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٣

٢٠١٧مارس ٣١تقریر مجلس اإلدارة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

المساھمون األفاضل،

.٢٠١٧نیابةً عن مجلس اإلدارة، یسرني أن أقدم لكم النتائج المالیة لبنككم للربع األول من عام 

ملخص األداء 

ملیون لایر عماني للفترة ٣٫٥ملیون لایر عماني مقابل ٥٫٧صل إلى في صافي األرباح لی٪٦٢٫٩یُظھر أداؤنا في الربع األول من العام زیادةً بنسبة 
انخفاض قیمة القروض.لمحمل من ا، ویعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض ٢٠١٦نفسھا من عام 

قارنةمملیون لایر عماني١٧٫٨لیصل إلى ٪٣٫٨انخفاض قیمة القروض بنسبة ھامشیة بلغت المحمل من وانخفض صافي اإلیرادات التشغیلیة قبل 
ملیون لایر عماني للفترة نفسھا من العام الماضي.١٨٫٥

ملیون لایر عماني ١٣٫٠قارنةم٢٠١٧مارس ٣١ملیون لایر عماني للفترة المنتھیة في ١٢٫٤لیبلغ ٪٤٫٦كما انخفض صافي إیرادات الفوائد بنسبة 
٪١٣٫٣ئد على ودائع الشركات. وانخفض صافي إیرادات الرسوم بنسبة . ویرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع مصاریف الفوا٢٠١٦للفترة نفسھا من عام 

بسبب انخفاض رسوم التسھیالت االئتمانیة للعمالء من الشركات وانخفاض ٢٠١٧مارس ٣١ملیون لایر عماني للفترة المنتھیة في ٢٫٦لیصل إلى 
اإلیرادات من بطاقات الخصم وإدارة الثروات لعمالء التجزئة.  

بفضل ارتفاع ٢٠١٦ملیون لایر عماني للفترة نفسھا من عام ٢٫٣ملیون لایر عماني مقابل ٢٫٧لیصل إلى ٪١٧٫٤بنسبة لتداولافي إیرادات ارتفع صا
االستثمارات بالعمالت األجنبیة. تبادلوحجم

ملیون لایر عماني ٢٫٣تكلفة قدرھا المحمل في انخفاض قیمة القروض مقابل صالمحمل منلملیون لایر عماني ١٫٢تم تسجیل صافي استرداد بقیمة 
ملیون لایر عماني بسبب انخفاض قروض الشركات والذي ١٫٦مخصص عام بقیمة من . ویرجع ذلك أساساً إلى تحریر٢٠١٦للفترة نفسھا من عام 

ملیون لایر عماني في محفظة التجزئة.٠٫٤تكلفة قدرھا المحمل صافي من جزئیاً ضفخ

.یبقى ضبط التكالیف تركیزاً مھماً لإلدارة٢٠١٦ملیون لایر عماني مقارنة بالفترة نفسھا من عام ١٢٫٢مستوىثابتة عندوظلت المصروفات التشغیلیة

١٫٣٨٥٫٧ملیون لایر عماني مقابل ١٫٢٦١٫٥لتصل إلى ٪٩٫٠وانخفضت القروض والسلفیات، صافیة من المخصصات والفوائد المجنبة، بنسبة 
.الكبیرةمحفظة قروض الشركاتمنصغیرعددتسدیدالسبب الرئیسي في ذلك ھو یعود ، و٢٠١٦مارس ٣١ملیون لایر عماني كما في 

.٢٠١٦مارس ٣١ملیون لایر عماني كما في ١٫٧٨٢٫١ملیون لایر عماني مقابل ١٫٩٤١٫٤لتصل إلى ٪٨٫٩ارتفعت ودائع العمالء بنسبة 

بشكل رئیسي ویعود ذلك ٢٠١٦مارس ٣١كما في ٪١٨٫٢مقابل ٢٠١٧مارس ٣١كما في ٪١٦٫٥معدل كفایة رأس المال للبنك عند نسبة ضنخفوا
المالیة الحكومیة الخارجیة.األوراقألثر التغییرات النظامیة فیما یتعلق بمعاملة االستثمارات في بعض
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٤

٢٠١٧مارس ٣١في تقریر مجلس اإلدارة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة 

تقدیم أفضل تجربة عمالء

ا ورش أطلقنیتواصل التزامنا تجاه عمالئنا من خالل برنامج "أبشر" الذي یركز على اعتبار العمالء محور اھتمام البنك. ففي الربع األول من العام، 
والتي ُصممت بھدف المساعدة في تحویل أداء الموظفین في عمل تدریبیة متخصصة تحت عنوان "أبشر في العمل" بالشراكة مع شركة عمان لإلبحار، 
المجاالت الرئیسیة المتعلقة بخدمة العمالء والعمل الجماعي وُصنع القرار وحل المشكالت.

لحساب حیث ترّوج الحملة األولى ٢٠١٧وعلى صعید قطاع الخدمات المصرفیة لألفراد وإدارة الثروات، بدأنا العام بحملتین جدیدتین لحشد الجھود لعام 
بل، ثم الحملة الثانیة التي ترّوج لعرضنا تحت مسمى "أدفانس" لتشجیع العمالء على فتح شجع العمالء على االدخار للمستقیوالذي مندوستوفیر 

فرصة الفوز بجوائز نقدیة خالل فترة الحملة.لھمیتیحأنذلكوائدفحیث من إحدى الحسابات وتحویل رواتبھم إلى البنك

على تلبیة احتیاجات عمالئنا إلى زیادة كبیرة في استقطاب األصول خالل الربع مقارنة بالربع مضاعفالتركیزناوقد أدت ھاتان الحملتان إلى جانب 
السابق.

فرعاً من فروعنا لكي یكون بمقدر عمالئنا ٣٤وتمشیاً مع استراتیجیتنا الرامیة إلى تعزیز الخدمات المصرفیة الرقمیة، قمنا بإنشاء أكشاك رقمیة في 
ول عمالئنا حالوصول إلى الخدمات المصرفیة عبر اإلنترنت من داخل مقرات الفروع. وقد أدت ھذه المبادرة فضالً عن وجھودنا المتواصلة لتثقیف 

في الربع األول ٪٤٤مزایا الخدمات المصرفیة الرقمیة من خالل العروض الترویجیة الرقمیة إلى رفع نسبة المشاركة الرقمیة من جانب عمالئنا إلى 
.٢٠١٦في الربع الرابع من عام ٪٢٤مقابل ٢٠١٧لعام 

یادة مجموعة منتجاتنا المقدمة لعمالئنا من الشركات عالوةً على التحسینات الرئیسیة وعلى صعید قطاع الخدمات المصرفیة للشركات، فإننا فخورون بز
على الموافقات المطلوبة إلطالق البطاقة االفتراضیة التي تعد امتداداً لبطاقة االئتمان الحالیة التي ٢٠١٧في عروضنا الرقمیة. وقد حصلنا في مارس 
جموعة مختارة من عمالئنا من الشركات. وسوف یسمح للشركات بوضع حدود اإلنفاق بشكل دینامیكي نقدمھا لعمالئنا. وھذا العرض متاح فقط لم

وتطبیق ضوابط التسویة المخصصة الحتیاجاتھم الشرائیة. ویعد ھذا المنتج ھو األول من نوعھ في سلطنة ُعمان.

األجنبي المباشر اركما قمنا خالل ھذا الربع بالتوقیع على اتفاقیة شراكة مع الھیئة العامة لترویج االستثمار وتنمیة الصادرات (إثراء) بھدف دعم االستثم
بنك إتش جھوداستمراراً لھذه الشراكة عدة للحیاة والعمل واالستثمار. وتلسلطنة ُعمان، وتعزیز عمل إثراء في الترویج للسلطنة باعتبارھا وجھة ممیز

المتواصلة للمساعدة في تطویر االقتصاد العماني وتنویعھ بالتواصل على الصعید العالمي والخبرات المحلیة. كما أن جھود البنك عمانإس بي سي
ة التي ترى في سلطنة ُعمان فرص استثماریة استراتیجیة. تتضافر مع جھود السلطنة المتواصلة لجذب الشركات العالمی

االستثمار في موظفینا والمجتمع

موظفین التي تركز على تحسین تجربة العمالء ومكافحة الجرائم المالیة وإدارة المخاطر.  واصلنا خالل الربع االستثمار في برامج تدریب ال

كان لدینا العدید من المشاریع المتخصصة التي تضمنت مشاركة فاعلة من موظفي البنك. المسؤولیة اإلجتماعیةوفي مجال

الذي یھدف إلى دعم تنمیة المھارات الحیاتیة لطالب الجامعات في السنة الجامعیة األولى. وبالتعاون مع المجلس الثقافي البریطاني أطلقنا "برنامج تقّدم" 
یوفر البرنامج وویوفر البرنامج للطالب المھارات والثقة والتعلیم المتواصل الذي یالئم االحتیاجات المتغیرة لبیئة العمل في القرن الحادي والعشرین. 

ضاً ورشة عمل للمعلمین بما یساعدھم على تطویر قدراتھم المھنیة في مجال التعلیم.التي یمتد على مدار سبعة أسابیع أی

مارس الماضي، نظّم البنك "مسیرة ساعة األرض" حیث انضم متطوعون من البنك بصحبة عائالتھم إلى نشاط توعوي لمدة ساعتین في حدیقة ٢٥وفي 
فیھیة لزیادة الوعي بأھمیة الحفاظ على البیئة. وقام البنك بالتعاون مع بلدیة مسقط بإغالق جمیع القرم الطبیعیة. وشملت ھذه الفعالیة بعض األنشطة التر

األضواء غیر الضروریة في الحدیقة من الساعة الثامنة والنصف مساًء إلى التاسعة والنصف مساًء من الیوم.

الخاتمة

ب عن خالص شكرنا وامتناننا لجمیع األطراف المعنیة والبنك المركزي الُعماني والھیئة العامة وفي الختام، وبالنیابة عن مجلس اإلدارة، فإننا نود أن نعر
لسوق المال على ما قّدموه من دعم متواصل للبنك.

لسالم قیادتھ الرشیدة في تحقیق اویسّرني أیضاً أن أعرب عن خالص امتناننا وتقدیرنا لحضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعید المعظم على 
ي جھوده المستمرة لتحقیق ازدھار السلطنة ونمائھا.واالستقرار والنمو للسلطنة والشعب الُعماني. وسوف نواصل دعمنا الكامل لحضرة صاحب الجاللة ف

كولز-السیر شیرارد كوبر 
رئیس مجلس اإلدارة
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٢٠١٧مارس ٣١ملخص النتائج غیر المدققة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٢٠١٦مارس ٢٠١٧٣١مارس ٣١

٪نسبة التغیر 
لایر عماني

باآلالف
لایر عماني

باآلالف

قروض وسلفیات بالصافي من المخصصات والفوائد 
)٩٫٠(١٫٢٦١٫٤٩٩١٫٣٨٥٫٧١١المجنبة

١٫٩٤١٫٤٤٠١٫٧٨٢٫٠٧١٨٫٩ودائع العمالء

٣٠٩٫٦٣٩٢٩٩٫٩٢١٣٫٢صافي األصول

٠٫١٥٥٠٫١٥٠٣٫٣صافي األصول للسھم الواحد*

فترة
الثالثة أشھر
المنتھیة في

فترة
الثالثة أشھر
المنتھیة في

٪نسبة التغیر ٢٠١٦مارس ٢٠١٧٣١مارس ٣١
لایر عماني
باآلالف

لایر عماني
باآلالف

)٤٫٣(١٢٫٤٣٠١٢٫٩٨٨صافي إیرادات الفوائد

٥٫٧٢٦٣٫٥٠٣٦٣٫٥فترةلاربح 

٠٫٠١١٠٫٠٠٧٥٧٫١ربحیة السھم الواحد (على مستوى العام)**

)١٫٨(٪١٨٫٢١٪١٦٫٤٦نسبة كفایة رأس المال***

مارس على متوسط عدد األسھم العادیة قید ٣١األصول (القیمة الدفتریة) في یتم احتساب صافي األصول (القیمة الدفتریة) للسھم الواحد بقسمة صافي *
مارس.٣١اإلصدار في 

فترة لتم احتساب ربحیّة السھم الواحد (على مستوى العام) بقسمة صافي الربح بعد الضریبة المنسوب إلى المساھمین العادیین على مستوى العام ل**
عدد األسھم العادیة قید اإلصدار للفترة.مارس على متوسط ٣١المنتھیة في 

تم احتساب معدل كفایة رأس المال وفقاً لمعاھدة بازل لكفایة رأس المال. ویمثّل المعدل نسبة األصول المرجحة بالمخاطر إلى رأس المال.***





بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

٧

٢٠١٧مارس ٣١قائمة الدخل الشامل المرحلیة المختصرة غیر المدققة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
فترة

الثالثة أشھر
المنتھیة في

مارس ٣١
٢٠١٧

فترة
الثالثة أشھر
المنتھیة في

مارس ٣١
٢٠١٦

إیضاحات
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف 

٥١٤٫٦١٥١٤٫٥٠٠فوائد  الإیرادات 
)١٫٥١٢()٢٫١٨٥(٦فوائد  المصروفات 

١٢٫٤٣٠١٢٫٩٨٨صافي إیرادات الفوائد  

٣٫٢٧١٣٫٦٦٨رسومالإیرادات 
)٦٣٦()٦٤٠(رسومالمصروفات 

٢٫٦٣١٣٫٠٣٢صافي إیرادات الرسوم 
٢٫٦٩١٢٫٣٢٨صافي إیرادات التداول

٦١١٤إیرادات توزیعات األرباح
٧٥٢٢٢بالصافي–إیرادات التشغیل األخرى 

صافي إیرادات التشغیل قبل المحمل من انخفاض قیمة القروض ومخصصات مخاطر 
١٧٫٨١٠١٨٫٤٨٤االئتمان األخرى 

بالصافي -المحمل من انخفاض قیمة القروض ومخصصات مخاطر االئتمان األخرى 
)٢٫٢٧١(٨١٫٢٣٠من االستردادات

١٩٫٠٤٠١٦٫٢١٣صافي إیرادات التشغیل 

)١١٫٦٠٤()١١٫٥٨٢(٩التشغیلمصروفات 
)٥٧١()٥٧١(١٠إھالك أصول غیر ملموسة 

)١٢٫١٧٥()١٢٫١٥٣(إجمالي مصروفات التشغیل

٦٫٨٨٧٤٫٠٣٨الربح قبل الضریبة
)٥٣٥()١٫١٦١(مصروفات ضریبیّة

٥٫٧٢٦٣٫٥٠٣ربح الفترة

الدخل الشامل اآلخر / (الخسارة) 
التي ستتم إعادة تصنیفھا الحقاً إلى أرباح أو خسائر عند الوفاء بشروط معینةالبنود 

استثمار متاح للبیع

)٥٫٠٢٧(١٦٦ربح / (خسارة) القیمة العادلة-
-)٣٤(ربح القیمة العادلة المعاد تصنیفھ إلى الربح أو الخسارة عند االستبعاد-
٧٣٦٨٧ضریبة الدخل-

)٤٫٣٤٠(٢٠٥بعد خصم الضرائب-الشامل اآلخر / (الخسارة) للفترة الدخل 

)٨٣٧(٥٫٩٣١إجمالي الدخل الشامل اآلخر / (الخسارة) للفترة

١١األساسیة والمعدلة (لایر ُعماني)-ربحیة السھم الواحد 
٠٫٠٠٣٠٫٠٠٢فترةلل-
٠٫٠١١٠٫٠٠٧على مستوى العام-

تشكل جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة المرحلیة المختصرة.٢٧إلى ١١اإلیضاحات المرفقة المدرجة بالصفحات من 



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

٨

٢٠١٧مارس ٣١قائمة المركز المالي المرحلیة المختصرة غیر المدققة كما في 

مارس ٣١في 
٢٠١٧

مارس ٣١في 
٢٠١٦

مدققة
دیسمبر ٣١في 

٢٠١٦

إیضاحات
لایر عماني

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
األصول

٢٢٩٫٤٤٢١٣٣٫٧٣٠٢٨٤٫٩٤٧نقدیة وأرصدة لدى البنوك المركزیة  
٩٠٫٤٨٠١٦٫٧٦١٨٠٫٢٢٢بنوك  المستحق من 

١٢١٫٢٦١٫٤٩٩١٫٣٨٥٫٧١١١٫٤١٨٫٤١٥بالصافي-لعمالء اقروض وسلفیات 
١٣٧٠٠٫٧٢٣٥٥٧٫٠٩٦٤١٢٫٩٦٩استثمارات مالیة  

١٤٢٤٫١٥٢٣٣٫١٤٩٢٣٫٢٩٩أصول أخرى  
١٥٤٫٩٥٣٧٫٢٣٨٥٫٥٢٤غیر ملموسةأصول 

١٦٢٦٫٣٢٥٢٧٫١٢٢٢٦٫٥٠٤ممتلكات ومعدات  
١٫٩٩٤٢٫٢٦٢٢٫٠١٣أصول ضریبة مؤجلة

٢٫٣٣٩٫٥٦٨٢٫١٦٣٫٠٦٩٢٫٢٥٣٫٨٩٣إجمالي األصول  

االلتزامات وحقوق المساھمین

االلتزامات
٤٦٫٥٣٣٣٥٫٠٦٦٣٧٫٤٢٦بنوك  المستحق إلى 

١٧١٫٩٤١٫٤٤٠١٫٧٨٢٫٠٧١١٫٨٦٦٫٦٥٥عمالءالودائع من 
١٨٣٧٫٤٩٦٤٣٫٦١٠٣٠٫٠٢١التزامات أخرى  

٤٫٤٦٠٢٫١٧١٦٫٠٨١التزامات ضریبة جاریة
-٢٣٠-التزامات ضریبة مؤجلة

٢٫٠٢٩٫٩٢٩١٫٨٦٣٫١٤٨١٫٩٤٠٫١٨٣إجمالي االلتزامات  

حقوق المساھمین

٢٣٢٠٠٫٠٣١٢٠٠٫٠٣١٢٠٠٫٠٣١رأس المال

٣٧٫٩٦٧٣٦٫٢٧٧٣٧٫٩٦٧(أ)٢٤احتیاطي قانوني  

)٢٫٧٢٩()٣٫٢٥٧()٢٫٥٢٤((ب)٢٤متاحة للبیعللاحتیاطي القیمة العادلة 

٧٤٫١٦٥٦٦٫٨٧٠٧٨٫٤٤١أرباح محتجزة  

٣٠٩٫٦٣٩٢٩٩٫٩٢١٣١٣٫٧١٠صافي حقوق المساھمین  

٢٫٣٣٩٫٥٦٨٢٫١٦٣٫٠٦٩٢٫٢٥٣٫٨٩٣إجمالي االلتزامات وحقوق المساھمین  

٠٫١٥٥٠٫١٥٠٠٫١٥٧لایر ُعماني-صافي األصول للسھم الواحد 

بنود خارج المیزانیّة العمومیّة:

التزامات عرضیة وارتباطات أخرى

٥٤٫٤١٦٥٧٫٣٤٦٥٢٫٩٧٦اعتمادات مستندیّة -

٣٥٣٫٠٧٥٣٩١٫٧٢٧٣٥٦٫٤٢٣ضمانات وسندات أداء-
١٩١٫١٢٤٫٦٣٧٩٣٤٫٢٦١٩٠٣٫٦٥٩أخرى-

١٫٥٣٢٫١٢٨١٫٣٨٣٫٣٣٤١٫٣١٣٫٠٥٨

تشكل جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة المرحلیة المختصرة.٢٧إلى ١١اإلیضاحات المرفقة المدرجة بالصفحات من 

بموجب قرار أعضاء مجلس اإلدارة.٢٠١٧أبریل ٢٦المالیة المرحلیّة المختصرة في تم اعتماد إصدار القوائم 

أندرو لونجكولز-سیر شیرارد كوبر ال

الرئیس التنفیذيرئیس مجلس اإلدارة



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

٩

٢٠١٧مارس ٣١الثالثة أشھر المنتھیة في قائمة التغیرات في حقوق المساھمین المرحلیة المختصرة غیر المدققة لفترة 

احتیاطي قانونيرأس المال

احتیاطي القیمة 
متاحة للالعادلة 

للبیع
األرباح

اإلجماليالمحتجزة
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف

٢٠١٦٢٠٠٫٠٣١٣٦٫٢٧٧١٫٠٨٣٧١٫١٢٥٣٠٨٫٥١٦ینایر ١في 

للفترة  الشامل / الدخلإجمالي (الخسارة) 

٣٫٥٠٣٣٫٥٠٣---ربح الفترة  

الخسارة الشاملة األخرى للفترة  

)٤٫٣٤٠(-)٤٫٣٤٠(--(بالصافي من الضریبة)صافي الحركة في القیمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبیع

)٤٫٣٤٠(-)٤٫٣٤٠(--إجمالي الخسارة الشاملة األخرى للفترة 

)٨٣٧(٣٫٥٠٣)٤٫٣٤٠(--للفترةالشامل / الدخلإجمالي (الخسارة) 

معاملة مع المساھمین مسجلة مباشرة في حقوق المساھمین

)٧٫٧٥٨()٧٫٧٥٨(---٢٠١٥توزیعات أرباح مدفوعة عن عام 

٦٦٫٨٧٠٢٩٩٫٩٢١)٣٫٢٥٧(٢٠١٦٢٠٠٫٠٣١٣٦٫٢٧٧مارس ٣١في 

٧٨٫٤٤١٣١٣٫٧١٠)٢٫٧٢٩(٢٠١٧٢٠٠٫٠٣١٣٧٫٩٦٧ینایر ١في 

إجمالي الدخل الشامل للفترة 

٥٫٧٢٦٥٫٧٢٦---ربح الفترة  

الدخل الشامل اآلخر للفترة 

٢٠٥-٢٠٥--القیمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبیع (بالصافي من الضریبة)صافي الحركة في 

٢٠٥-٢٠٥--إجمالي الدخل الشامل اآلخر للفترة 

٢٠٥٥٫٧٢٦٥٫٩٣١--إجمالي الدخل الشامل للفترة

معاملة مع المساھمین مسجلة مباشرة في حقوق المساھمین 

)١٠٫٠٠٢()١٠٫٠٠٢(---٢٠١٦لعام توزیعات نقدیة 

٧٤٫١٦٥٣٠٩٫٦٣٩)٢٫٥٢٤(٢٠١٧٢٠٠٫٠٣١٣٧٫٩٦٧مارس ٣١في 

تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة المرحلیّة المختصرة.٢٧إلى ١١اإلیضاحات المرفقة المدرجة على الصفحات من 



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

١٠

٢٠١٧مارس ٣١قائمة التدفقات النقدیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

فترة
الثالثة أشھر
المنتھیة في

فترة
الثالثة أشھر 

المنتھیة في

مارس٣١
٢٠١٧

مارس ٣١
٢٠١٦

إیضاحات
لایر عماني
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل

٦٫٨٨٧٤٫٠٣٨الربح قبل الضریبة  

تسویات لـ:
صافي من -المحمل من انخفاض قیمة القروض ومخصصات مخاطر االئتمان األخرى -

٢٫٢٧١)١٫٢٣٠(٨االستردادات

٩٤١٨٤٢٤استھالك ممتلكات ومعدات-

١٠٥٧١٥٧١إھالك أصول غیر ملموسة-

١٥)٢٦(٧خسارة من بیع استثمارات مالیةالربح) / الصافي (-

)٥٠٣()٣٥٠(إھالك خصم على استثمارات مالیة-

٥٢١٣الفائدةتكالیف الخدمات الحالیة لصاحب العمل، مع-

١٤٢٠إیجار تمویلي محمل-

-)٤٥٨(أثر تحویل العملة-

التغیر في األصول التشغیلیّة  -

)١٨٧٫١٧٤(١٥٨٫١٤٦بالصافي-لعمالء االتغیر في قروض وسلفیات 

٨٫٨٤٠)٨٥٣(التغیر في األصول األخرى

التغیر في االلتزامات التشغیلیّة  -

)٢٠٫٢٦٧(٧٤٫٧٨٥التغیر في ودائع من العمالء

)٦٫١٨٤()٢٫٥٨٠(التغیر في االلتزامات األخرى

)١١٧()١٣(منافع تقاعد مدفوعة-

)٩٢٠()٢٫٦٩٠(ضریبة مدفوعة-

)١٩٨٫٩٧٣(٢٣٢٫٦٧٣صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة التشغیل  

التدفقات النقدیة من أنشطة االستثمار  

)٢٦٦٫٣٨٧()٨٤٦٫٤٢١(شراء استثمارات مالیّة  

٥٥٩٫٦٣٣٣٣٧٫٦٧٠متحصالت من استحقاق استثمارات مالیّة  

)٦٢٩()٢٤٣(شراء ممتلكات ومعدات  

-٤متحصالت من بیع ممتلكات ومعدات 

٧٠٫٦٥٤)٢٨٧٫٠٢٧(صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من أنشطة االستثمار  

التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل
)٧٫٧٥٨(-توزیعات أرباح مدفوعة

)٢٩٤(-إیجارات تمویلیة مدفوعة
)٨٫٠٥٢(-التمویلصافي النقد المستخدم في أنشطة 

)١٣٦٫٣٧١()٥٤٫٣٥٤(صافي التغیر في النقد وما یماثل النقد 

٣٢٧٫٧٤٣٢٥١٫٧٩٦النقد وما یماثل النقد في بدایة العام

٢٨٢٧٣٫٣٨٩١١٥٫٤٢٥النقد وما یماثل النقد في نھایة العام

ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة المرحلیة المختصرة.تشكل جزءاً ٢٧إلى ١١اإلیضاحات المرفقة المدرجة بالصفحات من 



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة 

١١

الشكل القانوني واألنشطة الرئیسیة١

، كشركة مساھمة ُعمانیة عامة، ویزاول نشاطھ كبنك تجاري من خالل شبكة ١٩٧٩ینایر ١تأسس بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع ("البنك") في 
البنك أسھممكتب برید السیب الرئیسي، سلطنة ُعمان. ،١١١البریدي الرمز ،١٧٢٧المسجل للبنك ھو ص.ب من الفروع في سلطنة ُعمان. إن العنوان 

في سوق مسقط لألوراق المالیة.مدرجة

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

أساس اإلعداد٢

االلتزام بمعاییر التقاریر المالیة الدولیة(أ)

لتقاریر المالیة المرحلیة"، الصادر عن مجلس معاییر المحاسبة "ا٣٤تم إعداد القوائم المالیة المرحلیة المختصرة للبنك وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم 
١٩٧٤قم الدولیة ومتطلبات اإلفصاح الواردة بقواعد ونماذج اإلفصاح الصادرة عن الھیئة العامة لسوق المال وقانون الشركات التجاریة الُعماني ر

وتعدیالتھ واللوائح المنظمة الصادرة عن البنك المركزي الُعماني. 

وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة التي تم إصدارھا من قبل مجلس ٢٠١٦دیسمبر ٣١م إعداد القوائم المالیة المدققة للبنك كما في وللسنة المنتھیة في ت
ك المركزي الُعماني.  معاییر المحاسبة الدولیة ومتطلبات اإلفصاح الصادرة عن الھیئة العامة لسوق المال واللوائح المنظمة الصادرة عن البن

ة إلى التفسیرات فتشتمل معاییر التقاریر المالیة الدولیة على المعاییر المحاسبیة الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة ومن ھیئتھ السابقة باإلضا
الصادرة من قبل لجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة وھیئتھا السابقة. 

عرض المعلومات(ب)

العملة التنفیذیّة للبنك ھي الریال الُعماني، وھي أیضاً عملة العرض المستخدمة في القوائم المالیة المرحلیة المختصرة للبنك.

أرقام المقارنة(ج) 

سوق المال.والھیئة العامة ل٣٤تتضمن ھذه القوائم المالیة المرحلیة المختصرة أرقاما مقارنة كما یقتضي المعیار المحاسبي الدولي رقم 

استخدام التقدیرات واالفتراضات(د)

یتطلب استخدام تقدیرات وافتراضات حول الظروف المستقبلیة. وإن استخدام المعلومات المتاحة وتطبیق المرحلیة المختصرة المالیةقوائمالإن إعداد 
النتائج الفعلیة في المستقبل عن التقدیرات المفصح عنھا. وترى اإلدارة أن أھم األحكام ھما عنصران رئیسیان عند القیام بوضع التقدیرات، وقد تختلف

لیة وانخفاض االسیاسات المحاسبیة للبنك التي تتطلب بالضرورة تطبیق األحكام ھي تلك التي تتعلق بانخفاض قیمة القروض والسلفیات وتقییم األدوات الم
قیمة األصول المالیة المتاحة للبیع. 



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة (تابع)

١٢

أساس اإلعداد (تابع)٢

التطورات المحاسبیّة المستقبلیّة (ھـ)

.٢٠١٦المستقبلیة وآثارھا المحتملة على القوائم المالیة للبنك في التقریر السنوي والحسابات لعام تم تقدیم معلومات عن التطورات المحاسبیة

أو بعد ٢٠١٧ینایر ١تدخل مجموعةً أخرى من المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر والتفسیرات حیز التطبیق بالنسبة للفترات السنویّة التي تبدأ في 
ذلك التاریخ. ومن غیر المتوقَّع أن یكون لدى أيٍّ منھا تأثیٌر جوھريٌّ على القوائم المالیة المرحلیة المختصرة للبنك. 

السیاسات المحاسبیة ٣

ما في وللسنة المنتھیة یة كإن السیاسات المحاسبیة التي طبقھا البنك في ھذه القوائم المالیّة المرحلیة المختصرة تتفق مع تلك التي طبقھا البنك في قوائمھ المال
.٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

والتي لھا ٢٠١٧ینایر ١أصبحت ساریة المفعول للمرة األولى للسنة المالیة التي تبدأ في ال توجد معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت على معاییر حالیة والتي
أثر جوھري على القوائم المالیة المرحلیة المختصرة.

المنتجات والخدمات٤

یقدم البنك مجموعةً شاملةً من الخدمات المصرفیّة والخدمات المالیّة ذات الصلة لعمالئھ.  

مصرفیة لألفراد وإدارة الثروات مجموعةً واسعةً من المنتجات والخدمات لتلبیة االحتیاجات المصرفیة الشخصیة والتمویل تقدم الخدمات ال•
على منتجات الخدمات المصرفیة الشخصیة عمالء للعروض الاالستھالكي واحتیاجات إدارة الثروات للعمالء األفراد. وعادةً ما تشتمل 

وحسابات التوفیر والرھون والقروض الشخصیة وبطاقات االئتمان وبطاقات الخصم وخدمات الدفع المحلیة والدولیة)، (الحسابات الجاریة 
تثماریة وخدمات التخطیط المالیة)باإلضافة إلى خدمات إدارة الثروات (التأمین والمنتجات االس

تجارياللیإدارة الدفع والنقد والتمواتیوعملاتیّ ونیالمدلیتموخدمات میفتشتمل عروضھا على تقدة،یالتجارةیأما عن الخدمات المصرف•
المباشرة ةیفي الصرف األجنبي وأسعاره، والخدمات المصرفھوالنقد ومشتقاتةیوالخزانة وأسواق رأس المال والبطاقات التجارالدولي
.عبر اإلنترنتالمعامالتوإنجاز

طوط خالشركات والمؤسسات. وتقدم تقدم الخدمات المصرفیة العالمیة واألسواق حلوالً مالیة مصّممة خصیصاً للحكومة والعمالء من •
التي ترتكز على خدمة العمیل مجموعة كاملة من األنشطة المصرفیة التي تشمل خدمات التمویل واالستشارات والمعامالت، األعمال

األنشطة باإلضافة إلى أعمال األسواق التي تقدم خدمات في مجال االئتمان واألسعار والصرف األجنبي وأسواق المال واألوراق المالیة و
االستثماریة الرئیسیة.

ضم إدارة المیزانیة یخدمات الشركات، قامت إدارة البنك بإعادة تنظیم بعض اإلدارات في مركز٢٠١٧: خالل عام الشركاتخدماتمركز •
العمومیة وإدارات أخرى.



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

المختصرة غیر المدققة (تابع)إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة 

١٣

إیرادات الفوائد٥

-٢٠١٦مارس ٣١(٢٠١٧مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في ٪٢٫٩٥بلغت إیرادات الفوائد عن األصول المحملة بفوائد معدالً سنویاً شامالً قدره 

٣٫٠٥٪.(

فترة
الثالثة أشھر 
المنتھیة في

فترة
الثالثة أشھر
المنتھیة في

مارس٣١مارس٣١
٢٠١٧٢٠١٦

لایر عماني
باآلالف

لایر عماني
باآلالف

١٣٫٣٨٠١٣٫٠٣٢قروض وسلفیات للعمالء
٩٤٣١٫١٣٤استثمارات مالیة

١٥٨١١٧مستحق من بنوك
١٣٤٢١٧أخرى

١٤٫٦١٥١٤٫٥٠٠

مصروفات الفوائد٦

).٪٠٫٣٣-٢٠١٦مارس ٣١(٪٠٫٤٥، بلغ متوسط التكلفة السنویة الشاملة لألموال ٢٠١٧مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

فترة
الثالثة أشھر 
المنتھیة في

فترة
الثالثة أشھر
المنتھیة في

مارس٣١مارس٣١
٢٠١٧٢٠١٦

لایر عماني
باآلالف

لایر عماني
باآلالف

)١٫٥١٢()٢٫١٨٥(عمالءالودائع من 

بالصافي-إیرادات التشغیل األخرى ٧

فترة
الثالثة أشھر 
المنتھیة في

فترة
الثالثة أشھر
المنتھیة في

مارس٣١مارس٣١
٢٠١٧٢٠١٦

لایر عماني
باآلالف

لایر عماني
باآلالف

)١٥(٢٦خسارة) من بیع استثمارات مالیةالربح / (ال

٢٦٣٧إیرادات أخرى

٥٢٢٢



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

المختصرة غیر المدققة (تابع)إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة 

١٤

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

الثالثة أشھر فترة
المنتھیة في

الثالثة أشھرفترة
المنتھیة في

مارس٣١مارس٣١
٢٠١٧٢٠١٦

لایر عماني
باآلالف

لایر عماني
باآلالف

)١٫٩٨٧(١٫٦٤٠)١٢عام (إیضاح -محرر/ (مخصص) خالل الفترة 

)١٫٨٠١()١٫٨٣٣()١٢محدد (إیضاح -مخصص خالل الفترة 

٩٦٥٩٧٦)١٢محدد (إیضاح -مخصصات محررة / مستردة 

٥٨٥٧العادلةتسویات نتیجة رد القیمة

٧٢٥فوائد محفوظة محررة

٥٣٢٥٦٢قروض مشطوبة مستردة

)١٠٣()١٣٩(دیون معدومة مشطوبة مباشرةً بقائمة الدخل الشامل

٢٫٢٧١(١٫٢٣٠(

مصروفات التشغیل٩
الثالثة أشھر فترة

المنتھیة في
الثالثة أشھرفترة

المنتھیة في
مارس٣١مارس٣١

٢٠١٧٢٠١٦
لایر عماني

باآلالف
لایر عماني

باآلالف

)٥٫٧٧٢()٥٫٧٩٦(منافع وتعویضات الموظَّفین   

)٥٫٤٠٨()٥٫٣٦٨(مصروفات عمومیة وإداریة*   

)٤٢٤()٤١٨(استھالك ممتلكات ومعدات   

)١١٫٦٠٤()١١٫٥٨٢(

ملیون ٢٠١٦:٠٫٤مارس ٣١ملیون لایر ُعماني التي تمثل مصروفات سحب "جائزة مندوس" (٠٫٤*تشمل المصروفات العمومیّة واإلداریّة للفترة الحالیّة 
لایر ُعماني).

إھالك أصول غیر ملموسة١٠

األساسیة والمعدلة-ربحیة السھم الواحد ١١

یتم احتساب ربحیّة السھم الواحد بقسمة الربح المنسوب إلى المساھمین على المتوسط المرجح لعدد األسھم الصادرة كما یلي:  

الثالثة أشھر فترة
المنتھیة في

فترة الثالثة أشھر
السنة المنتھیة فيالمنتھیة في

دیسمبر٣١مارس٣١مارس٣١
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦

٢٫٠٠٠٫٣١٢٢٫٠٠٠٫٣١٢٢٫٠٠٠٫٣١٢المرجح لعدد األسھم الصادرة (باآلالف)المتوسط 
٥٫٧٢٦٣٫٥٠٣١٦٫٨٨٩صافي ربح الفترة / السنة (لایر عماني باآلالف)

األساسیة والمعدلة (لایر ُعماني)-ربحیة السھم الواحد 
٠٫٠٠٣٠٫٠٠٢٠٫٠٠٨للفترة-
٠٫٠١١٠٫٠٠٧٠٫٠٠٨على مستوى العام-

الثالثة أشھر فترة
المنتھیة في

الثالثة أشھر فترة
المنتھیة في

مارس٣١مارس٣١

٢٠١٧٢٠١٦
لایر عماني

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
ویمثّل إھالك األصول غیر الملموسة نتیجةً لتجمیع األعمال ویحتسب كما یلي:

)٤٤٠()٤٤٠(ودائع أساسیّة 
)١٣١()١٣١(عالقات العمالء 

)٥٧١()٥٧١(



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

المختصرة غیر المدققة (تابع)إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة 

١٥

بالصافي-قروض وسلفیات للعمالء ١٢

عمال.ألالتزاماً بلوائح البنك المركزي الُعماني، یشمل الجدول التالي مخصص انخفاض قیمة القروض على القروض التي تم الحصول علیھا في تجمیع ا

دیسمبر٣١مارس٣١مارس٣١
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦

لایر عماني
باآلالف

لایر عماني
باآلالف

عمانيلایر 
باآلالف

٦٤٫٨١٨٧٤٫٣٥٠٦٣٫٧٤٥سحب على المكشوف
٢٣٫٣٨٠٢٣٫٤٤٢٢٣٫٥٤٣بطاقات االئتمان

٩٧٢٫٢٦٨١٫١٧٠٫٧٣٧١٫١٤٥٫٦٨٠قروض
٢٥٦٫٢٨٣١٧٧٫٠٨٣٢٥٨٫٠٧٦قروض استیراد نظیفة

٢٦٫٧٠٠٢٣٫٦٣٧٩٫٦٩٣فواتیر مخصومة / مشتراة
١٫٣٤٣٫٤٤٩١٫٤٦٩٫٢٤٩١٫٥٠٠٫٧٣٧إجمالي القروض والسلفیات

)٢٦٫٥٠٨()٢٧٫٣٩٥()٢٦٫١١٧(محدد-مخصص انخفاض قیمة القروض 
)١٨٫٦٠٤()١٨٫٤٢٢()١٦٫٩٦٤(عام*-مخصص انخفاض قیمة القروض 

)٣٧٫٢١٠()٣٧٫٧٢١()٣٨٫٨٦٩(فوائد مجنبة*

١٫٢٦١٫٤٩٩١٫٣٨٥٫٧١١١٫٤١٨٫٤١٥صافي القروض والسلفیات

المخصص اإلجمالي على محفظة القروض والسلفیات المقدمة للعمالء.* یمثل المخصص العام 
* تشكل الفوائد المجنبة جزءاً من المخصص المحدد لغرض معاییر التقاریر المالیة الدولیة.

فیما یلي فئات معدالت فوائد إجمالي القروض والسلفیات للعمالء:

دیسمبر٣١مارس٣١مارس٣١

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦
لایر عماني

باآلالف
لایر عماني

باآلالف
لایر عماني

باآلالف

٩٠٩٫٨٥٤٩٥٩٫٥١٨١٫٠٤٩٫٩٤٧٪٥-٠

٣٠٠٫٧٥٣٣٥١٫١٩٩٣١٤٫٥٦٩٪٧-٥

٨٠٫٧٦٨١٠١٫٥٣٦٨٤٫٩٩٦٪١٠-٧

٢٧٫٤٠٨٣٠٫٤١٦٢٦٫٣١٠٪١٣-١٠

٢٤٫٦٦٦٢٦٫٥٨٠٢٤٫٩١٥٪١٣أكثر من 

١٫٣٤٣٫٤٤٩١٫٤٦٩٫٢٤٩١٫٥٠٠٫٧٣٧

:٩٥٥تحلیل االستحقاق لصافي القروض والسلفیات إلى العمالء وفقاً لتعمیم البنك المركزي الُعماني رقم ب م فیما یلي 

دیسمبر٣١مارس٣١مارس٣١

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦
لایر عماني

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف

٣٦٥٫٣٢١٥٥١٫٦٠٧٥٢٦٫٦٩٢أشھر٦-٠

٢٦٫٥٦٨١٣٫٩٦٠١٥٫٤١٧شھرا١٢-٦

٤٠٫٨٨٩٤٣٫٨٨٦٣١٫٧٧٨سنوات٣-١

١٩٨٫٠٤٥٢٧٣٫٩٠٧٢٣٣٫٦٤٦سنوات٥-٣

٦٣٠٫٦٧٦٥٠٢٫٣٥١٦١٠٫٨٨٢أعوام٥أكثر من 

١٫٢٦١٫٤٩٩١٫٣٨٥٫٧١١١٫٤١٨٫٤١٥



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

المختصرة غیر المدققة (تابع)إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة 

١٦

بالصافي (تابع)-قروض وسلفیات للعمالء ١٢

ز القروض والسلفیات:یترك

قروض وسلفیات للعمالء حسب القطاع 

دیسمبر٣١مارس٣١مارس٣١

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦
لایر عماني

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف

٤٨٣٫٧٧٢٤٧٦٫٢٣٧٤٨٤٫٥٨١قروض شخصیّة واستھالكیّة

التجاریّة والشركات

٢٥١٫٥٨٥٢٣٤٫٧٨٢٢٠٨٫٧١٣تجارة االستیراد

٥٠٫٨١٦٩١٫٨٠٥٥٩٫٣٤١اإلنشاءات

١٠٢٫٠٨٠٢٩٣٫٣٨٧٢٤١٫٨٣٨التصنیع

٤٥٫٥٢٢٤٣٫٩٩٩٤٥٫٢٨٦تجارة الجملة والتجزئة

١٥٧٫٨٤٥١٠٥٫٨٢٥١١٣٫١٥٣الكھرباء والغاز والمیاه والنقل واالتصاالت

١١٥٫٨٩٤١٤٦٫٢٥٠١١٩٫٢٧٦الخدمات

٨٦٫٥٣٣١٢٫٧٤٨٨٧٫٨٦٩التعدین والمحاجر
٤٩٫٤٠٢٦٤٫٢١٦١٤٠٫٦٨٠أخرى

٨٥٩٫٦٧٧٩٩٣٫٠١٢١٫٠١٦٫١٥٦

١٫٣٤٣٫٤٤٩١٫٤٦٩٫٢٤٩١٫٥٠٠٫٧٣٧إجمالي مجموع القروض والسلفیات  

)٢٦٫٥٠٨()٢٧٫٣٩٥()٢٦٫١١٧(محدد -مخصص انخفاض قیمة القروض 

)١٨٫٦٠٤()١٨٫٤٢٢()١٦٫٩٦٤(عام-مخصص انخفاض قیمة القروض 

)٣٧٫٢١٠()٣٧٫٧٢١()٣٨٫٨٦٩(مجنبةفوائد 
١٫٢٦١٫٤٩٩١٫٣٨٥٫٧١١١٫٤١٨٫٤١٥صافي القروض والسلف

٧٠٫٥٧٨٧٠٫٤٥٥٦٩٫١٢٧)٢٢(ایضاح قروض متعثرة

من إجمالي )٪٩٢٫٢–٢٠١٦دیسمبر ٣١و٪٩٢٫٤–٢٠١٦مارس ٣١(٪٩٢٫١نسبة مجنبةالیمثل المخصص المحدد النخفاض قیمة القروض والفوائد 
القروض والسلفیات المتعثرة.



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

المختصرة غیر المدققة (تابع)إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة 

١٧

بالصافي (تابع)-قروض وسلفیات للعمالء ١٢

مخصص انخفاض قیمة القروض والفوائد المحفوظة

:٢٠١٧مارس ٣١فیما یلي تحلیل حركة مخصص انخفاض قیمة القروض لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

المخصصإجماليعاممخصصمحددمخصص
لایر عماني

باآلالف
لایر عماني

باآلالف
لایر عماني

باآلالف

٢٠١٧٢٦٫٥٠٨١٨٫٦٠٤٤٥٫١١٢ینایر ١الرصید في 

١٫٨٣٣-١٫٨٣٣)٨مخصص خالل الفترة (إیضاح 

)٢٫٦٠٥()١٫٦٤٠()٩٦٥()٨مخصصات محررة / مستردة (إیضاح 

)١٫٢٥٩(-)١٫٢٥٩(مشطوب خالل الفترة 
٢٠١٧٢٦٫١١٧١٦٫٩٦٤٤٣٫٠٨١مارس ٣١الرصید في 

:٢٠١٦مارس ٣١فیما یلي تحلیل حركة مخصص انخفاض قیمة القروض لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

المخصصإجماليعاممخصصمحددمخصص
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف

٢٠١٦٢٨٫٣٨٠١٦٫٤٣٥٤٤٫٨١٥ینایر ١الرصید في 

١٫٨٠١١٫٩٨٧٣٫٧٨٨)٨مخصص خالل الفترة (إیضاح 
)٩٧٦(-)٩٧٦()٨مخصصات محررة / مستردة (إیضاح 

)١٫٨١٠(-)١٫٨١٠(مشطوب خالل الفترة
٢٠١٦٢٧٫٣٩٥١٨٫٤٢٢٤٥٫٨١٧مارس ٣١الرصید في 

المنتھیة:فیما یلي تحلیل حركة الفوائد المجنبة لفترة الثالثة أشھر 

مارس٣١مارس٣١
٢٠١٧٢٠١٦

لایر عماني
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

٣٧٫٢١٠٣٨٫٤٤١الرصید في بدایة الفترة
١٫٨١٨١٫٩٢٠مجنب خالل الفترة

)٥٠()١٠٣(محرر في قائمة الدخل الشامل

)٢٫٥٩٠()٥٦(مشطوب خالل الفترة

٣٨٫٨٦٩٣٧٫٧٢١الرصید في نھایة الفترة

ملیون لایر عماني ١٫٣٦٠-٢٠١٦مارس ٣١(٢٠١٧مارس ٣١ملیون لایر ُعماني كما في ١٫٢٣٧بلغت القیمة العادلة المقدرة للقروض والسلفیات 
ملیون لایر ُعماني). ١٫٣٩٥-٢٠١٦دیسمبر ٣١و



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة (تابع)

١٨

مصنفة كمتاحة للبیع–استثمارات مالیة ١٣

فیما یلي تفاصیل االستثمارات المالیة:

التكلفة       التكلفة           التكلفةالقیمة الدفتریةالقیمة الدفتریةالقیمة الدفتریةالقیمة العادلةالقیمة العادلةالقیمة العادلة
دیسمبر٣١مارس٣١مارس٣١دیسمبر٣١مارس٣١مارس٣١دیسمبر٣١مارس٣١مارس٣١

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦
عماني لایر 

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 المالیة-أوراق مالیة متداولة 

-١٫٠٩٨--١٫٣٦٢--١٫٣٦٢-تمویلال

٧٠٣٩٨٣٧١٧٠٣٩٨٣٧١٤٤٣٤٠٣٣٠التأمین

٧٧٫٧١٧٨٠٫٠٨٤٧٠٫٦٩٧٧٧٫٧١٧٨٠٫٠٨٤٧٠٫٦٩٧٨١٫١٥٥٨٤٫٧٧٩٧٤٫٤٥٤سندات حكومیة
٧٧٫٧٨٧٨١٫٨٤٤٧١٫٠٦٨٧٧٫٧٨٧٨١٫٨٤٤٧١٫٠٦٨٨١٫١٩٩٨٦٫٢١٧٧٤٫٧٨٤

استثمارات أخرى

٦١٩٫٤٣٦٤٧١٫٢٧٥٣٣٨٫٣٦٢٦١٩٫٤٣٦٤٧١٫٢٧٥٣٣٨٫٣٦٢٦١٨٫٩١٩٤٧٠٫٧٦٩٣٣٧٫٧١٢أذون الخزانة

٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠أسھم ُعمانیة غیر مدرجة*

٧٦٧٧٧٦٧٧٧٦٧٧أسھم أجنبیة غیر مدرجة*

٣٫٢٣٣٣٫٦٥٠٣٫٢٧٢٣٫٢٣٣٣٫٦٥٠٣٫٢٧٢٣٫٣١٢٣٫٥٩٠٣٫٣١٢وحدات صنادیق االستثمار

٦٢٢٫٩٣٦٤٧٥٫٢٥٢٣٤١٫٩٠١٦٢٢٫٩٣٦٤٧٥٫٢٥٢٣٤١٫٩٠١٦٢٢٫٤٩٨٤٧٤٫٦٨٦٣٤١٫٢٩١

٧٠٠٫٧٢٣٥٥٧٫٠٩٦٤١٢٫٩٦٩٧٠٠٫٧٢٣٥٥٧٫٠٩٦٤١٢٫٩٦٩٧٠٣٫٦٩٧٥٦٠٫٩٠٣٤١٦٫٠٧٥اإلجمالي

ناقصاً مخصص انخفاض القیمة إن وجد.* تدرج األسھم العمانیة غیر المدرجة واألسھم األجنبیة غیر المدرجة بالتكلفة
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١٩

مصنفة كمتاحة للبیع (تابع)استثمارات مالیة ١٣

دیسمبر٣١مارس٣١مارس٣١تفاصیل االستثمارات المتاحة للبیع:فیما یلي 

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦
لایر عماني

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف

تكلفة:

٨١٫١٩٩٨٦٫٢١٧٧٤٫٧٨٤أسھم واستثمارات أخرى -مدرجة 

٦٢٢٫٤٩٨٤٧٤٫٦٨٦٣٤١٫٢٩١استثمارات أخرى

٧٠٣٫٦٩٧٥٦٠٫٩٠٣٤١٦٫٠٧٥

)٣٫١٠٦()٣٫٨٠٧()٢٫٩٧٤(خسارة إعادة التقییم

٧٠٠٫٧٢٣٥٥٧٫٠٩٦٤١٢٫٩٦٩

أصول أخرى١٤

دیسمبر٣١مارس٣١مارس٣١

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦
لایر عماني

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف

١٢٫٦٦٩٢٤٫٩٩٥١٥٫٦٣٩أوراق قبول

٦٫٢٥٧٥٫٦٧٨٥٫٤٤٥إدراج األثر اإلیجابي للسوق-مشتقات

١٫٢٦٤١٫٣٧١١٫٠٨٤دفعات مقدمة وإیرادات مستحقة

٣٫٩٦٢١٫١٠٥١٫١٣١أخرى

٢٤٫١٥٢٣٣٫١٤٩٢٣٫٢٩٩

أصول غیر ملموسة١٥

دیسمبر٣١مارس٣١مارس٣١

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦
لایر عماني

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني

باآلالف

١٢٫٣٠٦١٢٫٣٠٦١٢٫٣٠٦ودائع أساسیّة

٣٫٦٩١٣٫٦٩١٣٫٦٩١عالقات العمالء

١٥٫٩٩٧١٥٫٩٩٧١٥٫٩٩٧

)١٠٫٤٧٣()٨٫٧٥٩()١١٫٠٤٤(ناقصاً: اإلھالك
٤٫٩٥٣٧٫٢٣٨٥٫٥٢٤

ممتلكات ومعدات١٦

ملیون لایر ُعماني). كانت قیمة الممتلكات والمعدات ٢٠١٦:٠٫٦مارس ٣١ملیون لایر عماني (٠٫٢خالل الفترة، تمت إضافة ممتلكات ومعدات بمبلغ 
: ال شيء).٢٠١٦مارس ٣١ملیون لایر عماني (٠٫٠٢خالل الفترة استبعادھاتمتيال

ودائع من العمالء١٧

دیسمبر٣١مارس٣١مارس٣١

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦
لایر عماني

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف

فیما یلي تفاصیل الودائع:

٩٥٧٫٢١٥٨٩٢٫٨٥٢٩٢٩٫٦١٣جاریة وتحت الطلب

٤٧٠٫٦١٣٤٨٢٫٣٤٥٤٦١٫١٤٣توفیر

٥١١٫٢٨٠٤٠٤٫٦١٤٤٧٣٫٤٥٢ودائع ألجل

٢٫٣٣٢٢٫٢٦٠٢٫٤٤٧أخرى

١٫٩٤١٫٤٤٠١٫٧٨٢٫٠٧١١٫٨٦٦٫٦٥٥
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٢٠

ودائع من العمالء (تابع)١٧

:٩٥٥فیما یلي تحلیل استحقاق ودائع العمالء وفقاً لتعمیم البنك المركزي الُعماني رقم ب م 

دیسمبر٣١مارس٣١مارس٣١
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦

لایر عماني
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني
باآلالف

٧١٠٫٤٥١٦٤١٫٠٠٠٦٨١٫٢٧٢أشھر٦-٠
٢٦٤٫٢٧٢٢٤٧٫٧٦١٢٧٤٫١٩٦شھرا١٢-٦
٣٩٥٫٠٦٧٣٤٣٫١١١٣٥١٫٣٥٠سنوات٣-١
١٦٠٫٣٨٠١٥٣٫٤٣٦١٥٧٫٨٤١سنوات٥-٣

٤١١٫٢٧٠٣٩٦٫٧٦٣٤٠١٫٩٩٦سنوات٥أكثر من 
١٫٩٤١٫٤٤٠١٫٧٨٢٫٠٧١١٫٨٦٦٫٦٥٥

فیما یلي فئات معدالت فائدة الودائع:
دیسمبر٣١مارس٣١مارس٣١

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦
لایر عماني

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني

باآلالف

١٫٧٠٥٫٨٥٥١٫٥٨٨٫٧٤٦١٫٦٣٣٫٧٥٢٪٢-٠
٢٣٥٫٥٨٥١٩٣٫٣٢٥٢٣٢٫٩٠٣٪٤-٢

١٫٩٤١٫٤٤٠١٫٧٨٢٫٠٧١١٫٨٦٦٫٦٥٥

التزامات أخرى١٨
دیسمبر٣١مارس٣١مارس٣١

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦
لایر عماني

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني

باآلالف

٦٣٠١٣٤٢٢٨إدراج األثر السلبي للسوق-مشتقات 
٧٩٤٥٣٢٧٥٥التزام منافع التقاعد

١٢٫٦٦٩٢٤٫٩٩٥١٥٫٦٣٩أوراق قبول
٧٢٥٣٣٤٧١١مخصصات

٤٫١٢٨٥٫٩٨٦٦٫٦٥٠مستحقات وإیرادات مؤجلة
٤٧٨٦٩٠٤٦٤بموجب عقد إیجار تمویليالتزام 

--١٠٫٠٠٢توزیعات أرباح مستحقة الدفع
٨٫٠٧٠١٠٫٩٣٩٥٫٥٧٤أخرى

٣٧٫٤٩٦٤٣٫٦١٠٣٠٫٠٢١

التزامات عرضیة وارتباطات ومشتقات١٩

دیسمبر٣١مارس٣١مارس٣١

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦
لایر عماني

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني

باآلالف

٦١٩٫١١٩٤٩٢٫٨٣٢٦٤٣٫٥٦٦التزامات غیر مسحوبة وقابلة لإللغاء بدون شروط

٨٥٫٠٨٨١٢١٫١٦٩٩٧٫٣٨٥التزامات غیر مسحوبة وغیر قابلة لإللغاء بدون شروط

٣٤٣٫٤٣٠٢٤٣٫٢٦٠٨٥٫٧٠٨عقود صرف العملة األجنبیة اآلجلة

٧٧٫٠٠٠٧٧٫٠٠٠٧٧٫٠٠٠مقایضات أسعار الفائدة

١٫١٢٤٫٦٣٧٩٣٤٫٢٦١٩٠٣٫٦٥٩

، كانت ھناك بعض الدعاوى القانونیة القائمة بحق البنك. واستناداً إلى رأي المستشار القانوني للبنك، ترى إدارة البنك أنھ ال ٢٠١٧مارس ٣١كما في 
إضافیة في ھذا الصدد.یتوقع أن ینتج أي التزام إضافي من ھذه الدعاوى وبالتالي من غیر الضروري تكوین أي مخصصات 
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٢١

أساس تقییم األصول وااللتزامات المالیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة٢٠

أسالیب التقییم

اإلجمالي٢المستوى ١المستوى 
لایر عماني

باآلالف
لایر عماني

باآلالف
لایر عماني

باآلالف

٢٠١٧مارس ٣١في 

األصول

٦٫٢٥٧٦٫٢٥٧-مشتقات ال

٧٠٧٠٠٫٣٨٦٧٠٠٫٤٥٦ستثمارات مالیّة: متاحة للبیع  اال

االلتزامات

٦٣٠٦٣٠-مشتقات  ال

٨٢٫٦٦١٨٢٫٦٦١-ودائع من العمالءال

٢٠١٦مارس ٣١في 

األصول

٥٫٦٧٨٥٫٦٧٨-مشتقات ال

١٫٧٦٠٥٥٥٫٠٠٩٥٥٦٫٧٦٩ستثمارات مالیّة: متاحة للبیع  اال

االلتزامات

١٣٤١٣٤-مشتقات  ال

٨٣٫٤٨٠٨٣٫٤٨٠-ودائع من العمالءال

٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

األصول

٥٫٤٥٥٥٫٤٥٥-مشتقات ال

٣٧١٤١٢٫٣٣١٤١٢٫٧٠٢ستثمارات مالیّة: متاحة للبیع  اال

االلتزامات

٢٢٨٢٢٨-مشتقات  ال

٨٢٫٤٠٤٨٢٫٤٠٤-من العمالءودائع ال

والمشتقاتالمالیة االستثمارات 

ق، یتم تقدیر وتستند القیمة العادلة إلى األسعار المدرجة بالسوق في تاریخ التقریر بدون أي خصم لتكالیف المعاملة. وفي حال عدم توفر سعر مدرج بالس
أسالیب التدفقات النقدیّة المخصومة.القیمة العادلة باستخدام نماذج التسعیر أو

خصم ھو معدل یتعلق لعند استخدام أسالیب التدفقات النقدیة المخصومة، تستند التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة إلى أفضل تقدیرات اإلدارة ویكون معدل ا
بالسوق بالنسبة ألداة مالیة مماثلة بتاریخ التقریر.

ة األجنبیة استناداً إلى أسعار السوق. ویتم إدراج تسویة القیم السوقیة لتلك العقود في القیمة الدفتریة لألصول األخرى.یتم تقییم عقود صرف العمل

ة المنتھیالمفصح عنھا في القوائم المالیّة المدققة األخیرة للبنك عن السنة ٢لم یكن ھناك أي تغییر على أساس تقییم األصول وااللتزامات المالیّة في المستوى 
.٢٠١٦دیسمبر ٣١في 
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٢٢

عدم تطابق األصول وااللتزامات٢١

) وھو كما یلي:٩٥٥إلى تعمیم البنك المركزي الُعماني رقم (ب م االلتزامات واألصولطابقتیستند عدم 

٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٦٣١مارس ٢٠١٧٣١مارس ٣١

األصولاالستحقاقفترات 

االلتزامات 
وحقوق 

األصولالتطابقعدمالمساھمین

االلتزامات 
وحقوق 

األصولالتطابقعدمالمساھمین

االلتزامات 
وحقوق 

التطابقعدمالمساھمین
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

١٫٢٦٧٫٠٢١٧٩٧٫٢٠٢٤٦٩٫٨١٩١٫٠٧١٫٧٢٣٧٢١٫٨٠٠٣٤٩٫٩٢٣١٫١٣٨٫٥٤٠٧٥٣٫٣٩٩٣٨٥٫١٤١أشھر٦-٠

)١٦٩٫٣٧٦(١٢٣٫٠٦٨٢٩٢٫٤٤٤)١٢٩٫٣٥٩(١٢٢٫١٨٢٢٥١٫٥٤١)١٩٣٫٠٦٣(٧٨٫٦٧٣٢٧١٫٧٣٦شھرا١٢-٦

)٢٩٤٫٤٦١(٥٦٫٨٨٩٣٥١٫٣٥٠)٢٥١٫٣٠٦(٩١٫٨٠٥٣٤٣٫١١١)٣٢٨٫٠٦٩(٦٦٫٩٩٨٣٩٥٫٠٦٧سنوات٣-١

٢٤٤٫٠١٧١٦٠٫٣٨٠٨٣٫٦٣٧٣٢٢٫٤٣٥١٥٣٫٤٣٦١٦٨٫٩٩٩٢٧٩٫٣٠٠١٥٧٫٨٤١١٢١٫٤٥٩سنوات٥-٣

)٤٢٫٧٦٣(٦٥٦٫٠٩٦٦٩٨٫٨٥٩)١٣٨٫٢٥٧(٥٥٤٫٩٢٤٦٩٣٫١٨١)٣٢٫٣٢٤(٦٨٢٫٨٥٩٧١٥٫١٨٣سنوات٥أكثر من 
٢٫٢٥٣٫٨٩٣٢٫٢٥٣٫٨٩٣-٢٫١٦٣٫٠٦٩٢٫١٦٣٫٠٦٩-٢٫٣٣٩٫٥٦٨٢٫٣٣٩٫٥٦٨-
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٢٣

التعرض لمخاطر االئتمان٢٢

بالصافي-لعمالء اقروض وسلفیات 

دیسمبر٣١مارس٣١مارس٣١
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦

لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني
باآلالف

٧٠٫٥٧٨٧٠٫٤٥٥٦٩٫١٢٧متعثرة-منخفضة القیمة بشكل فردي 
)٦٣٫٧١٨()٦٥٫١١٦()٦٤٫٩٨٦()١٢(ایضاح المجنبةالفوائدالمحددة و-مخصص انخفاض قیمة القروض 

٥٫٥٩٢٥٫٣٣٩٥٫٤٠٩القیمة الدفتریة للمتعثرة
تجاوزت موعد استحقاقھا ولم تنخفض قیمتھا

٧٫٦٨٧١٦٫٤٨٢٧٫٥٤٤یوماً ٣٠-١
٢٫١٩٢١٫٩٥٤٣٫٨٢٣یوماً ٦٠-٣١
١٫٣٢٧١٫٥٦٢١٫٧٤٤یوماً ٨٩-٦١

١٫٢٦١٫٦٦٥١٫٣٧٨٫٧٩٦١٫٤١٨٫٤٩٩لم تتجاوز موعد استحقاقھا ولم تتعرض لالنخفاض في القیمة

)١٨٫٦٠٤()١٨٫٤٢٢()١٦٫٩٦٤()١٢عام (إیضاح -مخصص انخفاض قیمة القروض 

١٫٢٦١٫٤٩٩١٫٣٨٥٫٧١١١٫٤١٨٫٤١٥)١٢(إیضاح إجمالي القیمة الدفتریة

أصول لم تتجاوز موعد استحقاقھا ولم تتعرض لالنخفاض في القیمة

دیسمبر٣١مارس٣١مارس٣١
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦

لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني 
اآلالفب

١٩١٫٥٩٢٨٦٫٨٠٧٢٥٠٫٧٦٧أرصدة لدى البنك المركزي
٩٠٫٤٨٠١٦٫٧٦١٨٠٫٢٢٢بنوكالمستحق من 

٦٩٧٫١٥٣٥٥١٫٣٥٩٤٠٩٫٠٥٩استثمارات مالیة

٢٢٫٨٨٨٣١٫٧٧٨٢٢٫٢١٥أصول أخرى

١٫٠٠٢٫١١٣٦٨٦٫٧٠٥٧٦٢٫٢٦٣

رأس المال ٢٣

-٢٠١٦دیسمبر ٣١و٢٠١٦مارس ٣١لایر ُعماني للسھم الواحد (٠٫١٠٠سھماً مدفوعاً بالكامل بقیمة ٢٫٠٠٠٫٣١٢٫٧٩٠ینقسم رأس مال البنك إلى 
لایر ُعماني للسھم ٠٫١٠٠ملیون سھم بقیمة ٧٫٥٠٠لایر ُعماني للسھم الواحد). یبلغ رأس المال المصرح بھ للبنك ٠٫١٠٠سھماً بقیمة ٢٫٠٠٠٫٣١٢٫٧٩٠

للسھم الواحد).٠٫١٠٠ملیون سھم بقیمة ٧٫٥٠٠-٢٠١٦دیسمبر ٣١و٢٠١٦مارس ٣١الواحد (

المساھمون الرئیسیون 

أو أكثر من أسھم البنك بأسمائھم وعدد األسھم التي یملكونھا:٪١٠مساھمي البنك الذین یملكون فیما یلي جمیع

دیسمبر٣١مارس٣١مارس٣١

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦

عدد األسھمعدد األسھمعدد األسھم

١٫٠٢٠٫١٥٩٫٥٢٣١٫٠٢٠٫١٥٩٫٥٢٣١٫٠٢٠٫١٥٩٫٥٢٣إتش إس بي سي الشرق األوسط القابضة بي في

االحتیاطیات٢٤

احتیاطي قانوني (أ)

من أرباح العام لحساب االحتیاطي القانوني حتى یبلغ رصیده المتراكم ٪١٠وتعدیالتھ، یُخصَّص سنویاً ١٩٧٤وفقاً لقانون الشركات التجاریة الُعماني لعام 
ما یعادل ثلث قیمة رأس مال البنك المدفوع. ویكون ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع.

لمتاحة للبیعل(ب)    احتیاطي القیمة العادلة

للبیع تغیرات القیمة العادلة (بالصافي من الضریبة) في األصول المالیّة المتاحة للبیع.  یمثّل احتیاطي القیمة العادلة للمتاحة
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٢٤

من أسھم البنك    ٪١٠األطراف ذات العالقة ومن یملكون ٢٥

عضاء المقربین من أسرھم،تتضمن األطراف ذات العالقة للبنك الشركة األم ومجموعة إتش إس بي سي والكیانات ذات العالقة وموظفي اإلدارة العلیا واأل
م.أسرھوكیانات مسیطر علیھا أو تحت السیطرة المشتركة أو یتم ممارسة نفوذ جوھري علیھا من قبل موظفي اإلدارة العلیا أو األعضاء المقربین من

ك.م بھا بمن في ذلك أعضاء مجلس إدارة البنموظفو اإلدارة العلیا ھم األشخاص الذین یملكون الصالحیة والمسؤولیة لتخطیط وتوجیھ أنشطة البنك والتحك

٪١٠أو أكثر من أسھم البنك شركات أو أفراد أو عائالت. ویتم تضمین العائالت إذا كان إجمالي أسھم أفراد العائلة یبلغ ٪١٠یمكن أن یتضمن من یملكون 
أن یكون لھم تأثیر أو أن یتأثروا بذلك الشخص في تعامالتھم مع البنك.أو أكثر من أسھم البنك. وإّن أفراد العائلة لفرد ما ھم أولئك الذین من المتوقع

أو أكثر من أسھم البنك ("المساھمون الرئیسیون") أو أفراد عائالتھم خالل الفترة:٪١٠فیما یلي تحلیل المعامالت مع األطراف ذات العالقة أو من یملكون 

الشركة األم
أطراف أخرى ذات 
عالقة بالمجموعة

أعضاء مجلس 
اإلجماليآخرون  اإلدارة

٢٠١٧مارس ٣١
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف

٥٩٫٦٦٨٥٩٫٦٦٨---سلفیاتالقروض وال

١٫٥٩٨٣٤٦١٤٫٧٥٧١٦٫٧٠١-حسابات جاریة وودائع وحسابات أخرى

٦٫٠٠٣٩٣،٢١٦-٨٧٫٢١٣-خطابات اعتماد وضمانات 

٥٤٫٤٤٤--٥٤٫٤٤٤-بنوكالمستحق من 

٧٫٤٠٧--٧٫٤٠٧-بنوكالمستحق إلى 

٢٠١٧مارس ٣١للفترة المنتھیة في 

١٧--١٧-صافي إیرادات الرسوم

)٢٫٣٠٨()٢٠()٤()٢٫٢٨٤(-خرىألاتشغیل المصروفات 

الشركة األم

أطراف أخرى 
ذات عالقة 
بالمجموعة

أعضاء مجلس 
اإلجماليآخرون  اإلدارة

٢٠١٦مارس ٣١
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف

٤٢٫٧٥٥٤٢٫٧٥٥---سلفیاتالقروض وال

١٠٫٩١٠٨٨١٨٫١١٨٢٩٫١١٦-وحسابات أخرىحسابات جاریة وودائع 

٩٫٧٣٠٩٧٫٨٦٦-٨٨٫١٣٦-خطابات اعتماد وضمانات 

١٦٫٥٤٧--١٦٫٥٤٧-بنوكالمستحق من 

١٠٫١٠٢--١٠٫١٠٢-بنوكالمستحق إلى 

٢٠١٦مارس ٣١للفترة المنتھیة في 

)١٤(--)١٤(-صافي مصروفات الرسوم

)٢٫٦١٨()٢٤()٦()٢٫٥٨٨(-خرىاألتشغیل المصروفات 

)٦()٦(---شراء ممتلكات ومعدات

سنویاً). وتحمل ٪٦و٪١٫٤٥: بین ٢٠١٦مارس ٣١سنویاً (٪٦٫٥و٪١٫٤٥ذات العالقة فائدة بمعدالت تتراوح بین طراف أللسلفیات القروض والتحمل 
سنویاً).٪١٫٢٥و٪٠٫٢٥: بین ٢٠١٦مارس ٣١سنویاً (٪١٫٢٥و٪٠٫٢٠ودائع األطراف ذات العالقة فائدة بمعدالت تتراوح بین 
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٢٥

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

تعویضات موظفي اإلدارة العلیا

الثالثة أشھر 
المنتھیة في

الثالثة أشھر 
المنتھیة في

مارس٣١مارس٣١

٢٠١٧٢٠١٦
لایر عماني

باآلالف
لایر عماني

باآلالف

٣٣٩٣٣٠أجور ورواتب ومنافع أخرى قصیرة األجل

٣٠٢٥منافع ما بعد التوظیف

٣٦٩٣٥٥

القطاعات التشغیلیة٢٦

.٢٠١٦دیسمبر ٣١الصادرة تقاریر بشأنھا في القوائم المالیة للسنة المنتھیة في تمت مناقشة العوامل المستخدمة لتحدید قطاعات البنك 

٢٠١٧مارس ٣١

الخدمات 
المصرفیة 

التجاریة

الخدمات 
المصرفیة 

لألفراد 
وإدارة 
الثروات

خدمات ال
المصرفیة
العالمیة

سواقواأل
خدماتمركز 

اإلجماليالشركات
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف

صافي إیرادات الفوائد
٢٫٠٤٦٦٫٨٧١٢٫٥٨٣٩٣٠١٢٫٤٣٠خارجي-
-)١٫٢٧٤()٦٣٤(١٫٣٦٢٥٤٦داخلي-

١٢٫٤٣٠)٣٤٤(٣٫٤٠٨٧٫٤١٧١٫٩٤٩
٢٫٦٣١)٤١(١٫٠٦٣٨٥٤٧٥٥صافي إیرادات الرسوم
٣٨٤٣١٧٩٦٨١٫٠٢٢٢٫٦٩١صافي إیرادات التداول

٥١٥١٢٢٦٥٨خرىألتشغیل الإیرادات 
٤٫٨٦٠٨٫٦٠٣٣٫٦٨٤٦٦٣١٧٫٨١٠إجمالي إیرادات التشغیل

(المحمل) من انخفاض قیمة القروض ومخصصات مخاطر االئتمان 
١٫٢٣٠-١٫٩٨٠)٤١٩()٣٣١(بالصافي من االستردادات-األخرى

٤٫٥٢٩٨٫١٨٤٥٫٦٦٤٦٦٣١٩٫٠٤٠صافي إیرادات التشغیل
)١٢٫١٥٣()١٣٢()١٫٤٢٥()٧٫٨٧٢()٢٫٧٢٤(إجمالي مصروفات التشغیل

١٫٨٠٥٣١٢٤٫٢٣٩٥٣١٦٫٨٨٧الربح قبل الضریبة
٤٥٧٫٧٨٢٤٧٢٫٠٠٠٣٥١٫٩٥٢١٫٠٥٧٫٨٣٤٢٫٣٣٩٫٥٦٨أصول قطاعیة مبلغ عنھا

٩٥٦٫٠٦٠٦٧٥٫٧٨٤٣٥٣٫٤٢٦٤٤٫٦٥٩٢٫٠٢٩٫٩٢٩التزامات قطاعیة مبلغ عنھا
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٢٦

القطاعات التشغیلیة (تابع)٢٦

٢٠١٦مارس ٣١

الخدمات 
المصرفیة 

التجاریة

الخدمات 
المصرفیة 
لألفراد 
وإدارة 
الثروات

خدمات ال
المصرفیة
العالمیة

واألسواق
خدماتمركز 

اإلجماليالشركات
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف

صافي إیرادات الفوائد
٢٫٤٠٦٧٫٢٢١٢٫٢٣٧١٫١٢٤١٢٫٩٨٨خارجي-
-)٧٣٧()٢٤٧(٤٧٤٥١٠داخلي-

٢٫٨٨٠٧٫٧٣١١٫٩٩٠٣٨٧١٢٫٩٨٨

٣٫٠٣٢)٣٧(١٫٠١٢١٫٠٨١٩٧٦صافي الرسوم والعموالت

٣٩٧٤٣٦٩٥٠٥٤٥٢٫٣٢٨صافي إیرادات التداول

٣٧١٣٦-٤٩٥٠إیرادات تشغیل أخرى

٤٫٣٣٨٩٫٢٩٨٣٫٩١٦٩٣٢١٨٫٤٨٤إجمالي إیرادات التشغیل

(المحمل) من انخفاض قیمة القروض ومخصصات مخاطر 
)٢٫٢٧١(-)٤٦٣()١٫٢٦٥()٥٤٣(بالصافي من االستردادات-االئتمان األخرى 

٣٫٧٩٥٨٫٠٣٣٣٫٤٥٣٩٣٢١٦٫٢١٣صافي إیرادات التشغیل

)١٢٫١٧٥(١٠٦)١٫١١٤()٨٫٢١٨()٢٫٩٤٩(إجمالي مصروفات التشغیل
٢٫٣٣٩١٫٠٣٨٤٫٠٣٨)١٨٥(٨٤٦(الخسارة) قبل الضریبةالربح / 

٥٥٥٫٨٢٢٤٦٤٫٨٤٩٤٠٥٫٣١٦٧٣٧٫٠٨٢٢٫١٦٣٫٠٦٩أصول قطاعیة مبلغ عنھا

٧٦٤٫٩٢١٧٥٤٫١٤٥٣١٢٫١٠٣٣١٫٩٧٩١٫٨٦٣٫١٤٨التزامات قطاعیة مبلغ عنھا

معدل كفایة رأس المال٢٧

) واللوائح التنظیمیة لرأس المال ٢(اإلرشادات حول بازل ١٠٠٩االسترشاد بالبنك المركزي الُعماني من خالل التعمیم رقم ب م عند إدارة رأس المال، یتم 
. ویتم احتساب كفایة رأس المال على فترات ربع سنویة ویُقدم تقریر عنھا إلى البنك المركزي الُعماني. ویتوجب على البنوك االحتفاظ ٣بموجب إطار بازل 

:٢٠١٦دیسمبر ٣١و٢٠١٦مارس ٣١(٢٠١٧بما في ذلك حاجز المحافظة على رأس المال لعام ٪١٣٫٢٥بالحد األدنى من معدل كفایة رأس المال وھو 
) وفقاً لإلرشادات المنصوص علیھا من قبل البنك المركزي الُعماني.٪١٢٫٦٢٥

دیسمبر٣١مارس٣١مارس٣١

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦
لایر عماني
باآلالف

لایر عماني
باآلالف

لایر عماني
باآلالف

١٢٩٥٫٠٤٦٢٨٩٫٩٣٠٢٩٥٫٠٤٦/الفئة ١رأس مال األسھم العادیّة 

٢١٨٫٦٤٠١٦٫٦٨٢١٨٫٦٤٠رأس المال الفئة 

٣١٣٫٦٨٦٣٠٦٫٦١٢٣١٣٫٦٨٦تنظیميإجمالي رأس المال ال

١٫٩٠٥٫٣٥٥١٫٦٨٤٫١٨٨١٫٦٧٩٫٤٥٠أصول مرجحة بالمخاطر

٪١٧٫٥٧٪١٧٫٢١٪١١٥٫٤٩/ الفئة ١معدل رأس مال األسھم العادیة 

٪١٨٫٦٨٪١٨٫٢١٪١٦٫٤٦إجمالي معدل رأس المال

النقد وما یماثل النقد ٢٨

دیسمبر٣١مارس٣١مارس٣١

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦
لایر عماني

باآلالف
لایر عماني

باآلالف
لایر عماني

باآلالف

المالي المرحلیة المختصرة غیر المدققة على:تشتمل قائمة المركز

٢٢٩٫٤٤٢١٣٣٫٧٣٠٢٨٤٫٩٤٧نقدیة وأرصدة لدى البنوك المركزیة  

٩٠٫٤٨٠١٦٫٧٦١٨٠٫٢٢٢بنوك  المستحق من 

)٣٧٫٤٢٦()٣٥٫٠٦٦()٤٦٫٥٣٣(بنوك  المستحق إلى 

٢٧٣٫٣٨٩١١٥٫٤٢٥٣٢٧٫٧٤٣اإلجمالي



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة (تابع)

٢٧

نسبة تغطیة السیولة ٢٩

: إطار نسبة تغطیة السیولة ومعاییر ٣(بازل ١١٢٧فیما یتعلق بنسبة تغطیة السیولة، یتم االسترشاد بالبنك المركزي الُعماني من خالل التعمیم رقم ب م 
ویتوجب على الُعماني.اإلفصاح عن نسبة تغطیة السیولة). ویتم احتساب نسبة تغطیة السیولة على فترات شھریة ویُقدم تقریر عنھا إلى البنك المركزي 

) وفقاً لإلرشادات المنصوص علیھا من قبل البنك المركزي ٪٢٠١٦:٧٠(٢٠١٧لعام ٪٨٠البنوك االحتفاظ بحد أدنى من نسبة تغطیة السیولة یبلغ 
الُعماني.

:٢٠١٧مارس ٣١السیولة للفترة المنتھیة في اإلفصاح عن نسبة تغطیة 

٢٠١٦مارس ٢٠١٧٣١مارس ٣١
إجمالي القیمة 
غیر المرجحة 
(المتوسط*)

إجمالي القیمة 
المرجحة 

(المتوسط*)

إجمالي القیمة 
غیر المرجحة 

(المتوسط*)

إجمالي القیمة 
المرجحة 

(المتوسط*)
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف

األصول السائلة عالیة الجودة
٧٨٨٫٩٢٢٦٠٦٫٨٣٥إجمالي األصول السائلة عالیة الجودة١

التدفقات النقدیة الصادرة

٦٦٠٫٩٢٩٤٩٫٦٣١٧٤١٫٣٥٨٥٦٫٨٦٤ودائع األفراد وودائع المؤسسات الصغیرة، ومنھا:٢

٣٢٩٫٢٢٩١٦٫٤٦١٣٤٥٫٤٣٧١٧٫٢٧٢ودائع ثابتة-٣

٣٣١٫٧٠٠٣٣٫١٧٠٣٩٥٫٩٢١٣٩٫٥٩٢ودائع أقل ثباتا-٤

١٫٣٥٥٫٣٩١٥٥٧٫٤٢٠١٫١١٦٫٨١٣٤٦٢٫٥٠٠تمویل شركات غیر مضمون، ومنھ٥

٦
ودائع تشغیلیة (كافة األطراف المقابلة) والودائع في شبكات -

----البنوك المتعاونة

١٫٣٥٥٫٣٩١٥٥٧٫٤٢٠١٫١١٦٫٨١٣٤٦٢٫٥٠٠ودائع غیر تشغیلیة (كافة األطراف المقابلة)-٧
----دین غیر مضمون-٨

----تمویل شركات مضمون٩

٩٠٫١٠٧٨٫٧٣٢١٣٧٫٦٧٧١٣٫٥٥١متطلبات إضافیة، ومنھا١٠

١١
المشتقات ومتطلباتمخاطر لتعرضالبتدفقات صادرة تتعلق -

----الضمانات األخرى

----صادرة تتعلق بخسارة التمویل من منتجات الدینتدفقات -١٢

٩٠٫١٠٧٨٫٧٣٢١٣٧٫٦٧٧١٣٫٥٥١تسھیالت ائتمانیة وتسھیالت السیولة-١٣

----التزامات تمویل تعاقدیة أخرى١٤

١٫٠٢٩٫١٠٤٥١٫٤٥٥٩٩٣٫٩٨١٤٩٫٦٩٩التزامات تمویل محتملة أخرى١٥

٦٦٧٫٢٣٨٥٨٢٫٦١٤)١٥+١٠+٥+٢التدفقات النقدیة الصادرة (إجمالي ١٦

التدفقات النقدیة الواردة

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

١٧٧٫٥٠٣١٥٥٫٥١٠٢٥٧٫٣٢١١٧٤٫٢٨٥مخاطر منتظمة السداد بالكامللالتعرضتدفقات نقدیة واردة من١٨

----نقدیّة واردة أخرىتدفقات ١٩

١٧٧٫٥٠٣١٥٥٫٥١٠٢٥٧٫٣٢١١٧٤٫٢٨٥)١٩+١٨+١٧إجمالي التدفقات النقدیة الواردة (٢٠

إجمالي القیمة 
المعدلة

إجمالي القیمة 
المعدلة

٧٨٨٫٩٢٢٦٠٦٫٨٣٥إجمالي األصول السائلة عالیة الجودة٢١

٥١١٫٧٢٨٤٠٨٫٣٢٩)٢٠-١٦النقدیة الصادرة (إجمالي صافي التدفقات ٢٢

٪١٤٩٪١٥٤)٢١/٢٢نسبة تغطیة السیولة (٢٣

)٢٠١٧مارس–على مدار فترة الثالثة أشھر األخیرة (ینایر ةیومی* المتوسط البسیط للمالحظات ال
)٢٠١٦مارس–* المتوسط البسیط للمالحظات الشھریة على مدار فترة الثالثة أشھر األخیرة (ینایر 

أرقام المقارنة ٣٠

لتتوافق مع عرض الفترة الحالیة. ولم تؤد عملیة إعادة التصنیف ھذه إلى تغیر الربح وحقوق المساھمین ٢٠١٦تمت إعادة تصنیف أرقام مقارنة معینة لعام 
المشمولة في تقریر الفترة السابقة.




