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 م4112 سبتمبر 31 في الُمنتهية أشهر التسعة لفترة اإلدارة مجلس تقرير

 األفاضل،،، الُمساهمين السادة

 م.1102 العام من الثالث الربع عن للبنك المالية النتائج اإلدارة، مجلس أعضاء عن نيابة اليكم، أُقّدم أن يسعدني

العائدات،  زيادةفي صدد تحقيق أهدافنا  االستراتيجية التي تتمثل في  ملموسالو  جيدال تقدملقد أستمر في الربع الثالث ال

في العمل المصرفي، ضمن إطار التميز  العالميةووضع أسس ُموّحدة لإلجراءات والعمليات، فضال  عن تطبيق أعلى المعايير 

بشكل خاص أن نرى أن النتائج المالية لهذا الربع الثالث ويسرني . الخدمة للعمالء في جميع األوقاتو األداء الفريد في تقديم 

 . 1102أفضل من الربعين األولين لعام 

 األداء ّخصمل

 مقارنة ُعماني لاير مليون 955 إلى لتصل األرباح صافي في% 1551 بنسبة إنخفاضا   الثالث تظهر نتائج األداء في الربع

 عن واإلفراج ضخمة إستردادات من االستفادة إلى ذلك ويعود ،م 1103 عام من نفسها الفترة في ُعماني لاير مليون 0157بـ

 البيع لألصول وكذلك التخفيضات األخرى التى حققناها.  أعقاب في العام المخصص من جزء

 

 لاير مليون 5351 إلى ليصل% 150 بنسبة القروض إنخفاض من المحّمل  احتساب قبل التشغيلي الدخل صافي زاد ولقد

 و الفوائد إيرادات صافي إرتفاع بسبب وذلك 1103 عام من نفسها الفترة في ُعماني لاير مليون 5059 بـ مقارنة ُعماني

مليون لاير  3655% ليصل إلى 052الرسوم.  وإرتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة  وإيرادات األرباح توزيعات إيرادات

وذلك بسبب إنخفاض التكلفة العالية لودائع  1103مليون لاير ُعماني في الفترة نفسها من عام  3651ُعماني مقارنة بـ 

 0652% لتصل إلى 350أصول الشركات.  كما زادت إجمالي اإليرادات التشغيلية األخرى بنسبة الشركات و الزيادة في 

 .1103مليون لاير ُعماني لنفس الفترة من عام  0559مليون لاير ُعماني مقارنة بـ 

 

 358ي بلغ قيمتها مليون لاير ُعماني مقارنة بصافي المبالغ المسترّدة الت 156وبلغ صافي المحّمل عن إنخفاض القروض مبلغ 

 خالل والمؤسسات الشركات من البنك عمالء من سترداداتاإل تعكس والتي، 1103مليون لاير ُعماني لنفس الفترة من عام 

مليون لاير ُعماني من  057، باإلضافة إلى اإلفراج عن مبلغ عنها تم اإلفراج ُعماني لاير مليون 150 بقيمة الماضي العام

 . 1103المخصص العام بعد خفض قيمة سلفيات وقروض الشركات والمؤسسات في عام 

 

 ُعماني لاير مليون 2155 بـ مقارنة   ُعماني لاير مليون 2157 إلى لتصل طفيف بشكل التشغيلية المصروفات زادت لقد و

 .1103 عام من الفترة لنفس

 

% 0151م زيادة  بنسبة 1102سبتمبر  31ولقد شهدت القروض والسلفيات بعد خصم المخصصات والفوائد المجنبة حتى 

% 656ودائع العمالء بنسبة  مليون لاير ُعماني، ويعود ذلك إلى زيادة أصول الشركات.  وانخفضت 003855لتصل إلى 

 ودائع الشركات. مليون لاير ُعماني بسبب انخفاض  081153لتصل إلى 
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% للفترة 0951م مقارنة بنسبة 1102سبتمبر  31% للفترة المنتهية في 0759وبلغت نسبة كفاية رأس مال البنك نسبة 

 ، وهو ما يمثل قاعدة رأس مال قوية  وراسخة لدعم نمو البنك المستقبلي. م1103سبتمبر  31المنتهية في 

 

 

 ُعمالء تجربة أفضل تقديم

 الموجهة للحلول نتيجة   المبيعات نشاط في قويا   تحسنا   الثروات وإدارة لألفراد المصرفية الخدمات قطاع في نشهد نزال ال

 مع إيجابية أكثر مناقشات إجراء إمكانية الموظفين منح مما احتياجاتهم، وتلبية العمالء خدمة على أكبر بشكل والمركزة

 لدينا الرئيسية األعمال قطاعات صعيد وعلى. األصول على األستحواذ في قياسي نمو تحقيق شأنها من كان والتي العمالء

 جديد عدد على األستحواذ في قياسيا   نموا أيضا   حققت فلقد بريميير، و أدفانس بأسم المعروفة المصرفية الخدمات في المتمثلة

 .العمالء من

قمنا بتوسيع بشكل إضافي العروض المقدمة من خالل الخدمة المصرفية الرقمية مع تدشين خدمة اللغة العربية للموقع  لقد

الخدمات  بشكل إضافي تسهيل أجل من البنكي، الهاتف خدمة على عديدة تحسينات بإدخال وقمنا للبنك، العام لكترونياإل

 المصرفية وجعل التواصل مع البنك أكثر مالئمة للعمالء. 

الدولي وذلك من خالل إبرام صفقات  هتواجد مع تقترن عندما المحلية البنك إمكانات قوة إظهار أجل من العمل واصلنا ولقد

في ذلك العمالء الرئيسين مثل شركة نفط عمان. ولقد غمرتنا سعادة بالغة بالحصول على  مابجديدة مع العمالء شركات، 

 جائزتين مميزتين من أفضل مصرفي في الشرق األوسط وهما "أفضل حساب شركات" و "أفضل إدارة للخزنة". 

 :والمجتمع موظفينا في االستثمار

كل من نهلة الخروصي و مسعود  نضمامإسعداء لتعيين عدد جديد من المواطنين العمانيين في مناصب تنفيذية عليا، مع  نحن

مما يعكس التزامنا نحو جذب وتطوير المهارات و الغيثي إلى قطاع األعمال البنكية للشركات وقطاع اإللتزام على التوالي، 

 في السنوي الوظائف جناح برعاية قمنا فلقد العمانية، الوطنية للخبرات الدعم من المزيد تقديم صدد وفيالخبرات العمانية. 

 .الخاص بي إيدو تراك عمان الماضي سبتمبر في الوظائف و التدريب و التعليم معرض

بتقديم الدعم لمركز مسقط لرعاية األطفال و إقامة معرض في  هموظفي و البنك قام الماضي المبارك رمضان شهر وخالل

 جراند مول لمجموعة من السيدات العمانيات أصحاب المشاريع الصغيرة. مسقط مركز

في مطلع هذا العام،  هللميا العمانية الجمعية مع المبرمة الشراكة و العالقة أواصر بتعميق البنك قام فلقد أخر، صعيد وعلى

 نشاهد أن أسعدنا كما. األفالج بعض أصالح في للمساعدة نخل والية في الوقت بعض البنك موظفي دد منعفلقد أمضى 

 الى تهدف والتي عمان، باوند وارد -أوت مع بالتعاون تدار والتي" كشافستاإل رحلة"  برنامج في األولى الدورات إنطالق

 بالمهارات الحياتية الرئيسية للمستقبل. المدارس أطفال تزويد
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 خاتمة

 وللموظفين ُعمالئنا، لجميع وتقديري شكري عن أُعرب أن أودّ  اإلدارة، مجلس أعضاء كافة عن وبالنيابة الختام، وفي

. كما نخّص بالشكر البنك المركزي الُعماني و إلتزام متواصل وتفاني في العمل جهد من بذلوه ما على اإلداري والفريق

 والهيئة العامة لسوق المال على دعمهم المتواصل وإرشاداتهم الحكيمة. 

 

 هللا حفظه -الُمعظّم سعيد بن قابوس السلطان الجاللة صاحب لحضرة وامتناننا تقديرنا خالص عن أُعرب أن أيضا   وأودّ 

العظيم من خالل  هشعب و الكريم البلد لهذا والرخاء النمو من والمزيد واالستقرار السالم لتحقيق الريادية نظرته على ورعاه،

 في جهودة المستمرة لتحقيق النهضة و النماء لسلطنة عمان.  هلجاللتلكامل قيادتة الرشيدة و الحكيمة. كما إننا نقدم دعمنا ا

 التقدير،، وبالغ الشكر خالص منّا وتقبّلوا

 

 

 

 إلدون دايفيد

   اإلدارة مجلس رئيس
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 4112 سبتمبر 31المنتهية في شهر أ التسعةفترة لنتائج غير المدققة لا ملخص

 (%)التغير  1103 سبتمبر 31 4112 سبتمبر 31  

  ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 

بعد خصم القروض والسلفيات صافي 

 %01 0،106،090 1،138،211 المخصصات والفائدة المحتفظ بها 

 %(7) 0،917،803 1،811،311 ودائع من العمالء

 %152 317،271 318،333  صافي األصول

 - 15052 15112 الواحد*صافي األصول للسهم 

 

 أشهر التسعة فترة 

 المنتهية في

أشهر  التسعةفترة 

 المنتهية في

 (%)التغير 

  1103 سبتمبر 31 4112 سبتمبر 31 

  ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 

 %1 35،989 33،122                                                                                                                        صافي إيرادات الفوائد

 %(16) 01،727 1،281 صافي الربح للفترة

 %(15) 15118 15113 (سنوي أساس)على  للسهم العائد** 

 %6 %09511 %11512 رأس المال ***نسبة كفاية
 
 
 

على  سبتمبر 31 الدفترية( في صافي األصول )القيمة الدفترية( للسهم الواحد بقسمة صافي األصول )القيمة إحتسابيتم * 
 .سبتمبر 31 في القائم  كما  العادية  األسهم  متوسط عدد

  

للمساهمين العاديين للفترة  بقسمة صافي الربح بعد الضريبة المنسوب (سنوي على أساس) الواحدللسهم  العائد إحتسابيتم **
 .للفترة القائم سهم العادية األ عدد متوسط على سبتمبر 31 المنتهية في

 

 المال.  رأس. وتمثل نسبة مخاطر األصول المرجحة لالمال رأسلكفاية   بازلإلتفاقية  فقا  المال و رأسنسبة كفاية  إحتسابيتم ***
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 سبتمبر 31في أشهر المنتهية  التسعةالمدققة لفترة  غير الموجزةالمرحلية  خراآلالشامل  الدخلو والخسارةأالربح  قائمة

4112    

                                                                      

 المنتهيالربع   

 في 

 سبتمبر 31 

4112 

الربع المنتهي 

 ي ف

31 

 1103سبتمبر

أشهر  التسعة

 فيالمنتهية 

 سبتمبر 31 

4112 

أشهر  التسعة

 فيالمنتهية 

 سبتمبر 31

1103 

 ُعمانيألف لاير  ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ُعمانيألف لاير  إيضاح 

 23،515 20،919 02،602 11،431 6 إيرادات الفوائد

 (7،506) (5،385) (0،751) (1،831) 7 مصروفات الفوائد

 35،989 36،522 01،861 13،313  صافي إيرادات الفوائد                     

      

 8،716 9،512 1،781 3،334  صافي  إيرادات الرسوم

 5،700 5،276 0،811 4،123  صرف العملة صافي إيرادات 

 062 818 - -  إيرادات توزيعات أرباح

 0،321 591 0،190 24 8 إيرادات تشغيلية أخرى

إنخفاض  المحمل من صافي إيراد التشغيل قبل

 اإلئتمانقيمة القروض ومخصصات مخاطر 

 18،823  األخرى

 

 

08،735 

 

 

51،961 50،901 

 قروضالإنخفاض قيمة من  (المحمل)

 -األخرى اإلئتمانومخصصات مخاطر 

 (1،331) 9 اإلستردادات     بعد خصم  صافيالب

 

 

671 

 

 

(1،611) 3،812 

 55،736 51،361 09،215 11،213  صافي إيراد التشغيل

 (38،815) (39،110) (02،517) (13،311) 01 مصروفات التشغيل 

 (0،702) (0،702) (570) (111) 00 الملموسة غير إطفاء وإنخفاض القيمة لألصول 

 (21،509) (21،705) (05،198) (12،424)  مجموع مصروفات التشغيل

 05،107 9،625 2،317 3،432  الربح قبل الضريبة

 (1،271) (065) (839) 118  المصروف الضريبي

 01،727 9،281 3،268 3،814  للفترةالربح 

      الشامل اآلخر  مصروف(ال)/الدخل 

 ضمنتصنيفها الحقاً  إعادة البنود التى سيتم

شروط ستيفاء إوالخسارة عندما يتم أالربح 

 معينه

 

 

  

 

لإلستثمارات  القيمة العادلة (خسائر)/أرباح -

 المتاحة للبيع

 
1،112 

 

791 

 

0،170 3،519 

القيمة  (خسائر) /ضرائب الدخل عن أرباح -

 (112)  العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع

 

(79) 

 

(018) (313) 

 (621) (51) (061) (31)  تأثير تحويل العملة -

  813 529 903 1،586 

 05،333 01،393 2،107 2،111  مجموع الدخل الشامل للفترة 

      

 15118 15116 15117 15118 01 )ر.ع(للسهم الواحد   - األساسي  العائد

 

 .الموجزةجزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية  30 إلى 01من على الصفحات  المرافقة تشكل اإليضاحات
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 4112 سبتمبر 31في  كما غير المدققة  الموجزةالمرحلية  ركز الماليقائمة الم

 .الموجزةال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية  جزءا   30 إلى 01من على الصفحات  المرافقة تشكل اإليضاحات

 .دارةمجلس اإل لقراروفقا   م 1102 أكتوبر 17لإلصدار في  الموجزةالمرحلية  الماليـةالقوائم د اإعتمتم 

 

 

  ندرو لونجأ   ديفيد إلدون

 الرئيس التنفيذي             رئيس مجلس اإلدارة

 مدققــــــــــة    

  سبتمبر 31في   

4112 

  سبتمبر 31في 

1103 

  ديسمبر 30في 

1103 

 يُعمانلاير ألف  يُعمانلاير ألف  يُعمانلاير ألف  إيضاح 

     األصول

 007،619 020،238 113،814   ةك المركزيونقد وأرصدة لدى البن

 092،300 138،159 433،141  مستحق من البنوك

 981،271 0،106،090 1،138،211 03 سلف للعمالءالصافي القروض و

 813،300 826،669 131،382 02 اإلستثمارات المالية 

 60،708 66،060 32،438 05 أصول أخرى

 01،379 01،951 11،331 06 أصول غير ملموسة

 30،168 30،373 31،224 07 معداتالو ممتلكات ال

 1،111،888 1،351،820 4،441،131  مجموع األصول
 

 اإللتزامات وحقوق الملكية
 

    

     اإللتزامات

 20،831 31،035 11،231  نوكلبمستحق ل

 0،791،713 0،917،803 1،811،311 08 ودائع من العمالء

 81،518 85،213 11،121 09 إلتزامات أخرى

 0،905،120 1،125،370 1،111،411  مجموع اإللتزامات
 

 حقوق الملكية
   

 

 111،130 111،130 411،131 12 رأس المال

 33،759 31،673 33،111 )أ(15 إحتياطي قانوني

 0،286 0،267 1،288 )ب(15 إحتياطي نظامي

 5،166 2،861 3،141 )ج(15 للبيع القيمة العادلة إلستثمارات متاحة إحتياطي

 - - (481) )د(15 عمالت صرفإحتياطي 

 65،515 68،237 31،311  األرباح المحتجزة

 315،827 317،271 318،333  مجموع حقوق  الملكية

     

 1،111،888 1،351،820 4،441،131  الملكيةمجموع اإللتزامات وحقوق 

     

 15053 15052 15112  ر.ع - صافي األصول للسهم الواحد

      الي المخارج قائمة المركز  بنود

     إلتزامات عرضية وإرتباطات

 93،126 91،115 18،114  اإلعتمادات المستندية -

 173،716 178،360 488،311  الضمانات -

 0،181،739 0،132،305 1،111،112 11 أخرى -

  1،113،213 0،211،910 0،227،290 
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 4112 سبتمبر 31أشهر المنتهية في  التسعةفترة لغير المدققة  الموجزةحقوق الملكية المرحلية  ات فيتغيرالقائمة 

  

 

 

 رأس المال

 

 

إحتياطي 

 قانونـــي

 

 

إحتياطي 

 نظامي

إحتياطي 

القيمة العادلة 

إلستثمارات 

 متاحة للبيع

 

 

 رفص إحتياطي

 أجنبية عمالت

 

 

األربــــاح 

 المحتجزة

 

 

 

 المجموع

ألف لاير  

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

 ألف لاير

 ُعماني 

ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

 192،037 58،561 - 0،635 0،136 31،673 111،130  1103يناير  0في 

        مجموع الدخل الشامل للفترة

 01،727 01،727 - - - - - ربح الفترة

ش     امل ال مص     روف(ال) /دخل ال     

 للفترة خراآل

       

 (621) (291) - 0 (050) - - لةالعمأثر تحويل 

صافي الحركة في القيمة العادلة 

)بعد لإلستثمارات المتاحة للبيع

 3،116 - - - خصم الضرائب(

 

 

- - 3،116 

 1,586 (291) - 3،117 (050) - - مجموع الدخل الشامل اآلخر للفترة 

 05،333 01،157 - 3،117 (050) - - مجموع الدخل الشامل للفترة

 - (381) - - 381 - - النظاميحتياطي الى اإل تحويل

 - - 130 3،117 - 00،875 05،333 

معامالت مع  المساهمين مدرجة 

 مباشرة بحقوق الملكية

       

ع     ن توزيع    ات أرب     اح مدفوع     ة 

1101  - - - - 

 

- (1،111) (1،111) 

 317،271 68،237 - 2،861 0،267 31،673 111،130 1103 سبتمبر 31في 

        

 311،821 31،111 - 1،133 1،283 33،111 411،131 4112يناير  1في 

        للفترةمجموع الدخل الشامل 

 1،281 1،281 - - - - - ربح الفترة

 خاراآلشاامل المصروف(ال) /دخلال

 للفترة

       

 (11) - (14) - 4 - - ةعملالأثر تحويل 

صافي الحركة في القيمة العادلة 

)بعد لإلستثمارات المتاحة للبيع

 133 - - - خصم الضرائب(

 

 

- - 133 

 113 - (14) 133 4  - - الدخل الشامل اآلخرللفترةمجموع 

        

 11،313 1،281 (14) 133 4 - - مجموع الدخل الشامل للفترة

 - 441 (441) - - - - المحتجزة األرباح من تحويل

 - - 4 133 (481) 1،111 11،313 

        

معااامالت مااع  المسااادمين مدرجاااة 

 مباشرة بحقوق الملكية

       

 (1،312) (1،312) - - - - - 1103توزيعات مدفوعة عن 

 318،333 31،311 (481) 3،141 1،288 33،111 411،131 4112 سبتمبر 31في 

.الموجزةال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية  جزءا   30إلى  01من على الصفحات  المرفقة تشكل اإليضاحات



  مان ش.م.ع.عبي سي ع  س أبنك إتش 

 

00 
 

 4112 سبتمبر 31أشهر المنتهية في  التسعةفترة لغير المدققة  الموجزةقائمة التدفق النقدي المرحلية 

  

أشهر  التسعةفترة   

 المنتهية في 

 4112 سبتمبر 31

 أشهر التسعةفترة  

 المنتهية في

 1103  سبتمبر31 

 ألف لاير ُعماني  ألف لاير ُعماني إيضاح 

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 05،107  1،321  الربح قبل الضريبة

     تسويات لـ: 

 (021)  1،213  بنود غير نقدية مدرجة في الربح قبل الضريبة  -

 312،291  (133،131)  التغير في األصول التشغيلية  -

 (60،723)  (13،131)  التغير في اإللتزامات التشغيلية-

 -  (418)  ضرائب مدفوعة  -

 157،812  (131،383)  التشغيل أنشطة )المستخدم في( /صافي النقد الناتج من

     

     األنشطة اإلستثمارية منالتدفقات النقدية  

 (2،878،158)  (1،131،113)  شراء إستثمارات مالية

 2،705،187  1،313،111  إستحقاق إستثمارات ماليةت من متحصال

 (3،726)  (1،411) 07 شراء ممتلكات و معدات

 52  211  متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

 (118)  (31)  العملةأثر تحويل 

األنشطة  (المستخدم فيالناتج من/) صافي النقد

 اإلستثمارية 

 431،833  (066،690) 

    

     يليةمولتدفقات النقدية من األنشطة التا

 (1،111)  (1،312)  مدفوعة  أرباحتوزيعات 

 (1،111)  (1،312)  تمويليةاألنشطة ال فيصافي النقد المستخدم 

     

 89،033  14،813  في النقد وما في حكم النقد  تغيرصافي ال

     

 121،323  412،442  النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة

     

 330،276  321،111 19 في حكم النقد في نهاية الفترة النقد وما

     

 

 

  .الموجزةال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية  جزءا   30 إلى 01الصفحات من على المرفقة تشكل اإليضاحات 
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 (غير المدققة) الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول اإيضاحات 

 القانوني واألنشطة الرئيسيةالشكل  - 1
 

  ،سابقا   ع.ع.م.الدولي ش ُعمانبنك إسم  والذي كان يحمل ،ش.م.ع.ع )"البنك"( ُعمان بنك إتش أس بي سيتأسس 

خالل شبكة من الفروع في من ، ويزاول نشاطه كبنك تجاري 0979يناير  0في  ، وذلك ية عامةُعمانكشركة مساهمة 

البريدي:  والرمز 0717:  ندوق بريدصإن العنوان المسجل للمركز الرئيسي للبنك هو والهند وباكستان.  ُعمانسلطنة 

 في سوق مسقط لألوراق المالية. سهمه أالبنك  يدرج ،ُعمان، سلطنة الرئيسي السيبمكتب بريد  000

 

 بنك إتش أس بي سيعمليات  إندمجت، 1101يونيو  3بتاريخ فإنه ، 5رقم  يضاحاإلبإضافي ما هو موضح بشكل ك

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

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

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

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    أساس اإلعداد - 4

 معايير التقارير المالية الدوليةب اإللتزام ( أ
 

 ةالمالي اريرعايير المحاسبة الدولية  "التقمن م 32للمعيار  فقا  للبنك والمرحلية الموجزة تم إعداد هذه القوائم المالية 

 الواردة بقواعد ونماذج اإلفصاح لبات اإلفصاحمتطو معايير المحاسبة الدولية، مجلسمن قبل  الصادر، "ةالمرحلي

واللوائح  ،سلطنة ُعمانل وتعديالته،0972رقم  التجارية اتقانون الشركو، العامة لسوق المال ئةهيال عنالصادرة 

 . يُعمانال البنك المركزي المنظمة الصادرة عن
 

يير الدولية للتقارير للمعا فقا  و 1103ديسمبر  30 كما في وللسنة المنتهية فيللبنك  المدققة المالية تم إعداد القوائم

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

 . يُعمانال البنك المركزي واللوائح المنظمة الصادرة عن ،المال
 

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

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

 1102 سبتمبر 31المنتهية في نيها فى الفتره المعايير التى تم تب

" مقاصة األصول المالية و  31محاسبي الدولي رقم: ال رايالتعديالت على المعتبنى البنك  ،1102يناير  0فى 

لمقاصة األدوات المالية و تناولت التناقضات في الممارسة الحالية عند أوضحت المتطلبات والتى  اإللتزامات المالية"

" األدوات المالية: العرض" ولقد تم تطبيق هذه  31القيام بتطبيق فئة المقاصة بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم: 

 ل أي تأثير جوهري على القوائم المالية للبنك. التعديالت بآثر رجعي ولم تحم

التعديالت على المعايير والتى لم يكن لها  التفسيرات و تبنى البنك أيضا   1102سبتمبر 31يفالمنتهية الفترة خالل 

 .الموجزةالمرحلية المالية تأثير هام على هذه القوائم 
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 (غير المدققة) الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول اإيضاحات 

 )تابع(أساس اإلعداد  - 4

 عرض المعلومات    ( ب
 

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

 المقارنةمعلومات     ج(     

 32المرحلية الموجزة معلومات مقارنة كما يقتضي المعيار المحاسبي الدولي رقم المالية  القوائمتتضمن هذه 

 والمتطلبات الصادرة عن الهيئه العامة لسوق المال.

  واإلفتراضاتالتقديرات  إستخدام )د(

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

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

 التي تتطلب بالضرورة تطبيق أحكام هي السياسات المحاسبية للبنكهم أ. ترى اإلدارة أن عنها فصحعن التقديرات الم

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

صول األقيمة  إنخفاضقيمة القروض والسلفيات وتقييم األدوات المالية و إنخفاضغير الملموسة وصول لألاإلنتاجية 

 المالية المتاحة للبيع.    

 التطورات المحاسبية المستقبلية    )دـ( 

، يواصل مجلس معايير المحاسبة أدناه تهاكما تم مناقش األدوات المالية إحتسابلإلنتهاء من مشاريع العالوة على 

المتطلبات  علىتغيرات هامة  تمثل،عقود اإليجار والتي  إحتسابوالدولية عمله في مشاريع متعلقة بأعمال التأمين 

 .  مستقبال  المحاسبية 

  الدولي المحاسبة معايير مجلس قبل من الصادرة التعديالت

يرادات من العقود مع "اإل 05رقم  التقارير المالية الدولي معيار ، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي1102 مايوفي 

 مع جواز التطبيق بشكل مبكر. 1107يناير  0أو بعد  ي. هذا المعيار ساري المفعول للفترات السنوية التى تبدأ فالعمالء"

األعتراف يرادات ويقدم مفهوم يقدم منهجا  يستند على مبادئ األعتراف باإل 05المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

العملية. البنك يقوم حاليا  البدائلبأثر رجعي مع توفر بعض  المعيار يجب أن يطبقالوفاء بها.  دلإللتزامات عن يراداتباإل

 جزة.وئم المالية المرحلية المأبتقييم آثر هذا المعيار ولكنه من غير العملي تحديد هده األثار بتاريخ إصدار هذة القو

" األدوات المالية"، وهو  9أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي للتقارير المالية رقم:  ،1102 في يوليو

والذي يتضمن  "القياساإلعتراف و :"األدوات المالية" 39المعيار الشامل ألحالل المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 .إنخفاض قيمة األصول المالية و التحوط المحاسبيالمتطلبات لتصنيف وقياس األصول واإللتزامات المالية، 

 الممك    نولك    ن م    ن  1108ين    اير  0ف    ي المجم    ل ه    و  9لمعي    ار التق    ارير المالي    ة الدولي    ة رق    م  اإللزام    ي التطبي    ق

البن   ك حالي   ا  ف   ي ص   دد تق   يم  .الع   رض المع   دل ل   بعض اإللتزام   ات المقاس   ة بالقيم   ة العادل   ة ف   ي ت   اريخ مبك   ر تطبي   ق

عل   ى الق   وائم المالي   ة ولك   ن ف   ي ض   وء التعقي   دات للتص   نيف و  متطلب   ات 9تق   ارير المالي   ة ال   دولي رق   م آث   ر معي   ار ال

القي   اس و إنخف   اض القيم   ة للمتطلب   ات و التح   وط المحاس   بي وعالقتهم   ا  المتداخل   ة، فأن   ه م   ن غي   ر الممك   ن ف   ي ه   ذه 

   جزة.والمرحل       ة تحدي       د اآلث       ر المحتم       ل كم       ا ف       ي ت       اريخ إعتم       اد ه       ذه الق       وائم المالي       ة المرحل       ة الم       
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 (غير المدققة) الموجزةوائم المالية المرحلية لقحول اإيضاحات 
 

 السياسات المحاسبية    -3

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

فيما يتعلق بالسياسة المحاسبية لتحوط  بإستثناء ،1103ديسمبر 30 في المنتهية للسنة المالية قوائمه إعداد في البنك قبل

 :هتوضيحها فيما يلي أدنا يتم القيمة العادلة و التى

 المحاسبي التحوط

التحوط، يوثق البنك العالقة بين أدوات التحوط و البنود التى يتم تحويطها وأهداف إدارة  عالقة في بداية

المتعلقة بالقيام بالتحوط. والبنك يحتاج إيضا  الى مستندات مؤثقة عن التقييم اإلستراتيجية المتعلقة بهذه البنود و المخاطر

التحوط، و بشكل رئيسي المشتقات، التى تستخدم فى أدوات فى كال من بداية التحوط و بشكل مستمر، عن ما إذا كانت 

للقيمة  ى يتم تحويطهامخاطر التالصة التغيرات المنسوبة الى معامالت التحوط لها تأثير فعال بشكل كبير فى مقا

الفائدة على البنود المحددة المؤهلة أن يتم تحويطها قد تم تضمينها  .أو التدفقات النقدية للبنود التى يتم تحويطها العادلة

 ."صافي إيرادات الفوائد"فى 

 العادلة  القيمة تحوط

 و المؤهلة أن تكون أدوات تحوط للقيمة العادلة يتم تسجيلها فى قائمة الربحالتغير فى القيمة العادلة للمشتقات المحددة 

 تنسب أو المجموعة المتعلقة بها التىاإللتزامات التغيرات فى القيمة العادلة لألصول المحوطة و والخسارة بما فى ذلك أ

.يتم تحويطهاى مخاطر التالى ال  

 

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

ما عدا المتبقية لإلستحقاق،  الفترةمعدل الفائدة الفعلي على إحتساب فى قائمة الربح أو الخسارة بناء على إعادة  اأطفاؤه

وفى مثل هذة الحالة يتم األفراج عنه الى قائمة الدخل بشكل فوري. ؤهأن البند الذي تم تحويطه قد تم إلغا حالةفى   

  

 المنتجات والخدمات         - 2

. وي    تم تنظ    يم خ    دمات المالي    ة ذات الص    لة لعمالئ    هيق    دم البن    ك مجموع    ة ش    املة م    ن الخ    دمات المص    رفية وال

 :لتجارية العالميةاألعمال اوفق المنتجات والخدمات المقدمة لعمالء البنك 

مجموع     ة واس     عة م     ن المنتج     ات والخ     دمات لتلبي     ة  وإدارة الث     روات لألف     رادالخ     دمات المص     رفية  تق     دم -

األف    راد. وع    ادة حتياج    ات إدارة الث    روات للعم    الء إو اإلس    تهالكي تموي    لالالمص    رفية الشخص    ية، و اإلحتياج    ات

 و الق   روضالحس   ابات الجاري   ة وحس   ابات الت   وفير )المنتج   ات المص   رفية الشخص   ية  ه   ذه المنتج   ات عل   ى تش   تمل

وك     ذلك  .(وخ     دمات ال     دفع المحلي     ة والدولي     ة والخص     م  اري     ة والق     روض الشخص     ية وبطاق     ات اإلئتم     انالعق

 اإلستثمارية وخدمات التخطيط المالية(.المنتجات التأمين وخدمات إدارة الثروات )والتي تشتمل على 

 الدفع إدارة ياتوعمل الذمم المدينة، مويلتتشتمل عروضها على تقديم خدمات ف ية،الخدمات المصرفية التجارأما عن  -
و النقد و مشتقاته فى  التأمينو ،والبطاقات التجارية ،المال رأسوأسواق  ،والخزانة ،التجاري الدولي والتمويل ،النقدو
 لنقد األجنبي و أسعاره، وخدمات إنجاز المعامالت عبر اإلنترنت و بشكل مباشر.ا

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

التي تقدم خدمات في مجال واألسواق تقديم خدمات في مجال التمويل، اإلستشارات والمعامالت؛ باإلضافة إلى أعمال 
 الرئيسية. اإلستثماريةواألنشطة  واألوراق المالية والصرف األجنبي وأسواق المال و األسعار اإلئتمان
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 (غير المدققة) الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول اإيضاحات 
 

 دمج األعمال  -1

الدولي  ُعمانمع بنك  ُعمانالشرق األوسط المحدود فروع  بنك إتش أس بي سي، تم دمج عمليات 1101 يونيو 3في 
من خالل اصدار أسهم  مجذا الدش.م.ع.ع. نتيجة له ُعمان بنك إتش أس بي سيسم إالجديد بالمدرج ليصبح الكيان 

% في الكيان المدمج 50على نسبة  المحدود للشرق األوسط بنك إتش أس بي سيجديدة في بنك عمان الدولي. حاز 
عكسي بموجب  إستحواذعملية الدمج على أنها  إحتسابيتم  .مليون لاير ُعماني 050591ل مبلغ مقابالجديد وذلك 

على  الشرق األوسط المحدود بنك إتش أس بي سي ستحواذمن معايير التقارير المالية الدولية نظرا  إل 3المعيار رقم 
الدولي على أنه "الجهة المستحوذ عليها" في  ُعمانلذلك، يتم التعامل مع بنك  فقا  . ولدوليا ُعمانحصة مسيطرة في بنك 

على أنه "الجهة المستحوذة "،  ُعمان فروع الشرق األوسط المحدود بنك إتش أس بي سي فروع حين يتم التعامل مع
 . محاسبيةالوذلك لألغراض 

 إيرادات الفوائد   - 3
 في أشهر المنتهية التسعةلفترة  %1584  قدره إجماليمعدل سنوي  ،بلغت إيرادات الفوائد عن األصول المحققة للفوائد

 ( 1103 سبتمبر 31% في  1511 مقابل) 1102 سبتمبر 31

 

 مصروفات الفوائد   - 1

مقابل  ) % 1539 لموالأل اإلجماليةالتكلفة السنوية  متوسط بلغ 1102 سبتمبر 31 في أشهر المنتهية التسعةلفترة 

 (1103 سبتمبر 31في  % 1,51
 

 إيرادات التشغيل اإلخرى        -8

 أشهر التسعةفترة  أشهر التسعةفترة  

 في المنتهية 

 4112 سبتمبر 31

 في المنتهية

  1103 سبتمبر 31

 لاير ُعماني ألف ألف لاير ُعماني 

 - 222 ربح من بيع ممتلكات

 905 11 ربح من بيع قروض مشتركة

 217 141 خرىأإيرادات 

  111 0،321 
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(غير المدققة) الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول اإيضاحات   
 

  بعد خصم المبالغ المستردة :  - األخرى اإلئتمانمخاطر  مخصصات تدني قيمة القروض و)المحمل( من    - 1
 

 أشهر التسعةفترة  أشهر التسعةفترة  

 في المنتهية 

 4112 سبتمبر 31

 في المنتهية

 1103 سبتمبر 31

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 

 - (1،212) (03)إيضاح  عامة -مكونة خالل الفترة مخصصات 

 (2،331) (2،131) (03)إيضاح محددة  -مخصصات مكونة خالل الفترة 

 5،911 1،238 (03)إيضاح  مخصصات مفرج عنها

 073 113  تسويات نتيجة إطفاء قيم عادلة 

 881 314  فوائد محجوزة مفرج عنها

 0،193 1،114  قروض مشطوبة مستردة 

 (91) (13) الربح أو الخسارةديون رديئة مشطوبة مباشرة بقائمة 

  (4،314) 3،812 

 

 تشغيل المصروفات    - 11

 أشهر التسعةفترة  أشهر التسعةفترة  

 في المنتهية 

 4112 سبتمبر 31

 في المنتهية

 1103 سبتمبر 31

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 
   

 (05،319) (18،134) ومنافع الموظفين مستحقات

 (10،518) (11،318) *مصروفات عمومية وإدارية

    (0،968) (1،181) إستهالك للممتلكات والمعدات
  (31،111) (38،815) 

 

جائزة " مصاريف سحبيمثل وهو  مانيعُ  مليون لاير 053 مبلغ يالحال للربع واإلدارية تتضمن المصاريف العمومية *

 .مليون لاير ُعماني( 156) 1103ضمن مصاريف الفوائد حتى مارس  عنها سابقا  المحاسبة والتى كان يتم " مندوس
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 (غير المدققة) الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول اإيضاحات 
 

 

 أصول غير ملموسة طفاء  و تدني قيمةإ   -11

 أشهر فترة التسعة أشهر فترة التسعة 

 في المنتهية 

 4112سبتمبر  31

 في المنتهية

  1103سبتمبر  31

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 

ة لدمج األعمال ويتم تيجن يكونإطفاء األصول غير الملموسة 

 :كما يلي إحتسابها

  

 (0،309) (1،311) اإليداعات األساسية

 (395) (311) يلالعمعالقات 

  (1،112) (0،702) 

 
 

 

 

 للسهم الواحد العائد األساسي   - 14
 

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

 لعدد األسهم القائمة كالتالي:
 أشهر التسعةفترة  

 في المنتهية

 أشهر التسعةفترة 

 في المنتهية

 في المنتهية السنه

 سبتمبر 31 

4112 

 سبتمبر 31

 1103 

ديسمبر  30

1103 

 1،111،303 1،111،303 4،111،313 (باأللف) القائمةالمتوسط المرجح لعدد األسهم 

 01،863 01،727 1،281 صافي ربح الفترة )ألف لاير الُعماني(

)بالريال  ا  سنوي –األساسي للسهم الواحد  العائد

 الُعماني(

15113 15118 15115 
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 (غير المدققة) الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول اإيضاحات 
 

 بالصافي -إلى العمالء  قروض وسلفيات   - 13

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

 :المدمجة

 1103 ديسمبر 30 1103 سبتمبر 31 4112 سبتمبر 31 

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 
    

 87،991 88،129 11،111 السحب على المكشوف

 969،080 0،110،095 1،111،111 قروض

 12،311 15،019 21،123 أوراق تجارية مخصومة / مشتراة

 0،180،275 0،002،353 1،423،181 إجمالي القروض والسلفيات

 (37،129) (35،261) (31،131) محددة –مخصصات إنخفاض قيمة القروض 

 (02،137) (02،559) (11،311) عامة –مخصصات إنخفاض قيمة القروض 

 (29،707) (28،023) (12،112) فوائد محتفظ بها 

 981،271 0،106،090 1،138،211 صافي القروض والسلفيات  

 

  قروض و سلفيات العمالء :  جماليإل فوائد شرائح معدالت فيما يلي            

 

 1103 ديسمبر 30 1103 سبتمبر 31 4112 سبتمبر 31 

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 
    

1 – 5 % 311،111 519،571 281،515 

5 – 7 % 331،133 172،135 191،700 

7 – 01 % 114،211 169،110 128،181 

01 – 03 % 11،111 27،053 26،295 

 03،261 02،371 13،331 %  03أكثر من 

  1،423،181 0،002،353 0،180،275 

 
 

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

 1103 ديسمبر 30 1103 سبتمبر 31 4112 سبتمبر 31 

 ُعمانيألف لاير  ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 

 168،819 301،162 311،182 أشهر   6 – 1

 25،797 55،991 18،311 شهرا  01 – 6

 50،133 53،019 11،181 سنوات  3 – 0

 091،751 089،631 181،112 سنوات  5 – 3

 213،863 217،396 233،411 سنوات  5أكثر من 

  1،138،211 0،106،090 981،271 
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 (غير المدققة) الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول اإيضاحات 
 

 )تابع( بالصافي - إلى العمالء قروض وسلفيات   - 13
 

 القروض والسلفيات  تركيز
 

 :حسب القطاع العمالءقروض وسلفيات  تحليل فيما يلي 

 1103ديسمبر   30 1103 سبتمبر 31 4112 سبتمبر 31 

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 
    

 237،101 233،676 211،311 قروض شخصية وإستهالكية

    

    لشركاتلو تجاريةقروض 

 011،552 019،635 131،118  تجارة الواردات

 25،691 60،517 82،111 االنشاءات

 089،110 096،623 134،143 التصنيع

 33،827 10،511 23،118 والتجزئة الجملةتجارة 

 00،611 5،171 11،132  تجارة الصادرات

 58،683 77،291 13،328 تصاالتإو و نقلكهرباء وغاز ومياه 

 023،511 009،110 118،181 خدمات

 19،316 31،387 41،181  تحجيرعدين وت

 31،121 31،815 34،132 أخرى 

 111،181 672،261 622،265 
    
 - 6،105 13 مالية اللمؤسسات ا

    
 0،180،275 0،002،353 1،423،181 القروض والسلفيات  إجمالي مجموع 

    
 (37،129) (35،261) (31،131) محددة -القروضإنخفاض قيمة مخصص 

 (02،137) (02،559) (11،311) عامة -إنخفاض قيمة القروضمخصص 

 (29،707) (28،023) (12،112)  محتفظ بهافوائد 

 981،271 0،106،090 1،138،211 صافي القروض والسلفيات

 92،668 93،005 111،111 قروض متعثرة

          

  )%  8958  – 1103 سبتمبر 31 (%  9056 نسبة حجوزهمال والفوائد القروض قيمة النخفاض محددال مخصصال يمثل

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

 إلى العمالء )تابع( قروض وسلفيات   - 13
 

  و الفوائد المحجوزة :     القروضقيمة  تدني مخصص

:1102 سبتمبر 31المنتهية في أشهر  التسعةحركة مخصص تدني قيمة القروض لفترة ل تحليال   يبين الجدول التالي   

  

 المخصصات إجمالي مخصص عام محددمخصص  

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ُعماني ألف لاير 

 11،483 12،431 31،121 4112يناير  1رصيد في 

 41 - 41 اإلفتتاحيأثر تحويل العملة على الرصيد 

 3،141 1،212 2،131 (9)إيضاح  خالل الفترة المكون

 (1،238) - (1،238) (9)إيضاح  االمفرج عنهالمخصصات  

 (4،338) - (4،338) الفترةالمشطوب خالل  

 13،441 11،311 31،131 4112 سبتمبر 31رصيد في 

        

 :التاليل في الجدو 1103 سبتمبر 31 في أشهر المنتهية التسعةض لفترة وقيمة القر نخفاضيتم تحليل حركة المخصص إل

 
 

 المخصصات إجمالي مخصص عام محددمخصص  

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني لاير ُعمانيألف  

 53،881 06،181 37،611 1103يناير  0الرصيد كما في 

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

 2،331 - 2،331 (9)إيضاح  خالل الفترة كونالم

 (5،911) (0،710) (2،079) (9)إيضاح  االمفرج عنهالمخصصات  

 (1،109) - (1،109) المشطوب خالل الفترة 

 51،109 02،559 35،261 1103 سبتمبر 31الرصيد كما في 

 

 : خالل الفترة المحجوزةحركة الفوائد لتحليل  فيما يلي

 

  1103 سبتمبر 31 4112 سبتمبر 31 

 ألف لاير ُعماني ُعماني ألف لاير 

 25،185 21،111 الفترة أولرصيد 
 (7) 3 أثر تحويل العمالت على الرصيد االفتتاحى

 8،066 8،113 المحتجز خالل الفترة

 (881) (113) أو الخسارة  الربحفي قائمة  عنه فرجالم

 (2،109) (1،143) المشطوب خالل الفترة
  

 28،023 12،112 الرصيد في نهاية الفترة

 

 

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

 إستثمارات مالية   - 12

 تفاصيل اإلستثمارات المالية:فيما يلي  

القيمة العادلة  
 سبتمبر 31

4112 

 القيمة العادلة 
 سبتمبر 31

1103  

القيمة العادلة 
ديسمبر  30

1103  

 القيمة الدفترية
 سبتمبر 31 

4112 

 القيمة الدفترية
 سبتمبر 31 

1103 

 القيمة الدفترية
 ديسمبر 30 
 1103 

 التكلفة
 سبتمبر 31

4112 

 التكلفة
 سبتمبر 31

1103 

 التكلفة
 ديسمبر  30

1103 

لاير ُعماني  
 بــــــــاآلالف

لاير ُعماني 
 بــــــــاآلالف

لاير ُعماني 
 بــــــــاآلالف

لاير ُعماني 
 بــــــــاآلالف

لاير ُعماني 
 بــــــــاآلالف

لاير ُعماني 
 بــــــــاآلالف

لاير ُعماني 
 بــــــــاآلالف

لاير ُعماني 
 بــــــــاآلالف

لاير ُعماني 
 بــــــــاآلالف

بساااوق  – األوراق الماليااة المتداولااة
 لألوراق المالية مسقط

                 

 0،900 0،900 1،111 1،125 1،189 4،313 1،125 1،189 4،313 المالية
 321 321 321 355 355 314 355 355 314 التأمين

 360 360 331 205 201 231 205 201 231 الخدمات
 52 52 12 21 20 24 21 20 24 الصناعة

 67،229 56،022 31،324 68،186 57،192 38،211 68،186 57،192 38،211 سندات حكومية 
  11،381 61،389 70،023 11،381 61،389 70،023 11،118 58،801 71،005 

–المتداولااة جنبيااةاأل األوراق الماليااة
 حسب القطاع

  
 

      

 1،176 1،389 1،388 1،170 1،381 1،388 1،170 1،381 1،388 حكومية  أوراق مالية
 1،217 1،217 4،211 2،630 3،928 2،311 2،630 3،928 2،311 أسهم أجنبية

 12،118 6،318 6،911 12،118 6،318 6،911 14،111 2،796 2،683 

          أخرى غير مدرجة و إستثمارات

 731،139 765،138 231،138 731،139 765،123 231،138     شهادات إيداع
 0،101 0،101 1،111 0،101 0،101 1،111     مدرجة أسهم ُعمانية غير

 00،707 00،707 11،111 02،107 03،899 12،831      صناديق اإلستثماروحدات 
        211،111 779،951 725،166 214،131 777،765 721،766 
 

 807،562 820،370 112،838 813،300 826،669 131،382    المجموع
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 (غير المدققة) الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول اإيضاحات 
 

 إستثمارات مالية )تابع(    - 12

 تفاصيل اإلستثمارات المتاحة للبيع موضحة أدناه:

 سبتمبر 31 

4112 

 سبتمبر 31

1103 

 ديسمبر 30

1103 

ألف لاير  

 ُعماني

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني

    تكلفة: 
 1،176 1،389 1،388 حكومية أجنبية أوراق مالية –مدرجة 
 71،511 60،107 14،211  وإستثمارات أخرى أسهم –مدرجة 

 721،766 777،765 214،131 أخرىأوراق مالية وإستثمارات غير مدرجة 
 112،838 820،370 807،562 

    أرباح إعادة التقييم
 5،727 5،198 3،813 أخرىو أوراق مالية  أسهم –مدرجة 

  131،382 826،669 813،300 

 

 أصول أخرى - 11

 سبتمبر 31 

4112 

 سبتمبر 31

 1103 

 ديسمبر 30

1103 

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 

    
 0،112 939 1،312 للسوق اإليجابي األثردراج إ –المشتقات 

 0،517 0،970 1،813 المستحقةت واإليرادا مدفوعات مقدما  
 3،959 3،269 3،113 أصل ضريبة مؤجلة

 50،986 57،186 38،111 أوراق قبول 
 3،121 1،696 11،221 أخرى

  32،438 66،060 60،708 
 
 

 أصول غير ملموسة - 13

 سبتمبر 31 

 4112 

 سبتمبر 31

 1103 

 ديسمبر 30

1103 

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 
    

 01،316 01،316 14،313  ودائع أساسيه
 3،690 3،690 3،311 عالقات العميل

  
11،111 05،997 05،997 

 (3،608) (3،127) (1،334) : اإلطفاءناقصا  
 11،331 01،951 01،379 
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 (غير المدققة) الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول اإيضاحات 
 

 ممتلكات ومعدات   - 11
 

 .(1103 سبتمبر  في ُعماني مليون لاير 357 ) ون لاير ُعمانيملي 051بلغ مب ممتلكات ومعدات تم خالل الفترة إضافة
 

 من العمالء ودائع - 18

 1103ديسمبر  30 1103 سبتمبر 31 4112 سبتمبر 31 

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 
       الودائع كما يلي:  تفاصيل

 0،013،312 0،115،370 1،131،121 وتحت الطلب حسابات جارية
 231،565 210،970 213،413 حسابات توفير

 131،752 192،976 311،114 ودائع ألجل
 6،161 5،295 2،311 أخرى

 1،811،311 0،917،803 0،791،713 
 

 كما يلي: 955ب م لتعميم البنك المركزي رقم  فقا  و العمالء ئعاودات إستحقاق حليلت
 

 1103ديسمبر  30 1103 سبتمبر 31 4112 سبتمبر 31 

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 
        

 781،837 862،535 111،333 أشهر 6 – 1
 188،100 199،233 431،141 أشهر 01 – 6
 021،971 039،116 141،311 سنوات 3 – 0
 037،982 035،798 312،813 سنوات 5 – 3

 221،910 289،110 211،883 سنوات 5 ما زاد عن
 1،811،311 0،917،803 0،791،713 

 
 معدل الفائدة للودائع كما يلي: شرائح 

 1103ديسمبر  30 1103 سبتمبر 31 4112 سبتمبر 31 

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 
        

1 – 1  % 1،311،241 0،800،917 0،768،355 
1 – 2   % 111،813 001،113 10،196 
2 – 6  % 1 277 39 
6 – 8  % 38 392 116 
8 – 01  % 4،131 3،101 1،817 
 1،811،311 0،917،803 0،791،713 
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 (غير المدققة) الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول اإيضاحات 
 

 إلتزامات أخرى  - 11

 1103ديسمبر  30 1103 سبتمبر 31 4112 سبتمبر 31 

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 
        

  0،563              0،289 1،331 للسوق السلبي األثردراج إ –مشتقات 
 0،137              0،118 1،318 إلتزام ضريبي مؤجل

  613              773 331 إلتزام منافع التقاعد
  50،986          57،186 38،111 أوراق قبول

  2،055              3،828 4،133 إلتزام الضريبة
  0،211              0،203 1،118 المستحقات واإليرادات المؤجلة

 0،130 0،082 1،131 إلتزام بموجب عقد إيجار تمويلي
  08،500            08،611 14،111 أخرى

 11،121 85،213          81،518  
 
 

   طارئة ، ارتباطات و مشتقاتإلتزامات  - 41

 1103ديسمبر  30 1103 سبتمبر 31 4112 سبتمبر 31 

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 
        

 007،599 76،202 134،181 مبيعات  –للعمالت األجنبية  المعجلةالعقود 
 009،213 79،595 133،833 مشتريات  –للعمالت األجنبية  المعجلةالعقود 

 39،377 29،111 11،818 مبادلة العملة
 08،557 11،160 13،311 مبادلة معدل الفائدة

بدون  إلتزامات غير مسحوبة وقابلة لإللغاء
 قيد

 
138،113 

 
762،222 

 
727،139 

 إلتزامات غير مسحوبة وغير قابلة لإللغاء
 22،599 114،441 بدون قيد

 
38،522 

 1،111،112 0،132،305 0،181،739 

 

القانوني للبنك  المستشاررأي  إلىإستنادا  وقائمة ضد البنك، القانونية الدعاوي بعض ال، كان هنالك 1102 سبتمبر 31كما في 

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

 .هذا الشأن
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 (غير المدققة) الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول اإيضاحات 
                                

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

 التقييم     اتتقني  

   
 سعر السوق

 المدرج

ستخدام إب
يمكن مدخالت 
 مالحظتها

ة المالي األدوات
 المحملة
 بالتكلفة

 
 

 المجموع
   4المستوى  1المستوى   
 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني  
     4112 سبتمبر 31 في 

     
     األصول

 1،312 - 1،312 - المشتقات 
     : اإلستثمارات المالية

 131،382 1،111 123،222 11،431 المتاحة للبيع
     

     اإللتزامات 
 1،331 - 1،331 - المشتقات

     
     1103 سبتمبر 31كما 

     
     األصول

 939 - 939 - المشتقات 
     :اإلستثمارات المالية

 826،669 0،101 836،313 9،356  المتاحة للبيع
     

     اإللتزامات 
 0،289 - 0،289 - المشتقات

 

 بالتكلفة و المشتقات  المحملة اإلستثمارات

. وفي حالة أن سعر السوق القيمة العادلة على أسعار السوق المدرجة بتاريخ التقرير بدون أي خصم لتكاليف المعاملة تستند

 التدفق النقدي. خصم، تقدر القيمة العادلة بإستخدام نماذج التسعير أو تقنيات المدرج يكون غير متاحا  

على أفضل تقديرات اإلدارة  المقدرة تستندالتدفقات النقدية المستقبلية  نإخصم التدفق النقدي، ف وفي حالة أنه تم إستخدام تقنيات

 أدوات مماثلة بتاريخ التقرير.بذات الصلة  بالسوق ومعدل الخصم يكون معدل الخصم

العمالت األجنبية يتم تضمينها في القيمة  تقيم بناء على أسعار السوق. وتعديالت القيمة السوقية لعقود عقود العمالت األجنبية

  الدفترية لألصول األخرى.

ات المالية المفصح عنها في أحدث القوائم المالية المدققة لألصول و اإللتزام 1 ىولم يطرأ أي تغير على أساس التقييم للمستو

للبنك.
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 (غير المدققة) الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول اإيضاحات 

 األصول لتزاماتإ عدم تطابق - 44

 كما يلي: 955تعميم البنك المركزي رقم ب م  على ألصولا إلتزامات تطابقعدم  يستند            

 1103 ديسمبر 30 1103 سبتمبر 31 4112 سبتمبر 31 

 األصول اإلستحقاقات

 

اإللتزامات 

 وحقوق الملكية

 األصول عدم التطابق

 

اإللتزامات 

 وحقوق الملكية

 األصول عدم التطابق

 

اإللتزامات 

 وحقوق الملكية

 عدم التطابق

 

لاير ُعماني  

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

 209،561 915،315 0،312،867 279،172 968,382 0،227،658 213،118 811،484 1،412،111 أشهر 6 – 1
 (109،176) 199،796 81،511 (120،986) 316,772 82،788 (411،121) 418،131 11،114 أشهر 01 – 6
 (67،589) 021،993 73،212 (51،863) 039,128 88،085 (41،138) 141،211 112،334 سنوات  3 – 0
 91،519 037،982 118،293 93،377 035,798 119،075 (82،111) 312،813 411،141 سنوات 5 – 3

 (113،116) 736،801 503،612 (179،811) 781,837 513،135 (123،841) 111،113 113،313 سنوات 5أكثر من 

  4،441،131 4،441،131 - 1،351،820 1،351،820 - 1،111،888 1،111،888 - 

 

اإلئتمانالتعرض لمخاطر       -43  

 قروض وسلفيات 
 ماني()طبقاً للبنك المركزي العُ 

 اإلستثمارات المالية مستحقات من البنوك

  سبتمبر 31 
4112 

 سبتمبر 31
1103 

 ديسمبر  30
1103 

  سبتمبر 31
4112 

  سبتمبر 31
1103 

ديسمبر  30
1103 

  سبتمبر 31
4112 

  سبتمبر 31
1103 

ديسمبر  30
1103 

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

 - - - - - - 92،668 93،005 111،111 متعثرة – إنخفاض القيمة بشكل فردي
مخصص اإلنخفاض في قيمة 

 محددة وفوائد محتجزةالالقروض 
 
(14،232) 

 
(83،613) (86،766) 

 
- 

 
- - 

 
- 

 
- - 

 - - - - - - 7،911 9،501 8،211 متعثرةللقروض ال القيمة الدفترية
 - - - - - - 15،750 09،551 11،311 تخفيض قيمتهاولم يتم   السدادمتأثرة 

منخفضة  ليستو السداد ليست متأخرة
 القيمة

 
1،131،342 

  
0،110،688 960،156 

   
433،141 

  
138،159                   092،300 

  
131،382 

    
826،669 813،300 

 - - - - - - (02،137) (02،559) (11،311) عام مخصص

 813،300 826،669 131،382 092،300 138،159 433،141 981،271 0،106،090 1،138،211 إجمالي القيمة الدفترية
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 (غير المدققة) الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول اإيضاحات 

 

   رأس المال - 42

)مقابل  بيسة مدفوعة القيمة بالكامل 011ا هنم لك قيمـة سهم 1،111،301،791البنك مقسم إلى  لام رأس

 هقيمت البالغالمال المرخص  رأس(.مقابل 1103 سبتمبر 31في بيسة  011يمة كل منها ق سهم 1،111،301،791

 .بيسة( 011ليون سهم قيمة كل سهم م 7،511  – 1103 سبتمبر 31) بيسة 011مليون سهم قيمه كل سهم  7،511

 

 0،111،059،513جمالي  اإل ابلغ عددهأسهم عادية  1101يونيو  3في  تم إصداركور أعاله ذمن رأس المال الم

)الرجوع الى ندماج مع بنك ُعمان الدولي كجزء من اإلالشرق األوسط المحدود  بي سيبنك إتش أس  لصالح

 (5إيضاح 

 

 رئيسيينالمسادمين ال

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

 : يليما 

 1103ديسمبر  30   1103 سبتمبر 31 4112 سبتمبر 31   

 عدد األسهم عدد األسهم عدد األسهم 
    

  بنك إتش أس بي سي
 الشرق األوسط المحدود

1،141،111،143 0،111،059،513 0،111،059،513 

    

 ات إحتياطي - 41
 

 إحتياطي قانوني ) أ ( 

، لحساب % من أرباح السنة01تم تحويل ي ،وتعديالته،0972لعام ي ُعمانلقانون الشركات التجارية ال فقا  و

إن هذا  .المدفوع ال البنكم رأسما يعادل ثلث قيمة  التراكمي اإلحتياطيالقانوني حتى يبلغ رصيد  اإلحتياطي

 غير قابل للتوزيع. اإلحتياطي

 نظامي  إحتياطي )ب(

فيها عمل تعن السلطة المنظمة لألنشطة البنكية في الهند، التي  1111 سبتمبر 31للوائح الصادرة بتاريخ  فقا  و

نظامي غير قابل  إحتياطيلحساب  عن السنة % من أرباحها15بعض فروع البنك، يتعين على الفروع تخصيص 

 كان ،0989رس ما 17للوائح سابقة صادرة بتاريخ  فقا  للتوزيع إال بموجب موافقة مسبقة من السلطة المنظمة. وو

  .1111نظامي حتى عام  إحتياطي% من أرباحها لحساب 11يتعين على الفروع في الهند تخصيص 

 متاحة للبيعألصول مالية القيمة العادلة  إحتياطي (د)

 

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

 
  البنك% من أسهم 11وحاملي األطراف ذات العالقة  - 43

 

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

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

 .بنكال مع هتعاملفي  بذلك الشخصالتأثير، أو يتأثروا لهم 
 

 ذات الصلة.و الكيانات  إتش إس بي سيموظفي اإلدارة الرئيسيين و مجموعة  االطراف ذات العالقةتضمن ت كذلك

و/أو مساهم رئيسي  منفرد إدارةبعضو مجلس  المبالغ المتعلقة منفصل عندما تكون يتم تقديم التفاصيل بشكل

ألطراف ذات عالقة. ويمثل  و السلفيات% من إجمالي القروض 5أكثر من  تبلغ والجهات ذات العالقة التابعة له/لها

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

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

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

 
 

 -الرئيسيين المسادمين 
 والكيانات سي بي أس تشإ

 بالمجموعة الصلة ذات

أعضاء مجلس 
 دارة اإل

اإلدارة  موظفي
 الرئيسيين

 المجموع أخرى 

 ألف لاير 4112 سبتمبر 31

 ُعماني 

ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

 ألف لاير 

 ُعماني
 
 

     

 41،831 41،831 - - - قروض وسلفياتال

، ودائع وحسابات جارية حسابات
 أخرى

- 11 - 41،113 41،111 

 1،334 1،334 - - - والضمان اإلئتمانخطابات 

 مستحق من البنوك
 

13،311 - - - 13،311 

 مستحق إلى البنوك
 

44،121 - - - 44،121 

      4112 سبتمبر 31للفترة المنتهية 

 11 - - - 11 الرسوم إيرادات صافي

 (11،114) (418) (1،343) (12) (8،412) االخرىالتشغيل  اتمصروف
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 (غير المدققة) الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول اإيضاحات 

 
 )تابع(  البنكمن أسهم  % 11األطراف ذات العالقة وحاملي  - 43

 

 -الرئيسيين المساهمين 
 سي بي أس تشإ

 الصلة ذات والكيانات
 بالمجموعة

أعضاء مجلس 
 دارة اإل

موظفي اإلدارة 
 الرئيسيين

 المجموع أخرى 

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 1103 سبتمبر 31
 
 

     

 07،215 07،207 - 8 - قروض وسلفياتال

، ودائع حسابات جارية
 وحسابات أخرى

- 69 - 12،933 15،111 

 9،017 9،017 - - - والضمان اإلئتمانخطابات 

 مستحق من البنوك
 

31،735 - - - 31،735 

 مستحق إلى البنوك
 

5،929 - - - 5،929 

 سبتمبر 31للفترة المنتهية 
1103 

     

 095 - - - 095 صافي إيرادات الرسوم

 (9،227) (021) (0،139) (01) (8،158) االخرىالتشغيل  اتمصروف

 81 81 - - - شراء الممتلكات والمعدات

      

االطراف ذات العالقة  و ودائعسنويا %  655% إلى  055بين قروض و سلف االطراف ذات العالقة تحمل فائدة تتراوح ما 

 .سنويا   %0515% و 1515ما بين تحمل فوائد تتراوح 
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 (غير المدققة) الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول اإيضاحات 

 

  تشغيليةالقطاعات ال -41
 30القوائم المالية للسنة المنتهية في  من خاللبشأنها تقارير  هالصادرالبنك قطاعات تم مناقشة العوامل المستخدمة لتحديد 

 .1103ديسمبر 

 الجغرافية المناطق

 أدناه:مبين  1102 سبتمبر 31كما في  لرئيسيةالهامة حسب مواقع األصول ا الجغرافي للبيانات المالية التحليل

 
  ُعمانسلطنة  أخرى تسويات المجموع

  يُعمانلاير  يُعمانلاير  يُعمانلاير  يُعمانلاير 

 4112 سبتمبر 31 )باآلالف( )باآلالف( )باآلالف( )باآلالف(

14،134 - 11 14،123 
قيمة  المحمل من نخفاضاإلصافي إيراد التشغيل قبل 

 األخرى اإلئتمانالقروض و مخصصات مخاطر 

(4،314) - (1) (4،311) 
إنخفاض قيمة قروض ومخصصات مخاطر  المحمل من

 صافي اإلستردادات -األخرى اإلئتمان
 صافي إيراد التشغيل 11،324 18 - 11،331

 مجموع مصروفات التشغيل (31،114) (133) - (21،111)
 الربح قبل الضريبة 11،311 (121) - 1،321
 المصروف الضريبي (131) - - (131)
 الربح للفترة 11،441 (121) - 1،281

     
 )صافي( للعمالءسلف القروض و 1،138،211 22 - 1،138،211

 مجموع األصول 4،441،113 41،833 (42،812) 4،441،131

 ودائع من العمالء 1،114،131 1،388 - 1،811،311
 مجموع اإللتزامات 1،111،131 11،121 (11،418) 1،111،411

 

 أدناه:مبين  1103 سبتمبر 31كما في  لرئيسيةالهامة حسب مواقع األصول ا الجغرافي للبيانات المالية التحليل
 

  سلطنة ُعمان أخرى تسويات المجموع

  لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني

 1103 سبتمبر 31 )باآلالف( )باآلالف( )باآلالف( )باآلالف(

50،901 - 97 50،805 
إنخفاض قيمة  المحمل من صافي إيراد التشغيل قبل

 األخرى اإلئتمانو مخصصات مخاطر  القروض

3،812 - 56 3،768 
إنخفاض قيمة قروض ومخصصات المحمل من 

 صافي اإلستردادات - األخرى اإلئتمانمخاطر 
 صافي إيراد التشغيل 55،583 053 - 55،736

 مجموع مصروفات التشغيل (39،652) (865) - (21،509)
 الربح قبل الضريبة 05،919 (701) - 05،107
 المصروف الضريبي (1،279) 9 - (1،271)
 الربح للفترة 03،251 (713) - 01،727

 )صافي( للعمالءسلف القروض و 0،105،877 302 - 0،106،090
 مجموع األصول 1،326،035 30،570 (12،865) 1،351،820

     
 ودائع من العمالء 0،907،910 9،891 - 0،917،803
 مجموع اإللتزامات 1،120،161 01،726 (8،635) 1،125،370

 



  مان ش.م.ع.عسي ع  بي س أبنك إتش 

 

30 
 

 (غير المدققة) الموجزةلقوائم المالية المرحلية حول اإيضاحات  

 تشغيلية )تابع(القطاعات ال -41

 قطاعات األعمال

حول هذه القوائم المالية الموجزة غير المدققة.  2تم مناقشة المعلومات المتعلقة بالمنتجات والخدمات في اإليضاح 

 .1103ديسمبر  30في  ةالمنتهي ةالمالي من خالل القوائم يتم التقرير عنه نتائج لكل قطاعوقد تم عرض 

 المال  رأسكفاية  نسبة -48

( و 1)اإلرشادات عن بازل  0119رقم ب م  العماني تعميم البنك المركزيبفى إدارة رأس المال سترشاد اإليتم 

يتم إحتساب كفاية رأس المال على فترات ربع سنوية ويتم  .3المال بموجب إطار بازل اللوائح التنظيمية لرأس 

رأس فى كفاية النسبة من دنى األحد الباإلحتفاظ يتوجب على البنوك  التقرير عنها إلى البنك المركزي العماني.

 للعام %:01) 1102 لعامالمال لعلى رأس  ةظفحامال حواجزبخالف و ذلك  %01المال بما يزيد عن نسبة 

  رشادات المنصوص عليها من قبل البنك المركزي العماني.إلل( وفقا  إلى 1103

 سبتمبر 31 

4112 

 سبتمبر 31

 1103 

 ديسمبر 30
1103 

 ألف لاير  

 ُعماني

 ألف لاير 

 ُعماني

 ألف لاير 

 ُعماني
      

 176،706 170،180 413،113 0/ الفئة 0 األسهم العادية مالرأس 
 06،571 06،739 13،114 1الفئة رأس مال 

 193،188 188،111 413،488 النظامي المال رأس إجمالي

 0،251،826 0،502،260 1،331،112 أصول مرجحة بالمخاطر
 %09515 %07590 %13514 0فئة ال/ 0األسهم العادية  مال رأس نسبة

 %11509 %09511 %11512 رأس المال نسبة إجمالي
 

 النقد وما في حكم النقد - 41

 سبتمبر 31 

4112 

 سبتمبر 31
1103 

 ديسمبر 30
1103 

 ألف لاير  
 ُعماني

 ألف لاير
 ُعماني

 ألف لاير
 ُعماني 

تشتمل قائمة المركز المالى غير المدققه 
 : المرحليه الموجزه على

      

 007،619 020،238 113،814 ةالمركزي وكالنقد واألرصدة مع البن
 092،300 138،159 433،141 مستحقات من البنوك

 (20،831) (31،035) (11،231) مستحقات للبنوك
 334،183 327،361 171،001 

من أشهر تسعة بعد  مستحقةتعديالت لبنود 
 (05،886) (05،886) (11،883) إلستحواذ واألرصدة المقيدةتاريخ ا

 321،111 330،276 152،112 

    يتكون النقد وما في حكم النقد: 
 010،723 015،551 138،113 ةالمركزي وكالنقد واألرصدة مع البن

 092،300 138،159 433،141 مستحقات من البنوك
 (20،831) (31،035) (11،231) مستحقات للبنوك

 152،112       330،276 321،111 المجموع
 

 أرقام المقارنة    - 31
 

 .الحالية للسنة العرض مع ائموتت أن أجل من تصنيفها إعادة تم قد 1103 للعام الصلة ذات األرقام بعض


