
  

  
  
  

    م2017 سبتمبر 30 أشھر المنتھية في تسعةاليعلن عن نتائج  مسقطبنك 
 

 م2017 أكتوبر 12 :مسقط
 

عن النتائج المالية األولية ، السلطنةالمؤسسة المالية الرائدة في  بنك مسقط، أعلن
صافياً قدره  ربحاً حيث حقق البنك  ،م2017 سبتمبر 30 أشھر المنتھية في تسعةلل
) مليون لایر عماني 136.91بالربح الصافـــي البالغ () مليون لایر عماني مقارنة ً 130.26(

 .)%4.9(بإنخفاض قدره ، م2016للفترة ذاتھا من العام 

  ھذه الفترة:و فيما يلي لمحة موجزة حول النتائج المالية التي حققھا البنك خالل 

) مليون لایر 189.94التقليدية (بلغ صافـي إيـرادات الفـوائد من األعمال المصرفية  )1
) مليون 187.95م مقارنة بمبلغ (2017العام  منأشھر األولى  تسعةالفي عماني 

وبلغت  ).%1.1( انسبتھ زيادةب، أي م2016لایر عماني للفترة ذاتھا من العام 
أشھر  تسعةلا) مليون لایر عماني في 19.08صافي إيرادات التمويل اإلسالمي (

) مليون لایر عماني للفترة ذاتھا من 17.78( م مقارنة بمبلغ2017العام  مناألولى 
 ).%7.3(ا نسبتھ بزيادة أيم 2016العام 

المنتھية أشھر  تسعةلافي ) مليون لایر عماني 104.55( بلغت اإليرادات األخرى )2
) مليون لایر عماني لذات الفترة من 108.47م مقارنة بمبلغ (2017 سبتمبر 30في 

  خرى.األيرادات اإلصرف العمالت األجنبية و إيرادات نتيجة إنخفاض  م2016العام 

م 2017 سبتمبر 30المنتھية في  أشھر تسعةلا) بلغت مصروفات التشغيل خالل 3
لذات  ) مليون لایر عماني129.02) مليون لایر عماني مقارنة بمبلغ (134.42(

   ).%4.2أي بزيادة نسبتھا ( ،م2016الفترة من العام 

) مليون لایر عماني لمجابھة خسائـر القروض 53.01قدره ( خصّص البنك مبلغاً    )4
م مقابل مخصصات بلغت 2017من العام األولى أشھر  تسعةلا المحتملة في

اد دتمكن البنك من إستر .م2016الفترة من العام  ذاتل ) مليون لایر عماني46.96(
أشھر  تسعةلااني من مخصص خسائر القروض في مليون لایر عم )30.95(مبلغ 

مليون لایر عماني  )22.69(بالمبلغ المسترد البالغ  م مقارنةً 2017األولى من العام 
  . م2016لذات الفترة من العام 

 لایر عماني خالل  مليون) 1.78شقيقة ( بلغت حصة البنك من أرباح شركة)  5 
لایر  مليون) 1.09( مبلغبـمقارنة  م2017 سبتمبر 30 المنتھية فيأشھر  تسعةلا

   .ني للفترة ذاتھا من العام الماضيعما



) لتصل إلى %3.2زيادة بنسبة ( محفظة القروض و السلفياتصافي ) حققت 6
في  )مليوناً  خمسونو  تسعةو  تانو مائ ملياراتسبعة لایر عماني ( مليون )7,259(

و  اثنانو مليارات سبعة( ) مليون لایر عماني7,032مقابل ( م2017 سبتمبر 30
   م.2016 سبتمبر 30)  في امليونً  ثالثون

) مليون لایر عماني 6,591) لتصل إلى (%3.5بنسبة ( إيداعات الزبائنفضت نخإ)  7
مقارنة م 2017 سبتمبر 30 في )مليونا تسعونواحد و  و ئةماخمسومليارات ستة (

) امليونً  واحد وثالثونو  ثمانمائةومليارات  ستة) مليون لایر عماني (6,831بمبلغ (
  م.    2016 سبتمبر 30 في

 م2017 سبتمبر 30في  ) مليون لایر عماني943التمويل اإلسالمي ( بلغ صافي) 8
في حين بلغت ، م2016) مليون لایر عماني في الفترة ذاتھا من العام 782مقابل (
 م2017 سبتمبر 30في  ) مليون لایر عماني930( زبائن الصيرفة اإلسالمية ودائع

  .م2016 سبتمبر 30) مليون لایر عماني في 746مقارنة بمبلغ (

مقابل م 2017 سبتمبر 30أشھر المنتھية في  تسعةية للمقارنة بين النتائج المال
  م2016الفترة ذاتھا من العام 

  

للنتائج  البنود الرئيسية
 المالية األولية

شھر أ )9الـ( فترة ل
 30المنتھية في 

  2017 سبتمبر

  لایر عماني) (مليون

 

شھر أ )9الـ(فترة ل
 سبتمبر 30المنتھية في 

2016  

 (مليون لایر عماني)

  

التغير 
(%)  

 %1.1  187.95   189.94  صافي إيرادات الفوائد 
صافي إيرادات التمويل 

  اإلسالمي
 19.08   17.78  7.3% 

مجموع صافي إيرادات الفوائد 
  اإلسالميوإيرادات التمويل 

 209.02   205.73  1.6% 

 %3.6-  108.47   104.55  إيرادات التشغيل األخرى
 %4.2  129.02   134.42  مصروفات التشغيل

 %3.3-  185.18   179.15  أرباح التشغيل
 %4.9-  136.91   130.26  صافي األرباح

 سبتمبر 30كما في   
2017

 (مليون لایر عماني)

 سبتمبر 30كما في 
2016

 (مليون لایر عماني)

 
 التغير
(%) 

 %3.2  7,032   7,259   فيات لصافي القروض والس

 %20.6 782   943   صافي  التمويل اإلسالمي

مجموع صافي القروض 
والسلفيات والتمويل 

  اإلسالمي

 8,202  7,814 5.0% 

 %3.5-  6,831  6,591    إيداعات الزبائن



 %24.7 746  930   اإلسالميةإيداعات الصيرفة 
إيداعات الزبائن وإيداعات 

  الصيرفة اإلسالمية
 7,521  7,577  -0.7% 

أشھر المنتھية  تسعةالھذا و سيعلن البنك عن نتائجه و قوائمه المـالية النـھائية لفـترة 
م بعد قيام مجلس إدارة البنك بدراستھا و المصادقة عليھا في 2017 سبتمبر 30 في 

  . م2017 اكتوبرشھر إجتماعه المزمع عقده في وقت الحق من 


