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 2016يونيو  30تقرير مجلس اإلدارة لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 األفاضل،المساهمون 
 

 .2016يونيو  30في  ستة أشهر المنتهيةفترة اللنيابةً عن مجلس اإلدارة، يسرني أن أقدم لكم النتائج الماليّة لبنككم 
 

ات سيط العمليلقد استفدنا من الزخم اإليجابي الذي شهدناه في الربع األول من خالل مواصلة التركيز على أهدافنا االستراتيجية لزيادة اإليرادات وتب

فترة انخفاض  استمرارالربع على الرغم من هذا أننا تمكننا من تحقيق نتائج جيدة في ب بلغكمأواإلجراءات وتنفيذ أعلى المعايير العالمية. يسرني أن 

 . واألداء االقتصادي أسعار النفط التي تلقي بثقلها على معنويات المستهلكين

 
 ملخص األداء   

% في 51.9. يُظهر أداؤنا في النصف األول من العام زيادةً بنسبة 2016للنصف األول من عام  المشجعة الماليه النتائجأعلن عن ان يسرني كما 

، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى 2015مليون لاير ُعماني للفترة نفسها من عام  5.2مليون لاير ُعماني مقارنةً مع  7.9صافي األرباح لتصل إلى 

 انخفاض قيمة القروض. المحمل منبشكل جزئي من خالل ارتفاع  تمت مقاصتهافاض مصروفات التشغيل التي ارتفاع إيرادات التشغيل وانخ
 

مليون لاير  36.1مليون لاير ُعماني مقارنةً مع  37.4% ليصل إلى 3.6انخفاض قيمة القروض بنسبة  المحمل منارتفع صافي إيرادات التشغيل قبل 

 بما في ذلك بيع فروعنا في الهند.   متكررةغير البعض المعامالت  والتي شهدتُعماني للفترة نفسها من العام السابق 
 

مليون لاير  24.1مقارنة مع  2016يونيو  30مليون لاير ُعماني للفترة المنتهية في  26.5% ليصل إلى 10.0ائد بنسبة ارتفع صافي إيرادات الفو

في السيولة فائض  استثمار، وذلك نظراً الرتفاع إيرادات الفوائد من إقراض الشركات إلى جانب ارتفاع العوائد من 2015ُعماني للفترة نفسها من عام 

من عمالء قطاع التجزئة وذلك بسبب انخفاض قروض بشكل جزئي من قبل انخفاض إيرادات الفوائد  تمت مقاصتهااألوراق المالية الحكومية التي 

 6.5% ليصل إلى 4.4. انخفض صافي إيرادات الرسوم بنسبة التجزئة ذات العائد المرتفع التي تم إدراجها في فترات تميزت بارتفاع اسعار االفوائد

 يجةكنت األخير ويعزى ،المركزينتيجة النخفاض رسوم إدارة الثروات ورسوم الحفظ  2016يونيو  30مليون لاير ُعماني للفترة المنتهية في 

 . المالية لألوراق مسقط سوق في التداوالت حجم إلنخفاض

 
وذلك  2015مليون لاير ُعماني للفترة نفسها من عام  3.4مليون لاير ُعماني مقارنة مع  4.1% ليصل إلى 20.6ارتفع صافي إيرادات التداول بنسبة 

العام السابق لم تتكرر  فىمليون لاير عماني  0.2خسارة االستثنائية بمبلغ ال لىإ باألضافة امش أفضلوبهاألجنبية  تالعمال تبادلنظراً الرتفاع حجم 

 . 2016في عام 

 

لك نظراً وذ 2015مليون لاير ُعماني للفترة نفسها من عام  1.9مليون لاير ُعماني مقارنة مع  0.3كما انخفضت إيرادات التشغيل األخرى لتصل إلى 

  ُعماني.مليون لاير  0.7بواقع  األخرىات ستثماراال بعضمليون لاير ُعماني  0.8عمليات البنك في الهند بواقع لبيع  األرباح االستثنائيةلعدم تكرار 
 

ُعماني  مليون لاير 2.2بواقع  المخصصمليون لاير ُعماني مقارنة مع صافي  3.4انخفاض قيمة القروض بواقع  المحمل منصافي  وقد تم تسجيل

مليون  1.8لشركات بواقع ل عام مليون لاير ُعماني ومخصص 2.4بواقع لعمالء األفراد . وشهد البنك مخصصات محددة 2015للفترة نفسها من عام 

مليون لاير ُعماني من  1.2بشكل جزئي من قبل صافي استرداد بواقع  اتمت مقاصتهقروض وسلف الشركات، وهو ما على أثر النمو في لاير ُعماني 

 عمالء الشركات. 
 

، 2015مليون لاير ُعماني للفترة نفسها من عام  27.7مليون لاير ُعماني مقارنةً مع  24.8% لتصل إلى 10.5انخفضت مصروفات التشغيل بنسبة 

نفسها  % للفترة76.6% مقارنة مع 66.3إلى . وتحسنت نسبة كفاءة التكلفة لتصل لى التكاليفالرقابة المشددة عوذلك نظراً لتركيزنا المستمر على 

 . 2015من في عام 
 

 1.314.7مليون لاير ُعماني مقارنة مع  1.399.1% لتصل إلى 6.4بنسبة  المجنبةارتفعت القروض والسلف بالصافي من المخصصات والفائدة 

 ويعود ذلك بشكل كبير إلى محفظة قروض الشركات.  2015يونيو  30مليون لاير ُعماني كما في 
 

 2015يونيو  30مليون لاير ُعماني كما في  1.945.2مليون لاير ُعماني مقارنةً مع  1.834.3% لتصل إلى 5.7كما انخفضت ودائع العمالء بنسبة 

. وتحسن معدل صافي القروض السوق في الودائع عطاءات في المضطرد االرتفاع مع الحكومة والشركات وذلك نتيجة لالنخفاض المستمر في ودائع

 . 2015يونيو  30% كما في 67.6مع  % مقارنة76.3إلى إلى الودائع ليصل 

 

، ما يمثّل قاعدة رأس مال 2015يونيو  30% كما في 17.5مقارنةً مع  2016يونيو  30كما في  %18.4وبلغ معدل كفاية رأس المال للبنك 

 تزداد قوةً مع مرور الوقت من أجل نمو البنك المستقبلي.

 تقديم أفضل تجربة عمالء

ألصول. في الربع الثاني قمنا بإطالق بالنسبة للخدمات المصرفيّة لألفراد وإدارة الثروات، تواصل زخم اكتساب العمالء في جميع منتجات ا

مبادرات رئيسية تركز على نمو تحويالت الرواتب. كما أننا قدمنا لعمالئنا  فتتاحبإصكوك للمرة األولى في سلطنة عمان، وقمنا  استثمارمنتج 

 .  خارجهاسلطنة عمان وفرصة للفوز بجوائز نقدية من خالل نظام السحب عندما يستخدمون بطاقات االئتمان الخاصة بهم في 
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واصلنا العمل على تعزيز انتشار الخدمات المصرفيّة الرقميّة حيث قمنا بإصدار نسخة جديدة من تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف 

ي المتمثل في المحمول الذي يعد تجربة متطورة وغنية لعمالئنا. ولقد شهدنا مزيد من التحسن في مؤشر رضا العمالء في قطاعنا الرئيس

 .  2016الربع األول من عام ب مقارنةخدمات بريمير في الربع الثاني 

 

توى في حين أننا ركزنا طاقتنا على النمو، لقد أنفقنا قدرا مساويا من الوقت والجهود الرامية إلى تعميق فهمنا لنهج االستحواذ الحالي ومح

 ن الصحيح لتجنب أي مخاطر تنشأ بسبب الوضع االقتصادي الحالي. محفظتنا الحالية، وذلك من أجل التأكد أننا في المكا

 
اث في األعمال المصرفية التجارية، شهدنا مزيدا من النمو في أصول الشركة منذ بداية العام. في أبريل قمنا بإجراء الندوة الرابعة من أحد

مان بالبصيرة والمشورة التي يحتاجونها لتحقيق االزدهار محليا "سلسلة النمو" التي تهدف إلى تزويد الشركات الصغيرة الطموحة في سلطنة ع

ودوليا. وكان عنوان هذا الحدث "يوم تكنولوجيا الخزينة" وبحث في دور التكنولوجيا في األعمال التجارية المتنامية في مواجهة تحديات 

 المستقبل وتطرق إلى فوائد أنظمة اإلنترنت إلدارة الخزينة. 

 

ديونهم االفتتاحية في أسواق الدين العالمية.  رفعكة تنمية نفط عمان بخصوص ي منصب المستشار المالي الدولي الوحيد لشرلقد تم تعيينا ف

العالمية لمجموعة البنك في األوضاع المالية  جلب الخبراتللبنك في سلطنة عمان وكذلك قدرته على  المحليةويعكس هذا التعيين نقاط القوة 

 المعقدة لصالح النظام المالي في السلطنة.

فينر والمجتمع ستممرراال  في موظَّ

نا بتحديد وتطوير المواهب المحلية، واصلنا برنامج تعيين المزيد من المواطنين العمانيين إلى مناصب عليا في البنك. كما التزامومما يعزز 

 األموال والعقوبات.  االحتيال وغسيلفي تدريب الموظفين مع التركيز على مكافحة  ستثمارواصلنا اال

ولدعم موظفات البنك من أجل تحقيق طموحاتهن الوظيفية، قمنا بتطوير برنامج سبرنج بورد مصمم خصيصا لهن والذي يهدف إلى مساعدتهن 

ة والشخصية. ويكمل هذا البرنامج جهود البنك المستمرة لتحقيق التنوع بين على تحديد خطوات واضحة وعملية نحو تحقيق أهدافهن المهني

 . الجنسين على جميع المستويات

بالنسبة ألعمال االستدامة المؤسسية، شهد الربع الثاني عددا من األنشطة التطوعية في البنك، وبعضها تم تطويرها بالشراكة مع منظمات 

للمعوقين وجمعية البيئة العمانية. في أبريل انضم عدد من الموظفين المتطوعين لحملة تنظيف الشواطئ  مختلفة بما في ذلك الجمعية العمانية

 جزر الديمانيات.   المناخية فيالتي نظمتها وزارة البيئة والشؤون 

جهودهم لتقديم األفضل خالل شهر رمضان المبارك، نظم البنك عددا من األنشطة الخيرية، حيث تم منح الموظفين فرصة للتطوع بوقتهم و

 للمجتمع. واشتملت أنشطة رمضان على توزيع سالل الغذاء إلى األسر المحتاجة وهدايا عيد لأليتام. 

 الخرتمة

 للفترة المتبقية من العام، نحن على ثقة بأن البنك في المكان المناسب لالستفادة الكاملة من الفرص التي ستنشأ. ومع قابليتنا الحكيمةبالنسبة 

 للتعرض للمخاطر سوف نكون قادرين على مواجهة التحديات التي تنتظرنا.

 

وتفاٍن  التزامبالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة، أوّد أن أعرب عن شكري وتقديري لجميع عمالئنا وموظَّفينا وإدارتنا على ما بذلوه من جهد و

 امة لسوق المال على دعمهم المتواصل وإرشاداتهم الحكيمة.في العمل. كما نخّص بالشكر البنك المركزي الُعماني والهيئة الع

 وأود أن أغتنم هذه الفرصة ألعرب عن خالص تمنياتنا لجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه هللا بمناسبة يوم النهضة، مؤكدا دعمنا

 نمائها.المستمر والكامل لحضرة صاحب الجاللة في جهوده المستمرة لتحقيق ازدهار السلطنة و

 
 دايفيد إلدون

 رئيس مجلس اإلدارة
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 2016يونيو  30ملخص النتائج غير المدققة لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

2016يونيو  30   2015يونيو  30   

 لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف   نسبة التغير %

     

قروض وسلف بالصافي من المخصصات والفوائد  

 6.4 1.314.666 1.399.130 المجنبة

     

(5.7) 1.945.163 1.834.278 ودائع العمالء   

     

 0.1 303.904 304.288 صافي األصول 

     

 - 0.152 0.152 صافي األصول للسهم الواحد *

     

الستة أشهر فترة     

 المنتهية في

 فترة الستة أشهر 

    المنتهية في

2016يونيو  30   2015يونيو  30   نسبة التغير % 

  لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف  

     

 10.1 24.099 26.536 صافي إيرادات الفوائد 

     

 51.9 5.169 7.855 صافي الربح للفترة 

     

 60 0.005 0.008 ربحية السهم الواحد )على مستوى العام( **

     

%18.40 كفاية رأس المال نسبة ***  17.47%   

     

 

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

 
بعد الضريبة المنسوب إلى المساهمين العاديين للفترة المنتهية في  السنوي **تم احتساب ربحيّة السهم الواحد )على مستوى العام( بقسمة صافي الربح

 يونيو على متوسط عدد األسهم العادية قيد اإلصدار للفترة. 30
 

 كفاية رأس المال وفقًا لمعاهدة بازل لكفاية رأس المال. ويمّثل المعدل نسبة األصول المرجحة بالمخاطر إلى رأس المال. نسبة***تم احتساب 
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 2016يونيو  30قائمة الدخل الشامل المرحلية المختصرة غير المدققة لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 

  

 الربع

 السنوي

 المنتهي في

يونيو  30

2016 

الربع 

 السنوي

المنتهي في 

يونيو  30

2015 

 فترة 

الستة أشهر 

المنتهية في 

يونيو  30

2016 

الستة فترة 

 أشهر

 المنتهية في

يونيو  30

2015 

 إيضاحات 
لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف
لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

      

 27.770 29.966 13.753 15.466 5 إيرادات الفوائد  

(1.918)   6 مصروفات الفوائد    (1.735)  (3.430)  (3.671)  

 24.099 26.536 12.018 13.548  صافي إيرادات الفوائد  

      

 7.511 7.754 3.845 4.086  رسومالإيرادات 

(610)  رسومالمصروفات   (351)  (1.246)  (717)  

 6.794 6.508 3.494 3.476  صافي إيرادات الرسوم 

 3.361 4.114 1.787 1.786  صافي إيرادات التداول

 293 116 137 2  إيرادات توزيعات األرباح

 1.575 159 45 137 7 صافي -إيرادات تشغيل أخرى 

انخفاض قيمة القروض  مخصصاتصافي إيرادات التشغيل قبل 

 36.122 37.433 17.481 18.949   ومخصصات مخاطر االئتمان األخرى 

انخفاض قيمة القروض ومخصصات مخاطر االئتمان  مخصصات

 بالصافي من االستردادات -األخرى 

 
8 (1.162)  (1.437)  (3.433)  (2.246)  

 33.876 34.000 16.044 17.787  صافي إيرادات التشغيل 

      

(12.083) 9 التشغيلمصروفات   (13.790)  (23.687)  (26.529)  

(572) 10 إهالك أصول غير ملموسة   (572)  (1.143)  (1.143)  

(12.655)   إجمالي مصروفات التشغيل   (14.362)  (24.830)  (27.672)  

      

 6.204 9.170 1.682 5.132    الربح قبل الضريبة 

(780)  مصروفات ضريبيّة  (293)  (1.315)  (1.035)  

 5.169 7.855 1.389 4.352  ربح الفترة

      
      الدخل/ )الخسارة( الشاملة األخرى 

البنود التي ستتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى أرباح أو خسائر عند 

      معينةالوفاء بشروط 

      متاح للبيع استثمار

(4.715) 161 312  )خسارة(/ ربح القيمة العادلة -  197 

ربح القيمة العادلة المعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة عند  -

(195)  االستبعاد  - (195)  (646)  

المبلغ المعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة فيما يتعلق بانخفاض  -

 22 - 22 -  القيمة                        

(102)  ضريبة الدخل -  (13)  585 36 

  15 170 (4.325)  (391)  

      فروق صرف العملة

خسارة صرف العملة األجنبيّة المعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة  -

 216 - - -  عمليات الهند بيععند 

(7) -  أثر تحويل العملة األجنبية -  - 57 

 
  (7)  - 273 

(4.325) 163 15  بعد خصم الضرائب -الدخل / )الخسارة( الشاملة األخرى للفترة   (118)  

      

 5.051 3.530 1.552 4.367  إجمالي الدخل الشامل للفترة

      
     11 األساسية والمعدلة )لاير ُعماني( -ربحية السهم الواحد 

 0.003 0.004 0.001 0.002  للفترة -

 0.005 0.008 0.003 0.009  على مستوى العام  -

 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة. 27إلى  11اإليضاحات المرفقة المدرجة بالصفحات من 



 بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع               
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  2016يونيو  30قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة غير المدققة كما في 
 

  
يونيو 30في   

2016 

يونيو 30في   

2015 

 مدققة

ديسمبر  31في 

2015 

 لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف إيضاحات 

     األصول

 277.736 336.588 172.974  نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية  

 10.271 152.972 49.011  بنوك  المستحق من 

 1.200.808 1.314.666 1.399.130 12 بالصافي -قروض وسلف لعمالء 

 632.920 469.032 535.733 13 ات مالية  استثمار

 41.989 38.016 46.324 14 أصول أخرى  

 7.809 8.951 6.666 15 ملموسةأصول غير 

 26.917 27.597 26.796 16 ممتلكات ومعدات  

 1.492 3.016 2.098  أصول ضريبة مؤجلة

 2.199.942 2.350.838 2.238.732  إجمالي األصول  

     
     وحقوق المساهمينات لتزاماال

     اتلتزاماال

 36.211 49.717 46.254  بنوك  المستحق إلى 

 1.802.338 1.945.163 1.834.278 17 ودائع من عمالء

 50.172 48.796 50.792 18 أخرى  تزامات إ

 2.343 2.472 2.897  ضريبة جاريةات التزام

 362 786 223  ضريبة مؤجلةتزامات إ

 1.891.426 2.046.934 1.934.444  ات  لتزامإجمالي اال

     
     حقوق المساهمين

 200.031 200.031 200.031 23 رأس المال

 36.277 34.984 36.277 )أ(24 قانوني   احتياطي

(247) - )ب(24 صرف العملة األجنبية  احتياطي  - 

(3.242) )ج(24 لمتاحة للبيعلالقيمة العادلة  احتياطي  4.206 1.083  

 71.125 64.930 71.222  أرباح محتجزة  

 308.516 303.904 304.288  صافي/ إجمالي حقوق المساهمين  

     
 2.199.942 2.350.838 2.238.732  ات وحقوق المساهمين  لتزامإجمالي اال

     

 0.154 0.152 0.152  لاير ُعماني -صافي األصول للسهم الواحد 

     
     بنود خارج الميزانيّة العموميّة:

     ات عرضية وارتباطاتالتزام

 69.079 70.916 42.093  اعتمادات مستنديّة  -

 368.064 377.114 367.014  الضمانات وسندات األداء -

 1.125.236 1.097.259 814.281 19 أخرى -

  1.223.388 1.545.289 1.562.379 
 

 المختصرة.تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحليّة  27إلى  11اإليضاحات المرفقة المدرجة على الصفحات من 
 

 بموجب قرار أعضاء مجلس اإلدارة. 2016يوليو  27تم اعتماد إصدار القوائم المالية المرحليّة المختصرة في 

 

 
 
 

 أندرو لونج  دايفيد إلدون

 الرئيس التنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة



 

 بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
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 2016يونيو  30غير المدققة لفترة الستة أشهر المنتهية في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية المختصرة 
 

 
 

قانوني احتياطي رأس المال  نظامي احتياطي   

صرف  احتياطي

 العملة األجنبية

القيمة  احتياطي

العادلة 

ات ستممارلال

 المتاحة للبيع

 األرباح

 اإلجمالي المحتجزة

 
لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

        

(497) 1.446 34.984 200.031   2015يناير  1في   4.597 69.316 309.877 

        إجمالي الدخل الشامل للفترة  

 5.169 5.169 - - - - - ربح الفترة  

        الدخل / )الخسارة( الشاملة األخرى للفترة  

 273 - - 250 23 - - فروق صرف العملة  

ات المتاحة للبيع )بالصافي من ستثمارصافي الحركة في القيمة العادلة لال

(391) - - - - الضريبة(  - (391)  

(391) 250 23 - - إجمالي الدخل / )الخسارة( الشاملة األخرى للفترة   - (118)  

(391) 250 23 - - إجمالي الدخل / )الخسارة( الشاملة للفترة  5.169 5.051 

(1.469) - - محول إلى أرباح محتجزة عند بيع عمليات الهند  - - 1.469 - 

        معاملة مع المساهمين مسجلة مباشرة في حقوق المساهمين

(11.024) - - - - - 2014توزيعات أرباح مدفوعة عن عام   (11.024)  

(247) - 34.984 200.031 2015يونيو  30في   4.206 64.930 303.904 

        

 308.516 71.125 1.083 - - 36.277 200.031 2016يناير  1في 

         إجمالي الدخل / )الخسارة( الشاملة للفترة 

 7.855 7.855 - - - - - ربح الفترة  

         )الخسارة( الشاملة األخرى للفترة 

ات المتاحة للبيع )بالصافي من ستثمارصافي الحركة في القيمة العادلة لال

الضريبة(
 

  - - - - (4.325)  - (4.325)  

(4.325) - - - - إجمالي )الخسارة( الشاملة األخرى للفترة   - (4.325)  

(4.325) - - - - إجمالي الدخل / )الخسارة( الشاملة للفترة  7.855 3.530 

        

         معاملة مع المساهمين مسجلة مباشرة في حقوق المساهمين 

(7.758) - - - - - 2015توزيعات أرباح مدفوعة عن عام   (7.758)  

(3.242) - - 36.277 200.031 2016يونيو  30في   71.222 304.288 

تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحليّة المختصرة. 27إلى  11اإليضاحات المرفقة المدرجة على الصفحات من 



 بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
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 2016يونيو  30المدققة لفترة الستة أشهر المنتهية في قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة غير 

 

  
 الستة أشهر

 المنتهية في

 الستة أشهر

 المنتهية في

2016يونيو  30   2015يونيو  30   

 لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف إيضاحات 

     التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 6.204 9.170  الربح قبل الضريبة  

    تسويات لـ:

صافي  -المحمل من انخفاض قيمة القروض ومخصصات مخاطر االئتمان األخرى  -

 2.246 3.433 8 من االستردادات

 969 847 9 استهالك ممتلكات ومعدات -

 1.143 1.143 10 إهالك أصول غير ملموسة -

(90) 7 مالي استثمارصافي الربح من بيع  -  (664)  

(25) - 7 ومعدات ربح من بيع ممتلكات -  

(352)  مالي استثمارإهالك  -  114 

(815) - 7 ربح من بيع عمليات الهند -  

 110 83  تكاليف الخدمات الحالية لصاحب العمل، مع الفائدة -

 51 41  إيجار تمويلي محمل -

(44) -  أثر تحويل العملة  -  

)أ(28 التغير في األصول التشغيليّة   -  (206.091)  (157.546)  

)ب(28 ات التشغيليّة  لتزامالتغير في اال -  32.898 102.328 

(169)  منافع تقاعد مدفوعة -  (56)  

(920)  ضريبة مدفوعة -  (915)  

(160.007)  صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل    (46.900)  

    

      ستممارالتدفقات النقدية من أنشطة اال

(755.064)  ات ماليّة  استثمارشراء   (3.130.845)  

 3.326.313 847.784  ات ماليّة  استثمارمتحصالت من استحقاق 

(726)  شراء ممتلكات ومعدات    (1.487)  

 680 -  متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات 

(2.544) -  تدفق نقدي من بيع عمليات الهند، بالصافي من النقد وما يماثل النقد  

 192.117 91.994    ستممارالنقد الناتج من أنشطة االصافي 

    

    التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

(7.758)  توزيعات أرباح مدفوعة  (11.024)  

(294)  إيجارات تمويلية مدفوعة  (293)  

(8.052)  صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل  (11.317)  

    

(76.065)   صافي التغير في النقد وما يماثل النقد   133.900 

    

 290.057 251.796  النقد وما يماثل النقد في بداية العام

    

 423.957 175.731 28 النقد وما يماثل النقد في نهاية العام 

 

 القوائم المالية المرحلية المختصرة. تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه 27إلى  11اإليضاحات المرفقة المدرجة بالصفحات من 

  



 بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة 
 

11 

 

 

 الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية 1

 

، كشركة مساهمة ُعمانية عامة، ويزاول نشاطه كبنك تجاري من خالل 1979يناير  1تأسس بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع )"البنك"( في 

مكتب بريد السيب الرئيسي، سلطنة ُعمان.  111والرمز البريدي  1727شبكة من الفروع في سلطنة ُعمان. إن العنوان المسجل للبنك هو ص.ب 

 في سوق مسقط لألوراق المالية. مدرجة البنك أسهم
 

إتش إس بي سي ُعمان % من أسهم البنك. والشركة األم المطلقة لبنك 51ويمتلك بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط القابضة بي في ما نسبته 

 هي إتش إس بي سي القابضة بي إل سي. ش.م.ع.ع

 

 أساس اإلعداد 2
 

 ة الدوليةبمعايير التقارير المالي لتزاماال )أ(
 

"التقارير المالية المرحلية"، الصادر عن مجلس معايير  34تم إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة للبنك وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

ارية الُعماني رقم المحاسبة الدولية ومتطلبات اإلفصاح الواردة بقواعد ونماذج اإلفصاح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال وقانون الشركات التج

 وتعديالته واللوائح المنظمة الصادرة عن البنك المركزي الُعماني.  1974
 

وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية التي تم إصدارها من قبل  2015ديسمبر  31تم إعداد القوائم المالية المدققة للبنك كما في وللسنة المنتهية في 

 ية ومتطلبات اإلفصاح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال واللوائح المنظمة الصادرة عن البنك المركزي الُعماني. مجلس معايير المحاسبة الدول
 

فة إلى التفسيرات تشتمل معايير التقارير المالية الدولية على المعايير المحاسبية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ومن هيئته السابقة باإلضا

 درة من قبل لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية وهيئتها السابقة. الصا

 
 عرض المعلومات )ب(

 

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

 أرقام المقارنة )ج( 
 

 والهيئة العامة لسوق المال. 34المختصرة أرقاما مقارنة كما يقتضي المعيار المحاسبي الدولي رقم تتضمن هذه القوائم المالية المرحلية 

 

 استخدام التقديرات واالفتراضات )د(
 

ا م همإن إعداد المعلومات المالية يتطلب استخدام تقديرات وافتراضات حول الظروف المستقبلية. وإن استخدام المعلومات المتاحة وتطبيق األحكا

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

ل والتي تم االستحواذ ات القابلة للتحديد بشكل منفصلتزامالمحاسبية للبنك التي تتطلب بالضرورة تطبيق األحكام هي تلك التي تتعلق بتقييم األصول واال

وتقييم األدوات المالية وانخفاض قيمة  والسلفياتعليها خالل عملية الدمج، واألعمار اإلنتاجية لألصول غير الملموسة وانخفاض قيمة القروض 

 األصول المالية المتاحة للبيع. 
 
 



 بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
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 أساس اإلعداد )تابع( 2

 

 التطورات المحاسبيّة المستقبليّة  )هـ(
 

أو بعد  2017يناير  1تدخل مجموعةً من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات حيز التطبيق بالنسبة للفترات السنويّة التي تبدأ في 

 اء ما يلي: ذلك التاريخ. ومن غير المتوقَّع أن يكون لدى أيٍّ منها تأثيٌر جوهريٌّ على القوائم المالية المرحلية المختصرة للبنك باستثن
 

ات الماليّة وقياسها واالعتراف بها. وقد تم إصدار لتزاماألصول الماليّة واال تصنيف‘ الماليّة األدوات’ 9يعالج معيار التقارير الماليّة الدولّي رقم 

، ويحّل هذا المعيار محّل اإلرشادات الواردة في المعيار المحاسبّي الدولّي رقم 2014في يوليو  9النسخة الكاملة من معيار التقارير الماليّة الدولّي رقم 

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

ة. ويوجد هناك في رئيسيّة لألصول الماليّة: التكلفة المهلَكة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االّخر والقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسار

 .  39االئتمان يحّل محّل نموذج خسارة االنخفاض بالقيمة المتكبَّدة المستخَدم في المعيار المحاسبّي الدولّي رقم  الوقت الحالّي نموذٌج متوقٌَّع لخسائر
 

ولكن من الممكن تطبيق العرض المعدل بالنسبة لبعض  2018يناير  1ككل هو  9تاريخ التطبيق اإللزامي لمعيار التقارير الماليّة الدولّي رقم 

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

حديد األثر المحتمل نظراً لتعقيد متطلبات التصنيف والقياس وانخفاض القيمة ومحاسبة التغطية وعالقاتها المتبادلة، فمن غير الممكن في هذه المرحلة ت

  المختصرة.  كما بتاريخ اعتماد هذه القوائم المالية المرحلية 

 
والذي يغطي عقود البضائع  18"اإليرادات من العقود مع العمالء"، سيحل محل المعيار المحاسبي الدولي رقم  15معيار التقارير المالية الدولي رقم 

الذي يغطي عقود اإلنشاء. ويستند هذا المعيار الجديد إلى مبدأ االعتراف باإليرادات عند نقل السيطرة  11والخدمات، والمعيار المحاسبي الدولي رقم 

تستبدل فكرة السيطرة فكرة المنافع والمخاطر. ويسمح المعيار باتّباع منهجية معدلة لألثر العكسي. وبموجب  وبالتالي-على سلعة أو خدمة إلى العميل 

كيانات باالعتراف بالتعديالت االنتقاليّة في األرباح المحتجزة بتاريخ التطبيق المبدئي، أي دون إعادة بيان فترة المقارنة. هذه المنهجيّة، ستقوم ال

بيق اإللزامي وسيكون على الكيانات فقط أن تقوم بتطبيق القواعد الجديدة على العقود غير المكتملة كما في تاريخ التطبيق المبدئي. ويكون تاريخ التط

. ويقوم البنك اآلن بتقييم أثر هذا المعيار، لكنه من غير العملي تحديد األثر المحتمل بتاريخ 2018يناير  1هو  15معيار التقارير المالية الدولي رقم ل

 اعتماد هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة.
 

وهو تغيير ذو تأثير كبير في  17لحالية في المعيار المحاسبي الدولي رقم "اإليجارات" يحل محل اإلرشادات ا 16معيار التقارير المالية الدولي رقم 

، على المستأجرين التفريق بين اإليجار التمويلي )في 17المحاسبة من قبل المستأجرين على وجه الخصوص. وبموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 التزاماآلن من المستأجرين إدراج  16ومية(. ويقتضي معيار التقارير المالية الدولي رقم الميزانية العمومية( واإليجار التشغيلي )خارج الميزانية العم

يجارات اإليجار بحيث يعكس دفعات اإليجار اإلضافية و "أصل حق االستخدام" لجميع عقود اإليجار افتراضياً. ويتضمن استثناًء اختيارياً لبعض اإل

 ة، لكن هذا االستثناء يمكن تطبيقه فقط من قبل المستأجرين.قصيرة األجل وإيجارات األصول منخفضة القيم

 
مع وفصل بالنسبة للمؤجرين، تبقى المحاسبة كما هي تقريباً. لكن، بما أن اإلرشادات المتعلقة بتعريف اإليجار قد تم تحديثها )واإلرشادات حول ج

لنموذج المحاسبة الجديد للمستأجرين التأثير على المفاوضات بين المؤجرين العقود(، سيتأثر المؤجرون أيضاً بالمعيار الجديد. وعلى األقل، يتوقع 

 والمستأجرين.
 

، فإن العقد يشكل أو يتضمن إيجاراً إن كان ينص على الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد 16وبموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم 

مع السماح بالتطبيق المبكر إن تم  2019يناير  1هو  16ق اإلجباري لمعيار التقارير المالية الدولي رقم لفترة زمنية مقابل مبلغ مالي. إن تاريخ التطبي

" اإليرادات من العقود مع العمالء" أيضاً. ويقوم البنك حالياً بتقييم أثر هذا المعيار لكن من غير العملي  15تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم 

 محتمل في تاريخ اعتماد هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة.حساب التأثير ال
 

 السياسات المحاسبية  3
 

ية كما في وللسنة إن السياسات المحاسبية التي طبقها البنك في هذه القوائم الماليّة المرحلية المختصرة تتفق مع تلك التي طبقها البنك في قوائمه المال

 . 2015ديسمبر  31المنتهية في 

 
والتي  2016يناير  1معايير أو تفسيرات أو تعديالت على معايير حالية والتي أصبحت سارية المفعول للمرة األولى للسنة المالية التي تبدأ في توجد  ال

  لها أثر جوهري على القوائم المالية المرحلية المختصرة.
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 المنتجات والخدمات 4

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

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

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

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

 ية وخدمات التخطيط المالية(.ستثمارباإلضافة إلى خدمات إدارة الثروات )التأمين والمنتجات اال

 

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

ة يصرفمخدمات الالالصرف األجنبي وأسعاره، و ومشتقاته فيوالنقد التجاري الدولي والخزانة وأسواق رأس المال والبطاقات التجارية 

 المعامالت عبر اإلنترنت.المباشرة وإنجاز 

 

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

امالت، ترتكز على خدمة العميل مجموعةً كاملةً من اإلمكانيات المصرفية، والتي تشتمل على خدمات التمويل واالستشارات والمع

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

 ية الرئيسية.ستثماراال

 

 فوائدالإيرادات  5

 

يونيو  30) 2016يونيو  30الستة أشهر المنتهية في  لفترة %3.13بلغت إيرادات الفوائد عن األصول المحملة بفوائد معدالً سنوياً شامالً قدره 

2015 -2.83 .)% 

 

 

فترة الستة أشهر 

 المنتهية في

فترة الستة أشهر 

 المنتهية في

يونيو 30  يونيو 30   

 2016 2015 

 لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف 

   

 25.898 27.130 قروض وسلف للعمالء

 1.048 2.232 ات ماليةاستثمار

 269 180 بنوكالمستحق من 

 555 424 أخرى

 29.966 27.770 

 

  مصروفات الفوائد 6
 

 %(.0.38- 2015يونيو  30% )0.37، بلغ متوسط التكلفة السنوية الشاملة لألموال 2016يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

فترة الستة أشهر  

 المنتهية في

فترة الستة أشهر 

 المنتهية في

يونيو 30  يونيو 30   

 2016 2015 

 لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف 

   

(3.430) عمالءالودائع من   (3.484)  

(187) - بنوك  المستحق إلى   

 (3.430)  (3.671)  
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 بالصافي -إيرادات التشغيل األخرى  7
 

 

فترة الستة أشهر 

 المنتهية في

فترة الستة أشهر 

 المنتهية في

يونيو 30  يونيو 30   

 2016 2015 

 لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف 

   

 815 - ربح من بيع عمليات الهند

 664 90 ةمالي اتاستثمارربح من بيع 

 25 - ربح من بيع ممتلكات ومعدات

(22) - ات األسهم المتاحة للبيعاستثمارانخفاض قيمة   

 93 69 إيرادات أخرى

 159 1.575 
 

 

 بالصافي من االستردادات  -انخفاض قيمة القروض ومخصصات مخاطر االئتمان األخرى  مخصصات 8
 

  
فترة الستة أشهر 

 المنتهية في

فترة الستة أشهر 

 المنتهية في

يونيو 30  يونيو 30   

 2016 2015 

 لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف 

   

(2.224) (12عام )إيضاح  -مخصص خالل الفترة   (1.713)  

(3.726) (12محدد )إيضاح  -مخصص خالل الفترة   (3.550)  

 1.574 1.494 (12مخصصات محررة / مستردة )إيضاح 

 301 229 تسويات نتيجة رد القيمة العادلة

 214 27 محررة مجنبةفوائد 

 1.201 1.034 قروض مشطوبة مستردة

(267) الشاملديون معدومة مشطوبة مباشرةً بقائمة الدخل   (273)  

 (3.433)  (2.246)  
 

 مصروفات التشغيل 9

: 2015يونيو  30مليون لاير ُعماني التي تمثل مصروفات سحب "جائزة مندوس" ) 0.8تشمل المصروفات العموميّة واإلداريّة للفترة الحاليّة مبلغ  *

 مليون لاير ُعماني(.  0.6
 

 أصول غير ملموسةإهالك  10

 

 

فترة الستة أشهر 

 المنتهية في

فترة الستة أشهر 

 المنتهية في

يونيو 30  يونيو 30   

 2016 2015 

 لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف 

   

(11.865) منافع وتعويضات الموظَّفين     (12.380)  

(10.975) مصروفات عمومية وإدارية*     (13.180)  

(847) استهالك ممتلكات ومعدات     (969)  

 (23.687)  (26.529)  

 

فترة الستة أشهر 

 المنتهية في

الستة أشهر  فترة

 المنتهية في

يونيو 30  يونيو 30   

 2016 2015 

 لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف 

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

(880) ودائع أساسيّة   (880)  

(263) عالقات العمالء   (263)  

 (1.143)  (1.143)  
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 األساسية والمعدلة -ربحية السهم الواحد  11

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

 
فترة الستة أشهر 

 المنتهية في

فترة الستة أشهر 

 للسنة المنتهية في المنتهية في

يونيو 30  يونيو 30  ديسمبر 31   

 2016 2015 2015 

    

 2.000.312 2.000.312 2.000.312 المتوسط المرجح لعدد األسهم الصادرة )باآلالف(

 12.930 5.169 7.855 صافي ربح الفترة/ السنة )لاير عماني باآلالف(

    والمعدلة )لاير ُعماني(األساسية  -ربحية السهم الواحد 

 0.006 0.003 0.004 للفترة -

 0.006 0.005 0.008 على مستوى العام -
 

 بالصافي -للعمالء  وسلفياتقروض  12
 

اً بلوائح البنك المركزي الُعماني، يشمل الجدول التالي مخصص انخفاض قيمة القروض على القروض التي تم الحصول عليها في تجميع التزام

 األعمال.
 

يونيو 30  يونيو 30  ديسمبر 31   

 2016 2015 2015 

 لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف 

    

 66.130 71.406 81.599 سحب على المكشوف

 1.204.540 1.301.052 1.380.552 قروض

 13.394 30.491 16.988 فواتير مخصومة / مشتراة

 1.284.064 1.402.949 1.479.139 إجمالي القروض والسلف

(27.108) محدد -مخصص انخفاض قيمة القروض   (28.676)  (28.380 )  

(18.659) عام* -مخصص انخفاض قيمة القروض   (17.590)  (16.435 )  

(34.242) مجنبةفوائد   (42.017)  (38.441 )  

 1.200.808 1.314.666 1.399.130 صافي القروض والسلف
 

 المقدمة للعمالء. ياتلفالعام من المخصص على أساس المحفظة للقروض والس* يتكون المخصص 

 للعمالء: ياتفيما يلي فئات معدالت فوائد إجمالي القروض والسلف
 

يونيو 30  يونيو 30  ديسمبر 31   

 2016 2015 2015 

عماني باآلالفلاير    لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف 

0-5% 990.212 858.516 762.308 

5-7% 343.940 348.634 350.213 

7-10% 95.545 133.178 112.787 

10-13% 25.395 44.407 37.687 

 21.069 18.214 24.047 %13أكثر من 

 1.479.139 1.402.949 1.284.064 

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

 

يونيو 30  يونيو 30  ديسمبر 31   

 2016 2015 2015 

 لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف 

 413.261 509.771 554.071 أشهر 0-6

 3.865 17.417 19.155 شهراً  6-12

 57.421 54.650 36.767 سنوات 3-سنة واحدة

 132.516 138.704 134.789 سنوات 3-5

 594.105 594.124 654.348 سنوات 5أكثر من 

 1.399.130 1.314.666 1.200.808 
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 بالصافي )تابع( -للعمالء  ياتقروض وسلف 12

 

 :ياتتركز القروض والسلف
 

 للعمالء حسب القطاع  ياتقروض وسلف
 

يونيو 30  يونيو 30  ديسمبر 31   

 2016 2015 2015 

باآلالفلاير عماني    لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف 

    

 466.752 468.531 486.528 قروض شخصيّة واستهالكيّة

    

    التجاريّة والشركات

 165.280 208.977 251.603 تجارة االستيراد

 86.934 79.820 54.018 اإلنشاءات

 218.935 218.000 307.902 التصنيع

 45.217 49.068 57.906 تجارة الجملة والتجزئة

 - 5.194 - تجارة التصدير

 90.854 116.438 104.952 الكهرباء والغاز والمياه والنقل واالتصاالت

 148.316 223.596 140.691 الخدمات

 12.528 23.303 11.192 التعدين والمحاجر

 49.248 10.022 64.347 أخرى

 992.611 934.418 817.312 

 - - - المؤسسات المالية

 1.284.064 1.402.949 1.479.139   ياتإجمالي مجموع القروض والسلف

    

(27.108) محدد  -مخصص انخفاض قيمة القروض   (28.676)  (28.380)  

(18.659) عام -مخصص انخفاض قيمة القروض   (17.590)  (16.435)  

(34.242) مجنبةفوائد   (42.017)  (38.441)  

 1.200.808 1.314.666 1.399.130 ياتصافي القروض والسلف

 71.881 78.276 66.474 قروض متعمرة

 

%( من 93 – 2015ديسمبر  31% و90.3 – 2015يونيو  30% )92.3نسبة  المجنبةيمثل المخصص المحدد النخفاض قيمة القروض والفوائد 

 المتعثرة. ياتإجمالي القروض والسلف
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 للعمالء )تابع( ياتقروض وسلف 12

 

 المجنبةمخصص انخفاض قيمة القروض والفوائد 

 

 :2016يونيو  30فيما يلي تحليل حركة مخصص انخفاض قيمة القروض لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 إجمالي عام محدد 

 المخصص مخصص مخصص 

 لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف 

    

 44.815 16.435 28.380 2016يناير  1الرصيد في 

 5.950 2.224 3.726 (8مخصص خالل الفترة )إيضاح 

(1.494) (8مخصصات محررة / مستردة )إيضاح   - (1.494)  

(3.504) مشطوب خالل الفترة   - (3.504)  

 45.767 18.659 27.108 2016يونيو  30الرصيد في 

    

 :2015يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في فيما يلي تحليل حركة مخصص انخفاض قيمة القروض 

 إجمالي عام محدد 

 المخصص مخصص مخصص 

 لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف 

    

 52.072 15.880 36.192 2015يناير  1الرصيد في 

(7) أثر تحويل العملة على الرصيد االفتتاحي  - (7)  

(3) - لبيع عمليات الهندالحركة نتيجة   (3)  

 5.263 1.713 3.550 (8مخصص خالل الفترة )إيضاح 

(1.574) (8مخصصات محررة / مستردة )إيضاح   - (1.574)  

(9.485) مشطوب خالل الفترة  - (9.485)  

 46.266 17.590 28.676 2015يونيو  30الرصيد في 

 

 للفترة: المجنبةفيما يلي تحليل حركة الفوائد 

 

يونيو 30  يونيو 30   

 2016 2015 

 لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف 

   

 47.774 38.441 الرصيد في بداية الفترة

(1) - أثر تحويل العملة على الرصيد االفتتاحي  

 4.822 4.022 خالل الفترة مجنبة

(406) محرر في قائمة الدخل الشامل  (597)  

(7.815) مشطوب خالل الفترة  (9.981)  

 42.017 34.242 الرصيد في نهاية الفترة

 

 مليون لاير عماني 1.292.2- 2015يونيو  30) 2016يونيو  30لاير ُعماني كما في  1،367،8 ياتبلغت القيمة العادلة المقدرة للقروض والسلف

 (. لاير عماني 1.180.0 – 2015ديسمبر  31و
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة )تابع(
 

 

18 

 

 مصنفة كمتاحة للبيع  –ات مالية استممار 13

 

 ات المالية:ستثمارفيما يلي تفاصيل اال

 

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

يونيو 30  يونيو 30  ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30  ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30  ديسمبر 31   

 2016 2015 2015 2016 2015 2015 2016 2015 2015 

 

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف
لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف
لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

          سوق مسقط لألوراق المالية -أوراق مالية متداولة 

 1.911 1.911 - 2.288 2.467 - 2.288 2.467 - التمويل

 340 340 334 398 398 378 398 398 378 التأمين

 - 33 - - 33 - - 33 - الصناعة

 85.036 43.569 86.750 85.424 44.214 82.353 85.424 44.214 82.353 سندات حكومية

 82.731 47.112 88.110 82.731 47.112 88.110 87.084 45.853 87.287 

          

          حسب القطاع  أجنبيّة –أوراق مالية متداولة 

 - 2.340 - - 5.446 - - 5.446 - أسهم أجنبية

 - 5.446 - - 5.446 - - 2.340 - 

          ات غير مدرجة وأخرىاستممار

 - 198.311 - - 198.309 - - 198.309 - شهادات إيداع

 540.496 213.088 448.422 540.957 212.972 448.875 540.957 212.972 448.875 أذون الخزانة

 260 1.010 260 260 1.010 260 260 1.010 260 أسهم ُعمانية غير مدرجة*

 67 67 67 67 67 67 67 67 67 أسهم أجنبية غير مدرجة*

 3.590 3.590 3.590 3.526 4.116 3.800 3.526 4.116 3.800 ستثماروحدات صناديق اال

 453.002 416.474 544.810 453.002 416.474 544.810 452.339 416.066 544.413 

          

 631.700 464.259 539.423 632.920 469.032 535.733 632.920 469.032 535.733 اإلجمالي

 

 * تدرج األسهم العمانية و األجنبية غير المدرجة بالتكلفة.
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 ات ماليّة )تابع(استممار 13
 

يونيو 30 ات المتاحة للبيع:ستثمارفيما يلي تفاصيل اال يونيو 30  ديسمبر 31   

 2016 2015 2015 

 لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف 

    تكلفة:

 87.287 48.193 87.084 مدرجة -ات أخرى استثمارأسهم و

 544.413 416.066 452.339 ات غير مدرجة وأخرىاستثمار

 539.423 464.259 631.700 

    :/ )الخسارة( من ربح إعادة تقييم

(3.690) أسهم مدرجة وأوراق ماليّة أخرى  4.773 1.220 

 535.733 469.032 632.920 

 

 أصول أخرى 14

 

يونيو 30  يونيو 30  ديسمبر 31   

 2016 2015 2015 

 لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف 

    

    

 35.477 29.179 30.870 أوراق قبول

 3.733 3.420 6.057 إدراج األثر اإليجابي للسوق -مشتقات 

 1.159 1.994 1.189 دفعات مقدمة وإيرادات مستحقة

 1.620 3.423 8.208 أخرى

 46.324 38.016 41.989 
 

 أصول غير ملموسة 15
 

يونيو 30  يونيو 30  ديسمبر 31   

 2016 2015 2015 

عماني باآلالفلاير  لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف   

    

 12.306 12.306 12.306 ودائع أساسيّة

 3.691 3.691 3.691 عالقات العمالء

 15.997 15.997 15.997 

(9.331) ناقصاً: اإلهالك  (7.046)  (8.188)  

 6.666 8.951 7.809 

 

 ممتلكات ومعدات 16
 

مليون لاير ُعماني(. كانت قيمة الممتلكات  1.5- 2015يونيو  30مليون لاير عماني ) 0.7خالل الفترة، تمت إضافة ممتلكات ومعدات بمبلغ 

 مليون لاير عماني(. 1.1 – 2015يونيو  30) صفرخالل الفترة  المباعةوالمعدات 
 

 ودائع من العمالء 17
 

يونيو 30  يونيو 30  ديسمبر 31   

 2016 2015 2015 

 لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف 

    فيما يلي تفاصيل الودائع:

 965.245 1.019.100 865.665 حسابات جارية وتحت الطلب

 470.161 479.750 479.905 حسابات توفير

 364.589 442.968 486.347 ودائع ألجل

 2.343 3.345 2.361 أخرى

 1.834.278 1.945.163 1.802.338 



 بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة )تابع(
 

20 

 

 

 ودائع من العمالء )تابع( 17

 

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

 

يونيو 30  يونيو 30  ديسمبر 31   

 2016 2015 2015 

 لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف 

    

 667.110 790.511 636.146 أشهر 0-6

 264.531 262.907 317.144 شهراً  6-12

 141.645 145.608 345.743 سنوات 3-سنة واحدة

 327.574 328.381 152.590 سنوات 3-5

 401.478 417.756 382.655 سنوات 5أكثر من 

 1.834.278 1.945.163 1.802.338 

 

 فيما يلي فئات معدالت فائدة الودائع:

 

يونيو 30  يونيو 30  ديسمبر 31   

 2016 2015 2015 

 لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف 

    

0-2 % 1.558.294 1.758.581 1.614.614 

2-4 % 275.984 186.571 187.724 

6-8 % - 11 - 

 1.834.278 1.945.163 1.802.338 

 

 ات أخرىالتزام 18

 

يونيو 30  يونيو 30  ديسمبر 31   

 2016 2015 2015 

 لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف 

    

 204 531 1.442 إدراج األثر السلبي للسوق -مشتقات 

 636 500 550 منافع التقاعد التزام

 35.477 29.179 30.870 أوراق قبول

 535 1.177 216 اتمخصص

 4.930 5.472 3.010 مستحقات وإيرادات مؤجلة

 964 911 711 بموجب عقد إيجار تمويلي التزام

 7.426 11.026 13.993 أخرى

 50.792 48.796 50.172 

 

 

 

 



 بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة )تابع(
 

21 

 

 

 ات عرضية وارتباطات ومشتقاتالتزام 19
 

يونيو 30  يونيو 30  ديسمبر 31   

 2016 2015 2015 

 لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف 

    

 266.857 283.162 178.430 عقود العملة األجنبيّة اآلجلة القائمة

 77.000 91.836 77.000 القيمة األسمية – مبادلة معدل الفائدة

 576.767 500.219 474.679 ات غير مسحوبة وقابلة لإللغاء بدون شروطالتزام

 204.612 222.042 84.172 ات غير مسحوبة وغير قابلة لإللغاء بدون شروطالتزام

 814.281 1.097.259 1.125.236 
 

، كانت هناك بعض الدعاوى القانونية القائمة ضد البنك. واستناداً إلى رأي المستشار القانوني للبنك، ترى إدارة البنك أنه ال 2016يونيو  30كما في 

 إضافي من هذه الدعاوى وبالتالي من غير الضروري تكوين أي مخصصات إضافية في هذا الصدد. التزاميتوقع أن ينتج أي 
 

 ات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلةلتزامأساس تقييم األصول واال 20
 

 أساليب التقييم 

 

سعر السوق 

 المدرج

باستخدام مدخالت 

  ملحوظة

1المستوى   2المستوى    اإلجمالي 

عماني باآلالفلاير    لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف 

    2016يونيو  30في 

    

    األصول

 6.057 6.057 - مشتقات 

 535.406 452.675 82.731 ات ماليّة: متاحة للبيع  استثمار

    

    اتلتزاماال

 1.442 1.442 - مشتقات  

    
    2015يونيو  30في 

    األصول

 3.420 3.420 - مشتقات 

 467.955 415.397 52.558 ات ماليّة: متاحة للبيع  استثمار

    

    اتلتزاماال

 531 531 - مشتقات  
 

    2015 ديسمبر 31في 

    األصول

 3.733 3.733 - مشتقات 

 632.593 544.483 88.110 ات ماليّة: متاحة للبيع  استثمار

    

    اتلتزاماال

 204 204 - مشتقات  
 

 ات المدرجة بالتكلفة والمشتقاتستمماراال

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

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

لخصم هو معدل عند 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.
 

 اً إلى أسعار السوق. ويتم إدراج تسوية القيم السوقية لتلك العقود في القيمة الدفترية لألصول األخرى.يتم تقييم عقود صرف العملة األجنبية استناد
 

المفصح عنها في القوائم الماليّة المدققة األخيرة للبنك عن السنة  2ات الماليّة في المستوى لتزاملم يكن هناك أي تغيير على أساس تقييم األصول واال

 .2015مبر ديس 31المنتهية في 



 بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة )تابع(
 

 

22 

 

 اتلتزامعدم تطابق األصول واال 21

 

 وهو كما يلي: 955ات إلى تعميم البنك المركزي الُعماني رقم ب م لتزاميستند عدم تطابق األصول واال
 

2016يونيو  30  2015يونيو  30   2015ديسمبر  31   

 األصول االستحقاقات

ات لتزاماال

وحقوق 

التطابقعدم  المساهمين  األصول  

ات لتزاماال

وحقوق 

 األصول  عدم التطابق المساهمين

ات لتزاماال

وحقوق 

 عدم التطابق المساهمين

 
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

            

 336.689 755.864 1.092.553  416.540 892.152 1.308.692  485.118 736.147 1.221.265 أشهر 0-6

(266.960) 325.164 58.204 شهراً  6-12   101.606 268.567 (166.961)   166.033 278.326 (112.293)  

(267.163) 345.743 78.580 سنوات 3-سنة واحدة   95.600 145.608 (50.008)   97.689 141.645 (43.956)  

(155.777) 328.381 172.604  27.984 152.590 180.574 سنوات 3-5   194.484 327.574 (133.090)  

(43.794) 716.130 672.336  21.021 679.088 700.109 سنوات 5أكثر من    649.183 696.533 (47.350)  

 2.238.732 2.238.732 -  2.350.838 2.350.838 -  2.199.942 2.199.942 - 
 

 

  التعرض لمخاطر االئتمان 22

 

)وفقاً للبنك المركزي العُماني( ياتقروض وسلف  بنوكالمستحق من    ماليةستممارات ا    

يونيو 30  يونيو 30  ديسمبر 31  يونيو 30   يونيو 30  ديسمبر 31  يونيو 30   يونيو 30  ديسمبر 31   

 2016 2015 2015  2016 2015 2015  2016 2015 2015 

 

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

            

 - - -  - - -  71.881 78.276 66.474 متعثرة -فردي منخفضة القيمة بشكل 

-مخصص انخفاض قيمة القروض 

(61.350)  المجنبةوالفوائد  محدد  (70.693)  (66.821)   

 

- - -  - - - 

 - - -  - - -  5.060 7.583 5.124 القيمة الدفترية للمتعثرة

تجاوزت موعد استحقاقها ولم تنخفض 

 - -   - - -  18.971 18.556 28.621 قيمتها

لم تتجاوز موعد استحقاقها ولم تنخفض 

 632.920 469.032 535.733  10.271 152.972 49.011  1.193.212 1.306.117 1.384.044 قيمتها

(18.659) مخصص عام  (17.590)  (16.435)   - - -  - - - 

 632.920 469.032 535.733  10.271 152.972 49.011  1.200.808 1.314.666 1.399.130 إجمالي القيمة الدفترية



 بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة )تابع(
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 رأس المال  23

 

- 2015ديسمبر  31و 2015يونيو  30لاير ُعماني للسهم الواحد ) 0.100سهماً مدفوعاً بالكامل بقيمة  2.000.312.790ينقسم رأس مال البنك إلى 

لاير ُعماني  0.100مليون سهم بقيمة  7.500لاير ُعماني للسهم الواحد(. يبلغ رأس المال المصرح به للبنك  0.100سهماً بقيمة  2.000.312.790

 للسهم الواحد(. 0.100مليون سهم بقيمة  7.500- 2015ديسمبر  31و 2015يونيو  30للسهم الواحد )
 

 المساهمون الرئيسيون 
 

 % أو أكثر من أسهم البنك بأسمائهم وعدد األسهم التي يملكونها:10الذين يملكون فيما يلي جميع مساهمي البنك 

 

يونيو 30  يونيو 30  ديسمبر 31   

 2016 2015 2015 

 عدد األسهم عدد األسهم عدد األسهم 

 1.020.159.523 - 1.020.159.523 بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط القابضة بي في

 - 1.020.159.523 - األوسط المحدودبنك إتش إس بي سي الشرق 
 

 

 اتحتياطياال 24

 

 قانوني  احتياطي  )أ(

 
القانوني حتى يبلغ رصيده  حتياطي% من أرباح العام لحساب اال10وتعديالته، يُخصَّص سنوياً  1974وفقاً لقانون الشركات التجارية الُعماني لعام 

 غير قابل للتوزيع. حتياطيالمتراكم ما يعادل ثلث قيمة رأس مال البنك المدفوع. ويكون هذا اال
 

 صرف العملة األجنبية احتياطي         )ب(
 

االفتتاحي وفروق الصرف الناتجة من ات العملة األجنبيّة استثمارصرف العملة األجنبيّة فروق الصرف الناتجة من إعادة تحويل صافي  احتياطييمثّل 

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

ر. وعند استبعاد عمليّة أجنبيّة، تتم إعادة تصنيف فروق في عمليّة أجنبيّة في الدخل الشامل اآلخ ستثمارالصرف من بند نقدي يمثّل جزءاً من صافي اال

يتم إدراج الربح أو الصرف المتعلقة بهذه العمليّة والتي أُدِرَجت سابقاً في الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة الربح أو الخسارة كتعديل إعادة تصنيف عندما 

 الخسارة من االستبعاد.
 

 ماليّة المتاحة للبيعالقيمة العادلة لألصول ال احتياطي )ج(
 

 للبيع تغيرات القيمة العادلة )بعد خصم الضريبة( في األصول الماليّة المتاحة للبيع.   القيمة العادلة للمتاحة احتياطييمثّل 

 

 % من أسهم البنك    10األطراف ذات العالقة ومن يملكون  25

 

أو أفراد أو عائالت. ويتم تضمين العائالت إذا كان إجمالي أسهم أفراد العائلة يبلغ % أو أكثر من أسهم البنك شركات 10يمكن أن يتضمن من يملكون 

عامالتهم مع % أو أكثر من أسهم البنك. وإّن أفراد العائلة لفرد ما هم أولئك الذين من المتوقع أن يكون لهم تأثير أو أن يتأثروا بذلك الشخص في ت10

 البنك.
 

العالقة. ويتم تقديم التفاصيل بشكل منفصل  والكيانات ذاتموظفي اإلدارة الرئيسيين ومجموعة إتش إس بي سي  تتضمن األطراف ذات العالقة أيضاً 

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

 لعمود "أخرى" معامالت مع أطراف تتعلق بأكثر من عضو واحد من أعضاء مجلس اإلدارة.الطرف ذي العالقة. ويمثل ا
 



 بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة )تابع(
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 % من أسهم البنك )تابع(    10األطراف ذات العالقة ومن يملكون  25
 

 

% أو أكثر من أسهم البنك )"المساهمون الرئيسيون"( أو أفراد عائالتهم خالل 10فيما يلي تحليل المعامالت مع األطراف ذات العالقة أو من يملكون 

  الفترة:

 

 
الشركة 

 األم

أطراف أخرى ذات 

 عالقة بالمجموعة

مجلس أعضاء 

 اإلجمالي أخرى اإلدارة

 2016يونيو  30

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

      

 38.120 38.111 9 - - ياتالقروض والسلف

 20.241 9.014 74 11.153 - حسابات جارية وودائع وحسابات أخرى

 85.372 7.830 - 77.542 - خطابات اعتماد وضمانات 

 10.732 - - 10.732 - بنوكالمستحق من 

 13.947 - - 13.947 - بنوكالمستحق إلى 

      2016يونيو  30للفترة المنتهية في 

 27 - - 27 - صافي إيرادات الرسوم

(5.480) - خرىاألتشغيل المصروفات   (13)  (60)  (5.553)  

(6) - - - ممتلكات ومعداتشراء   (6)  

 

 الشركة األم 

ذات  أطراف أخرى

 عالقة بالمجموعة

أعضاء مجلس 

 اإلجمالي أخرى اإلدارة

 2015يونيو  30

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

      

 36.446 36.446 - - - ياتالقروض والسلف

 31.292 21.263 27 10.002 - حسابات جارية وودائع وحسابات أخرى

 94.996 9.025 - 85.971 - خطابات اعتماد وضمانات 

 35.000 - - 14.542 20.458 بنوكالمستحق من 

 18.229 - - 10.657 7.572 بنوكالمستحق إلى 

      2015يونيو  30للفترة المنتهية في 

 108 - - 108 - الرسومصافي إيرادات 

(6.080) - خرىاألتشغيل المصروفات   (10)  (107)  (6.197)  

 9 - 9 - - إيرادات أخرى

(2) - - - شراء ممتلكات ومعدات  (2)  

 

% سنوياً(. وتحمل 8% و1.3: بين 2015يونيو  30% سنوياً )6% و1.45ذات العالقة فائدة بمعدالت تتراوح بين  األطراف ياتوسلفتحمل قروض 

 % سنوياً(.1.25% و0.25: بين 2015يونيو  30% سنوياً )1.25% و0.20ودائع األطراف ذات العالقة فائدة بمعدالت تتراوح بين 

 

 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين

 

 
أشهر الستة 

 المنتهية في

 الستة أشهر

 المنتهية في

يونيو 30  يونيو 30   

 2016 2015 

 لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف 

 950 792 أجور ورواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل

 223 122 منافع ما بعد التوظيف

 914 1.173 

  



 بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة )تابع(
 

25 

 

 

 القطاعات التشغيلية 26
 

 

 .2015ديسمبر  31لتحديد قطاعات البنك الصادرة تقارير بشأنها في القوائم المالية للسنة المنتهية في تمت مناقشة العوامل المستخدمة 

 
 

 2016يونيو  30 

 

الخدمات 

المصرفية 

 التجارية

الخدمات 

المصرفية 

لألفراد وإدارة 

 المروات

الخدمات 

المصرفية 

العالمية 

 اإلجمالي غير مخصَّص واألسواق

 

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

      

      صافي إيرادات الفوائد

(43) 2.257 14.472 9.850 خارجي -        26.536 
(1.047) 1.019 14 داخلي -        14 - 

 9.864 15.491 1.210 (29)  26.536 
(81) 593 2.136 3.860 صافي إيرادات الرسوم  6.508 
(5) 2.090 847 1.182 صافي إيرادات التداول  4.114 

 275 64 9 105 97 خرىاألتشغيل الإيرادات 

(51) 3.902 18.579 15.003 إجمالي إيرادات التشغيل  37.433 

( انخفاض قيمة القروض ومخصصات مخصصات)

(659) بالصافي من االستردادات -مخاطر االئتمان األخرى   (2.774)  - - (3.433)  

(51) 3.902 15.805 14.344 صافي إيرادات التشغيل  34.000 

(7.274) إجمالي مصروفات التشغيل  (16.285)  (954)  (317)  (24.830)  

(480) 7.070 الربح/ )الخسارة( قبل الضرائب  2.948 (368)  9.170 

 2.238.732 97.588 702.516 473.523 965.105 أصول قطاعية مبلغ عنها

 1.934.444 33.850 22.683 698.510 1.179.401 ات قطاعية مبلغ عنهاالتزام

      

 ات األخرى.لتزامالبنود الرئيسية المقرر عنها في الفئة غير المخصصة هي النقد في الصندوق واألصول الثابتة واألصول األخرى واال

 

 2015يونيو  30 

 

الخدمات 

المصرفية 

 التجارية

الخدمات 

المصرفية 

لألفراد وإدارة 

 الثروات

الخدمات 

المصرفية 

العالمية 

 اإلجمالي غير مخصَّص واألسواق

 

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

      

      صافي إيرادات الفوائد

 24.099 - 967 14.768 8.364 خارجي -

(426) داخلي -         418 5 3 - 

 7.938 15.186 972 3 24.099 

 6.794 - 722 2.349 3.723 صافي الرسوم والعموالت

(29) 1.723 518 1.149 صافي إيرادات التداول  3.361 

 1.868 118 58 918 774 خرىاألتشغيل الإيرادات 

 36.122 92 3.475 18.971 13.584 إجمالي إيرادات التشغيل

( انخفاض قيمة القروض ومخصصات مخصصات)

(568) بالصافي من االستردادات -مخاطر االئتمان األخرى   (1.678)  - - (2.246)  

 33.876 92 3.475 17.293 13.016 صافي إيرادات التشغيل

(8.717) إجمالي مصروفات التشغيل  (17.736)  (906)  (313)  (27.672)  

(443) 4.299 الربح/ )الخسارة( قبل الضرائب  2.569 (221)  6.204 

 2.350.838 101.404 892.730 454.590 902.114 أصول قطاعية مبلغ عنها

 2.046.934 30.914 61.918 743.730 1.210.372 ات قطاعية مبلغ عنهاالتزام

      



 بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة )تابع(
 

 

26 

 

 معدل كفاية رأس المال 27
 

( واللوائح التنظيمية لرأس 2)اإلرشادات حول بازل  1009بالبنك المركزي الُعماني من خالل التعميم رقم ب م عند إدارة رأس المال، يتم االسترشاد 

. ويتم احتساب كفاية رأس المال على فترات ربع سنوية ويُقدم تقرير عنها إلى البنك المركزي الُعماني. ويتوجب على البنوك 3المال بموجب إطار بازل 

 31و 2015يونيو  30) 2016% بما في ذلك حاجز المحافظة على رأس المال لعام 12.625نى من معدل كفاية رأس المال وهو االحتفاظ بالحد األد

 %( وفقاً لإلرشادات المنصوص عليها من قبل البنك المركزي الُعماني.12.625: 2015ديسمبر 
 

يونيو 30  يونيو 30  ديسمبر 31   

 2016 2015 2015 

باآلالفلاير عماني    لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف 

    

 289.930 281.340 289.930 1/الفئة 1رأس مال األسهم العاديّة 

 16.682 17.862 16.682 2رأس مال الفئة 

 306.612 299.202 306.612 إجمالي رأس المال النظامي

 1.578.818 1.713.060 1،667،989 أصول مرجحة بالمخاطر

%16.42 %17.38 1/ الفئة  1رأس مال األسهم العادية معدل   18.36%  

%17.47 %18،38 إجمالي معدل رأس المال  19.42%  

 

 النقد وما يماثل النقد 28
 

يونيو 30  يونيو 30  ديسمبر 31   

 2016 2015 2015 

 لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف 

    المالي المرحلية المختصرة غير المدققة على:تشتمل قائمة المركز 

 277.736 336.588 172.974 نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية  

 10.271 152.972 49.011 بنوك  المستحق من 

(46.254) بنوك  المستحق إلى   (49.717)  (36.211)  

 175.731 439.843 251.796 

(15.886) - تاريخ الحيازة واألرصدة المقيدة تسوية لبنود تُستحق بعد ثالثة أشهر من  - 

 175.731 423.957 251.796 

    يشتمل النقد وما يماثل النقد على:

 277.736 320.702 172.974 نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية  

 10.271 152.972 49.011 مستحق من بنوك  

(46.254) مستحق إلى بنوك    (49.717)  (36.211)  

 251.796 423.957 175.731 اإلجمالي
 

 التغير في األصول التشغيليّة )أ(      28
 

يونيو 30  يونيو 30   

 2016 2015 

 لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف 

(201.755) بالصافي -لعمالء  ياتالتغير في القروض والسلف  (155.640)  

(4.336) التغير في األصول األخرى                     (1.906)  

 (206.091)  (157.546)  

 

 ات التشغيليّةلتزامالتغير في اال )ب(      28

 

يونيو 30  يونيو 30   

 2016 2015 

 لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف 

   

 100.490 31.940 التغير في ودائع من العمالء

 1.838 958 ات أخرىالتزامالتغير في 

 32.898 102.328 

  



 بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة )تابع(
 

27 

 

 

 نسبة تغطية السيولة  29
 

: إطار نسبة تغطية السيولة ومعايير 3)بازل  1127فيما يتعلق بنسبة تغطية السيولة، يتم االسترشاد بالبنك المركزي الُعماني من خالل التعميم رقم ب م 

لُعماني. ويتوجب على اإلفصاح عن نسبة تغطية السيولة(. ويتم احتساب نسبة تغطية السيولة على فترات شهرية ويُقدم تقرير عنها إلى البنك المركزي ا

%( وفقاً لإلرشادات المنصوص عليها من 60: 2015يونيو  30لـ  )بالنسبة 2016% لعام 70البنوك االحتفاظ بحد أدنى من نسبة تغطية السيولة يبلغ 

 قبل البنك المركزي الُعماني.
 

 :2016يونيو  30السيولة للفترة المنتهية في اإلفصاح عن نسبة تغطية 
 

2016يونيو  30   2015يونيو  30   

  

إجمالي القيمة 

غير المرجحة 

 )المتوسط*(

إجمالي القيمة 

المرجحة 

 )المتوسط*(

إجمالي القيمة 

غير المرجحة 

 )المتوسط*(

إجمالي القيمة 

المرجحة 

 )المتوسط*(

  
لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

      

     السائلة عالية الجودةاألصول 

-  621.034 - إجمالي األصول السائلة عالية الجودة 1  700.102  

     التدفقات النقدية الصادرة 

 57.619 746.851 52.803 699.517 ودائع األفراد وودائع المؤسسات الصغيرة، ومنها: 2

 17.067  341.334 17.148 342.969 ودائع ثابتة - 3

  40.552  405.517  35.655 356.549 ودائع أقل ثباتا  - 4

  540.331   1.258.181 503.285 1.199.545 تمويل شركات غير مضمون، ومنه  5

6 

 ودائع تشغيلية )كافة األطراف المقابلة(  -

    -    - - - والودائع في شبكات البنوك المتعاونة

  540.331  1.258.181 503.285 1.199.545 ودائع غير تشغيلية )كافة األطراف المقابلة( - 7

    -    -  - - دين غير مضمون - 8

    -  - - - تمويل شركات مضمون 9

  16.218  164.261 9.201 94.418 متطلبات إضافية، ومنها 10

11 

 المشتقات مخاطر ل بالتعرض  تدفقات صادرة تتعلق -

    -    - - - ومتطلبات الضمانات األخرى

    -    - - - تدفقات صادرة تتعلق بخسارة التمويل من منتجات الدين - 12

  16.218  164.261 9.201 94.418 تسهيالت ائتمانية وتسهيالت السيولة  - 13

    -    - - - ات تمويل تعاقدية أخرىالتزام 14

  49.553  991.060 44.854 897.085 ات تمويل محتملة أخرىالتزام 15

  663.721   610.143  (15+10+5+2التدفقات النقدية الصادرة )إجمالي  16

     التدفقات النقدية الواردة 

    -    - - - إقراض مضمون )إعادة شراء معكوس( 17

  221.986  304.924 115.764 197.134 مخاطر منتظمة السداد بالكامل التعرض لتدفقات نقدية واردة من  18

    -    - - - تدفقات نقديّة واردة أخرى  19

  221.986   304.924 115.764 197.134 (19+18+17إجمالي التدفقات النقدية الواردة ) 20

  

 
    

  700.102  621.034  إجمالي األصول السائلة عالية الجودة 21

  441.735  494.379  (20-16إجمالي صافي التدفقات النقدية الصادرة ) 22

%126  (22/ 21نسبة تغطية السيولة ) 23   158%  
 

 

 (2016 يونيو-* المتوسط البسيط للمالحظات الشهرية على مدار فترة ثالثة شهور سابقة )أبريل 

 

 األرقام المقارنة  30
 

عملية إعادة التصنيف هذه إلى تغير الربح وحقوق  دِ لتتوافق مع عرض الفترة الحالية. ولم تؤ 2015تمت إعادة تصنيف أرقام مقارنة معينة لعام 

 المساهمين المشمولة في تقرير الفترة السابقة.

 


