرى .التجاري بروي

لخدمات قسم ال ا  فريقنا اإلداري والذي شهد توظيف رئيس تعزيز، فقد ثابرنا على للشركاتوبما يتعلّق بالخدمات المصرفية 

المحيط وآسيا الُمتحدة وأوروبا وخبرة واسعة في كٍل من المملكة ، حيث يمتلك للُمؤسسات الصغيرة والُمتوسطةالمصرفية 

 .المحلي االقتصادنمو دعمنا لهذا القطاع الهام في  رفع مستوىسيعمل على الهادئ و

 لعمليات واإلجراءات الُمتبعةا توحيد أُسس

 للنموودعم تطلّعات البنك استمّر العمل في هذا المضمار لضمان قدرة األنظمة على استيعاب التوّسع الُمطرد في العمليات 

. فعلى سبيل المثال شهدت مدفوعات بشكل دائم تطّورا  ملحوظا   والتي تشهد الرواتب تعاودفملخصوصا  في البنية األساسية 

 .راتب كل شهر وهو ما يُعتبر إنجاز مثالي 011،111% لما يزيد عن 99ن بأكثر متحويلها دقة في زيادة الرواتب 

وشهدت عمليات التحويل  .التي نوفرها كترونيةلمصرفية اإلالقنوات ال على عتماداالعلى البنك عمالء تشجيع  في  لقد واصلنا

% إلى 44 من زيادةعن السنة السابقة  HSBCnetلصرافة عبر االنترنت ا ستخدمي الشركات لمنصةااللكتروني لدى مُ 

كما وباشرنا مشروعا  يهدف للتقليل من كمية األوراق الُمستخدمة لتعزيز إنتاجيتنا ودعم أهداف برامج البنك للتنمية  .44%

 الُمستدامة.

 االستثمار في موظفينا والمجتمع:

، م4103م لُعمانيين في العااإطالق برنامج تدريب الخريجين ك لقد تابعنا استثماراتنا في إيجاد وتطوير المواهب الُعمانية

لى البنك وقاموا بتقديم الدعم لُمشاركتنا في معرض فرص العمل والتدريب بجامعة ثالثة منهم إعلى إثره انضّم والذي 

لتعلّم على مدى يومين بغية اوشارك بعض من أكثر الموظفين الواعدين في البنك في برنامج التطوير المهني  السلطان قابوس.

   والتواصل وسبل التعّرف على التحّديات وتقنيات حل المشاكل.عن المهارات القيادية 

دعم فعاليات تعليمية في مدارس كٍل من شفا  بما في ذلك ‘أطفال يقرؤون’مع ُمبادرة كما قمنا بتجديد شراكتنا للعام الرابع 

بهدف ‘ رحلة استكشاف’التعليمي  للُمشاركة في البرنامج‘ أوتورد باوند ُعمان’وقُمنا بتوقيع اتفاقية مع  .ودهب وأم الحكيم

ن من البنك في ُمبادرة أوتورد باوند ُعمان بمناسبة العيد ني الوظيفية. وشارك خمسة ُمتطّوعوتعزيز ُمؤهالت الشباب الُعما

 والتي أقيمت في الربع الخالي خالل شهر يناير من هذا العام. 43الوطني الـ

 

 خاتمة

وفي الختام، وبالنيابة عن كافة أعضاء مجلس اإلدارة، أوّد أن أُعرب عن شكري وتقديري لكافة ُعمالئنا، وللموظفين والفريق 

اإلداري على ما بذلوه من جهود ُمثمرة وفّعالة. كما نخّص بالشكر البنك المركزي الُعماني والهيئة العامة لسوق المال على 

حكيمة. وأوّد أيضا  أن أُعرب عن خالص تقديرنا وامتناننا لحضرة صاحب الجاللة السلطان دعمهم المتواصل وإرشاداتهم ال

والمزيد من النمو والرخاء في هذا  واالستقرارحفظه هللا ورعاه، على نظرته الريادية لتحقيق السالم  -قابوس بن سعيد الُمعظّم

 البلد الكريم.

 ا خالص الشكر وبالغ التقدير،،وتقبّلوا منّ 

 

 

 

 

 يفيد إلدوندا

 رئيس مجلس اإلدارة
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 4112مارس  31المنتهية في شهر أ ثالثةفترة الل غير المدققةلنتائج ا ملخص

 (%)التغير  4103مارس  30 4112مارس  31  

  ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 

بعد خصم القروض والسلفيات صافي 

 (4%) 0،164،841 1،111،121 المخصصات والفائدة المحتفظ بها 

 (8%) 4،005،570 1،128،124 ودائع من العمالء

 0% 499،431 311،132  صافي األصول

 %0 15051 151.1 *صافي األصول للسهم الواحد

 

 أشهر ثالثةال فترة  

 المنتهية في

أشهر  ثالثةالفترة 

 المنتهية في

 (%)التغير 

  4103مارس  30 4112مارس  31 

  ألف لاير ُعماني ُعمانيألف لاير  

 (0%) 00،619 11.،11                                                                                                                        صافي إيرادات الفوائد

 (%46) 5،744 3،181 صافي الربح للفترة

 (%45) 15100 15111 (سنوي أساس)على  للسهم العائد** 

 % 04 %07565 % 11584 ***نسبة كفاية رأس المال
 
 
 

على مارس  30 الدفترية( في صافي األصول )القيمة الدفترية( للسهم الواحد بقسمة صافي األصول )القيمة إحتسابيتم * 
 .مارس  30 في القائم  كما  العادية  األسهم  عددمتوسط 

  

بقسمة صافي الربح بعد الضريبة المنسوبة للمساهمين العاديين للفترة  (على أساس سنوي) الواحدللسهم  العائد إحتسابيتم **
 .للفترة  القائم سهم العادية األ عدد متوسط علىمارس  30 المنتهية في

 

 المال.  رأس. وتمثل نسبة مخاطر األصول المرجحة لالمال رأسلكفاية  "بازل"إلتفاقية  فقا  المال و رأسنسبة كفاية  إحتسابيتم ***
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    4112مارس 31أشهر المنتهية في ثالثةالالمدققة لفترة  غير الموجزةالمرحلية  األخرالشامل  الدخلو الربح والخسارة قائمة

                                                                      

  ثالثةالفترة   

 فيأشهر المنتهية 

 4112مارس  31 

  الثالثةفترة 

 فيأشهر المنتهية 

 4103 مارس 30

 ألف لاير  إيضا  

 ُعماني

 ألف لاير 

 ُعماني

 04،799 13،111 6 إيرادات الفوائد

 (3،091) (1،111) 7 مصروفات الفوائد

 00،619 11.،11  صافي إيرادات الفوائد                     

    

 3،111 4،241  صافي  إيرادات الرسوم

 0،806 1،124  التداولصافي إيرادات 

 77 31.  إيرادات توزيعات أربا 

 44 .1  إيرادات تشغيلية أخرى

 المحمل من صافي إيراد التشغيل قبل

ومخصصات إنخفاض قيمة القروض 

 06،546 11،141  مخاطر اإلئتمان األخرى

 قروضالإنخفاض قيمة المحمل من 

 -ومخصصات مخاطر اإلئتمان األخرى

 4،541 (431) 8 اإلستردادات     بعد خصم  صافيالب

 09،146 881،.1  صافي إيراد التشغيل

 (00،715) (11،111) 9 مصروفات التشغيل 

غير إطفاء وإنخفاض القيمة لألصول 

 (11.) 01 الملموسة 

                                           

(570) 

 (04،476) (14،414)  مجموع مصروفات التشغيل

 6،771 3،141  الربح قبل الضريبة

 (0،148) (21.)  المصروف الضريبي

 5،744 3،181  للفترةالربح 

    مصروف(الشامل اآلخر ال)/الدخل 

تصنيفها الحقاً  إعادة البنود التى سيتم

الربح والخسارة عندما يتم أستيفاء  ضمن

 شروط معينه

 

  

لإلستثمارات  القيمة العادلة أربا  -

 المتاحة للبيع

 
411 0،483 

ضرائب الدخل عن أربا  القيمة العادلة  -

 (99) (2)  لإلستثمارات المتاحة للبيع

 067 34  تأثير تحويل العملة -

  312 0،350 

 7،193 3،311  مجموع الدخل الشامل للفترة 

    

 15100 15111 00 (ر.ع)للسهم الواحد   - األساسي  العائد

 

 .الموجزةجزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية  31 إلى 00من تشكل اإليضاحات على الصفحات 
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 4112مارس  31أشهر المنتهية في  ثالثةالفترة غير المدققة ل الموجزةالمرحلية  ركز الماليقائمة الم

 .الموجزةال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية  جزءا   31 إلى 00من تشكل اإليضاحات على الصفحات 

 .دارةمجلس اإل لقراروفقا   م 4104 بريلإ 47لإلصدار في  الموجزةالمرحلية  الماليـةالبيانات د اإعتمتم 

 

 

  لونجندرو أ   ديفيد إلدون

 الرئيس التنفيذي             رئيس مجلس اإلدارة

 مدققــــــــــة    

  مارس 31في   

4112 

  مارس 30في 

4103 

  ديسمبر 30في 

4103 

 يُعمانلاير ألف  يُعمانلاير ألف  يُعمانلاير ألف  إيضا  

     األصول

 007،649 448،431 414،118   ةك المركزيونقد وأرصدة لدى البن

 094،300 094،563 421،123  مستحق من البنوك

 981،474 0،164،841 1،111،121 04 صافي القروض وسلف للعمالء

 843،300 896،344 112،241 03 اإلستثمارات المالية 

 60،708 004،584 18.،13 04 أصول أخرى

 04،379 04،193 11،818 05 أصول غير ملموسة

 30،168 31،551 31،114 06 معداتالو ممتلكات ال

 4،441،888 4،560،084 4،311،412  مجموع األصول

 

 اإللتزامات وحقوق الملكية
 

    

     اإللتزامات

 40،831 34،050 .41،18  نوكلبمستحق ل

 0،794،713 4،005،570 1،128،124 07 ودائع من العمالء

 81،518 004،434 11،423 08 إلتزامات أخرى

 0،905،140 4،460،954 11.،.4،11  مجموع اإللتزامات

 

 حقوق الملكية

   

 

 411،130 411،130 411،131 43 رأس المال

 33،759 34،673 33،1.1 )أ(44 إحتياطي قانوني

 0،486 0،454 32.،1 )ب(44 إحتياطي نظامي

 5،166 4،809 338،. )ج(44 للبيع القيمة العادلة إلستثمارات متاحة إحتياطي

 65،515 64،455 11،114  األربا  المحتجزة

 315،847 499،431 311،132  الملكية مجموع حقوق 

     

 4،441،888 4،560،084 4،311،412  الملكية مجموع اإللتزامات وحقوق 

     

   1،053   15051  151.1  ر.ع - صافي األصول للسهم الواحد

      الي المخارج قائمة المركز  بنود

     إلتزامات عرضية وإرتباطات

 93،146 077،355 12،118  اإلعتمادات المستندية -

 473،716 418،457 412،818  الضمانات -

 0،181،739 957،641 1،211،181 09 أخرى -

  1،181،211 0،394،413 0،447،490 
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4112مارس  31أشهر المنتهية في  ثالثةالفترة لغير المدققة  الموجزةحقوق الملكية المرحلية  ات فيتغيرالقائمة   

  

 

 

 رأس المال

 

 

إحتياطي 

 قانونـــي

 

 

إحتياطي 

 نظامي

 إحتياطي

القيمة العادلة 

إلستثمارات 

 متاحة للبيع

 

 

األربــــاح 

 المحتجزة

 

 

 

 المجموع

ألف لاير  

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

 494،037 58،564 0،635 0،436 34،673 411،130  4103يناير  0في 

       مجموع الدخل الشامل للفترة

 5،744 5،744 - - - - ربح الفترة

 شللللامل أخللللر )مصللللروف( /دخللللل 

 للفترة

      

 067 050 - 06 - - لةالعمأثر تحويل 

صافي الحركة في القيمة العادلة 

)بعد لإلستثمارات المتاحة للبيع

 0،084 - 0،084 - - - خصم الضرائب(

 0،350 050 0،084 06 - - مجموع الدخل الشامل اآلخر للفترة 

 7،193 5،893 0،084 06 - - مجموع الدخل الشامل للفترة

       

معامالت مع  المساهمين مدرجة 

 مباشرة بحقوق الملكية

      

علللللن  توزيعلللللات أربلللللا  مدفوعلللللة

4104  - - - - (4،111) (4،111) 

 499،431 64،455 4،809 0،454 34،673 411،130 4103مارس  30في 

       

 821،.31 .1.،.1 111،. 1،281 33،1.1 411،131 4112يناير  1في 

       مجموع الدخل الشامل للفترة

 3،181 3،181 - - - - ربح الفترة

       للفترة شامل آخر)مصروف( /دخل

 34 (11) - 28 - - ةعملالأثر تحويل 

صافي الحركة في القيمة العادلة 

)بعد لإلستثمارات المتاحة للبيع

 414 - 414 - - - خصم الضرائب(

 312 (11) 414 28 - - للفترةمجموع الدخل الشامل اآلخر

       

 3،311 3،111 414 28 - - مجموع الدخل الشامل للفترة

       

معااامالت مااع  المسااادمين مدرجااة 

 مباشرة بحقوق الملكية

      

 (1،112) (1،112) - - - - 4103توزيعات مدفوعة عن 

 311،132 11،114 338،. 32.،1 33،1.1 411،131 4112مارس  31في 

الموجزةال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية  جزءا   31إلى  00من تشكل اإليضاحات على الصفحات 
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 4112مارس  31أشهر المنتهية في  ثالثةالفترة لغير المدققة  الموجزةقائمة التدفق النقدي المرحلية 

  

أشهر  ثالثةفترة ال  

مارس  31المنتهية في 

4112 

 أشهر ثالثةفترة ال 

 مارس 30المنتهية في 

 4103 

 ألف لاير ُعماني  ألف لاير ُعماني إيضا  

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 6،771  3،141  الربح قبل الضريبة

     تسويات لـ: 

 (0،333)  .1،31  بنود غير نقدية مدرجة في الربح قبل الضريبة  -

 418،006  (28،111)  التغير في األصول التشغيلية  -

 054،466  111،.11  اإللتزامات التشغيليةالتغير في -

 -  (418)  ضرائب مدفوعة  -

 367،809  141،112  التشغيل أنشطةصافي النقد الناتج من 

     

     األنشطة اإلستثمارية منالتدفقات النقدية  

 (0،443،144)  (1،131،881)  ماليةشراء إستثمارات 

 0،418،554  1،181،131  إستحقاق إستثمارات ماليةت من متحصال

 (0،161)  (411) 06 شراء ممتلكات و معدات

 043  (1.)  العملةأثر تحويل 

األنشطة  (المستخدم فيالناتج من/) صافي النقد

 اإلستثمارية 

  

28،88. 

  

(405،415) 

    

     يليةمواألنشطة التلتدفقات النقدية من ا

 (4،111)  (1،112)  مدفوعة  أربا توزيعات 

 (4،111)   (1،112)  تمويليةاألنشطة ال فيصافي النقد المستخدم 

     

 051،404  .114،32  في النقد وما في حكم النقد  تغيرصافي ال

     

 444،343  4.2،442  في حكم النقد في بداية الفترةالنقد وما 

     

 394،757  11.،211 48 النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة

     

 

 

  .الموجزةال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية  جزءا   31 إلى 00الصفحات من تشكل اإليضاحات على 
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 (غير المدققة) الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول اإيضاحات 

 الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية - 1
 

كشركة   ،سابقا   ع.ع.م.الدولي ش ُعمانبنك إسم  تحت ،ش.م.ع.ع )"البنك"( ُعمان إتش إس بي سيتأسس بنك 

خالل شبكة من الفروع في سلطنة من ، ويزاول نشاطه كبنك تجاري 0979يناير  0في  ، وذلك ية عامةُعمانمساهمة 

 000البريدي:  والرمز 0747:  ندوق بريدصإن العنوان المسجل للمركز الرئيسي للبنك هو والهند وباكستان.  ُعمان

 البنك اسهمه في سوق مسقط لألوراق المالية.  يدرج. ُعمان، سلطنة الرئيسي السيب مكتب بريد

 

 إتش إس بي سيعمليات بنك  إندمجت، 4104يونيو  3بتاريخ فإنه ، 5رقم  يضا اإلبفصل ما هو موضح بشكل مك

المدرجين على آثر هذا الكيانين الدولي وتم إعادة تسمية  ُعمانمع بنك  ُعمانالشرق األوسط المحدود فروع سلطنة 

الشرق  إتش إس بي سي، حاز بنك اإلندماج وفي أعقابع . .ع.م.ش ُعمان إتش إس بي سينك ب الدمج تحت إسم

اتش اس بي سي الشرق  بنك ل الشركة األم النهائية .كيان المدمج الجديدال أسهم % من50على نسبة األوسط المحدود 

 .)مجموعة إتش إس بي سي القابضة )بي ال سي هي المحدود االوسط

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    أساس اإلعداد - 4

 معايير التقارير المالية الدوليةب اإللتزام ( أ
 

 ةالمالي اريرعايير المحاسبة الدولية  "التقمن م 34للمعيار  فقا  للبنك والمرحلية الموجزة تم إعداد هذه القوائم المالية 

 الواردة بقواعد ونماذج اإلفصا  لبات اإلفصا متطو معايير المحاسبة الدولية، مجلسمن قبل  الصادر، " ةالمرحلي

المنظمة الصادرة وتعديالته واللوائح ، 0974رقم  التجارية اتقانون الشركو، العامة لسوق المال ئةهيال عنالصادرة 

 . يُعمانال البنك المركزي عن
 

يير الدولية للتقارير للمعا فقا  و 4103ديسمبر  30 كما في وللسنة المنتهية فيللبنك  المدققة تم إعداد القوائم المالية

العامة لسوق  ئةهيال عنالصادرة  لبات اإلفصا متطو ،معايير المحاسبة الدولية مجلسمن قبل  اهإصدارتم  التيالمالية 

 . يُعمانال البنك المركزي واللوائح المنظمة الصادرة عن ،المال
 

ايير المحاسبة الدولية ومن مع مجلسعلى المعايير المحاسبية الصادرة من قبل  الدولية تقارير الماليةالر يياشتمل معت

 . السابقةهيئتها وسيرات التقارير المالية الدولية التفسيرات من قبل لجنة تف باإلضافة إلىالسابقة   هيئته
 

 4104مارس  30المنتهية في نيها فى الفتره المعايير التى تم تب

يكن لها تأثير مالى   تبنى البنك المعايير الهامه الجديده التاليه والتعديالت على المعايير والتى لم ،4104يناير  0فى 

 :الموجزةكبير على هذه القوائم الماليه المرحليه 

  34، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 4100في ديسمبر ،

المتطلبات لمقاصة األدوات و التناقضات المتناولة مقاصة األصول المالية و األلتزامات المالية و التي أوضحت 

"األدوات المالية: العرض" و  34في الممارسة الحالية عند تطبيق فئة المقاصة في معيار المحاسبة الدولي رقم 

 .تطلب تطبيق هذه التعديالت  بأثر رجعي

  و  01، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معايير التقارير المالية الدولية 4104في أكتوبر

، والتى قدمت أستثناءا الى المبدأ بأن جميع الشركات "كيانات اإلستثمار" 47و معيار المحاسبة الدولي رقم  04

التعديالت أن تقوم الشركة األم وهي كيان إستثماري لقياس جميع و تتطلب هذه . التابعة سيتم توحيدها

الشركات  جميع العادلة من خالل الربح و الخسارة بدال  من توحيد بالقيمةالشركات التابعة ا  اإلستثمارات و تحديد

 .التابعة في قوائمها المالية المنفصلة و الموحدة
 

لبنك أيضا التعديالت على المعايير والتى لم يكن لها تأثير هام على تبنى ا 4104مارس  30خالل الفتره المنتهيه فى 

 هذه القوائم الماليه المرحليه الموجزه.
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 (غير المدققة) الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول اإيضاحات 

 )تابع(أساس اإلعداد  - 4

 عرض المعلومات    ( ب
 

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

 المقارنةمعلومات     ج(     

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

  واإلفتراضاتالتقديرات  إستخدام )د(

المعلومات  إستخدامبلية. إن حول الظروف المستق إفتراضاتتقديرات و إستخدام إن إعداد المعلومات المالية يتطلب

وقد تختلف النتائج الفعلية في المستقبل  بوضع التقديرات:قيام رئيسيان عند ال هما عنصران وتطبيق األحكام و المتاحة 

 للبنك التي تتطلب بالضرورة تطبيق أحكامالسياسات المحاسبية اهم  . ترى اإلدارة أن عنها فصحعن التقديرات الم

واألعمار  ،عليها خالل عملية الدمج ستحواذالتي تم اإلو منفصلبشكل  حددهالملتزامات واإلصول ييم األتتعلق بتق

صول قيمة اال إنخفاضقيمة القروض والسلفيات وتقييم األدوات المالية و إنخفاضغير الملموسة وصول اإلنتاجية لال

 المالية المتاحة للبيع.    

 التطورات المحاسبية المستقبلية    )دـ( 

على  التفسيراتو  عدد من المعايير والتعديالت إصدار، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية ب4104مارس  30في 

 إحتسابلإلنتهاء من المالية المرحلية الموجزة. عالوة على مشاريع  قوائمعلى هذه ال يتم تطبيقهالم المعايير التي 

 اإلعترافاألدوات المالية، يواصل مجلس معايير المحاسبة الدولية عمله في مشاريع متعلقة بأعمال التأمين و

 علىالمعايير المبينة أدناه، تغيرات هامة  إلىباإلضافة  تمثل، من الممكن انعقود اإليجار والتي  إحتسابباإليرادات و

 .  مستقبال  المتطلبات المحاسبية 

  4108المعايير التي سوف يتم تطبيقها في 

من معايير التقارير المالية الدولية "األدوات  9المحاسبة الدولية المعيار رقم  ، أصدر مجلس معايير4119في نوفمبر 

، أصدر مجلس معايير 4101المالية"، والذي قدم متطلبات جديدة لتصنيف وقياس الموجودات المالية. في أكتوبر 

تتعلق بالمطلوبات بإدخال متطلبات من معايير التقارير المالية الدولية  9المعيار رقم  إلى تعديالت المحاسبة الدولية

"األدوات المالية:  39ولي رقم ستبدال للمعيار المحاسبي الدذه التغييرات المرحلة األولى لإلالمالية. معا ، تمثل ه

متطلبات  9معيار التقارير المالية الدولية رقم  .من قِبل مجلس معايير المحاسبة الدولية المخطط له والقياس اإلعتراف

 . تطبيقة بأثر رجعي و لكن ال يلزم إعادة إثبات الفترات السابقةيتوجب القياس و التصنيف 

سوف تتناول  39ستبدال المعيار المحاسبي الدولي رقم مجلس معايير المحاسبة الدولية إل من مشروعالثانية  لةإن المرح

إلى إنخفاض قيمة األصول  منهج " الخسائر المتكبدة" ومن المقتر  أن يتم إستبدالالمالية  قيمة الموجودات إنخفاض

نهج  تطبيقمع نهج توقع خسارة األئتمان و يتطلب ذلك  39في المعيار المحاسبي رقم  المطفأةالمالية المحملة بالتكلفة 

المتطلبات  .توقع خسارة األئتمان إلى فئات األدوات المالية األخرى، بما فى ذلك إلتزامات القروض و الضمانات المالية

 .4104نشرها في العام إلنخفاض األصول المالية من المتوقع أن يتم  النهائية

معايير التقارير  مشروعيتم إدراجه في  لم و التحوط الشاملمن المشروع تتناول محاسبة التحوط العام المرحلة الثالثة 

، أصدر مجلس معايير المحاسبية الدولية تعديالت 4103في نوفمبر  ويتم النظر فيه بشكل منفضل. 9المالية الدولية رقم 

بمتطلبات محاسبة التحوط العام، التاريخ المرحلي و التاريخ الفعلي فيما يتعلق  9الدولية رقم  على معايير التقارير المالية

 بإستثناءمن معايير التقارير المالية الدولية )  9و نتيجة لهذه التعديالت، أصبح من المؤكد أن جميع مراحل المعيار 

على التاريخ  تطبيقهاالتغيرات لعرض الربح و الخسارة لبعض األلتزامات التى يتم قياسها بالقيمة العادلة( يجب أن يتم 

  .4108يناير  0بشكل مؤقت أن تاريخ السريان سيكون في  ةحاسبة الدولي، ولقد قرر مجلس معايير المهالفعلي ذات
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 (غير المدققة) الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول اإيضاحات 

 )تابع(أساس اإلعداد  - 4

 التطورات المحاسبية المستقبلية )تابع(     )دـ(

 )تابع( 4108المعايير التي سوف يتم تطبيقها في 

النهائي من معايير التقاريير المالية الدولية و المتطلبات الألزمة  9فيما يتعلق بالمعيار رقم لعدم التأكدات نتيجة  و

 9المعيار رقم  تطبيقالقيمة، فإن البنك يظل غير قادرا  على تحديد تاريخ يتم من خالله و القياس و إنخفاض للتصنيف 

من معايير التقارير  9أثر المعيار رقم تقدير من غير العملي  التقارير المالية الدولية بشكل كامل و يظل معايير من

   جزة.ة المرحلية الموالمالية الدولية و ذلك بتاريخ الموافقة على إصدار هذة القوائم المالي

 السياسات المحاسبية    -3

 من المستخدمة ذاتها هي الموجزة المرحلية المالية القوائم بهذه يتعلق فيما البنك قبل من المطبقة المحاسبية السياسات

بالسياسة المحاسبية فيما يتعلق  بإستثناء ،4103ديسمبر  30 في المنتهية للسنة المالية قوائمه إعداد في البنك قبل

 :هتوضيحها فيما يلي أدنا يتم و التى لتحوط القيمة العادلة

 المحاسبي التحوط

المتعلقة بين أدوات التحوط و البنود التى يتم تحويطها وأهداف إدارة المخاطرفي بداية التحوط، يوثق البنك العالقة 

مستندات مؤثقة عن التقييم فى كال من بداية والبنك يحتاج إيضا  الى و األستراتيجية المتعلقة بالقيام بالتحوط. البنود  هبهذ

التحوط و بشكل مستمر، عن ما إذا كانت إدوات التحوط، و بشكل رئيسي المشتقات، التى تستخدم فى معامالت 

أو  للقيمة العادلة ى يتم تحويطهامخاطر التالة الى التحوط لها تأثير فعال بشكل كبير فى مقاصة التغيرات المنسوب

دية للبنود التى يتم تحويطها و الفائدة على البنود المحددة المؤهلة أن يتم تحويطها قد تم تضمينها فى صافي التدفقات النق

 إيرادات الفوائد.

 العادلة  القيمة تحوط

و المؤهلة أن تكون أدوات تحوط للقيمة العادلة يتم تسجيلها فى قائمة الربح مشتقات المحددة التغير فى القيمة العادلة لل

 أو المجموعة المتعلقة بها التى تنسب األلتزامات ووالخسارة بما فى ذلك  التغيرات فى القيمة العادلة لألصول المحوطة 

.ى يتم تحويطهامخاطر التالى ال   

 

وفى حالة أن عالقة التحوط لم تعد تفي بفئة محاسبة التحوط، فأن التعديالت التراكمية للقيمة الدفترية للبند المحوط يتم 

ما عدا المتبقية لإلستحقاق،  الفترةبناء على إعادة أحتساب معدل الفائدة الفعلي على و الخسارة أأطفاؤه فى قائمة الربح 

وفى مثل هذة الحالة يتم األفراج عنه الى قائمة الدخل بشكل فوري.  ؤهه قد تم إلغاأن البند الذي تم تحويط فى حالة  
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 (غير المدققة) الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول اإيضاحات 
 

 المنتجات والخدمات         - 2

. ويللللتم تنظلللليم خللللدمات الماليللللة ذات الصلللللة لعمالئللللهيقللللدم البنللللك مجموعللللة شللللاملة مللللن الخللللدمات المصللللرفية وال

 :لتجارية العالميةاألعمال ا وفقالمنتجات والخدمات المقدمة لعمالء البنك 

مجموعلللللة واسلللللعة ملللللن المنتجلللللات والخلللللدمات لتلبيلللللة  وإدارة الثلللللروات بالتجزئلللللةالخلللللدمات المصلللللرفية  تقلللللدم -

حتياجللللات إدارة الثللللروات للعمللللالء األفللللراد. وعللللادة إو األسللللتهالكي تمويلللللالالمصللللرفية الشخصللللية، و اإلحتياجللللات

اريلللللة الجاريلللللة وحسلللللابات التلللللوفير والرهلللللون العقعللللللى الحسلللللابات )تشلللللتمل المنتجلللللات المصلللللرفية الشخصلللللية 

خللللدمات إدارة وكللللذلك  .(وخللللدمات الللللدفع المحليللللة والدوليللللة والخصللللم  والقللللروض الشخصللللية وبطاقللللات اإلئتمللللان

 .(المنتجات اإلستثمارية وخدمات التخطيط الماليةالتأمين وتشتمل على التي و)الثروات 

 الدفع أدارة ياتوعمل الذمم المدينة، مويلتتشتمل عروضها على تقديم خدمات ف ،يةالخدمات المصرفية التجارأما عن  -
فى النقد و مشتقاتة  و التأمينو ،والبطاقات التجارية ،المال رأسوأسواق  ،والخزانة ،التجاري الدولي والتمويل ،النقدو

 ، وخدمات الصيرفة اإللكترونية وإنجاز المعامالت عبر اإلنترنت.أسعارهالنقد األجنبي و 

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

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

 دمج األعمال  -.

الدولي  ُعمانمع بنك  ُعمانالشرق األوسط المحدود فروع  إتش إس بي سي، تم دمج عمليات بنك 4104 يونيو 3في 
من خالل اصدار أسهم  مجذا الدش.م.ع.ع. نتيجة له ُعمان سي إتش إس بيسم بنك إالجديد بالمدرج ليصبح الكيان 

% في الكيان المدمج 50على نسبة  المحدود جديدة في بنك عمان الدولي. حاز بنك اتش اس بي سي للشرق األوسط
عكسي بموجب  إستحواذعملية الدمج على أنها  إحتسابيتم  .مليون لاير ُعماني 050594ل مبلغ مقابالجديد وذلك 

على  الشرق األوسط المحدود إتش إس بي سي بنك ستحواذمن معايير التقارير المالية الدولية نظرا  إل 3عيار رقم الم
" في الدولي على أنه "الجهة المستحوذ عليها ُعمانلذلك، يتم التعامل مع بنك  فقا  . ولدوليا ُعمانحصة مسيطرة في بنك 
، وذلك على أنه "الجهة المستحوذة " ُعمان لشرق األوسط المحدودإتش إس بي سي ابنك  فروع حين يتم التعامل مع

 . محاسبيةاللألغراض 

 إيرادات الفوائد   - 1
 في أشهر المنتهية ثالثةال% لفترة  4561  قدرهمعدل سنوي شامل  ،بلغت إيرادات الفوائد عن األصول المحققة للفوائد

 ( 4103مارس  30% في  4580 مقابل) 4104مارس  30

 

 مصروفات الفوائد   - 1

 %  1563مقابل  )%  1534 بلغت التكلفة السنوية الشاملة لألموال 4104مارس  30 في أشهر المنتهية الثالثةلفترة 

 (4103مارس  30في 
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 (غير المدققة) الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول اإيضاحات 
 

  مخاطر االئتمان األخرى بعد خصم المبالغ المستردة :  مخصصات تدني قيمة القروض و)المحمل( من صافي    - 8
 

 أشهر ثالثةال أشهر ثالثةال 

 المنتهية 

 4112مارس  31

 المنتهية

 4103مارس  30

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 

 - (311) (04)إيضا   عامة -مكونة خالل الفترة مخصصات 

 (1،312) (18.،1) (04)إيضا  محددة  -خالل الفترة مكونة مخصصات 

 3،118 121 (04)إيضا   - مخصصات مفرج عنها 

 8. 8.  تسويات نتيجة إطفاء قيم عادلة 

 444 .8 (04)إيضا   -فوائد محجوزة مفرج عنها 

 41. .11  قروض مشطوبة مستردة 

 (12) (24) ديون رديئة مشطوبة مباشرة بقائمة الدخل

  (431) 4،.41 

 

 تشغيل المصروفات    - 1

 أشهر ثالثةال أشهر ثالثةال 

 المنتهية 

 4112مارس  31

 المنتهية

 4103مارس  30

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 
   

 (5،413) (8.3،.) تعويضات ومنافع الموظفين

 (5،886) (.33،.) *مصروفات عمومية وإدارية

    (606) (13.) والمعدات إستهالك للممتلكات
  (11،111) (00،715) 

 

جائزة " وهى تمثل مصاريف سحب مانيمليون لاير عُ  154 مبلغ للربع الحالي واإلدارية تتضمن المصاريف العمومية *

 .4103ضمن مصاريف الفوائد حتى مارس  والتى كان يتم المحاسبه عنها سابقا  " مندوس
 

 أصول غير ملموسة و تدني قيمة طفاء إ   -11

 أشهر ثالثةال أشهر ثالثةال 

 المنتهية 

 4112مارس  31

 المنتهية

  4103مارس  30

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 

ة لدمج األعمال ويتم تيجنيكون إطفاء األصول غير الملموسة 

 :كما يلي إحتسابها

  

 (441) (221) اإليداعات األساسية

 (030) (131) يلالعمعالقات 

  (.11) (570) 
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 (غير المدققة) الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول اإيضاحات 
 

 للسهم الواحد العائد األساسي   - 11
 

على المتوسط الربح  هبأعتبار مساهمين،ال إلىلسهم من خالل تقسيم الربح المنسوب ل العائد األساسي إحتسابيتم 

 المرجح لعدد األسهم القائمة كالتالي:
 أشهر ثالثةال 

 المنتهية

 أشهر ثالثةال

 المنتهية

 المنتهية السنه

مارس  31 

4112 

 مارس 30

 4103 

ديسمبر  30

4103 

 4،111،303 4،111،313 4،111،313 (باأللف)المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة 

 01،863 124،. 3،181 صافي ربح الفترة )ألف لاير الُعماني(

)بالريال  ا  سنوي –الربح األساسي للسهم الواحد 

 الُعماني(

15111 

 

15111 

 

15115 

 

  

 الصافي - إلى العمالء قروض وسلفيات   - 14

نه ال يحق للجهة المستحوذة اإلعتراف فإ دمج األعمال، الدولية حول التقارير المالية من معايير 3لمعيار رقم وفقا ل 

. ويوضح الجدول اإلعتراف األولي بالقروض المستحوذة نتيجة لدمج األعمال قيمة القروض عندبمخصص إنخفاض 

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

 4103 ديسمبر 30 4103مارس  30 4112مارس  31 

 لاير ُعماني ألف ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 
    

 87،994 89،494 81،381 السحب على المكشوف

 898،534 749،977 1.8،.14 قروض

 44،314 44،140 31،341 أوراق تجارية مخصومة / مشتراة

 0،101،848 0،189،484 1،121،112 إجمالي القروض والسلفيات

 (04،174) (03،564) (13،181)  محددة -مخصصات إنخفاض قيمة القروض

 (4،446) (4،954) (2،141)  عامة -مخصصات إنخفاض قيمة القروض

 (04،138) (5،948) (12،441) فوائد محتفظ بها 

 981،474 0،164،841 1،111،121 صافي القروض والسلفيات 
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 (غير المدققة) الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول اإيضاحات 
 

 إلى العمالء )تابع( قروض وسلفيات   - 14

المستحوذة في األعمال عن القروض قيمة المخصص إنخفاض  أدناه مركزي الُعماني يتضمن الجدول إمتثاال  لقوانين البنك ال

 :المدمجة

 4103 ديسمبر 30 4103مارس  30 4112مارس  31 

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 
    

 87،994 89،494 81،381 على المكشوفالسحب 

 969،080 0،148،396 .111،11 قروض

 44،314 44،140 31،341 أوراق تجارية مخصومة / مشتراة

 0،180،475 0،059،949 1،141،341 إجمالي القروض والسلفيات

 (37،149) (36،539) (31،1.1) محددة –مخصصات إنخفاض قيمة القروض 

 (04،437) (04،943) (12،114) عامة –مخصصات إنخفاض قيمة القروض 

 (49،707) (43،617) (1،111.) فوائد محتفظ بها 

 981،474 0،164،841 1،111،121 صافي القروض والسلفيات  

 

  قروض و سلفيات العمالء :  إجمالي فوائد شرائح معدالت فيما يلي            

 4103 ديسمبر 30 4103مارس  30 4112مارس  31 

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 
    

1 – 5 % .48،818 546،469 481،545 

5 – 7 % 318،133 451،183 494،700 

7 – 01 % 412،... 498،940 448،484 

01 – 03 % 2.،.41 48،555 46،495 

 03،464 06،180 13،331 %  03أكثر من 

  1،141،341 0،059،949 0،180،475 

 
 

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

 

 4103 ديسمبر 30 4103مارس  30 4112مارس  31 

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 

 468،849 451،467 348،841 أشهر   6 – 1

 45،797 49،046 11.،43 شهرا  04 – 6

 50،433 95،358 18،314 سنوات  3 – 0

 091،751 446،046 113،141 سنوات  5 – 3

 443،863 443،743 314،811 سنوات  5أكثر من 

  1،111،121 0،164،841 981،474 
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 (غير المدققة) الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول اإيضاحات 
 

 إلى العمالء )تابع( وسلفياتقروض    - 14
 

 القروض والسلفيات  تركيز
 

 :حسب القطاع العمالءقروض وسلفيات  تحليل فيما يلي 

 4103ديسمبر   30 4103مارس  30 4112مارس  31 

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 
    

 437،101 407،434 231،431 قروض شخصية وإستهالكية

    : لشركاتاو تجاريةال

 011،554 035،343 313،.11  تجارة الواردات

 45،691 68،751 28،113 االنشاءات

 089،440 073،463 113،.11 التصنيع

 33،847 41،335 31،111 والتجزئة الجملةتجارة 

 00،644 5،489 41،124  تجارة الصادرات

 58،683 017،844 11.،18 تصاالتإو و نقلكهرباء وغاز ومياه 

 043،514 035،816 114،314 خدمات

 49،316 54،654 42،3.1  تحجيرعدين وت

 34،141 36،436 31،211 أخرى 

 182،18. 736،011 644،465 
    
 - 6،397 - مالية اللمؤسسات ا

    
 0،180،475 0،059،949 1،141،341 القروض والسلفيات  إجمالي مجموع 

    
 (37،149) (36،539) (31،1.1) محددة -إنخفاض قيمة القروضمخصص 

 (04،437) (04،943) (12،114) عامة -إنخفاض قيمة القروضمخصص 

 (49،707) (43،617) (1،111.)  محتفظ بهافوائد 

 981،474 0،164،841 1،111،121 صافي القروض والسلفيات

 94،668 88،867 11،318 قروض متعثرة

          

  ) % 9154 – 4103مارس  30 (%  9059 حجوزه نسبةممحدد النخفاض قيمة القروض والفوائد الالمخصص اليمثل 

 مالي القروض و السلفيات المتعثرة.من إج
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 (غير المدققة) الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول اإيضاحات 
 

 إلى العمالء )تابع( قروض وسلفيات   - 14
 

  و الفوائد المحجوزة :     القروضقيمة  تدني مخصص

: 4104مارس  30المنتهية في اشهر  الثالثةحركة مخصص تدني قيمة القروض لفترة ل تحليال   يبين الجدول التالي      

 مجموع المخصصات مخصص عام محددمخصص  

 ألف لاير ُعماني ُعمانيألف لاير  ألف لاير ُعماني 

 1،481. 12،431 31،121 4112يناير  1رصيد في 

 1. (1) 4. أثر تحويل العملة على الرصيد االفتتاحي

 1،812 311 18.،1 (8)إيضا   خالل الفترة المكون

 (121) - (121) االمفرج عنهالمخصصات  

 (.1،11) - (.1،11) المشطوب خالل الفترة 

 1،411. 12،114 31،1.1 4112مارس  31رصيد في 

        

 :التالي لفي الجدو 4103مارس  30أشهر المنتهية  ثالثةالقيمة القرض لفترة  نخفاضيتم تحليل حركة المخصص إل  
 

 مجموع المخصصات مخصص عام محددمخصص  

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 

 53،884 06،481 37،614 4103يناير  0الرصيد كما في 

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

 0،374 - 0،374 (8)إيضا   خالل الفترة كونالم

 (3،018) (0،337) (0،770) االمفرج عنهالمخصصات  

 (655) - (655) المشطوب خالل الفترة 

 50،484 04،943 36،539 4103مارس  30الرصيد كما في 

 

 : خالل الفترة المحجوزةحركة الفوائد لتحليل  فيما يلي

  4103مارس  30 4112مارس  31 

 ألف لاير ُعماني ُعمانيألف لاير  

 45،185 21،111 الفترة أولرصيد 
 - 1 أثر تحويل العمالت على الرصيد االفتتاحى

 4،738 11.،4 المحتجز خالل الفترة

 (444) (.8) (8)إيضا   اإلئتمان -المتدنيةضمن القروض  الربح أو الخسارةفي قائمة  فرج عنهالم

 (3،994) (341) المشطوب خالل الفترة
  

 43،617 1،111. الرصيد في نهاية الفترة

 

.للقروض و السلفياتالدفترية القيمة عن  ماديا  القيمة العادلة التقديرية للقروض و السلفيات ال تختلف 
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 (غير المدققة) الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول اإيضاحات 
 

 إستثمارات مالية   - 13

 تفاصيل اإلستثمارات المالية:فيما يلي  

القيمة العادلة  
مارس  31

4112 

 القيمة العادلة 
مارس  30

4103  

القيمة العادلة 
ديسمبر  30

4103  

 القيمة الدفترية
مارس  31 

4112 

 القيمة الدفترية
مارس  30 

4103 

 الدفتريةالقيمة 
 ديسمبر 30 
 4103 

 التكلفة
مارس  31

4112 

 التكلفة
مارس  30

4103 

 التكلفة
 ديسمبر  30

4103 

لاير ُعماني  
 بــــــــاآلالف

لاير ُعماني 
 بــــــــاآلالف

لاير ُعماني 
 بــــــــاآلالف

لاير ُعماني 
 بــــــــاآلالف

لاير ُعماني 
 بــــــــاآلالف

لاير ُعماني 
 بــــــــاآلالف

لاير ُعماني 
 بــــــــاآلالف

لاير ُعماني 
 بــــــــاآلالف

لاير ُعماني 
 بــــــــاآلالف

بساااوق  – األوراق الماليااة المتداولااة
 لألوراق المالية مسقط

                 

 0،900 0،900 1،111 4،445 4،417 4،211 4،445 4،417 4،211 المالية
 341 341 321 355 371 3.3 355 371 3.3 التأمين

 360 360 311 405 397 231 405 397 231 الخدمات
 54 54 2. 44 40 38 44 40 38 الصناعة

 67،449 47،369 11،112 68،186 48،474 18،212 68،186 48،474 18،212 سندات حكومية 
 - 441 - - 441 - - 441 - سندات أخرى 

  11،111 50،517 70،043 11،111 50،517 70،043 11،331 51،455 71،005 

–المتداولااة جنبيااةاأل األوراق الماليااة
 حسب القطاع

  
 

      

 4،476 4،880 1،813 4،470 4،880 1،814 4،470 4،880 1،814 حكومية  أوراق مالية
 4،417 4،417 4،211 4،630 3،469 2،221 4،630 3،469 2،221 أسهم أجنبية

 14،334 6،351 6،914 14،334 6،351 6،914 11،311 5،488 4،683 

          أخرى غير مدرجة و إستثمارات

 731،139 845،114 121،.11 731،139 845،117 128،.11     شهادات إيداع
 0،101 0،101 1،111 0،101 0،101 1،111     مدرجة أسهم ُعمانية غير

 00،707 00،707 11،111 04،407 04،451 12،411      صناديق اإلستثماروحدات 
        111،331 838،467 745،466 181،111 837،730 744،766 
 

 807،564 893،474 768،416 843،300 896،344 112،241    المجموع
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 (غير المدققة) الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول اإيضاحات 
 

 إستثمارات مالية )تابع(    - 13

 األستثمارات فيما يلي أدناه:تصنيف  تفاصيل

 المتاحة للبيع موضحة أدناه:تفاصيل اإلستثمارات 

 مارس 31 

4112 

 مارس 30

4103 

 ديسمبر 30

4103 

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 
    تكلفة: 
 4،476 4،880 1،813 حكومية أجنبية أوراق مالية –مدرجة 
 74،544 54،664 14،131  أسهمأستثمارات  –مدرجة 

 744،766 837،730 181،111 أخرىأوراق مالية وإستثمارات غير مدرجة 
 118،211 893،474 807،564 
 

 أرباح إعادة التقييم
  

 
 5،747 3،151 1،143 أخرىوو أوراق مالية  أسهم –مدرجة 

  112،241 896،344 843،300 

 

 

 أصول أخرى - 12

 مارس 31 

4112 

 مارس 30

 4103 

 ديسمبر 30

4103 

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 

    
 0،444 959 141 للسوق اإليجابي األثردراج إ –المشتقات 

 0،517 0،436 1،182 ت المستحقةواإليرادا مدفوعات مقدما  
 3،959 4،344 3،811 أصل ضريبة مؤجلة

 50،986 73،778 11.،.1 أوراق قبول 
 3،144 34،487 1،183 أخرى

  13،.18 004،584 60،708 
 
 

 أصول غير ملموسة - .1

 مارس 31 

 4112 

 مارس 30

 4103 

 ديسمبر 30

4103 

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 
    

 04،316 04،316 14،311  ودائع أساسيه
 3،690 3،690 3،111 عالقات العميل

  
1.،111 05،997 05،997 

 (3،608) (0،914) (2،181) : اإلطفاءناقصا  
 11،818 04،193 04،379 
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 (غير المدققة) الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول اإيضاحات 
 

 ومعداتممتلكات    - 11
 

 .(4103مارس مليون لاير في  050 ) مليون لاير ُعماني 1540مبلغ ب ومعداتممتلكات  تم خالل الفترة إضافة
 

 من العمالء ودائع - 11

 4103ديسمبر  30 4103مارس  30 4112مارس  31 

 لاير ُعماني ألف ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 
       تحليل الودائع كما يلي: 

 0،043،344 0،335،139 1،112،328 وتحت الطلب حسابات جارية
 431،565 447،144 .221،18 حسابات توفير
 434،754 347،085 311،141 ودائع ألجل

 6،161 6،345 2،188 أخرى
 1،128،124 4،005،570 0،794،713 
 
 كما يلي: 955ب م لتعميم البنك المركزي رقم  فقا  و العمالء ئعاودات إستحقاق حليلت

 
 4103ديسمبر  30 4103مارس  30 4112مارس  31 

 ألف لاير ُعماني ُعمانيألف لاير  ألف لاير ُعماني 
        
 784،837 937،770 182،184 شهرا 6 – 1
 488،100 404،663 411،211 شهرا 04 – 6
 041،971 037،486 142،311 سنوات 3 – 0
 037،984 034،444 313،111 سنوات 5 – 3

 444،910 493،419 238،128 سنوات 5فوق 
 1،128،124 4،005،570 0،794،713 

 
 

 معدل الفائدة للودائع كما يلي: شرائح 

 4103ديسمبر  30 4103مارس  30 4112مارس  31 

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 
        
1 – 4  % 1،1.3،14. 0،985،188 0،768،355 
4 – 4   % 111،312 045،754 40،496 
4 – 6  % 21 588 39 
6 – 8  % 114 460 416 
8 – 01  % 4،122 3،604 4،817 

 - 468 - % 01أكثر من 
 1،128،124 4،005،570 0،794،713 
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 (غير المدققة) الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول اإيضاحات 
 

 إلتزامات أخرى  - 18

 4103ديسمبر  30 4103مارس  30 4112مارس  31 

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 
        

  0،563              4،089 1،2.4 للسوق السلبي األثردراج إ –مشتقات 
 0،437              873 1،4.4 إلتزام ضريبي مؤجل
  613              936 11. إلتزام منافع التقاعد

  50،986          73،778 11.،.1 أوراق قبول
  4،055              3،418 2،382 إلتزام الضريبة

  0،444              4،464 1،144 المستحقات واإليرادات المؤجلة
 0،130 - 1،113 إلتزام بموجب عقد إيجار تمويلي

  08،500            48،984 12،381 أخرى
 11،423 004،434          81،518  
 
 

   التزامات طارئة ، ارتباطات و مشتقات  - 11

 4103ديسمبر  30 4103مارس  30 4112مارس  31 

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 
        

 007،599 41،306 412،111 مبيعات  –للعمالت األجنبية  المعجلةالعقود 
 009،443 44،451 411،281 مشتريات  –للعمالت األجنبية  المعجلةالعقود 

 39،377 036،166 .1.،13 مبادلة العملة
 08،557 40،965 1..،.1 مبادلة معدل الفائدة

بدون  إلتزامات غير مسحوبة وقابلة لإللغاء
 قيد

131،181 698،196 747،439 
 

 إلتزامات غير مسحوبة وغير قابلة لإللغاء
 بدون قيد

81،211 
 

08،947 
 

38،544 
 

 1،211،181 957،641 0،181،739 

 

القانوني للبنك  المستشاررأي  إلىإستنادا  وقائمة ضد البنك، القانونية الدعاوي بعض ال، كان هنالك 4104مارس  30كما في 

 تكوين أي مخصصات إضافية  ا  ضروري رعتبيولذلك ال  دعاوىمن هذه ال إضافي امال يتوقع وجود إلتز هترى إدارة البنك أن

 عنها.ناتجة 
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 (غير المدققة) الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول اإيضاحات 
                                

 المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة اإللتزاماتأسس تقييم األصول و - 41

 التقييم     اتتقني  

   
 سعر السوق

 المدرج

ستخدام إب
يمكن مدخالت 
 مالحظتها

 

بإستخدام 
دامة مدخالت 
 ال يمكن

  مالحظتها

 
 

 المجموع

  3المستوى  4المستوى  1المستوى   
 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني  
     4112مارس  31 في 

     
     األصول

 141 - 141 - المشتقات 
     : اإلستثمارات المالية

 112،241 1،111 1.1،111 148،.1 المتاحة للبيع
     

     اإللتزامات 
 1،2.4 - 1،2.4 - المشتقات

     
     4103مارس  30كما 
     

     األصول
 959 - 959 - المشتقات 

     :اإلستثمارات المالية
 896،344 0،101 885،749 9،585  المتاحة للبيع

     
     اإللتزامات 
 4،089 - 4،089 - المشتقات

 

القيمة العادلة تقارب القيمة العادلة، و لم يطرأ أي تغيير على القيمة مستويات من  3القيمة الدفترية لألصول المقاسة بالمستوى 

 . من معايير التقارير المالية الدولية( 03العادلة لتلك األصول خالل الفترة ) المعيار 

مدققة المالية القوائم الالموضحين بأحدث  3و  4لم يطرأ أي تغيير على أساس تقييم االصول و االلتزامات المالية ذات المستوى 

للبنك. 
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 (غير المدققة) الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول اإيضاحات 

 األصول لتزاماتإ عدم تطابق - 41

 كما يلي: 955وفقا  لتعميم البنك المركزي رقم ب م  ألصولا إلتزامات تطابقيمكن تحليل عدم             

 4103ديسمبر  30 4103مارس  30 4112مارس  31 

 األصول اإلستحقاقات

 

اإللتزامات 

 وحقوق الملكية

 األصول عدم التطابق

 

اإللتزامات 

 وحقوق الملكية

 األصول عدم التطابق

 

اإللتزامات 

 وحقوق الملكية

 عدم التطابق

 

لاير ُعماني  

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

 لاير ُعماني

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

 409،564 915،315 0،344،867 473،831 0،183،764 0،557،594 .11،83. 813،143 8..،1،212 شهرا 6 – 1
 (409،476) 499،796 81،541 (346،768) 441،753 93،985 (.81،.43) 111،311 .11،32 شهرا 04 – 6
 (67،589) 041،993 73،414 (017) 037،486 037،379 (42،1.3) 141،3.1 111،113 سنوات  3 – 0
 91،519 037،984 448،493 049،368 034،444 460،801 (11،144) 313،111 424،111 سنوات 5 – 3

 (443،416) 736،801 503،614 (476،343) 786،740 501،408 (421،.42) 131،812 281،141 سنوات 5أكثر من 

  4،311،412 4،311،412 - 4،560،084 4،560،084 - 4،441،888 4،441،888 - 

 

التعرض لمخاطر اإلئتمان      -44  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قروض وسلفيات 
 ماني()طبقاً للبنك المركزي العُ 

 اإلستثمارات المالية مستحقات من البنوك

  مارس 31 
4112 

 مارس 30
4103 

 ديسمبر  30
4103 

  مارس 31
4112 

  مارس 30
4103 

ديسمبر  30
4103 

  مارس 31
4112 

  مارس 30
4103 

ديسمبر  30
4103 

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

 - - - - - - 94،668 88،867 11،318 متعثرة – إنخفاض القيمة بشكل فردي
مخصص اإلنخفاض في قيمة 

 محددة وفوائد محتجزة –القروض 
 
(88،.13) 

 
(81،046) (86،766) 

 
- 

 
- - 

 
- 

 
- - 

 - - - - - - 7،914 8،740 ..1،1 متعثرة – القيمة الدفترية
 - - - - - - 45،750 43،301 43،314 تخفيض قيمتهاولم يتم   ةمستحق
 843،300 896،344 112،241 094،300 094،563 421،123 960،156 0،147،754 1،111،111 منخفضة القيمة ليستومستحقة  غير 

 - - - - - - (04،437) (04،943) (12،114) عام مخصص

 843،300 896،344 112،241 094،300 094،563 421،123 981،474 0،164،841 1،111،121 إجمالي القيمة الدفترية
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 (غير المدققة) الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول اإيضاحات 

 

   رأس المال - 43

)مقابل  بيسة مدفوعة القيمة بالكامل 011ا هنم لك سهما  قيمـة 4،111،304،791البنك مقسم إلى  لام رأس

المال المرخص به البالغ  رأس(.مقابل 4103مارس  30في بيسة  011يمة كل منها ق سهم 4،111،304،791

 .بيسة( 011ليون سهم قيمة كل سهم م7،511  – 4103مارس  30) بيسة. 011مليون سهم قيمه كل سهم  7،511

 

بنك  لصالح 0،141،059،543أسهم عادية بإجمالي   4104يونيو  3في  تم إصداركور أعاله ذمن رأس المال الم

 (5إيضا  )الرجوع الى ندماج مع بنك ُعمان الدولي كجزء من اإلالشرق األوسط المحدود   إتش إس بي سي

 

 رئيسيينالمسادمين ال

  تتمثل فيعدد األسهم التي يمتلكونها بأسمائهم، و بنك% أو أكثر من أسهم ال01ملكون الذين ي بنكجميع مساهمي ال

 : يليما 

 4103ديسمبر  30   4103مارس  30 4112مارس  31   

 عدد األسهم عدد األسهم عدد األسهم 
    

 بنك إتش إس بي سي 
 الشرق األوسط المحدود

1،141،1.1،.43 0،141،059،543 0،141،059،543 

    

 ات إحتياطي - 42
 

 قانونيإحتياطي  ) أ ( 

، لحساب % من أربا  السنة01تم تحويل ي وتعديالتة،،0974ي لعام ُعمانلقانون الشركات التجارية ال فقا  و

إن هذا  .المدفوع ال البنكم رأسما يعادل ثلث قيمة  ىاألجمال اإلحتياطيحتى يبلغ رصيد القانوني  اإلحتياطي

 غير قابل للتوزيع. اإلحتياطي

 نظامي  إحتياطي )ب(

عن السلطة المنظمة لألنشطة البنكية في الهند، التي يعمل فيها  4111 سبتمبر 31للوائح الصادرة بتاريخ  فقا  و

نظامي غير قابل  إحتياطيلحساب  عن السنة % من أرباحها45بعض فروع البنك، يتعين على الفروع تخصيص 

 كان ،0989مارس  47للوائح سابقة صادرة بتاريخ  فقا  للتوزيع إال بموجب موافقة مسبقة من السلطة المنظمة. وو

  .4111نظامي حتى عام  إحتياطي% من أرباحها لحساب 41يتعين على الفروع في الهند تخصيص 

 متاحة للبيعألصول مالية القيمة العادلة  إحتياطي (د)

 

 تغيرات القيمة العادلة ألصول مالية متاحة للبيع. القيمة العادلة متاحة للبيع يمثل إحتياطي
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 (غير المدققة) الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول اإيضاحات 

 
  البنك% من أسهم 11وحاملي أسهم األطراف ذات العالقة  - .4

 

ن العائلة إذا كانت أسهم يتضمويتم عائالت. شركات، أفراد، أو بنك، أسهم الحاملي أكثر من  أو %01يتضمن 

العائلة لألفراد هم الذين من المتوقع أن يكون  أعضاء. بنك% أو أكثر من أسهم ال01 ها يبلغمجموعالعائلة  أعضاء

 .بنكال مع هتعاملفي  بذلك الشخصالتأثير، أو يتأثروا لهم 
 

 ذات الصلة.و الكيانات  إتش إس بي سيمجموعة  موظفي اإلدارة الرئيسيين و االطراف ذات العالقةتضمن ت كذلك

بعضو مجلس اإلدارة و/أو مساهم رئيسي والجهات  المبالغ المتعلقة يتم تقديم التفاصيل بشكل منفصل عندما تكون

ألطراف ذات عالقة. ويمثل العمود  % من إجمالي القروض والتسهيالت5أكثر من  تبلغ العالقة التابعة له/لهاذات 

 ة."أخرى" معامالت مع جهات تتعلق بأكثر من عضو مجلس إدار
 

 % أو أكثر من أسهم البنك01ملكون أولئك الذين ي أو يتم توضيح تحليل المعامالت مع األطراف ذات العالقة

 خالل الفترة كما يلي:)"مساهمين رئيسيين"( او أفراد عائالتهم 

 
 

 المسادمين 
 أس أتش -الرئيسيين

 ذات والكيانات سي بي
 بالمجموعة الصلة

أعضاء مجلس 
 دارة اإل

موظفي اإلدارة 
 الرئيسيين

 المجموع أخرى 

ألف لاير  ألف لاير ُعماني 4112مارس  31

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

 ألف لاير ُعماني

 
 

     

 8،113 8،113 - - - قروض وسلفيات

، ودائع وحسابات جارية حسابات
 أخرى

- 34 - 18،241 18،2.1 

 1،411 1،411 - - - خطابات اإلئتمان والضمان

 مستحق من البنوك
 

.8،118 - - - .8،118 

 مستحق إلى البنوك
 

11،111 - - - 11،111 

      4112مارس  31للفترة المنتهية 

 21 - - - 21 الرسوم إيرادات صافي

 (3،311) (43) (141) (2) (4،131) االخرىالتشغيل  اتمصروف
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 (غير المدققة) الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول اإيضاحات 

 
 )تابع(  البنكمن أسهم  % 11األطراف ذات العالقة وحاملي أسهم  - .4
 

 -الرئيسيين المساهمين 
 سي بي أس أتش

 الصلة ذات والكيانات
 بالمجموعة

أعضاء مجلس 
 دارة اإل

موظفي اإلدارة 
 الرئيسيين

 المجموع أخرى 

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 4103مارس  30
 
 

     

 07،060 06،940 - - - قروض وسلفيات

، ودائع وحسابات حسابات جارية
 أخرى

 
- 

 
86 

 
- 

 
36،039 

 
36،445 

 7،854 7،854 - - - خطابات اإلئتمان والضمان

 مستحق من البنوك
 

34،889 - - - 34،889 

 مستحق إلى البنوك
 

05،336 - - - 05،336 

مارس  30للفترة المنتهية 
4103 

     

 88 - - - 88 صافي إيرادات الرسوم

 (3،588) (36) (666) (3) (4،883) االخرىالتشغيل  اتمصروف

 09 09 - - - والمعداتشراء الممتلكات 

      

االطراف ذات العالقة  و ودائعسنويا  %  8% إلى  3بين قروض و سلف االطراف ذات العالقة تحمل فائدة تتراو  ما 

 .سنويا   %0545% و 1545ما بين تحمل فوائد تتراو  
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 (غير المدققة) الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول اإيضاحات 

 

  تشغيليةالقطاعات ال -41
بشأنها تقارير على النحو الوارد في القوائم المالية للسنة المنتهية في  هتم مناقشة العوامل المستخدمة لتحديد القطاعات الصادر

 .4103ديسمبر  30

 الجغرافية المناطق

 أدناه:مبين  4104مارس  30كما في  لرئيسيةالهامة حسب مواقع األصول ا الجغرافي للبيانات المالية يتوضيح التحليلال

 
  ُعمانسلطنة  أخرى تسويات المجموع

  يُعمانلاير  يُعمانلاير  يُعمانلاير  يُعمانلاير 

 4112مارس  31 )باآلالف( )باآلالف( )باآلالف( )باآلالف(

11،141 - 8 11،114 
قيمة  المحمل من صافي إيراد التشغيل قبل إنخفاض

 األخرى و مخصصات مخاطر اإلئتمان القروض

(431) - - (431) 
إنخفاض قيمة قروض ومخصصات مخاطر  المحمل من

 صافي اإلستردادات -اإلئتمان األخرى
 صافي إيراد التشغيل 881،.1 8 - 881،.1

 مجموع مصروفات التشغيل (.11،11) (411) - (14،414)
 الربح قبل الضريبة 3،881 (4.1) - 3،141

 المصروف الضريبي (21.) - - (21.)
 الربح للفترة 3،321 (4.1) - 3،181

 صافي قروض وسلف للعمالء 1،111،1.1 81 - 1،111،121
 مجموع األصول 4،311،144 31،1.1 (118،.4) 4،311،412

     
 ودائع من العمالء 1،121،111 .1،11 - 1،128،124
 مجموع اإللتزامات 4،113،888 14،411 (31.،11) 11.،.4،11

 

 أدناه:مبين  4103مارس  30كما في  لرئيسيةالهامة حسب مواقع األصول ا الجغرافي للبيانات المالية يتوضيح التحليلال
 

  سلطنة ُعمان أخرى تسويات المجموع

  لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني

 4103مارس  30 )باآلالف( )باآلالف( )باآلالف( )باآلالف(

06،546 - 71 06،456 
إنخفاض قيمة  المحمل من صافي إيراد التشغيل قبل

 و مخصصات مخاطر اإلئتمان األخرى القروض

4،541 - 37 4،483 
إنخفاض قيمة قروض ومخصصات المحمل من 

 مخاطر اإلئتمان األخرى
 صافي إيراد التشغيل 08،939 017 - 09،146

 مجموع مصروفات التشغيل (00،954) (344) - (04،476)
 الربح قبل الضريبة 6،987 (407) - 6،771

 المصروف الضريبي (954) (74) - (0،148)
 الربح للفترة 6،133 (490) - 5،744

 القروض وسلف للعمالءصافي  0،164،466 574 - 0،164،841
 مجموع األصول 4،550،697 35،756 (46،469) 4،560،084

     
 ودائع من العمالء 4،014،533 03،138 - 4،005،570
 مجموع اإللتزامات 4،455،939 05،719 (9،694) 4،460،954
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 (غير المدققة) الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول اإيضاحات  

 تشغيلية )تابع(القطاعات ال -41

 قطاعات األعمال

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

 .4103ديسمبر  30في  ةالمنتهي ةالمالي من خالل القوائم يتم التقرير عنه وقد تم عرض نتائج لكل قطاع

 المال  رأسكفاية  نسبة -41

)اإلرشادات  0119سترشاد بالمنظم المحلي فى إدارة رأس المال من خالل تعميم البنك المركزي رقم ب م اإليتم 

يتم إحتساب كفاية رأس المال على فترات ربع  .3بموجب إطار بازل و اللوائح التنظيمية لرأس المال ( 4عن بازل 

كفاية النسبة من دنى األحد الاألحتفاظ بيتوجب على البنوك  .سنوية ويتم التقرير عنها إلى البنك المركزي العماني

 : %04) 4104 لعامل على رأس المال ةظفحامبخالف حاجز الو ذلك % 04رأس المال بما يزيد عن نسبة فى 

  .رشادات المنصوص عليها من قبل البنك المركزي العمانيإلل( وفقا  إلى 4103 للعام

 مارس 31 

4112 

 مارس 30

 4103 

 ديسمبر 30
4103 

 ألف لاير  

 ُعماني

 ألف لاير 

 ُعماني

 ألف لاير 

 ُعماني
      

 476،706 470،480 411،111 0/ الفئة 0 األسهم العادية مالرأس 

 06،574 06،739 14.،11 4/ الفئة 4رأس مال األسهم العادية 

 493،488 488،141 413،488 إجمالي رأس المال النظامي

 0،454،846 0،630،764 1،211،241 أصول مرجحة بالمخاطر

 %09515 %06563 %18511 0فئة ال/ 0األسهم العادية  مال رأس نسبة

 %41509 %07565 %11584 رأس المال نسبة إجمالي
 

 النقد وما في حكم النقد - 48

 مارس 31 

4112 

 مارس 30
4103 

 ديسمبر 30
4103 

 ألف لاير  
 ُعماني

 ألف لاير
 ُعماني

 ألف لاير
 ُعماني 

تشتمل قائمة المركز المالى غير المدققه 
 : المرحليه الموجزه على

      

 007،649 448،431 414،118 ةالمركزي وكالنقد واألرصدة مع البن
 094،300 094،563 421،123 مستحقات من البنوك

 (40،831) (34،050) (.41،18) مستحقات للبنوك
 234،2.1 418،644 471،001 

من أشهر  ثالثة بعد  مستحقةتعديالت لبنود 
 (05،886) (05،885) (881،.1) إلستحواذ واألرصدة المقيدةتاريخ ا

 211،.11 394،757 454،444 

    يتكون النقد وما في حكم النقد: 
 010،743 434،345 111،111 ةالمركزي وكالنقد واألرصدة مع البن
 094،300 094،563 421،123 مستحقات من البنوك

 (40،831) (34،050) (.41،18) مستحقات للبنوك
 

 394،757 11.،211 المجموع
        

454،444 
 

 أرقام المقارنة    - 41
 

 .الحالية للسنة العرض مع ائموتت أن أجل من تصنيفها إعادة تم قد 4103 للعام الصلة ذات األرقام بعض


