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  عرض المعلومات 
ع  .ع.م.ُعمان ش إتش إس بي سيبنك ل 2013مارس  31الموجز  في  المرحلي المالي تقرير اليشتمل ھذا المستند على 

) ً  إلى، باإلضافة غير المدققة الموجزةويحتوي على القوائم المالية المرحلية  الدولي ش.م.ع.ع) ("البنك").  ُعمانك نب سابقا
  تائج غير المدققة. الن عن المراجعين المستقلين وملخص فحص  مجلس اإلدارة وتقرير أعضاءقرير ت
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 تقرير مجلس إدارة بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع.

  م2013البنك خالل الربع األول من عام  داءآ عن نتائج

  

  المساھمين األفاضل،،،

) بعد إتمام مرحلة HBONُعمان ش.م.ع.ع. أو ما يُعرف بـ( لقد مضت عشرة أشھر على تأسيس بنك إتش إس بي سي

) وبنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود في السلطنة OIBبين عمليات بنك ُعمان الدولي ش.م.ع.ع. ( االندماج

م تخصيص الكثير من الموارد واإلستثمارات لدعم األنشطة المرتبطة 2012(إتش إس بي سي ُعمان). وقد شھد عام 

ندماج وإتمام مراحله، وتعزيز قدرة البنك على تحقيق النمو ورفع العائد على المساھمين. أما الربع األول من مليات االبع

م فقد ترّكز على تحسين وتطوير المنتجات وتدريب موظّفين خدمة العمالء، وتوحيد مستوى العمليات ليحصل 2013عام 

 العمالء على تجربة موّحدة من البنك. 

  

لتزام وتوافق نطاقات البنك مع معايير مجموعة إتش إس بي سي ال ھذا الربع من السنة إتمام عملية المصادقة على تم خال

من العمالء التجاريين من شركات ومؤسسات  160م. ونجح البنك أيضا في ضّم أكثر من 2013مارس  31العالمية بحلول 

ترنت. وھنا يسّرني أن أطلعكم على النتائج المالية التي للصرافة عبر اإلن HSBCnetإلى منّصة إتش إس بي سي نت 

  حقّقھا البنك في أول ربع سنوي ھذا العام.

  

  داء: ملّخص اآل

ً للمعايير الدولية للتقارير المالية (" بمتطلّبات "دمج األعمال"، تمثّل نتائج الربع األول من عام  ة")، المتعلّقIFRS 3وفقا

قه البنك طيلة ثالث أشھر مقارنة بما حقّقه بنك إتش إس بي سي ُعمان للفترة ذاتھا في م (من أرباح وخسائر) ما حقّ 2013

  العام الماضي. 

  

ستكمال نجاح مرحلة التزامھا با) تركيز اإلدارة وHBONتعكس النتائج المالية التي حقّقھا بنك إتش إس بي سي ُعمان (

 3.0مليون لایر ُعماني مقارنة بـ 5.7ي الربع األول ليصل إلى % ف91بنسبة  صافي األرباحاإلندماج، حيث حقّق زيادة في 

% حتى الفترة المنتھية في 124رتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة ام. و2012مليون لایر ُعماني عن الفترة نفسھا من عام 

فسھا من العام الماضي. في الفترة نمليون لایر ُعماني  5.2مليون لایر ُعماني مقارنة بـ 11.6م لتصل إلى 2013مارس  31

مليون  1.9مليون لایر ُعماني مقارنة بـ 3.1% ليصل إلى 61بنسبة  واإليرادات األخرى تفع صافي إيرادات الرسومارو

ً بنسبة  1.8م. أما صافي إيرادات فرق العملة فقد بلغت 2012لایر ُعماني في عام  % 44مليون لایر ُعماني أي إرتفاعا

   ُعماني في الفترة نفسھا من العام الماضي. مليون لایر 1.3مقارنةً بـ

  

بالمبلغ المرصود لصافي قيمة القروض  مليون لایر ُعماني مقارنة 2.5وبلغ صافي المبالغ المستردة من القروض المحملة 

لایر مليون  1.6عزى ذلك إلى إسترداد مبلغ قيمته م. ويُ 2012مليون لایر ُعماني عن الربع األول من عام  0.2 المحملة

مليون لایر ُعماني من مخصصات عامة وذلك بسبب  1.2وإفراج مبلغ ُعماني من أحد العمالء التجاريين لدى البنك، 

مليون لایر ُعماني كصافي مبالغ محملة على محفظة  0.3إنخفاض محفظة القروض التجارية والتي تم تسويتھا بمبلغ 

  قروض األفراد. 
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مليون لایر ُعماني في  4.6مليون لایر ُعماني مقارنة بـ 12.3 لتصل إلى% 167ة رتفعت مصروفات التشغيل بنسباوقد 

  م، وذلك إلرتفاع التكاليف التشغيلية للبنك المدمج. 2012الربع األول من عام 

  

% 119م إرتفاعا بنسبة 2013مارس  31وقد شھدت القروض والسلفيات بعد خصم المخصصات والفوائد المجنبة حتى 

مارس من عام  31مليون لایر ُعماني في الفترة المنتھية في  485.2مليون لایر ُعماني مقارنة بـ 1,064.8لتصل إلى 

مليون لایر  828.9مليون لایر ُعماني مقارنة بـ 2,115.5% لتصل إلى 155رتفعت بنسبة ام. أما ودائع العمالء فقد 2012

ى ھذه اإلرتفاع في القروض والسلفيات وودائع العمالء م. ويعز2012مارس من عام  31ُعماني في الفترة المنتھية في 

  بشكل رئيسي إلى دمج عمليات البنكين. 

  

م، وھو 2012في عام  %16.4م مقارنة بنسبة 2013% في الربع األول من عام 17.6وبلغت نسبة كفاية رأس المال إلى 

  كبير في المستقبل. ما يعني أن قاعدة رأس المال لدى البنك قوية وراسخة تؤھّله لتحقيق نمو 

  

  إستراتيجية شبكة فروع البنك

م، قام الفريق اإلداري بإجراء مراجعة شاملة 2012) في يونيو HBONمنذ أن تم تأسيس بنك إتش إس بي سي ُعمان (

روع لشبكة توزيع الفروع، حيث تم تقسيمھا إلى ثالثة فئات: الفروع الرئيسية، والفروع المنتشرة على مستوى الواليات والف

المنتشرة في المدن الداخلية. وقد ھدفت المراجعة إلى تعزيز كفاءة خدمة العمالء من خالل إختيار مواقع إستراتيجية 

للفروع، حيث تم بناء على ذلك إغالق أربعة فروع ھي فرع روي والقرم وصحار وقاعدة ثمريت الجوية، لقربھا من فروع 

  أخرى. 

  

واعدة للكوادر الُعمانية، مع التركيز وظّفين وتنمية مھارتھم وتوفير فرص عمل جديدة ويظّل البنك حريصا على تدريب المو

على إدارة المخاطر التشغيلية بفاعلية في شبكة الفروع، وأن تسري العمليات فيھا بكفاءة وبناء على قاعدة واضحة وصلبة 

ب إدارية لتعزيز التنسيق بين المناطق على الوجه والمستوى المطلوب. وقد قمنا بإستحداث ست مناصلخدمة العمالء 

  اإلقليمية في محافظات السلطنة وتنفيذ إستراتيجية البنك بشكل موّحد وفّعال. 

  

لتزاما منا بالتركيز على تفادي المخاطر المحتملة في اإلجراءات والعمليات التي يقوم بھا البنك، قمنا بتحديد ست مناصب او

ضمان توافق العمليات واألنشطة مع المعايير العالمية واإلجراءات المعمول بھا محليا. ليا أخرى في المناطق اإلدارية لعُ 

  وسينضوي أصحاب ھذه المناصب اإلثنا عشر إلى مظلّة اإلدارة التنفيذية العليا لدى البنك. 

 

  تنمية وتطوير مھارات الموظّفين:

ية مع البنك. ونظرا للتنافس المتزايد الذي يشھده القطاع إن من أھم أولوياتنا تحسين خدمة العمالء وإثراء تجربتھم المصرف

ستدامة العالقة معھم بناء على الشفافية والثقة الكاملة، فضال عن فإن كسب العمالء ونيل رضاھم الكامل مھم وضروري ال

يتعاملون مع البنك  ينالذإستقطاب عمالء جدد لينضّموا إلى قاعدة البنك. ولتحقيق ذلك قمنا بالتركيز على تدريب الموظّفين 

بشكل مباشر، ومنحھم الوسائل واألدوات الالزمة لتلبية احتياجات العمالء وفقا ألعلى المعايير المھنية. وقام البنك ضمن 

بتوفير سلسلة من حلقات العمل والدورات التدريبية منذ ‘ موظّفي خدمة العمالء أوال’ستراتيجية التي أعّدھا تحت مسّمى اال

التي إستمرت لثالثة أيام، وتخلّلھا إطالع المشاركين على ‘ موظّفي خدمة العمالء’م، كان أولھا حلقة عمل 2013بداية عام 

العمليات المدمجة واألنظمة ومعلومات مستفيضة عن قائمة المنتجات لدى البنك. وتھدف ھذه البرامج إلى تمكين الموظّفين 

أفضل تجربة البنك، وتحقيق المزيد من األھداف التي يصبو لھا لتقديم  صلة نجاح مسيرةاوتعزيز مھاراتھم وكفاءاتھم لمو

  مصرفية للعمالء وجعل البنك أفضل مكان للعمل.
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  تطوير شبكة أجھزة الصرف اآللي:

من خالل بتعزيز شبكة أجھزة الصرف اآللي ) HBONبنك إتش إس بي سي ُعمان (إثراًء لتجربة العمالء من األفراد، قام 

وخدمات متعّددة توفّرھا في آٍن واحٍد كالسحب النقدي واإليداع البنكي، وتحويل األموال بين الحسابات التي وظائف إدخال 

ولدى البنك حاليا أكثر من  يملكھا العميل بالبنك، وإجراء المدفوعات ببطاقات االئتمان واستعراض ملخص آخر المعامالت.

130  ً ستخدام أي ابشبكة ُعمان الوطنيّة (ُعمان نت) مانحةً العمالء فرصة  جھازاً للصرف اآللي بالسلطنة تم ربطھا جميعا

من أجھزة الصرف اآللي في السلطنة. وقد قام البنك بتحديد أماكن جديدة في الواليات والمحافظات ليتم تثبيت أجھزة 

  صرف جديدة خالل الربع الثاني من العام الجاري. 

  

ء مجلس اإلدارة، أوّد أن أعرب عن شكري وتقديري لكافة عمالئنا، وللموظفين ھذا وفي الختام، وبالنيابة عن كافة أعضا

وفريق اإلدارة العليا على ما بذلوه من جھود مثمرة وفّعالة. كما نخّص بالشكر البنك المركزي الُعماني والھيئة العامة لسوق 

  المال على دعمھم المتواصل وإرشادھم لنا طوال الفترة الماضية. 

  

متناننا لحضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن اعن مجلس اإلدارة، أوّد ھنا أن أعرب عن خالص تقديرنا و وبالنيابة

زدھار والنمو والرخاء في ھذا حفظه هللا ورعاه، على نظرته الثاقبة ورؤيته الحكيمة لتحقيق المزيد من اال –سعيد المعظم 

سھام ودعم مسيرة البناء والتطوير التي تشھدھا السلطنة في مختلف البلد الكريم. ونحن ملتزمون بدورنا ومسؤوليتنا لإل

  األصعدة والقطاعات. 

 

  وتقبّلوا منا خالص الشكر وبالغ التقدير،،

  

  سايمون كوبر

  رئيس مجلس اإلدارة
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 2013مارس  31المنتھية في شھر أفترة الثالثة لنتائج (غير المدققة) لموجز ل

   
            2012 مارس 31  2013مارس  31  

  %التغير  يُعمانألف لایر   يُعمان ألف لایر  

لمخصصات ابعد خصم القروض والسلفيات صافي 
  % 119  485,213  1,064,840   ھاوالفائدة المحتفظ ب

  % 155 828,968  2,115,571  ودائع من العمالء

  % 155 220,117 299,230   صافي األصول

  % 25 0.120 0.150  *صافي األصول للسھم الواحد
  

األشھر  ثالثةفترة   
  المنتھية في

األشھر  ثالثةفترة 
  المنتھية في

  

  %يرالتغ          2012 مارس 31  2013مارس  31  

    يُعمانألف لایر   يُعمانألف لایر   

  % 124  172,5 11,609                                       صافي إيرادات الفوائد

  % 91 000,3  5,742  صافي الربح للفترة

 %)8( 0.012 0.011  أساس سنوي) (على للسھم العائد** 

  % 8 16.41 % %17.65  المال رأس***نسبة كفاية 
  
  
  
  

الجھة  نظراً لكونه ُعمانالشرق األوسط المحدود في  إتش إس بي سيإن المعلومات المقارنة المبينة متعلقة بفروع بنك 
 ً دمج األعمال كما ھو مبين في اإليضاح  –لدولية من معايير التقارير المالية ا 3ونتيجة لتطبيق المعيار  المستحوذة حسابيا

 (ج)2
  
على  مارس 31الدفترية) في صافي األصول (القيمة الدفترية) للسھم الواحد بقسمة صافي األصول (القيمة إحتسابيتم * 
  مارس 31في القائم  كما  العادية  األسھم  متوسط عدد

  
قسمة صافي الربح بعد الضريبة المنسوبة للمساھمين العاديين للفترة ب على أساس سنوي للسھم الواحد العائد إحتسابيتم **

  للفترة  القائم سھم العادية األ متوسط على عدد مارس 31 المنتھية في
 

ً المال و رأسنسبة كفاية  إحتسابيتم ***   المال.  رأس. وتمثل نسبة مخاطر األصول المرجحة لالمال رأسإلتفاقية بازل لكفاية  فقا
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     2013مارس  31أشھر المنتھية في  ةثالثلغير المدققة لفترة ا الموجزةقائمة الدخل الشامل المرحلية 
                                                                       

   
 ثالثةفترة 

أشھر المنتھية 
مارس  31في 

2013  

 )5(إيضاح 
 الثالثةفترة 

أشھر المنتھية 
 مارس 31في 

2012  
  يُعمانألف لایر   يُعمانألف لایر إيضاح 

  6,313  14,799  6  إيرادات الفوائد
  )1,141(  )3,190(  7 مصروفات الفوائد

  5,172  11,609    صافي إيرادات الفوائد                     
        

  1,912  3,000   صافي  إيرادات الرسوم

 1,260  1,816   صافي إيرادات فرق عملة
 - 77   دات توزيعات أرباحإيرا

 16 24   إيرادات تشغيلية أخرى
 المحملةصافي إيراد التشغيل قبل إنخفاض قيمة القروض 

 ومخصصات مخاطر اإلئتمان األخرى
   

16,526 
 

8,360 
 

ومخصصات مخاطر اإلئتمان  المحملة إنخفاض قيمة قروض
 (221) 2,520 8  اإلستردادات     بعد خصم  صافيال - األخرى

  8,139 19,046   افي إيراد التشغيلص

 (4,616) )11,705( 9  مصروفات التشغيل 

 - )571( 10  الملموسة غير إطفاء وإنخفاض القيمة لألصول 
  )6164,(  )12,276(   مجموع مصروفات التشغيل

  3,523  6,770    الربح قبل الضريبة
  )523(  )1,028(   المصروف الضريبي

 3,000  5,742   للفترةالربح 
        (مصروف) /الدخل الشامل اآلخر

  98  1,283    لإلستثمارات المتاحة للبيع القيمة العادلة أرباح
  -  167    تأثير تحويل العملة األجنبية

عن أرباح القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة  الدخل الضريبي
  للبيع

  
)99(  )12(  

    1,351  86  
 3,086  7,093   مجموع الدخل الشامل للفترة 

       
  0.012  0.011  11  الواحد األساسي للسھم   العائد

 

 .الموجزةجزءاً ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية المرحلية  32 إلى 12من تشكل اإليضاحات على الصفحات 

 

 

 

 

  



  مان الدولي ش.م.ع.ع)بنك عُ  (سابقاً  مان ش.م.ع.عبنك إتش إس بي سي عُ 
 

9 
 

  2013مارس  31أشھر المنتھية في  ةثالثلفترة اغير المدققة ل الموجزةالمرحلية  ركز الماليقائمة الم

  
  .لموجزةاجزءاً ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية المرحلية  32 إلى 12تشكل اإليضاحات على الصفحات من 

  :م 2013 أبريل 29  بتاريخبموجب قرارھم  الموجزةالمرحلية  القوائم الماليـةإصدارإعتمد مجلس اإلدارة 

  

    رلينجيإيوان ست      سايمون كوبر
  الرئيس التنفيذي               رئيس مجلس اإلدارة

 

  )5(إيضاح   )5(إيضاح      
  ةــــــــــمدقق       
   مارس 31في   

2013  
   مارس 31في 

2012  
ديسمبر 31في 

2012  
يُعمانلایر ألف  يُعمانلایر ألف  يُعمانلایر ألف  إيضاح 

      األصول
  120,540  46,791  248,230    ةك المركزيونقد وأرصدة لدى البن
  183,858  117,924  194,563    مستحق من البنوك

  1,194,443  485,213  1,064,840  12 صافي القروض وسلف للعمالء

  680,672  329,958  896,324  13 اإلستثمارات المالية 
  188,577  64,049  112,584  14 أصول أخرى

  14,664  -  14,093 15و 5  أصول غير ملموسة
  30,062  1,433  30,550  16 ومعداتو االت ممتلكات 

  2,412,816 1,045,368 2,561,184    مجموع األصول
  

 اإللتزامات وحقوق الملكية
 

     

     اإللتزامات
 46,170 20,939 34,151   نوكلبمستحق ل

 1,851,567 828,968 2,115,571 17 ودائع من العمالء
  220,942  78,241  112,232 18 إلتزامات أخرى

  2,118,679  928,148   2,261,954    مجموع اإللتزامات
  

 حقوق الملكية
       

  200,031 98,015 200,031 23 رأس المال
  32,673  32,093  32,673  24(أ)   إحتياطي قانوني
  1,236  1,019  1,252 24(ب)   إحتياطي نظامي

  -  (84,112)  - 24(ج)   الدمجإحتياطي 
  5  3  6 ,  1 - 2,819 24(د)   القيمة العادلة إلستثمارات متاحة للبيع إحتياطي

  58,562 70,205 62,455  األرباح المحتجزة
  294,137  117,220  299,230    مجموع حقوق المساھمين

          
  2,412,816 1,045,368 2,561,184    مجموع اإللتزامات وحقوق المساھمين

          
  ر.ع  0.147  ر.ع  0.120  ر.ع  0.150   صافي األصول للسھم الواحد 

          الي المخارج قائمة المركز  بنود
        إرتباطاتإلتزامات عرضية و

 86,782 144,565 177,355   اإلعتمادات المستندية -
  334,677  205,898  257,208   الضمانات -
  1,114,228 564,851 957,640 19 أخرى -
   1,392,203 915,314  1,535,687  
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  2013مارس  31أشھر المنتھية في  ثةثالفترة اللغير المدققة  الموجزةحقوق الملكية المرحلية  ات فيتغيرالقائمة 

  
 

.جزةالموال يتجزأ من ھذه القوائم المالية المرحلية  جزءاً  32 إلى 12من تشكل اإليضاحات على الصفحات 

   
  
  

 المال رأس

  
  

 إحتياطي
  قانونـــي

  
  

 إحتياطي
 نظامي

 إحتياطي
القيمة العادلة
إلستثمارات 
 متاحة للبيع

 
 

 إحتياطي
  جلدما

  

  
  

األربــــاح 
 المحتجزة

  
  
  

 المجموع

ألف لایر  
 يُعمان

ألف لایر 
  يُعمان

ألف لایر 
 يُعمان

ألف لایر 
 يُعمان

ألف لایر 
 يمانعُ 

ألف لایر 
 يُعمان

ألف لایر 
 يُعمان

 114,134 67,119 (82,856) - 973 32,093 96,805  )5(إيضاح  2012يناير  1في 
                مجموع الدخل الشامل للفترة

 3,000 3,000  -  -  -  -  -  ربح الفترة
ل  روف) /دخ ر (مص امل أخ  ش
  للفترة

              

  -  -  (46)  - 46  -  -  أثر تحويل العمالت األجنبية 
صافي الحركة في القيمة العادلة 

 86 86  -  -  -  -  - لإلستثمارات المتاحة للبيع
مجموع الدخل الشامل اآلخر 

  للفترة 
-  -  46 -  )46(  86 86 

 3,086 3,086  (46)  - 46  -  -  مجموع الدخل الشامل للفترة
معامالت مع  المساھمين مدرجة 

  مباشرة بحقوق الملكية
              

 - - (1,210) - - - 1,210   2011عن صادرة أسھم مجانية 
 117,220 70,205 (84,112) - 1,019 32,093 98,015 2012 مارس 31في 

               
 294,137 58,562 - 1,635 1,236 32,673 200,031  2013يناير  1في 

               مجموع الدخل الشامل للفترة
 5,742  5,742  -  -  -  - -  ربح الفترة

               فترةلل شامل آخردخل 
 167 151  -  -  16  - -  أثر تحويل العمالت األجنبية

صافي الحركة في القيمة العادلة 
 1,184 -  -  1,184  -  - -  لإلستثمارات المتاحة للبيع

مجموع الدخل الشامل اآلخر 
  للفترة

- - 16 1,184 - 151 1,351 

 7,093 5,893 - 1,184 16 - -  مجموع الدخل الشامل للفترة
ت مع  المساھمين مدرجة معامال

  مباشرة بحقوق الملكية
              

  )2,000(  )2,000(  -  -  -  -  -  2012توزيعات مدفوعة عن 
  299,230  62,455  -  2,819  1,252  32,673  200,031  2013مارس  31في 
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  2013مارس  31أشھر المنتھية في  ثالثةفترة اللغير المدققة  الموجزةقائمة التدفق النقدي المرحلية 
  

   
أشھر  ثالثةلفترة ا

 31المنتھية في 
 2013مارس 

 )5(إيضاح   
أشھر  الثالثةفترة 

 31المنتھية في 
 2012 مارس

 يُعمانألف لایر    يُعمانألف لایر إيضاح 
     ة من األنشطة التشغيليةالنقدي التدفقات

 3,523   6,770   الربح قبل الضريبة
      تسويات لـ: 

 291   )1,333(   بنود غير نقدية مدرجة في الربح قبل الضريبة  -
 (28,331)   208,116   التغير في األصول التشغيلية -
  78,506    154,266  التشغيلية اإللتزاماتالتغير في -
  )(2,044    -  ضرائب مدفوعة -

 51,945    367,819   صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
      

     اإلستثماريةالنقدية  المستخدمة في األنشطة  التدفقات
 (560,000)  )1,423,022(  شراء إستثمارات مالية

 534,780   1,208,554  إستثمارات مالية إستحقاقمن ت  متحصال
 (31)  )1,060(  شراء ممتلكات وآالت ومعدات
 -   123  أثر تحويل العمالت األجنبية

 (25,251)   )215,405(   األنشطة اإلستثمارية المستخدم في صافي النقد

    النقدية من األنشطة التمويلية التدفقات
  -   )2,000(    توزيعات مدفوعة

  -    )2,000(   تمويليةالاألنشطة  فيالمستخدم صافي النقد 
        

 26,694   150,414  في النقد وما في حكم النقد  يرتغصافي ال
      

 116,582  242,343   النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
      

 143,276  392,757 28 النقد وما في حكم النقد في نھاية الفترة
  
  

   .الموجزةة المرحلية ال يتجزأ من ھذه القوائم المالي جزءاً  32 إلى 12الصفحات من تشكل اإليضاحات على 
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   2013مارس  31أشھر المنتھية  الثالثةغير المدققة لفترة  الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول اإيضاحات 
  
  الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية  - 1
  

ً  ع.ع.م.الدولي ش ُعمانبنك إسم  تحت ،ش.م.ع.ع ("البنك") ُعمان إتش إس بي سيتأسس بنك  شركة ك  ،سابقا
خالل شبكة من الفروع في من ، ويزاول نشاطه كبنك تجاري 1979يناير  1في  ، وذلك ية عامةُعمانمساھمة 
 والرمز 1727:  ندوق بريدصإن العنوان المسجل للمركز الرئيسي للبنك ھو والھند وباكستان.  ُعمانسلطنة 

  اسھمه في سوق مسقط لألوراق المالية.  البنك يدرج. ُعمان، سلطنة الرئيسي السيبمكتب بريد  111البريدي: 
  
إتش إس بي عمليات بنك  إندمجت، 2012يونيو 3بتاريخ فإنه ، 5رقم  يضاحي اإلف ما ھو موضح بشكل مستفيضك

الكيانين المدرجين على آثر الدولي وتم إعادة تسمية  ُعمانمع بنك  ُعمانالشرق األوسط المحدود فروع سلطنة  سي
 إتش إس بي سي، حاز بنك اإلندماج وفي أعقابع . .ع.م.ش ُعمان إتش إس بي سيك نب ھذا الدمج تحت إسم

كة تابعة شر البنك البريطاني للشرق االوسط ھو. كيان المدمج الجديد% من ال51على نسبة الشرق األوسط المحدود 
  .)لمجموعة إتش إس بي سي القابضة (بي ال سي

  
                                                                                                                                                     أساس اإلعداد  - 2

 معايير التقارير المالية الدوليةب اإللتزام  ) أ
  

 ةالمالي اريرعايير المحاسبة الدولية  "التقمن م 34للمعيار  فقاً للبنك والمرحلية الموجزة تم إعداد ھذه القوائم المالية 
عد الواردة بقوا لبات اإلفصاحمتطو معايير المحاسبة الدولية، مجلسمن قبل  الصادر") 34ار " ("المعيةالمرحلي

وتعديالته واللوائح ، 1974رقم  التجارية اتقانون الشركو، العامة لسوق المال ئةھيال عنالصادرة  ونماذج اإلفصاح
  . يُعمانال البنك المركزي المنظمة الصادرة عن

  

ً و 2012ديسمبر  31تم إعداد القوائم المالية للبنك في  من قبل  اھإصدارتم  التييير الدولية للتقارير المالية للمعا فقا
واللوائح المنظمة  ،العامة لسوق المال ئةھيال عنالصادرة  لبات اإلفصاحمتطو ،معايير المحاسبة الدولية مجلس

  . يُعمانال البنك المركزي الصادرة عن
  

ايير المحاسبة الدولية ومن مع مجلسعلى المعايير المحاسبية الصادرة من قبل  الدولية تقارير الماليةالر يياشتمل معت
  . السابقةھيئتھا وسيرات التقارير المالية الدولية التفسيرات من قبل لجنة تف إصدارالسابقة  كما تم  ھيئته

  

  عرض المعلومات   ) ب
  

  .  قوائم المالية للبنكللالعرض  ، وھي أيضا عملةيُعمانالريال الھي  العملة التشغيلية للبنك  
  

  المقارنةالمعلومات ج)       
  

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

الشرق  إتش إس بي سيدمج عمليات فروع بنك  2012 يونيو 3، فقد تم في 5كما ورد بصورة تفصيلية في اإليضاح 
الشرق األوسط  إس بي سي إتش، أصبح بنك اإلندماجالدولي. عقب ھذا  ُعمانمع بنك  ُعماناألوسط المحدود في 

ً عكسي و إستحواذھذا الدمج ك إحتسابمن أسھم البنك المدمج الجديد. يتم  ٪51المحدود يمتلك  من  3للمعيار  فقا
على حصة مسيطرة في بنك  إتش إس بي سيبنك  ستحواذج األعمال" نظراً إل"دم –معايير التقارير المالية الدولية 

الدولي على أنه  ُعمانالدولي. وعليه تتم معاملة بنك  ُعمانبنك م جديدة بواسطة أسھ إصدارالدولي من خالل  ُعمان
على  ُعمانالشرق األوسط المحدود في سلطنة  إتش إس بي سيابياً" بينما تتم معاملة بنك "الجھة المستحوذ عليھا حس

إتش إس بي القوائم المالية لبنك . ونتيجة لذلك، يتم بيان أنه "الجھة المستحوذة حسابياً" وذلك لألغراض المحاسبية
مع  ُعمانالشرق األوسط المحدود في  إتش إس بي سيالمالية لفروع بنك  للقوائم إستمراربأنھا . ش.م.ع.ع ُعمان سي

  الدولي. ُعمانلبنك  واإلحتياطيات النظامية المال القانوني رأس إجراء تعديل واحد لكي يعكس
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   2013مارس  31أشھر المنتھية  الثالثةغير المدققة لفترة  الموجزةية لقوائم المالية المرحلحول اإيضاحات 
  

  (تابع)أساس اإلعداد   - 2
  

   واإلفتراضاتالتقديرات  إستخدام  (د)

المعلومات  إستخدامبلية. إن حول الظروف المستق إفتراضاتتقديرات و إستخدام إن إعداد المعلومات المالية يتطلب
وقد تختلف النتائج الفعلية في المستقبل عن وضع التقديرات يھما ينطوي عل ما عنصرانھ وتطبيق األحكام و المتاحة 

ھي  . ترى اإلدارة أن السياسات المحاسبية الھامة للبنك التي تتطلب بالضرورة تطبيق أحكامقرر عنھاالتقديرات الم
ليھا خالل عملية الدمج واألعمار ع ستحواذالمنفصلة التي تم اإل حددهالملتزامات واإلصول ييم األتتعلق بتق التي

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

  التطورات المحاسبية المستقبلية     (ھـ)

عدد من المعايير والتعديالت على المعايير التي  إصدار، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية ب2013مارس  31في 
األدوات المالية، يواصل مجلس  إحتسابالمالية المرحلية الموجزة. عالوة على مشاريع  قوائملم تسري على ھذه ال

عقود اإليجار  إحتسابباإليرادات و اإلعترافمعايير المحاسبة الدولية عمله في مشاريع متعلقة بأعمال التأمين و
ً  سوف تمثلوالتي  المتطلبات المحاسبية  علىواسعة النطاق  المعايير المبينة أدناه، تغيرات ھامة و إلى، باإلضافة معا

  .  في المستقبل

  المعايير والتفسيرات الصادرة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية

   2014المعايير التي سوف يتم تطبيقھا في 

"تسوية  32محاسبة الدولية تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ، أصدر مجلس معايير ال2011في ديسمبر 
دوات المالية و عالجت جميع التناقضات األصول و اإللتزامات المالية" و التي أوضحت جميع المتطلبات لتسوية األ

المالية: عرض".  "األدوات 32في الممارسة الحالية عند تطبيق معايير التسوية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 
، ويسمح بالتطبيق بشكل 2014يناير  1من  على الفترات السنوية البادئة إعتباراً تصبح سارية  تالتعديال

  مبكرا،ويتطلب تنفيذه بآثر رجعي.

ً بتقييم تأثير تلك اإليضاحات ولكنه ليس من الممكن تحديد ت   قوائمھذه ال اعتمادأثيرھا في تاريخ يقوم البنك حاليا
  ة المرحلية الموجزة. المالي

و  12و  10أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معايير التقارير المالية الدولية ، 2012وفي أكتوبر 
استثناءا للمبدأ الذي ينص على توحيد كافة  أدخلتالتي ستثمار" و"كيانات اإل 27ولي رقم معيار المحاسبة الد

ً  تمثل كيانا ديالت من الشركة األم و التيالتع الشركات التابعة . و تتطلب بشكل استثماراتھا  ، أن تقيسإستثماريا
في شركات تابعة محددة بالقيمة العادلة من خالل الربح و الخسارة بدال عن توحيد كافة الشركات التابعة خاص 

. ية التطبيق المبكرمع امكان 2014يناير  1من  تصبح التعديالت ملزمة اعتباراً  .بقوائمھا المالية المنفردة و الموحدة
  . أثر ھام على ھذه القوائم الماليةالمبدئي ال نتوقع ان يكون لھذه التعديالت إلى تقديرنا  استناداً 
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   2013مارس  31أشھر المنتھية  الثالثةغير المدققة لفترة  الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول ا إيضاحات
  
  (تابع)أساس اإلعداد   - 2
  

  التطورات المحاسبية المستقبلية (تابع)           ھـ)(

  )المعايير والتفسيرات الصادرة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية (تابع

   2015المعايير التي سوف يتم تطبيقھا في 

لية من معايير التقارير المالية الدو 9، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار رقم 2009في نوفمبر 
، أصدر مجلس 2011"األدوات المالية"، والذي قدم متطلبات جديدة لتصنيف وقياس الموجودات المالية. في أكتوبر 

من معايير التقارير المالية الدولية تتعلق بالمطلوبات المالية.  9المعيار رقم  إلىإضافات  معايير المحاسبة الدولية
من قِبل مجلس معايير المحاسبة الدولية للمعيار  المخطط لهستبدال إلذه التغييرات المرحلة األولى لمعاً، تمثل ھ
") بمستوى أقل 39والقياس"( المعيار المحاسبي الدولي رقم  اإلعتراف"األدوات المالية:  39ولي رقم المحاسبي الد

 .تعقيداً ومعيار ُمعدل لألدوات المالية

بشأن إرجاء تاريخ التفعيل، فقد أصبح ھذا  2011بر في أعقاب قرار مجلس معايير المحاسبة الدولية في ديسم
مع السماح بالتطبيق المبكر. يتطلب األمر  2015يناير عام  1المعيار فعال للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 يجب إعادة الفترات السابقة اتبيان غير أنية الدولية بأثر رجعي من معايير التقارير المال 9تطبيق المعيار رقم 
 .عرضھا

 39ستبدال المعيار المحاسبي الدولي رقم مجلس معايير المحاسبة الدولية إل إن المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع
 .قيمة الموجودات المالية الُمقاسة بالتكلفة المطفأة ومحاسبة التحوط إنخفاضسوف تتناول 

من معايير  9المعيار رقم  التصنيف والقياس فيمتطلبات  في مسعاه لتعديلقام مجلس معايير المحاسبة الدولية 
  .ليتناول عملية الممارسة وغيرھا من القضايا التقارير المالية الدولية 

و  9المتعلقة بمحاسبة التحوط الى المعيار مقترحات اال مجلس معايير المحاسبة الدوليأضاف   2012وفي ديسمبر 
على المبادئ لمحاسبة التحوط  ستناداً إمخاطر و أسس تناول أكثر دارة الإالتحوط بشكل لصيق بمحاسبة التي توائم 

ً  39ار و الضعف بالمعيبينما تناول عدم االتساق  ومتطلبات التحوط المحاسبية المعدلة  لنموذج محاسبة التحوط. وفقا
م تتناول ن ھذه المتطلبات لأ، غير فصاعداً  2015يناير  1من  سوف تصبح نافذة على الفترات السنوية إعتباراً 

محاسبة التحوط الشاملة، والتي مازالت موضع دراسة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولي، و البنك حاليا بصدد 
  تقييم أثر مسودة معيار التحوط المحاسبي.

ياس من معايير التقارير المالية الدولية حول متطلبات تصنيف و ق 9نتيجة لعدم التأكد المتعلقة بالمعيار األخير رقم و
بشكل كلي كما في تاريخ اعتماد ھذه  9نخفاض في القيمة سيظل البنك غير قادر على تحديد تاريخ تطبيق المعيار اإل

  القوائم المالية . 

  السياسات المحاسبية     -3

 من دمةالمستخ ذاتھا ھي الموجزة المرحلية المالية القوائم بھذه يتعلق فيما البنك قبل من المطبقة المحاسبية السياسات
 الدولي  المالية التقارير معيار تبني بإستثناء ،2012 ديسمبر 31 في المنتھية للسنة المالية قوائمه إعداد في البنك قبل
  .العادلة القيمة قياس بشأن 13 رقم

 ريرالتقا لمعايير اإلفصاح ومتطلبات 2013 يناير 1 من بداية تطبيقه تم قد 13 رقم الدولي  المالية التقارير معيار
  .المبدئي التطبيق قبل لما وذلك للفترة المقارنة معلومات تقديم تلزم ال 13 رقم الدولية المالية
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  (تابع) السياسات المحاسبية     -3

 العادلة القيمة قياسات لجميع منفرد توجيه مصدر يشكل إنما الدولية المالية التقارير معايير من 13 رقم المعيار إن
 أنه على العادلة القيمة تعريف يوضح المعيار ھذا و. الدولية المالية التقارير معايير بموجب بھا المسموح أو المطلوبة

 في األصل بيع يتم  بموجبه الذي رالسع انه على يعرف والذي المعاملة، من الخروج لغرض به السعرالمعمول
 و الحالية، السوقية الشروط وبموجب القياس تاريخ في المعاملة، اطراف بين اإللتزام تحويل أو إعتيادية معاملة
 .العادلة القيمة قياس إفصاحات تحسين

  

ً  تأثيراً  تحمل ال التغيرات  جديدة إفصاحات ضمن قد البنك، أن غير ، اإللتزامات و لألصول البنك قياسات على ماديا
  .13 رقم الدولية المالية التقارير معايير متطلبات بموجب الموجزة المرحلية المالية القوائم ھذه في

  المنتجات والخدمات         - 4

يقدم البنك مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية والخدمات المالية ذات الصلة لعمالئھا في مناطقه الجغرافية. ويتم 
  األعمال التجارية العالمية.وفقا للعميل أوالمنتجات والخدمات المقدمة لعمالء البنك  تنظيم

  
مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات لتلبية الخدمات  الخدمات المصرفية لألفراد وإدارة الثروات تقدم -

دة تشتمل المنتجات حتياجات إدارة الثروات للعمالء األفراد. وعاإالمصرفية الشخصية، وتمويل المستھلك و
ارية والقروض الشخصية وبطاقات المصرفية الشخصية على الحسابات الجارية وحسابات التوفير والرھون العق

  والتأمين وإدارة الثروات وخدمات الدفع المحلية والدولية. اإلئتمان

  
 وإدارة النقد والتمويل يات الدفعتشتمل عروضھا على تقديم خدمات التمويل وعمل يةالخدمات المصرفية التجار -

  المصرفية  التأمين وإدارة الثروات والخدماتالمال والبطاقات التجارية و رأسالتجاري الدولي والخزانة وأسواق 
  .اإلستثمارية

  
الشركات خصيصاً للحكومة والعمالء من  صممت موضوعة حلوال الخدمات المصرفية العالمية واألسواق تقدم -

األسواق التي  عمل ،واسعة من اإلمكانيات المصرفية والمؤسسات. تقدم األقسام التي ترتكز على العميل مجموعة
  الرئيسية. اإلستثماريةوالصرف األجنبي وأسواق المال واألنشطة  اإلئتمانتقدم خدمات في مجال 

  دمج األعمال    -5

 ُعمانمع بنك  ُعمانالشرق األوسط المحدود فروع  سي إتش إس بي، تم دمج عمليات بنك 2012 يونيو 3في 
من خالل اصدار أسھم  مجذا الدش.م.ع.ع. نتيجة لھ ُعمان إتش إس بي سيسم بنك إالدولي ليصبح الكيان الجديد ب

وذلك  في الكيان المدمج الجديد %51حاز البنك البريطاني للشرق األوسط على نسبة  .بنك عمان الدوليفي جديدة 
 3عكسي بموجب المعيار رقم  إستحواذعملية الدمج على أنھا  إحتسابيتم  .يُعمانمليون لایر  151.92مبلغ ل مقاب

ً . ولدوليا ُعمانعلى حصة مسيطرة في بنك  إتش إس بي سي ستحواذمن معايير التقارير المالية الدولية نظراً إل  فقا
بنك  فروع مستحوذ عليھا حسابياً" في حين يتم التعامل معالدولي على أنه "الجھة ال ُعمانلذلك، يتم التعامل مع بنك 

على أنه "الجھة المستحوذة حسابياً" ، وذلك لألغراض محاسبية.  ُعمان الشرق األوسط المحدود إتش إس بي سي
المالية  لقوائمل إستمرارش.م.ع.ع على أنھا  ُعمان إتش إس بي سي لبنك المالية قوائمال ونتيجة لذلك، تم عرض

المال القانوني لبنك  رأسمع إجراء تعديل واحد ليعكس  ُعمان المحدودالشرق األوسط  إتش إس بي سي ع بنكفرول
الدمج"، وھو الرصيد الذي تم تعديله مقابل  إحتياطي. وقد انعكس ھذا التعديل في "طاته النظاميةاوإحتي الدولي ُعمان

إتش بنك رنة المعروضة في ھذه القوائم المالية تتعلق برقام المقاأو .2012 ديسمبر 31األرباح المحتجزة كما في 
طات النظامية و التي تتعلق االقانوني واإلحتيرأس المال اء نبإستث ُعمانالشرق األوسط المحدود فروع   إس بي سي

  مان الدولي.ببنك عُ 
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  (تابع) دمج األعمال    -5

 : كما يلي ستحواذاإلكما في تاريخ  المقررة التي تم تحديدھا اإللتزاماتو المستحوذةالقيمة العادلة لألصول 
مباشرة  القيمة الدفترية القيمة العادلة  
 ستحواذاإلقبل   ستحواذالمدرجة عند اإل 
  يُعمانألف لایر   يُعمانألف لایر   

 108,344 108,344 ةالمركزيك ونقد وأرصدة لدى البن
 1,948 1,948 المشتقات

 174,190 174,190 نوكلبمستحق من ا
 702,940 685,370 قروض وسلف للعمالءصافي 

 173,977 173,977  إستثمارات مالية
 120,723 120,609 * أصول أخرى
ً مدفوعات مقدم  1,120 1,120 ستحقةواإليرادات الم ا

 37,038 31,405 متلكات وآالت ومعداتم
 - 12,306 ودائع أساسية –أصول غير ملموسة 
 - 3,691  عالقات العميل –أصول غير ملموسة 
 950 3,868  أصول ضريبة مؤجلة

  )(21,281 (21,281)  نوكلبمستحق ل
  )(1,015,555  )(1,014,455 ودائع من العمالء
  )(4,519  )(4,519  رىاألخالبنوك  إلىنتقال بنود في سياق اإل

 (242)  )(2,342 المشتقات
  )(116,079  )(116,079 إلتزامات أخرى

 (563) (563)  إلتزامات ضريبية متداولة 
 (4,428)  )(4,428  مستحقات وإيرادات مؤجلة 

   153,161  مجموع صافي األصول المحددة
  151,923   المقابل المحولمجموع 
  (1,238)   تحواذسالناتجة عن اإل السلبية الشھرة

  

ية أفضل تقديراتنا بتاريخ االستحقاقات التعاقدية للتدفقات النقد على بناءاً نسبة الى الذمم المدينة المستحوذ عليھا، و بال*
  : تحصيلھا كما يلي الغير متوقع

  
جملة التدفقات  

  النقدية التعاقدية
 مانيألف لایر عُ 

التدفقات النقدية غير 
  المتوقع تحصيلھا

 مانيلایر عُ ألف 
  60,965 746,335 القروض و السلفيات

  114  120,723 أصول أخرى
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  إيرادات الفوائد    - 6
  

 في أشھر المنتھية الثالثة% لفترة  2.81 يبلغسنوي شامل معدل بلغت إيرادات الفوائد عن األصول المحققة للفوائد 
  ) 2012مارس  31% في  2.82مقابل ( 2013مارس  31

  

  مصروفات الفوائد    - 7
  

 %  0.56مقابل  (% 0.63بلغت التكلفة السنوية الشاملة لألموال  2013مارس  31 في أشھر المنتھية الثالثةلفترة 
  ) 2012 مارس 31في 

  

   ستردادالصافي بعد خصم اإل – األخرى اإلئتمانومخصصات مخاطر  ت اإلنخفاض في قيمة القروضمصروفا    - 8
  

 أشھر الثالثة أشھر الثالثة 
  المنتھية 

 2013مارس  31
  المنتھية

  2012مارس  31
  ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني 
   

 (364) - )12(إيضاح عامة  –خالل الفترة  المكون
 (219) )1,374( )12(إيضاح  محددة –الفترة خالل  كونالم

  61  3,108  )12/ المشطوبة (إيضاح  المخصصات المستردة
  -  58   تعديالت كنتيجة للقيمة العادلة التي تم تسويتھا

  51  222  )12المفرج عنه (إيضاح إحتياطي الفائدة 
  250  520   إستردادھاشطب القروض التي تم 

 -  )14(  ائمة الدخلديون رديئة مشطوبة مباشرة بق
  2,520 (221) 

  
  األخرىمصروفات التشغيل     - 9

 أشھر الثالثة أشھر الثالثة 
  المنتھية 

 2013مارس  31
  المنتھية

  2012 مارس 31
  ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني 
   

 (2,022) )5,203( تعويضات ومنافع الموظفين
 )2,523( )5,886( مصروفات عمومية وإدارية

        (71)  )616(  إستھالك للممتلكات، آالت والمعدات
  )11,705( (4,616) 
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  األصول غير الملموسة طفاءإ    - 10
  : كما يلي األعمال ويتم إحتسابھاة لدمج تيجنكإطفاء األصول غير الملموسة  لمثي  

 الثالثة أشھر الثالثة أشھر 
  المنتھية 

 2013مارس  31
  المنتھية

  2012مارس  31
  ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني 
   

  -  )440(  اإليداعات األساسية
 -  )131( يلالعمعالقات 

  )571(  - 
  

  للسھم الواحد العائد األساسي    - 11
  

على المتوسط المرجح لعدد  مساھمين،ال إلىلسھم من خالل تقسيم الربح المنسوب ل العائد األساسي بإحتسايتم 
  األسھم القائمة كالتالي:

 الثالثة أشھر 
 المنتھية

 الثالثة أشھر
 المنتھية

 2012مارس  31  2013مارس  31  

 980,153  2,000,313  المتوسط المرجح لعدد األسھم المصدرة باأللف
  3,000  5,742  ح الفترة (ألف لایر الُعماني)صافي رب

(بالريال  اًسنوي –صافي الربح األساسي للسھم الواحد 
  الُعماني)

0.011  0.012  

    
  إلى العمالء قروض وسلفيات    - 12

أنه ال يحق للجھة المستحوذة اإلعتراف  دمج األعمال، من معايير المحاسبة الدولية حول 3ينص المعيار رقم   
. ويوضح الجدول اإلعتراف األولي بالقروض المستحوذة نتيجة لدمج األعمال خفاض قيمة القروض عندبمخصص إن

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

  2012ديسمبر 31  2012مارس  31  2013مارس  31 
  لایر ُعماني ألف  ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني 
  

 90,702 14,871  89,492 السحب على المكشوف
 1,101,998 465,196  749,977 قروض

  30,063  15,872  22,041  أوراق تجارية مخصومة / مشتراة
  1,222,763  495,939  1,089,282  إجمالي القروض والسلفيات

  )14,625(  )3,315(  )13,562(   محددة - مخصصات إنخفاض قيمة القروض
  )289,6(  ),0086(  )4,952(   عامة - مخصصات إنخفاض قيمة القروض

  (7,406)  )403,1(  )5,928(  فوائد محتفظ بھا 
 1,194,443 485,213  1,064,840 صافي القروض والسلفيات 
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  إلى العمالء (تابع) قروض وسلفيات    - 12
  

مركزي الُعماني يتضمن الجدول على مخصص إنخفاض قيمة القروض عن القروض وإمتثاالً لقوانين البنك ال
  :المستحوذة في األعمال المدمجة

  2012ديسمبر 31  2012مارس  31  2013مارس  31 
  نيألف لایر ُعما  ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني 
  

 90,702 14,871  89,492 السحب على المكشوف
 1,172,645 465,196  1,048,396 قروض

  30,063  15,872  22,041  أوراق تجارية مخصومة / مشتراة
  1,293,410  495,939  1,159,929  إجمالي القروض والسلفيات

  (37,602)  )3,315(  )36,539(  محددة –مخصصات إنخفاض قيمة القروض 
  (16,280)  )6,008(  )14,943(  عامة –نخفاض قيمة القروض مخصصات إ

  (45,085)  )1,403(  )43,607(  فوائد محتفظ بھا 
 1,194,443 485,213  1,064,840 صافي القروض والسلفيات  

  
  كما يلي: إلى العمالء معدل الفائدة إلجمالي القروض والسلفياتشرائح          

  2012سمبردي 31  2012مارس  31  2013مارس  31 
  ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني 
  
0 – 5 % 546,269  266,359 669,783 
5 – 7 % 250,083  149,842 233,229 
7 – 10 % 298,941  66,271  318,937  

10 – 13 % 48,555  3,966  54,844  
  16,617  9,501  16,081 %  13أكثر من 

  1,159,929  495,939 1,293,410 
  

ً و إلى العمالء القروض والسلفيات لصافيستحقاق اإل تحليل  كما يلي:  955ب م لتعميم البنك المركزي رقم  فقا
  
  2012ديسمبر 31  2012مارس  31  2013مارس  31 
  ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني 
    
 342,119 184,372  250,467 أشھر   6 – 0
 27,472 8,631  49,126 شھرا  12 – 6
  170,880  92,590  95,358 سنوات  3 – 1
  200,316  105,015  226,146 سنوات  5 – 3

  453,656  94,605  443,743 سنوات  5أكثر من 
  1,064,840  485,213 1,194,443 
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   2013ارس م 31أشھر المنتھية  الثالثةغير المدققة لفترة  الموجزةإيضاحات للقوائم المالية المرحلية 
  

  إلى العمالء (تابع) قروض وسلفيات    - 12
  القروض والسلفيات  تركيز  
  كما يلي: ھيالعمالء حسب القطاع اإلقتصادي  إلىالقروض والسلفيات    

  2012ديسمبر   31  2012مارس  31  2013مارس  31 
  ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني 

  
 421,211 109,238  417,432 كيةقروض شخصية وإستھال

      
       والشركات التجارية قروضال

  178,312  104,192  135,323  واردات تجارة ال
  69,317  17,349  68,750  نشاءاتاإل
  187,219  83,809  173,463  صناعةال

  35,060  21,460  20,335  تجارة البيع بالجملة والتجزئة
  7,737  6,735  5,489  صادرات تجارة ال

  132,384  5,294  107,844  تصاالتإكھرباء وغاز ومياه ومواصالت و
  161,293  106,928  135,806  الخدمات

  54,065  19,041  52,654  التعدين والمحاجر 
  40,422  21,866  36,436  أخرى 

  736,100  386,674  865,809 
     

  6,390  27  6,397  المؤسسات المالية 
  
  1,293,410  495,939  1,159,929 مجموع القروض والسلفيات  

  
  )37,602(  )3,315(  )36,539(  محددة –مخصصات إنخفاض قيمة القروض 
  )16,280(  )(6,008  )14,943(  عامة - مخصصات إنخفاض قيمة القروض 

  )45,085(  )(1,403  )43,607(  فوائد محتفظ بھا 
  1,194,443  485,213  1,064,840  صافي القروض والسلفيات

     
 92,445 5,152 88,867  قروض المتعثرةال

  
  .مليون لایر عماني متاحة للبيع14.1 من إجمالي القروض و السلف الواردة أعاله  ھناك قروض بإجمالي مبلغ              

من إجمالي قيمة القروض والسلفيات %  90.2والفائدة المحتجزة  خاصة -قيمة القرض إنخفاضيمثل مخصص 
  . المتعثرة
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   2013مارس  31أشھر المنتھية  الثالثةغير المدققة لفترة  الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول اإيضاحات 
  

  إلى العمالء (تابع) قروض وسلفيات    - 12
  

  قيمة القرض والفائدة المحتفظ بھا: إنخفاضمخصصات 
   في الجدول 2013مارس  31في  أشھر المنتھية  الثالثةقيمة القرض لفترة  نخفاضيتم تحليل حركة المخصص إل           
  كاآلتي:           

  مجموع المخصصات  مخصص عام  محددمخصص  
  ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني 

 53,882 16,280  37,602 2013يناير  1الرصيد كما في 
  )11(  -  )11(  الرصيد اإلفتتاحي عندتأثير صرف العملة 

  1,374  -  1,374  )8(إيضاح  ل الفترةخال المكون
        خالل الفترة:المفرج عنه 

  )3,108(  )1,337(  )1,771(  )8معاد إثباته (إيضاح المستردات / العائد إلى   
  )655(  -  )655(  المشطوبات خالل الفترة 

  51,482  14,943  36,539  2013مارس  31الرصيد كما في 
        

    في الجدول 2012 مارس 31أشھر المنتھية  الثالثةقيمة القرض لفترة  نخفاضركة المخصص إليتم تحليل ح           
  كاآلتي:           

  مجموع المخصصات  مخصص عام  محددمخصص  
  ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني  ألف لایر ُعماني 

 9,089 5,644  3,445 2012يناير  1الرصيد كما في 
  583  364  219  )8ضاح (إي خالل الفترة كونالم

  (61)  -  (61)  )8معاد إثباته (إيضاح المستردات / العائد إلى   
  (288)  -  (288)  المشطوبات خالل الفترة

  9,323  6,008  3,315  2012مارس  31الرصيد كما في 
  

  يتم تحليل حركة الفوائد المحتجزة للفترة كاآلتي:
  2012مارس  31 2013مارس  31 
  ألف لایر ُعماني  مانيألف لایر عُ  

 1,586 45,085الرصيد في بداية الفترة
  214  2,738 المحتجز خالل الفترة

  )51(  )222( )8(إيضاحفي قائمة الدخل فرج عنهالم
  ) 346(  )3,994( المشطوب خالل الفترة

     
 1,403 43,607 الرصيد في نھاية الفترة

  
توضيحة في إيضاح  تم ما بخالفالقيمة الدفترية  عن بشكل مادي لسلفياتلمقدرة للقروض واالتختلف القيمة العادلة ا

).5( رقم
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   2013مارس  31أشھر المنتھية  الثالثةغير المدققة لفترة  الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول ا إيضاحات
  

  إستثمارات مالية    - 13
  تفاصيل اإلستثمارات المالية:فيما يلي   

القيمة 
 31العادلة 

رس ما
2013 

القيمة العادلة
مارس  31

2012  

القيمة العادلة
ديسمبر  31

2012  

 القيمة الدفترية
  مارس 31 
 2013 

 القيمة الدفترية
  مارس 31 
 2012  

  القيمة الدفترية
  ديسمبر 31 
 2012  

  التكلفة
  مارس 31

2013 

 التكلفة
  مارس 31

2012 

  التكلفة
  ديسمبر  31

2012 

لایر ُعماني 
 فبــــــــاآلال

لایر ُعماني
بــــــــاآلالف

يُعمانلایر 
بــــــــاآلالف

لایر ُعماني
 بــــــــاآلالف

يُعمانلایر
 بــــــــاآلالف

يُعمانلایر
  بــــــــاآلالف

ي ُعمانلایر 
 بــــــــاآلالف

يُعمانلایر
 بــــــــاآلالف

ي ُعمانلایر 
 بــــــــاآلالف

ة ة المتداول وق–األوراق المالي بس
 مسقط

        

 1,911- 2,0921,911-2,0922,207-2,207المالية
 340- 340 377 -370 377-370التأمين
 361- 405361-397 405-397الخدمات
 54- 54 44 -41 44-41الصناعة

 29,45047,670 47,369 47,998 48,27229,94847,99848,27229,948سندات حكومية
 220- 220 220 -220 220-220سندات أخرى

  51,50729,94851,13651,50729,94851,13650,255 29,45050,556 
ة ةاألاألوراق المالي ةجنبي –المتداول

بالقطاع
     

 3,675- 3,6752,881-3,6752,881-2,881سندات حكومية
 2,417- 3,1112,407-3,1113,469 -3,469 أسھم أجنبية

  6,350-6,7866,350-6,7865,288 -6,092 
   أخرىغير مدرجة وإستثمارات

 300,010610,000 825,004 610,000 825,007300,010  شھادات إيداع
 1,010- 1,010 1,010 -1,010  أسھم ُعمانية غير المدرجة

 11,696-  11,717 11,740 -12,450  مارصناديق اإلستثوحدات
    838,467300,010622,750837,731 300,010622,706 
 

 329,460679,354 896,324329,958680,672893,274 المجموع
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   2013مارس  31أشھر المنتھية  الثالثةغير المدققة لفترة  الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول ا إيضاحات
  

  إستثمارات مالية (تابع)     - 13
  

  تفاصيل تصنيف اإلستثمارات موضحة أدناه: 
مارس  31 

2013 
مارس  31

2012 
  ديسمبر  31

2012 
 ألف لایر ُعماني 

 
 ألف لایر ُعماني

 
 ألف لایر ُعماني

 
 680,672 329,958 896,324  المتاحة للبيع 

 896,324  329,958 680,672 

  
  ات المتاحة للبيع موضحة أدناه:تفاصيل اإلستثمار

مارس  31 
2013 

مارس  31
2012  

  ديسمبر 31
2012 

 ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني 
   تكلفة:

 3,675 -2,881حكومية أجنبية أوراق مالية –مدرجة 
 889,383329,460674,669أسھم و أوراق مالية أخرى –مدرجة 

  1,010  - 1,010  مدرجة إستثمارات غير 
893,274329,460679,354 

   أرباح إعادة التقييم
  1,318  498 3,050و أوراق مالية أخرى أسھم –مدرجة 

896,324329,958680,672 
  

  أصول أخرى  - 14
مارس  31 

2013 
  مارس 31

 2012  
  ديسمبر 31

2012 
 ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني 

 2,108 9591,408 دراج القيمة الحالية اإليجابيةإ –المشتقات 
  960 1,236742ت المستحقةواإليرادا مدفوعات مقدماً 

 4,515 4,3241,099 أصل ضريبة مؤجلة
  136,646  60,504 73,778  أوراق قبول 

  44,348  296 32,287  أخرى
112,58464,049 188,577 
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   2013مارس  31أشھر المنتھية  الثالثةغير المدققة لفترة  الموجزةلقوائم المالية المرحلية احول  إيضاحات
  

  أصول غير ملموسة  - 15
مارس  31 

2013 
  مارس 31

 2012 
  ديسمبر 31

2012 
 ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني 

 3,691 -3,691 عالقات العميل
 12,306 -12,306 ودائع أساسية 

15,997- 15,997 
 (1,333) -)1,904(  : اإلطفاءناقصا

 14,093 - 14,664 
  

  ممتلكات آالت ومعدات    - 16
مليون لایر في  0.31مليون لایر ُعماني الى الممتلكات و اآلالت و المعدات ( مقابل  1.1تم خالل الفترة إضافة مبلغ 

  ) 2012مارس 
  

  ودائع  - 17
 2012ديسمبر  201231مارس  31 2013مارس  31 
 ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني 

   يمكن تحليل الودائع كما يلي:
 1,052,671 1,335,039499,861وتحت الطلب حسابات جارية
  428,009  92,838 427,022  حسابات توفير
  363,667  231,436 347,185  ودائع ألجل

  7,220  4,833 6,325  أخرى
 2,115,571828,968 1,851,567 
  

ً وئع اات للودستحقاقاإل حليلت   كما يلي: 955ب م لتعميم البنك المركزي رقم  فقا
  

 2012ديسمبر  31 2012مارس  31 2013مارس  31 
 ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني 

   
 772,878 937,771383,569 شھرا 6–0
  308,296  148,577 414,663  شھرا 12–6
  165,183  50,712 137,486  سنوات 3–1
 156,994 132,44248,774  سنوات 5–3

  448,216  197,336 493,209  سنوات 5فوق
 2,115,571828,968 1,851,567 
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  2013مارس  31المنتھية أشھر  الثالثةغير المدققة لفترة  الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول اإيضاحات 
  

  (تابع) ودائع  - 17
  معدل الفائدة للودائع كما يلي: شرائح 

 2012ديسمبر  31 2012مارس  31 2013مارس  31 
 ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني 

   
0–2  % 1,985,088819,565 1,729,891 
2–4   %  125,754 2,664  116,948  
4–6  %  588 6,739  694  
6–8  %  261 -  133  
8–10  %  3,612 -  3,353  

  548  -268  % 10أكثر من 
 2,115,571828,968 1,851,567 

         
  إلتزامات أخرى   - 18
 2012ديسمبر  31 2012مارس  31 2013مارس  31 
 ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني 

  
 3,221 2,1891,401 دراج القيمة الحالية السلبيةإ –مشتقات 

  721  - 873  إلتزام ضريبي مؤجل
  1,078  6,522 936  إلتزام منافع التقاعد

  136,646  60,504 73,778  أوراق قبول
  2,414  3,400 3,208  إلتزام الضريبة

  2,920  1,594 2,264 المستحقات واإليرادات المؤجلة
  73,942  4,820 28,984  أخرى

 112,23278,241 220,942 
  
  

  والمشتقات   اإللتزاماتالطارئة،  اإللتزامات  - 19
 2012ديسمبر  31 2012مارس  31 2013مارس  31 
 ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني 

  
 131,533 40,31640,557مبيعات–للعمالت األجنبية المعجلةالعقود
  133,100  40,565 42,250مشتريات–للعمالت األجنبية لةالمعجالعقود

  136,479  - 136,066  مبادلة العملة
  3,594  2,566 -  الخيارات

  21,965  30,636 21,965  مبادلة معدل الفائدة
بدونإلتزامات غير مسحوبة وقابلة لإللغاء

 قيد
 

698,096  
 

430,590  
  

667,840  
لإللغاءإلتزامات غير مسحوبة وغير قابلة

  19,717  19,937  18,947  بدون قيد
 957,640564,851 1,114,228  
  

القانوني للبنك  المستشاررأي  إلىإستناداً وقائمة ضد البنك، القانونية الدعاوي بعض ال، كان ھنالك 2013مارس  31كما في 
  لتكوين أي مخصصات إضافية عنھا.ورية ھا ضررام من ھذه الحاالت ولذلك ال تعتبال يتوقع وجود إلتز هترى إدارة البنك أن
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  2013مارس  31أشھر المنتھية  الثالثةغير المدققة لفترة  الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول اإيضاحات 
                                 

  المالية التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة اإللتزاماتأسس تقييم األصول و  - 20
     مالتقيي اتتقني  

 المجموع المدخالت المستخدمة المدرجة 
مدخالت قابلة سعر السوق

 للرصد
  ھامة غير قابلة

  للرصد 
 

    3المستوى   2المستوى  1المستوى
 ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني 

        2013مارس  31كما
   

    األصول
  959  -  959 -  المشتقات

  896,324  1,010  886,016 9,298 المتاحة للبيع اإلستثمارات المالية
       

        اإللتزامات 
  2,189  -  2,189 -  المشتقات

       
        2012مارس  31كما

        األصول
  1,408  -  408 1 -  المشتقات

  329,958  -  329,958 - المتاحة للبيع اإلستثمارات المالية
      

        ات اإللتزام
  1,401  -  1,401 -  المشتقات

  

من مستويات القيمة العادلة تقارب القيمة العادلة، و لم يطرأ أي تغيير مادي على  3القيمة الدفترية لألصول المقاسة بالمستوى 
وكذلك أساس تقييم  من معايير التقارير المالية الدولية. 13القيمة العادلة لتلك األصول خالل الفترة، طبقاً لما تطلبه المعيار 

 .للبنك خيرةاألفصاح في القوائم المالية المرحلية الموجزة لم يطرأ أي تغيير بشأنھما تم اإل 3و 2المستوى 
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   2013مارس  31في أشھر المنتھية  الثالثةغير المدققة لفترة  الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول اإيضاحات 
  

  األصول واإللتزاماتعدم تطابق   - 21
  كما يلي: 955وفقاً لتعميم البنك المركزي رقم ب م  اإللتزاماتيمكن تحليل عدم التطابق بين األصول و  

  2012ديسمبر  31  2012مارس  31  2013مارس  31 

  األصول 
 

اإللتزامات 
 وحقوق الملكية

  األصول عدم التطابق
 

اإللتزامات 
 وحقوق الملكية

  األصول عدم التطابق
 

اإللتزامات 
 ملكيةوحقوق ال

 عدم التطابق
 

لایر ُعماني  
 باآلالف

لایر ُعماني 
 باآلالف

لایر ُعماني 
 باآلالف

لایر ُعماني
 باآلالف

لایر ُعماني
 باآلالف

لایر ُعماني
  باآلالف

لایر ُعماني 
 باآلالف

لایر ُعماني
  باآلالف

لایر ُعماني 
 باآلالف

   اإلستحقاقات
 369,554 1,046,295 1,415,849 1,557,5921,083,762473,830699,850482,977216,873شھرا6 – 0
  )262,275( 308,287  46,012 (135,280) 151,576 16,296  )326,768( 420,753 93,985 شھرا12 – 6
 52,120 165,177 217,297 95,20650,71244,494)107(137,379137,486سنوات3 – 1
 57,117 156,994 214,111 261,810132,442129,368137,48048,77488,706سنوات5 – 3

  )216,516( 736,063  519,547 (214,793) 311,329 96,536  )276,323( 786,741 510,418 سنوات5أكثر من
  2,561,184 2,561,184 -  1,045,368 1,045,368 -  2,412,816 2,412,816  - 

  التعرض لمخاطر اإلئتمان  - 22

  اتقروض وسلفي 
  ماني)(طبقاً للبنك المركزي العُ 

  اإلستثمارات المالية  مستحقات من البنوك

مارس  31 
2013  

مارس  31
2012  

  ديسمبر  31
2012  

مارس  31
2013  

مارس  31
2012  

ديسمبر  31
2012  

مارس  31
2013  

مارس  31
2012  

ديسمبر  31
2012  

لایر ُعماني  
 باآلالف

لایر ُعماني 
 باآلالف

لایر ُعماني
 الفباآل

لایر ُعماني 
 باآلالف

لایر ُعماني
 باآلالف

لایر ُعماني
  باآلالف

لایر ُعماني 
 باآلالف

لایر ُعماني
  باآلالف

لایر ُعماني 
 باآلالف

 - - ----88,8675,15292,445متعثرة–إنخفاض القيمة بشكل فردي
–مخصص اإلنخفاض في قيمة القروض

 محددة وفوائد محتجزة
 
)80,146( 

 
(4,718) 

  
(82,687)

 
- 

 
-

 
- 

  
- 

  
-  

  
- 

  -  -  - - - - 9,758 434 8,721 متعثرة–القيمة الدفترية
 -  - - ---43,3104,45921,471تخفيض قيمتھاولم يتم  ةمستحق

 680,672 329,958 896,324 1,179,494194,563117,924183,858 486,328 1,027,752منخفضة القيمةليستومستحقة غير 
 - - ----(16,280) (6,008))14,943(إحتياطيات إنخفاض قيمة القروض

 680,672  329,958 896,324  183,858 117,924 194,563 1,194,443 485,213 1,064,840 إجمالي القيمة الدفترية 
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    رأس المال  - 23
  بيسة مدفوعة القيمة بالكامل 100ا ھنم لك سھماً قيمـة  2,000,312,790البنك مقسم إلى  لام رأس

المال المرخص به البالغ  رأس).مقابل 2012 مارس 31في بيسة  100يمة كل منھا ق سھم 980,153,267مقابل ( 
  بيسة) 100ليون سھم قيمة كل سھم م  1,000 – 2012مارس  31( بيسة. 100مليون سھم قيمه كل سھم  7,500
بنك إلى  1,020,159,523جمالي  إأسھم عادية ب 2012يونيو  3أصدر البنك في  أعالهكور ذس المال المأمن ر

  )5ج مع بنك ُعمان الدولي ( إيضاح ندماكجزء من اإل ُعمانالشرق األوسط المحدود فرع   إتش إس بي سي
  

  يسيينمساھمين رئ
كما ھي  عدد األسھم التي يمتلكونھا بأسمائھم، و بنك% أو أكثر من أسھم ال10ملكون الذين ي بنكجميع مساھمي ال

  : يلي
  
  2012ديسمبر  31   2012مارس  31 2013مارس  31   

 عدد األسھم عدد األسھم عدد األسھم 
   
بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط )1

  المحدود
1,020,159,523 - 1,020,159,523 

     معالي الدكتور/ عمر بن عبدالمنعم  2) 
 الزواوي

- 98,702,140  - 

  
  ات إحتياطي  - 24

  

  إحتياطي قانوني  ( أ ) 

ً و ، لحساب % من أرباح السنة10تم تحويل ي ،ةوتعديالت،1974ي لعام ُعمانلقانون الشركات التجارية ال فقا
ً حتى يبلغ رصي اإلحتياطي إن ھذا  ال البنك على األقل.م رأسما يعادل ثلث قيمة  اإلحتياطيد القانوني سنويا
  غير قابل للتوزيع. اإلحتياطي

  نظامي  إحتياطي  (ب)

ً و عن السلطة المنظمة لألنشطة البنكية في الھند، التي يعمل فيھا  2000 سبتمبر 30للوائح الصادرة بتاريخ  فقا
نظامي غير قابل للتوزيع إال  إحتياطيأرباحھا لحساب  % من25بعض فروع البنك، يتعين على الفروع تخصيص 
ً بموجب موافقة مسبقة من السلطة المنظمة. وو ، يتعين على 1989مارس  27للوائح سابقة صادرة بتاريخ  فقا

  .  2000نظامي حتى عام  إحتياطي% من أرباحھا لحساب 20الفروع في الھند تخصيص 

  اندماج إحتياطي  (ج)
  

 فروعإنشأ إحتياطي إندماج نتيجة تطبيق مبادى المحاسبة عن اإلستحواذ العكسي لدمج أعمال  2012كما في يونيو 
ش.م.ع.ع. وطبقاً لمعايير التقارير المالية الدولي  ُعمانوبنك  ُعماناألوسط المحدود إتش إس بي سي الشرق بنك 

  .5الدولية، تم المحاسبة عن اإلستحواذ كإستحواذ عكسي كم ھو مبين بإيضاح 
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  (تابع)ات إحتياطي  - 24
  

  القيمة العادلة متاحة للبيع إحتياطي  )د( 

  تغيرات القيمة العادلة ألصول مالية متاحة للبيع. القيمة العادلة متاحة للبيع يمثل إحتياطي
  

   البنك% من أسھم 10وحاملي أسھم األطراف ذات العالقة   - 25
  

عائالت. يتضمن العائلة إذا كانت شركات، أفراد، أو بنك، % أو أكثر من أسھم ال10ھم لـ قد يتضمن حاملي األس
العائلة لألفراد ھم الذين من المتوقع أن يكون  أعضاء. بنك% أو أكثر من أسھم ال10مجموع العائلة  أعضاءأسھم 

  .بنكاللھم التأثير، أو يتأثروا بالشخص في التعامل معه في 
  والوحدات ذات الصلة. إتش إس بي سي.كذلك ھذا يتضمن موظفي اإلدارة الرئيسيين ووحدات مجموعة 

يتم تقديم التفاصيل بشكل منفصل عندما تكون القروض والتسھيالت المتعلقة بعضو مجلس اإلدارة و/أو مساھم 
ألطراف ذات عالقة.  % من إجمالي القروض والتسھيالت5ت العالقة التابعة له/لھا أكثر من رئيسي والجھات ذا

  ة.ويمثل العمود "أخرى" معامالت مع جھات تتعلق بأكثر من عضو مجلس إدار
 % أو أكثر من أسھم البنك10ملكون يتم توضيح تحليل المعامالت مع األطراف ذات العالقة أولئك الذين ي

  خالل الفترة كما يلي:سيين") او أفراد عائالتھم ("مساھمين رئي
  

وحدات مجموعة 
 إتش إس بي سي

والمساھمين 
 الرئيسيين

أعضاء مجلس
  إدارة 

موظفي اإلدارة 
  الرئيسيين

  المجموع  أخرى 

 ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني 
        2013مارس31

  17,161  16,941  220 - -  ض وسلفياتقرو
، ودائع وحسابات حسابات جارية

 أخرى
 
- 

 
86 

 
- 

 
36,139  

  
36,225  

  7,852  7,852 - - -  خطابات اإلئتمان والضمان
  - - - - -  مخصص القروض والسلفيات

  32,889 - - - 32,889  مستحق من البنوك
  15,336 - - - 15,336  مستحق إلى البنوك      

مارس  31المنتھية للفترة
2013 

      

  88 - - - 88  صافي إيرادات الرسوم
  )3,588(  )36(  )666( )3( )2,883(  تشغيل اخرىمصروفات

  19  19 - - -  شراء الممتلكات والمعدات
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  % من أسھم الشركة (تابع) 10األطراف ذات العالقة وحاملي أسھم   - 25
  
وحدات مجموعة 

 إتش إس بي سي
والمساھمين 
 الرئيسيين

أعضاء مجلس
  إدارة 

موظفي اإلدارة 
  الرئيسيين

  المجموع أخرى

 ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني ألف لایر ُعماني 
 

  2012مارس 31
       

  145  - 145 - -  قروض وسلفيات
، ودائع حسابات جارية
  وحسابات أخرى

 
- 

 
- 

 
- 

  
-  

  
-  

خطابات اإلئتمان 
  والضمان

 
- 

 
- 

 
- 

  
-  

  
-  

مخصص القروض 
  والسلفيات

 
- 

 
- 

 
- 

  
-  

  
-  

 3,910  - - -3,910  مستحق من البنوك
 6,291  - - -6,291 مستحق إلى البنوك

        
        

مارس  31للفترة المنتھية 
2012 

       

  -  - - - -  صافي إيرادات الرسوم
التشغيل  اتمصروف
  االخرى

 
)1,449(- 

 
)490(  

 
-  

  
)1,939(  

  
 

االطراف ذات  % و ودائع 8% إلى  3.25بين قروض و سلف االطراف ذات العالقة تحمل فائدة تتراوح ما 
  % 1.25% و  0.25ما بين العالقة تحمل فوائد تتراوح 

  
  تشغيليةالقطاعات ال  -26

بشأنھا تقارير على النحو الوارد في القوائم المالية للسنة  هتم مناقشة العوامل المستخدمة لتحديد القطاعات الصادر
  .2012ديسمبر  31المنتھية في 
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 تشغيليةالقطاعات ال  -26
  

  القطاعات الجغرافية
  أدناه: 2013مارس  31كما في  لرئيسيةالھامة حسب مواقع األصول ا يتم توضيح التحليل الجغرافي للبيانات المالية

  
    ُعمانسلطنة   أخرى  تسويات  المجموع

    يُعمانلایر   يُعمانلایر   يُعمانلایر   يُعمانلایر 
  2013مارس  31  (باآلالف)  (باآلالف)  (باآلالف)  باآلالف)(

16,526 - 70 16,456 
صافي إيراد التشغيل قبل إنخفاض قيمة القروض  و

 مخصصات مخاطر اإلئتمان األخرى

2,520 - 37 2,483 
إنخفاض قيمة قروض ومخصصات مخاطر

 صافي اإلستردادات -اإلئتمان األخرى
19,046 - 107 18,939   إيراد التشغيلصافي

)12,276( - )324( )11,952(   مجموع مصروفات التشغيل
6,770 - )217( 6,987   الربح قبل الضريبة

)1,028( - )74( )954(   المصروف الضريبي
  الربح للفترة 6,033 )291( - 5,742

  صافي قروض وسلف للعمالء 1,064,266 574 - 1,064,840
2,561,184 )26,269( 35,756 2,551,697   مجموع األصول

    
2,115,571 - 13,038 2,102,533   ودائع من العمالء
2,261,954 )9,694( 15,709 2,255,939   مجموع اإللتزامات

  
  

  أدناه: 2012مارس  31كما في  الرئيسية الھامة حسب مواقع األصول يتم توضيح التحليل الجغرافي للبيانات المالية
    ُعمان سلطنة  أخرى  ياتتسو  المجموع

    يُعمانلایر   يُعمانلایر   يُعمانلایر   يُعمانلایر 
  2012مارس  31  (باآلالف)  (باآلالف)  (باآلالف)  (باآلالف)

  
8,360 

  
- 

  
- 

 
8,360

  صافي إيراد التشغيل قبل إنخفاض قيمة القروض 
 و مخصصات مخاطر اإلئتمان األخرى

  
(221) 

  
- 

  
- 

 
(221)

مخاطر اإلئتمانإنخفاض قيمة قروض ومخصصات
   صافي اإلستردادات-األخرى

8,139 - - 8,139   صافي إيراد التشغيل
(4,616) - - (4,616)   مجموع مصروفات التشغيل

3,523 - - 3,523   الربح قبل الضريبة
(523) - - (523)   المصروف الضريبي
3,000 - - 3,000   الربح للفترة

485,213 - - 485,213   للعمالءالقروض وسلف صافي
1 045,368 - - 1,045,368   مجموع األصول

828,968 - - 828,968   ودائع من العمالء
928,148 - - 928,148   مجموع اإللتزامات
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  )(تابع تشغيليةالقطاعات ال  -26
  

  قطاعات األعمال
حول ھذه القوائم المالية الموجزة غير المدققة.  4تم مناقشة المعلومات المتعلقة بالمنتجات والخدمات في اإليضاح 

  .2012ديسمبر  31وقد تم عرض نتائج لكل قطاع في التقرير المالي المنتھي في 

  المال  رأسمعدل كفاية   -27
ً المال و رأستفاصيل كفاية  إحتسابيتم  المعايير المنصوص عليھا من قبل البنك للتسوية العالمية كما يلي  إلى فقا

   أدناه:
  

مارس  31 
2013  

  مارس 31
 2012 

  ديسمبر 31
2012 

  ألف لایر  
 ُعماني

  ألف لایر 
 ُعماني

  ألف لایر 
 ُعماني

     
 288,020 2288,020118,675الدرجةو1الدرجةمال من رأس 

  1,796,589  1,631,764723,102 اطرأصول مرجحة بالمخ
  % 16.03 % 16.41%17.65 معدل كفاية رأس المال %

  
  النقد وما في حكم النقد  - 28
  

 مارس31 
 2013 

 مارس 31
2012 

  ديسمبر 31
2012 

 ألف لایر 
 ُعماني

  ألف لایر
 ُعماني

  ألف لایر
 ُعماني 

يشمل ملخص الميزانية العمومية المرحلية غير
 ما يلي:  المدققة

    

 120,540 248,23046,791ةالمركزيوكالنقد واألرصدة مع البن
  183,858 117,924 194,563 مستحقات من البنوك

  (46,170) (20,939) )34,151( مستحقات للبنوك
  408,642 143,776 258,228  

منبعد ثالثة أشھرمستحقةتعديالت لبنود 
  (15,885) (500)  )15,885( دةإلستحواذ واألرصدة المقيتاريخ ا

  392,757 143,276 242,343  
      يتكون النقد وما في حكم النقد:

  104,655 232,34546,291ةالمركزيوكالنقد واألرصدة مع البن
  183,858 117,924 194,563 مستحقات من البنوك

  (46,170) (20,939) )34,151( مستحقات للبنوك
  242,343 392,757143,276  المجموع

  
  


