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لبنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع ("البنك"). ویحتوي على القوائم ٢٠١٧سبتمبر ٣٠-لمختصر یشتمل ھذا المستند على التقریر المالي المرحلي ا
.المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة، باإلضافة إلى تقریر مجلس اإلدارة وتقریر فحص مراقب الحسابات وملخص عن النتائج غیر المدققة
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٣

٢٠١٧سبتمبر ٣٠المنتھیة في تقریر مجلس اإلدارة لفترة التسعة أشھر 

المساھمون األفاضل،

. ویسعدني أن أبلغكم أنھ قد تم ٢٠١٧سبتمبر ٣٠نیابةً عن مجلس اإلدارة، یسرني أن أقدم لكم النتائج المالیّة لبنككم لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 
ي سوف الھامة األخرى التز الجوائاختیارنا "البنك األكثر أماناً في عمان" للسنة الثانیة على التوالي من قبل مجلة غلوبال فاینانس. ھذا باإلضافة إلى 

أذكرھا بالتفصیل في ھذا التقریر. 

ملخص األداء 

ملیون لایر ١٣٫٥ملیون لایر عماني مقارنة مع ١٣٫٧في صافي األرباح لیصل إلى ٪١٫٥یُظھر أداؤنا منذ بدایة السنة المالیة حتى تاریخھ زیادةً بنسبة 
بشكل أساسي إلى انخفاض المحمل من انخفاض قیمة القروض.، ویعود ذلك ٢٠١٦عماني للفترة نفسھا من عام 

ملیون ٥٦٫٣ملیون لایر عماني مقارنة مع ٥٥٫٣لیصل إلى ٪١٫٨وانخفض صافي اإلیرادات التشغیلیة قبل المحمل من انخفاض قیمة القروض بنسبة 
لایر عماني للفترة نفسھا من العام الماضي.

ملیون لایر ٤٠٫٥مقارنة مع ٢٠١٧سبتمبر٣٠ملیون لایر عماني للفترة المنتھیة في ٣٩٫٨لیبلغ ٪١٫٧سبة كما انخفض صافي إیرادات الفوائد بن
. ویرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع مصاریف الفوائد على ودائع الشركات. وانخفض صافي إیرادات الرسوم بنسبة ٢٠١٦عماني للفترة نفسھا من عام 

االئتمانیة للعمالء من الشركات وانخفاض الھیكلةبسبب انخفاض رسوم ٢٠١٧سبتمبر٣٠ي للفترة المنتھیة في ملیون لایر عمان٨٫٢لیصل إلى ٪٨٫٩
العوائد من البطاقات وإدارة الثروات لعمالء التجزئة.

ویرجع ٢٠١٦نفسھا من عام ملیون لایر عماني للفترة٦٫٠ملیون لایر عماني مقارنة مع ٧٫٢لیصل إلى ٪٢٠٫٠ارتفع صافي إیرادات التداول بنسبة 
.قاعدة عمالؤناذلك أساسا إلى ارتفاع حجم التداول من خالل 

ملیون لایر عماني للفترة ٤٫٨ملیون لایر عماني للمحمل من انخفاض قیمة القروض مقابل صافي محمل قدره ٢٫٦تم تسجیل صافي المحمل بقیمة 
بشكل عام ملیون لایر عماني بسبب انخفاض قروض الشركات ١٫٠مخصص عام بقیمة . ویرجع ذلك أساساً إلى تحریر من٢٠١٦نفسھا من عام 

ملیون لایر عماني في محفظة ٣٫٣ملیون لایر عماني في محفظة الخدمات المصرفیة للشركات و٠٫٣والذي تمت مقاصتھ جزئیا بصافي محمل بقیمة 
الخدمات المصرفیة لألفراد.

بسبب بعض ٢٠١٦ملیون لایر عماني للفترة نفسھا من عام ٣٥٫٨ملیون لایر عماني مقارنة مع ٣٦٫٣إلى ٪١٫٤ارتفعت مصروفات التشغیل بنسبة 
المصروفات لمره واحدة.

ملیون لایر ُعماني مقارنة مع١٫٣٣٢٫٤لتصل إلى ٪٤٫٥انخفضت القروض والسلفیات بالصافي من المخصصات والفائدة المجنبة بنسبة 
.المشار إلیھا أعالهنخفاض محفظة قروض الشركاتاإلىأساساً ذلكویرجع، ٢٠١٦سبتمبر ٣٠ملیون لایر عماني كما في ١٫٣٩٥٫١

.٢٠١٦سبتمبر ٣٠ملیون لایر عماني كما في ١٫٨٨٨٫٦ملیون لایر عماني مقارنة مع ٢٫٠٠٣٫٤لتصل إلى ٪٦٫١ارتفعت ودائع العمالء بنسبة 

، ٢٠١٦سبتمبر ٣٠كما في ٪١٧٫٩مقارنة مع ٢٠١٧سبتمبر ٣٠كما في ٪١٥٫٩رأس مال بنك إتش إس بي سي ُعمان عند استقرت نسبة كفایة
ویرجع ذلك أساسا إلى تأثیر التغییرات النظامیة فیما یتعلق بمعالجة االستثمارات في بعض األوراق المالیة الحكومیة الخارجیة.

تقدیم أفضل تجربة عمالء

القروضىمع التركیز بشكل خاص علفي فئة البریمییر عملیات االستحواذ علىالتركیزخدمات المصرفیّة لألفراد وإدارة الثروات، واصلنا بالنسبة لل
دیة قوالعمالء الجدد بالبنك. كما قمنا بتنظیم حملة اإلنفاق لعمالئنا من حملة بطاقات الخصم، حیث یمكنھم الحصول على فرصة للفوز بجائزة نالسكنیة
لایر عماني من خالل نظام السحب. وخالل ھذا الربع، قمنا بتنظیم حملة رقمیة بھدف تحسین المشاركة الرقمیة من جانب عمالئنا، مما أدى ١٠٠بقیمة 

بإدخال نظام المقاصة . وخالل ھذا الربع، قمنا٢٠١٧مقارنة مع الربع الثاني من عام التي تمت في البنك في المعامالت الرقمیة ٪٣٠إلى ارتفاع بنسبة 
المتنقل الذي یتیح للعمالء إجراء تحویالت مالیة فوریة إلى بعض البنوك المحلیة داخل السلطنة باستخدام رقم الھاتف النقال للمستفید.

مشترك ومنظم مفوض رئیسي للتمویل األول في شركة النفط العمانیة كمنسقفي قطاع الخدمات المصرفیة للشركات، عمل بنك إتش إس بي سي 
یل قبل لالستكشاف واإلنتاج ش.م.م. من أجل تأمین ملیار دوالر أمریكي من أسواق الدین العالمیة. وتمت ھیكلة ھذه المعاملة على أنھا تسھیل تمو

اإلنتاج ش.م.م. من خالل شركة خارجیة ذات غرض خاص (المقرض)، وھي لشركة النفط العمانیة لالستكشاف ومنحھالتصدیر لمدة خمس سنوات تم 
قاتالصفوإنجازمضمونة مقابل مبیعات مستقبلیة من صادرات النفط الخام. وتظھر ھذه المعاملة قدرة بنك إتش إس بي سي المستمرة على تنفیذ 

ط وشمال أفریقیا وخارجھا.عبر منطقة الشرق األوسالدیونتمویلوصفقاتالمنظمة والمضمونة التجاریة

ة یعكس ھذا النجاح مرووكان من دواعي سرورنا الفوز، للسنة السابعة على التوالي، بجائزة یوروموني ألفضل بنك محلي في إدارة النقد في عمان. 
ضافة إلى فوز البنك في وقت سابق خالل ھذاذلك باإلأخرى قوة حلول السیولة وإدارة النقد لدینا والتي یمكن أن نقدمھا لعمالئنا من الشركات في عمان.

السلطنة" وفق استبیان مجلة یوروموني.في العام بجائزة "أفضل بنك 

من قبل مجلة غلوبال فاینانس في ٢٠١٧أن یتم تصنیفنا "البنك األكثر أمانا في سلطنة عمان" في عام كذلكسرورنادواعيمنكان، كما ذكر سلفاً 
تصنیفھا السنوي ألكثر البنوك أمانا في العالم.
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٤

االستثمار في موظفینا والمجتمع

شكل عام بفي إطار التركیز على مكافحة االحتیال وغسیل األموال والعقوبات في الربع الثالث، واصلنا التدریب بھدف تعزیز معرفة وإدراك الموظفین 
.ربعحول االمتثال لعقوبات مكافحة غسیل األموال. باإلضافة إلى عدد من البرامح االفتراضیة وبرامح التعلم اإللكتروني التي تمت خالل ال

مشاركة الموظفین وثقتھم في اإلدارة وفي مدىللموظفین یقیسإستبیانخالل من آرائھمعنلتعبیرلوبشكل منفصل، تم منح الموظفین فرصة
لتي یقوم ل ااستراتیجیة البنك. وأظھر ملخص المالحظات اتجاھات إیجابیة مقارنة مع العام السابق، وھو مؤشر إیجابي في تحدید نظرة الموظفین لألعما

بھا بنك إتش إس بي سي ُعمان. 

، قام بنك إتش إس بي سي ُعمان بتنفیذ برنامج تدریبيالسمعیةاإلعاقةلذويوفي إطار برنامج االستدامة المؤسسیة للبنك، وبالتعاون مع جمعیة عمان
اء التدریب على مدى أسبوعین وكان یھدف إلى مساعدة شخص لدیھم أفراد أسرة یعانون من إعاقات سمعیة. وقد تم إجر٤٠على لغة اإلشارة لـ 

المتدربین على تعلم مھارات لغة اإلشارة التي یمكن أن تساعدھم على التواصل بشكل أفضل مع أفراد أسرھم.  

الخاتمة

نیة والبنك المركزي الُعماني والھیئة وفي الختام، وبالنیابة عن مجلس اإلدارة، فإننا نود أن نعرب عن خالص شكرنا وامتناننا لجمیع األطراف المع
للبنكالتنفیذيالرئیسمنصبتولیھعلىالعمريسالمبنطاھر/سعادةاھنئأنیسرنيكماالعامة لسوق المال على ما قّدموه من دعم متواصل للبنك.

.الماضیةعاماً ٢٦فترةخاللالدائمدعمھعلىالزدجاليسنجوربنحمود/لسعادةالجزیلبالشكرأتوجھوأنالمركزي،

ؤكدا الوطني، مالعیدحلولقربوأود أن أغتنم ھذه الفرصة ألعرب عن خالص تمنیاتنا لجاللة السلطان قابوس بن سعید المعظم حفظھ هللا بمناسبة 
دعمنا المستمر والكامل لحضرة صاحب الجاللة في جھوده المستمرة لتحقیق ازدھار السلطنة ونمائھا.

كولز-شیرارد كوبر سیرال
رئیس مجلس اإلدارة
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٥

٢٠١٧سبتمبر ٣٠ملخص النتائج غیر المدققة لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

٢٠١٦سبتمبر ٢٠١٧٣٠سبتمبر ٣٠

٪نسبة التغیر 
لایر عماني

باآلالف
 لایر عماني 

باآلالف

قروض وسلفیات بالصافي من المخصصات والفوائد 
)٤٫٥(٤٠٠٫٣٣٢٫١١٠٤٫٣٩٥٫١المجنبة

٣٦١٫٠٠٣٫٢٥٥٠٫٨٨٨٫١٦٫١ودائع العمالء

٨٥٥٫٣١٧١٢١٫٣١٠٢٫٥صافي األصول

٠٫١٥٩٠٫١٥٥٢٫٦صافي األصول للسھم الواحد*

فترة التسعة أشھر 
المنتھیة في

فترة التسعة أشھر 
المنتھیة في

٪نسبة التغیر ٢٠١٦سبتمبر ٢٠١٧٣٠سبتمبر ٣٠
لایر عماني

باآلالف
 لایر عماني

باآلالف

)١٫٧(٧٨١٫٣٩٤٧١٫٤٠صافي إیرادات الفوائد

٦٥٩٫١٣٤٥٧٫١٣١٫٥لفترةلربح ال

-٠٫٠٠٩٠٫٠٠٩ربحیة السھم الواحد (على مستوى العام)**

)٢٫٠(٪١٧٫٩٢٪١٥٫٩٠رأس المالنسبة كفایة ***

سبتمبر على متوسط عدد األسھم العادیة ٣٠یتم احتساب صافي األصول (القیمة الدفتریة) للسھم الواحد بقسمة صافي األصول (القیمة الدفتریة) في *
سبتمبر.٣٠قید اإلصدار في 

بقسمة صافي الربح بعد الضریبة المنسوب إلى المساھمین العادیین على مستوى العام للفترة تم احتساب ربحیّة السھم الواحد (على مستوى العام) **
سبتمبر على متوسط عدد األسھم العادیة قید اإلصدار للفترة.٣٠المنتھیة في 

مرجحة بالمخاطر إلى رأس المال.تم احتساب نسبة كفایة رأس المال وفقاً لمعاھدة بازل لكفایة رأس المال. ویمثّل المعدل نسبة األصول ال***
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٧

٢٠١٧سبتمبر ٣٠قائمة الدخل الشامل المرحلیة المختصرة غیر المدققة لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

فترة الثالثة أشھر 
المنتھیة في 

سبتمبر ٣٠  
٢٠١٧

فترة الثالثة أشھر 
المنتھیة في 

سبتمبر ٣٠  
٢٠١٦

فترة التسعة 
أشھر المنتھیة في

سبتمبر ٣٠
٢٠١٧

فترة التسعة أشھر
المنتھیة في

سبتمبر ٣٠
٢٠١٦

إیضاحات

لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

٢٨١٫١٦٠٧٦٫١٦٥٠٦٫٤٦٠٤٢٫٤٦ ٥فوائد  الإیرادات 
)٥٧١٫٥()٧٢٥٫٦()١٤١٫٢()٢٨٠٫٢( ٦فوائد  المصروفات 

٠٠١٫١٤٩٣٥٫١٣٧٨١٫٣٩٤٧١٫٤٠صافي إیرادات الفوائد  

٨٦٤٫٣٢٠٦٫٣٢١٥٫١٠٩٦٠٫١٠رسومالإیرادات 
)٩٤٧٫١()٩٩٩٫١()٧٠١()٧٢٥(رسومالمصروفات 

١٣٩٫٣٥٠٥٫٢٢١٦٫٨٠١٣٫٩صافي إیرادات الرسوم 
٤٣٢٫٢٩٠٦٫١١٦٢٫٧٠٢٠٫٦صافي إیرادات التداول

١٠٥١١١٢٢١-إیرادات توزیعات األرباح
 ٣٨٥٣٨٥٤٤)٤٦(٧بالصافي-إیرادات التشغیل األخرى 

صافي إیرادات التشغیل قبل المحمل من انخفاض قیمة 
٥٢٦٫١٩٨٣٦٫١٨٣٠٨٫٥٥٢٦٩٫٥٦القروض ومخصصات مخاطر االئتمان األخرى 

المحمل من انخفاض قیمة القروض ومخصصات 
)٨١٤٫٤()٦١٠٫٢()٣٨١٫١()٢٧٤٫١(٨بالصافي من االستردادات-مخاطر االئتمان األخرى 

٢٥٢٫١٨٤٥٥٫١٧٦٩٨٫٥٢٤٥٥٫٥١صافي إیرادات التشغیل 

)١٣٠٫٣٤()٦٠٧٫٣٤()٤٤٣٫١٠()١٨٥٫١١(٩مصروفات التشغیل
)٧١٤٫١()٧١٤٫١()٥٧١()٥٧١(١٠إھالك أصول غیر ملموسة 

)٨٤٤٫٣٥()٣٢١٫٣٦()٠١٤٫١١()٧٥٦٫١١(إجمالي مصروفات التشغیل

٤٩٦٫٦٤٤١٫٦٣٧٧٫١٦٦١١٫١٥الربح قبل الضریبة
)١٥٤٫٢()٧١٨٫٢()٨٣٩()٠٥٤٫١(مصروفات ضریبیّة

٤٤٢٫٥٦٠٢٫٥٦٥٩٫١٣٤٥٧٫١٣ربح الفترة

الدخل/(الخسارة) الشاملة األخرى 
البنود التي ستتم إعادة تصنیفھا الحقاً إلى أرباح أو 

خسائر عند الوفاء بشروط معینة
متاح للبیعاستثمار 

)٤٦٧٫٤(٤٢٥٢٤٨٥٠٧ربح/(خسارة) القیمة العادلة-
ربح القیمة العادلة المعاد تصنیفھ إلى الربح أو الخسارة -

)٢٤٥()٣٧()٥٠(-عند االستبعاد
المبلغ المعاد تصنیفھ إلى الربح أو الخسارة فیما یتعلق -

 ٥٦- ٥٦-بانخفاض القیمة 
١٨٥٦٢)٢٣()٦٣(ضریبة الدخل

بعد خصم -الدخل / (الخسارة) الشاملة األخرى للفترة 
)٠٩٤٫٤(٣٦٢٢٣١٤٨٨الضرائب

٨٠٤٫٥٨٣٣٫٥١٤٧٫١٤٣٦٣٫٩إجمالي الدخل الشامل للفترة

١١األساسیة والمعدلة (لایر ُعماني)-ربحیة السھم الواحد 
٠٫٠٠٣٠٫٠٠٣٠٫٠٠٧٠٫٠٠٧للفترة-
٠٫٠١١٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠٠٩على 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

٢٠١٧سبتمبر ٣٠قائمة المركز المالي المرحلیة المختصرة غیر المدققة كما في 

سبتمبر٣٠في 
٢٠١٧

سبتمبر ٣٠في 
٢٠١٦

 مدققة
دیسمبر٣١في 

٢٠١٦

إیضاحات
 لایر عماني

باآلالف
 لایر عماني

باآلالف
 لایر عماني 

باآلالف
األصول

٦١٣٫١٣١٥٩٠٫٢٠٥٩٤٧٫٢٨٤نقدیة وأرصدة لدى البنوك المركزیة  
٥٥٦٫٥١٠١٩٫١٤٤٢٢٢٫٨٠مستحق من البنوك  

١٢٤٠٠٫٣٣٢٫١١٠٤٫٣٩٥٫١٤١٥٫٤١٨٫١بالصافي-عمالء لقروض وسلفیات ل
١٣٦١٥٫٨٣٩٦٨٨٫٤٧٢٩٦٩٫٤١٢استثمارات مالیة  

١٤٩١٦٫٢٨٥٧٤٫٢٩٢٩٩٫٢٣أصول أخرى  
١٥٨١٠٫٣٠٩٥٫٦٥٢٤٫٥أصول غیر ملموسة
١٦٨٥٧٫٢٥٧٦٣٫٢٦٥٠٤٫٢٦ممتلكات ومعدات  

٠٣٩٫٢١٢٠٫٢٠١٣٫٢أصول ضریبة مؤجلة
٨٠٦٫٤١٥٫٢٩٥٣٫٢٨١٫٢٨٩٣٫٢٥٣٫٢إجمالي األصول  

االلتزامات وحقوق المساھمین
االلتزامات

٥٥٣٫٤٩٩٢٣٫٤٥٤٢٦٫٣٧بنوك  المستحق إلى 
١٧٣٦١٫٠٠٣٫٢٥٥٠٫٨٨٨٫١٦٥٥٫٨٦٦٫١عمالءالودائع من 

١٨٤٧٤٫٣٩٣٥٤٫٣٣٠٢١٫٣٠التزامات أخرى  
٥٦٣٫٥٧٨٢٫٣٠٨١٫٦التزامات ضریبة جاریة
-٢٢٣-التزامات ضریبة مؤجلة

٩٥١٫٠٩٧٫٢٨٣٢٫٩٧١٫١١٨٣٫٩٤٠٫١إجمالي االلتزامات  

حقوق المساھمین
٢٣٠٣١٫٢٠٠٠٣١٫٢٠٠٠٣١٫٢٠٠رأس المال

٩٦٧٫٣٧٢٧٧٫٣٦٩٦٧٫٣٧(أ)٢٤احتیاطي قانوني  
)٧٢٩٫٢()٠١١٫٣()٢٤١٫٢((ب)٢٤احتیاطي القیمة العادلة المتاحة للبیع

٠٩٨٫٨٢٨٢٤٫٧٦٤٤١٫٧٨أرباح محتجزة  
٨٥٥٫٣١٧١٢١٫٣١٠٧١٠٫٣١٣صافي حقوق المساھمین  

٨٠٦٫٤١٥٫٢٩٥٣٫٢٨١٫٢٨٩٣٫٢٥٣٫٢إجمالي االلتزامات وحقوق المساھمین  

٠٫١٥٩٠٫١٥٥٠٫١٥٧لایر ُعماني-صافي األصول للسھم الواحد 

بنود خارج المیزانیّة العمومیّة:

التزامات عرضیة وارتباطات

٩٨٦٫٦٠٨٣١٫٤٠٩٧٦٫٥٢اعتمادات مستندیّة -

٤٥٠٫٣٤٣٧٤٠٫٣٤١٤٢٣٫٣٥٦ضمانات وسندات أداء-
١٩٩٤٧٫٩٨٥٩٨٤٫٠٣١٫١٦٥٩٫٩٠٣أخرى-

٣٨٣٫٣٩٠٫١٥٥٥٫٤١٤٫١٠٥٨٫٣١٣٫١

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

قرار أعضاء مجلس اإلدارة.بموجب ٢٠١٧أكتوبر ٢٩تم اعتماد إصدار القوائم المالیة المرحلیّة المختصرة في 

أندرو لونجكولز-سیر شیرارد كوبر ال

الرئیس التنفیذيرئیس مجلس اإلدارة



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

٩

٢٠١٧سبتمبر ٣٠قائمة التغیرات في حقوق المساھمین المرحلیة المختصرة غیر المدققة لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

احتیاطي قانونيرأس المال
احتیاطي القیمة 

اإلجماليالمحتجزةاألرباحالعادلة المتاحة للبیع
 لایر عماني 

باآلالف
 لایر عماني

باآلالف
 لایر عماني

باآلالف
 لایر عماني 

باآلالف
 لایر عماني

باآلالف

٢٠١٦٠٣١٫٢٠٠٢٧٧٫٣٦٠٨٣٫١١٢٥٫٧١٥١٦٫٣٠٨ینایر ١في 

إجمالي الدخل / (الخسارة) الشاملة للفترة  

٤٥٧٫١٣٤٥٧٫١٣---ربح الفترة  

(الخسارة) الشاملة األخرى للفترة  

)٠٩٤٫٤(-)٠٩٤٫٤(--(بالصافي من الضریبة)صافي الحركة في القیمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبیع

)٠٩٤٫٤(-)٠٩٤٫٤(--إجمالي (الخسارة) الشاملة األخرى للفترة 

٤٥٧٫١٣٣٦٣٫٩)٠٩٤٫٤(--إجمالي (الخسارة) / الدخل الشامل للفترة

معاملة مع المساھمین مسجلة مباشرة في حقوق المساھمین

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

٨٢٤٫٧٦١٢١٫٣١٠)٠١١٫٣(٢٠١٦٠٣١٫٢٠٠٢٧٧٫٣٦سبتمبر ٣٠في 

٤٤١٫٧٨٧١٠٫٣١٣)٧٢٩٫٢(٢٠١٧٠٣١٫٢٠٠٩٦٧٫٣٧ینایر ١في 

إجمالي الدخل الشامل للفترة 

٦٥٩٫١٣٦٥٩٫١٣---ربح الفترة  

الدخل الشامل اآلخر للفترة 

٤٨٨-٤٨٨--لالستثمارات المتاحة للبیع (بالصافي من الضریبة)صافي الحركة في القیمة العادلة 

٤٨٨-٤٨٨--إجمالي الدخل الشامل اآلخر للفترة 

٤٨٨٦٥٩٫١٣١٤٧٫١٤--إجمالي الدخل الشامل للفترة

معاملة مع المساھمین مسجلة مباشرة في حقوق المساھمین 

)٠٠٢٫١٠()٠٠٢٫١٠(---٢٠١٦توزیعات أرباح مدفوعة عن عام

٠٩٨٫٨٢٨٥٥٫٣١٧)٢٤١٫٢(٢٠١٧٠٣١٫٢٠٠٩٦٧٫٣٧سبتمبر ٣٠في 

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

٢٠١٧سبتمبر ٣٠قائمة التدفقات النقدیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

فترة التسعة أشھر 
المنتھیة في

التسعة أشھر فترة 
المنتھیة في

سبتمبر ٣٠  
٢٠١٧

سبتمبر ٣٠  
٢٠١٦

إیضاحات
لایر عماني   

باآلالف 
لایر عماني  

باآلالف 

التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل

٣٧٧٫١٦٦١١٫١٥الربح قبل الضریبة  
تسویات لـ:

-٧٣٥عداتالوالتجھیزاتثاث واألخسارة بیع -
 ٥٦-٧مالیةالستثمارات االانخفاض قیمة -
)٤٨١()١٠(٧مالیةالستثمارات االصافي الربح من بیع -
-المحمل من انخفاض قیمة القروض ومخصصات مخاطر االئتمان األخرى -

٨٦١٠٫٢٨١٤٫٤بالصافي من االستردادات
٩٢٢٩٫١٢٨٣٫١معداتالممتلكات والاستھالك -
١٠٧١٤٫١٧١٤٫١غیر ملموسةالصول األإھالك -
(١٫٤١٦))١٤٢٫٢(مالیةالستثمارات االإھالك خصم على -
١٣٣١٥١تكالیف الخدمات الحالیة لصاحب العمل، مع الفائدة-
٦٢ ٤٤إیجار تمویلي محمل-
-)٤٥٧(أثر تحویل العملة-
التغیر في األصول التشغیلیّة  -

)١١٠٫١٩٩(٤٠٥٫٨٣بالصافي-عمالء لالتغیر في قروض وسلفیات ل
٤١٥٫١٢)٦١٧٫٥(التغیر في األصول األخرى

التغیر في االلتزامات التشغیلیّة  -
٧٠٦٫١٣٦٢١٢٫٨٦ودائع من العمالءالالتغیر في 

)٥٣٩٫١٦(٣٠٨٫٩التغیر في االلتزامات األخرى
)١٩٨()٣٢(منافع تقاعد مدفوعة-
)٩٢٠()٢٤٤٫٣(ضریبة مدفوعة-

(٩٦٫٣٤٦)٠٥٩٫٢٤٠صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة التشغیل  

التدفقات النقدیة من أنشطة االستثمار  
)٩٩٨٫١٧٦٫١()٨٦١٫٤١٩٫٢(شراء استثمارات مالیّة  

٢٩٤٫٩٩٦٫١١٫٣٣٤٫٤١٥متحصالت من استحقاق استثمارات مالیّة  
)١٢٩٫١()٦٢١(شراء ممتلكات ومعدات  

- ٤متحصالت من بیع ممتلكات ومعدات  
١٥٦٫٢٨٨)١٨٤٫٤٢٤(صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من أنشطة االستثمار  

التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل
)٧٥٨٫٧()٠٠٢٫١٠(توزیعات أرباح مدفوعة

)٢٩٤(-إیجارات تمویلیة مدفوعة
)٠٥٢٫٨()٠٠٢٫١٠(صافي النقد المستخدم في أنشطة التمویل

٨٩٠٫٥١)١٢٧٫١٩٤(صافي التغیر في النقد وما یماثل النقد 
٧٤٣٫٣٢٧٧٩٦٫٢٥١نقد وما یماثل النقد في بدایة الفترةال

٢٨٦١٦٫١٣٣٦٨٦٫٣٠٣وما یماثل النقد في نھایة الفترةنقد ال

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 

إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة 

١١

الشكل القانوني واألنشطة ١

، 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 
مكتب برید السیب الرئیسي، سلطنة ُعمان. أسھم البنك ، ١١١الرمز البریدي ، ١٧٢٧عنوان المسجل للبنك ھو ص.ب من الفروع في سلطنة ُعمان. إن ال

مدرجة في سوق مسقط لألوراق المالیة.

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

أساس اإلعداد٢

االلتزام بمعاییر التقاریر المالیة الدولیة(أ)

"التقاریر المالیة المرحلیة"، الصادر عن مجلس معاییر ٣٤تم إعداد القوائم المالیة المرحلیة المختصرة للبنك وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم 
قم اریة الُعماني رالمحاسبة الدولیة ومتطلبات اإلفصاح الواردة بقواعد ونماذج اإلفصاح الصادرة عن الھیئة العامة لسوق المال وقانون الشركات التج

وتعدیالتھ واللوائح المنظمة الصادرة عن البنك المركزي الُعماني. ١٩٧٤

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

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

عرض المعلومات(ب)

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

أرقام المقارنة(ج) 

والنماذج الصادرة عن الھیئة العامة لسوق ٣٤المرحلیة المختصرة أرقاما مقارنة كما یقتضي المعیار المحاسبي الدولي رقم تتضمن ھذه القوائم المالیة 
المال.

استخدام التقدیرات واالفتراضات(د)

بیق استخدام المعلومات المتاحة وتطإن إعداد القوائم المالیة المرحلیة المختصرة یتطلب استخدام تقدیرات وافتراضات حول الظروف المستقبلیة. وإن
دارة أن أھم األحكام ھما عنصران رئیسیان عند القیام بوضع التقدیرات، وقد تختلف النتائج الفعلیة في المستقبل عن التقدیرات المفصح عنھا. وترى اإل

المالیة قیمة القروض والسلفیات وتقییم األدواتالسیاسات المحاسبیة للبنك التي تتطلب بالضرورة تطبیق األحكام ھي تلك التي تتعلق بانخفاض
وانخفاض 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

اإلعداد (تابع)أساس ٢

التطورات المحاسبیّة المستقبلیّة (ھـ)

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

أو ٢٠١٨ینایر ١تدخل مجموعةً أخرى من المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر والتفسیرات حیز التطبیق بالنسبة للفترات السنویّة التي تبدأ في 
.٢٠١٧لعام بعد ذلك التاریخ. ومن غیر المتوقَّع أن یكون لدى أيٍّ منھا تأثیٌر جوھريٌّ على القوائم المالیة المرحلیة المختصرة للبنك. 

السیاسات المحاسبیة ٣

ة كما في وللسنة یإن السیاسات المحاسبیة التي طبقھا البنك في ھذه القوائم المالیّة المرحلیة المختصرة تتفق مع تلك التي طبقھا البنك في قوائمھ المال
.٢٠١٦دیسمبر ٣١المنتھیة في 

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

المنتجات والخدمات٤

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

 تقدم الخدمات المصرفیة لألفراد وإدارة الثروات مجموعةً واسعةً من المنتجات والخدمات لتلبیة االحتیاجات المصرفیة الشخصیة والتمویل
لعمالء على منتجات الخدمات المصرفیة الشخصیة لعروض الاالستھالكي واحتیاجات إدارة الثروات للعمالء األفراد. وعادةً ما تشتمل 

جاریة وحسابات التوفیر والرھون والقروض الشخصیة وبطاقات االئتمان وبطاقات الخصم وخدمات الدفع المحلیة والدولیة)، (الحسابات ال
باإلضافة إلى خدمات إدارة الثروات (التأمین والمنتجات االستثماریة وخدمات التخطیط المالیة).

خدمات تمویل المدیونیّات وعملیات إدارة الدفع والنقد والتمویل التجاري أما عن الخدمات المصرفیة التجاریة، فتشتمل عروضھا على تقدیم
رة المباشالمصرفیة خدمات الالدولي والخزانة وأسواق رأس المال والبطاقات التجاریة والنقد و مشتقاتھ في الصرف األجنبي وأسعاره، و

وإنجاز المعامالت عبر اإلنترنت. 

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

ئتمان واألسعار والصرف األجنبي وأسواق المال واألوراق المالیة واألنشطة باإلضافة إلى أعمال األسواق التي تقدم خدمات في مجال اال
االستثماریة الرئیسیة.

 قامت إدارة البنك بإعادة تنظیم بعض اإلدارات في مركز خدمات الشركات بضم إدارة المیزانیة ٢٠١٧مركز خدمات الشركات: خالل عام ،
العمومیة وإدارات أخرى.

إیرادات الفوائد٥

سبتمبر ٣٠(٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في ٪٣٫٠٠بلغت إیرادات الفوائد عن األصول المحملة بفوائد معدالً سنویاً شامالً قدره 

٣٫١٨-٢٠١٦٪.(

فترة التسعة أشھر 
المنتھیة في 

فترة التسعة أشھر 
المنتھیة في 

سبتمبر٣٠ سبتمبر٣٠   
٢٠١٧٢٠١٦

عمانيلایر   
باآلالف

 لایر عماني
باآلالف

٥٠٠٫٤١٨٤١٫٤١قروض وسلفیات للعمالء
٠٠٦٫٤٣٦٣٫٣استثمارات مالیة

٦٧٤٢١١بنوكالمستحق من 

٣٢٦٦٢٧أخرى
٥٠٦٫٤٦٠٤٢٫٤٦



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة (تابع)

١٣

مصروفات الفوائد٦

).٪٠٫٣٩-٢٠١٦سبتمبر ٣٠(٪٠٫٤٥، بلغ متوسط التكلفة السنویة الشاملة لألموال ٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

فترة التسعة أشھر 
المنتھیة في 

فترة التسعة أشھر 
المنتھیة في 

سبتمبر٣٠ سبتمبر٣٠   
٢٠١٧٢٠١٦

 لایر عماني
باآلالف

 لایر عماني
باآلالف

)٥٦٧٫٥()٧٢٥٫٦(ودائع من العمالء

)٤(-بنوك  المستحق إلى 

)٥٧١٫٥()٧٢٥٫٦(

صافي-إیرادات تشغیل أخرى ٧

فترة التسعة أشھر 
المنتھیة في 

فترة التسعة أشھر 
المنتھیة في

سبتمبر٣٠ سبتمبر٣٠   
٢٠١٧٢٠١٦

لایر عماني باآلالفلایر عماني باآلالف

١٠٤٨١صافي الربح من بیع استثمارات مالیة

)٥٦(-االنخفاض في قیمة االستثمارات المالیة

-)٣٥(معداتالوالتجھیزاتثاث واألخسارة بیع 

٦٣١١٩إیرادات أخرى

٣٨٥٤٤

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

فترة التسعة أشھر 
المنتھیة في 

فترة التسعة أشھر 
المنتھیة في

سبتمبر٣٠ سبتمبر٣٠   
٢٠١٧٢٠١٦

 لایر عماني 
باآلالف

 لایر عماني
باآلالف

)٢١٤٫٢(٨١٣)١٢عام (إیضاح -محرر/ (مخصص) خالل الفترة 

)٧٦٣٫٥()٤١٢٫٦()١٢محدد (إیضاح -مخصص خالل الفترة 

٤٣٥٫١٧٨٠٫١)١٢(إیضاح محدد –مخصصات محررة / مستردة 

٥٨٠٢٩١تسویات نتیجة رد القیمة العادلة

٢١٣١فوائد مجنبة محررة

٤٣٥٫١٤٤٣٫١قروض مشطوبة مستردة

)٣٨٢()٤٨٢(دیون معدومة مشطوبة مباشرةً بقائمة الدخل الشامل

)٨١٤٫٤()٦١٠٫٢(



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

(تابع)إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة 

١٤

مصروفات التشغیل٩

فترة التسعة أشھر 
المنتھیة في 

فترة التسعة أشھر 
المنتھیة في

سبتمبر٣٠ سبتمبر٣٠   
٢٠١٧٢٠١٦

 لایر عماني 
باآلالف

 لایر عماني 
باآلالف

)١٠٤٫١٧()٩٠٥٫١٦(منافع وتعویضات الموظَّفین   

)٧٤٣٫١٥()٤٧٣٫١٦(داریة*   اإلعمومیة والمصروفات ال

)٢٨٣٫١()٢٢٩٫١(معدات   الممتلكات والاستھالك 

)١٣٠٫٣٤()٦٠٧٫٣٤(

٢٠١٦:٠٫٩سبتمبر ٣٠لایر ُعماني التي تمثل مصروفات سحب "جائزة مندوس" (ملیون ١٫٣* تشمل المصروفات العمومیّة واإلداریّة للفترة الحالیّة 
ملیون لایر ُعماني).

إھالك أصول غیر ملموسة١٠

والمعدلةاألساسیة -ربحیة السھم الواحد ١١

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

فترة التسعة أشھر 
المنتھیة في

فترة التسعة أشھر 
السنة المنتھیة فيالمنتھیة في

سبتمبر٣٠ سبتمبر٣٠  دیسمبر٣١ 
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦

٣١٢٫٠٠٠٫٢٣١٢٫٠٠٠٫٢٣١٢٫٠٠٠٫٢المتوسط المرجح لعدد األسھم الصادرة (باآلالف)

٦٥٩٫١٣٤٥٧٫١٣٨٩٩٫١٦صافي ربح الفترة/ السنة (لایر عماني باآلالف)

األساسیة والمعدلة (لایر ُعماني)-ربحیة السھم الواحد 

٠٫٠٠٧٠٫٠٠٧٠٫٠٠٨للفترة-

٠٫٠٠٩٠٫٠٠٩٠٫٠٠٨على مستوى العام-

فترة التسعة أشھر 
المنتھیة في 

فترة التسعة أشھر 
المنتھیة في

سبتمبر٣٠ سبتمبر٣٠   

٢٠١٧٢٠١٦
 لایر عماني 

باآلالف
 لایر عماني

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

)٣١٩٫١()٣١٩٫١(ودائع أساسیّة -
)٣٩٥()٣٩٥(عالقات العمالء -

)٧١٤٫١()٧١٤٫١(



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة (تابع)

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

سبتمبر٣٠ سبتمبر٣٠  دیسمبر٣١ 
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦

 لایر عماني 
باآلالف

 لایر عماني 
باآلالف

 لایر عماني
باآلالف

٤٤١٫٥٩٠٢٣٫٦٣٧٤٥٫٦٣سحب على المكشوفال
٦٢٧٫٢٤٢١٣٫٢٣٥٤٣٫٢٣بطاقات االئتمان

٥٠٧٫٠٢٣٫١٠٧٣٫١١٧٫١٦٨٠٫١٤٥٫١قروض
٤٠٨٫٢٦٩٤٧٧٫٢٦٥٠٧٦٫٢٥٨قروض استیراد نظیفة

٩٦٦٫٢٣١٥٢٫٨٦٩٣٫٩فواتیر مخصومة / مشتراة
٩٤٩٫٤٠٠٫١٩٣٨٫٤٧٦٫١٧٣٧٫٥٠٠٫١إجمالي القروض والسلفیات

)٥٠٨٫٢٦()٤٨٧٫٢٧()٢٩٦٫١٨(محدد-مخصص انخفاض قیمة القروض 
)٦٠٤٫١٨()٦٤٩٫١٨()٧٩١٫١٧(عام*-مخصص انخفاض قیمة القروض 

)٢١٠٫٣٧()٦٩٨٫٣٥()٤٦٢٫٣٢(فوائد مجنبة**

٤٠٠٫٣٣٢٫١١٠٤٫٣٩٥٫١٤١٥٫٤١٨٫١صافي القروض والسلفیات

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

جمالي القروض والسلفیات للعمالء:إلفیما یلي فئات معدالت فوائد 

سبتمبر٣٠ سبتمبر٣٠  دیسمبر٣١ 

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦
 لایر عماني

باآلالف
 لایر عماني

باآلالف
 لایر عماني

باآلالف

٢٢٥٫٩٧٧٣٢٤٫٠٠٤٫١٩٤٧٫٠٤٩٫١٪٥-٠

١٩٥٫٢٩٧٨٦٥٫٣٣٠٥٦٩٫٣١٤٪٧-٥

١٣٣٫٥٦٢٢٥٫٩٠٩٩٦٫٨٤٪١٠-٧

٣٣٩٫٤٠١١٦٫٢٦٣١٠٫٢٦٪١٣-١٠
٠٥٧٫٣٠٤٠٨٫٢٥٩١٥٫٢٤٪١٣أكثر من 

٩٤٩٫٤٠٠٫١٩٣٨٫٤٧٦٫١٧٣٧٫٥٠٠٫١

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

سبتمبر٣٠ سبتمبر٣٠  دیسمبر٣١ 

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦
 لایر عماني

باآلالف
 لایر عماني 

باآلالف
 لایر عماني

باآلالف

٢٢٣٫٤٣٧٠٣٦٫٤٩٨٦٩٢٫٥٢٦أشھر٦-٠

٥٢٣٫٦٩٨٨٫٩٤١٧٫١٥شھرا١٢-٦

١٠٧٫٤٦٢٨٠٫٣٣٧٧٨٫٣١سنوات٣-١

٤٤١٫١٥٦٥٧٧٫٢٣٢٦٤٦٫٢٣٣سنوات٥-٣
١٠٦٫٦٨٦٢٢٣٫٦٢١٨٨٢٫٦١٠سنوات٥أكثر من 

٤٠٠٫٣٣٢٫١١٠٤٫٣٩٥٫١٤١٥٫٤١٨٫١



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة (تابع)

١٦

بالصافي (تابع)-للعمالء قروض وسلفیات١٢

تركز القروض والسلفیات:

قروض وسلفیات للعمالء حسب القطاع 

سبتمبر٣٠ سبتمبر٣٠  دیسمبر٣١ 

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦
 لایر عماني 

باآلالف
 لایر عماني 

باآلالف
 لایر عماني

باآلالف

٢٠٠٫٤٩٢٦١٥٫٤٨٩٥٨١٫٤٨٤قروض شخصیّة واستھالكیّة

التجاریّة والشركات

٨٥٧٫٢٥٤٠١٣٫٢٢٧٧١٣٫٢٠٨تجارة االستیراد

٢٠٦٫٥١٩٣٦٫٧٣٣٤١٫٥٩اإلنشاءات

٢٧٠٫٢٧٠٢٢١٫٢٥٠٨٣٨٫٢٤١التصنیع

٨٧٠٫٢٦٤٧١٫٥٣٢٨٦٫٤٥تجارة الجملة والتجزئة

٩٦٠٫٤٤٤٢٦٫١١٣١٥٣٫١١٣الكھرباء والغاز والمیاه والنقل واالتصاالت

٤٩٢٫٨٦٢١٥٫١٣٦٢٧٦٫١١٩الخدمات

٥٣١٫١١٤١٣٨٫٨٨٨٦٩٫٨٧التعدین والمحاجر

٥٦٣٫٥٩٩٠٣٫٤٤٦٨٠٫١٤٠أخرى

٧٤٩٫٩٠٨٣٢٣٫٩٨٧١٥٦٫٠١٦٫١

٩٤٩٫٤٠٠٫١٩٣٨٫٤٧٦٫١٧٣٧٫٥٠٠٫١إجمالي مجموع القروض والسلفیات  

)٥٠٨٫٢٦()٤٨٧٫٢٧()٢٩٦٫١٨(محدد -مخصص انخفاض قیمة القروض 

)٦٠٤٫١٨()٦٤٩٫١٨()٧٩١٫١٧(عام-قیمة القروض مخصص انخفاض 

)٢١٠٫٣٧()٦٩٨٫٣٥()٤٦٢٫٣٢(فوائد مجنبة
٤٠٠٫٣٣٢٫١١٠٤٫٣٩٥٫١٤١٥٫٤١٨٫١صافي القروض والسلفیات

٠٥٤٫٥٦٩٢٦٫٦٨١٢٧٫٦٩قروض متعثرة

)٪٩٢٫٢–٢٠١٦دیسمبر ٣١و٪٩١٫٧–٢٠١٦سبتمبر ٣٠(٪٩٠٫٦یمثل المخصص المحدد النخفاض قیمة القروض والفوائد المجنبة نسبة 
من إجمالي القروض والسلفیات المتعثرة.

مخصص انخفاض قیمة القروض والفوائد المجنبة

:٢٠١٧سبتمبر ٣٠فیما یلي تحلیل حركة مخصص انخفاض قیمة القروض لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

إجمالي مخصص مخصص
المخصصعاممحدد

 لایر عماني
باآلالف

 لایر عماني
باآلالف

 لایر عماني
باآلالف

٢٠١٧٥٠٨٫٢٦٦٠٤٫١٨١١٢٫٤٥ینایر ١الرصید في 
٤١٢٫٦-٤١٢٫٦)٨مخصص خالل الفترة (إیضاح 

)٢٤٨٫٢()٨١٣()٤٣٥٫١()٨مخصصات محررة / مستردة (إیضاح 
)١٨٩٫١٣(-)١٨٩٫١٣(مشطوب خالل الفترة 

٢٠١٧٢٩٦٫١٨٧٩١٫١٧٠٨٧٫٣٦سبتمبر ٣٠في الرصید



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة (تابع)

١٧

بالصافي (تابع)-قروض وسلفیات للعمالء ١٢

:٢٠١٦سبتمبر ٣٠فیما یلي تحلیل حركة مخصص انخفاض قیمة القروض لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

إجمالي مخصص مخصص

المخصصعاممحدد
 لایر عماني

باآلالف
 لایر عماني 

باآلالف
 لایر عماني

باآلالف

٢٠١٦٣٨٠٫٢٨٤٣٥٫١٦٨١٥٫٤٤ینایر ١الرصید في 
٧٦٣٫٥٢١٤٫٢٩٧٧٫٧)٨مخصص خالل الفترة (إیضاح 

)٧٨٠٫١(-)٧٨٠٫١()٨مخصصات محررة / مستردة (إیضاح 
)٨٧٦٫٤(-)٨٧٦٫٤(مشطوب خالل الفترة

٢٠١٦٤٨٧٫٢٧٦٤٩٫١٨١٣٦٫٤٦سبتمبر ٣٠الرصید في 

فیما یلي تحلیل حركة الفوائد المجنبة لفترة التسعة أشھر المنتھیة:

سبتمبر٣٠ سبتمبر٣٠   
٢٠١٧٢٠١٦

 لایر عماني
باآلالف

 لایر عماني
باآلالف

٢١٠٫٣٧٤٤١٫٣٨الرصید في بدایة الفترة
٧٩٩٫٥٩٣٨٫٥مجنبة خالل الفترة

)٤٩٨()٤٩٧(الدخل الشاملمحرر في قائمة
)١٨٣٫٨()٠٥٠٫١٠(مشطوب خالل الفترة

٤٦٢٫٣٢٦٩٨٫٣٥الرصید في نھایة الفترة

ملیون لایر ١٫٣٧٢٫٢-٢٠١٦سبتمبر ٣٠(٢٠١٧سبتمبر ٣٠ملیون لایر ُعماني كما في ١٫٢٩٨٫٩بلغت القیمة العادلة المقدرة للقروض والسلفیات 
ملیون لایر ُعماني).١٫٣٩٥٫٢-٢٠١٦دیسمبر ٣١عماني و



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

سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠ سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠دیسمبر٣١  سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠دیسمبر٣١  دیسمبر٣١ 

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف

سوق مسقط لألوراق المالیة-أوراق مالیة متداولة 
٣٣٠٣٣٠-٣٧٢٣٧١-٣٧٢٣٧١-التأمین

٠٥٠٫٦٨٤٨٨٫٨٢٦٩٧٫٧٠٠٥٠٫٦٨٤٨٨٫٨٢٦٩٧٫٧٠٩٠٧٫٧٠٥٢٢٫٨٦٤٥٤٫٧٤سندات حكومیة
٠٥٠٫٦٨٨٦٠٫٨٢٠٦٨٫٧١٠٥٠٫٦٨٨٦٠٫٨٢٠٦٨٫٧١٩٠٧٫٧٠٨٥٢٫٨٦٧٨٤٫٧٤

استثمارات غیر مدرجة وأخرى

٣٤٣٫٧٦٨٢٧٧٫٣٨٦٣٦٢٫٣٣٨٣٤٣٫٧٦٨٢٧٧٫٣٨٦٣٦٢٫٣٣٨٧٨٨٫٧٦٧٦٦٤٫٣٨٥٧١٢٫٣٣٧أذون الخزانة

٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠أسھم ُعمانیة غیر مدرجة*

٧٢٦٧٧٢٦٧٧٢٦٧أسھم أجنبیة غیر مدرجة*
٩٥٥٫٢٢٦٥٫٣٢٧٢٫٣٩٥٥٫٢٢٦٥٫٣٢٧٢٫٣٢٨٩٫٣٣٢١٫٣٣١٢٫٣وحدات صنادیق االستثمار

٥٦٥٫٧٧١٨٢٨٫٣٨٩٩٠١٫٣٤١٥٦٥٫٧٧١٨٢٨٫٣٨٩٩٠١٫٣٤١٣٤٤٫٧٧١٢٧١٫٣٨٩٢٩١٫٣٤١

٦١٥٫٨٣٩٦٨٨٫٤٧٢٩٦٩٫٤١٢٦١٥٫٨٣٩٦٨٨٫٤٧٢٩٦٩٫٤١٢٢٥١٫٨٤٢١٢٣٫٤٧٦٠٧٥٫٤١٦اإلجمالي

* تدرج األسھم العمانیة غیر المدرجة واألسھم األجنبیة غیر المدرجة بالتكلفة ناقصا مخصص االنخفاض في القیمة، إن وجد.



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

(تابع)إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة 

١٩

مصنفة كمتاحة للبیع (تابع)–استثمارات مالیة ١٣

سبتمبر٣٠فیما یلي تفاصیل االستثمارات المتاحة للبیع: دیسمبر٣١سبتمبر٣٠ 

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦
 لایر عماني

باآلالف
 لایر عماني

باآلالف
 لایر عماني

باآلالف

تكلفة:

٩٠٧٫٧٠٨٥٢٫٨٦٧٨٤٫٧٤أسھم واستثمارات أخرى -مدرجة 

٣٤٤٫٧٧١٢٧١٫٣٨٩٢٩١٫٣٤١استثمارات غیر مدرجة وأخرى

٢٥١٫٨٤٢١٢٣٫٤٧٦٠٧٥٫٤١٦

خسارة إعادة التقییم من:

)١٠٦٫٣()٤٣٥٫٣()٦٣٦٫٢(أسھم مدرجة وأوراق مالیّة أخرى

٦١٥٫٨٣٩٦٨٨٫٤٧٢٩٦٩٫٤١٢

أصول أخرى١٤

سبتمبر٣٠ دیسمبر٣١سبتمبر٣٠ 

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦
 لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني

باآلالف

١١٦٫١٦٧١١٫١٦٦٣٩٫١٥أوراق قبول

٨٤٤٫٧٦٦٣٫٦٤٤٥٫٥إدراج األثر اإلیجابي للسوق-مشتقاتال

٧٠١٨٦٦٠٨٤٫١دفعات مقدمة وإیرادات مستحقة

٢٥٥٫٤٣٣٤٫٥١٣١٫١أخرى

٩١٦٫٢٨٥٧٤٫٢٩٢٩٩٫٢٣

أصول غیر ملموسة١٥

سبتمبر٣٠ دیسمبر٣١سبتمبر٣٠ 
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦

 لایر عماني
باآلالف

 لایر عماني
باآلالف

لایر عماني
باآلالف

٣٠٦٫١٢٣٠٦٫١٢٣٠٦٫١٢ودائع أساسیّة
٦٩١٫٣٦٩١٫٣٦٩١٫٣عالقات العمالء

٩٩٧٫١٥٩٩٧٫١٥٩٩٧٫١٥
)٤٧٣٫١٠()٩٠٢٫٩()١٨٧٫١٢(ناقصاً: اإلھالك

٨١٠٫٣٠٩٥٫٦٥٢٤٫٥

ممتلكات ومعدات١٦

جھیزاتملیون لایر ُعماني). كانت قیمة األثاث والت٢٠١٦:١٫١سبتمبر ٣٠ملیون لایر عماني (٠٫٦خالل الفترة، تمت إضافة أثاث ومعدات بمبلغ 
: ال شيء).٢٠١٦سبتمبر ٣٠ملیون لایر عماني (٠٫٤خالل الفترة التي تم استبعادھاوالمعدات 

ودائع من العمالء١٧

سبتمبر٣٠ سبتمبر٣٠  دیسمبر٣١ 

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦
 لایر عماني

باآلالف
 لایر عماني

باآلالف
 لایر عماني 

باآلالف

فیما یلي تفاصیل الودائع:

٧٨٩٫٠٢٨٫١٩٢١٫٩٣١٦١٣٫٩٢٩وتحت الطلبجاریة 

٦٩٦٫٤٤٨٢١٤٫٤٦٦١٤٣٫٤٦١توفیر

٥٢١٫٥٢٣٤٩٦٫٤٨٧٤٥٢٫٤٧٣ودائع ألجل

٣٥٥٫٢٩١٩٫٢٤٤٧٫٢أخرى

٣٦١٫٠٠٣٫٢٥٥٠٫٨٨٨٫١٦٥٥٫٨٦٦٫١



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

(تابع)إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة 

٢٠

ودائع من العمالء (تابع)١٧

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

سبتمبر٣٠ سبتمبر٣٠  دیسمبر٣١ 
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦

 لایر عماني 
باآلالف

 لایر عماني 
باآلالف

 لایر عماني
باآلالف

٤٥٧٫٧٥٢٠١٤٫٦٥٧٢٧٢٫٦٨١أشھر٦-٠
٥٠٣٫٢٦٦٩٢٤٫٣٤٣١٩٦٫٢٧٤شھرا١٢-٦
٣٨٢٫٤٣٥٥٠١٫٣٤٢٣٥٠٫٣٥١سنوات٣-١
٣٧٥٫١٤٠٣٤٠٫١٤٩٨٤١٫١٥٧سنوات٥-٣

٦٤٤٫٤٠٨٧٧١٫٣٩٥٩٩٦٫٤٠١سنوات٥من أكثر 
٣٦١٫٠٠٣٫٢٥٥٠٫٨٨٨٫١٦٥٥٫٨٦٦٫١

فیما یلي فئات معدالت فائدة الودائع:

سبتمبر٣٠ سبتمبر٣٠  دیسمبر٣١ 
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦

 لایر عماني
باآلالف

 لایر عماني
باآلالف

 لایر عماني
باآلالف

٢٥٤٫٧٩٧٫١٠٩٦٫٦١١٫١٧٥٢٫٦٣٣٫١٪٢-٠
١٠٧٫٢٠٦٢٤٩٫٢٧٧٩٠٣٫٢٣٢٪٤-٢
٢٠٥-٪٦-٤-

٣٦١٫٠٠٣٫٢٥٥٠٫٨٨٨٫١٦٥٥٫٨٦٦٫١

التزامات أخرى١٨

سبتمبر٣٠ سبتمبر٣٠  دیسمبر٣١ 
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦

 لایر عماني
باآلالف

 لایر عماني
باآلالف

 لایر عماني
باآلالف

٧٤١٫١٢١١٢٢٨إدراج األثر السلبي للسوق-مشتقات 
٨٥٦٥٨٩٧٥٥التزام منافع التقاعد

١١٦٫١٦٧١١٫١٦٦٣٩٫١٥أوراق قبول
٨٢٣٢٠٨٧١١مخصصات

٠٧٦٫٦٦٩٧٫٥٦٥٠٫٦مستحقات وإیرادات مؤجلة
٥٠٨٧٣٢٤٦٤التزام بموجب عقد إیجار تمویلي

٣٥٤٫١٣٢٠٦٫٩٥٧٤٫٥أخرى
٤٧٤٫٣٩٣٥٤٫٣٣٠٢١٫٣٠

وارتباطات ومشتقاتالتزامات عرضیة ١٩

سبتمبر٣٠ سبتمبر٣٠  دیسمبر٣١ 

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦
 لایر عماني

باآلالف
 لایر عماني

باآلالف
 لایر عماني

باآلالف

١٩٠٫٦٠٢٢٥٠٫٥٩٤٥٦٦٫٦٤٣التزامات غیر مسحوبة وقابلة لإللغاء بدون شروط

٣٧٨٫٤١٣١١٫١٠٠٣٨٥٫٩٧التزامات غیر مسحوبة وغیر قابلة لإللغاء بدون شروط

٣٧٩٫٢٦٥٤٢٣٫٢٦٠٧٠٨٫٨٥عقود صرف العملة األجنبیة اآلجلة

٠٠٠٫٧٧٠٠٠٫٧٧٠٠٠٫٧٧مقایضات أسعار الفائدة 

٩٤٧٫٩٨٥٩٨٤٫٠٣١٫١٦٥٩٫٩٠٣

القانوني للبنك، ترى إدارة البنك أنھ ال ، كانت ھناك بعض الدعاوى القانونیة القائمة بحق البنك. واستناداً إلى رأي المستشار ٢٠١٧سبتمبر ٣٠كما في 
یتوقع أن ینتج أي التزام إضافي من ھذه الدعاوى وبالتالي من غیر الضروري تكوین أي مخصصات إضافیة في ھذا الصدد.



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

(تابع)إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة 

٢١

أساس تقییم األصول وااللتزامات المالیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة٢٠

أسالیب التقییم

اإلجمالي٢المستوى١المستوى 
 لایر عماني

باآلالف
 لایر عماني 

باآلالف
 لایر عماني

باآلالف

٢٠١٧سبتمبر ٣٠في 

األصول

٨٤٤٫٧٨٤٤٫٧-المشتقات 

٣٤٨٫٨٣٩٣٤٨٫٨٣٩-االستثمارات المالیّة: المتاحة للبیع  

االلتزامات

٧٤١٫١٧٤١٫١-المشتقات  

٤٧٨٫٨٣٤٧٨٫٨٣-العمالءودائع من 

٢٠١٦سبتمبر ٣٠في 

األصول

٦٦٣٫٦٦٦٣٫٦-المشتقات 

٣٧٢٠٣٠٫٤٧٢٤٠٢٫٤٧٢االستثمارات المالیّة: المتاحة للبیع  

االلتزامات

٢١١٢١١-المشتقات

٧٦٧٫٨٢٧٦٧٫٨٢-ودائع من العمالء

٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

األصول

٤٤٥٫٥٤٤٥٫٥-المشتقات 

٣٧١٣٣١٫٤١٢٧٠٢٫٤١٢االستثمارات المالیّة: المتاحة للبیع  

االلتزامات

٢٢٨٢٢٨-المشتقات

٤٠٤٫٨٢٤٠٤٫٨٢-ودائع من العمالء

االستثمارات والمشتقات المالیة

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

و معدل تقدیرات اإلدارة ویكون معدل الخصم ھعند استخدام أسالیب التدفقات النقدیة المخصومة، تستند التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة إلى أفضل 
یتعلق بالسوق بالنسبة ألداة مالیة مماثلة بتاریخ التقریر.

تریة لألصول لعقود في القیمة الدفھذه االسوق. تم إدراج تعدیالت القیم السوقیة لمن على أساس البیانات المستمدةیتم تقییم عقود صرف العمالت األجنبیة 
األخرى.وااللتزامات 

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



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة (تابع)

٢٢

عدم تطابق األصول وااللتزامات٢١

وھو كما یلي:٩٥٥االلتزامات واألصول إلى تعمیم البنك المركزي الُعماني رقم ب م تطابقیستند عدم 

٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٦٣١سبتمبر ٢٠١٧٣٠سبتمبر ٣٠

األصولفترات االستحقاق

االلتزامات 
وحقوق 

األصولعدم التطابقالمساھمین

االلتزامات 
وحقوق 

األصولعدم التطابقالمساھمین

االلتزامات 
وحقوق 

عدم التطابقالمساھمین
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

٤٢١٫٣٨٦٫١٢٩٨٫٨٤٥١٢٣٫٥٤١٨٣١٫١٧٣٫١٣٣٦٫٧٣٩٤٩٥٫٤٣٤٥٤٠٫١٣٨٫١٣٩٩٫٧٥٣١٤١٫٣٨٥أشھر٦-٠

)٣٧٦٫١٦٩(٠٦٨٫١٢٣٤٤٤٫٢٩٢)٧٣٧٫٢٥٩(١٢٧٫٩٨٨٦٤٫٣٥٧)٢٣٦٫٢٦٤(٤٢٣٫١٧٦٥٩٫٢٨١شھرا١٢-٦

)٤٦١٫٢٩٤(٨٨٩٫٥٦٣٥٠٫٣٥١)٦٢٠٫٢٧٧(٨٨١٫٦٤٥٠١٫٣٤٢)٧٩٧٫٣٢١(٨٣٧٫١١٣٦٣٤٫٤٣٥سنوات٣-١

٧٩١٫١٦٠٣٧٥٫١٤٠٤١٦٫٢٠٢١٢٫٢٧٨٣٤٠٫١٤٩٨٧٢٫١٢٨٣٠٠٫٢٧٩٨٤١٫١٥٧٤٥٩٫١٢١سنوات٥-٣

)٧٦٣٫٤٢(٠٩٦٫٦٥٦٨٥٩٫٦٩٨)٠١٠٫٢٦(٣٣٤٫٧٣٧٨٤٠٫٧١٢٤٩٤٫٢٤٩٠٢٫٦٦٦٩١٢٫٦٩٢سنوات٥أكثر من 
٨٩٣٫٢٥٣٫٢٨٩٣٫٢٥٣٫٢-٩٥٣٫٢٨١٫٢٩٥٣٫٢٨١٫٢-٨٠٦٫٤١٥٫٢٨٠٦٫٤١٥٫٢-



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

(تابع)إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة 

٢٣

التعرض لمخاطر االئتمان٢٢

بالصافي-لعمالء لقروض وسلفیات 

سبتمبر٣٠ سبتمبر٣٠  دیسمبر٣١ 
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦

 لایر عماني 
باآلالف

 لایر عماني
باآلالف

 لایر عماني
باآلالف

٠٥٤٫٥٦٩٢٦٫٦٨١٢٧٫٦٩)١٢متعثرة (إیضاح -منخفضة القیمة بشكل فردي 
الفوائد المحددة والفوائد المجنبة (إیضاح -مخصص انخفاض قیمة القروض 

٧١٨٫٦٣()١٨٥٫٦٣()٧٥٨٫٥٠()١٢(
٢٩٦٫٥٧٤١٫٥٤٠٩٫٥القیمة الدفتریة للمتعثرة

تجاوزت موعد استحقاقھا ولم تنخفض قیمتھا
٧١٥٫٢٢٦٢٢٫٢١٥٤٤٫٧یوماً ٣٠-١

٩٧٢٫٢٢٦٧٫٢٨٢٣٫٣یوماً ٦٠-٣١
٢٨٢٫٢٢٩٥٫١٧٤٤٫١یوماً ٨٩-٦١

٩٢٦٫٣١٦٫١٨٢٨٫٣٨٢٫١٤٩٩٫٤١٨٫١لم تتجاوز موعد استحقاقھا ولم تتعرض لالنخفاض في القیمة

)٦٠٤٫١٨()٦٤٩٫١٨()٧٩١٫١٧()١٢عام (إیضاح -مخصص انخفاض قیمة القروض 

٤٠٠٫٣٣٢٫١١٠٤٫٣٩٥٫١٤١٥٫٤١٨٫١)١٢إجمالي القیمة الدفتریة (إیضاح 

أصول لم تتجاوز موعد استحقاقھا ولم تتعرض لالنخفاض في القیمة

سبتمبر٣٠ سبتمبر٣٠  دیسمبر٣١ 
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦

 لایر عماني 
باآلالف

 لایر عماني
باآلالف

 لایر عماني 
باآلالف

٤٨٦٫١٠١٢٣٢٫١٧٠٧٦٧٫٢٥٠أرصدة لدى البنك المركزي
٥٥٦٫٥١٠١٩٫١٤٤٢٢٢٫٨٠بنوكالمستحق من 

٣٩٣٫٨٣٦٧٦٥٫٤٦٨٠٥٩٫٤٠٩استثمارات مالیة
٢١٥٫٢٨٧٠٨٫٢٨٢١٥٫٢٢أصول أخرى

٦٥٠٫٠١٧٫١٧٢٤٫٨١١٢٦٣٫٧٦٢

رأس المال ٢٣

-٢٠١٦دیسمبر ٣١و٢٠١٦سبتمبر ٣٠لایر ُعماني للسھم الواحد (٠٫١٠٠سھماً مدفوعاً بالكامل بقیمة ٢٫٠٠٠٫٣١٢٫٧٩٠ینقسم رأس مال البنك إلى 
لایر ُعماني 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 ٣١و٢٠١٦سبتمبر ٣٠للسھم الواحد (

المساھمون الرئیسیون 

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

سبتمبر٣٠ سبتمبر٣٠  دیسمبر٣١ 

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦

عدد األسھمعدد األسھمعدد األسھم

٥٢٣٫١٥٩٫٠٢٠٫١٥٢٣٫١٥٩٫٠٢٠٫١٥٢٣٫١٥٩٫٠٢٠٫١إتش إس بي سي الشرق األوسط القابضة بي في

االحتیاطیات٢٤

احتیاطي قانوني (أ)

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



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

(تابع)إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة 

٢٤

االحتیاطیات (تابع)٢٤

احتیاطي القیمة العادلة المتاحة للبیع(ب)  

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

من أسھم البنك    ٪١٠األطراف ذات العالقة ومن یملكون ٢٥

واألعضاء المقربین من تتضمن األطراف ذات العالقة للبنك الشركة األم ومجموعة إتش إس بي سي والكیانات ذات العالقة وموظفي اإلدارة العلیا 
من ربینأسرھم، وكیانات مسیطر علیھا أو تحت السیطرة المشتركة أو یتم ممارسة نفوذ جوھري علیھا من قبل موظفي اإلدارة العلیا أو األعضاء المق

أسرھم.

تحكم بھا بمن في ذلك أعضاء مجلس إدارة موظفو اإلدارة العلیا ھم األشخاص الذین یملكون الصالحیة والمسؤولیة لتخطیط وتوجیھ أنشطة البنك وال
البنك.

أو أكثر من أسھم البنك شركات أو أفراد أو عائالت. ویتم تضمین العائالت إذا كان إجمالي أسھم أفراد العائلة یبلغ ٪١٠یمكن أن یتضمن من یملكون 
وقع 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 المت٪١٠

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

الشركة األم

أطراف أخرى 
ذات عالقة 
عضاء األ بالمجموعة اإلجماليآخرون 

٢٠١٧سبتمبر ٣٠
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف

١٤٤٫٨٧١٤٤٫٨٧---القروض والسلفیات

١١٧٫٢١٠٨٨٩٣٫٢٢١١٨٫٢٥-حسابات جاریة وودائع وحسابات أخرى

٦٢٨٫٥٤٧٠٫٨١-٨٤٢٫٧٥-خطابات اعتماد وضمانات 

١٩٤٫٢١٩٤٫٢---أوراق قبول

١٨٣٫٥٠--١٨٣٫٥٠-مستحق من البنوك

٧٩٣٫١٧--٧٩٣٫١٧-مستحق إلى البنوك

٢٠١٧سبتمبر ٣٠للفترة المنتھیة في 

 ٥-- ٥-صافي إیرادات الرسوم

)٨٨٢٫٧()٦٨()١٢()٢٠٨٫٧(-مصروفات التشغیل األخرى

)٦٠()٦٠(---معداتالممتلكات والشراء 

الشركة األم

طراف أ
أخرى ذات 

عالقة 
عضاء األ بالمجموعة اإلجماليآخرون 

٢٠١٦سبتمبر ٣٠
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف

٠٧٢٫١٨٠٧٢٫١٨---والسلفیاتالقروض

١٨٨٫١١٨٥٩٩١٫١١٢٦٤٫٢٣-حسابات جاریة وودائع وحسابات أخرى

٣٢٥٫٦٠٦٨٫٨٥-٧٤٣٫٧٨-خطابات اعتماد وضمانات 

٨٣٦٨٣٦---أوراق قبول

٤٥٥٫٣١--٤٥٥٫٣١-مستحق من البنوك

٧٣٥٫٢٢--٧٣٥٫٢٢-مستحق إلى البنوك

٢٠١٦سبتمبر ٣٠في للفترة المنتھیة

٢٨--٢٨-صافي إیرادات الرسوم

)٧١٩٫٧()٧٤()١٦()٦٢٩٫٧(-مصروفات التشغیل األخرى

)٦()٦(---معداتالممتلكات والشراء 



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة (تابع)

٢٥

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

الشركة األم

أطراف أخرى 
ذات عالقة 
عضاء األ بالمجموعة اإلجماليآخرون 

٢٠١٦دیسمبر ٣١
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف

٠٦٤٫٦٢٠٦٤٫٦٢---القروض والسلفیات
٤٣٢٫١٣٣٧١٥١٫٩٩٢٠٫١٠-حسابات جاریة وودائع وحسابات أخرى

٤١٠٫٦٤١٥٫٩٣-٠٠٥٫٨٧-خطابات اعتماد وضمانات 
٤١٨٫١٤١٨٫١---أوراق قبول

٧٢٧٫١٤--٧٢٧٫١٤-مستحق من البنوك
٥٠٩٫١٦--٥٠٩٫١٦-مستحق إلى البنوك

سنویاً). وتحمل ٪٦و٪١٫٤٥: بین ٢٠١٦سبتمبر ٣٠سنویاً (٪٦٫٥و٪١٫٤٥تحمل قروض وسلفیات األطراف ذات العالقة فائدة بمعدالت تتراوح بین 
سنویاً).٪١٫٢٥و٪٠٫٢٠: بین ٢٠١٦سبتمبر ٣٠سنویاً (٪١٫٢٥و٪٠٫٢ودائع األطراف ذات العالقة فائدة بمعدالت تتراوح بین 

تعویضات موظفي اإلدارة العلیا

التسعة أشھر 
المنتھیة في

التسعة أشھر 
المنتھیة في

سبتمبر٣٠ سبتمبر٣٠   
٢٠١٧٢٠١٦

 لایر عماني
باآلالف

 لایر عماني 
باآلالف

٠١٧٫١٩٨٧أجور ورواتب ومنافع أخرى قصیرة األجل

١٠٨ ٦٦منافع ما بعد التوظیف

٠٨٣٫١٠٩٥٫١

القطاعات التشغیلیة٢٦

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

٢٠١٧سبتمبر ٣٠

الخدمات 
المصرفیة 

التجاریة

الخدمات 
المصرفیة 

لألفراد 
وإدارة 
الثروات

الخدمات 
المصرفیة 

العالمیة 
واألسواق

خدمات مركز 
اإلجماليالشركات

لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

عماني لایر 
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

صافي إیرادات الفوائد
٣٤٧٫٦٨٥٥٫٢٠٤٩٣٫٨٠٨٦٫٤٧٨١٫٣٩خارجي-
-)٩١٦٫٤()٠٢١٫٢(٠٢٧٫٥٩١٠٫١داخلي-

٧٨١٫٣٩)٨٣٠(٣٧٤٫١١٧٦٥٫٢٢٤٧٢٫٦
٢١٦٫٨)١٢٩(٦٦١٫٢٨٦٩٫٢٨١٥٫٢صافي إیرادات الرسوم
١٫٠٣٠٩٤٧٧١٩٫٢٦٤٦٫٢١٦٢٫٧صافي إیرادات التداول

٢١٦٠٣٢٣٦١٤٩خرىاألتشغیل الإیرادات 
٠٨٦٫١٥٦٤١٫٢٦٠٣٨٫١٢٣٥٤٫١٣٠٨٫٥٥إجمالي إیرادات التشغیل

(المحمل من) انخفاض قیمة القروض ومخصصات مخاطر 
)٦١٠٫٢(-٦٩٩٫١)٣١٨٫٣()٩٩١(بالصافي من االستردادات-االئتمان األخرى 

٠٩٥٫١٤٣٢٣٫٢٣٧٣٧٫١٣٥٤٢٫١٦٩٨٫٥٢صافي إیرادات التشغیل
)٣٢١٫٣٦()٢٥٩()٢٩١٫٤()١٥٥٫٢٣()٢٨٣٫٨(إجمالي مصروفات التشغیل

٨١٢٫٥١٦٨٤٤٦٫٩٩٥١٣٧٧٫١٦الربح قبل الضریبة
٣٦٢٫٤٩٢٨٤٠٫٤٨٠٤٩٥٫٣٨٠١٠٩٫٠٦٢٫١٨٠٦٫٤١٥٫٢أصول قطاعیة مبلغ عنھا

٤٦١٫٠٢٩٫١٧١٩٫٦٥٤٩٠٣٫٣٦١٨٦٨٫٥١٩٥١٫٠٩٧٫٢التزامات قطاعیة مبلغ عنھا
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إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة (تابع)

٢٦

القطاعات التشغیلیة (تابع)٢٦
٢٠١٦سبتمبر ٣٠

الخدمات 
المصرفیة 

التجاریة

الخدمات 
المصرفیة 

لألفراد 
وإدارة 

الثروات

الخدمات 
المصرفیة 

العالمیة 
واألسواق

مركز 
خدمات

اإلجماليالشركات
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف

صافي إیرادات الفوائد
٣٧٩٫٨٦٨١٫٢١٣٢٨٫٧٠٨٣٫٣٤٧١٫٤٠خارجي-
-)٧٤٠٫١()٢٩٩٫١(٦١١٫١٤٢٨٫١داخلي-

٩٩٠٫٩١٠٩٫٢٣٠٢٩٫٦٣٤٣٫١٤٧١٫٤٠
٠١٣٫٩)١٢٠(٤٦٥٫٣١٠١٫٣٥٦٧٫٢إیرادات الرسومصافي 

٠٦٤٫١١١٦٫١٨٠٥٫٢٠٣٥٫١٠٢٠٫٦صافي إیرادات التداول
٢٩٥٣٠٩٥٨١٠٣٧٦٥خرىاألتشغیل الإیرادات 

٨١٤٫١٤٦٣٥٫٢٧٤٥٩٫١١٣٦١٫٢٢٦٩٫٥٦إجمالي إیرادات التشغیل
(المحمل من) انخفاض قیمة القروض ومخصصات مخاطر 

)٨١٤٫٤(-)١٦٢٫١()٢٨٠٫٤(٦٢٨بالصافي من االستردادات-األخرى االئتمان 
٤٤٢٫١٥٣٥٥٫٢٣٢٩٧٫١٠٣٦١٫٢٤٥٥٫٥١صافي إیرادات التشغیل

)٨٤٤٫٣٥()٤٢٨()٢٩٩٫٤()٢٠١٫٢٣()٩١٦٫٧(إجمالي مصروفات التشغیل
٥٢٦٫٧١٥٤٩٩٨٫٥٩٣٣٫١٦١١٫١٥الربح قبل الضریبة

٢٥٤٫٤٦٠٧٢٤٫٤٧٦٩٠٠٫٤٨٣٠٧٥٫٨٦١٩٥٣٫٢٨١٫٢أصول قطاعیة مبلغ عنھا

٢٩٦٫٨١١٥٠٧٫٦٧٧٨٥٣٫٤٤٠١٧٦٫٤٢٨٣٢٫٩٧١٫١التزامات قطاعیة مبلغ عنھا

معدل كفایة رأس المال٢٧

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

٣١و٢٠١٦سبتمبر ٣٠(٢٠١٧لعام بما في ذلك حاجز المحافظة على رأس المال٪١٣٫٢٥االحتفاظ بالحد األدنى من معدل كفایة رأس المال وھو 
) وفقاً لإلرشادات المنصوص علیھا من قبل البنك المركزي الُعماني.٪٢٠١٦:١٢٫٦٢٥دیسمبر 

سبتمبر٣٠ سبتمبر٣٠  دیسمبر٣١ 

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦
 لایر عماني

باآلالف
 لایر عماني

باآلالف
 لایر عماني

باآلالف

١٠٤٦٫٢٩٥٩٣٠٫٢٨٩٠٤٦٫٢٩٥/الفئة ١رأس مال األسھم العادیّة 

٢٦٤٠٫١٨٦٨٢٫١٦٦٤٠٫١٨رأس المال الفئة 

٦٨٦٫٣١٣٦١٢٫٣٠٦٦٨٦٫٣١٣إجمالي رأس المال التنظیمي

٩١١٫٩٧٢٫١٤٦٠٫٧١١٫١٤٥٠٫٦٧٩٫١أصول مرجحة بالمخاطر

٪١٧٫٥٧٪١٦٫٩٤٪١١٤٫٩٥/ الفئة ١معدل رأس مال األسھم العادیة 

٪١٨٫٦٨٪١٧٫٩٢٪١٥٫٩٠المالإجمالي معدل رأس 

النقد وما یماثل النقد ٢٨

سبتمبر٣٠ دیسمبر٣١سبتمبر٣٠ 

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦
 لایر عماني

باآلالف
 لایر عماني 

باآلالف
 لایر عماني

باآلالف

تشتمل قائمة المركز المالي المرحلیة المختصرة غیر المدققة على:

٦١٣٫١٣١٥٩٠٫٢٠٥٩٤٧٫٢٨٤نقدیة وأرصدة لدى البنوك المركزیة  

٥٥٦٫٥١٠١٩٫١٤٤٢٢٢٫٨٠مستحق من البنوك  

)٤٢٦٫٣٧()٩٢٣٫٤٥()٥٥٣٫٤٩(بنوك  المستحق إلى 

٦١٦٫١٣٣٦٨٦٫٣٠٣٧٤٣٫٣٢٧اإلجمالي 



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

(تابع)إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة 

٢٧

نسبة تغطیة السیولة ٢٩

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

) وفقاً لإلرشادات المنصوص علیھا من قبل ٪٢٠١٦:٧٠سبتمبر ٣٠(بالنسبة لـ ٢٠١٧لعام ٪٨٠البنوك االحتفاظ بحد أدنى من نسبة تغطیة السیولة یبلغ 
البنك المركزي الُعماني.

:٢٠١٧سبتمبر ٣٠السیولة للفترة المنتھیة في اإلفصاح عن نسبة تغطیة 

٢٠١٦سبتمبر ٢٠١٧٣٠سبتمبر ٣٠
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

السائلة عالیة الجودةاألصول 
٤٦٠٫٧٩٥٣٠٧٫٥٤٤إجمالي األصول السائلة عالیة الجودة١

التدفقات النقدیة الصادرة

٦٠١٫٦٥٣١٩١٫٤٩٨٠٢٫٦٨٧٧٣٩٫٥١ودائع األفراد وودائع المؤسسات الصغیرة، ومنھا:٢

٣٨٤٫٣٢٣١٦٩٫١٦٨٣٤٫٣٤٠٠٤٢٫١٧ودائع ثابتة-٣

٢١٧٫٣٣٠٠٢٢٫٣٣٩٦٨٫٣٤٦٦٩٧٫٣٤ودائع أقل ثباتا-٤

٤٠٤٫٣٨٨٫١٨٢٣٫٥٧٢٠٤٠٫٢٦٤٫١٤٥٠٫٥١٩اتمویل شركات غیر مضمون، ومنھ٥

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

----البنوك المتعاونة

٤٠٤٫٣٨٨٫١٨٢٣٫٥٧٢٠٤٠٫٢٦٤٫١٤٥٠٫٥١٩ودائع غیر تشغیلیة (كافة األطراف المقابلة)-٧
----دین غیر مضمون-٨

----تمویل شركات مضمون٩

٨٨٤٫٥٢٠١٤٫٥٤٤٣٫٨٥٢٨٧٫٨متطلبات إضافیة، ومنھا١٠

١١
تدفقات صادرة تتعلق بالتعرض لمخاطر المشتقات -

----ومتطلبات الضمانات األخرى

----تدفقات صادرة تتعلق بخسارة التمویل من منتجات الدین-١٢

٨٨٤٫٥٢٠١٤٫٥٤٤٣٫٨٥٢٨٧٫٨تسھیالت ائتمانیة وتسھیالت السیولة-١٣

----التزامات تمویل تعاقدیة أخرى١٤

٥٠٧٫٨٦٤٢٢٥٫٤٣٠١٣٫٩٤٠٠٠١٫٤٧التزامات تمویل محتملة أخرى١٥

٢٥٣٫٦٧٠٤٧٧٫٦٢٦)١٥+١٠+٥+٢إجمالي التدفقات النقدیة الصادرة (١٦

التدفقات النقدیة الواردة

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

٣٥٢٫٢٠٨٨١٧٫١٦٢٩٩٥٫٢٧٧٥٤٠٫١٩٧تدفقات نقدیة واردة من التعرض لمخاطر منتظمة السداد بالكامل١٨

----تدفقات نقدیّة واردة أخرى١٩

٣٥٢٫٢٠٨٨١٧٫١٦٢٩٩٥٫٢٧٧٥٤٠٫١٩٧)١٩+١٨+١٧إجمالي التدفقات النقدیة الواردة (٢٠

إجمالي القیمة 
المعدلة 

إجمالي القیمة 
المعدلة 

٤٦٠٫٧٩٥٣٠٧٫٥٤٤إجمالي األصول السائلة عالیة الجودة٢١

٤٣٦٫٥٠٧٩٣٧٫٤٢٨)٢٠-١٦إجمالي صافي التدفقات النقدیة الصادرة (٢٢

٪١٢٧٪١٥٧)٢١/٢٢نسبة تغطیة السیولة (٢٣

).٢٠١٧سبتمبر -للمالحظات الیومیة على مدار فترة الثالثة أشھر األخیرة (یولیو* المتوسط البسیط 
).٢٠١٦سبتمبر -* المتوسط البسیط للمالحظات الشھریة على مدار فترة الثالثة أشھر األخیرة (یولیو*

أرقام المقارنة ٣٠

لتصنیف ھذه إلى تغیر الربح وحقوقالحالیة. ولم تؤد عملیة إعادة التتوافق مع عرض الفترة ٢٠١٦تمت إعادة تصنیف أرقام مقارنة معینة لعام 
المساھمین المشمولة في تقریر الفترة السابقة.


