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 5132مارس  13تقرير مجلس اإلدارة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 ،المساهمون األفاضل،،
 

 .2105عام للربع األول للبنك عن اأن أقدم لكم النتائج الماليّة  يسعدنيمجلس اإلدارة، أعضاء نيابةً عن 
 

لشركات، حيث ارتفع صافي لو الخدمات المصرفية لألفراد بأداء متميز في كل من أعمال في هذا العام مقرونةلقد شهدنا بدايةً قويّةً 

 .مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي% 2226 بمعدلاألرباح 
 

أعلى في تنمية أرباح البنك، وتسهيل عملياتنا وإجراءاتنا، وتطبيق االستراتيجيّة المتمثلة على أولوياتنا  والزلنا مستمرين في التركيز

  المعايير العالمية، وذلك ضمن إطار التميز واألداء الفريد في توفير أفضل خدمة للعمالء وفي كافة األوقات.
 

 ملخص األداء 

 

مليون  320 بـمليون لاير ُعماني مقارنةً  328 ليصل إلى% في صافي األرباح 2226بنسبة  ارتفاعاً في الربع األول  نتائج األداءظهر ت

 قيمة القرو . في نخفا اال ويعود ذلك إلى الزيادة في صافي ايرادات التشغيل قبل تحميل، 2104نفسها من عام  ي الفترةفلاير ُعماني 
 

 0620 بـمليون لاير ُعماني مقارنةً  0826إلى ليصل % 0525قيمة القرو  بنسبة  تحميل االنخفا  فيارتفع صافي إيراد التشغيل قبل 

 ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وصافي إيرادات الرسوم وإيرادات التشغيل بسببوذلك  الماضيلاير ُعماني للفترة نفسها من العام  مليون

 .األخرى
 

ة ـم مقارن2105ارس ـم 30ي ـــــــمليون لاير ُعماني للفترة المنتهية ف 0220إلى ليصل % 522ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة وقد 

ارتفع صافي إيرادات وقرو  وسلف الشركات. اللزيادة في بسبب ا، وذلك 2104لفترة نفسها من عام في امليون لاير ُعماني  0025 بـ 

بسبب  2104مارس  30مليون لاير ُعماني للفترة المنتهية في  224 بـمليون لاير ُعماني مقارنةً  323إلى ليصل % 3725الرسوم بنسبة 

مليون لاير ُعماني للفترة المنتهية  025 بقيمةإيرادات تشغيل أخرى  وتم تسجيلارتفاع رسوم االلتزام والتسهيالت من عمالء الشركات. 

ربح  تسجيليعود بشكل رئيسي إلى والذي  م2104عام من لفترة نفسها في امليون لاير ُعماني  1212 بـمقارنةً م 2105مارس  30في 

مليون لاير  127 بقيمةستثمارات االأرباح من بيع وكذلك ( صافي الضريبةمليون لاير ُعماني ) 128 ـالهند بي فرعمن بيع عمليات 

 ُعماني.
 

المبالغ المحملة عن ن مليون لاير عماني، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى كل م 128بلغ صافي المحمل عن انخفا  القرو  المعلن عنه 

مليون لاير عماني وكذلك نتيجة إلى المبالغ المحملة عن المخصصات العامة من  126ئة بمبلغ المخصصات المحددة من عمالء التجز

مليون لاير عماني على اثر الزيادة في القرو  والسلفيات إلى الشركات، والذي خفض جزئياً من  126عمالء الشركات والتي بلغت 

مل في الفترة نفسها من مليون لاير عماني لصافي المح   122كات مقارنة بـ مليون لاير عماني من عمالء الشر 125المبالغ المستردة بمبلغ 

 م.2104عام 
 

لفترة نفسها من عام في امليون لاير ُعماني  0223 بـمليون لاير ُعماني مقارنةً  0323% إلى 820ارتفعت مصروفات التشغيل بنسبة 

الذي طرأ في العام الماضي وكذلك نتيجة لزيادة نفقات التشغيل في نعكاس المصروفات لمرة واحدة بسبب التأثير المشترك ال، 2104

 . العام الحالي
 

مليون لاير عماني مقارنة بـ  022621% إلى 2125والفوائد المجنبة ارتفاعاً بنسبة المخصصات يات بعد خصم القرو  والسلف حققت

ي قرو  وسلفيات الشركات. أما ودائع العمالء فقد م وذلك بسبب الزيادة ف2104 مارس 30مليون لاير عماني كما في  010720

مارس  30مليون لاير عماني كما في  094820مليون لاير عماني مقارنة بـ  094524% لتصل 120بنسبة  اً شهدت انخفاضاً طفيف

 م.2104
 

م، وهو ما يمثل 2104مارس  30% كما في 0928م مقارنة بنسبة 2105مارس  30% كما في 0728 كبلغت نسبة كفاية رأسمال البن

 قاعدة رأسمالية قوية ومستدامة للنمو في المستقبل.
 

 تقديم أفضل تجربة عمالء
 

العام بقوة مع تدشين حملة ترويجية تحمل بين طياتها عدد من العرو  والمنتجات أنا في الخدمات المصرفية لألفراد وإدارة الثروات بد

فت الحملة إلى تسليط الضوء على المزايا التي يحصل عليها العميل من منتجاتنا حيث هدالمقدمة للعمالء تحت مسمى "بيج ستارت". 

المختلفة مثل القرو  والبطاقات، كما ساهمت في إعطاء زخم لعملياتنا وجذب عدد أكبر من العمالء من القطاعات الرئيسية لدينا وهي 

زين بالجائزة الكبرى في سحوبات مندوس والبالغة مليون لاير أدفانس وبريميير.  كما قمنا في شهر يناير باإلعالن عن أسماء الفائ

 .2105عماني، باإلضافة إلى تدشين حساب مندوس لعام 

 

 عطفاً على ما أشرنا إليه في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الذي عقدناه مؤخراً، واصلنا العمل على تطوير خدماتنا ومنتجاتنا

لي وعملنا على تحديث تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال، وأضفنا عدد جديد من أجهزة الصرف اآلالرقمية المقدمة للعمالء، 

المتوفرة للعمالء. كما قمنا بتدشين حملة خاصة في عدد من فروعنا تحت مسمى "األسبوع الرقمي" تهدف إلى تعريف العمالء بالمنتجات 

 بنك لهم.والخدمات الرقمية المتميزة التي يوفرها ال
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وفي مجال الخدمات المصرفية التجارية، واصلنا العمل على تحسين قدراتنا المحلية مستفيدين من خبراتنا اإلقليمية والعالمية في مجموعة 

ع الرب إتش إس بي سي. وضمن إطار التزامنا بدعم المؤسسات الصغيرة في السلطنة، قمنا بعقد الجلسة الثانية من جلسات "سلسلة النماء"

سنوية والتي كانت تحت عنوان "أحصل على المزيد من رأسمالك العامل".  ونحن مستمرون في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 العالمية والتي تصبو للعالمية من خالل صندوق النماء الدولي الذي تم تدشينه في العام الماضي.
 

 االستثمار في موظَّفينا والمجتمع
 

جذب وتطوير الكوادر والمواهب المحلية دأبنا هذا العام على التعاون مع كلية الدراسات المصرفية والمالية من أجل نا بمضمن إطار التزا

تدريبي خاص لتطوير كفاءة مدراء الفروع.  حيث يتضمن هذا البرنامج عدد من المحاور التي تسلط الضوء على برنامج إعداد وتنفيذ 

 القيادية والتعرف على افضل الممارسات في مجال الخدمات المصرفية لألفراد.مجاالت رئيسية مثل تطوير المهارات 

 

  31كما قمنا كذلك بتطبيق برنامج خاص بالموظفين الجدد في البنك لضمان اجتيازهم لكافة المتطلبات التدريبية المحلية والعالمية خالل 

 يوماً من التحاقهم بالعمل.

 

ومن باب حرصنا على تطوير المهارات القيادية لدى الموظفين وطدنا شراكتنا مع منظمة أوتوارد باوند لمساعدة الموظفين على اكتشاف 

كلم من  041مسافة  هاقدراتهم.  حيث شارك هذا العام ستة من موظفي البنك في رحلة استكشافية على مدى أسبوع كامل اجتازوا خالل

 المجيد. 44ك في رحلة نظمتها منظمة أوتوارد باوند بمناسبة العيد الوطني الدقم إلى فهود، وذل
 

خالل  ضمن مشروع "األطفال يقرأون"ين واستكماالً لشراكتنا مع المركز الثقافي البريطاني ووزارة التربية والتعليم، تم تنفيذ فعاليت

اآلن في عامه الخامس، إلى تشجيع األطفال على االستمتاع  الربح األول من هذا العام.  نهدف من خالل هذا المشروع، والذي يدخل

 بالقراءة وتوجيه ذويهم إلى الطرق المثلى لتحبيبهم في القراءة في المنزل.

 

احتفالية البنك بمناسبة ساعة األر ، حيث تم إطفاء كافة األنوار في المكتب الرئيسي بهدف تنمية الوعي في  موظَّف 91 قرابةشارك 

كما قام البنك بالتعاون مع وزارة الصحة بتنظيم حملة  .د استهالك الطافة، والحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من استنزافهابأهمية ترشي

 تشجير شارك فيها عدد من المتطوعين من البنك، وتضمنت الحملة ثالثة مراكز صحية في كل من مسقط وصحار وصاللة.

 

مدرس ومدرسة لبرامج  051وضمن البرنامج التدريبي لمدرسي األطفال ذوي صعوبات التعلم، والذي خضع من خالله حتى اآلن 

تدريبية إلكترونية، استضاف البنك مختصين من المملكة المتحدة لعقد سلسلة من حلقات العمل التدريبية لمدرسي األطفال ذوي صعوبات 

المدرسين حول سلوك هؤالء األطفال مدارك كومية في السلطنة.  وتهدف زيارة هذا الفريق إلى تنمية التعلم في عدد من المدارس الح

 داخل الفصول الدراسية ووسائل تنمية صحتهم العقلية مع التركيز على عسر القراءة وأعرا  التوحد المختلفة.

 

 خاتمة

 

على ما وللموظفين والفريق اإلداري شكري وتقديري لجميع عمالئنا  في الختام، وبالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة، أوّد أن أعرب عن

بذلوه من جهد والتزام متواصٍل وتفاٍن في العمل. كما نخّص بالشكر البنك المركزي الُعماني والهيئة العامة لسوق المال على دعمهم 

 المتواصل وإرشاداتهم الحكيمة.
 

السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه هللا صاحب الجاللة  العودة الميمونة لحضرة مناسبة بالشعب الُعماني كافة ويسّرني أن أهنئ 

 مؤكدين دعمنا الكامل لجاللته في جهوده المستمرة لتحقيق النهضة والنماء لسلطنة عمان.  .إلى ار  الوطن ورعاه

 

 وتقبلوا منا خالص الشكر وبالغ التقدير،،،

 

 

 دايفيد إلدون

 رئيس مجلس اإلدارة
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 5132مارس  13ملخص النتائج غير المدققة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

5132مارس  13   2104مارس  30   

 نسبة التغير

%   
 لاير عماني

 باآلالف

 لاير عماني

 باآلالف

    قروض وسلف بالصافي من 

 2125 021072046 3.552.140 المخصصات والفوائد المحفوظة 

     

 (1204) 029482042 3.542.124 ودائع العمالء 

     

 122 3102634 115.125 صافي األصول 

     

 - 12050 1.323 صافي األصول للسهم الواحد * 

     

 فترة الثالثة أشهر  

 المنتهية في

 فترة الثالثة أشهر

   نسبة التغير المنتهية في

5132مارس  13   2104مارس  30   % 

  
 لاير عماني

 باآلالف

 لاير عماني

  باآلالف

     

 520 002511 35.183 صافي إيرادات الفوائد 

     

 2224 32187 1.081 صافي الربح للفترة 

     

 3323 12116 1.118 ربحية السهم الواحد )على مستوى العام( **

     

 (221) %09282 %30.85 معدل كفاية رأس المال ***

     

 

 

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

 مارس. 30في 
 
مارس  30احتساب ربحّية السهم الواحد )على مستوى العام( بقسمة صافي الربح بعد الضريبة المنسوب إلى المساهمين العاديين للفترة المنتهية في  تم **

 على متوسط عدد األسهم العادية قيد اإلصدار للفترة.
 
 يمّثل المعدل نسبة األصول المرجحة بالمخاطر إلى رأس المال.تم احتساب معدل كفاية رأس المال وفقًا لمعاهدة بازل لكفاية رأس المال. و ***
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 5132مارس  13قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المرحلية المختصرة غير المدققة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

              

   

الثالثة أشهر 

 المنتهية في

 5132مارس  13

الثالثة أشهر 

 المنتهية في

 2104مارس  30

 اتإيضاح 
 لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

    

 032019 34.130 5 إيرادات فوائد  

(3.512) 6 مصروفات فوائد    (02619)  

 002511 35.183  صافي ايرادات الفوائد  

    

 22426 1.111  صافي إيرادات الرسوم 

 02642 3.204  العملة صافي إيرادات صرف

 537 322  إيرادات توزيعات أرباح

 05 3.211 7 إيرادات تشغيل أخرى

صافي إيرادات التشغيل قبل المحمل من انخفاض قيمة القروض ومخصصات مخاطر 

 062021 38.243   االئتمان األخرى 
    

بالصافي  -)المحمل( من انخفا  قيمة القرو  ومخصصات مخاطر االئتمان األخرى 

 من االستردادات

 
8 (815)  (230)  

 052889 30.815    صافي إيرادات التشغيل 
    

(35.015) 9 مصروفات تشغيل  (002690)  

(203) 01 إهالك أصول غير ملموسة   (570)  

(31.131)   إجمالي مصروفات التشغيل   (022262)  

    

 32627 4.255    الربح قبل الضريبة 

(045)  مصروفات الضريبة     (541)  

 32187 1.081     ربح الفترة  
    

    الدخل / )المصروف( الشامل اآلخر 

    البنود التي ستتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى أرباح أو خسائر عند الوفاء بشروط معينة

    استثمار متاح للبيع

 276 12  ربح القيمة العادلة   -

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

(4) 45  ضريبة الدخل -  

  (223)  272 

    فروق صرف العملة 

خسارة صرف العملة األجنبيّة المعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة عند استبعاد  –

 - 532  الهند عمليات

 32 24  أثر تحويل العملة األجنبية –

  581 32 
    

(583)  للفترة بالصافي من الضريبة الدخل / )المصروف( الشامل اآلخر  314 

    

 32390 1.455    إجمالي الدخل الشامل للفترة  

    

 12116 1.118 00 األساسيّة )لاير ُعماني( -ربحية السهم الواحد 

 

 المرحلية المختصرة.تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  28إلى  00اإليضاحات المرفقة المدرجة بالصفحات من    
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                                          5132مارس  13قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة غير المدققة كما في 
 

  
مارس  13في 

5132 

مارس  30في 

2104 

 مدققة

2104ديسمبر  30في   

 اتإيضاح 
 لاير عماني

 باآلالف

 لاير عماني

 باآلالف

 لاير عماني

 باآلالف

     األصول

 0812117 2022998 503.041  نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية  

 0552912 2462643 515.550  مستحق من بنوك  

 020602303 021072046 3.552.140 02 بالصافي -قرو  وسلف لعمالء 

 6662050 7742429 220.202 03 استثمارات مالية  

 392433 732578 18.225 04 أصول أخرى  

 012194 002818 5.251 05 أصول غير ملموسة

 312102 312612 50.258 06 ممتلكات ومعّدات  

 222422902 223672214 5.144.121  إجمالي األصول  

     

     االلتزامات وحقوق المساهمين

     

     االلتزامات

 292966 272085 15.021  مستحق إلى بنوك  

 028522339 029482042 3.542.124 07 ودائع من عمالء

 512731 912243 21.804 08 التزامات أخرى  

 029332135 221652571 5.145.113  إجمالي االلتزامات  

     

     حقوق المساهمين

 2112130 2112130 511.113 23 رأس المال

 342984 332759 14.584 )أ(24 احتياطي قانوني  

 02446 02534 - )ب(24 نظامياحتياطي 

 42597 52338 4.112 )ج(24 احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

 (497) - (541) )د(24 احتياطي صرف العملة األجنبية

 692306 612972 21.243  أرباح محتجزة  

 3192877 3102634 115.125  إجمالي حقوق المساهمين  

     

 222422902 223672214 5.144.121  وااللتزامات  إجمالي حقوق المساهمين 

     

  12055  12050 1.323  لاير ُعماني -صافي األصول للسهم الواحد 

     

     بنود خارج الميزانيّة العموميّة:

     التزامات عرضية وارتباطات

 0022283 942618 50.581  اعتمادات مستنديّة  -

 3252329 2742808 121.555  ضمانات -

 020472460 024092980 551.143 09 أخرى -

  3.423.541 027892417 025852173 
 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة. 28إلى  00اإليضاحات المرفقة المدرجة بالصفحات من 
 

 بموجب قرار أعضاء مجلس اإلدارة. 2105 أبريل 27تم اعتماد إصدار القوائم المالية المرحليّة المختصرة في 

 

 

        

 أندرو لونج  دايفيد إلدون

 الرئيس التنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة



 

 بنك غتش أس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

9 

 

 

 5132مارس  13قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية المختصرة غير المدققة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 
 

 

 رأس المال 

احتياطي 

 قانوني

احتياطي 

 نظامي

احتياطي القيمة 

العادلة 

لالستثمارات 

 المتاحة للبيع

احتياطي صرف 

 العملة األجنبية

أرباح 

 اإلجمالي محتجزة

 
عماني  لاير

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

        

 3152847 652515 - 52166 02486 332759 2112130   2104يناير  0في 

        إجمالي الدخل الشامل للفترة  

 32187 32187 - - - - - ربح الفترة  

        الدخل / )المصروف( الشامل اآلخر للفترة  

(06) - - 48 - - أثر تحويل العملة   32 

صافي الحركة في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
 

 272 - - 272 - - - )بالصافي من الضريبة(

(06) - 272 48 - - إجمالي الدخل الشامل اآلخر للفترة   314 

        

 32390 32170 - 272 48 - - إجمالي الدخل الشامل للفترة

        

        معاملة مع المساهمين مسجلة مباشرة في حقوق المساهمين  

(72614) - - - - - 2103توزيعات أرباح مدفوعة عن عام   (72614)  

 3102634 612972 - 52338 02534 332759 2112130   2104مارس  30في 

        

(450) 4.250 3.442 14.584 511.113 5132يناير  3في   25.132 115.800 

         إجمالي الدخل الشامل للفترة 

 1.081 1.081 - - - - - ربح الفترة  

         الدخل / )المصروف( الشامل اآلخر للفترة 

 581 - 520 - 51 - - فروق صرف العملة 

الضريبة(صافي الحركة في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع )بالصافي من 
 
 - - - (223)  - - (223)  

(223) 51 - - إجمالي الدخل الشامل اآلخر للفترة   520 - (583)  

        

(223) 51 - - إجمالي الدخل الشامل للفترة  520 1.081 1.455 

(3.425) - - بيع عمليات الهند محول إلى أرباح محتجزة عند  - - 3.425 - 

 - - (3.442)  (223)  520 2.545 1.455 

        

         معاملة مع المساهمين مسجلة مباشرة في حقوق المساهمين 

(33.154) - - - - - 2104توزيعات أرباح مدفوعة عن عام   (33.154)  

(541) 4.112 - 14.584 511.113 5132مارس  13في   21.243 115.125 

القوائم المالية المرحليّة المختصرة.تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه  28إلى  00اإليضاحات المرفقة المدرجة على الصفحات من 



 بنك إتش أس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

 

01 

 

 

 5132مارس  13قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة غير المدققة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

  

 الثالثة أشهر

 المنتهية في

مارس 13  

5132 

 الثالثة أشهر

 المنتهية في

مارس 30  

2104 

 اتإيضاح 

 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني

 باآلالف

    

     التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 32627 4.255  الربح قبل الضريبة  

    تسويات لـ:

 02246 3.354  بنود غير نقديّة مدرجة في الربح قبل الضريبة   -

 (482766) (22.330)  التغير في األصول التشغيليّة   -

 0652006 334.428  التغير في االلتزامات التشغيليّة   -

 (208) (532)    ضريبة مدفوعة  -

 0202115 24.105  صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل  

    

    التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار  

 (029302880) (3.810.024)  شراء استثمارات ماليّة  

 029802136 3.511.001  متحصالت من استحقاق استثمارات ماليّة  

 (200) (405) 06 شراء ممتلكات ومعدات  

 - (5.244)  الهند، بالصافي من النقد وما يماثل النقد اتتدفق نقدي وارد من بيع عملي 

 482944 55.582  صافي النقد الناتج من أنشطة االستثمار  

    

    التدفقات النقدية من أنشطة التمويل 

 (72614) (33.154)  توزيعات أرباح مدفوعة

 (72614) (33.154)  صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل  

    

 0622345 312.114   صافي التغير في النقد وما يماثل النقد 

    

 2542224 551.120  النقد وما يماثل النقد في بداية الفترة    

    

 4062569 452.153 28 النقد وما يماثل النقد في نهاية الفترة    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة. 28إلى  00اإليضاحات المرفقة المدرجة بالصفحات من 



 بنك إتش أس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة )غير مدققة(
 

 

00 

 الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية 3
 

ويزاول نشاطه كبنك تجاري من خالل كشركة مساهمة ُعمانية عامة،  ،0979يناير  0في  )"البنك"(، تأسس بنك إتش أس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

مكتب بريد السيب  000 والرمز البريدي 0727وباكستان. وإن العنوان المسجل للمركز الرئيسي للبنك هو ص.ب شبكة من الفروع في سلطنة ُعمان 

 الرئيسي، سلطنة ُعمان. ويدرج البنك أسهمه في سوق مسقط لألوراق المالية.

 

 أساس اإلعداد 5
 

 االلتزام بمعايير التقارير المالية الدولية )أ(
 

"التقارير المالية المرحلية"، الصادر عن مجلس معايير  34الدولي رقم  يالمحاسبلمعيار لتم إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة للبنك وفقاً 

ة عن الهيئة العامة لسوق المال وقانون الشركات التجارية الُعماني رقم المحاسبة الدولية ومتطلبات اإلفصاح الواردة بقواعد ونماذج اإلفصاح الصادر

 وتعديالته واللوائح المنظمة الصادرة عن البنك المركزي الُعماني.  0974
 

التي تم إصدارها من قبل وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية  2104ديسمبر  30تم إعداد القوائم المالية المدققة للبنك كما في وللسنة المنتهية في 

 لُعماني. مجلس معايير المحاسبة الدولية ومتطلبات اإلفصاح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال واللوائح المنظمة الصادرة عن البنك المركزي ا
 

لية ومن هيئته السابقة باإلضافة إلى التفسيرات تشتمل معايير التقارير المالية الدولية على المعايير المحاسبية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدو

 الصادرة من قبل لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية وهيئتها السابقة. 

 
 عرض المعلومات )ب(
 

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

 المقارنة المعلومات )ج(
 

 والهيئة العامة لسوق المال. 34الدولي رقم  يالمحاسبمعيار التتضمن هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة معلومات مقارنة كما يقتضي 

  



 بنك إتش أس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة )غير مدققة(
 

02 

 

 أساس اإلعداد )تابع( 5

   

 استخدام التقديرات واالفتراضات )د(

 

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

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

يق األحكام هي تلك التي تتعلق بتقييم األصول وااللتزامات القابلة للتحديد بشكل منفصل والتي تم االستحواذ المحاسبية للبنك التي تتطلب بالضرورة تطب

األصول  عليها خالل عملية الدمج، واألعمار اإلنتاجية لألصول غير الملموسة وانخفا  قيمة القرو  والسلف وتقييم األدوات المالية وانخفا  قيمة

  المالية المتاحة للبيع.
 

 التطورات المحاسبيّة المستقبليّة  (ـ)ه

 

أو بعد ذلك  2105يناير  0 فيمن المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات حيز التطبيق بالنسبة للفترات السنويّة التي تبدأ عدد دخل ي

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

 

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

، ويحّل هذا المعيار محّل اإلرشادات الواردة في المعيار المحاسبّي الدولّي رقم 2104و في يولي 9النسخة الكاملة من معيار التقارير الماليّة الدولّي رقم 

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

االّخر والقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ويوجد هناك في  المهل كة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشاملرئيسيّة لألصول الماليّة: التكلفة 

 .39 الدولّي رقم الوقت الحالّي نموذٌج متوقٌَّع لخسائر االئتمان يحّل محّل نموذج خسارة االنخفا  بالقيمة المتكبَّدة المستخد م في المعيار المحاسبيّ 

 

ولكن من الممكن تطبيق العر  المعدل بالنسبة لبعض  2108يناير  0ككل هو  9معيار التقارير الماليّة الدولّي رقم تاريخ التطبيق اإللزامي ل

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

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

     كما بتاريخ اعتماد هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة.  

 
 السياسات المحاسبية  1

 

ما في وللسنة لسياسات المحاسبية التي طبقها البنك في هذه القوائم الماليّة المرحلية المختصرة تتفق مع تلك التي طبقها البنك في قوائمه المالية كإن ا

 . 2104ديسمبر  30المنتهية في 

 

 المنتجات والخدمات 4

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

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

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

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

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

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

الصرف األجنبي وأسعاره، وخدمات الصيرفة المباشرة وإنجاز  ومشتقاته فيوالنقد وأسواق رأس المال والبطاقات التجارية  الدولي والخزانة

 المعامالت عبر اإلنترنت.

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

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

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

 يسية.الرئ

 

 إيرادات الفوائد 2

  
 2105مارس  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  %2282بلغت إيرادات الفوائد عن األصول المحملة بفوائد معدالً سنوياً شامالً قدره  

 %(. 2261 - 2104 سمار 30)

  



 بنك إتش أس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة )غير مدققة(
 

03 

 

 

  مصروفات الفوائد 2

 

 %(.1234 - 2104مارس  30% )1241، بلغ متوسط التكلفة السنوية الشاملة لألموال 2105مارس  30 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 إيرادات تشغيل أخرى  0
 

 

فترة الثالثة أشهر 

 المنتهية في

فترة الثالثة أشهر 

 المنتهية في

مارس 13  مارس 30   

 5132 2104 

   

 

 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

 - 832 بيع عمليات الهند* ربح من

 - 224 ربح من بيع استثمار مالي

 05 23 إيرادات أخرى

 3.211 05 

 

 * بيع العمليات المصرفيّة لبنك إتش أس بي سي ُعمان في الهند   

 

مارس  30المصرفيّة في الهند إلى بنك الدوحة. وفي  عملياتهعن اتفاقيّة لبيع أعلن بنك أتش أس بي سي ُعمان  2104أبريل  06بتاريخ 

مليون لاير ُعماني وقام بتسجيل  720، أنهى بنك إتش أس بي سي ُعمان عملية االستبعاد بمقابل بيع بلغ )بالصافي من الضريبة( 2105

 مليون لاير ُعماني. 128ربح من االستبعاد بواقع 

 
 

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

 

  
فترة الثالثة أشهر 

 المنتهية في

فترة الثالثة أشهر 

 المنتهية في

مارس 13  مارس 30   

 5132 2104 

 
 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

   

(054) (02 عام )إيضاح -مخصص خالل الفترة   (376)  

(3.024) (02محدد )إيضاح  -مخصص خالل الفترة   (02508)  

 947 3.138 (02مخصصات محررة/مستردة )إيضاح 

 58 331 تسويات نتيجة رد القيمة العادلة

 85 88 فوائد محفوظة محررة

 605 280 قرو  مشطوبة مستردة

(310) ديون معدومة مشطوبة مباشرةً بقائمة الربح أو الخسارة  (42)  

 (815)  (230)  

 

  



 بنك إتش أس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة )غير مدققة(
 

04 

 

 مصروفات التشغيل 5

 

  
فترة الثالثة أشهر 

 المنتهية في

فترة الثالثة أشهر 

 المنتهية في

مارس 13  مارس 30   

 5132 2104 

 
 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

   

(2.501) منافع وتعويضات الموظَّفين     (52853)  

(2.523) مصروفات عمومية وإدارية*     (52335)  

(238) استهالك ممتلكات ومعدات     (513)  

 (35.015)  (002690)  

 

مارس  30مليون لاير ُعماني التي تمثل مصروفات سحب "جائزة مندوس" ) 123تشمل المصروفات العموميّة واإلداريّة للفترة الحاليّة *

 مليون لاير ُعماني(. 124 - 2104

 

 إهالك أصول غير ملموسة 31

  
فترة الثالثة أشهر 

 المنتهية في

فترة الثالثة أشهر 

 المنتهية في

مارس 13  مارس 30   

 5132 2104 

 
 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

   

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

(441) ودائع أساسيّة   (441)  

(313) عالقات العمالء   (030)  

 (203)  (570)  

 

 ربحية السهم الواحد األساسيّة 33

 

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

 

 

 
فترة الثالثة أشهر 

 المنتهية في

 فترة الثالثة أشهر

 للسنة المنتهية في المنتهية في

مارس 13  مارس 30  ديسمبر 30   

 5132 2104 2104 

    

 221112302 221112302 5.111.135 المتوسط المرجح لعدد األسهم قيد اإلصدار )باآلالف(

 022249 32187 1.081 صافي ربح الفترة )لاير عماني باآلالف(

 12116 12116 1.118 على مستوى العام )لاير ُعماني( -ربحية السهم الواحد األساسيّة 

   
  



 بنك إتش أس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة )غير مدققة(
 

05 

 

 

 بالصافي -قروض وسلف للعمالء  35

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

 تجميع األعمال.

 

مارس 13   مارس 30  ديسمبر 30   

 5132 2104 2104 

 
 لاير عماني

 باآلالف

 لاير عماني

 باآلالف

 لاير عماني

 باآلالف

    

 792453 872387 51.545 المكشوفسحب على 

 020382084 9962615 3.385.535 قرو 

 432522 362329 45.520 فواتير مخصومة / مشتراة

 022602059 020212320 3.152.352 إجمالي القرو  والسلف

(14.855) محدد -مخصص انخفا  قيمة القرو    (362657)  (362092)  

(32.213) عام -مخصص انخفا  قيمة القرو    (042602)  (052881)  

(48.248) فوائد محفوظة  (502916)  (472774)  

 020602303 021072046 3.552.140 صافي القرو  والسلف

  
 

 فيما يلي فئات معدالت فوائد إجمالي القرو  والسلف للعمالء:  
  

مارس 13  مارس 30  ديسمبر 30   

 5132 2104 2104 

 
 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني

باآلالف   

    

1-5% 043.322 5282868 6882267 

5-7% 105.385 3082133 3462635 

7-01% 340.588 2042555 0612250 

01-03% 45.525 452529 522034 

 032872 032336 32.213 %03أكثر من 

 3.152.352 020212320 022602059 

 

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

 

مارس 13  مارس 30  ديسمبر 30   

 5132 2104 2104 

 

 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني

 باآلالف

    

 3812175 3282821 430.503 أشهر 1-6

 212061 232569 54.100 شهراً  6-02

 762893 782302 05.223 سنوات 0-3

 2132930 0932626 514.255 سنوات 3-5

 4812254 3922809 455.442 سنوات 5أكثر من 

 3.552.140 021072046 020602303 

 

  



 بنك إتش أس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة )غير مدققة(
 

06 

 

 )تابع(بالصافي  –قروض وسلف للعمالء  35

 

 تركز القروض والسلف:

 

 قرو  وسلف للعمالء حسب القطاع 

مارس 13  مارس 30  ديسمبر 30   

 5132 2104 2104 

 
 لاير عماني

 باآلالف

 لاير عماني

 باآلالف

 لاير عماني

 باآلالف

    

 4562818 4362236 421.811 قروض شخصيّة واستهالكيّة

    

    التجاريّة والشركات

 0622422 0052363 322.285 تجارة االستيراد

 822496 482663 85.435 اإلنشاءات

 0712345 0752793 515.151 التصنيع

 392678 372760 43.525 تجارة الجملة والتجزئة

 72494 212942 2.251 تجارة التصدير

 872472 682511 311.445 الكهرباء والغاز والمياه والنقل واالتصاالت

 2132616 0622312 354.511 الخدمات

 092314 242351 54.152 التعدين والمحاجر

 302508 312400 48.535 أخرى

 822.112 6842185 8142335 

    

 06 - 32 المؤسسات المالية

    

 022602059 020212320 3.152.352 إجمالي مجموع القروض والسلف  

    

(14.855) محدد  -مخصص انخفا  قيمة القرو    (362657)  (362092)  

(32.213) عام -مخصص انخفا  قيمة القرو    (042602)  (052881)  

(48.248) محفوظة فوائد  (502916)  (472774)  

 020602303 021072046 3.552.140 صافي القروض والسلف

  

 922573 962308 53.405 قروض متعثرة

  
 2104ديسمبر  30و % 9029 – 2104مارس  30% )9023يمثل المخصص المحدد النخفا  قيمة القرو  والفوائد المحفوظة نسبة 

 إجمالي القرو  والسلف المتعثرة. ( من9127% –

  



 بنك إتش أس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة )غير مدققة(
 

07 

 

 )تابع(بالصافي  –قروض وسلف للعمالء  35
  
  
 مخصص انخفاض قيمة القروض والفوائد المحفوظة 

 

  :2105مارس  30فيما يلي تحليل حركة مخصص انخفا  قيمة القرو  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 إجمالي مخصص مخصص 

 المخصص عام محدد 

 

عماني  لاير

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني

 باآلالف

    

 25.105 32.881 12.355 5132يناير  3الرصيد في 

(8) أثر تحويل العملة على الرصيد االفتتاحي  - (8)  

(1) - الهند عملياتالحركة نتيجة لبيع   (1)  

 5.408 054 3.024 (8مخصص خالل الفترة )إيضاح 

(3.138) (8محررة )إيضاح  مخصصات  - (3.138)  

(5.153) مشطوب خالل الفترة   - (5.153)  

 23.411 32.213 14.855 5132مارس  13الرصيد في 

    

 :2104مارس  30فيما يلي تحليل حركة مخصص انخفا  قيمة القرو  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 إجمالي مخصص مخصص 

 المخصص عام محدد 

 

عماني  لاير

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني

 باآلالف

    

 502286 042237 372149 2104يناير  0الرصيد في 

(0) 52 أثر تحويل العملة على الرصيد االفتتاحي  50 

 02894 376 02508 (8مخصص خالل الفترة )إيضاح 

(947) (8مخصصات محررة )إيضاح   - (947)  

(02105) مشطوب خالل الفترة  - (02105)  

 502269 042602 362657 2104مارس  30الرصيد في 
 

 فيما يلي تحليل حركة الفوائد المحفوظة للفترة:
 

مارس 13    مارس 30   

 5132 2104 

 

 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

   

 492707 40.004 الرصيد في بداية الفترة

(3) العملة على الرصيد االفتتاحي أثر تحويل  7 

 22596 5.115 محفوظ خالل الفترة

(410) محرر في قائمة الربح أو الخسارة   (85)  

(3.151) مشطوب خالل الفترة  (329)  

 502916 48.248 الرصيد في نهاية الفترة

 

 ال تختلف القيمة العادلة المقدرة للقرو  والسلف بشكل كبير عن القيمة الدفتريّة للقرو  والسلف.



 بنك إتش أس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة )غير مدققة(
 

 

08 

 

 مصنفة كمتاحة للبيع –ماليّة  استثمارات 31

 

 فيما يلي تفاصيل االستثمارات المالية:

 

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

مارس 13  مارس 30  ديسمبر 30  مارس 13  مارس 30  ديسمبر 30  مارس 13  مارس 30  ديسمبر 30   

 5132 2104 2104 5132 2104 2104 5132 2104 2104 

 

 لاير عماني

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف
 لاير عماني

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف
 لاير عماني

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

سوق مسقط  -مالية متداولة  أوراق

          لألوراق المالية

 02900 02900 3.533 22371 22466 5.415 22371 22466 5.415 الماليّة

 341 341 141 398 353 158 398 353 158 التأمين

 - 360 24 - 439 41 - 439 41 الخدمات

 54 54 - 43 38 - 43 38 - الصناعة

 432736 672664 41.842 442530 682464 44.410 442530 682464 44.410 سندات حكومية

 40.524 702761 472342 40.524 702761 472342 42.321 712331 462140 

          

حسب  -أوراق مالية أجنبيّة متداولة 

          القطاع

 92759 72893 - 92759 72892 - 92759 72892 - أوراق مالية حكوميّة

 22341 22341 5.141 52274 42373 2.522 52274 42373 2.522 أسهم أجنبية

 2.522 022265 052133 2.522 022265 052133 5.141 012233 022199 

          استثمارات غير مدرجة وأخرى

 5912122 6752149 451.155 5912122 6752148 451.155    شهادات إيداع

 - - 35.513 - - 35.513    أذون الخزانة

 02101 02101 3.131 02101 02101 3.131    أسهم ُعمانية غير مدرجة

 67 67 20 67 67 20    أسهم أجنبية غير مدرجة

 002707 002707 1.251 022677 042279 4.345    وحدات صناديق االستثمار

    232.322 6912414 6132776 234.250 6872843 6122806 

          

 6612956 7682416 221.180 6662050 7742429 220.202    اإلجمالي



 بنك إتش أس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة )غير مدققة(
 

09 

 

 

 )تابع( مصنفة كمتاحة للبيع – استثمارات ماليّة 31
 

 

مارس 13 يلي تفاصيل االستثمارات المتاحة للبيع:فيما  مارس 30  ديسمبر 30   

 5132 2104 2104 

 

 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

    تكلفة:

 92759 72893 - أوراق مالية حكوميّة أجنبيّة -مدرجة 

 482380 722671 48.451 استثمارات أسهم وأخرى  -مدرجة 

 6122806 6872843 234.250 استثمارات غير مدرجة وأخرى

 221.180 7682416 6612956 

    ربح إعادة تقييم:

 52095 62123 4.285 أسهم وأوراق ماليّة أخرى -مدرجة 

 220.202 7742429 6662050 

 

  أصول أخرى 34 
  

مارس 13  مارس 30  ديسمبر 30   

 5132 2104 2104 

 

 لاير عماني

 باآلالف

 لاير عماني

 باآلالف

 لاير عماني

 باآلالف

    

 22489 726 1.852 إدراج األثر اإليجابي للسوق -مشتقات 

 02649 02684 3.835 دفعات مقدمة وإيرادات مستحقة

لة  32126 32866 5.584 أصل ضريبة مؤجَّ

 312551 652509 58.320 أوراق قبول

 02709 02783 3.884 أخرى

 18.225 732578 392433 

 

 أصول غير ملموسة 32

  

مارس 13  مارس 30  ديسمبر 30   

 5132 2104 2104 

 
 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

    

 022316 022316 35.112 ودائع أساسيّة

 32690 32690 1.253 عالقات العمالء

 32.550 052997 052997 

(2.404) ناقصاً: اإلهالك  (42089)  (52913)  

 5.251 002818 012194 

 

  



 بنك إتش أس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة )غير مدققة(
 

21 

 

 ممتلكات ومعدات 32

 

 مليون لاير ُعماني(. 122: 2104مارس  30مليون لاير ُعماني ) 125خالل الفترة، تمت إضافة ممتلكات ومعدات بمبلغ  

 

 ودائع من العمالء 30

  

مارس 13  مارس 30  ديسمبر 30   

 5132 2104 2104 

 
 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

    فيما يلي تفاصيل الودائع:

 9692732 020742348 3.131.350 حسابات جارية وتحت الطلب

 4572900 4492785 403.823 حسابات توفير

 4092781 3092920 428.522 ودائع ألجل

 42906 42188 4.431 أخرى

 3.542.124 029482042 028522339 

 

 

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

 

مارس 13   مارس 30  ديسمبر 30   

 5132 2104 2104 

 
 لاير عماني

 باآلالف

 لاير عماني

 باآلالف

 لاير عماني

 باآلالف

    

 7272392 7842682 051.885 أشهر 1-6

 2592458 2972401 522.234 شهراً  6-02

 0422332 0242300 341.452 سنوات 0-3

 3202183 3132190 152.512 سنوات 3-5

 4122174 4382648 432.212 سنوات 5أكثر من 

 3.542.124 029482042 028522339 

 

 فيما يلي فئات معدالت فائدة الودائع: 

   

مارس 13  مارس 30  ديسمبر 30   

 5132 2104 2104 

 

عماني  لاير  

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

    

1-2 % 3.023.815 027532725 026612261 

2-4 % 381.223 0902304 0882831 

4-6 % - 47 7 

6-8 % 33 002 361 

8-01 % - 22944 22882 

 3.542.124 029482042 028522339 

 

  



 بنك إتش أس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة )غير مدققة(
 

20 

 

 التزامات أخرى 38

  

مارس 13  مارس 30  ديسمبر 30   

 5132 2104 2104 

 

 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

    

  02119 02452 3.333 إدراج األثر السلبي للسوق -مشتقات 

 02028 02252 001 التزام ضريبة مؤجلة

  446 571 231 التزام منافع التقاعد

  312551 652509 58.320 أوراق قبول

  22368 42384 5.342 التزام الضريبة

  22288 02622 5.101 مستحقات وإيرادات مؤجلة

 02053 02163 853 التزام بموجب عقد إيجار تمويلي

 002788 042380 50.534 أخرى

 21.804 912243 512731  

 

 التزامات عرضية وارتباطات ومشتقات 35

 

مارس 13   مارس 30  ديسمبر 30   

 5132 2104 2104 

 
 لاير عماني

 باآلالف

 لاير عماني

 باآلالف

 لاير عماني

 باآلالف

    

 0542120 2642906 353.323 مبيعات -عقود آجلة للعملة األجنبيّة 

 0552671 2662487 353.323 مشتريات -عقود آجلة للعملة األجنبيّة 

 - 732575 - مبادلة العملة

 902836 952557 53.812 مبادلة معدل الفائدة

 232.211 التزامات غير مسحوبة وقابلة لإللغاء بدون شروط

 

6372981 5662465 

 341.521 التزامات غير مسحوبة وغير قابلة لإللغاء بدون شروط

 

802466 0792469 

 551.143 024092980 020472460 

  
واستناداً إلى رأي المستشار القانوني للبنك، ترى إدارة ، كانت هناك بعض الدعاوى القانونية القائمة ضد البنك. 2105مارس  30كما في  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  



 بنك إتش أس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة )غير مدققة(
 

22 

 

 تقييم األصول وااللتزامات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أساس 51

  
  

  أساليب التقييم  

 

سعر السوق 

 المدرج

باستخدام مدخالت 

أدوات مالية  ملحوظة

 مدرجة بالتكلفة

 

3المستوى   5المستوى    اإلجمالي 

 

 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

عماني  لاير  

 باآلالف

     5132مارس  13في 

     

     األصول

 1.852 - 1.852 - مشتقات 

 220.202 3.100 234.105 25.251 استثمارات ماليّة: متاحة للبيع  

     

     االلتزامات

 3.333 - 3.333 - مشتقات  

     

     2104مارس  30في 

     

     األصول

 726 - 726 - مشتقات 

 7742429 02177 6892327 842125 استثمارات ماليّة: متاحة للبيع  

     

     االلتزامات

 02452 - 02452 - مشتقات  

     

  
  

 االستثمارات المدرجة بالتكلفة والمشتقات

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

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

 

ارة ويكون معدل الخصم عند استخدام أساليب التدفقات النقدية المخصومة، تستند التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى أفضل تقديرات اإلد

 هو معدل يتعلق بالسوق بالنسبة ألداة مالية مماثلة بتاريخ التقرير.

 

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

 األخرى.

 

 المفصح عنها في القوائم الماليّة المدققة األخيرة للبنك. 2قييم األصول وااللتزامات الماليّة في المستوى لم يكن هناك أي تغيير على أساس ت
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 عدم تطابق التزامات األصول 53

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

  
5132مارس  13  2104مارس  30   2104ديسمبر  30   

 األصول االستحقاقات

االلتزامات 

وحقوق 

 األصول  عدم التطابق المساهمين

االلتزامات 

وحقوق 

 األصول  عدم التطابق المساهمين

االلتزامات 

وحقوق 

 عدم التطابق المساهمين

 
لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

  باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

  باآلالف

عماني  لاير

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

            

 4852760 8172510 022932262  5712835 8932723 024642558  400.212 885.582 3.120.453 أشهر 1-6

(513.101) 503.331 15.010 شهراً  6-02   702345 3172061 (2352805)   322720 2732176 (2412355)  

(55.505) 341.234 351.245 سنوات 0-3   0102613 0262356 (242753)   0062597 0422352 (252755)  

(51.125) 152.512 512.200 سنوات 3-5   2422169 3132190 (602122)   2322090 3202183 (882892)  

(315.815) 031.818 283.112 سنوات 5أكثر من    4872629 7362874 (2492245)   5682040 6982911 (0312759)  

 5.144.121 5.144.121 -  223672214 223672214 -  222422902 222422902 - 
 

 

  التعرض لمخاطر االئتمان 55
 

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

مارس 13  مارس 30  ديسمبر 30  مارس 13   مارس 30  ديسمبر 30  مارس 13   مارس 30  ديسمبر 30   

 5132 2104 2104  5132 2104 2104  5132 2104 2104 

 

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

            

 - - -  - - -  922573 962308 53.405 متعثرة -منخفضة القيمة بشكل فردي 

 -مخصص انخفا  قيمة القرو  

(81.400) محدد والفوائد المحفوظة   (882563)  (832966)   - - -  - - - 

 - - -  - - -  82617 72755 0.552 القيمة الدفترية للمتعثرة

تجاوزت موعد استحقاقها ولم تنخفض 

 - - -  - - -  002015 232392 32.310 قيمتها

تتجاوز موعد استحقاقها ولم تنخفض  لم

 6662050 7742429 220.202  0552912 2462643 515.550  020572480 021112600 3.538.232 قيمتها

(32.213) مخصص عام  (042602)  (052881)   - - -  - - - 

 6662050 7742429 220.202  0552912 2462643 515.550  020602303 021072046 3.552.140 إجمالي القيمة الدفترية
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 رأس المال  51

 
 

 - 2104مارس  30لاير ُعماني للسهم الواحد ) 12011سهماً مدفوعاً بالكامل بقيمة  2211123022791ينقسم رأس مال البنك إلى  

 12011مليون سهم بقيمة  72511 للبنك يبلغرأس المال المصرح به  .لاير ُعماني للسهم الواحد( 12011سهماً بقيمة  2211123022791

 للسهم الواحد(. 12011مليون سهم بقيمة  72511 - 2104مارس  30لاير ُعماني للسهم الواحد )
 

 

 المساهمون الرئيسيون 
 

  التي يملكونها:% أو أكثر من أسهم البنك بأسمائهم وعدد األسهم 01فيما يلي جميع مساهمي البنك الذين يملكون  
   

مارس 13  مارس 30  ديسمبر 30   

 5132 2104 2104 

 عدد األسهم عدد األسهم عدد األسهم 

 0212120592523 0212120592523 3.151.325.251 بنك إتش أس بي سي الشرق األوسط المحدود
 

 

 االحتياطيات 54
 

 احتياطي قانوني  )أ(

% من أرباح العام لحساب االحتياطي القانوني حتى يبلغ 01وتعديالته، تُخصَّص سنوياً  0974وفقاً لقانون الشركات التجارية الُعماني لعام 

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

 احتياطي نظامي )ب( 

عن السلطة التنظيميّة لألنشطة المصرفيّة في الهند، التي يعمل فيها بعض فروع البنك، يتعين  2111سبتمبر  31صادرة بتاريخ الوفقاً للوائح 

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

% من أرباحها لحساب 21، كان يتعين على الفروع في الهند تخصيص 0989مارس  27سابقة صادرة بتاريخ  التنظيميّة. ووفقاً لالئحة

. وخالل الفترة، تم تحويل الرصيد الختامي لالحتياطيات النظاميّة إلى األرباح المحتجزة نظراً لبيع 2111االحتياطي النظامي حتى عام 

 عمليات الهند.
 

 لألصول الماليّة المتاحة للبيع احتياطي القيمة العادلة )ج(

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

 

 احتياطي صرف العملة األجنبيّة )د(
 

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

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

 دراج فروق الصرف من بند نقدي يمثّل جزءاً من صافي االستثمار في عمليّة أجنبيّة في الدخل الشامل اآلخر. اآلخر. ويتم إ
 

 

 % من أسهم البنك    31األطراف ذات العالقة ومن يملكون  52

 
 

تضمين العائالت إذا كان إجمالي أسهم أفراد  % أو أكثر من أسهم البنك شركات أو أفراد أو عائالت. ويتم01يمكن أن يتضمن من يملكون  

% أو أكثر من أسهم البنك. وإّن أفراد العائلة لفرد ما هم أولئك الذين من المتوقع أن يكون لهم تأثير أو أن يتأثروا بذلك 01العائلة يبلغ 

 الشخص في تعامالتهم مع البنك.
  
العالقة. ويتم تقديم التفاصيل  والكيانات ذاتسيين ومجموعة إتش أس بي سي تتضمن األطراف ذات العالقة أيضاً موظفي اإلدارة الرئي  

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

مع أطراف تتعلق بأكثر من عضو واحد من أعضاء مجلس إجمالي قرو  وسلف الطرف ذي العالقة. ويمثل العمود "أخرى" معامالت 

 اإلدارة.
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 % من أسهم البنك )تابع(    31األطراف ذات العالقة ومن يملكون  52
 

 

% أو أكثر من أسهم البنك )"المساهمون الرئيسيون"( أو أفراد 01فيما يلي تحليل المعامالت مع األطراف ذات العالقة أو من يملكون 

  الفترة: عائالتهم خالل
 
 

 

المساهمون 

إتش  -الرئيسيون 

أس بي سي 

وكيانات المجموعة 

 ذات العالقة

أعضاء 

مجلس 

 اإلدارة

موظَّفو اإلدارة 

 اإلجمالي أخرى الرئيسيّون

 5132مارس  13

 لاير عماني

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

      

 11.520 11.520 - - - قرو  وسلف

 32.812 32.835 - 51 - حسابات جارية وودائع وحسابات أخرى

 8.254 8.254 - - - خطابات اعتماد وضمانات 

 14.121 - - - 14.121 مستحق من بنوك

 8.554 - - - 8.554 مستحق إلى بنوك

      5132مارس  13للفترة المنتهية في 

 58 - - - 58 صافي إيرادات الرسوم

(5.543) مصروفات تشغيل أخرى  (0)  (211)  (55)  (1.231)  
 

 

 
  

 

المساهمون 

إتش  -الرئيسيون 

أس بي سي 

وكيانات المجموعة 

 ذات العالقة

أعضاء 

مجلس 

 اإلدارة

موظَّفو اإلدارة 

 اإلجمالي أخرى الرئيسيّون

 2104مارس  30

 لاير عماني

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

عماني  لاير

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

      

 82693 82693 - - - قرو  وسلف

 082459 082427 - 32 - حسابات جارية وودائع وحسابات أخرى

 92290 92290 - - - خطابات اعتماد وضمانات 

 582778 - - - 582778 مستحق من بنوك

 012990 - - - 012990 مستحق إلى بنوك

      2104مارس  30للفترة المنتهية في 

 41 - - - 41 صافي إيرادات الرسوم

(22630) مصروفات تشغيل أخرى  (4)  (720)  (23)  (32379)  

 

( % سنوياً 8% و3ين ب. -2104مارس  30) % سنوياً 8% و025ذات العالقة فائدة بمعدالت تتراوح بين  وسلف األطرافتحمل قرو  

% 0225% و1225ين ب -2104مارس  30) % سنوياً 0225% و1225وتحمل ودائع األطراف ذات العالقة فائدة بمعدالت تتراوح بين 

 .(سنوياً 
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 القطاعات التشغيلية 52

 

 .2104ديسمبر  30مناقشة العوامل المستخدمة لتحديد قطاعات البنك الصادرة تقارير بشأنها في القوائم المالية للسنة المنتهية في  تمت

 

 المناطق الجغرافية
 

 :2105مارس  30فيما يلي تحليل جغرافي للبيانات المالية الهامة حسب موقع األصول الرئيسية كما في 
 

 اإلجمالي تسويات أخرى سلطنة ُعمان 

 5132مارس  13

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

صافي إيرادات التشغيل قبل المحمل من انخفا  قيمة 

(35) 38.221 القرو  ومخصصات مخاطر االئتمان األخرى    - 38.243 

مخاطر المحمل من انخفا  قيمة القرو  ومخصصات 

(815) بالصافي من االستردادات -االئتمان األخرى   - - (815)  

(35) 30.844 صافي إيرادات التشغيل    - 30.815 

(31.351) إجمالي مصروفات التشغيل  (380)  - (31.131)  

(355) 4.053 الربح قبل الضريبة    - 4.255 

(012) مصروفات الضريبة  (0)  - (045)  

(512) 1.582 ربح الفترة   - 1.081 

     

 3.552.140 - - 3.552.140 قرو  وسلف للعمالء )بالصافي( 

(32.241) 32.404 5.144.435 إجمالي األصول   5.144.121 

 3.542.124 - 12 3.542.158 ودائع من عمالء

(4.130) 4.410 5.143.533 إجمالي االلتزامات  5.145.113 

 

 :2104مارس  30فيما يلي تحليل جغرافي للبيانات المالية الهامة حسب موقع األصول الرئيسية كما في  

  

 اإلجمالي تسويات أخرى سلطنة ُعمان 

 2104مارس  30

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

صافي إيرادات التشغيل قبل المحمل من انخفا  قيمة 

 062021 - 8 062002 القرو  ومخصصات مخاطر االئتمان األخرى  

المحمل من انخفا  قيمة القرو  ومخصصات مخاطر 

(230) بالصافي من االستردادات -االئتمان األخرى   - - (230)  

 052889 - 8 052880 صافي إيرادات التشغيل  

(002995) مصروفات التشغيل إجمالي  (267)  - (022262)  

(259) 32886 الربح قبل الضريبة    - 32627 

(541) مصروفات الضريبة  - - (541)  

(259) 32346 ربح الفترة   - 32187 

     

 021072046 - 87 021072159 قرو  وسلف للعمالء )بالصافي( 

(252068) 312651 223602722 إجمالي األصول   223672214 

 029482042 - 72965 029412077 ودائع من عمالء

(012537) 022209 221632888 إجمالي االلتزامات   221652571 

 

 قطاعات األعمال التجاريّة 

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

 . 2104ديسمبر  30عر  نتائج كل قطاع يتم التقرير عنه في القوائم المالية كما في 
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 كفاية رأس المال نسبة 50

  
( واللوائح 2)اإلرشادات حول بازل  0119عند إدارة رأس المال، يتم االسترشاد بالبنك المركزي الُعماني من خالل التعميم رقم ب م 

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

حاجز المحافظة على رأس المال  بما يشمل% 022625 يبلغكفاية رأس المال  نسبةتوجب على البنوك االحتفاظ بالحد األدنى من الُعماني. وي

 المنصوص عليها من قبل البنك المركزي الُعماني. لإلرشادات%( وفقاً 022625: 2104ديسمبر  30و 2104مارس  30) 2105لعام 

  

مارس 13  مارس 30  ديسمبر 30   

 5132 2104 2104 

 
 لاير عماني

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

    

 2802024 2762706 583.354 0/الفئة 0رأس مال األسهم العاديّة 

 072865 062572 30.822 2رأس مال الفئة 

 2982989 2932288 558.585 إجمالي رأس المال النظامي

 026392128 024792420 3.208.528 أصول مرجحة بالمخاطر

%32.02 0/ الفئة  0معدل رأس مال األسهم العادية   08271%  07205%  

%30.85 إجمالي معدل رأس المال  09282%  08224%  

 

 

 النقد وما يماثل النقد 58

 

  

مارس 13  مارس 30  ديسمبر 30   

 5132 2104 2104 

 

 لاير عماني

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

عماني  لاير

 باآلالف

    تشتمل قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة غير المدققة على:

 0812117 2022998 503.041 نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية  

 0552912 2462643 515.550 مستحق من بنوك  

(15.021) مستحق إلى بنوك    (272085)  (292966)  

 443.500 4322456 3152943 

تسوية لبنود تُستحق بعد ثالثة أشهر من تاريخ الحيازة واألرصدة 

(32.882) المقيدة  (052887)  (052886)  

 452.153 4062569 2912157 

    يشتمل النقد وما يماثل النقد على:

 0642020 0972000 522.820 نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية  

 0552912 2462643 515.550 مستحق من بنوك  

(15.021) مستحق إلى بنوك    (272085)  (292966)  

 2912157 4062569 452.153 اإلجمالي
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 تغطية السيولة نسبة 55

 

تغطية  نسبة: إطار 3)بازل  0027يتم االسترشاد بالبنك المركزي الُعماني من خالل التعميم رقم ب م تغطية السيولة،  بنسبةفيما يتعلق 

ويتم التقرير عنها إلى البنك شهرية  على فتراتتغطية السيولة  نسبةويتم احتساب  .تغطية السيولة( نسبةالسيولة ومعايير اإلفصاح عن 

المنصوص  لإلرشاداتوفقاً  2105لعام % 61 يبلغتغطية السيولة  نسبةأدنى من  . ويتوجب على البنوك االحتفاظ بحدالمركزي الُعماني

 ن قبل البنك المركزي الُعماني.عليها م

 

 :5132مارس  13تغطية السيولة للفترة المنتهية في  نسبةعن اإلفصاح 

 

 

 

 إجمالي القيمة

المرجحة 

 )المتوسط(

القيمة إجمالي  

ةحالمرج  

 )المتوسط(

 

 

 لاير ُعماني

 باآلالف

ُعماني لاير  

 باآلالف
    

    

   الجودة عالية السائلة األصول

  042.818 - األصول السائلة عالية الجودة إجمالي 0

   الصادرة النقديّة التدفقات

  52.531 502.150 الصغيرة، ومنها: المؤسساتودائع األفراد وودائع عمالء  2
 3.185  50.080 ودائع ثابتة - 3
  54.854  548.541  ودائع أقل ثباتاً  - 4
  215.542   3.534.212 غير مضمون، ومنه شركاتتمويل  5
ودائع تشغيليّة )كافة األطراف المقابلة( والودائع في شبكات البنوك  - 6

 - - المتعاونة

  215.542  3.534.212 ودائع غير تشغيليّة )كافة األطراف المقابلة( - 7
 - - دين غير مضمون - 8

 - - مضمون شركاتتمويل  9

  32.115  323.223 متطلبات إضافيّة، ومنها 01
 - - لمشتقات ومتطلبات الضمانات األخرىا بمخاطرتدفقات صادرة تتعلق  - 00

 - - تدفقات صادرة تتعلق بخسارة التمويل من منتجات الدين - 02

  32.115  323.223 تسهيالت ائتمانيّة وتسهيالت السيولة - 03
 - - التزامات تمويل تعاقديّة أخرى 04

  23.841  3.112.828 التزامات تمويل محتملة أخرى 05

  211.111 - (32+31+2+5) الصادرة النقديّة التدفقات إجمالي 32

   الواردة النقديّة التدفقات

 - - إقرا  مضمون )إعادة شراء معكوس( 07

  324.035  514.408 منتظمة السداد بالكامل مخاطرتدفقات واردة من  08
 - - تدفقات نقديّة واردة أخرى 09

  324.035   514.408 (35+38+30) الواردة النقديّة التدفقات إجمالي 51
 

  

ةالقيم إجمالي  

 المعدلة

  042.818  األصول السائلة عالية الجودة إجمالي 53

  418.584  (51-32) الصادرة النقديّة التدفقات صافي إجمالي 55

%301  (53/55تغطية السيولة ) نسبة 51  

 

 

 المقارنة أرقام 11
 

عملية إعادة التصنيف هذه إلى تغير الربح  . ولم تؤدِ الفترة الحاليةلتتوافق مع عر   2104تمت إعادة تصنيف أرقام مقارنة معينة لعام 

 وحقوق المساهمين المشمولة في تقرير الفترة السابقة.

 


