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  عرض المعلومات

لبنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع ("البنك"). ويحتوي على القوائم المالية  ٢٠١٧يونيو  ٣٠ -يشتمل ھذا المستند على التقرير المالي المرحلي المختصر 
  . المرحلية المختصرة غير المدققة، باإلضافة إلى تقرير مجلس اإلدارة وتقرير فحص مراقب الحسابات وملخص عن النتائج غير المدققة
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٣  
  

  ٢٠١٧يونيو  ٣٠تقرير مجلس اإلدارة لفترة الستة أشھر المنتھية في 
  

  المساھمون األفاضل،
  

  .٢٠١٧يونيو  ٣٠نيابةً عن مجلس اإلدارة، يسرني أن أقدم لكم النتائج الماليّة لبنككم لفترة الستة أشھر المنتھية في 
  

، وھو وسام ٢٠١٦ عام "كأفضل بنك في عمان" تقديرا لألداء المتميز الذي حققناه خالليسعدني أن أبلغكم أننا حصلنا في مايو  على جائزة يوروموني 
  نفخر به.

  
  ملخص األداء 

  
مليون لایر عماني للفترة  ٧٫٩مليون لایر عماني مقارنة مع  ٨٫٢في صافي األرباح ليصل إلى  ٪٣٫٨يُظھر أداؤنا في النصف األول من العام زيادةً بنسبة 

  انخفاض قيمة القروض. المحمل من، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض ٢٠١٦نفسھا من عام 
  

مليون  ٣٧٫٤مليون لایر عماني مقارنة مع  ٣٥٫٨ليصل إلى  ٪٤٫٣انخفاض قيمة القروض بنسبة  المحمل منوانخفض صافي اإليرادات التشغيلية قبل 
  لایر عماني للفترة نفسھا من العام الماضي.

  
مليون لایر عماني  ٢٦٫٥مقارنة مع  ٢٠١٧يونيو  ٣٠مليون لایر عماني للفترة المنتھية في  ٢٥٫٨ليبلغ  ٪٢٫٦انخفض صافي إيرادات الفوائد بنسبة كما 

ليصل  ٪٢١٫٥. ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع مصاريف الفوائد على ودائع الشركات. وانخفض صافي إيرادات الرسوم بنسبة ٢٠١٦للفترة نفسھا من عام 
 من العوائدبسبب انخفاض رسوم التسھيالت االئتمانية للعمالء من الشركات وانخفاض  ٢٠١٧يونيو  ٣٠مليون لایر عماني للفترة المنتھية في  ٥٫١إلى 

  البطاقات وإدارة الثروات لعمالء التجزئة.
  

ويرجع  ٢٠١٦مليون لایر عماني للفترة نفسھا من عام  ٤٫١ماني مقارنة مع مليون لایر ع ٤٫٧ليصل إلى  ٪١٤٫٦ارتفع صافي إيرادات التداول بنسبة 
  ذلك أساسا إلى ارتفاع حجم التداول من خالل مبادالت العملة األجنبية. 

  
مليون لایر عماني للفترة نفسھا  ٣٫٤ قدره محملانخفاض قيمة القروض مقابل صافي  للمحمل منمليون لایر عماني  ١٫٣بقيمة  المحملتم تسجيل صافي 

ً إلى تحرير من مخصص عام بقيمة ٢٠١٦من عام  مليون لایر عماني بسبب انخفاض قروض الشركات والذي تمت مقاصته  ٠٫٩. ويرجع ذلك أساسا
عماني في محفظة الخدمات المصرفية مليون لایر  ١٫٦مليون لایر عماني في محفظة الخدمات المصرفية للشركات و ٠٫٦بقيمة حمل جزئيا بصافي م

  لألفراد.
  

، ويبقى ضبط ٢٠١٦مليون لایر ُعماني للفترة نفسھا من عام  ٢٤٫٨مليون لایر ُعماني مقارنةً مع  ٢٤٫٦إلى  ٪٠٫٨انخفضت مصروفات التشغيل بنسبة 
  التكلفة محور التركيز الرئيسي لإلدارة.

  
 ١٫٣٩٩٫١ مليون لایر ُعماني مقارنة مع ١٫٣٣١٫١لتصل إلى  ٪٤٫٩والفائدة المجنبة بنسبة انخفضت القروض والسلفيات بالصافي من المخصصات 

  ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض قروض الشركات. ٢٠١٦يونيو  ٣٠مليون لایر عماني كما في 
  

  .٢٠١٦يونيو  ٣٠ عماني كما في مليون لایر ١٫٨٣٤٫٣مليون لایر عماني مقارنة مع  ١٫٩٥٨٫٨لتصل إلى  ٪٦٫٨ارتفعت ودائع العمالء بنسبة 
  

، ويرجع ٢٠١٦يونيو  ٣٠كما في  ٪١٨٫٤مقارنة مع  ٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في  ٪١٦٫٩١انخفضت نسبة كفاية رأس مال بنك إتش إس بي سي ُعمان إلى 
  .يةالخارجلية الحكومية فيما يتعلق بمعالجة االستثمارات في بعض األوراق الما النظاميةذلك أساسا إلى تأثير التغييرات 

  
  تقديم أفضل تجربة عمالء

  
القھما في الربع إطبالنسبة للخدمات المصرفيّة لألفراد وإدارة الثروات، واصلنا االستفادة من زخم اكتساب العمالء الذي بدأ من خالل حملتين رئيسيتين تم 

حملة بطاقات االئتمان، حيث يمكنھم الحصول على فرصة مندوس وحسابات أدفانس. وأعقب ذلك حملة اإلنفاق لعمالئنا من  ساب التوفيرحاألول حول 
  لایر عماني من خالل نظام السحب. كما تم إطالق حملة صيفية للترويج الستخدام بطاقة الخصم. ١٠٠للفوز بجائزة نقدية بقيمة 

  
يتيح للعمالء إجراء تحويالت فورية من المال إلى بعض البنوك المحلية مات المصرفيّة الرقميّة حيث سنطلق قريبا نظام الخدواصلنا العمل على تعزيز 

  داخل السلطنة. 
  

يث حركز على تطور التكنولوجيا للمدفوعات عبر قسم الخزينة. تلعمالئنا من الشركات  فعاليةبالنسبة للخدمات المصرفية التجارية، قمنا مؤخرا بتنظيم 
عمليات في  اتأحدث التقني"مستقبل المدفوعات" إلى الفوائد التي تعود على الشركات من تبني وتطبيق والتي كانت تحت عنوان ت تلك الفعالية تطرق

حول كيفية قيام البنك بمساعدة الشركات في تحقيق قدر أكبر من الكفاءة من خالل أنظمة نظرة الفعالية  تتضمنالبطاقات والدفع والتمويل التجاري. كما 
    التكنولوجيا المتقدمة وإدارة الخزينة.

  
ً  مثاالً  تكبير من عمالء البنك وكانعدد قبل حساناً من استت تلك الفعالية القو     .نا مع العمالءتقوية عالقاتإلى تؤدي التي وواسعة النطاق على الشراكة  رائعا
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٤  
  

  االستثمار في موظفينا والمجتمع
  

، والتي شركة عمان لإلبحارفي الربع الثاني، أطلقنا المرحلة الثانية من ورش العمل التدريبية المتخصصة تحت عنوان "أبشر في العمل" بالشراكة مع 
  ت.ُصممت بھدف المساعدة في تحويل أداء موظفينا في المجاالت الرئيسية المتعلقة بخدمة العمالء والعمل الجماعي وُصنع القرار وحل المشكال

  
لجرائم جزء من خططنا لترسيخ ثقافة مكافحة اودعما ألولوياتنا االستراتيجية لتنفيذ أعلى المعايير العالمية، تم إطالق "برنامج شھادة المخاطر" في مايو ك

موظفا يعملون في إدارة المخاطر بالتقدم للحصول على شھادات "الجمعية الدولية لالمتثال" في "الحوكمة  ٢٩المالية في البنك. ھذا باإلضافة إلى بدء 
  والمخاطر واالمتثال" و"منع الجرائم المالية" و" مكافحة غسل األموال".

  
  تھدف إلى دعمھم في تحقيق تطلعاتھم المھنية. يةالعام، التحق موظفونا بعدة برامج تدريبوخالل 

  
موظفين ن الوفي إطار برنامج االستدامة المؤسسية للبنك، نظم البنك العديد من األنشطة الخيرية خالل شھر رمضان المبارك. وقد بلغ عدد المتطوعين م

ضافة بضائع عليھم. ھذا باإلالسلع والاألنشطة. وشملت األنشطة معرضا خيريا للعاملين في مواقع البناء، حيث تم توزيع ھذه متطوعا خالل  ١٢٠ن أكثر م
  السلطنة. من والياتعدد على األسر المحتاجة في شراء األيتام وتوزيع قسائم دار رعاية مع ترفيھية تم تنظيمھا إلى فعاليات 

  
  الخاتمة

  
ئة العامة ي والھيوفي الختام، وبالنيابة عن مجلس اإلدارة، فإننا نود أن نعرب عن خالص شكرنا وامتناننا لجميع األطراف المعنية والبنك المركزي الُعمان

  لسوق المال على ما قّدموه من دعم متواصل للبنك.
  

عن خالص تمنياتنا لجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه هللا بمناسبة يوم النھضة، مؤكدا دعمنا المستمر وأود أن أغتنم ھذه الفرصة ألعرب 
  والكامل لحضرة صاحب الجاللة في جھوده المستمرة لتحقيق ازدھار السلطنة ونمائھا.

  
  
  
  
  
  كولز -سير شيرارد كوبر ال

  رئيس مجلس اإلدارة
  



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع              

  

٥  
  

  ٢٠١٧يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في ملخص النتائج غير المدققة 
  

  ٢٠١٦يونيو  ٣٠  ٢٠١٧يونيو  ٣٠    
  نسبة التغير

 ٪      
  لایر عماني 

  باآلالف
  لایر عماني 

  باآلالف
          

  
قروض وسلفيات بالصافي من المخصصات 

  )٤٫٩(  ١٫٣٩٩٫١٣٠  ١٫٣٣١٫١٤٧  والفوائد المجنبة

          

  ٦٫٨  ١٫٨٣٤٫٢٧٨  ١٫٩٥٨٫٨٠٠  ودائع العمالء  

          

  ٢٫٦  ٣٠٤٫٢٨٨  ٣١٢٫٠٥١  صافي األصول  

          

  ٢٫٦  ٠٫١٥٢  ٠٫١٥٦  صافي األصول للسھم الواحد  *

          
  فترة الستة أشھر     

  المنتھية في
  فترة الستة أشھر 

        المنتھية في
    ٢٠١٦يونيو  ٣٠  ٢٠١٧يونيو  ٣٠    

    
  لایر عماني 

  باآلالف
  لایر عماني 

  باآلالف
  نسبة التغير

٪  

          
  )٢٫٨(  ٢٦٫٥٣٦  ٢٥٫٧٨٠  صافي إيرادات الفوائد  
          

  ٤٫٦  ٧٫٨٥٥  ٨٫٢١٧  لفترةلربح ال  

          

  -  ٠٫٠٠٨  ٠٫٠٠٨  ربحية السھم الواحد (على مستوى العام)  **

          

  )١٫٥(  ٪١٨٫٣٨  ٪١٦٫٩١  نسبة كفاية رأس المال  ***

          
  

يونيو على متوسط عدد األسھم العادية  ٣٠(القيمة الدفترية) للسھم الواحد بقسمة صافي األصول (القيمة الدفترية) في يتم احتساب صافي األصول  *
  يونيو. ٣٠قيد اإلصدار في 

  
عام للفترة لتم احتساب ربحيّة السھم الواحد (على مستوى العام) بقسمة صافي الربح بعد الضريبة المنسوب إلى المساھمين العاديين على مستوى ا **

  يونيو على متوسط عدد األسھم العادية قيد اإلصدار للفترة. ٣٠المنتھية في 
  

  تم احتساب نسبة كفاية رأس المال وفقاً لمعاھدة بازل لكفاية رأس المال. ويمثّل المعدل نسبة األصول المرجحة بالمخاطر إلى رأس المال. ***
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٧  
  

  قائمة الدخل الشامل المرحلية المختصرة غير المدققة لفترة الستة أشھر المنتھية في 

  ٢٠١٧يونيو  ٣٠

    

فترة الثالثة 
 ةالمنتھي أشھر
  في
يونيو  ٣٠

٢٠١٧  

الثالثة فترة 
 ةالمنتھي أشھر
  في
يونيو  ٣٠

٢٠١٦  

فترة الستة 
  أشھر 

  المنتھية في
يونيو  ٣٠

٢٠١٧  

فترة الستة 
  أشھر 

  المنتھية في
يونيو  ٣٠

٢٠١٦  

 إيضاحات  
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف 
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف 
            

  ٢٩٫٩٦٦  ٣٠٫٢٢٥  ١٥٫٤٦٦  ١٥٫٦١٠  ٥  فوائد  الإيرادات
  )٣٫٤٣٠(  )٤٫٤٤٥(  )١٫٩١٨(  )٢٫٢٦٠(  ٦  فوائد  المصروفات

  ٢٦٫٥٣٦  ٢٥٫٧٨٠  ١٣٫٥٤٨  ١٣٫٣٥٠    صافي إيرادات الفوائد  
            

  ٧٫٧٥٤  ٦٫٣٥١  ٤٫٠٨٦  ٣٫٠٨٠    رسومالإيرادات 
  )١٫٢٤٦(  )١٫٢٧٤(  )٦١٠(  )٦٣٤(    رسومالمصروفات 

  ٦٫٥٠٨  ٥٫٠٧٧  ٣٫٤٧٦  ٢٫٤٤٦    صافي إيرادات الرسوم 
  ٤٫١١٤  ٤٫٧٣٠  ١٫٧٨٦  ٢٫٠٣٩    إيرادات التداولصافي 

  ١١٦  ١١١  ٢  ١٠٥    إيرادات توزيعات األرباح
  ١٥٩  ٨٤  ١٣٧  ٣٢  ٧  بالصافي -إيرادات التشغيل األخرى 

انخفاض قيمة  المحمل منصافي إيرادات التشغيل قبل 
  ٣٧٫٤٣٣  ٣٥٫٧٨٢  ١٨٫٩٤٩  ١٧٫٩٧٢    القروض ومخصصات مخاطر االئتمان األخرى 

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

  
٣٫٤٣٣(  )١٫٣٣٦(  )١٫١٦٢(  )٢٫٥٦٦(  ٨(  

  ٣٤٫٠٠٠  ٣٤٫٤٤٦  ١٧٫٧٨٧  ١٥٫٤٠٦    صافي إيرادات التشغيل 
            

  )٢٣٫٦٨٧(  )٢٣٫٤٢٢(  )١٢٫٠٨٣(  )١١٫٨٤٠(  ٩  مصروفات التشغيل
  )١٫١٤٣(  )١٫١٤٣(  )٥٧٢(  )٥٧٢(  ١٠  إھالك أصول غير ملموسة 
  )٢٤٫٨٣٠(  )٢٤٫٥٦٥(  )١٢٫٦٥٥(  )١٢٫٤١٢(    إجمالي مصروفات التشغيل

            
  ٩٫١٧٠  ٩٫٨٨١  ٥٫١٣٢  ٢٫٩٩٤    الربح قبل الضريبة
  )١٫٣١٥(  )١٫٦٦٤(  )٧٨٠(  )٥٠٣(    مصروفات ضريبيّة

  ٧٫٨٥٥  ٨٫٢١٧  ٤٫٣٥٢  ٢٫٤٩١    ربح الفترة
            

            (الخسارة)/ الدخل الشامل اآلخر
البنود التي ستتم إعادة تصنيفھا الحقاً إلى أرباح أو خسائر

            عند الوفاء بشروط معينة
            استثمار متاح للبيع

  )٤٫٧١٥(  ٨٢  ٣١٢  )٨٤(    (خسارة)/ ربح القيمة العادلة -
ربح القيمة العادلة المعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة  -

  )١٩٥(  )٣٧(  )١٩٥(  )٣(    عند االستبعاد
  ٥٨٥  ٨١  )١٠٢(  ٨    ضريبة الدخل -

  )٤٫٣٢٥(  ١٢٦  ١٥  )٧٩(   بعد خصم الضرائب -(الخسارة) / الدخل الشامل اآلخر للفترة
            

  ٣٫٥٣٠  ٨٫٣٤٣  ٤٫٣٦٧  ٢٫٤١٢    إجمالي الدخل الشامل للفترة
            

          ١١  ُعماني)األساسية والمعدلة (لایر  -ربحية السھم الواحد 
  ٠٫٠٠٤  ٠٫٠٠٤  ٠٫٠٠٢  ٠٫٠٠١    للفترة -
  ٠٫٠٠٨  ٠٫٠٠٨  ٠٫٠٠٩  ٠٫٠٠٥    على مستوى العام -

  
  
  
  
  
  

  تشكل جزءاً ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية المرحلية المختصرة. ٢٧إلى  ١١اإليضاحات المرفقة المدرجة بالصفحات من 



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

    

٨  
  

    ٢٠١٧ يونيو ٣٠قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة غير المدققة كما في 
  

    
يونيو  ٣٠في 

٢٠١٧  
  يونيو  ٣٠في 

٢٠١٦  

 في مدققة
ديسمبر  ٣١

٢٠١٦  

 إيضاحات  
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
          األصول

  ٢٨٤٫٩٤٧  ١٧٢٫٩٧٤  ٢٢٢٫٢٩٣    نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية  
  ٨٠٫٢٢٢  ٤٩٫٠١١  ١٢٥٫٢٠٨    مستحق من البنوك  

  ١٫٤١٨٫٤١٥  ١٫٣٩٩٫١٣٠  ١٫٣٣١٫١٤٧  ١٢  بالصافي -قروض وسلفيات لعمالء 
  ٤١٢٫٩٦٩  ٥٣٥٫٧٣٣  ٦٣١٫٣٤٥  ١٣  استثمارات مالية  

  ٢٣٫٢٩٩  ٤٦٫٣٢٤  ٢٨٫٢٦٠  ١٤  أصول أخرى  
  ٥٫٥٢٤  ٦٫٦٦٦  ٤٫٣٨١  ١٥  أصول غير ملموسة
  ٢٦٫٥٠٤  ٢٦٫٧٩٦  ٢٦٫٢٤٣  ١٦  ممتلكات ومعدات  

  ٢٫٠١٣  ٢٫٠٩٨  ٢٫١٩٩    أصول ضريبة مؤجلة
  ٢٫٢٥٣٫٨٩٣  ٢٫٢٣٨٫٧٣٢  ٢٫٣٧١٫٠٧٦    إجمالي األصول  

          
          االلتزامات وحقوق المساھمين

          االلتزامات
  ٣٧٫٤٢٦  ٤٦٫٢٥٤  ٥٢٫٨٢٧    بنوك  المستحق إلى 

  ١٫٨٦٦٫٦٥٥  ١٫٨٣٤٫٢٧٨  ١٫٩٥٨٫٨٠٠  ١٧  عمالءالودائع من 
  ٣٠٫٠٢١  ٥٠٫٧٩٢  ٤٢٫٢٣٨  ١٨  التزامات أخرى  

  ٦٫٠٨١  ٢٫٨٩٧  ٥٫١٦٠    التزامات ضريبة جارية
  -  ٢٢٣  -    التزامات ضريبة مؤجلة

  ١٫٩٤٠٫١٨٣  ١٫٩٣٤٫٤٤٤  ٢٫٠٥٩٫٠٢٥    إجمالي االلتزامات  
          

          حقوق المساھمين
  ٢٠٠٫٠٣١  ٢٠٠٫٠٣١  ٢٠٠٫٠٣١  ٢٣  رأس المال

  ٣٧٫٩٦٧  ٣٦٫٢٧٧  ٣٧٫٩٦٧  (أ) ٢٤  احتياطي قانوني  
  )٢٫٧٢٩(  )٣٫٢٤٢(  )٢٫٦٠٣(  (ب) ٢٤  للبيع تاحةلما ةاحتياطي القيمة العادل

  ٧٨٫٤٤١  ٧١٫٢٢٢  ٧٦٫٦٥٦    أرباح محتجزة  
  ٣١٣٫٧١٠  ٣٠٤٫٢٨٨  ٣١٢٫٠٥١    صافي حقوق المساھمين  

  ٢٫٢٥٣٫٨٩٣  ٢٫٢٣٨٫٧٣٢  ٢٫٣٧١٫٠٧٦    إجمالي االلتزامات وحقوق المساھمين  
          

  ٠٫١٥٧  ٠٫١٥٢  ٠٫١٥٦    لایر ُعماني -صافي األصول للسھم الواحد 
          
          بنود خارج الميزانيّة العموميّة:ال

          التزامات عرضية وارتباطات أخرى
  ٥٢٫٩٧٦  ٤٢٫٠٩٣  ٤٦٫٨٥٧    اعتمادات مستنديّة  -
  ٣٥٦٫٤٢٣  ٣٦٧٫٠١٤  ٣٣٩٫٤٥١    ضمانات وسندات أداء -
  ٩٠٣٫٦٥٩  ٨١٤٫٢٨١  ٨٣٤٫٥٠٤  ١٩  أخرى -

    ١٫٣١٣٫٠٥٨  ١٫٢٢٣٫٣٨٨  ١٫٢٢٠٫٨١٢  
  

  تشكل جزءاً ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية المرحلية المختصرة. ٢٧إلى  ١١اإليضاحات المرفقة المدرجة بالصفحات من 
    

  بموجب قرار أعضاء مجلس اإلدارة. ٢٠١٧يوليو  ٢٦اعتماد إصدار القوائم المالية المرحليّة المختصرة في تم 
  
  
  
  
  
  
  

  أندرو لونج    كولز -سير شيرارد كوبر ال

  الرئيس التنفيذي    رئيس مجلس اإلدارة



  

  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

٩  
  

  

  ٢٠١٧يونيو  ٣٠في حقوق المساھمين المرحلية المختصرة غير المدققة لفترة الستة أشھر المنتھية في قائمة التغيرات 
  

  احتياطي قانوني  رأس المال
 احتياطي القيمة

  اإلجمالي  المحتجزةاألرباح   لمتاحة للبيعل العادلة

  
  لایر عماني 

  باآلالف
  لایر عماني 

  باآلالف
  لایر عماني 

  باآلالف
  لایر عماني 

  باآلالف
  لایر عماني 

  باآلالف
            

  ٣٠٨٫٥١٦  ٧١٫١٢٥  ١٫٠٨٣  ٣٦٫٢٧٧  ٢٠٠٫٠٣١  ٢٠١٦يناير  ١في 
            إجمالي الدخل الشامل / (الخسارة) للفترة  

  ٧٫٨٥٥  ٧٫٨٥٥  -  -  -  ربح الفترة  
            (الخسارة) الشاملة األخرى للفترة  
  )٤٫٣٢٥(  -  )٤٫٣٢٥(  -  -  لالستثمارات المتاحة للبيع (بالصافي من الضريبة)صافي الحركة في القيمة العادلة

  )٤٫٣٢٥(  -  )٤٫٣٢٥(  -  -  إجمالي (الخسارة) الشاملة األخرى للفترة 
  ٣٫٥٣٠  ٧٫٨٥٥  )٤٫٣٢٥(  -  -  للفترةالشامل  الدخل / إجمالي (الخسارة)

            
            المساھمين معاملة مع المساھمين مسجلة مباشرة في حقوق

  )٧٫٧٥٨(  )٧٫٧٥٨(  -  -  -  ٢٠١٥توزيعات أرباح مدفوعة عن عام 
  ٣٠٤٫٢٨٨  ٧١٫٢٢٢  )٣٫٢٤٢(  ٣٦٫٢٧٧  ٢٠٠٫٠٣١  ٢٠١٦يونيو  ٣٠في 

            
  ٣١٣٫٧١٠  ٧٨٫٤٤١  )٢٫٧٢٩(  ٣٧٫٩٦٧  ٢٠٠٫٠٣١  ٢٠١٧يناير  ١في 

            إجمالي الدخل الشامل للفترة
  ٨٫٢١٧  ٨٫٢١٧  -  -  -  ربح الفترة 

            الدخل الشامل اآلخر للفترة
  ١٢٦  -  ١٢٦  -  -    صافي الحركة في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع (بالصافي من الضريبة)

  ١٢٦  -  ١٢٦  -  -  إجمالي الدخل الشامل اآلخر للفترة
  ٨٫٣٤٣  ٨٫٢١٧  ١٢٦  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة

            
            معاملة مع المساھمين مسجلة مباشرة في حقوق المساھمين

  )١٠٫٠٠٢(  )١٠٫٠٠٢(  -  -  -  ٢٠١٦توزيعات أرباح مدفوعة عن عام
  ٣١٢٫٠٥١  ٧٦٫٦٥٦  )٢٫٦٠٣(  ٣٧٫٩٦٧  ٢٠٠٫٠٣١  ٢٠١٧يونيو  ٣٠في 

تعتبر جزءاً ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية المرحليّة المختصرة. ٢٧إلى  ١١اإليضاحات المرفقة المدرجة على الصفحات من 



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
  
  

١٠  
  

  
  

  ٢٠١٧يونيو  ٣٠رة الستة أشھر المنتھية في قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة غير المدققة لفت
  

    
فترة الستة أشھر 

  المنتھية في
فترة الستة أشھر 

  المنتھية في

    
  يونيو ٣٠

٢٠١٧  
  يونيو ٣٠

٢٠١٦  

  إيضاحات  
لایر عماني 

  باآلالف 
لایر عماني 

  باآلالف 
         التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

  ٩٫١٧٠  ٩٫٨٨١    الربح قبل الضريبة  
        تسويات لـ:

بالصافي  -انخفاض قيمة القروض ومخصصات مخاطر االئتمان األخرى  المحمل من  -
  ٣٫٤٣٣  ١٫٣٣٦  ٨  من االستردادات

  ٨٤٧  ٨٢٨  ٩  استھالك ممتلكات ومعدات -
  ١٫١٤٣  ١٫١٤٣  ١٠  إھالك أصول غير ملموسة -
  )٩٠(  )٣١(  ٧      صافي (الربح) من بيع استثمارات مالية -
  )٣٥٢(  )١٫١٣٢(    إھالك خصم على استثمارات مالية -
  ٨٣  ٩٥    تكاليف الخدمات الحالية لصاحب العمل، مع الفائدة -
  ٤١  ٢٨    إيجار تمويلي محمل -
  -  )٤٥٧(    أثر تحويل العملة -
        التغير في األصول التشغيليّة   -

  )٢٠١٫٧٥٥(  ٨٥٫٩٣٢    بالصافي -التغير في قروض وسلفيات لعمالء   
  )٤٫٣٣٦(  )٤٫٩٦١(    التغير في األصول األخرى  

        التغير في االلتزامات التشغيليّة   -
  ٣١٫٩٤٠  ٩٢٫١٤٥    التغير في ودائع من العمالء  
  ٩٥٨  ١٢٫١٢٩    التغير في االلتزامات األخرى  

  )١٦٩(  )٣٥(    منافع تقاعد مدفوعة 
  )٩٢٠(  )٢٫٦٩٠(    ضريبة مدفوعة

  )١٦٠٫٠٠٧(  ١٩٤٫٢١١    صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة التشغيل  
        

        التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار  
  )٧٥٥٫٠٦٤(  )١٫٥٥٦٫٠٤٨(    شراء استثمارات ماليّة  

  ٨٤٧٫٧٨٤  ١٫٣٣٩٫٣٣٧    متحصالت من استحقاق استثمارات ماليّة  
  )٧٢٦(  )٥٧١(  ١٦  شراء ممتلكات ومعدات  

  -  ٤    متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات 
  ٩١٫٩٩٤  )٢١٧٫٢٧٨(    صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من أنشطة االستثمار  

        
        التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

  )٧٫٧٥٨(  )١٠٫٠٠٢(    توزيعات أرباح مدفوعة
  )٢٩٤(  -    إيجارات تمويلية مدفوعة

  )٨٫٠٥٢(  )١٠٫٠٠٢(    في أنشطة التمويلصافي النقد المستخدم 
        

  )٧٦٫٠٦٥(  )٣٣٫٠٦٩(     صافي التغير في النقد وما يماثل النقد 
  ٢٥١٫٧٩٦  ٣٢٧٫٧٤٣    الفترةالنقد وما يماثل النقد في بداية 

  ١٧٥٫٧٣١  ٢٩٤٫٦٧٤  ٢٨  الفترةالنقد وما يماثل النقد في نھاية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تشكل جزءاً ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية المرحلية المختصرة. ٢٧إلى  ١١المدرجة بالصفحات من اإليضاحات المرفقة 
    



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة 
  

١١  
  

 
  الشكل القانوني واألنشطة   ١
  

شبكة ، كشركة مساھمة ُعمانية عامة، ويزاول نشاطه كبنك تجاري من خالل ١٩٧٩يناير  ١تأسس بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع ("البنك") في 
مكتب بريد السيب الرئيسي، سلطنة ُعمان. أسھم البنك  ،١١١الرمز البريدي  ،١٧٢٧من الفروع في سلطنة ُعمان. إن العنوان المسجل للبنك ھو ص.ب 

  مدرجة في سوق مسقط لألوراق المالية.
  

من أسھم البنك. والشركة األم المطلقة لبنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع  ٪٥١إتش إس بي سي الشرق األوسط القابضة بي في ما نسبته ويمتلك 
  ھي إتش إس بي سي القابضة بي إل سي.

  
  أساس اإلعداد  ٢
  

  االلتزام بمعايير التقارير المالية الدولية  (أ)
  

"التقارير المالية المرحلية"، الصادر عن مجلس معايير المحاسبة  ٣٤تم إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة للبنك وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 ١٩٧٤ارية الُعماني رقم الدولية ومتطلبات اإلفصاح الواردة بقواعد ونماذج اإلفصاح الصادرة عن الھيئة العامة لسوق المال وقانون الشركات التج

  وتعديالته واللوائح المنظمة الصادرة عن البنك المركزي الُعماني. 
  

وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية التي تم إصدارھا من قبل مجلس  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١تم إعداد القوائم المالية المدققة للبنك كما في وللسنة المنتھية في 
  نك المركزي الُعماني.  معايير المحاسبة الدولية ومتطلبات اإلفصاح الصادرة عن الھيئة العامة لسوق المال واللوائح المنظمة الصادرة عن الب

  
ة إلى التفسيرات فتشتمل معايير التقارير المالية الدولية على المعايير المحاسبية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ومن ھيئته السابقة باإلضا

  الصادرة من قبل لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية وھيئتھا السابقة. 
  

  عرض المعلومات  (ب)
  

  العملة التنفيذيّة للبنك ھي الريال الُعماني، وھي أيضاً عملة العرض المستخدمة في القوائم المالية المرحلية المختصرة للبنك.
  

  أرقام المقارنة  (ج)
  

  سوق المال.والھيئة العامة ل ٣٤تتضمن ھذه القوائم المالية المرحلية المختصرة أرقاما مقارنة كما يقتضي المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  

  استخدام التقديرات واالفتراضات  (د)
  

يتطلب استخدام تقديرات وافتراضات حول الظروف المستقبلية. وإن استخدام المعلومات المتاحة وتطبيق المرحلية المختصرة المالية  القوائمإن إعداد 
دارة أن أھم األحكام ھما عنصران رئيسيان عند القيام بوضع التقديرات، وقد تختلف النتائج الفعلية في المستقبل عن التقديرات المفصح عنھا. وترى اإل

لتي تتطلب بالضرورة تطبيق األحكام ھي تلك التي تتعلق بانخفاض قيمة القروض والسلفيات وتقييم األدوات المالية وانخفاض السياسات المحاسبية للبنك ا
  قيمة األصول المالية المتاحة للبيع. 

  
  



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة (تابع)
  
  

١٢  
  

  أساس اإلعداد (تابع)  ٢
  

  التطورات المحاسبيّة المستقبليّة   (ھـ)
  

  .٢٠١٦ تم تقديم معلومات عن التطورات المحاسبية المستقبلية وآثارھا المحتملة على القوائم المالية للبنك في التقرير السنوي والحسابات لعام

أو  ٢٠١٧يناير  ١تدخل مجموعةً أخرى من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات حيز التطبيق بالنسبة للفترات السنويّة التي تبدأ في 
  بعد ذلك التاريخ. ومن غير المتوقَّع أن يكون لدى أيٍّ منھا تأثيٌر جوھريٌّ على القوائم المالية المرحلية المختصرة للبنك. 

  
  السياسات المحاسبية   ٣
  

ة كما في وللسنة يإن السياسات المحاسبية التي طبقھا البنك في ھذه القوائم الماليّة المرحلية المختصرة تتفق مع تلك التي طبقھا البنك في قوائمه المال
  . ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتھية في 

  
 ٢٠١٧يناير  ١التي أصبحت سارية المفعول للمرة األولى للسنة المالية التي تبدأ في حالية والمعايير الال توجد معايير أو تفسيرات أو تعديالت على 

  والتي لھا أثر جوھري على القوائم المالية المرحلية المختصرة.
  
  المنتجات والخدمات  ٤

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

  تقدم الخدمات المصرفية لألفراد وإدارة الثروات مجموعةً واسعةً من المنتجات والخدمات لتلبية االحتياجات المصرفية الشخصية والتمويل
لعمالء على منتجات الخدمات المصرفية الشخصية لعروض الاالستھالكي واحتياجات إدارة الثروات للعمالء األفراد. وعادةً ما تشتمل 

الجارية وحسابات التوفير والرھون والقروض الشخصية وبطاقات االئتمان وبطاقات الخصم وخدمات الدفع المحلية والدولية)، (الحسابات 
  باإلضافة إلى خدمات إدارة الثروات (التأمين والمنتجات االستثمارية وخدمات التخطيط المالية).

  
 يم خدمات تمويل المديونيّات وعمليات إدارة الدفع والنقد والتمويل التجاري أما عن الخدمات المصرفية التجارية، فتشتمل عروضھا على تقد

مشتقاته في الصرف األجنبي وأسعاره، وخدمات الصيرفة المباشرة وإنجاز والنقد والدولي والخزانة وأسواق رأس المال والبطاقات التجارية 
  المعامالت عبر اإلنترنت. 

  
 الخطوط األعمعالمية واألسواق حلوالً مالية مصّممة خصيصاً للحكومة والعمالء من الشركات والمؤسسات. وتقدم تقدم الخدمات المصرفية ال 

التي ترتكز على خدمة العميل مجموعة كاملة من األنشطة المصرفية التي تشمل خدمات التمويل واالستشارات والمعامالت، باإلضافة إلى 
مات في مجال االئتمان واألسعار والصرف األجنبي وأسواق المال واألوراق المالية واألنشطة االستثمارية أعمال األسواق التي تقدم خد

  الرئيسية.
  

  إدارة الميزانية  بما فيھا خدمات الشركات، قامت إدارة البنك بإعادة تنظيم بعض اإلدارات في مركز ٢٠١٧: خالل عام خدمات الشركاتمركز
  العمومية وإدارات أخرى.

  
  إيرادات الفوائد  ٥
  

 ٢٠١٦يونيو  ٣٠( ٢٠١٧يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في  ٪٣٫٠٢بلغت إيرادات الفوائد عن األصول المحملة بفوائد معدالً سنوياً شامالً قدره 
- ٣٫١٣٪ .(  

  

  
فترة الستة أشھر 

  المنتھية في 
فترة الستة أشھر 

  المنتھية في 
  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  

  
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
      

  ٢٧٫١٣٠  ٢٧٫٢٧١  قروض وسلفيات للعمالء
  ٢٫٢٣٢  ٢٫٣٧١  استثمارات مالية
  ١٨٠  ٣٣٩  مستحق من بنوك

  ٤٢٤  ٢٤٤  أخرى

  ٢٩٫٩٦٦  ٣٠٫٢٢٥  



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة (تابع)
  
  

١٣  
  

  مصروفات الفوائد  ٦
  

  ).٪ ٠٫٣٧ - ٢٠١٦يونيو  ٣٠( ٪٠٫٤٥السنوية الشاملة لألموال ، بلغ متوسط التكلفة ٢٠١٧يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 
  

فترة الستة أشھر   
  المنتھية في 

فترة الستة أشھر 
  المنتھية في 

  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
لایر عماني   

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
      

  )٣٫٤٣٠(  )٤٫٤٤٥(  عمالءالودائع من 
  

  صافي -إيرادات تشغيل أخرى  ٧
    

فترة الستة أشھر   
  المنتھية في 

فترة الستة أشھر 
  المنتھية في 

  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
لایر عماني   

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
      
  ٩٠  ٣١  ربح من بيع استثمارات ماليةال

  ٦٩  ٥٣  إيرادات أخرى

  ١٥٩  ٨٤  
  

  بالصافي من االستردادات  -انخفاض قيمة القروض ومخصصات مخاطر االئتمان األخرى  المحمل من  ٨
  

  
فترة الستة أشھر 

  المنتھية في 
فترة الستة أشھر 

  المنتھية في 
  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  

  
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
      

  )٢٫٢٢٤(  ٩١٢  )١٢عام (إيضاح  -محرر/ (مخصص) خالل الفترة 
  )٣٫٧٢٦(  )٤٫٤١٦(  )١٢محدد (إيضاح  -مخصص خالل الفترة 

  ١٫٤٩٤  ١٫٢٨٣  )١٢محدد (إيضاح  -مخصصات محررة / مستردة 
  ٢٢٩  ٢٢٢  تسويات نتيجة رد القيمة العادلة

  ٢٧  ١١  فوائد مجنبة محررة
  ١٫٠٣٤  ٩٤٩  قروض مشطوبة مستردة

  )٢٦٧(  )٢٩٧(  الشاملديون معدومة مشطوبة مباشرةً بقائمة الدخل
  )٣٫٤٣٣(  )١٫٣٣٦(  

  

  
  
  
  
  



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
  

  المرحلية المختصرة غير المدققة (تابع)إيضاحات حول القوائم المالية 
  

١٤  
  

  مصروفات التشغيل  ٩
  

  
فترة الستة أشھر 

  المنتھية في 
فترة الستة أشھر 

  المنتھية في 
  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  

  
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
      

  )١١٫٨٦٥(  )١١٫٣٣٣(  منافع وتعويضات الموظَّفين   
  )١٠٫٩٧٥(  )١١٫٢٦١(  مصروفات عمومية وإدارية*   

  )٨٤٧(  )٨٢٨(  استھالك ممتلكات ومعدات   
  )٢٣٫٦٨٧(  )٢٣٫٤٢٢(  

  

 ٠٫٨- ٢٠١٦يونيو  ٣٠مليون لایر ُعماني التي تمثل مصروفات سحب "جائزة مندوس" ( ٠٫٨*تشمل المصروفات العموميّة واإلداريّة للفترة الحاليّة 
  مليون لایر ُعماني).

  

  إھالك أصول غير ملموسة  ١٠

  
فترة الستة أشھر 

  المنتھية في 
فترة الستة أشھر 

  المنتھية في 
  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  

  
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
      ويمثّل إھالك األصول غير الملموسة نتيجةً لتجميع األعمال ويحتسب كما يلي:

  )٨٨٠(  )٨٨٠(  ودائع أساسيّة  -
  )٢٦٣(  )٢٦٣(  عالقات العمالء  -

  )١٫١٤٣(  )١٫١٤٣(  
  

  

  األساسية والمعدلة -السھم الواحد  ربحية  ١١

  يتم احتساب ربحيّة السھم الواحد بقسمة الربح المنسوب إلى المساھمين على المتوسط المرجح لعدد األسھم الصادرة كما يلي:  
  

  
فترة الستة أشھر 

  المنتھية في
أشھر فترة الستة 
  السنة المنتھية في  المنتھية في

  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٧  
        

  ٢٫٠٠٠٫٣١٢  ٢٫٠٠٠٫٣١٢  ٢٫٠٠٠٫٣١٢  المتوسط المرجح لعدد األسھم الصادرة (باآلالف)
  ١٦٫٨٩٩  ٧٫٨٥٥  ٨٫٢١٧  صافي ربح الفترة / السنة (لایر عماني باآلالف)

       األساسية والمعدلة (لایر ُعماني) -ربحية السھم الواحد 
  ٠٫٠٠٨  ٠٫٠٠٤  ٠٫٠٠٤  للفترة -
  ٠٫٠٠٨  ٠٫٠٠٨  ٠٫٠٠٨  على مستوى العام -



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة (تابع)
  
  

١٥  
  

  بالصافي -قروض وسلفيات للعمالء   ١٢
  

  عمال.التي تم الحصول عليھا في تجميع األالتزاماً بلوائح البنك المركزي الُعماني، يشمل الجدول التالي مخصص انخفاض قيمة القروض على القروض 
  

  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٦  ٢٠١٦  ٢٠١٧  

  
  لایر عماني 

  باآلالف
  لایر عماني 

  باآلالف
  لایر عماني
  باآلالف

        
  ٦٣٫٧٤٥  ٨١٫٥٩٩  ٦٧٫٣٧١  سحب على المكشوف

  ٢٣٫٥٤٣  ٢١٫٩٤٦  ٢٤٫٠٠١  بطاقات االئتمان
  ١٫١٤٥٫٦٨٠  ١٫١٥٦٫٦١٩  ١٫٠٢٨٫٣٨٧  قروض

  ٢٥٨٫٠٧٦  ٢٠١٫٩٨٧  ٢٦٦٫١٩٥  قروض استيراد نظيفة
  ٩٫٦٩٣  ١٦٫٩٨٨  ٣٠٫٤٩٦  فواتير مخصومة / مشتراة
  ١٫٥٠٠٫٧٣٧  ١٫٤٧٩٫١٣٩  ١٫٤١٦٫٤٥٠  إجمالي القروض والسلفيات

  )٢٦٫٥٠٨(  )٢٧٫١٠٨(  )٢٦٫٩٥٤(  محدد -مخصص انخفاض قيمة القروض 
  )١٨٫٦٠٤(  )١٨٫٦٥٩(  )١٧٫٦٩٢(  عام* -مخصص انخفاض قيمة القروض 

  )٣٧٫٢١٠(  )٣٤٫٢٤٢(  )٤٠٫٦٥٧(  فوائد مجنبة**
  ١٫٤١٨٫٤١٥  ١٫٣٩٩٫١٣٠  ١٫٣٣١٫١٤٧  صافي القروض والسلفيات

  

  

  على محفظة القروض والسلفيات المقدمة للعمالء. المشترك* يمثل المخصص العام المخصص 
    معايير التقارير المالية الدولية.** تشكل الفوائد المجنبة جزءاً من المخصص المحدد لغرض 

  
  فيما يلي فئات معدالت فوائد إجمالي القروض والسلفيات للعمالء:

  

  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠ 
 ٢٠١٦  ٢٠١٦  ٢٠١٧  

  
  لایر عماني 

  باآلالف
  لایر عماني 

  باآلالف
  لایر عماني 

  باآلالف

١٫٠٤٩٫٩٤٧  ٩٩٠٫٢١٢  ٩٤١٫٦٦٦  ٪٥-٠  
٣١٤٫٥٦٩  ٣٤٣٫٩٤٠  ٣٣٦٫٤٤٢  ٪٧-٥  
٨٤٫٩٩٦  ٩٥٫٥٤٥  ٦٦٫٩٢١  ٪١٠-٧  
٢٦٫٣١٠  ٢٥٫٣٩٥  ٣٨٫٢٥٤  ٪١٣-١٠  

  ٢٤٫٩١٥  ٢٤٫٠٤٧  ٣٣٫١٦٧  ٪١٣أكثر من 
 ١٫٥٠٠٫٧٣٧  ١٫٤٧٩٫١٣٩  ١٫٤١٦٫٤٥٠  

  
  :٩٥٥فيما يلي تحليل االستحقاق لصافي القروض والسلفيات إلى العمالء وفقاً لتعميم البنك المركزي الُعماني رقم ب م 

  

  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٦  ٢٠١٦  ٢٠١٧  

  
  لایر عماني 

  باآلالف
  لایر عماني

  باآلالف 
  لایر عماني 

  باآلالف

  ٥٢٦٫٦٩٢  ٥٥٤٫٠٧١  ٤٥٣٫٥٢٦  أشھر ٦-٠
  ١٥٫٤١٧  ١٩٫١٥٥  ٧٫٦٦٥  شھرا ١٢-٦
  ٣١٫٧٧٨  ٣٦٫٧٦٧  ٧٥٫٨٤٣  سنوات ٣-١
  ٢٣٣٫٦٤٦  ١٣٤٫٧٨٩  ١٦٢٫٣٤٣  سنوات ٥-٣

  ٦١٠٫٨٨٢  ٦٥٤٫٣٤٨  ٦٣١٫٧٧٠  سنوات ٥أكثر من 
  ١٫٤١٨٫٤١٥  ١٫٣٩٩٫١٣٠  ١٫٣٣١٫١٤٧  



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة (تابع)
  
  

١٦  
  

  بالصافي (تابع) -قروض وسلفيات للعمالء   ١٢
  

  تركز القروض والسلفيات:
  

  قروض وسلفيات للعمالء حسب القطاع 
  

  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٦  ٢٠١٦  ٢٠١٧  

  
  لایر عماني 

  باآلالف
  لایر عماني 

  باآلالف
  لایر عماني 

  باآلالف
        

  ٤٨٤٫٥٨١  ٤٨٦٫٥٢٨  ٤٨٦٫٨٠١  قروض شخصيّة واستھالكيّة

        
        التجاريّة والشركات
  ٢٠٨٫٧١٣  ٢٥١٫٦٠٣  ٢٤٤٫٨٢٩  تجارة االستيراد

  ٥٩٫٣٤١  ٥٤٫٠١٨  ٧٩٫٣٢٠  اإلنشاءات
  ٢٤١٫٨٣٨  ٣٠٧٫٩٠٢  ١٠٣٫٩٣٤  التصنيع

  ٤٥٫٢٨٦  ٥٧٫٩٠٦  ٦٤٫١٠٤  تجارة الجملة والتجزئة
  ١١٣٫١٥٣  ١٠٤٫٩٥٢  ١٧٠٫٢٢٥  الكھرباء والغاز والمياه والنقل واالتصاالت

  ١١٩٫٢٧٦  ١٤٠٫٦٩١  ١٢١٫٢٥٣  الخدمات
  ٨٧٫٨٦٩  ١١٫١٩٢  ٨٥٫٦٨٨  التعدين والمحاجر

  ١٤٠٫٦٨٠  ٦٤٫٣٤٧  ٦٠٫٢٩٦  أخرى
  ١٫٠١٦٫١٥٦  ٩٩٢٫٦١١  ٩٢٩٫٦٤٩  

  ١٫٥٠٠٫٧٣٧  ١٫٤٧٩٫١٣٩  ١٫٤١٦٫٤٥٠  إجمالي مجموع القروض والسلفيات  
        

  )٢٦٫٥٠٨(  )٢٧٫١٠٨(  )٢٦٫٩٥٤(  محدد  -مخصص انخفاض قيمة القروض 
  )١٨٫٦٠٤(  )١٨٫٦٥٩(  )١٧٫٦٩٢(  عام -مخصص انخفاض قيمة القروض 

  )٣٧٫٢١٠(  )٣٤٫٢٤٢(  )٤٠٫٦٥٧(  فوائد مجنبة
  ١٫٤١٨٫٤١٥  ١٫٣٩٩٫١٣٠  ١٫٣٣١٫١٤٧  صافي القروض والسلفيات

  ٦٩٫١٢٧  ٦٦٫٤٧٤  ٧٢٫٦٧٠  )٢٢قروض متعثرة (إيضاح 
  

) من ٪٩٢٫٢ – ٢٠١٦ديسمبر  ٣١و ٪٩٢٫٣ – ٢٠١٦يونيو  ٣٠( ٪٩٣٫٠يمثل المخصص المحدد النخفاض قيمة القروض والفوائد المجنبة نسبة 
  إجمالي القروض والسلفيات المتعثرة.

  
  مخصص انخفاض قيمة القروض والفوائد المجنبة

  
  :٢٠١٧يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في فيما يلي تحليل حركة مخصص انخفاض قيمة القروض 

  
  إجمالي  مخصص  مخصص  
  المخصص  عام  محدد  

  
  لایر عماني 

  باآلالف
  لایر عماني 

  باآلالف
  لایر عماني 

  باآلالف
        

  ٤٥٫١١٢  ١٨٫٦٠٤  ٢٦٫٥٠٨  ٢٠١٧يناير  ١الرصيد في 
  ٤٫٤١٦  -  ٤٫٤١٦  )٨مخصص خالل الفترة (إيضاح 

  )٢٫١٩٥(  )٩١٢(  )١٫٢٨٣(  )٨مستردة (إيضاح مخصصات محررة / 
  )٢٫٦٨٧(  -  )٢٫٦٨٧(  مشطوب خالل الفترة 

  ٤٤٫٦٤٦  ١٧٫٦٩٢  ٢٦٫٩٥٤  ٢٠١٧يونيو  ٣٠الرصيد في 
        

  



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة (تابع)
  
  

١٧  
  

  بالصافي (تابع) -قروض وسلفيات للعمالء   ١٢
  

  :٢٠١٦يونيو  ٣٠أشھر المنتھية في فيما يلي تحليل حركة مخصص انخفاض قيمة القروض لفترة الستة 
  

  إجمالي  مخصص  مخصص  
  المخصص  عام  محدد  

  
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
        

  ٤٤٫٨١٥  ١٦٫٤٣٥  ٢٨٫٣٨٠  ٢٠١٦يناير  ١الرصيد في 
  ٥٫٩٥٠  ٢٫٢٢٤  ٣٫٧٢٦  )٨مخصص خالل الفترة (إيضاح 

  )١٫٤٩٤(  -  )١٫٤٩٤(  )٨مخصصات محررة / مستردة (إيضاح 
  )٣٫٥٠٤(  -  )٣٫٥٠٤(  مشطوب خالل الفترة

  ٤٥٫٧٦٧  ١٨٫٦٥٩  ٢٧٫١٠٨  ٢٠١٦يونيو  ٣٠الرصيد في 
  

  فيما يلي تحليل حركة الفوائد المجنبة لفترة الستة أشھر المنتھية:
    

  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  

  
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
      

  ٣٨٫٤٤١  ٣٧٫٢١٠  بداية الفترةالرصيد في 
  ٤٫٠٢٢  ٣٫٨٦٦  مجنبة خالل الفترة

  )٤٠٦(  )٢٤٨(  محرر في قائمة الدخل الشامل
  )٧٫٨١٥(  )١٧١(  مشطوب خالل الفترة

  ٣٤٫٢٤٢  ٤٠٫٦٥٧  الرصيد في نھاية الفترة
  

مليون لایر  ١٫٣٦٧٫١ - ٢٠١٦يونيو  ٣٠( ٢٠١٧يونيو ٣٠مليون لایر ُعماني كما في  ١٫٣٠٥٫٢بلغت القيمة العادلة المقدرة للقروض والسلفيات 
  مليون لایر ُعماني).  ١٫٣٩٥ - ٢٠١٦ديسمبر  ٣١عماني و

  



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
  

  المرحلية المختصرة غير المدققة (تابع)إيضاحات حول القوائم المالية 
  
  

١٨  
  

  مصنفة كمتاحة للبيع –استثمارات مالية   ١٣
  

  فيما يلي تفاصيل االستثمارات المالية:
  

  التكلفة         التكلفة             التكلفة  القيمة الدفترية  القيمة الدفترية  الدفترية القيمة  القيمة العادلة  القيمة العادلة  القيمة العادلة  
  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  

  ٢٠١٦  ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٦  ٢٠١٧  

  
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
                    سوق مسقط لألوراق المالية -أوراق مالية متداولة

  ٣٣٠  ٣٣٤  -  ٣٧١  ٣٧٨  -  ٣٧١  ٣٧٨  -  التأمين
  ٧٤٫٤٥٤  ٨٦٫٧٥٠  ٨١٫٢٩٨  ٧٠٫٦٩٧  ٨٢٫٣٥٣  ٧٨٫٢٣٢  ٧٠٫٦٩٧  ٨٢٫٣٥٣  ٧٨٫٢٣٢  سندات حكومية

  ٧٤٫٧٨٤  ٨٧٫٠٨٤  ٨١٫٢٩٨  ٧١٫٠٦٨  ٨٢٫٧٣١  ٧٨٫٢٣٢  ٧١٫٠٦٨  ٨٢٫٧٣١  ٧٨٫٢٣٢  

                    

                    استثمارات أخرى
  ٣٣٧٫٧١٢  ٤٤٨٫٤٢٢  ٥٤٩٫٥٢٩  ٣٣٨٫٣٦٢  ٤٤٨٫٨٧٥  ٥٤٩٫٨٩٢  ٣٣٨٫٣٦٢  ٤٤٨٫٨٧٥  ٥٤٩٫٨٩٢  أذون الخزانة
  ٢٦٠  ٢٦٠  ٢٦٠  ٢٦٠  ٢٦٠  ٢٦٠  ٢٦٠  ٢٦٠  ٢٦٠  غير مدرجة*أسھم ُعمانية 

  ٧  ٦٧  ٧  ٧  ٦٧  ٧  ٧  ٦٧  ٧  أسھم أجنبية غير مدرجة*
  ٣٫٣١٢  ٣٫٥٩٠  ٣٫٣١٢  ٣٫٢٧٢  ٣٫٨٠٠  ٢٫٩٥٤  ٣٫٢٧٢  ٣٫٨٠٠  ٢٫٩٥٤  وحدات صناديق االستثمار

  ٣٤١٫٢٩١  ٤٥٢٫٣٣٩  ٥٥٣٫١٠٨  ٣٤١٫٩٠١  ٤٥٣٫٠٠٢  ٥٥٣٫١١٣  ٣٤١٫٩٠١  ٤٥٣٫٠٠٢  ٥٥٣٫١١٣  
                    

  ٤١٦٫٠٧٥  ٥٣٩٫٤٢٣  ٦٣٤٫٤٠٦  ٤١٢٫٩٦٩  ٥٣٥٫٧٣٣  ٦٣١٫٣٤٥  ٤١٢٫٩٦٩  ٥٣٥٫٧٣٣  ٦٣١٫٣٤٥  اإلجمالي
  

  * تدرج األسھم العمانية غير المدرجة واألسھم األجنبية غير المدرجة بالتكلفة ناقصا مخصص االنخفاض في القيمة، إن وجد.



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة (تابع)
  

١٩  
  

  

  مصنفة كمتاحة للبيع (تابع) –استثمارات مالية   ١٣
  

  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  فيما يلي تفاصيل االستثمارات المتاحة للبيع:
  ٢٠١٦  ٢٠١٦  ٢٠١٧  

  
 لایر عماني

  باآلالف 
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
        تكلفة:

  ٧٤٫٧٨٤  ٨٧٫٠٨٤  ٨١٫٢٩٨  مدرجة   -أسھم واستثمارات أخرى 
  ٣٤١٫٢٩١  ٤٥٢٫٣٣٩  ٥٥٣٫١٠٨  استثمارات أخرى

  ٤١٦٫٠٧٥  ٥٣٩٫٤٢٣  ٦٣٤٫٤٠٦  
  )٣٫١٠٦(  )٣٫٦٩٠(  )٣٫٠٦١(  خسارة إعادة التقييم

  ٤١٢٫٩٦٩  ٥٣٥٫٧٣٣  ٦٣١٫٣٤٥  
  

  أصول أخرى  ١٤
  

  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٦  ٢٠١٦  ٢٠١٧  

  
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
        

  ١٥٫٦٣٩  ٣٠٫٨٧٠  ١٧٫١١٢  أوراق قبول
  ٥٫٤٤٥  ٦٫٠٥٧  ٦٫٢٨٨  إدراج األثر اإليجابي للسوق -مشتقات

  ١٫٠٨٤  ١٫١٨٩  ٩٢٣  دفعات مقدمة وإيرادات مستحقة
  ١٫١٣١  ٨٫٢٠٨  ٣٫٩٣٧  أخرى

  ٢٣٫٢٩٩  ٤٦٫٣٢٤  ٢٨٫٢٦٠  
  

  أصول غير ملموسة  ١٥
  

  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٦  ٢٠١٦  ٢٠١٧  

  
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
        

  ١٢٫٣٠٦  ١٢٫٣٠٦  ١٢٫٣٠٦  ودائع أساسيّة
  ٣٫٦٩١  ٣٫٦٩١  ٣٫٦٩١  عالقات العمالء

  ١٥٫٩٩٧  ١٥٫٩٩٧  ١٥٫٩٩٧  
  )١٠٫٤٧٣(  )٩٫٣٣١(  )١١٫٦١٦(  ناقصاً: اإلھالك

  ٥٫٥٢٤  ٦٫٦٦٦  ٤٫٣٨١  
  

  ممتلكات ومعدات  ١٦
  

مليون لایر ُعماني). كانت قيمة الممتلكات والمعدات  ٠٫٧: ٢٠١٦يونيو  ٣٠مليون لایر عماني ( ٠٫٦خالل الفترة، تمت إضافة ممتلكات ومعدات بمبلغ 
  : ال شيء).٢٠١٦يونيو  ٣٠مليون لایر عماني ( ٠٫٠٢خالل الفترة  استبعادھاالتي تم 

  

  ودائع من العمالء  ١٧
  

  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٦  ٢٠١٦  ٢٠١٧  

  
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
        فيما يلي تفاصيل الودائع:

  ٩٢٩٫٦١٣  ٨٦٥٫٦٦٥  ٩٨٢٫٥٤٤  جارية وتحت الطلب
  ٤٦١٫١٤٣  ٤٧٩٫٩٠٥  ٤٧٥٫٥٩٣  توفير

  ٤٧٣٫٤٥٢  ٤٨٦٫٣٤٧  ٤٩٨٫٢٣٥  ودائع ألجل
  ٢٫٤٤٧  ٢٫٣٦١  ٢٫٤٢٨  أخرى

  ١٫٨٦٦٫٦٥٥  ١٫٨٣٤٫٢٧٨  ١٫٩٥٨٫٨٠٠  



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة (تابع)
  

٢٠  
  

  

  ودائع من العمالء (تابع)  ١٧
  

  :٩٥٥فيما يلي تحليل استحقاق ودائع العمالء وفقاً لتعميم البنك المركزي الُعماني رقم ب م 
  

  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٦  ٢٠١٦  ٢٠١٧  

  
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
        
  ٦٨١٫٢٧٢  ٦٣٦٫١٤٦  ٧٢١٫٣٣٦  أشھر ٦-٠
  ٢٧٤٫١٩٦  ٣١٧٫١٤٤  ٢٦٠٫٣٤٥  شھرا ١٢-٦
  ٣٥١٫٣٥٠  ٣٤٥٫٧٤٣  ٣٩٦٫٤٦٦  سنوات ٣-١
  ١٥٧٫٨٤١  ١٥٢٫٥٩٠  ١٦١٫٨٧٢  سنوات ٥-٣

  ٤٠١٫٩٩٦  ٣٨٢٫٦٥٥  ٤١٨٫٧٨١  سنوات ٥أكثر من 
  ١٫٨٦٦٫٦٥٥  ١٫٨٣٤٫٢٧٨  ١٫٩٥٨٫٨٠٠  
  

  فيما يلي فئات معدالت فائدة الودائع:
  
  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  

  ٢٠١٦  ٢٠١٦  ٢٠١٧  

  
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
        
١٫٦٣٣٫٧٥٢  ١٫٥٥٨٫٢٩٤  ١٫٧٥٢٫٨٧٢   ٪٢-٠  
٢٣٢٫٩٠٣  ٢٧٥٫٩٨٤  ٢٠٥٫٩٢٨   ٪٤-٢  
  ١٫٨٦٦٫٦٥٥  ١٫٨٣٤٫٢٧٨  ١٫٩٥٨٫٨٠٠  

  

  التزامات أخرى  ١٨
  

  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٦  ٢٠١٦  ٢٠١٧  

  
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
        

  ٢٢٨  ١٫٤٤٢  ٤٫٤٦٣  إدراج األثر السلبي للسوق -مشتقات 
  ٧٥٥  ٥٥٠  ٨١٥  التزام منافع التقاعد

  ١٥٫٦٣٩  ٣٠٫٨٧٠  ١٧٫١١٢  أوراق قبول
  ٧١١  ٢١٦  ١٫٠٢٨  مخصصات

  ٦٫٦٥٠  ٥٫٩٠٦  ٥٫٥٠٦  مستحقات وإيرادات مؤجلة
  ٤٦٤  ٧١١  ٤٩٢  التزام بموجب عقد إيجار تمويلي

  ٥٫٥٧٤  ١١٫٠٩٧  ١٢٫٨٢٢  أخرى
  ٣٠٫٠٢١  ٥٠٫٧٩٢  ٤٢٫٢٣٨  

  

  التزامات عرضية وارتباطات ومشتقات  ١٩
  
  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٦  ٢٠١٦  ٢٠١٧  

  
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
        

  ٦٤٣٫٥٦٦  ٤٧٤٫٦٧٩  ٥٤٦٫٢٨٦  التزامات غير مسحوبة وقابلة لإللغاء بدون شروط
  ٩٧٫٣٨٥  ٨٤٫١٧٢  ٦٢٫٨٨٣  التزامات غير مسحوبة وغير قابلة لإللغاء بدون شروط

  ٨٥٫٧٠٨  ١٧٨٫٤٣٠  ١٤٨٫٣٣٥  األجنبية اآلجلةعقود صرف العملة 
  ٧٧٫٠٠٠  ٧٧٫٠٠٠  ٧٧٫٠٠٠  مقايضات أسعار الفائدة

  ٩٠٣٫٦٥٩  ٨١٤٫٢٨١  ٨٣٤٫٥٠٤  
  

، كانت ھناك بعض الدعاوى القانونية القائمة بحق البنك. واستناداً إلى رأي المستشار القانوني للبنك، ترى إدارة البنك أنه ال ٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في 
  أن ينتج أي التزام إضافي من ھذه الدعاوى وبالتالي من غير الضروري تكوين أي مخصصات إضافية في ھذا الصدد.يتوقع 

    



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة (تابع)
  

٢١  
  

  أساس تقييم األصول وااللتزامات المالية التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة  ٢٠
  

  أساليب التقييم  
  اإلجمالي  ٢المستوى   ١المستوى   

  
لایر عماني 

  باآلالف
 لایر عماني

  باآلالف
 لایر عماني 

  باآلالف
        ٢٠١٧يونيو  ٣٠في 

        
        األصول

  ٦٫٢٨٨  ٦٫٢٨٨  -  مشتقات ال
  ٦٣١٫٠٧٨  ٦٣١٫٠٧٨  -  متاحة للبيع  الماليّة: الستثمارات اال
        

        االلتزامات
  ٤٫٤٦٣  ٤٫٤٦٣  -  مشتقات  ال
  ٨٣٫١٤٠  ٨٣٫١٤٠  -  عمالءالودائع من ال
        

        ٢٠١٦يونيو  ٣٠في 
        األصول

  ٦٫٠٥٧  ٦٫٠٥٧  -  مشتقات ال
  ٥٣٥٫٤٠٦  ٥٣٥٫٠٢٨  ٣٧٨  متاحة للبيع  الماليّة: الستثمارات اال
        

        االلتزامات
  ١٫٤٤٢  ١٫٤٤٢  -  مشتقات  ال
  ٨٢٫٩٩٧  ٨٢٫٩٩٧  -  عمالءالودائع من ال

        
        ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

        األصول
  ٥٫٤٤٥  ٥٫٤٤٥  -  مشتقات ال
  ٤١٢٫٧٠٢  ٤١٢٫٣٣١  ٣٧١  متاحة للبيع  الماليّة: الستثمارات اال
        

        االلتزامات
  ٢٢٨  ٢٢٨  -  مشتقات  ال
  ٨٢٫٤٠٤  ٨٢٫٤٠٤  -  ودائع من العمالءال

  
  

 الماليّة والمشتقاتاالستثمارات 
  

تقدير  المعاملة. وفي حال عدم توفر سعر مدرج بالسوق، يتمتستند القيمة العادلة إلى األسعار المدرجة بالسوق في تاريخ التقرير بدون أي خصم لتكاليف 
  القيمة العادلة باستخدام نماذج التسعير أو أساليب التدفقات النقديّة المخصومة.

  

خصم ھو معدل لعند استخدام أساليب التدفقات النقدية المخصومة، تستند التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى أفضل تقديرات اإلدارة ويكون معدل ا
  يتعلق بالسوق بالنسبة ألداة مالية مماثلة بتاريخ التقرير.

  

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

المفصح عنھا في القوائم الماليّة المدققة األخيرة للبنك عن السنة  ٢وااللتزامات الماليّة في المستوى لم يكن ھناك أي تغيير على أساس تقييم األصول 
  .٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتھية في 
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  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة (تابع)
  

  

٢٢  
  

  عدم تطابق األصول وااللتزامات  ٢١

  
  ) وھو كما يلي:٩٥٥ُعماني رقم (ب م إلى تعميم البنك المركزي الااللتزامات األصول و تطابقيستند عدم 

  

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٦يونيو  ٣٠    ٢٠١٧يونيو  ٣٠  

  األصول  فترات االستحقاق
االلتزامات وحقوق 

  األصول    عدم التطابق  المساھمين
االلتزامات وحقوق 

  األصول    التطابقعدم   المساھمين
االلتزامات وحقوق 

  عدم التطابق  المساھمين

 
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
                       

  ٣٨٥٫١٤١  ٧٥٣٫٣٩٩  ١٫١٣٨٫٥٤٠    ٤٨٥٫١١٨  ٧٣٦٫١٤٧  ١٫٢٢١٫٢٦٥    ٥٣٩٫٤٠١  ٨٢٠٫٨٥٠  ١٫٣٦٠٫٢٥١  أشھر ٦-٠
  )١٦٩٫٣٧٦(  ٢٩٢٫٤٤٤  ١٢٣٫٠٦٨    )٢٦٦٫٩٦٠(  ٣٢٥٫١٦٤  ٥٨٫٢٠٤    )٢٥١٫٧٥٤(  ٢٦٩٫١٨٦  ١٧٫٤٣٢  شھرا ١٢-٦

  )٢٩٤٫٤٦١(  ٣٥١٫٣٥٠  ٥٦٫٨٨٩    )٢٦٧٫١٦٣(  ٣٤٥٫٧٤٣  ٧٨٫٥٨٠    )٢٩٢٫٠٦٤(  ٣٩٦٫٥٤٩  ١٠٤٫٤٨٥  سنوات ٣-١

  ١٢١٫٤٥٩  ١٥٧٫٨٤١  ٢٧٩٫٣٠٠    ٢٧٫٩٨٤  ١٥٢٫٥٩٠  ١٨٠٫٥٧٤    ٤٣٫٤٤٦  ١٦١٫٨٧٢  ٢٠٥٫٣١٨  سنوات ٥-٣

  )٤٢٫٧٦٣(  ٦٩٨٫٨٥٩  ٦٥٦٫٠٩٦    ٢١٫٠٢١  ٦٧٩٫٠٨٨  ٧٠٠٫١٠٩    )٣٩٫٠٢٩(  ٧٢٢٫٦١٩  ٦٨٣٫٥٩٠  سنوات ٥أكثر من 
  ٢٫٢٥٣٫٨٩٣  ٢٫٢٥٣٫٨٩٣    -  ٢٫٢٣٨٫٧٣٢  ٢٫٢٣٨٫٧٣٢    -  ٢٫٣٧١٫٠٧٦  ٢٫٣٧١٫٠٧٦  -  

  
  

  



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة (تابع)
  

  

٢٣  
 

  التعرض لمخاطر االئتمان  ٢٢
  

  بالصافي -لعمالء اقروض وسلفيات 
  

  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٦  ٢٠١٦  ٢٠١٧  

  
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
        

  ٦٩٫١٢٧  ٦٦٫٤٧٤  ٧٢٫٦٧٠  متعثرة -منخفضة القيمة بشكل فردي 
المجنبة (إيضاح الفوائد الفوائد المحددة و -مخصص انخفاض قيمة القروض 

٦٣٫٧١٨(  )٦١٫٣٥٠(  )٦٧٫٦١١(  )١٢(  
  ٥٫٤٠٩  ٥٫١٢٤  ٥٫٠٥٩  القيمة الدفترية للمتعثرة

        تجاوزت موعد استحقاقھا ولم تنخفض قيمتھا
٣٠-١ ً   ٧٫٥٤٤  ٢٤٫٩١٩  ١٩٫٢٦٨  يوما
٦٠-٣١  ً   ٣٫٨٢٣  ٢٫٢٢٢  ٢٫٥٥٠  يوما
٨٩-٦١  ً   ١٫٧٤٤  ١٫٤٨٠  ١٫٨٠٣  يوما

  ١٫٤١٨٫٤٩٩  ١٫٣٨٤٫٠٤٤  ١٫٣٢٠٫١٥٩  لم تتجاوز موعد استحقاقھا ولم تتعرض لالنخفاض في القيمة
  )١٨٫٦٠٤(  )١٨٫٦٥٩(  )١٧٫٦٩٢(  )١٢عام (إيضاح  -القروض مخصص انخفاض قيمة 

  ١٫٤١٨٫٤١٥  ١٫٣٩٩٫١٣٠  ١٫٣٣١٫١٤٧  )١٢إجمالي القيمة الدفترية (إيضاح 
  

  أصول لم تتجاوز موعد استحقاقھا ولم تتعرض لالنخفاض في القيمة
  

  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٦  ٢٠١٦  ٢٠١٧  

  
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
        

  ٢٥٠٫٧٦٧  ١٢٩٫١٤٥  ١٩٢٫٩١٠  أرصدة لدى البنك المركزي
  ٨٠٫٢٢٢  ٤٩٫٠١١  ١٢٥٫٢٠٨  بنوكالمستحق من 

  ٤٠٩٫٠٥٩  ٥٣١٫٢٢٨  ٦٢٨٫١٢٤  استثمارات مالية
  ٢٢٫٢١٥  ٤٥٫١٣٥  ٢٧٫٣٣٧  أصول أخرى

  ٧٦٢٫٢٦٣  ٧٥٤٫٥١٩  ٩٧٣٫٥٧٩  
  

  رأس المال   ٢٣
  

 - ٢٠١٦ديسمبر  ٣١و ٢٠١٦يونيو  ٣٠لایر ُعماني للسھم الواحد ( ٠٫١٠٠سھماً مدفوعاً بالكامل بقيمة  ٢٫٠٠٠٫٣١٢٫٧٩٠إلى ينقسم رأس مال البنك 
لایر ُعماني  ٠٫١٠٠مليون سھم بقيمة  ٧٫٥٠٠لایر ُعماني للسھم الواحد). يبلغ رأس المال المصرح به للبنك  ٠٫١٠٠سھماً بقيمة  ٢٫٠٠٠٫٣١٢٫٧٩٠

  للسھم الواحد). ٠٫١٠٠مليون سھم بقيمة  ٧٫٥٠٠ - ٢٠١٦ديسمبر  ٣١و ٢٠١٦يونيو  ٣٠للسھم الواحد (
  

  المساھمون الرئيسيون 
  

  أو أكثر من أسھم البنك بأسمائھم وعدد األسھم التي يملكونھا: ٪١٠فيما يلي جميع مساھمي البنك الذين يملكون 
  

  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٦  ٢٠١٦  ٢٠١٧  

  عدد األسھم  عدد األسھم  األسھمعدد   

  ١٫٠٢٠٫١٥٩٫٥٢٣  ١٫٠٢٠٫١٥٩٫٥٢٣  ١٫٠٢٠٫١٥٩٫٥٢٣  إتش إس بي سي الشرق األوسط القابضة بي في
  

  
  االحتياطيات ٢٤

  
  احتياطي قانوني   (أ)

  
ً لقانون الشركات التجارية الُعماني لعام  ً  ١٩٧٤وفقا من أرباح العام لحساب االحتياطي القانوني حتى يبلغ رصيده  ٪١٠وتعديالته، يُخصَّص سنويا

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

  
  

   



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

  المختصرة غير المدققة (تابع)إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 
  

٢٤  
 

  (تابع) االحتياطيات ٢٤
  

  احتياطي القيمة العادلة المتاحة للبيع (ب)
  

  للبيع تغيرات القيمة العادلة (بالصافي من الضريبة) في األصول الماليّة المتاحة للبيع.   يمثّل احتياطي القيمة العادلة للمتاحة
  
  

  من أسھم البنك     ٪١٠األطراف ذات العالقة ومن يملكون   ٢٥
  

ألعضاء المقربين من تتضمن األطراف ذات العالقة للبنك الشركة األم ومجموعة إتش إس بي سي والكيانات ذات العالقة وموظفي اإلدارة العليا وا
ن من ربيأسرھم، وكيانات مسيطر عليھا أو تحت السيطرة المشتركة أو يتم ممارسة نفوذ جوھري عليھا من قبل موظفي اإلدارة العليا أو األعضاء المق

  أسرھم.
  

كم بھا بمن في ذلك أعضاء مجلس إدارة موظفو اإلدارة العليا ھم األشخاص الذين يملكون الصالحية والمسؤولية لتخطيط وتوجيه أنشطة البنك والتح
  البنك.

  
أو أكثر من أسھم البنك شركات أو أفراد أو عائالت. ويتم تضمين العائالت إذا كان إجمالي أسھم أفراد العائلة يبلغ  ٪١٠يمكن أن يتضمن من يملكون 

  تھم مع البنك.مالأو أكثر من أسھم البنك. وإّن أفراد العائلة لفرد ما ھم أولئك الذين من المتوقع أن يكون لھم تأثير أو أن يتأثروا بذلك الشخص في تعا ٪١٠
  

  

أو أكثر من أسھم البنك ("المساھمون الرئيسيون") أو أفراد عائالتھم خالل  ٪١٠فيما يلي تحليل المعامالت مع األطراف ذات العالقة أو من يملكون 
    الفترة:

  

  الشركة األم  
أطراف أخرى ذات 
  عالقة بالمجموعة

أعضاء مجلس 
  اإلجمالي    آخرون  اإلدارة

  ٢٠١٧يونيو  ٣٠
لایر عماني 

  باآلالف
  لایر عماني

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
  ٩١٫٩١٩  ٩١٫٩١٩  -  -  -  سلفياتالقروض وال

  ١٨٫٨٧٦  ١٦٫٧٨٢  ١٢٤  ١٫٩٧٠  -  حسابات جارية وودائع وحسابات أخرى
  ٧٨٫٢٢٧  ٦٫٠٦٥  -  ٧٢٫١٦٢  -  خطابات اعتماد وضمانات 

  ٢٧٫١٥٤  -  -  ٢٧٫١٥٤  -  بنوكالمستحق من 
  ٢٢٫٣٨٩  -  -  ٢٢٫٣٨٩  -  بنوكالمستحق إلى 

            ٢٠١٧يونيو  ٣٠للفترة المنتھية في 
  ٢٣  -  -  ٢٣  -  صافي إيرادات الرسوم

  )٤٫٦٥٣(  )٤٢(  )١٠(  )٤٫٦٠١(  -  مصروفات التشغيل األخرى
  )٥٧(  )٥٧(  -  -  -  شراء ممتلكات ومعدات

  

  الشركة األم  
أطراف أخرى ذات 
  عالقة بالمجموعة

أعضاء مجلس 
  اإلجمالي    آخرون  اإلدارة

  ٢٠١٦يونيو  ٣٠
لایر عماني 

  باآلالف
  لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
  ٣٨٫١٢٠  ٣٨٫١١١  ٩  -  -  سلفياتالقروض وال

  ٢٠٫٢٤١  ٩٫٠١٤  ٧٤  ١١٫١٥٣  -  حسابات جارية وودائع وحسابات أخرى
  ٨٥٫٣٧٢  ٧٫٨٣٠  -  ٧٧٫٥٤٢  -  خطابات اعتماد وضمانات 

  ١٠٫٧٣٢  -  -  ١٠٫٧٣٢  -  بنوكالمستحق من 
  ١٣٫٩٤٧  -  -  ١٣٫٩٤٧  -  بنوكالمستحق إلى 

            ٢٠١٦يونيو  ٣٠للفترة المنتھية في 
  ٢٧  -  -  ٢٧  -  صافي مصروفات الرسوم

  )٥٫٥٥٣(  )٦٠(  )١٣(  )٥٫٤٨٠(  -  مصروفات التشغيل األخرى
  )٦(  )٦(  -  -  -  شراء ممتلكات ومعدات

  

  
 الشركة األم

أطراف أخرى ذات 
 عالقة بالمجموعة

أعضاء مجلس 
 اإلجمالي   آخرون اإلدارة

لایر عماني   
 باآلالف

 لایر عماني
باآلالف   

لایر عماني 
 باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
 ٦٢٫٠٦٤ ٦٢٫٠٦٤ - - -  سلفياتالقروض وال

 ١٠٫٩٢٠ ٩٫١٥١  ٣٣٧ ١٫٤٣٢ -  وحسابات أخرىحسابات جارية وودائع 
 ٩٣٫٤١٥ ٦٫٤١٠ - ٨٧٫٠٠٥ -  خطابات اعتماد وضمانات 

 ١٤٫٧٢٧ - - ١٤٫٧٢٧ -  بنوكالمستحق من 
 ١٦٫٥٠٩ - - ١٦٫٥٠٩ -  بنوكالمستحق إلى 

  
سنوياً). وتحمل  ٪٦و ٪١٫٤٥: بين ٢٠١٦يونيو ٣٠سنوياً ( ٪٦٫٥و ٪١٫٤٥ألطراف ذات العالقة فائدة بمعدالت تتراوح بين لسلفيات القروض والتحمل 

  سنوياً). ٪١٫٢٥و ٪٠٫٢٠: بين ٢٠١٦يونيو  ٣٠سنوياً ( ٪١٫٢٥و ٪٠٫٢٠ودائع األطراف ذات العالقة فائدة بمعدالت تتراوح بين 
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٢٥  
 

  من أسھم البنك (تابع)     ٪١٠األطراف ذات العالقة ومن يملكون   ٢٥
  

  العلياتعويضات موظفي اإلدارة 

  
الستة أشھر 
  المنتھية في

الستة أشھر 
  المنتھية في

  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  

  
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
  ٧٠٦  ٦٧٨  أجور ورواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل

  ٦٢  ٥٣  منافع ما بعد التوظيف
  ٧٦٨  ٧٣١  

  

  القطاعات التشغيلية  ٢٦
  

  

  .٢٠١٦ديسمبر  ٣١المستخدمة لتحديد قطاعات البنك الصادرة تقارير بشأنھا في القوائم المالية للسنة المنتھية في تمت مناقشة العوامل 
  

  ٢٠١٧يونيو  ٣٠  

  

الخدمات 
المصرفية 
  التجارية

الخدمات 
المصرفية 

لألفراد وإدارة 
  الثروات

الخدمات 
المصرفية 

العالمية 
  واألسواق

خدمات مركز 
  اإلجمالي  الشركات

  
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
            

            صافي إيرادات الفوائد
  ٢٥٫٧٨٠  ٢٫٣٤٢  ٥٫٥٧٩  ١٣٫٦٩١  ٤٫١٦٨  خارجي -
  -  )٣٫٠٠٣(  )١٫٣٢٤(  ١٫١٥٤  ٣٫١٧٣  داخلي -

٢٥٫٧٨٠  )٦٦١(  ٤٫٢٥٥  ١٤٫٨٤٥  ٧٫٣٤١  
  ٥٫٠٧٧  )٨٥(  ١٫٥٨٠  ١٫٨٠٥  ١٫٧٧٧  صافي إيرادات الرسوم
  ٤٫٧٣٠  ١٫٥٤٢  ١٫٨٤٧  ٦٣٥  ٧٠٦  صافي إيرادات التداول

  ١٩٥  ٤٩  ٥٤  ٦٨  ٢٤  خرىاألتشغيل الإيرادات 
  ٣٥٫٧٨٢  ٨٤٥  ٧٫٧٣٦  ١٧٫٣٥٣  ٩٫٨٤٨  إجمالي إيرادات التشغيل

) انخفاض قيمة القروض ومخصصات المحمل من(
  )١٫٣٣٦(  -  ١٫٣٨٩  )١٫٦٤٧(  )١٫٠٧٨(  بالصافي من االستردادات -االئتمان األخرى  مخاطر

  ٣٤٫٤٤٦  ٨٤٥  ٩٫١٢٥  ١٥٫٧٠٦  ٨٫٧٧٠  صافي إيرادات التشغيل
  )٢٤٫٥٦٥(  )٣٥٣(  )٢٫٨٥٧(  )١٥٫٨٥١(  )٥٫٥٠٤(  إجمالي مصروفات التشغيل

  ٩٫٨٨١  ٤٩٢  ٦٫٢٦٨  )١٤٥(  ٣٫٢٦٦  الربح قبل الضريبة
  ٢٫٣٧١٫٠٧٦  ١٫٠١٦٫٤٦٧  ٤٠٨٫٨٧٣  ٤٧٦٫٠٧٢  ٤٦٩٫٦٦٤  عنھاأصول قطاعية مبلغ 

  ٢٫٠٥٩٫٠٢٥  ٥١٫٨٨٧  ٣١٩٫٦٢٥  ٦٨١٫٣٠٠  ١٫٠٠٦٫٢١٣  التزامات قطاعية مبلغ عنھا
  

  ٢٠١٦يونيو  ٣٠  

  

الخدمات 
المصرفية 
  التجارية

الخدمات 
المصرفية 

لألفراد وإدارة 
  الثروات

الخدمات 
المصرفية 

العالمية 
  واألسواق

خدمات مركز 
  اإلجمالي  الشركات 

  
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
            

            صافي إيرادات الفوائد
  ٢٦٫٥٣٦  ٢٫١٧٤  ٣٫٨٦٦  ١٦٫٢٨٨  ٤٫٢٠٨  خارجي -
  -  )١٫١٦٨(  )١٢٠(  )٧٩٧(  ٢٫٠٨٥  داخلي -

  ٢٦٫٥٣٦  ١٫٠٠٦  ٣٫٧٤٦  ١٥٫٤٩١  ٦٫٢٩٣  
  ٦٫٥٠٨  )٨١(  ١٫٧٠٦  ٢٫١٣٦  ٢٫٧٤٧  صافي إيرادات الرسوم
  ٤٫١١٤  ٦٧٣  ١٫٨٧٢  ٨٤٧  ٧٢٢  صافي إيرادات التداول

  ٢٧٥  ٥٤  ١٩  ١٠٥  ٩٧  خرىاألتشغيل الإيرادات 
  ٣٧٫٤٣٣  ١٫٦٥٢  ٧٫٣٤٣  ١٨٫٥٧٩  ٩٫٨٥٩  إجمالي إيرادات التشغيل

) انخفاض قيمة القروض ومخصصات المحمل من(
  )٣٫٤٣٣(  -  )٩١١(  )٢٫٧٧٤(  ٢٥٢  بالصافي من االستردادات -مخاطر االئتمان األخرى 
  ٣٤٫٠٠٠  ١٫٦٥٢  ٦٫٤٣٢  ١٥٫٨٠٥  ١٠٫١١١  صافي إيرادات التشغيل

  )٢٤٫٨٣٠(  )٢١٧(  )٢٫٦٤٨(  )١٦٫٣٤٩(  )٥٫٦١٦(  إجمالي مصروفات التشغيل
  ٩٫١٧٠  ١٫٤٣٥  ٣٫٧٨٤  )٥٤٤(  ٤٫٤٩٥  الربح قبل الضريبة

  ٢٫٢٣٨٫٧٣٢  ٧٩٥٫٧٠٥  ٤٤١٫٣٣٩  ٤٧٤٫٨٥١  ٥٢٦٫٨٣٧  مبلغ عنھاأصول قطاعية 
  ١٫٩٣٤٫٤٤٤  ٣٣٫٨٥٠  ٣٩٢٫٥٧٤  ٦٩٨٫٥١٠  ٨٠٩٫٥١٠  التزامات قطاعية مبلغ عنھا



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

  المختصرة غير المدققة (تابع)إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 
  

٢٦  
 

  معدل كفاية رأس المال  ٢٧
  
  

) واللوائح التنظيمية لرأس ٢(اإلرشادات حول بازل  ١٠٠٩عند إدارة رأس المال، يتم االسترشاد بالبنك المركزي الُعماني من خالل التعميم رقم ب م 
. ويتم احتساب كفاية رأس المال على فترات ربع سنوية ويُقدم تقرير عنھا إلى البنك المركزي الُعماني. ويتوجب على البنوك ٣المال بموجب إطار بازل 

 ٣١و ٢٠١٦يونيو  ٣٠( ٢٠١٧مال لعام بما في ذلك حاجز المحافظة على رأس ال ٪١٣٫٢٥االحتفاظ بالحد األدنى من معدل كفاية رأس المال وھو 
  ) وفقاً لإلرشادات المنصوص عليھا من قبل البنك المركزي الُعماني.٪١٢٫٦٢٥: ٢٠١٦ديسمبر 

  
  

  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠ 
 ٢٠١٦  ٢٠١٦  ٢٠١٧  

 
 لایر عماني

  باآلالف
 لایر عماني 

  باآلالف
 لایر عماني 

  باآلالف
  ٢٩٥٫٠٤٦  ٢٨٩٫٩٣٠  ٢٩٥٫٠٤٦  ١/الفئة ١رأس مال األسھم العاديّة 

  ١٨٫٦٤٠  ١٦٫٦٨٢  ١٨٫٦٤٠  ٢رأس المال الفئة 
  ٣١٣٫٦٨٦  ٣٠٦٫٦١٢  ٣١٣٫٦٨٦  التنظيميإجمالي رأس المال 

  ١٫٦٧٩٫٤٥٠  ١٫٦٦٧٫٩٨٩  ١٫٨٥٤٫٦٨٩  أصول مرجحة بالمخاطر
  ٪١٧٫٥٧  ٪١٧٫٣٨  ٪١٥٫٩١ ١/ الفئة  ١معدل رأس مال األسھم العادية 

  ٪١٨٫٦٨  ٪١٨٫٣٨  ٪١٦٫٩١  معدل رأس المالإجمالي 
  
  

  النقد وما يماثل النقد   ٢٨
  

  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٦  ٢٠١٦  ٢٠١٧  

  
 لایر عماني 

  باآلالف
 لایر عماني 

  باآلالف
 لایر عماني 

  باآلالف

        قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة غير المدققة على: تشتمل
  ٢٨٤٫٩٤٧  ١٧٢٫٩٧٤  ٢٢٢٫٢٩٣  نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية  

  ٨٠٫٢٢٢  ٤٩٫٠١١  ١٢٥٫٢٠٨  بنوك  المستحق من 
  )٣٧٫٤٢٦(  )٤٦٫٢٥٤(  )٥٢٫٨٢٧(  بنوك  المستحق إلى 
  ٣٢٧٫٧٤٣  ١٧٥٫٧٣١  ٢٩٤٫٦٧٤  اإلجمالي



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة (تابع)
  

  

٢٧  
 

  نسبة تغطية السيولة   ٢٩
  

: إطار نسبة تغطية السيولة ومعايير ٣(بازل  ١١٢٧خالل التعميم رقم ب م  فيما يتعلق بنسبة تغطية السيولة، يتم االسترشاد بالبنك المركزي الُعماني من
يتوجب على واإلفصاح عن نسبة تغطية السيولة). ويتم احتساب نسبة تغطية السيولة على فترات شھرية ويُقدم تقرير عنھا إلى البنك المركزي الُعماني. 

) وفقاً لإلرشادات المنصوص عليھا من قبل ٪٧٠: ٢٠١٦يونيو  ٣٠(بالنسبة لـ  ٢٠١٧لعام  ٪٨٠البنوك االحتفاظ بحد أدنى من نسبة تغطية السيولة يبلغ 
  البنك المركزي الُعماني.

  

  :٢٠١٧يونيو  ٣٠السيولة للفترة المنتھية في اإلفصاح عن نسبة تغطية 
  

  ٢٠١٦يونيو  ٣٠  ٢٠١٧يونيو  ٣٠    

  

إجمالي القيمة 
غير المرجحة 

  (المتوسط*)

إجمالي القيمة  
المرجحة 

  (المتوسط*) 

إجمالي القيمة 
غير المرجحة 
  (المتوسط**)

إجمالي القيمة 
المرجحة 

  (المتوسط**) 

    
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
            

          األصول السائلة عالية الجودة
  ٦٢١٫٠٣٤    ٨٠٢٫٧٧١    عالية الجودةإجمالي األصول السائلة   ١

          التدفقات النقدية الصادرة

  ٥٢٫٨٠٣  ٦٩٩٫٥١٧  ٥٠٫٨٠٧  ٦٦٩٫٨٠٨  ودائع األفراد وودائع المؤسسات الصغيرة، ومنھا:  ٢

  ١٧٫١٤٨  ٣٤٢٫٩٦٩  ١٦٫١٧٤  ٣٢٣٫٤٧٨  ودائع ثابتة -  ٣

  ٣٥٫٦٥٥  ٣٥٦٫٥٤٩  ٣٤٫٦٣٣  ٣٤٦٫٣٣٠  ودائع أقل ثباتا -  ٤

  ٥٠٣٫٢٨٥  ١٫١٩٩٫٥٤٥  ٥٦٥٫٤٠٤  ١٫٣٦٨٫٥٣٠  مضمون، ومنهتمويل شركات غير   ٥

٦  
ودائع تشغيلية (كافة األطراف المقابلة) والودائع في  -

  -  -  -  -  شبكات البنوك المتعاونة

  ٥٠٣٫٢٨٥  ١٫١٩٩٫٥٤٥  ٥٦٥٫٤٠٤  ١٫٣٦٨٫٥٣٠  ودائع غير تشغيلية (كافة األطراف المقابلة) -  ٧
  -  -  -  -  دين غير مضمون -  ٨

  -  -  -  -  مضمونتمويل شركات   ٩
  ٩٫٢٠١  ٩٤٫٤١٨  ٧٫٣٢١  ٧٦٫٠٠٢  متطلبات إضافية، ومنھا  ١٠

١١  
تدفقات صادرة تتعلق بالتعرض لمخاطر المشتقات  -

  -  -  -  -  ومتطلبات الضمانات األخرى

  -  -  -  -  تدفقات صادرة تتعلق بخسارة التمويل من منتجات الدين -  ١٢
  ٩٫٢٠١  ٩٤٫٤١٨  ٧٫٣٢١  ٧٦٫٠٠٢  تسھيالت ائتمانية وتسھيالت السيولة -  ١٣

  -  -  -  -  التزامات تمويل تعاقدية أخرى  ١٤

  ٤٤٫٨٥٤  ٨٩٧٫٠٨٥  ٤٩٫٦٠٥  ٩٩٢٫١٠٥  التزامات تمويل محتملة أخرى  ١٥

  ٦١٠٫١٤٣    ٦٧٣٫١٣٧    )١٥+١٠+٥+٢إجمالي التدفقات النقدية الصادرة (  ١٦

          التدفقات النقدية الواردة

  -  -  -  -  إقراض مضمون (مثل إعادة شراء معكوس)  ١٧

١٨  
تدفقات نقدية واردة من التعرض لمخاطر منتظمة السداد 

  ١١٥٫٧٦٤  ١٩٧٫١٣٤  ١١٦٫٥٥٤  ١٤٧٫٥١٠  بالكامل

  -  -  -  -  تدفقات نقديّة واردة أخرى  ١٩

  ١١٥٫٧٦٤  ١٩٧٫١٣٤  ١١٦٫٥٥٤  ١٤٧٫٥١٠  )١٩+١٨+١٧إجمالي التدفقات النقدية الواردة (  ٢٠

      
إجمالي القيمة 

    المعدلة
 إجمالي القيمة

   المعدلة
  ٦٢١٫٠٣٤    ٨٠٢٫٧٧١    إجمالي األصول السائلة عالية الجودة  ٢١

  ٤٩٤٫٣٧٩    ٥٥٦٫٥٨٣    )٢٠-١٦إجمالي صافي التدفقات النقدية الصادرة (  ٢٢

  ٪١٢٦    ٪١٤٤    )٢٢/ ٢١نسبة تغطية السيولة (  ٢٣
  

  ).٢٠١٧يونيو  -(أبريل  األخيرةالثالثة أشھر * المتوسط البسيط للمالحظات اليومية على مدار فترة 
  ).٢٠١٦يونيو  -(أبريل  الثالثة أشھر األخيرة* المتوسط البسيط للمالحظات الشھرية على مدار فترة *

  

  أرقام المقارنة   ٣٠
  

إعادة التصنيف ھذه إلى تغير الربح وحقوق المساھمين لتتوافق مع عرض الفترة الحالية. ولم تؤد عملية  ٢٠١٦تمت إعادة تصنيف أرقام مقارنة معينة لعام 
  المشمولة في تقرير الفترة السابقة.

  


