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  ٢٠١٨مارس  ٣١تھية في تقرير مجلس اإلدارة لفترة الثالثة أشھر المن

  
  المساھمون األفاضل،

  
  .٢٠١٨نيابًة عن مجلس اإلدارة، يسرني أن أقدم لكم النتائج المالية لبنككم للربع األول من عام 

  
  ملخص األداء

  
مليون لایر  ٥٫٧مع  مليون لایر ُعماني مقارنةً  ٨٫١في صافي األرباح لتصل إلى  %٤٢٫١ُيظھر أداؤنا في الربع األول من العام زيادًة بنسبة 

  في إيراداتنا. ٪١٦٫٩، ويرجع ذلك في المقام األول إلى نمو بنسبة ٢٠١٧ُعماني للفترة نفسھا من عام 
 

مليون  ١٢٫٤مقارنة مع  ٢٠١٨مارس  ٣١مليون لایر عماني للفترة المنتھية في  ١٤٫٧ليصل إلى  %١٨٫٥ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 
وكذلك ارتفاع العوائد من االستثمارات  %١٣٫١، وذلك نظراً للزيادة في قروض وسلفيات العمالء بنسبة ٢٠١٧سھا من عام لایر عماني للفترة نف

 ٣١مليون لایر عماني للفترة المنتھية في  ٣٫٨ليصل إلى  %٤٦٫٢باستخدام فائض السيولة القوي. كما ارتفع صافي إيرادات الرسوم بنسبة 
  ھيكلة ورسوم االستشارات من عمالء الشركات.  نظرا الرتفاع ال ٢٠١٨مارس 

 
مليون لایر عماني للفترة نفسھا من العام  ٢٫٧مليون لایر عماني مقارنة مع  ٢٫٣ليصل إلى  %١٤٫٨انخفض صافي إيرادات التداول بواقع 

  الماضي. 
 

عة للبنك والمحمل من انخفاض قيمة االئتمان األخرى مليون لایر عماني للتغير في الخسائر االئتمانية المتوق١٫٦تم تسجيل صافي محرر بقيمة 
مليون لایر عماني في محفظة الخدمات  ٢٫٩مليون لایر عماني للفترة نفسھا من العام الماضي. شھد البنك تحرير مبلغ  ١٫٢مقارنة بمحرر بقيمة 
خدمات المصرفية لألفراد. (إن الخسائر االئتمانية مليون لایر عماني للمحمل في محفظة ال ١٫٣تمت مقاصته بمبلغ  تيالوالمصرفية للشركات 

غير قابلة للمقارنة مع المحمل من  ٩المتوقعة والمحمل من انخفاض قيمة االئتمان األخرى للربع الحالي وفقا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 
يرجى الرجوع إلى اإليضاح مزيد من المعلومات لل. ٣٩ي رقم انخفاض قيمة القروض للفترة نفسھا من العام الماضي وفقا لمعيار المحاسبي الدول

  السياسات المحاسبية من القوائم المالية). -  ٣رقم 
 

 ٢٠١٧مليون لایر عماني للفترة نفسھا من عام  ١٢٫٢مليون لایر عماني مقارنة مع  ١٢٫٧لتصل إلى  %٤٫١ارتقعت مصروفات التشغيل بنسبة 
  بتقنية المعلومات.بسبب ارتفاع المصروفات المتعلقة 

 
مليون لایر عماني كما في  ١،٢٦١٫٥مليون لایر عماني مقارنة مع  ١،٤٢٧٫١لتصل إلى  %١٣٫١ارتفعت القروض والسلفيات للعمالء بواقع 

  ، ويعود النمو بشكل كبير إلى قروض وسلفيات الشركات بالبنك. ٢٠١٧مارس  ٣١
 

مارس  ٣١مليون لایر عماني كما في  ١،٩٤١٫٤مليون لایر عماني مقارنة مع  ١،٩٧٢٫٦لتصل إلى  %١٫٦ارتفعت ودائع العمالء بنسبة 
٢٠١٧.  

 
ويرجع اإلنخفاض إلى   .٢٠١٧مارس  ٣١كما في  %١٦٫٥مقارنة مع  ٢٠١٨مارس  ٣١كما في  %١٦٫٢٠وبلغ معدل كفاية رأس المال للبنك 

كفاية رأس إبريل مما سينتج عنه إرتفاعا جوھري لنسبة  ١تأثير المعالجة التنظيمية لبعض اإلستثمارات.  ھذه المعالجة لن تبقى مطبقة إعتبارا من 
  .المال

 
  تقديم أفضل تجربة عمالء

  
الشرائح المتميزة في السوق، قمنا بإجراء حملة جذب خالل الربع األول بالنسبة للخدمات المصرفّية لألفراد وإدارة الثروات، ونظرا لتركيزنا على 

من العام مع التركيز على تقديم خدمات "أدفانس" و"بريمير" إلى العمالء الجدد بالبنك. وساعدتنا ھذه الحملة على تحسين محفظة القروض 
  الشخصية للبنك خالل ھذا الربع من العام.

  
لایر عماني  ٥٠اء حملة لترويج حساب التوفير "مندوس"  الذي تم تجديده لمنح العمالء فرصة إضافية للفوز مع كل باإلضافة إلى ذلك، قمنا بإجر

فائزاً بقيمة  ٧٠لایر عماني كما في السابق. وتمشياً مع احتفالنا  بالذكرى السنوية السبعين على تأسيس البنك ھذا العام، سيكون ھناك  ١٠٠بدال من 
    مليون لایر عماني. ١٫١٨مع إجمالي جوائز بقيمة  ٨٦٨كل شھر. وبذلك يرتفع عدد الفائزين ھذا العام أيضاً إلى لایر عماني  ١٠٠٠

  
وح احتفاالً بالذكرى السنوية السبعين لتأسيس البنك  في ُعمان، قمنا بتنظيم حملة  في عد من الفروع خالل ھذا الربع تھدف إلى مشاركة الر

موظفينا وعمالئنا. وھدفنا من خالل ھذه الحملة  إلى إبراز اإلنجازات والنجاحات  التي حققھا البنك منذ افتتاح أول فرع له في االحتفالية مع جميع 
  وحتى اليوم. ١٩٤٨مسقط في عام 

  
توفر لعمالئنا مجموعة من  بالنسبة لمنتجات البطاقات، قمنا بتحديث بطاقات االئتمان" بريمير" من بطاقة ائتمان "بالتينيوم" إلى "وورلد"، التي

صالة مطار وخصومات على حجوزات الفنادق. كما قمنا خالل الربع بتركيب جھاز  ٨٠٠المزايا الجديدة بما في ذلك الوصول إلى أكثر من 
 صراف آلي في موقع مميز في مطار مسقط الجديد.
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ي يناير ممثلة بوزارة المالية بتسعير أكبر طرح لھا على اإلطالق وعلى مستوى قطاع الخدمات المصرفية للشركات، قامت حكومة سلطنة ُعمان ف
سنة. وعمل البنك كمدير رئيسي  ٣٠و ١٠و ٥مليار دوالر أمريكي خالل شرائح تبلغ  ٦٫٥في أسواق رأس المال الدولية للدين، حيث جمعت 

المعامالت والعالقة القوية مع حكومة  السلطنة. ويفخر بنك إتش مشترك ووكيل في ھذه المعاملة. وھذا دليل على قوة تنفيذ وتوزيع البنك لمثل ھذه 
  إس بي سي ُعمان بأداء دور بنك التوثيق في إصدارات السندات الحالية والسابقة من قبل السلطنة.

  
لتوفير معلومات " الحالية. تم تصميم ھذه المنصة الجديدة  HSBCnet" المعززة  لتطبيق "HSBCnet Plusوخالل ھذا الربع أطلقنا منصة "

 وخدمات وأدوات ذات قيمة مضافة، وتتيح أيضا لعمالئنا الوصول إلى معلومات حول   األمن اإللكتروني والتوعية حول  االحتيال، وذلك بھدف
  مساعدتھم في حماية أعمالھم.

  
  االستثمار في موظفينا والمجتمع

  
تحسين تجربة العمالء بالبنك ومكافحة الجرائم المالية. خالل ھذا الربع، قمنا بتقديم واصلنا االستثمار في برامج تدريب الموظفين التي تركز على 

ساعة تعليمية بنظام القاعات في مجموعة متنوعة من التخصصات تشمل إدارة مخاطر الجرائم  المالية، واألمن اإللكتروني،  وتطوير إدارة  ٦٥٠
  مالء.األفراد وقيادة الفريق، وضمان النتائج العادلة للع

  
ً إلى جنب مع الحكومة لتوفير فرص عمل جذابة للعمانيين الباحثين عن العمل من مختلف  كجزء من التزامنا بدعم مسيرة التعمين، عملنا جنبا
أنحاء السلطنة. ولتحقيق ھذا الھدف وبالتنسيق مع وزارة القوى العاملة، تم تكليف فريق متخصص من البنك إلجراء العديد من المقابالت 
 واالختبارات الوظيفية للخريجين العمانيين من مختلف الجامعات والكليات في سلطنة عمان بھدف تأمين فرص عمل سواء في شبكة فروعنا أو في

  أي مكان آخر في البنك.  
  

ج إلى دعم الشباب عند االنتقال في مجال االستدامة المؤسسية، أطلقنا برنامج "الجيل القادم" بالشراكة مع أوتورد باوند ُعمان. يھدف ھذا البرنام
 ٧٢ من مرحلة التعليم إلى مرحلة العمل من خالل مساعدتھم على تطوير المھارات والسلوكيات التي سوف تزيد من قابلية توظيفھم. وقمنا برعاية

  شاًبا عمانًيا للمشاركة في ھذا البرنامج الذي أقيم في الجبل األخضر.
  

مرحلة الثانية من "برنامج تقّدم" بالتنسيق مع المجلس الثقافي البريطاني وكلية كالدونيان الھندسية. يستھدف البرنامج خالل ھذا الربع، بدأنا أيًضا ال
رن مجموعة جديدة من الطالب ويھدف إلى تزويدھم بالمھارات والثقة والتعليم المتواصل الذي يالئم االحتياجات المتغيرة لبيئة العمل في الق

   الحادي والعشرين. 
  

  الخاتمة
  

السبعين وفي الختام، نحن نتطلع إلى المستقبل بتفاؤل وثقة ونھدف إلى تحقيف نتائج أفضل خالل الفترة القادمة . ومع احتفالنا بالذكرى السنوية 
به البنك في لتأسيسنا في ھذا العام، ننتھز ھذه الفرصة لننظر  بكل فخر إلى اإلنجازات  التي تحققت  في البالد، ونحتفل بالدور المستمر الذي يلع

  التاريخ المصرفي في عمان ونتطلع إلى اإلستمرار في دعم إقتصاد السلطنة.  . 
  

م أود أن أعرب عن خالص شكري وامتناني لجميع األطراف المعنية والبنك المركزي الُعماني والھيئة العامة لسوق المال على ما قّدموه من دع
  متواصل للبنك.

  
د أن أعرب عن خالص امتناني لحضرة صاحب الجاللة  السلطان قابوس بن سعيد حفظه هللا ورعاه على قيادته وبالنيابة عن مجلس اإلدارة، أو

  الرشيدة، ونؤكد دعمنا الكامل لحكومة السلطنة  في جميع األوقات.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  كولز -سير شيرارد كوبر ال
  رئيس مجلس اإلدارة
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  ٢٠١٨مارس  ٣١أشھر المنتھية في ملخص النتائج غير المدققة لفترة الثالثة 
 

 
٢٠١٧مارس  ٢٠١٨٣١مارس  ٣١   

 التغير (%)
 

 
لایر عماني 

باآلالف
 لایر عماني 

 باآلالف
 

 
 

  ١٣٫١  ١،٢٦١،٤٩٩  ١،٤٢٧،١٢٥  بالصافي - قروض وسلفيات للعمالء 
 

    

 
  ١٫٦  ١،٩٤١،٤٤٠  ١،٩٧٢،٦٣٧  ودائع العمالء

 
    

 
  ١٫٨  ٣٠٩،٦٣٩  ٣١٥،٢٤٠  صافي األصول

 
    

  ١٫٩  ٠٫١٥٥  ٠٫١٥٨  صافي األصول للسھم الواحد *
 

    

 
 

  فترة الثالثة أشھر
  المنتھية في

  فترة الثالثة أشھر
   المنتھية في

 
 

 
  التغير (%)  ٢٠١٧مارس  ٣١  ٢٠١٨مارس  ٣١ 

 
 

  لایر عماني 
  باآلالف

  لایر عماني 
   باآلالف

 
    

 
  ١٨٫٦  ١٢،٤٣٠  ١٤،٧٣٩  صافي إيرادات الفوائد

 
    

 
  ٤١٫٥  ٥،٧٢٦  ٨،١٠٥  ربح الفترة

 
    

  ٤٥٫٥  ٠٫٠١١  ٠٫٠١٦  ربحية السھم الواحد (على مستوى العام)**
 

    

  ٠٫٢٦  %١٦٫٤٦  %١٦٫٢٠  نسبة كفاية رأس المال***
 

    

 
مارس على عدد األسھم  ٣١(القيمة الدفترية) في يتم احتساب صافي األصول (القيمة الدفترية) للسھم الواحد بقسمة صافي األصول      *

  مارس. ٣١العادية المصدرة في 
 

تم احتساب ربحّية السھم الواحد (على مستوى العام) بقسمة صافي الربح بعد الضريبة المنسوب إلى المساھمين العاديين على مستوى     **
  العادية المصدرة للفترة.مارس على متوسط عدد األسھم  ٣١العام للفترة المنتھية في 

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

  المال.
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  ٢٠١٨مارس  ٣١ ية لفترة الثالثة أشھر المنتھية فقائمة الدخل الشامل المرحلية المختصرة غير المدقق

  

 فترة الثالثة أشھر
 ٣١المنتھية في 

٢٠١٨مارس   

 فترة الثالثة أشھر
 المنتھية في

٢٠١٧مارس  ٣١  

 إيضاحات 
لایر عماني   

 باآلالف
لایر عماني    

 باآلالف
    

 ١٤،٦١٥ ١٧،٠٥٠ ٥  إيرادات الفوائد  
)٢،٣١١( ٦  مصروفات الفوائد    )٢،١٨٥(  

 ١٢،٤٣٠ ١٤،٧٣٩   صافي إيرادات الفوائد  
    

 ٣،٢٧١ ٤،٥٧٧   إيرادات الرسوم
)٧٦٥(   مصروفات الرسوم  )٦٤٠(  

 ٢،٦٣١ ٣،٨١٢   صافي إيرادات الرسوم
 ٢،٦٩١ ٢،٢٨٧   صافي إيرادات التداول

التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من 
)٣٦(   خالل الربح والخسارة  ال ينطبق 

 ٦ -    إيرادات توزيعات األرباح
 ٥٢ ٢٥ ٧  بالصافي -إيرادات التشغيل األخرى 

صافي إيرادات التشغيل قبل المحمل من انخفاض قيمة القروض 
 ١٧،٨١٠ ٢٠،٨٢٧    االئتمان األخرىومخصصات مخاطر 

التغير في الخسائر االئتمانية المتوقعة والمحمل من انخفاض قيمة االئتمان 
 ال ينطبق ١،٦٠٠ ٨  األخرى

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

 
 ١،٢٣٠ ال ينطبق ٨

 ١٩،٠٤٠ ٢٢،٤٢٧   صافي إيرادات التشغيل
    

)١٢،١٠٦( ٩  مصروفات التشغيل  )١١،٥٨٢(  
١٠   إھالك أصول غير ملموسة  )٥٧١(  )٥٧١(  
)١٢،٦٧٧(   إجمالي مصروفات التشغيل  )١٢،١٥٣(  

    
 ٦،٨٨٧ ٩،٧٥٠   الربح قبل الضريبة
)١،٦٤٥(   مصروفات ضريبّية  )١،١٦١(  

 ٥،٧٢٦ ٨،١٠٥   ربح الفترة
    

     (الخسارة) / الدخل الشامل اآلخر  
عند الوفاء  ةح أو خساربالبنود التي ستتم إعادة تصنيفھا الحقاً إلى ر

     بشروط معينة
     للبيع ةمتاح اتاستثمار

 ١٦٦ ال ينطبق   ربح القيمة العادلة - 
ينطبقال    ربح القيمة العادلة المعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة عند االستبعاد -   )٣٤(  
 ٧٣ ال ينطبق   ضريبة الدخل - 

   - ٢٠٥ 
     أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

)٥٦٦(   خسارة القيمة العادلة -   ال ينطبق 
)١٦٩(   الخسائر االئتمانية المتوقعة المدرجة في قائمة الدخل -   ال ينطبق 
 ال ينطبق ٨٥   ضريبة الدخل - 

  )٦٥٠(   - 

)٦٥٠(   يبة الضر بالصافي من -(الخسارة) / الدخل الشامل اآلخر للفترة  ٢٠٥ 
 ٥،٩٣١ ٧،٤٥٥   إجمالي الدخل الشامل للفترة

    

   ١١  األساسية والمعدلة (لایر ُعماني) -ربحية السھم الواحد 
 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٤   للفترة - 
 ٠٫٠١١ ٠٫٠١٦   على مستوى العام - 

 
  تشكل جزءاً ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية المرحلية المختصرة. ٤٠إلى  ١١اإليضاحات المرفقة المدرجة بالصفحات من 



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

    

٨  
 

  ٢٠١٨مارس  ٣١قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة غير المدققة كما في 
 

  
مارس ٣١في    

٢٠١٨ 
مارس ٣١في   

٢٠١٧ 

 مدققة
ديسمبر  ٣١في 

٢٠١٧ 

إيضاحات 
 لایر عماني 

 باآلالف
 لایر عماني 

 باآلالف
 لایر عماني 

 باآلالف
     األصول

 ٢٢٣،٨٠٦ ٢٢٩،٤٤٢ ١٧٣،٥١٥   نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية  
 ٤٠،٣٦٣ ٩٠،٤٨٠ ١٦٢،٤٠٣   مستحق من البنوك   
 ١،٣٩٤،٨٨٧ ١،٢٦١،٤٩٩ ١،٤٢٧،١٢٥ ١٢  بالصافي -قروض وسلفيات للعمالء  

 ٦١٤،٩٢١ ٧٠٠،٧٢٣ ٥٨٦،٢٠١ ١٣  استثمارات مالية  
 ٢٨،٧٩٣ ٢٤،١٥٢ ٣٠،٧٩٦ ١٤  أصول أخرى  

 ٣،٢٣٩ ٤،٩٥٣ ٢،٦٦٨ ١٥  أصول غير ملموسة
 ٢٦،٢٣٨ ٢٦،٣٢٥ ٢٦،٠٥٩ ١٦  ممتلكات ومعدات  

 ١،٥٥٠ ١،٩٩٤ ٢،٤٢٩   أصول ضريبة مؤجلة
 ٢،٣٣٣،٧٩٧ ٢،٣٣٩،٥٦٨ ٢،٤١١،١٩٦   إجمالي األصول   

  
      االلتزامات وحقوق المساھمين

      االلتزامات
 ٣٥،٩٥٨ ٤٦،٥٣٣ ٧٤،٥٢٥   مستحق إلى البنوك  
 ١،٩٣٢،٠٥٠ ١،٩٤١،٤٤٠ ١،٩٧٢،٦٣٧ ١٧  ودائع من العمالء
 ٣٧،٩٠٨ ٣٧،٤٩٦ ٤٥،٩١٦ ١٨  التزامات أخرى  

 ٤،٦٢٥ ٤،٤٦٠ ٢،٨٧٨   التزامات ضريبة جارية
 ٢،٠١٠،٥٤١ ٢،٠٢٩،٩٢٩ ٢،٠٩٥،٩٥٦   إجمالي االلتزامات  

     

      حقوق المساھمين
 ٢٠٠،٠٣١ ٢٠٠،٠٣١ ٢٠٠،٠٣١ ٢٣  رأس المال

(أ) ٢٤  احتياطي قانوني    ٣٩،٨٧٩ ٣٧،٩٦٧ ٣٩،٨٧٩ 
)٢،١٦٥((ب) ٢٤   احتياطي القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  ال ينطبق ال ينطبق 

)٢،٥٢٤( ال ينطبق(ج) ٢٤  لمتاحة للبيعلاحتياطي القيمة العادلة   )٢،١٦٦(  
 ٨٥،٥١٢ ٧٤،١٦٥ ٧٧،٤٩٥   أرباح محتجزة  

 ٣٢٣،٢٥٦ ٣٠٩،٦٣٩ ٣١٥،٢٤٠   صافي حقوق المساھمين  
     

 ٢،٣٣٣،٧٩٧ ٢،٣٣٩،٥٦٨ ٢،٤١١،١٩٦   إجمالي االلتزامات وحقوق المساھمين  

     
 ٠٫١٦٢ ٠٫١٥٥ ٠٫١٥٨   لایر ُعماني - صافي األصول للسھم الواحد 

  
      بنود خارج الميزانّية العمومّية:

      التزامات عرضية وارتباطات
 ٦٣،٤٥٠ ٥٤،٤١٦ ٤٨،٩٩٦   مستنديةاعتمادات  - 
 ٣٨٢،١٥٢ ٣٥٣،٠٧٥ ٣٥٤،٠٨٣   ضمانات وسندات أداء - 
 ٨٣٨،٩٣٤ ١،١٢٤،٦٣٧ ١،٠٢٥،٣٩٠ ١٩  أخرى - 

  ١،٢٨٤،٥٣٦ ١،٥٣٢،١٢٨ ١،٤٢٨،٤٦٩ 
 

  تشكل جزءاً ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية المرحلية المختصرة. ٤٠إلى  ١١اإليضاحات المرفقة المدرجة بالصفحات من 
    

  أعضاء مجلس اإلدارة.بموجب قرار  ٢٠١٨أبريل  ٢٩تم اعتماد إصدار القوائم المالية المرحلّية المختصرة في 
 
 
 
 
 
 
 

  أندرو لونج   كولز -سير شيرارد كوبر ال

  الرئيس التنفيذي   رئيس مجلس اإلدارة
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٩  
 

 
  ٢٠١٨مارس  ٣١قائمة التغيرات في حقوق المساھمين المرحلية المختصرة غير المدققة لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

 

 
 رأس
 المال

 احتياطي 
 قانوني

احتياطي القيمة 
العادلة من خالل 

 الدخل الشامل اآلخر
احتياطي القيمة 

يعلمتاحة للبلالعادلة   
األرباح 
 اإلجمالي المحتجزة

 
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
 لایر عماني 

 باآلالف
       

)٢،٧٢٩( ال ينطبق ٣٧،٩٦٧ ٢٠٠،٠٣١  ٢٠١٧ يناير ١في   ٣٠٨،٥١٦ ٧٨،٤٤١ 
        إجمالي الدخل الشامل للفترة  

 ٥٫٧٢٦ ٥،٧٢٦ -  ال ينطبق -  -   ربح الفترة
        الدخل الشامل اآلخر للفترة  

 ٢٠٥ -  ٢٠٥ ال ينطبق -  -   صافي الحركة في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع (بالصافي من الضريبة)
 ٢٠٥ -  ٢٠٥ ال ينطبق -  -   إجمالي الدخل الشامل اآلخر للفترة

 ٥،٩٣١ ٥،٧٢٦ ٢٠٥ ال ينطبق -  -   إجمالي الدخل الشامل للفترة
       

        معاملة مع المساھمين مسجلة مباشرة في حقوق المساھمين
)١٠،٠٠٢( -  ال ينطبق -  -   ٢٠١٦لعام أرباح توزيعات   )١٠،٠٠٢(  

)٢،٥٢٤( ال ينطبق ٣٧،٩٦٧ ٢٠٠،٠٣١  ٢٠١٧مارس  ٣١في   ٣٠٩،٦٣٩ ٧٤،١٦٥ 

       
)٢،١٦٦( ٣٩،٨٧٩ ٢٠٠،٠٣١  ٢٠١٨يناير  ١في   ٣٢٣،٢٥٦ ٨٥،٥١٢ ال ينطبق 

)٤،٧٢٠( ال ينطبق ٦٥١ -  -   )٣(انظر اإليضاح  ٩التغيرات من التطبيق المبدئي لمعيار التقارير المالية الدولي رقم   )٤،٠٦٩(  
)١،٥١٥( ٣٩،٨٧٩ ٢٠٠،٠٣١  ٢٠١٨يناير  ١بيانھا كما في  أرصدة معاد  ٣١٩،١٨٧ ٨٠،٧٩٢ ال ينطبق 

        إجمالي الدخل الشامل للفترة
 ٨،١٠٥ ٨،١٠٥ ال ينطبق -  -  -   ربح الفترة   

         الخسارة الشاملة األخرى للفترة
صافي الحركة في القيمة العادلة ألدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

)٦٥٠( -  -   الدخل الشامل اآلخر (بالصافي من الضريبة) )٦٥٠( -  ال ينطبق   
)٦٥٠( -  -   إجمالي الخسارة الشاملة األخرى للفترة )٦٥٠( -  ال ينطبق   

)٦٥٠( -  -   إجمالي الدخل / (الخسارة) الشاملة للفترة  ٧،٤٥٥ ٨،١٠٥ ال ينطبق 
        معاملة مع المساھمين مسجلة مباشرة في حقوق المساھمين

)١١،٤٠٢( ال ينطبق -  -  -   ٢٠١٧لعام أرباح توزيعات    )١١،٤٠٢(  
)٢،١٦٥( ٣٩،٨٧٩ ٢٠٠،٠٣١  ٢٠١٨مارس  ٣١في   ٣١٥،٢٤٠ ٧٧،٤٩٥ ال ينطبق 

تعتبر جزءاً ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية المرحلّية المختصرة. ٤٠إلى  ١١اإليضاحات المرفقة المدرجة على الصفحات من 
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١٠  
 

 
 

  ٢٠١٨مارس  ٣١التدفقات النقدية المرحلية المختصرة غير المدققة لفترة الثالثة أشھر المنتھية في قائمة 
 

  
 فترة الثالثة أشھر

 المنتھية في
 فترة الثالثة أشھر

 المنتھية في
٢٠١٨مارس  ٣١   ٢٠١٧مارس  ٣١   

 إيضاحات 
  لایر عماني

  باآلالف
  لایر عماني
  باآلالف

     التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 

 ٦،٨٨٧ ٩،٧٥٠   الربح قبل الضريبة   
     تسويات لـ:

التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل  - 
 -  ٣٦   الربح والخسارة

)٢٦( -  ٧  صافي الربح من بيع استثمارات مالية -   
الخسائر االئتمانية المتوقعة والمحمل من انخفاض قيمة االئتمان التغير في   - 

٨   األخرى  )١،٦٠٠(  ال ينطبق 
 - المحمل من انخفاض قيمة القروض ومخصصات مخاطر االئتمان األخرى  - 

)١،٢٣٠( -  ٨  بالصافي من االستردادات  
 ٤١٨ ٣٩٩ ٩  استھالك ممتلكات ومعدات - 
 ٥٧١ ٥٧١ ١٠  إھالك أصول غير ملموسة - 
)١،٦٨٣(   إھالك خصم على استثمار مالي -   )٣٥٠(  
 ٥٢ ٧٣   تكاليف الخدمات الحالية لصاحب العمل، مع الفائدة - 
 ١٤ ٧   إيجار تمويلي محمل - 
)٤٥٨( -    أثر تحويل العملة -   
     التغير في األصول التشغيلّية  - 

)٣٢،٤٧٨(   بالصافي -التغير في قروض وسلفيات للعمالء        ١٥٨،١٤٦ 
)٢،٠٦٩(   التغير في األصول األخرى       )٨٥٣(  

     التغير في االلتزامات التشغيلّية  - 
 ٧٤،٧٨٥ ٤٠،٥٨٧   التغير في ودائع من العمالء     
)٥٥٠،٦(   التغير في االلتزامات األخرى       )٢،٥٨٠(  

)٣١(   منافع تقاعد مدفوعة -   )١٣(  
)٣،٤١١(   ضريبة مدفوعة -   )٢،٦٩٠(  

٦٠١،٣  صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة التشغيل    ٢٣٢،٦٧٣ 

    
    التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار  

)٥٧٠،٢٢٤(   شراء استثمارات مالّية    )٨٤٦،٤٢١(  
 ٥٥٩،٦٣٣ ٦٠٠،٠٢٥   متحصالت من استحقاق استثمارات مالّية 

)٢٢٠(   شراء ممتلكات ومعدات    )٢٤٣(  
 ٤ -    متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات  

٥٨١،٢٩  صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من أنشطة االستثمار    )٢٨٧،٠٢٧(  
    

١٨٢،٣٣  صافي التغير في النقد وما يماثل النقد  )٥٤،٣٥٤(  
 ٣٢٧،٧٤٣ ٢٢٨،٢١١   النقد وما يماثل النقد في بداية الفترة

٣٩٣،٢٦١ ٢٨  النقد في نھاية الفترةالنقد وما يماثل   ٢٧٣،٣٨٩ 
 

  تشكل جزءاً ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية المرحلية المختصرة. ٤٠إلى  ١١اإليضاحات المرفقة المدرجة بالصفحات من 



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع
 

  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة
  

١١  
 

  
  الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية  ١

 
كشركة مساھمة ُعمانية عامة، ويزاول نشاطه كبنك تجاري من خالل ، ١٩٧٩يناير  ١تأسس بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع ("البنك") في 

مكتب بريد السيب الرئيسي، سلطنة ُعمان.  ١١١والرمز البريدي  ١٧٢٧شبكة من الفروع في سلطنة ُعمان. إن العنوان المسجل للبنك ھو ص.ب 
  ويدرج البنك أسھمه في سوق مسقط لألوراق المالية.

 
من أسھم البنك. والشركة األم المطلقة لبنك إتش إس بي سي ُعمان  %٥١األوسط القابضة بي في ما نسبته  متلك إتش إس بي سي الشرقتو

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

  أساس اإلعداد  ٢
 

  االلتزام بمعايير التقارير المالية الدولية  (أ)
 

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

  رة عن البنك المركزي الُعماني.وتعديالته واللوائح المنظمة الصاد ١٩٧٤رقم 
 

لتقارير المالية التي تم إصدارھا العداد اوفقاً للمعايير الدولية  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١تم إعداد القوائم المالية المدققة للبنك كما في وللسنة المنتھية في 
المال واللوائح المنظمة الصادرة عن البنك المركزي  من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية ومتطلبات اإلفصاح الصادرة عن الھيئة العامة لسوق

  الُعماني.
 

فة إلى تشتمل معايير التقارير المالية الدولية على المعايير المحاسبية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ومن ھيئته السابقة باإلضا
  ھيئتھا السابقة.التفسيرات الصادرة من قبل لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية و

 
  عرض المعلومات  (ب) 

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

 
  أرقام المقارنة  (ج) 

 
والنماذج الصادرة عن الھيئة العامة  ٣٤المحاسبي الدولي رقم تتضمن ھذه القوائم المالية المرحلية المختصرة أرقاما مقارنة كما يقتضي المعيار 

  لسوق المال.
 

  استخدام التقديرات واالفتراضات  (د)
 

حة إن إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة يتطلب استخدام تقديرات وافتراضات حول الظروف المستقبلية. وإن استخدام المعلومات المتا
ان رئيسيان عند القيام بوضع التقديرات، وقد تختلف النتائج الفعلية في المستقبل عن التقديرات المفصح عنھا. وترى وتطبيق األحكام ھما عنصر

ھي تلك التي تتعلق بانخفاض قيمة القروض والسلفيات وتقييم  االجتھاداتاإلدارة أن أھم السياسات المحاسبية للبنك التي تتطلب بالضرورة تطبيق 
ر المستخدمة يدلتقب اساليت وأضاراالفتت واخالدلموانخفاض قيمة االستثمارات المالية/ األصول المالية المتاحة للبيع. يتم توضيح ااألدوات المالية 

  من ھذه القوائم المالية المرحلية المختصرة. ٣قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة بشكل مفصل في اإليضاح رقم في 
 
 



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع
 

  المدققة (تابع)إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير 
  

 

١٢  
 

  أساس اإلعداد (تابع)  ٢
 

  التطورات المحاسبّية المستقبلّية  (ھـ)
 

  .٢٠١٧القوائم المالية للبنك في التقرير السنوي والحسابات لعام تم تقديم معلومات عن التطورات المحاسبية المستقبلية وآثارھا المحتملة على 

 ٢٠١٩يناير  ١تدخل مجموعًة أخرى من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات حيز التطبيق بالنسبة للفترات السنوّية التي تبدأ في 
  تأثيٌر جوھريٌّ على القوائم المالية المرحلية المختصرة للبنك. أو بعد ذلك التاريخ. ومن غير المتوقَّع أن يكون لدى أيٍّ منھا

 
  السياسات المحاسبية  ٣ 

 
ية كما في إن السياسات المحاسبية التي طبقھا البنك في ھذه القوائم المالّية المرحلية المختصرة تتفق مع تلك التي طبقھا البنك في قوائمه المال

يناير  ١"األدوات المالية" الذي تم تطبيقه اعتبارا من  ٩استثناء معيار التقارير المالية الدولي رقم ب، ٢٠١٧ديسمبر  ٣١وللسنة المنتھية في 
، لم يتم إعادة بيان أرقام المقارنة. باإلضافة إلى ذلك، قام البنك ٩. ووفق ما تسمح به المتطلبات االنتقالية لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ٢٠١٨

، والذي كان له تأثير غير جوھري ٢٠١٨يناير  ١"اإليرادات من العقود مع العمالء" اعتبارا من  ١٥ارير المالية الدولي رقم بتطبيق معيار التق
  على القوائم المالية المرحلية المختصرة للبنك.

 
والتي تحل محل السياسات الحالية  ٩الدولي رقم فيما يلي السياسات المحاسبية الجديدة أو المعدلة بشكل كبير بسبب تطبيق معيار التقارير المالية 

"األدوات المالية: اإلدراج والقياس". لم يتم تغيير السياسات المحاسبية لمحاسبة التغطية بشكل كبير ولم يتم  ٣٩للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
مع  ٢٠١٧في التقرير السنوي والحسابات لعام  ٣- ٢يضاح تكرارھا. سوف تحل السياسات التالية إلى حد كبير محل السياسات الحالية الواردة باإل

  :٢٠١٨إعادة ترقيم السياسات التالية في التقرير السنوي والحسابات لعام 
 

  األدوات المالية المقاسة بالتكلفة المھلكة )أ(
 

شروط تعاقدية تزيد في تواريخ محددة  يتم قياس األصول المالية التي يتم االحتفاظ بھا لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي تحتوي على
ذلك، يتم التدفقات النقدية وھي دفعات مفردة ألصل القرض والفوائد، مثل معظم القروض والسلفيات للبنوك والعمالء بالتكلفة المھلكة. وباإلضافة ل

ة عند اإلدراج المبدئي أي تكاليف معامالت منسوبة قياس معظم االلتزامات المالية بالتكلفة المھلكة. تتضمن القيمة الدفترية لھذه األصول المالي
اض مباشرة. عندما تكون القيمة العادلة المبدئية أقل من المبلغ النقدي المقدم، كما ھو الحال في بعض أنشطة تمويل االقتراض وأنشطة اإلقر

  ئد، ما لم يصبح القرض منخفض القيمة.المشتركة، يتم تأجيل الفرق وتسجيله على مدار فترة القرض من خالل إدراج إيرادات الفوا
 

  يتم إدراج األصول المالية المقاسة بالتكلفة المھلكة في تاريخ المتاجرة. 
 

  األصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   )ب(
 

التدفقات النقدية التعاقدية والبيع والتي تحتوي على شروط يتم قياس األصول المالية المحتفظ بھا ضمن نموذج األعمال الذي يھدف إلى تحصيل 
. وھي تعاقدية تزيد في تواريخ محددة التدفقات النقدية وھي دفعات مفردة ألصل القرض والفوائد، بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

ك اتفاقيات تعاقدية للشراء، ويتم إلغاء إدراجھا عادة في حال بيعھا أو تشمل باألساس سندات الدين. ويتم إدراجھا بتاريخ المتاجرة عندما يبرم البن
وإيرادات الفوائد  استردادھا. ويتم إعادة قياسھا الحقا بالقيمة العادلة، ويتم إدراج التغيرات التي تطرأ عليھا (باستثناء تلك المتعلقة بانخفاض القيمة

لشامل اآلخر إلى أن يتم بيع األصول. وعند االستبعاد، يتم إدراج األرباح أو الخسائر وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية) في الدخل ا
قيمة العادلة المتراكمة في الدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل على أنھا "األرباح ناقصا الخسائر الناتجة عن إلغاء إدراج أدوات الدين المقاسة بال

ج األصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ضمن حسابات انخفاض القيمة من خالل الدخل الشامل اآلخر". ويتم إدرا
  ويتم إدراج انخفاض القيمة في الربح أو الخسارة.

 
  األسھم المقاسة بالقيمة العادلة مع إدراج حركات القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر )ج(

 
البنك االستثمارات لغرض غير توليد عائد  يحتفظقيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر ھي االستثمارات حيث إن األسھم التي تظھر بھا حركات ال

بالقيمة رأس المال. ال يتم تحويل األرباح أو الخسائر الناتجة عن إلغاء إدراج ھذه األسھم إلى الربح أو الخسارة. بخالف ذلك يتم قياس األسھم 
  يتم تحويلھا مباشرة إلى األرباح المحتجزة.سولكن  الخسارةالعادلة من خالل الربح أو 

  
  
  
  

 



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع
 

  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة (تابع)
  

١٣  
 

  
  السياسات المحاسبية (تابع)  ٣

 
  األدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة )د(

 
أدناه، ويتم يتم تصنيف األدوات المالية، بخالف تلك المحتفظ بھا للمتاجرة، في ھذه الفئة إذا كانت تستوفي واحًدا أو أكثر من المعايير المبينة 

  تصنيفھا في ھذه الفئة بشكل نھائي عند البداية:
 

  تطابق المحاسبي.الأن يزيل استخدام التصنيف أو يقلل بشكل كبير من عدم  •
 

ة، وفًقا عندما تتم إدارة مجموعة من األصول وااللتزامات المالية أو مجموعة من االلتزامات المالية ويتم تقييم أدائھا على أساس القيمة العادل •
  .استثمار معتمدة استراتيجيةالستراتيجية إدارة المخاطر أو 

 
  .الصلةر وثيقة عندما يتضمن االلتزام المالي واحداً أو أكثر من المشتقات الضمنية غي •

 
 

اء إدراجھا يتم إدراج األصول المالّية المصنفة عندما يقوم البنك بإبرام عقود مع أطراف مقابلة، وذلك عادة في تاريخ المتاجرة، وعادة ما يتم إلغ
يقوم البنك بإبرام عقود مع أطراف  عند انتھاء الحقوق بالحصول على التدفقات النقدية أو تحويلھا. ويتم إدراج االلتزامات المالّية المصنفة عندما

. ويتم إدراج التغيرات الالحقة في القيم العادلة في قائمة الدخل ضمن طفائھامقابلة، وذلك عادة في تاريخ التسوية، وعادة ما يتم إلغاء إدراجھا عند إ
  "صافي اإليرادات من األدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة".

 
  المشتقات  (ھـ)

 

لمشتقات المشتقات ھي األدوات المالية التي تستمد قيمتھا من سعر السلع األساسية مثل األسھم وأسعار الفائدة أو المؤشرات األخرى. يتم إدراج ا
لة دلعااقيمتھا ون ما تکدعنالتزامات کموجبة أو لة دلعااقيمتھا ون ما تکدعنت كأصول لمشتقاف اتصنيم يتمبدئيا ويتم قياسھا الحقا بالقيمة العادلة. 

  ل.مستقس ساأعلی ت لمشتقاف ايرما تفي بتعدعند المضيف لعقن امم لتي تنقسالمالية ت الضمنية في االلتزامات المشتقاك الل ذيشم، وسالبة
 

إيرادات التداول". يتم يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات غير المؤھلة لمحاسبة التغطية ضمن "صافي 
الية إدراج أرباح وخسائر المشتقات التي تدار باالقتران مع األدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة ضمن "صافي اإليرادات من األدوات الم

دات دين صادرة من البنك والتي تم المصنفة بالقيمة العادلة" إلى جانب األرباح والخسائر على البنود المغطاة اقتصادًيا. عندما تدار المشتقات بسن
للمتطلبات  تصنيفھا بالقيمة العادلة، تظھر الفائدة التعاقدية في "مصروفات الفوائد" جنباً إلى جنب مع الفوائد المستحقة على الدين الصادر. وفقا

  .٣٩ة وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم ، اختار البنك استمرار تطبيق محاسبة التغطي٩االنتقالية لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 
 

  انخفاض قيمة األصول المالية بالتكلفة المھلكة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  (و)
 

ول المالية يتم إدراج الخسائر االئتمانية المتوقعة من القروض والسلفيات للبنوك والعمالء، واتفاقيات إعادة شراء العكسية غير التجارية، واألص
عقود األخرى المحتفظ بھا بالتكلفة المھلكة، وأدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، والتزامات قروض معينة، و

لخسائر الضمانات المالية. عند اإلدراج المبدئي، يجب تكوين مخصص (أو مخصص في حال التزامات قروض معينة وعقود الضمانات المالية) ل
، يجب االئتمانية المتوقعة الناتجة عن حاالت العجز المحتملة خالل االثني عشر شھراً المقبلة. في حال حدوث زيادة جوھرية في مخاطر االئتمان

ر الخسائر تكوين مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة عن جميع حاالت العجز المحتملة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية (أعما
لمرحلة االئتمانية المتوقعة). تعتبر األصول المالية، حيثما يتم إدراج الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل االثني عشر شھراً المقبلة، ضمن "ا

صول المالية التي األولى"، وتقع األصول المالية التي تعتبر أنھا تعرضت لزيادة جوھرية في مخاطر االئتمان ضمن "المرحلة الثانية"، وتقع األ
يوجد دليل موضوعي على تعرضھا النخفاض القيمة بحيث تعتبر أنھا في مرحلة العجز أو تسھيالت ائتمانية منخفضة القيمة، ضمن "المرحلة 

  الثالثة".
 

  االئتمان المعّرض النخفاض القيمة (المرحلة الثالثة)     )  ١(
 

معرض النخفاض القيمة وأنھا ضمن المرحلة الثالثة من خالل النظر في األدلة الموضوعية ذات يحدد البنك أن األداة المالية على أنھا ائتمان 
يوما وما إذا كانت ھناك مؤشرات  ٩٠الصلة، وفي المقام األول ما إذا كانت المدفوعات التعاقدية ألصل القرض أو الفائدة متأخرة السداد ألكثر من 

قرض بحيث يتم منح تنازل للمقترض ألسباب اقتصادية أو قانونية تتعلق بالوضع المالي للمقترض، أخرى على أنه من غير المرجح أن يدفع الم
ل تمثث بحيأو إذا اعتبر القرض في مرحلة العجز. لذلك تتماشى تعريفات التسھيالت االئتمانية منخفضة القيمة والعجز عن السداد إلى حد كبير 

  رة أو تعرضت بطريقة أخرى النخفاض في قيمتھا االئتمانية. تعثمر لتي تعتبالقروض الثالثة جميع احلة رلما
 

الخسائر يتم إدراج إيرادات الفوائد من خالل تطبيق معّدل الفائدة الفعلية على مبلغ التكلفة المھلكة، أي إجمالي القيمة الدفترية ناقصا مخصص 
  االئتمانية المتوقعة. 

 



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع
 

  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة (تابع)
  

١٤  
 

  
  السياسات المحاسبية (تابع)  ٣

 

  قيمة األصول المالية بالتكلفة المھلكة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (تابع)انخفاض  )و(
 

  الشطب        )  ٢(
 

لھا. يتم عادة شطب األصول المالّية (ومخصصات انخفاض القيمة ذات العالقة)، جزئيا أو بالكامل، عندما يتبين عدم وجود إمكانية واقعية لتحصي
ض مضمونة، يكون ذلك بشكل عام بعد استالم أي متحصالت من تحقق الضمان. في الظروف التي تم فيھا تحديد صافي وعندما تكون القرو

  توقع معقول لمزيد من االسترداد، قد يتم إجراء الشطب في وقت أبكر. ال ينطبقالقيمة القابلة للتحقق ألي ضمانات و
 

  إعادة التفاوض        ) ٣(
 

أنھا معاد التفاوض بشأنھا وتصنيفھا على أنھا معرضة النخفاض في قيمتھا االئتمانية عند قيامنا بتعديل شروط الدفع يتم تحديد القروض على 
تى التعاقدية نتيجة لتعثر ائتماني كبير للمقترض. يستمر تصنيف القروض المعاد التفاوض بشأنھا على أنھا ائتمانات معرضة النخفاض القيمة ح

ى وجود انخفاض جوھري في مخاطر عدم سداد التدفقات النقدية المستقبلية والحفاظ على تصنيف إعادة التفاوض حتى يتم إيجاد دليل كاف عل
  االستحقاق أو إلغاء اإلدراج.

 
ل يدتعم تر أو إذا کبيل مختلفة بشکروط بشدة يدتفاقية جية وإبرام الحالقية االتفاء الغال إفي حايتم إلغاء إدراج القرض المعاد التفاوض بشأنه 

ر. وتعتبر أي قروض جديدة تنشأ بعد أحداث إلغاء کبيل مالية مختلفة بشکرض المعاد التفاوض بشأنه أداة لقث يكون ابحيالحالية التفاقية روط اش
أو مشتراة معرضة النخفاض القيمة وسوف يستمر اإلفصاح عنھا كقروض معاد  ناشئةاإلدراج في ھذه الظروف بمثابة تسھيالت ائتمانية 

  التفاوض بشأنھا.
 

تعد بخالف القروض األصلية المعرضة النخفاض في قيمتھا االئتمانية، يمكن تحويل جميع القروض المعدلة األخرى خارج المرحلة الثالثة إذا لم 
ل كاف على وجود يظھر أي دليل على أنھا معرضة النخفاض في قيمتھا االئتمانية، وفي حالة القروض المعاد التفاوض بشأنھا، يكون ھناك دلي

ة. انخفاض جوھري في مخاطر عدم سداد التدفقات النقدية المستقبلية على مدى فترة المالحظة الدنيا وال توجد مؤشرات أخرى على انخفاض القيم
التقرير (بناًء على ويمكن تحويل القروض إلى المرحلة األولى أو الثانية على أساس اآللية الموضحة أدناه بمقارنة مخاطر حدوث العجز في تاريخ 

أي مبلغ  الشروط التعاقدية المعدلة) ومخاطر حدوث العجز عند اإلدراج المبدئي (بناًء على البنود التعاقدية األصلية غير المعدلة). ولن يتم عكس
  تم شطبه نتيجة لتعديل الشروط التعاقدية.

 
  تعديالت القروض التي ال يتم إعادة التفاوض بشأنھا      )  ٤(

 
م االتفاق تعتبر تعديالت القروض التي ال يتم إعادة التفاوض بشأنھا إعادة ھيكلة تجارية. عندما تؤدي إعادة الھيكلة التجارية إلى تعديل (سواء ت

جب عليھا رسمياً من خالل تعديل الشروط الحالية أو إصدار عقد قرض جديد) بحيث تنتھي حقوق البنك في الحصول على التدفقات النقدية بمو
القرض الجديد بالقيمة العادلة. وتعتبر حقوق الحصول على التدفقات النقدية عموًما منتھية  ويتم إدراجالعقد األصلي، يتم إلغاء إدراج القرض القديم 

  إذا كانت إعادة الھيكلة التجارية وفقا لمعدالت السوق وبدون تقديم أي تنازل متعلق بالدفع.
 

  الزيادة الجوھرية في مخاطر االئتمان (المرحلة الثانية)      )  ٥(
 

 يتم تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوھري منذ اإلدراج المبدئي في كل فترة تقرير من خالل النظر في التغير في مخاطر
ضمني مخاطر حدوث العجز في تاريخ التقرير مع حدوث  حدوث العجز على مدى العمر المتبقي لألداة المالية. يقارن التقييم بشكل صريح أو

وف العجز عند اإلدراج المبدئي، مع األخذ بعين االعتبار المعلومات المعقولة والمثبتة، بما في ذلك المعلومات حول األحداث الماضية والظر
االت، وإلى المدى المناسب، يستخدم معلومات مستقبلية الحالية والظروف االقتصادية المستقبلية. يكون التقييم غير متحيز ويطبق ترجيح االحتم

مناسباً تتفق مع تلك المستخدمة في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. إن تحليل مخاطر االئتمان متعدد العوامل وتحديد ما إذا كان عامل معين 
المقترض والمنطقة الجغرافية. لذلك، ليس من الممكن توفير ويعتمد وزنه مقارنة بالعوامل األخرى على نوع المنتج وخصائص األداة المالية و

مجموعة واحدة من المعايير التي ستحدد ما يعتبر زيادة جوھرية في مخاطر االئتمان وسوف تختلف ھذه المعايير وفقا ألنواع مختلفة من 
، تعتبر جميع األصول المالية أنھا قد تعرضت لزيادة اإلقراض، ال سيما بين األفراد والشركات. ومع ذلك، ما لم يتم تحديدھا في مرحلة مبكرة

في التي يتم تقييمھا بشكل فردي،  الشركاتيوماً. باإلضافة إلى ذلك، يتم إدراج قروض  ٣٠جوھرية في مخاطر االئتمان عندما يتأخر سدادھا لمدة 
المرحلة الثانية. عمالء الشركات واألعمال التجارية، في قائمة المراقبة أو المشكوك فيھا في العادة



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع
 

  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة (تابع)
  

١٥  
 

  
  السياسات المحاسبية (تابع)  ٣

 

  انخفاض قيمة األصول المالية بالتكلفة المھلكة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (تابع) )و(
 

  الزيادة الجوھرية في مخاطر االئتمان (المرحلة الثانية) (تابع)        ) ٥(
 

الكمية بتقييم مخاطر العجز باستخدام احتمالية العجز على مدار العمر وتشمل مجموعة واسعة من بالنسبة لمحافظ الشركات، تقوم المقارنة 
ألصلية المعلومات بما في ذلك تصنيف مخاطر االئتمان للمدين وتوقعات الظروف االقتصادية الكلية واحتماالت انتقال االئتمان. بالنسبة للقروض ا

، فإن احتمالية العجز األصلية ال تتضمن تعديالت تعكس توقعات الظروف االقتصادية الكلية، حيث ٩لي رقم قبل تطبيق معيار التقارير المالية الدو
ي تم تقديرھا ال تكون متاحة دون استخدام اإلدراك المتأخر. يتم قياس التدھور االئتماني من خالل مقارنة متوسط احتمالية العجز للفترة المتبقية الت

المكافئ في تاريخ التقرير. تم اإلبالغ عن أھمية التغيرات في احتمالية العجز من خالل حكم خبير في مخاطر االئتمان، عند النشوء مع التقدير 
ئتمان عند بناء عمليات انتقال االئتمان التاريخية والتغيرات النسبية في أسعار السوق الخارجية. يختلف المقياس الكمي لألھمية باختالف جودة اال

  لي:النشوء كما ي
 

  زيادة احتمالية العجز بواقع -معامل األھمية   الناشئةتصنيف مخاطر االئتمان 
  نقطة أساس ١٥  ١٫٢–٠٫١
  نقطة أساس ٣٠  ٣٫٣-٢٫١

  ٢x  لكن لم تنخفض قيمتھا ٣٫٣أكثر من 
 

من التقرير السنوي  ٣- ٣٠اإليضاح درجة المستخدم في تصنيف مخاطر االئتمان في  ٢٣يتم بيان المزيد من المعلومات حول المقياس المكون من 
  .٢٠١٧والحسابات لعام 

 
ون ستکإدارة مخاطر االئتمان، الئتمانية في ت التصنيفاتستخدم اال وق الخارجية ولسفات اتصنير فواتتث حيدات الدين سنظ محاف بعضل بالنسبة

االستثمار. درجة االستثمار جة ضمن درفيه د تعتبر تعم لي ذلد الحالی إلخاصة بھا ن االئتماطر امخاإذا زادت لثانية المرحلة افي ن يدلدات اسن
على المدى القريب، التعاقدية ھي حيث يكون لألداة المالية مخاطر منخفضة في تكبد الخسائر، ويكون للمدين قدرة قوية على الوفاء بااللتزامات 

، لكن ليس بالضرورة، من قدرة المقترض على الوفاء بالتزامات وتقلل التغيرات المعاكسة في الظروف االقتصادية والتجارية على المدى األطول
  التدفقات النقدية التعاقدية. 

  
شھرا من تاريخ التقرير المشتقة من درجات االئتمان التي  ١٢بالنسبة لمحفظة األفراد، يتم تقييم مخاطر العجز باستخدام احتمالية العجز لمدة 

شھرا وتعتبر  ١٢. يتم تعديل احتمالية العجز لتأثير التوقعات االقتصادية الكلية لفترات أطول من تتضمن جميع المعلومات المتاحة عن العميل
ج بمثابة تقريب معقول لقياس احتمالية العجز على مدى العمر. يتم أوال تقسيم تعرضات األفراد إلى محافظ متجانسة، عادة حسب البلد والمنت

شھرا أكبر من متوسط  ١٢ات المرحلة الثانية على أنھا حسابات ذات احتمالية عجز معدلة لمدة والنوع. وداخل كل محفظة، يتم تعريف حساب
  يوما. ٣٠شھرا من تاريخ تحويلھا لمتأخرة السداد لمدة  ١٢شھرا للقروض في تلك المحفظة قبل  ١٢احتمالية العجز لمدة 

 
مخاطر االئتمان جوھرية. وبالتالي تحدد ھذه العتبة الخاصة بالمحفظة القروض إن حكم الخبير الخاص بمخاطر االئتمان ھو أن الزيادة السابقة في 

 ذات احتمالية العجز على أنھا أعلى من تلك المتوقعة من القروض العاملة كما ھو متوقع في األصل وأعلى من تلك التي قد تكون مقبولة عند
  تاريخ التقرير. النشوء. ولذلك فھي تقارب مقارنة احتمالية العجز عند النشوء مع
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  السياسات المحاسبية (تابع)  ٣

 

  انخفاض قيمة األصول المالية بالتكلفة المھلكة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (تابع) )و(
 

  لم تتعرض لالنخفاض في القيمة وبدون زيادة جوھرية في مخاطر االئتمان (المرحلة األولى)       )  ٦(
 

 ١٢قعة لمدة يتم إدراج الخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة عن أحداث العجز المحتملة خالل االثني عشر شھرا القادمة ("الخسائر االئتمانية المتو
  شھراً") لألدوات المالية التي تبقى في المرحلة األولى.   

 
  الناشئةانخفاض قيمة التسھيالت االئتمانية المشتراة أو        ) ٧(

 
يعكس الخسائر االئتمانية المتكبدة تعتبر أنھا تسھيالت ائتمانية مشتراة أو أصلية والذي إن األصول المالية المشتراة أو الناشئة بخصم كبير 

معرضة النخفاض القيمة. ويشمل ھذا إدراج أداة مالية جديدة بعد إعادة التفاوض حيث تم منح تنازالت ألسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق 
لتنازل عنھا. يتم إدراج مبلغ التغير في الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر في بالصعوبة المالية للمقترض والتي لم يكن بخالف ذلك ليتم ا

المعرضة النخفاض القيمة، حتى لو كانت الخسائر االئتمانية  الناشئةالربح أو الخسارة حتى يتم إلغاء إدراج التسھيالت االئتمانية المشتراة أو 
  ئر االئتمانية المتوقعة المدرجة في التدفقات النقدية المقدرة عند اإلدراج المبدئي. المتوقعة على مدى العمر أقل من مبلغ الخسا

 
  الحركة بين المراحل      ) ٨(

 
أو المشتراة المعرضة النخفاض القيمة) اعتماداً على  الناشئةيمكن تحويل األصول المالية بين الفئات المختلفة (بخالف التسھيالت االئتمانية 

ي في مخاطر االئتمان منذ اإلدراج المبدئي. يتم تحويل األدوات المالية خارج المرحلة الثانية إذا لم تعد مخاطر االئتمان الخاصة بھا التدھور النسب
ات تزداد بشكل جوھري منذ اإلدراج المبدئي على أساس التقييمات الموضحة أعاله. باستثناء القروض المعاد التفاوض بشأنھا، يتم تحويل األدو

الية خارج المرحلة الثالثة إذا لم تعد تظھر أي دليل على أنھا تسھيالت ائتمانية معرضة النخفاض القيمة كما ھو موضح أعاله. سوف تبقى الم
 ر دليلالقروض المعاد التفاوض بشأنھا والتي ال تمثل تسھيالت ائتمانية مشتراة أو أصلية معرضة النخفاض القيمة ضمن المرحلة الثالثة حتى يتوف

كاف على وجود انخفاض جوھري في مخاطر عدم سداد التدفقات النقدية المستقبلية، [المالحظة خالل فترة ال تقل عن سنة واحدة]، وال توجد 
على مؤشرات أخرى على انخفاض القيمة. بالنسبة للقروض التي يتم تقييمھا لتحري االنخفاض في قيمتھا على أساس المحفظة، يشتمل الدليل عادًة 

على  ل أداء الدفع مقابل الشروط األصلية أو المعدلة، وفًقا للظروف المناسبة. بالنسبة للقروض التي يتم تقييمھا لتحري االنخفاض في قيمتھاسج
  أساس فردي، يتم تقييم جميع األدلة المتاحة على أساس كل حالة على حدة.

 
المتوقعة غير متحيزة وتطبق ترجيح االحتماالت وتتضمن جميع المعلومات المتاحة تكون عملية تقييم مخاطر االئتمان وتقدير الخسائر االئتمانية 

روف ذات الصلة بالتقييم بما في ذلك المعلومات حول األحداث السابقة والظروف الحالية وتوقعات األحداث االقتصادية المعقولة والمثبتة والظ
  خذ تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة في االعتبار القيمة الزمنية للنقود.االقتصادية بتاريخ التقرير. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يأ

 
لعجز وبشكل عام، يقوم البنك بحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة باستخدام ثالثة مكونات رئيسية وھي احتمالية العجز والخسارة الناتجة عن ا

  والتعرض الناتج عن العجز. 
 

شھرا والخسارة الناتجة عن العجز والتعرض  ١٢شھرا من خالل ضرب احتمالية العجز لمدة  ١٢يتم حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 
ة احتماليالناتج عن العجز. ويتم حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر باستخدام احتمالية العجز على مدى العمر بدال من ذلك. تمثل 

شھرا وعلى مدى العمر احتمالية العجز التي تحدث على مدى فترة االثني عشر شھرا القادمة وفترة االستحقاق المتبقية لألداة على  ١٢العجز لمدة 
  التوالي. 

 
لتقرير إلى حدث يمثل التعرض لمخاطر العجز الرصيد المتوقع عند حدوث العجز، مع األخذ في االعتبار سداد أصل القرض والفوائد من تاريخ ا

ز العجز مع أي عمليات سحب متوقعة من التسھيالت الملتزم بھا. وتمثل الخسارة الناتجة عن العجز الخسائر المتوقعة من التعرض لمخاطر العج
قق والقيمة حسب حالة العجز، مع األخذ في االعتبار، من بين عوامل أخرى، تأثير تخفيف قيمة الضمانات في الوقت الذي من المتوقع أن تتح

  الزمنية للنقود.
 

شھرا من نماذج بازل حيثما أمكن، يتم تحديد احتمالية العجز على مدى العمر من خالل توقع  ١٢عندما يتم إعادة تحديد احتمالية العجز لمدة 
مدى العمر ھامش االئتمان، أي تنقل شھرا باستخدام ھيكل الفترة. بالنسبة لمنھجية الشركات، تراعي احتمالية العجز على  ١٢احتمالية العجز لمدة 

  العميل من خالل نطاقات تصنيف مخاطر االئتمان على مدى العمر. 
 



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع
 

  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة (تابع)
  

١٧  
 

  
  السياسات المحاسبية (تابع)  ٣

 
  انخفاض قيمة األصول المالية بالتكلفة المھلكة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (تابع) )و(

 
  الحركة بين المراحل (تابع)        ) ٨(

 
تند يتم تحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة للشركات ضمن المرحلة الثالثة على أساس فردي باستخدام منھجية التدفقات النقدية المخصومة. تس

االفتراضات والتوقعات المعقولة مخاطر االئتمان كما في تاريخ التقرير، وتعكس  مسؤولالتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة على تقديرات 
  في المستقبل. من الفوائد والمثبتة لالستردادات المستقبلية والمقبوضات المتوقعة

ضمان يتم أخذ الضمانات في االعتبار إذا كان من المحتمل أن يتضمن استرداد المبلغ القائم تحقق الضمان على أساس القيمة العادلة المقدرة لل 
ناقصا تكاليف الحصول على الضمانات وبيعھا. يتم خصم التدفقات النقدية بتقدير معقول لمعدل الفائدة الفعلي األصلي.  وقت التحقق المتوقع،

ت اوھيرلسيناالی وع إجربال، يتم تطبيق ترجيح االحتماالت على التدفقات النقدية بموجب أربعة سيناريوھات مختلفة لھامةت ابالنسبة للحاال
ل نجاح استراتيجية العمل أو الحراسة باحتماق فيما يتعلم وتقدير ضابط مخاطر االئتمان عال عة بشکولمجمابقھا طت لتيالثالثة اية دالقتصاا

يتم تقريب تأثير السيناريوھات االقتصادية المختلفة واستراتيجيات العمل وتطبيقھا كتعديل للنتيجة  أھمية،القضائية المطلوبة. بالنسبة للحاالت األقل 
  اال.األكثر احتم

 
  الفترة التي يتم فيھا قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة    )   ٩(

 
الخسائر  يتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة منذ اإلدراج المبدئي لألصول المالية. إن الفترة القصوى التي يتم أخذھا في االعتبار عند قياس

شھرا أو على مدى العمر) ھي الحد األقصى للفترة التعاقدية التي يتعرض  ١٢لمتوقعة لمدة االئتمانية المتوقعة (سواء كانت الخسائر االئتمانية ا
لى فيھا البنك لمخاطر االئتمان. بالنسبة للسحوبات البنكية على المكشوف للشركات، يتم اتخاذ إجراءات إدارة مخاطر االئتمان بشكل متكرر ع

تاريخ المتوقع للمراجعة االئتمانية الجوھرية التالية. كما يمثل تاريخ المراجعة االئتمانية أساس سنوي، وبالتالي فإن ھذه الفترة تكون إلى ال
رة التعاقدية الجوھرية اإلدراج المبدئي للتسھيل الجديد. ومع ذلك، عندما تتضمن األداة المالية التزاًما مسحوًبا وغير مسحوب، وعندما ال تعمل القد

غير المسحوب على حصر تعرض البنك لمخاطر االئتمان في فترة اإلشعار التعاقدية، فإن الفترة التعاقدية ال على طلب السداد وإلغاء االلتزام 
خاطر االئتمان تحدد الفترة القصوى المعنية. وبدالً من ذلك، يتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار الفترة التي يظل فيھا البنك معرًضا لم

  اءات إدارة مخاطر االئتمان.التي ال تخفَّف بإجر
 

وينطبق ھذا على السحوبات البنكية على المكشوف لألفراد وبطاقات االئتمان، حيث تمثل ھذه الفترة متوسط الوقت المستغرق في التعرضات 
تحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة  للعجز بالمرحلة الثانية أو اإلغالق مثل الحسابات العاملة. باإلضافة إلى ذلك وبالنسبة لھذه التسھيالت، ال يمكن

على مكونات التزامات القروض بشكل منفصل عن مكونات األصول المالية. ونتيجة لذلك، يتم إدراج مجموع الخسائر االئتمانية المتوقعة في 
لألصول المالية، وفي ھذه الحالة يتم  مخصص الخسارة لألصول المالية ما لم يتجاوز مجموع الخسائر االئتمانية المتوقعة إجمالي القيمة الدفترية

 ٣١في  إدراج الخسائر االئتمانية المتوقعة كمخصص. يتم بيان الفترة واالفتراضات الھامة المستخدمة في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة كما
  من ھذه القوائم المالية المرحلية المختصرة. ٢٢في اإليضاح رقم  ٢٠١٨مارس 

 
  المعطيات االقتصادية المستقبلية    )  ١٠(

 

سيطبق البنك بشكل عام ثالثة سيناريوھات اقتصادية عالمية مستقبلية يتم تحديدھا بالرجوع إلى توزيعات التوقعات الخارجية ومنھج توافق 
القتصادية. وھي تمثل سيناريو "النتيجة السيناريو االقتصادي. ويعتبر ھذا المنھج كافيا لحساب الخسارة المتوقعة غير المتحيزة في معظم البيئات ا

ھما األكثر ترجيًحا" (السيناريو المركزي) واثنين من السيناريوھات "الخارجية" األقل احتمااًل من السيناريو المركزي، يشار إليھما على أن
  عملية التخطيط التشغيلي السنوي، ومعالسيناريو التصاعدي والسيناريو التنازلي على التوالي. يتم استخدام السيناريو المركزي من خالل 

ة التعديالت التنظيمية، سيتم أيًضا استخدامه في اختبار التحمل على مستوى المؤسسة. يتم إنشاء سيناريوھين "تصاعدي" و"تنازلي" بعد عملي
عالقة بين السيناريوھات الخارجية قياسية مدعومة بسرد سيناريو يعكس المخاطر العالية والناشئة الحالية للبنك. سيتم بشكل عام تثبيت ال

لكل منھما،  ٪١٠ووزن للسيناريوھين التصاعدي والتنازلي بنسبة  ٪٨٠والسيناريو المركزي، مع تخصيص وزن للسيناريو المركزي بنسبة 
ن توقعات الصناعة المھنية. وتحديد الفرق بين السيناريوھات المركزية والخارجية من حيث الشدة االقتصادية من خالل نشر التوقعات الخارجية بي

وھات إن السيناريوھات الخارجية ھي حاالت معقولة من الناحية االقتصادية، ومتسقة داخليا في العالم، ولن تكون بالضرورة شديدة مثل السيناري
  توسط الخبرة السابقة.المستخدمة في اختبار التحمل. إن فترة التوقع ھي خمس سنوات، وبعدھا ستعود التوقعات إلى العرض بناًء على م

ة: المملكة يرتكز التوقع المركزي والتوزيع بين السيناريوھات المركزية والخارجية على إجمالي الناتج المحلي المتوقع في البلدان الرئيسية التالي
العربية المتحدة. تشتمل العوامل المتحدة وفرنسا وھونغ كونغ والبر الرئيسي للصين والواليات المتحدة األمريكية وكندا والمكسيك واإلمارات 

يع االقتصادية، على سبيل المثال ال الحصر، على إجمالي الناتج المحلي والبطالة وأسعار الفائدة والتضخم وأسعار العقارات التجارية في جم
  إس بي سي. فيھا إتشالبلدان التي يعمل 
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  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة (تابع)
  

١٨  
 

  
  السياسات المحاسبية (تابع)  ٣

 
  بالتكلفة المھلكة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (تابع)انخفاض قيمة األصول المالية  )و(

 
  المعطيات االقتصادية المستقبلية (تابع)       )١٠(

 
استخدام وبشكل عام، سوف يتم تطبيق ترجيح االحتماالت على النتائج المترتبة على تقييم مخاطر االئتمان ومخرجات الخسائر االئتمانية المتوقعة ب

ثم  ترجيح االحتماالت القياسي. يمكن تطبيق ترجيح االحتماالت مباشرة أو تحديد تأثير ترجيح االحتماالت على أساس دوري، على األقل سنوًيا،
  يتم تطبيقه كتعديل للنتائج الناتجة عن التوقعات االقتصادية المركزية. يتم تحديث التوقعات االقتصادية المركزية بشكل ريع سنوي.

 

  التقديرات واالجتھادات المحاسبّية الھاّمة       )١١( 
 

ع عند تحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة، يتعين على اإلدارة ممارسة الحكم في تحديد ما يعتبر زيادة جوھرية في مخاطر االئتمان وفي وض
ية والتوقعات الخاصة بالظروف االقتصادية. تتم افتراضات وتقديرات الستخدام المعلومات ذات الصلة حول األحداث الماضية والظروف الحال

ق مراجعة نماذج احتمالية العجز والخسارة الناتجة عن العجز والتعرض الناتج عن العجز التي تدعم ھذه التحديدات بشكل منتظم في ضوء الفرو
قد تم تطبيقھا للتو، لم يكن ھناك سوى  ٩ية الدولي رقم بين تقديرات الخسارة والخسارة الفعلية، ولكن بالنظر إلى أن متطلبات معيار التقارير المال

مستقبلية، القليل من الوقت إلجراء ھذه المقارنات. ولذلك، فإن النماذج األساسية ومعاييرھا، بما في ذلك كيفية تفاعلھا مع الظروف االقتصادية ال
مدى العمر والتي لم يتم استخدامھا في السابق في النماذج تظل خاضعة للمراجعة والتنقيح. ويتعلق ھذا بشكل خاص باحتمالية العجز على 

  التنظيمية ولدمج "السيناريوھات التصاعدية" التي لم تكن خاضعة عموًما للخبرة المكتسبة من خالل اختبار التحمل. 
 

في الظروف االقتصادية وظروف  استخدام افتراضات ذاتية للغاية وحساسة جًدا لعوامل المخاطر، خاصًة التغيرات التقديراتتتطلب ممارسة 
ات االئتمان في عدد كبير من المناطق الجغرافية. إن العديد من العوامل لديھا درجة عالية من الترابط وليس ھناك عامل واحد يؤثر على مخصص

كل خاص لعدد قليل من انخفاض قيمة القروض ككل. لذلك، يتم النظر في الحساسيات فيما يتعلق بالمحافظ الرئيسية التي تكون حساسة بش
  العوامل، وال ينبغي استقراء النتائج بعد ذلك.
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١٩  
 

 السياسات المحاسبية (تابع)  ٣
  
(السياسات المحاسبية المعدلة بعد تطبيق معيار التقارير المالية  ٢٠١٨يناير  ١) و٣٩(السياسات المحاسبية وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١فيما يلي التسوية بين قائمة المركز المالي كما في    )ز(

 ):٩الدولي رقم 

 
 

فئة القياس وفقا  
للمعيار المحاسبي 

  ٣٩الدولي رقم 

فئة القياس وفقا 
لمعيار التقارير 

٩المالية الدولي رقم 

القيمة الدفترية 
وفقا للمعيار 

المحاسبي الدولي 
كما في  ٣٩رقم 
ديسمبر  ٣١

٢٠١٧ 

إعادة التصنيف   

القيمة الدفترية 
بعد إعادة 
  التصنيف

ية الخسائر االئتمان
 إعادةالمتوقعة من 

القياس ومعيار 
التقارير المالية 

٩الدولي رقم 

ة القيمة الدفتري 
وفقا لمعيار 
ة التقارير المالي

 ٩الدولي رقم 
يناير  ١كما في 
٢٠١٨ 

ة القيمة العادل
من خالل 
الربح أو 
الخسارة

 القيمة العادلة
من خالل الدخل 
الشامل اآلخر

التكلفة 
المھلكة

           
لایر عماني  

 باآلالف
لایر عماني  

باآلالف
لایر عماني   

باآلالف
لایر عماني   

باآلالف
لایر عماني   

 باآلالف
لایر عماني   

باآلالف
لایر عماني   

 باآلالف

 ٢٢٣،٧١٩)٨٧( ٢٢٣،٨٠٦- - -  ٢٢٣،٨٠٦  التكلفة المھلكة  التكلفة المھلكة     نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي   

 ٤٠،٣٦٣-  ٤٠،٣٦٣- - -  ٤٠،٣٦٣  التكلفة المھلكة   التكلفة المھلكة   مستحق من البنوك   

 ١،٣٩٣،٢١٧)١،٦٧٠( ١،٣٩٤،٨٨٧- - -  ١،٣٩٤،٨٨٧  التكلفة المھلكة   التكلفة المھلكة    بالصافي -قروض وسلفيات للعمالء  

                 استثمارات مالية 

  المتاحة للبيع    أدوات الدين المتاحة للبيع - 

القيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل 

 ٦١١،٧٥١-  ٦١١،٧٥١- - -  ٦١١،٧٥١  اآلخر

  المتاحة للبيع   أدوات حقوق المساھمين المتاحة للبيع - 

القيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل 

 ٣،١٧٠  اآلخر
 

)٢٥٠-  ٢٥٠- - )٢،٩٢٠ 

المصنفة واألخرى المقاسة إلزاميا بالقيمة  - 
  العادلة من خالل الربح أو الخسارة

القيمة العادلة   
من خالل الربح 

  أو الخسارة

القيمة العادلة من  
خالل الربح أو 

 -   الخسارة

 
 

٢،٩٢٠-  ٢،٩٢٠- - ٢،٩٢٠ 

األصول األخرى (المدفوعات مقدماً  
 ٢٢،٤١٥- - -  ٢٢،٤١٥  التكلفة المھلكة   التكلفة المھلكة   واإليرادات المستحقة وأصول أخرى)

 
)٢٢،٣٤٩)٦٦ 

  المشتقات 

القيمة العادلة   
من خالل الربح 

  أو الخسارة

العادلة من  ةالقيم 
خالل الربح أو 

 ٦،٣٧٨-  ٦،٣٧٨- - -  ٦،٣٧٨  الخسارة
 ٧٧٥٢،٣٢٥ ١،٥٥٠- - -  ١،٥٥٠  ال ينطبق   ال ينطبق   أصل الضريبة المؤجلة 

 ٢،٣٠٣،٢٧٢)١،٠٤٨( ٢،٣٠٤،٣٢٠- - -  ٢،٣٠٤،٣٢٠          إجمالي األصول ضمن النطاق 
 ٢٩،٤٧٧-  ٢٩،٤٧٧- - -  ٢٩،٤٧٧          إجمالي األصول خارج النطاق 
 ٢،٣٣٢،٧٤٩)١،٠٤٨( ٢،٣٣٣،٧٩٧- - -  ٢،٣٣٣،٧٩٧          إجمالي األصول 
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٢٠  
 

 السياسات المحاسبية (تابع)  ٣
  االلتزامات

قا فئة القياس وف
يللمعيار المحاسب

٣٩الدولي رقم 

فئة القياس وفقا 
 لمعيار التقارير

٩المالية الدولي رقم 

القيمة الدفترية 
وفقا للمعيار 

المحاسبي الدولي 
كما في  ٣٩رقم 
ديسمبر  ٣١

٢٠١٧ 

إعادة التصنيف   

ة القيمة الدفتري
بعد إعادة 
 التصنيف

نية الخسائر االئتما
المتوقعة من 
إعادة القياس 
ر ومعيار التقاري
المالية الدولي 

٩رقم 

ة القيمة الدفتري
وفقا لمعيار 

 قارير الماليةالت
كما  ٩الدولي رقم 

يناير  ١في 
٢٠١٨ 

ة القيمة العادل
من خالل 
الربح أو 
الخسارة

القيمة العادلة  
من خالل الدخل 
الشامل اآلخر  

 التكلفة 
المھلكة

           
لایر عماني  

 باآلالف
 لایر عماني  

باآلالف
لایر عماني   

باآلالف
لایر عماني   

باآلالف
لایر عماني   

 باآلالف
لایر عماني   

باآلالف
لایر عماني   

 باآلالف

 ٣٥،٩٥٨-  ٣٥،٩٥٨- - -  ٣٥،٩٥٨التكلفة المھلكةةالتكلفة المھلك  مستحق إلى البنوك  

 ١،٩٣٢،٠٥٠-  ١،٩٣٢،٠٥٠- - -  ١،٩٣٢،٠٥٠التكلفة المھلكةةالتكلفة المھلك  ودائع من العمالء  

  المشتقات

ن العادلة مالقيمة 
خالل الربح أو 

الخسارة

القيم العادلة من 
خالل الربح أو 

 ٧١-  ٧١- - -  ٧١الخسارة

 ٣٧،٨٣٧-  ٣٧،٨٣٧- - -  ٣٧،٨٣٧التكلفة المھلكةةالتكلفة المھلك  التزامات أخرى باستثناء المشتقات 
المخصصات (الخسائر االئتمانية المتوقعة 

واالرتباطات خارج الميزانية العمومية 
 ٣،٠٢١٣،٠٢١ - - - -  - ال ينطبقال ينطبق  األخرى)

 ٣،٠٢١٢،٠٠٨،٩٣٧ ٢،٠٠٥،٩١٦- - -  ٢،٠٠٥،٩١٦        إجمالي االلتزامات ضمن النطاق
 ٤،٦٢٥-  ٤،٦٢٥- - -  ٤،٦٢٥         إجمالي االلتزامات خارج النطاق

 ٣،٠٢١٢،٠١٣،٥٦٢ ٢،٠١٠،٥٤١- - -  ٢،٠١٠،٥٤١         إجمالي االلتزامات
 

  صافي حقوق المساھمين  

القيمة الدفترية وفقا 
للمعيار المحاسبي 

كما  ٣٩الدولي رقم 
ديسمبر  ٣١في 

إعادة التصنيف ٢٠١٧
 القيمة الدفترية 

فبعد إعادة التصني

الخسائر االئتمانية  
المتوقعة من إعادة 
ير القياس ومعيار التقار

٩المالية الدولي رقم   

ا القيمة الدفترية وفق  
ة لمعيار التقارير المالي

 ١كما في  ٩الدولي رقم 
٢٠١٨يناير 

     
لایر عماني  

باآلالف
لایر عماني  

باآلالف
لایر عماني   

باآلالف
لایر عماني     

 باآلالف
لایر عماني  
باآلالف 

٢٠٠،٠٣١ - ٢٠٠،٠٣١- ٢٠٠،٠٣١  رأس المال
٣٩،٨٧٩ - ٣٩،٨٧٩- ٣٩،٨٧٩  احتياطي قانوني

-  - - ٢،١٦٦)٢،١٦٦(  لمتاحة للبيعلاحتياطي القيمة العادلة 
)١،٥١٥( ٣٢٣)١،٨٣٨()١،٨٣٨(-   األصول المالية في احتياطي القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

)٤،٣٩٢(٨٥،١٨٤)٣٢٨(٨٥،٥١٢  أرباح محتجزة    ٨٠،٧٩٢
)٤،٠٦٩(٣٢٣،٢٥٦- ٣٢٣،٢٥٦  صافي حقوق المساھمين  ٣١٩،١٨٧
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٢١  
 

  السياسات المحاسبية (تابع)  ٣
 

  :٩والخسائر االئتمانية المتوقعة وفقا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم  ٣٩فيما يلي تسوية مخصَّص انخفاض القيمة بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  )ح(
      

  

ا فئة القياس وفق
 للمعيار المحاسبي

٣٩الدولي رقم 

إعادة التصنيف  إعادة القياس      

القيمة العادلة من 
خالل الربح 
  والخسارة

القيمة العادلة من 
خالل الربح 
  والخسارة

القيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل 

  اآلخر
 المرحلة
  الثالثة

 المرحلة األولى
  اإلجمالي  والثانية

    
 لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
 لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
 لایر عماني 

  اآلالف
لایر عماني 

  باآلالف

         أصول مالية بالتكلفة المھلكة
كما  ٣٩المخصص وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

٣٦،٥٣٧        ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 

٨٧٨٧- - - - التكلفة المھلكة  نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي  

١،٦٧٠١،٦٧٠- - - - التكلفة المھلكة  بالصافي - وسلفيات للعمالء قروض 

٣٢٣٣٢٣- - - - التكلفة المھلكة  استثمارات مالية
األصول األخرى (المدفوعات مقدماً واإليرادات

٦٦٦٦- - - - التكلفة المھلكة  المستحقة وأصول أخرى)
المخصصات (الخسائر االئتمانية المتوقعة خارج 

٣،٠٢١٣،٠٢١- - - - التكلفة المھلكة  الميزانية العمومية واالرتباطات األخرى)
الخسائر االئتمانية المتوقعة في ات مخصص/مخصص

٥،١٦٧٤١،٧٠٤- - - -   ٢٠١٨يناير  ١



  ُعمان ش.م.ع.عبنك إتش إس بي سي 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة (تابع)
  

 

٢٢  
 

  المنتجات والخدمات  ٤

  يقدم البنك مجموعًة شاملًة من الخدمات المصرفّية والخدمات المالّية ذات الصلة لعمالئه.  
 

  تقدم الخدمات المصرفية لألفراد وإدارة الثروات مجموعًة واسعًة من المنتجات والخدمات لتلبية االحتياجات المصرفية الشخصية
ألفراد. وعادًة ما تشتمل عروض العمالء على منتجات الخدمات المصرفية والتمويل االستھالكي واحتياجات إدارة الثروات للعمالء ا

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

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

 المصرفية والخدماتالصرف األجنبي وأسعاره،  ومشتقاته فيالتجاري الدولي والخزانة وأسواق رأس المال والبطاقات التجارية والنقد 
  المباشرة وإنجاز المعامالت عبر اإلنترنت.

 
   تقدم الخدمات المصرفية العالمية واألسواق حلوالً مالية مصّممة خصيصاً للحكومة والعمالء من الشركات والمؤسسات. وتقدم خطوط

مويل واالستشارات والمعامالت، األعمال التي ترتكز على خدمة العميل مجموعة كاملة من األنشطة المصرفية التي تشمل خدمات الت
والصرف األجنبي وأسواق المال واألوراق المالية  والمعدالتباإلضافة إلى أعمال األسواق التي تقدم خدمات في مجال االئتمان 

  واألنشطة االستثمارية الرئيسية.
 

  مركز خدمات الشركات بضم إدارة  ، قامت إدارة البنك بإعادة تنظيم بعض اإلدارات في٢٠١٧مركز خدمات الشركات: خالل عام
  الميزانية العمومية وإدارات أخرى.

 
  إيرادات الفوائد  ٥

 
 ٣١( ٢٠١٨مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في  %٣٫٢٣بلغت إيرادات الفوائد عن األصول المحملة بفوائد معدالً سنوياً شامالً قدره 

  ).%٢٫٩٥ - ٢٠١٧مارس 
 

 
فترة الثالثة أشھر 

 المنتھية في
فترة الثالثة أشھر 

 المنتھية في
مارس ٣١   مارس ٣١   
 ٢٠١٧ ٢٠١٨ 

 
 لایر عماني 

 باآلالف
 لایر عماني 

 باآلالف
   

 ١٣،٣٨٠ ١٤،٦١٠  قروض وسلفيات للعمالء
 ٩٤٣ ٢،٢٠٧  استثمارات مالية

 ١٥٨ ٢٢٦  مستحق من البنوك
 ١٣٤ ٧  أخرى

 ١٤،٦١٥ ١٧،٠٥٠ 



  ُعمان ش.م.ع.عبنك إتش إس بي سي 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة (تابع)
  

 

٢٣  
 

    مصروفات الفوائد  ٦
 

  ).%٠٫٤٥ -  ٢٠١٧مارس  ٣١( %٠٫٤٦، بلغ متوسط التكلفة السنوية الشاملة لألموال ٢٠١٨مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 
 

الثالثة أشھر فترة  
 المنتھية في

ھر فترة الثالثة أش
 المنتھية في

مارس ٣١   مارس ٣١   
 ٢٠١٧ ٢٠١٨ 
 لایر عماني  

 باآلالف
 لایر عماني
 باآلالف

    
)٢،٣١١(  ودائع من عمالء   )٢،١٨٥(  

 

  بالصافي -إيرادات التشغيل األخرى   ٧
    

 
فترة الثالثة أشھر 

 المنتھية في
ھر فترة الثالثة أش
 المنتھية في

مارس ٣١  مارس ٣١   
 ٢٠١٧ ٢٠١٨ 

 
 لایر عماني 

 باآلالف
 لایر عماني 

 باآلالف
   

 ٢٦ -   صافي الربح من بيع استثمارات مالية
 ٢٦ ٢٥  إيرادات أخرى

 ٥٢ ٢٥ 
 
 

من انخفاض قيمة القروض ومخصصات التغير في الخسائر االئتمانية المتوقعة والمحمل من انخفاض قيمة االئتمان األخرى/ المحمل            ٨
  بالصافي من االستردادات -مخاطر االئتمان األخرى 

 

 
 فترة الثالثة أشھر

 المنتھية في
ر فترة الثالثة أشھ

 المنتھية في
مارس ٣١  مارس ٣١   
 ٢٠١٧ ٢٠١٨ 

 
 لایر عماني 

 باآلالف
 لایر عماني
 باآلالف

   
٧٧٣   المتوقعة على القروض والسلفياتصافي التغير في مخصصات الخسائر االئتمانية   ال ينطبق 

)٣٢٢(   مبالغ مشطوبة بالصافي من االستردادات  ٣٩٣ 
 ٣٩٣ ٤٥١  صافي التغير في الخسائر االئتمانية المتوقعة / المحمل من انخفاض قيمة القروض

   
)٨٠٣( ال ينطبق  )٣٩مخصصات تم تقييمھا بشكل فردي (وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم   

 ١،٦٤٠ ال ينطبق  )٣٩مخصصات تم تقييمھا بشكل جماعي (وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 ال ينطبق ١٦٩  صافي التغير في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على االستثمارات المالية 

 بنود خارجو أدوات مالية أخرى صافي التغير في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على
 ال ينطبق ٩٨٠  الميزانّية العمومّية

التغير في الخسائر االئتمانية المتوقعة والمحمل من انخفاض قيمة االئتمان األخرى/ المحمل من 
 ١،٢٣٠ ١،٦٠٠  انخفاض قيمة القروض ومخصصات مخاطر االئتمان األخرى



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع
 

  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة (تابع)
  

 

٢٤  
 

  مصروفات التشغيل  ٩
 

 
فترة الثالثة أشھر 

 المنتھية في
ھر فترة الثالثة أش
 المنتھية في

مارس ٣١  مارس ٣١   
 ٢٠١٧ ٢٠١٨ 

 
 لایر عماني 

 باآلالف
 لایر عماني
 باآلالف

   
فين    )٥،٧٦٤(  منافع وتعويضات الموظَّ  )٥،٧٩٦(  

)٥،٩٤٣(  دارية*   اإلعمومية والمصروفات ال  )٥،٣٦٨(  
)٣٩٩(  معدات   الممتلكات والاستھالك   )٤١٨(  

 )١٢،١٠٦(  )١١،٥٨٢(  
 

  مليون لایر ُعماني التي تمثل مصروفات سحب "جائزة مندوس" ٠٫٣المصروفات العمومّية واإلدارّية للفترة الحالّية * تشمل 
  مليون لایر ُعماني). ٠٫٤: ٢٠١٧مارس  ٣١(

 

  إھالك أصول غير ملموسة  ١٠
 

 
فترة الثالثة أشھر 

 المنتھية في
ھر فترة الثالثة أش
 المنتھية في

مارس ٣١  مارس ٣١   
 ٢٠١٧ ٢٠١٨ 

 
 لایر عماني 

 باآلالف
 لایر عماني 

 باآلالف
    يمّثل إھالك األصول غير الملموسة نتيجًة لتجميع األعمال ويحتسب كما يلي:

)٤٤٠(  ودائع أساسّية -   )٤٤٠(  
)١٣١(  عالقات العمالء -   )١٣١(  

 )٥٧١(  )٥٧١(  
 

  األساسية والمعدلة -ربحية السھم الواحد   ١١

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

 
ھر فترة الثالثة أش
 المنتھية في

 فترة الثالثة أشھر
يالسنة المنتھية ف المنتھية في  

مارس ٣١  مارس ٣١  ديسمبر ٣١   
 ٢٠١٧ ٢٠١٧ ٢٠١٨ 
    

 ٢،٠٠٠،٣١٢ ٢،٠٠٠،٣١٢ ٢،٠٠٠،٣١٢  المرجح لعدد األسھم الصادرة (باآلالف)المتوسط 

 ١٩،١١٦ ٥،٧٢٦ ٨،١٠٥  صافي ربح الفترة / السنة (لایر عماني باآلالف)
     األساسية والمعدلة (لایر ُعماني) -ربحية السھم الواحد 

 ٠٫٠١٠ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٤  للفترة/ السنة - 
 ٠٫٠١٠ ٠٫٠١١ ٠٫٠١٦  على مستوى العام - 



  ُعمان ش.م.ع.عبنك إتش إس بي سي 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة (تابع)
  

 

٢٥  
 

  بالصافي - قروض وسلفيات للعمالء   ١٢
 

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

 

مارس ٣١مارس ٣١  ديسمبر ٣١   
 ٢٠١٧ ٢٠١٨٢٠١٧ 

 
لایر عماني 

باآلالف
 لایر عماني 

 باآلالف
 لایر عماني 

 باآلالف
    

 ٥٩،٩٢٦ ٦٤،٨١٨ ٦٢،٢٨٠  سحب على المكشوفال
 ٢٢،٣٧٦ ٢٣،٣٨٠ ٢٦،٨٥٨  بطاقات االئتمان

 ١،٠٥٧،٣٤٨ ٩٧٢،٢٦٨ ١،٠٥٧،٨٣٧  قروض
 ٣٠٣،٩٠٥ ٢٥٦،٢٨٣ ٣٢٥،٦٤٥  قروض استيراد نظيفة

 ٢١،٢٧٨ ٢٦،٧٠٠ ٢٦،٣٥٧  فواتير مخصومة / مشتراة
 ١،٤٦٤،٨٣٣ ١،٣٤٣،٤٤٩ ١،٤٩٨،٩٧٧  إجمالي القروض والسلفيات

)٣٧،١٨٠(  مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة  ال ينطبق ال ينطبق 
ينطبقال   محدد -مخصص انخفاض قيمة القروض   )٢٦،١١٧(  )١٨،٢٤٨(  
)١٦،٩٦٤( ال ينطبق  عام* -مخصص انخفاض قيمة القروض   )١٨،٢٨٩(  

)٣٤،٦٧٢(  فوائد مجنبة  )٣٨،٨٦٩(  )٣٣،٤٠٩(  
 ١،٣٩٤،٨٨٧ ١،٢٦١،٤٩٩ ١،٤٢٧،١٢٥  صافي القروض والسلفيات

 

 

  محفظة القروض والسلفيات المقدمة للعمالء.على  ٣٩* يمثل المخصص العام المخصص الجماعي بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 

  جمالي القروض والسلفيات للعمالء:إلفوائد الفيما يلي فئات معدالت 
 

مارس ٣١مارس ٣١ ديسمبر ٣١   
٢٠١٧ ٢٠١٨٢٠١٧ 

 
لایر عماني 

باآلالف
 لایر عماني 

 باآلالف
 لایر عماني 

 باآلالف

١،٠٣٩،٨٦٠ ٩٠٩،٨٥٤ ١،٠٨٠،٠٢٣  %٥- ٠ 
٣٠٩،٤٤٥ ٣٠٠،٧٥٣ ٣٠٢،٦٦٨  %٧- ٥ 
٥٠،٨٧٢ ٨٠،٧٦٨ ٤٧،٠٧٤  %١٠- ٧ 
٣٨،٤٥١ ٢٧،٤٠٨ ٣٨،٦٠٣  %١٣-١٠ 

 ٢٦،٢٠٥ ٢٤،٦٦٦ ٣٠،٦٠٩  %١٣أكثر من 
١،٤٦٤،٨٣٣ ١،٣٤٣،٤٤٩ ١،٤٩٨،٩٧٧ 

 

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

مارس ٣١ مارس ٣١  ديسمبر ٣١   
٢٠١٧ ٢٠١٧ ٢٠١٨ 

 لایر عماني 
 باآلالف

 لایر عماني 
 باآلالف

 لایر عماني 
 باآلالف

 ٥١٣،٩٢٨ ٣٦٥،٣٢١ ٥٣٤،٦٥٥  أشھر ٦- ٠
 ٦،٩٢٢ ٢٦،٥٦٨ ٤،١٢٣  شھراً  ١٢- ٦
 ٧٣،٣٣٩ ٤٠،٨٨٩ ٧٥،٧٤٨  أعوام ٣- ١
 ١٥٤،٣٠٣ ١٩٨،٠٤٥ ١٨٠،٠٢٤  أعوام ٥- ٣

 ٦٤٦،٣٩٥ ٦٣٠،٦٧٦ ٦٣٢،٥٧٥  أعوام ٥أكثر من 
١،٣٩٤،٨٨٧ ١،٢٦١،٤٩٩ ١،٤٢٧،١٢٥ 



  ُعمان ش.م.ع.عبنك إتش إس بي سي 
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٢٦  
 

  بالصافي (تابع) - قروض وسلفيات للعمالء   ١٢
 

  تركز القروض والسلفيات:
 

  قروض وسلفيات للعمالء حسب القطاع
 

  ديسمبر ٣١  مارس ٣١  مارس ٣١
٢٠١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٨  

لایر عماني 
  باآلالف

عماني لایر 
  باآلالف

 لایر عماني 
  باآلالف

 ٤٨٣،٧٧٢ ٤٩٣،٩٠١  قروض شخصّية واستھالكّية
 

٤٨٨،٥٥٩ 
    

     التجارّية والشركات
 ٢٣٣،٨٤٢ ٢٥١،٥٨٥ ٢٥٦،٥٧١  تجارة االستيراد

 ٤٦،٥٧٤ ٥٠،٨١٦ ٥٠،٩٦٨  اإلنشاءات
 ٢٣٥،١٥٢ ١٠٢،٠٨٠ ٢٣٨،٣١٧  التصنيع

 ٧٠،١٣٧ ٤٥،٥٢٢ ٦٥،٣٣٧  تجارة الجملة والتجزئة
 ٤٥،٣٠٦ ١٥٧،٨٤٥ ٤٢،٥٥٤  الكھرباء والغاز والمياه والنقل واالتصاالت

 ١٧٠،٥٤٣ ١١٥،٨٩٤ ١٧٣،٣٦٤  الخدمات
 ١٢٤،٧٢٣ ٨٦،٥٣٣ ١٢١،٩٧٣  التعدين والمحاجر

 ٤٩،٩٩٧ ٤٩،٤٠٢ ٥٥،٩٩٢  أخرى
 ٩٧٦،٢٧٤ ٨٥٩،٦٧٧ ١،٠٠٥،٠٧٦ 
    

 ١،٤٦٤،٨٣٣ ١،٣٤٣،٤٤٩ ١،٤٩٨،٩٧٧  إجمالي مجموع القروض والسلفيات  
    

)٣٧،١٨٠(  مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة  ال ينطبق ال ينطبق 
)٢٦،١١٧( ال ينطبق  محدد -مخصص انخفاض قيمة القروض   )١٨،٢٤٨(  
)١٦،٩٦٤( ال ينطبق  عام -مخصص انخفاض قيمة القروض   )١٨،٢٨٩(  

)٣٤،٦٧٢(  فوائد مجنبة  )٣٨،٨٦٩(  )٣٣،٤٠٩(  
 ١،٣٩٤،٨٨٧ ١،٢٦١،٤٩٩ ١،٤٢٧،١٢٥  القروض والسلفياتصافي 

 ٥٥،٢٦٩ ٧٠،٥٧٨ ٥٦،٢٩٧  القروض المتعثرة 
 

  :٢٠١٨مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في  الخسائر االئتمانية المتوقعة على األدوات الماليةفيما يلي تحليل حركة مخصص 
 

 اإلجمالي المرحلة الثالثة المرحلة الثانيةالمرحلة األولى 

 
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
      مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على األدوات المالية

٨٩١،٢٠ ٢،٨٧٣١٧،٩٤٠  ٢٠١٨يناير  ١الرصيد في   ٧٠٤،٤١  
 -  -  ١٣٨)١٣٨(  التحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية
)٢،٨٥٣(٢،٨٥٣  التحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى   -  - 

)٩٦٧(-   التحويل إلى المرحلة الثالثة  ٩٦٧  - 
)١٩٤( ١٩٤-   التحويل من المرحلة الثالثة   - 

)٦٥٤( ٢٨٥)١،٥٥٣(  صافي إعادة قياس مخصص الخسارة  )١،٩٢٢(  
)١٧٦( - -   الخسائر االئتمانية المتوقعة المحررة نتيجة االستردادات   )١٧٦(  

)٢٥١( - -   الشطب  )٢٥١(  
 ٣٩،٣٥٥ ٢٠،٥٨٣ ٤،٠٣٥١٤،٧٣٧  ٢٠١٨مارس  ٣١الرصيد في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع
 

  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة (تابع)
  

٢٧  
 

  (تابع) بالصافي - قروض وسلفيات للعمالء   ١٢
 

  :٢٠١٧مارس  ٣١أشھر المنتھية في فيما يلي تحليل حركة مخصص انخفاض قيمة القروض لفترة الثالثة 
 

 إجمالي مخصص مخصص 

 المخصص عام محدد 

 
 لایر عماني 

 باآلالف
 لایر عماني 

 باآلالف
 لایر عماني
 باآلالف

    

 ٤٥،١١٢ ٢٦،٥٠٨١٨،٦٠٤  ٢٠١٧يناير  ١الرصيد في 
 ١،٨٣٣ - ١،٨٣٣  مخصص خالل الفترة

)١،٦٤٠()٩٦٥(  مخصصات محررة / مستردة  )٢،٦٠٥(  
)١،٢٥٩( - )١،٢٥٩(  مشطوب خالل الفترة  

 ٤٣،٠٨١ ٢٦،١١٧١٦،٩٦٤  ٢٠١٧مارس  ٣١الرصيد في 
 

  فيما يلي تحليل حركة الفوائد المجنبة لفترة الثالثة أشھر المنتھية:
    

مارس ٣١  مارس ٣١   
 ٢٠١٧ ٢٠١٨ 

 
 لایر عماني

 باآلالف
 لایر عماني 

 باآلالف
   

 ٣٧،٢١٠ ٣٣،٤٠٩  الرصيد في بداية الفترة
 ١،٨١٨ ١،٩٩٨  مجنب خالل الفترة

)٨٩(  محرر لقائمة الدخل الشامل  )١٠٣(  
)٦٤٦(  مشطوب خالل الفترة  )٥٦(  

 ٣٨،٨٦٩ ٣٤،٦٧٢  الرصيد في نھاية الفترة
 

مليون  ١٫٢٣٧٫٤ – ٢٠١٧مارس  ٣١( ٢٠١٨مارس  ٣١لایر ُعماني كما في  مليون ١٫٤١٠٫٦بلغت القيمة العادلة المقدرة للقروض والسلفيات 
  مليون لایر ُعماني). ١٫٣٧٥٫٤ - ٢٠١٧ديسمبر  ٣١لایر عماني و

 
  (وفقا لإلفصاح التوضيحي الصادر عن البنك المركزي الُعماني) ٢٠١٨مارس  ٣١المحمل من انخفاض القيمة والمخصص المحتفظ به كما في 

 

 
نك وفقا لقواعد الب

 المركزي العماني

وفقا لمعيار 
 التقارير المالية

٩الدولي رقم   الفرق 

 
 لایر عماني 

 باآلالف
 لایر عماني 

 باآلالف
 لایر عماني 

 باآلالف

)٧٦١(  خسارة انخفاض القيمة المحملة على حساب الربح والخسارة*  ٢،٣٦١ ١،٦٠٠ 
 ٥،٥٦٨ ٣٩،٣٥٥ ٣٣،٧٨٧  المخصصات المطلوبة

%٣٫٧٦  إجمالي معدل القروض المتعثرة (النسبة)  ٣٫٧٦%   - 
%٩٤٫٠  القروض المتعثرة (النسبة)صافي معدل   ٠٫٠٧%  ٤٢٫٠  

  
ألن مخصص  ٩على معيار التقارير المالية الدولي رقم خسارة االنخفاض في القيمة المحملة في ھذه القوائم المالية المرحلية المختصرة تعتمد *  

    يتجاوز متطلبات المخصص الصادرة عن البنك المركزي الُعماني.  ٩الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع
 

  المرحلية المختصرة غير المدققة (تابع) إيضاحات حول القوائم المالية
  

 

٢٨  
 

  (تابع)بالصافي  - قروض وسلفيات للعمالء   ١٢
 

  مع المخصص المطلوب وفقا لقواعد البنك المركزي العماني (وفقا لإلفصاح التوضيحي للبنك المركزي العماني) ٩مقارنة المخصص المحتفظ به وفقا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 
  

البنك تصنيف األصول وفقا لقواعد 
  المركزي العماني

 تصنيف األصول وفقا
ة لمعيار التقارير المالي

٩الدولي رقم 
إجمالي القيمة 

الدفترية

المخصص المطلوب 
وفقا لقواعد البنك 
 المركزي العماني

المخصصات المحتفظ 
ارير بھا وفقا لمعيار التق
٩المالية الدولي رقم 

ب الفرق بين المخصص المطلو
 العمانيوفقا للبنك المركزي 

والمخصص المحتفظ به
 صافي القيمة 

 الدفترية

قا الفوائد المجنبة وف
لقواعد البنك 

المركزي العماني
)٤()٣()٢(  )١(  )٥(-)٣)=(٧()٥(-)٤)=(٦()٥(  )٨(

لایر عماني   
  باآلالف

  لایر عماني
  باآلالف 

  لایر عماني 
  باآلالف

  لایر عماني 
  باآلالف

  لایر عماني 
  باآلالف

  لایر عماني 
  باآلالف

  معياري
٨٢ ٣،٠٠٠٩،٢٤٧٧٥٤،٥٥٢ ٧٥٧،٥٥٢١٢،٢٤٧  المرحلة األولى
٣٧٣،٦٣٤٤٥٩،٦  المرحلة الثانية  ٤٨١،٦٢٢)٤٣٣،٥(١١،٨٩٢  ٧
٤٢٥ ٢،٠٣٦)٣،٤٦٣(٣،٦٣٠ ٥،٦٦٦١٦٧  المرحلة الثالثة

  ٥٩١،٣٩٧،١٨٧٣،١٨  ١٨،٥٢٢٣٥١٠٦٩،٣٧٩،١  ٥١٤

  قائمة خاصة
-  ١١،٠١٣)٥٨٣(٧٠٠ ١١،٧١٣١١٧  األولىالمرحلة 

٦٤٥،١٩)٤٥٧(٦٨٤ ٣٢٩،٢٠٢٢٧  المرحلة الثانية   -
٢٠٧ ١٠،٦٠٢)٩٥٥(٢،٤٤٥ ١٣،٠٤٧١،٤٩٠  المرحلة الثالثة

  ٠٨٩،٤٥٨٣٤،١  ٢٦٠،٤١)٩٩٥،١(٣،٨٢٩  ٢٠٧

  دون المعياري
-  - - -  - -   المرحلة األولى
١٧ ٤٣٤)١٣٢(٣٢١ ٧٥٥١٨٩  المرحلة الثانية
١٧٦ ١٩٤٥٥٠٢،٧٨٢ ٢،٩٧٦٧٤٤  المرحلة الثالثة

  ١٩٣ ٥١٥٤١٨٣،٢١٦ ٣،٧٣١٩٣٣

  مشكوك في تحصيله
-  - - -  - -   المرحلة األولى
-  - - -  - -   المرحلة الثانية
٩ ٥٣)٣٣(٧٩ ١٣٢٤٦  المرحلة الثالثة

  ٩ ٥٣)٣٣(٧٩ ١٣٢٤٦

  خسارة
-  - - -  - -   المرحلة األولى
-  - - -  - -   المرحلة الثانية
٧٤٩،٣٣ ٣٨،١٩٩)٢،١٣٤(١٤،٢٣٥ ٥٢،٤٣٤١٢،١٠١  المرحلة الثالثة

  ٣٣،٧٤٩ ٣٨،١٩٩)٢،١٣٤(١٤،٢٣٥ ٥٢،٤٣٤١٢،١٠١
بنود أخرى غير مشمولة في تعميم 
البنك المركزي العماني رقم ب. م. 

  والتعليمات ذات الصلة ٩٧٧

-  ١،٣٦١،٢٣٦)٣٣٥(٣٣٥ - ١،٣٦١،٥٧١  المرحلة األولى
-  ١٢٠،٢٤٩)١،٨٤٠(١،٨٤٠ - ١٢٢،٠٨٩  المرحلة الثانية
-  - - -  - -   المرحلة الثالثة

  ٤٨٥،٤٨١،١)٢،١٧٥(٢،١٧٥ - ٦٦٠،٤٨٣،١   -
٤،٠٣٥٨،٣٢٩٨٠١،١٢٦،٢ ٨٣٦،١٣٠،٢١٢،٣٦٤  المرحلة األولى  اإلجمالي  ٨٢

٢٤ ٧٦٢،٨٠٩)٧،٨٦٢(١٤،٧٣٧ ٧٧٧،٥٤٦٦،٨٧٥  المرحلة الثانية
٣٤،٥٦٦ ٥٣،٦٧٢)٦،٠٣٥(٢٠،٥٨٣ ٧٤،٢٥٥١٤،٥٤٨  المرحلة الثالثة
٣٤،٦٧٢  ٢،٩٤٣،٢٨٢  )٥،٥٦٨(  ٣٩،٣٥٥  ٣٣،٧٨٧  ٢،٩٨٢،٦٣٧  اإلجمالي



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع
 

  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة (تابع)
  

٢٩  
 

  
  (تابع)بالصافي  - قروض وسلفيات للعمالء   ١٢

 
  (وفقا لإلفصاح التوضيحي للبنك المركزي العماني) قروض وسلفيات معاد ھيكلتھا

  
األصول وفقا لقواعد تصنيف 

  البنك المركزي العماني
قا تصنيف األصول وف
لية لمعيار التقارير الما

 ٩الدولي رقم 

إجمالي القيمة 
الدفترية

المخصص المطلوب 
 وفقا لقواعد البنك
 المركزي العماني

 المخصصات المحتفظ
بھا وفقا لمعيار 
التقارير المالية 

٩الدولي رقم 

الفرق بين المخصص 
وفقا للبنك  المطلوب

المركزي العماني 
هوالمخصص المحتفظ ب

صافي القيمة 
 الدفترية

الفوائد المجنبة 
ك وفقا لقواعد البن
المركزي العماني

لایر عماني  
باآلالف

 لایر عماني
 باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني
باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

لایر عماني
باآلالف

)٢(  )١(  )٤()٣(  )٥(-)٣)=(٧()٥(-)٤)=(٦()٥(  )٨(
-  ١٨)١(١ - ١٩ المرحلة األولى  مصنفة على أنھا منتظمة

-  ١٥١٠٢-  ١٠٢١٥ المرحلة الثانية
٢٠١ ١٠،٨٦٢)٥٩٤(٢،٢٤٤ ١٣،١٠٦١،٦٥٠ المرحلة الثالثة

٢٠١ ١٠،٩٨٢)٥٨٠(٢،٢٤٥ ١٣،٢٢٧١،٦٦٥   اإلجمالي الفرعي
-  - - -  - -  المرحلة األولى  مصنفة على أنھا متعثرة

-  - - -  - -  المرحلة الثانية
١٣،٣٧٠ ١٦،٨٣٨)١،٥٩٢(٨،٥٩٤ ٢٥،٤٣٢٧،٠٠٢ المرحلة الثالثة

  ١٣،٣٧٠ ١٦،٨٣٨)١،٥٩٢(٨،٥٩٤ ٢٥،٤٣٢٧،٠٠٢
-  ١٨)١(١ - ١٩ المرحلة األولى  اإلجمالي

-  ١٥١٠٢-  ١٠٢١٥ المرحلة الثانية
١٣،٥٧١ ٢٧،٧٠٠)٢،١٨٦(١٠،٨٣٨ ٣٨،٥٣٨٨،٦٥٢ المرحلة الثالثة
١٣،٥٧١ ٢٧،٨٢٠)٢،١٧٢(١٠،٨٣٩ ٣٨،٦٥٩٨،٦٦٧ اإلجمالي

 



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع
 

  (تابع)إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة 
  

 

٣٠  
 

  استثمارات مالّية  ١٣
 

  فيما يلي تفاصيل االستثمارات المالية: 
 

 
 القيمة
 العادلة

 القيمة
 العادلة

 القيمة
 العادلة

القيمة 
 الدفترية**

القيمة 
 الدفترية

 القيمة
 التكلفة الدفترية

 
 التكلفة          التكلفة      

مارس ٣١  مارس ٣١  ديسمبر ٣١  مارس ٣١  مارس ٣١  ديسمبر ٣١  مارس ٣١  مارس ٣١  ديسمبر ٣١   

 ٢٠١٧ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٧ ٢٠١٨ 

 
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف

          
           سوق مسقط لألوراق المالية -أوراق مالية متداولة

 -  ٤٤ -  -  ٧٠ -  -  ٧٠ -   التأمين
 ٦٤،٩١١ ٨١،١٥٥ ٦٤،٥٦١ ٦٢،٠٣٦ ٧٧،٧١٧ ٦١،٨٧٤ ٦٢،٠٣٦ ٧٧،٧١٧ ٦١،٨٧٤  سندات حكومية

 ٦٤،٩١١ ٨١،١٩٩ ٦٤،٥٦١ ٦٢،٠٣٦ ٧٧،٧٨٧ ٦١،٨٧٤ ٦٢،٠٣٦ ٧٧،٧٨٧ ٦١،٨٧٤ 
 

           استثمارات غير مدرجة وأخرى

 ٥٤٩،٠٠٢ ٦١٨،٩١٩ ٥٢١،٢٣٤ ٥٤٩،٧١٥ ٦١٩،٤٣٦ ٥٢١،١٩٣ ٥٤٩،٧١٥ ٦١٩،٤٣٦ ٥٢١،١٩٣  أذون الخزانة
 ٢٦٠ ٢٦٠ ٢٦٠ ٢٦٠ ٢٦٠ ٢٦٠ ٢٦٠ ٢٦٠ ٢٦٠  أسھم ُعمانية غير مدرجة
 ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧  أسھم أجنبية غير مدرجة

 ٣،٢٨٩ ٣،٣١٢ ٣،٢٨٩ ٢،٩٠٣ ٣،٢٣٣ ٢،٨٦٧ ٢،٩٠٣ ٣،٢٣٣ ٢،٨٦٧  وحدات صناديق االستثمار
 ٥٥٢،٥٥٨ ٦٢٢،٤٩٨ ٥٢٤،٧٩٠ ٥٥٢،٨٨٥ ٦٢٢،٩٣٦ ٥٢٤،٣٢٧ ٥٥٢،٨٨٥ ٦٢٢،٩٣٦ ٥٢٤،٣٢٧ 
          

 ٦١٧،٤٦٩ ٧٠٣،٦٩٧ ٥٨٩،٣٥١ ٦١٤،٩٢١ ٧٠٠،٧٢٣ ٥٨٦،٢٠١ ٦١٤،٩٢١ ٧٠٠،٧٢٣ ٥٨٦،٢٠١  اإلجمالي
 

  مليون لایر عماني في احتياطي القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. ٠٫٢* تم تسجيل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على االستثمارات المالية بقيمة 
 
 



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة (تابع)
  

٣١  
 

  استثمارات مالّية (تابع)  ١٣
 

  القيم الدفترية لالستثمارات المالية
مارس ٣١  مارس ٣١  ديسمبر ٣١   
 ٢٠١٧ ٢٠١٧ ٢٠١٨ 

 
 لایر عماني 

 باآلالف
 لایر عماني 

 باآلالف
 لایر عماني 

 باآلالف
     بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراستثمارات مالية مقاسة 

 ال ينطبق ال ينطبق ٥٢١،١٩٣  أذون الخزانة
 ال ينطبق ال ينطبق ٦١،٨٧٤  سندات حكومية

 ال ينطبق ال ينطبق ٢٥٠  استثمارات أخرى
 ٣١٧،٥٨٣  ال ينطبق ال ينطبق 
     استثمارات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

٨٨٤،٢  استثمارات أسھم   -  - 
 

     استثمارات مالية متاحة للبيع
 ٥٤٩،٧١٥ ٦١٩،٤٣٦ ال ينطبق  أذون الخزانة

 ٦٢،٠٣٦ ٧٧،٧١٧ ال ينطبق  سندات حكومية
 ٣،١٧٠ ٣،٥٧٠ ال ينطبق  استثمارات أسھم واستثمارات أخرى

 ٦١٤،٩٢١ ٧٠٠،٧٢٣ ال ينطبق 
 ٦١٤،٩٢١ ٧٠٠،٧٢٣ ٥٨٦،٢٠١ 

 

  أخرىأصول   ١٤
مارس ٣١   مارس ٣١  ديسمبر ٣١   
 ٢٠١٧ ٢٠١٧ ٢٠١٨ 

 
 لایر عماني 

 باآلالف
 لایر عماني
 باآلالف

 لایر عماني 
 باآلالف

٠٩٥،١٦  أوراق قبول   ١٩،١٤٠ ١٢،٦٦٩ 
)٣٩(  الخسائر االئتمانية المتوقعة من أوراق القبول  ال ينطبق ال ينطبق 
 ١٩٫١٤٠ ١٢٫٦٦٩ ١٦٫٠٥٦  المتوقعة) أوراق القبول (بالصافي من الخسار االئتمانية

 ٦،٣٧٨ ٦،٢٥٧ ٧،٢٢٦  إدراج األثر اإليجابي للسوق - مشتقات
 ٧٧٩ ١،٢٦٤ ٩٧٨  دفعات مقدمة وإيرادات مستحقة

 ٢،٤٩٦ ٣،٩٦٢ ٦،٥٣٦  أخرى
 ٢٨،٧٩٣ ٢٤،١٥٢ ٣٠،٧٩٦ 

 

  أصول غير ملموسة  ١٥
 

مارس ٣١  مارس ٣١  ديسمبر ٣١   
 ٢٠١٧ ٢٠١٧ ٢٠١٨ 

 
 لایر عماني 

 باآلالف
 لایر عماني 

 باآلالف
 لایر عماني
 باآلالف

 ١٢،٣٠٦ ١٢،٣٠٦ ١٢،٣٠٦  ودائع أساسّية
 ٣،٦٩١ ٣،٦٩١ ٣،٦٩١  عالقات العمالء

 ١٥،٩٩٧ ١٥،٩٩٧ ١٥،٩٩٧ 
)١٣،٣٢٩(  ناقصاً: اإلھالك  )١١،٠٤٤(  )١٢،٧٥٨(  

 ٣،٢٣٩ ٤،٩٥٣ ٢،٦٦٨ 
 

  ممتلكات ومعدات  ١٦
 

والتجھيزات مليون لایر ُعماني). كانت قيمة األثاث  ٠٫٢: ٢٠١٧مارس  ٣١مليون لایر عماني ( ٠٫٢خالل الفترة، تمت إضافة أثاث ومعدات بمبلغ 
  مليون لایر عماني). ٠٫٠٢: ٢٠١٧مارس  ٣١(ال شيء خالل الفترة التي تم استبعادھا والمعدات 

 

 ودائع من العمالء  ١٧
مارس ٣١  مارس ٣١  ديسمبر ٣١   
 ٢٠١٧ ٢٠١٧ ٢٠١٨ 

 
 لایر عماني 

 باآلالف
 لایر عماني
 باآلالف

 لایر عماني
 باآلالف

     فيما يلي تفاصيل الودائع:
 ٩٥١،١٥٩ ٩٥٧،٢١٥ ١،٠١٦،٤٠٧  حسابات جارية وتحت الطلب

 ٤٣٧،٨٤٩ ٤٧٠،٦١٣ ٤٣٦،٨٦٧  حسابات توفير
 ٥٤٠،٨٤٥ ٥١١،٢٨٠ ٥١٧،١٣١  ودائع ألجل

 ٢،١٩٧ ٢،٣٣٢ ٢،٢٣٢  أخرى
 ١،٩٣٢،٠٥٠ ١،٩٤١،٤٤٠ ١،٩٧٢،٦٣٧ 



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة (تابع)
  

٣٢  
 

 

  ودائع من العمالء (تابع)  ١٧
 

  :٩٥٥فيما يلي تحليل استحقاق ودائع العمالء وفقاً لتعميم البنك المركزي الُعماني رقم ب م 
 
مارس ٣١  مارس ٣١  ديسمبر ٣١   
 ٢٠١٧ ٢٠١٧ ٢٠١٨ 

 
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
 لایر عماني
 باآلالف

    

 ٦٨٩،٦١٦ ٧٥٣،٣٥٠٧١٠،٤٥١  أشھر ٦- ٠
 ٢٨٦،٩٠٤ ٣٥١،٠٥٩٢٦٤،٢٧٢  شھراً  ١٢- ٦
 ٣٩٢،٠١٢ ٢١٧،٤٦٠٣٩٥،٠٦٧  أعوام ٣- ١
 ١٥٧،٥٤٢ ١٩٣،٠١٨١٦٠،٣٨٠  أعوام ٥- ٣

 ٤٠٥،٩٧٦ ٤٥٧،٧٥٠٤١١،٢٧٠  أعوام ٥أكثر من 
 ١،٩٣٢،٠٥٠ ١،٩٧٢،٦٣٧١،٩٤١،٤٤٠ 

 

  فيما يلي فئات معدالت فائدة الودائع:
مارس ٣١  مارس ٣١  ديسمبر ٣١   

٢٠١٧ ٢٠١٧ ٢٠١٨ 
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
    

١،٧٦٣،٧٩٥   %٢- ٠  ١،٧٢٤،٦٨٧ ١،٧٠٥،٨٥٥ 
٢٠٨،٨٤٢   %٤- ٢  ٢٠٧،٣٦٣ ٢٣٥،٥٨٥ 

 ١،٩٣٢،٠٥٠ ١،٩٤١،٤٤٠ ١،٩٧٢،٦٣٧ 
 

  التزامات أخرى  ١٨
مارس ٣١   مارس ٣١  ديسمبر ٣١   
 ٢٠١٧ ٢٠١٧ ٢٠١٨ 

 
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
    

 ٧١ ٦٣٠ ١٦٧  إدراج األثر السلبي للسوق -مشتقات 
 ١،٠٠١ ٧٩٤ ١،٠٤٣  التزام منافع التقاعد

 ١٩،١٤٠ ١٢،٦٦٩ ١٦،٠٩٥  أوراق قبول
 ٤٧٣ ٧٢٥ ٢،٤٤٦  مخصصات*

 ٦،٤٩٢ ٤،١٢٨ ٤،٠٢٠  مستحقات وإيرادات مؤجلة
 ٢٣٢ ٤٧٨ ٢٤٠  تمويلي التزام بموجب عقد إيجار

 -  ١٠،٠٠٢ ١١،٤٠٢  توزيعات أرباح مستحقة الدفع
 ١٠،٤٩٩ ٨،٠٧٠ ١٠،٥٠٣  أخرى

 ٣٧،٩٠٨ ٣٧،٤٩٦ ٤٥،٩١٦ 
  

) ينطبق: ال ٢٠١٧ديسمبر  ٣١وينطبق : ال ٢٠١٧مارس  ٣١مليون لایر عماني ( ٢٫٠*تشمل مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة بقيمة 
  خارج الميزانية العمومية واالرتباطات األخرى. 

 
  التزامات عرضية وارتباطات ومشتقات  ١٩

مارس ٣١   مارس ٣١  ديسمبر ٣١   
 ٢٠١٧ ٢٠١٧ ٢٠١٨ 

 
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
    

 ٥٥٧،٣٣٩ ٦١٩،١١٩ ٥٥٣،٦٢٢  التزامات غير مسحوبة وقابلة لإللغاء بدون شروط
 ٤٤،٢١٥ ٨٥،٠٨٨ ٣٣،٣٤٤  التزامات غير مسحوبة وغير قابلة لإللغاء بدون شروط

 ١٦٠،٣٨٠ ٣٤٣،٤٣٠ ٣٦١،٤٢٤  عقود صرف العملة األجنبية اآلجلة
٧٧،٠٠٠   مقايضات أسعار الفائدة  ٧٧،٠٠٠ ٧٧،٠٠٠ 

٨٣٨،٩٣٤ ١،١٢٤،٦٣٧ ١،٠٢٥،٣٩٠ 
 

القانونية القائمة بحق البنك. واستناداً إلى رأي المستشار القانوني للبنك، ترى إدارة البنك أنه ال ، كانت ھناك بعض الدعاوى ٢٠١٨مارس  ٣١كما في 
  يتوقع أن ينتج أي التزام إضافي من ھذه الدعاوى وبالتالي من غير الضروري تكوين أي مخصصات إضافية في ھذا الصدد.



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة (تابع)
  

٣٣  
 

  
  قياسھا بالقيمة العادلةأساس تقييم األصول وااللتزامات المالية التي يتم   ٢٠

 

 أساليب التقييم 
١المستوى   ٢المستوى    اإلجمالي 

 
لایر عماني 

 باآلالف
 لایر عماني

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
     ٢٠١٨مارس  ٣١في 

    
     األصول
 ٧،٢٢٦ ٧،٢٢٦ -   مشتقات

٣١٧،٥٨٣ -   استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  ٣١٧،٥٨٣  
 ٢٫٨٨٤ ٢٫٨٨٤ -   استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

    
     االلتزامات
 ١٦٧ ١٦٧ -   مشتقات  

 ٨٣،٨٩٨ ٨٣،٨٩٨ -   ودائع من العمالء
    

     ٢٠١٧مارس  ٣١في 
     األصول
 ٦،٢٥٧ ٦،٢٥٧ -   مشتقات

 ٧٠٠،٤٥٦ ٧٠٠،٣٨٦ ٧٠  استثمارات مالّية: متاحة للبيع  
    

     االلتزامات
 ٦٣٠ ٦٣٠ -   مشتقات

 ٨٢،٦٦١ ٨٢،٦٦١ -   ودائع من العمالء
    

     ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 
     األصول
 ٦،٣٧٨ ٦،٣٧٨ -   مشتقات

 ٦١٤،٦٥٤ ٦١٤،٦٥٤ -   استثمارات مالّية: متاحة للبيع  
    

     االلتزامات
 ٧١ ٧١ -   مشتقات

 ٨٣،٦٦٥ ٨٣،٦٦٥ -   ودائع من العمالء
 
 

  االستثمارات المالّية والمشتقات

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

 

لخصم ھو 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.

 

في  صرف العمالت األجنبية من السوق. تم إدراج تعديالت القيم السوقية لعقود نات المستمدةعلى أساس البيايتم تقييم عقود صرف العمالت األجنبية 
  القيمة الدفترية لألصول وااللتزامات األخرى.

 

للبنك عن السنة المفصح عنھا في القوائم المالّية المدققة األخيرة  ٢لم يكن ھناك أي تغيير على أساس تقييم األصول وااللتزامات المالّية في المستوى 
  .٢٠١٧ديسمبر  ٣١المنتھية في 



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع
 

  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة (تابع)
  

 

٣٤  
 

  عدم تطابق األصول وااللتزامات  ٢١

 
  ) وھو كما يلي:٩٥٥يستند عدم تطابق األصول وااللتزامات إلى تعميم البنك المركزي الُعماني رقم (ب. م. 

 

٢٠١٨مارس  ٣١  ٢٠١٧مارس  ٣١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   

األصول  فترات االستحقاق

االلتزامات 
وحقوق 

األصول  عدم التطابقالمساھمين

االلتزامات 
وحقوق 

 األصول عدم التطابقالمساھمين

االلتزامات 
وحقوق 

 عدم التطابقالمساھمين

 
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

            

  ٥٥١،٤٠٤  ٧٦٧،٣٠٩  ١،٣١٨،٧١٣   ٤٦٩،٨١٩  ٧٩٧،٢٠٢  ١،٢٦٧،٠٢١   ٥١٣،٧٦٢  ٨٧٤،٢٠٨  ١،٣٨٧،٩٧٠  أشھر ٦- ٠

  )٢٧٧،٥٢٧(  ٣٠٦،٥٦١  ٢٩،٠٣٤   )١٩٣،٠٦٣(  ٢٧١،٧٣٦  ٧٨،٦٧٣   )٣٣١،٥٣٣(  ٣٥٩،٧٠٨  ٢٨،١٧٥  شھرا ١٢- ٦

  )٢٦٣،٦٧١(  ٣٩٢،٢٦٨  ١٢٨،٥٩٧   )٣٢٨،٠٦٩(  ٣٩٥،٠٦٧  ٦٦،٩٩٨   )٩٣،٢٨٩(  ٢١٧،٤٦٠  ١٢٤،١٧١  أعوام ٣- ١

  ١،٨٢٩  ١٥٧،٥٤٢  ١٥٩،٣٧١   ٨٣،٦٣٧  ١٦٠،٣٨٠  ٢٤٤،٠١٧   )٦،٩٥٥(  ١٩٣،٠١٨  ١٨٦،٠٦٣  أعوام ٥- ٣

  )١٢،٠٣٥(  ٧١٠،١١٧  ٦٩٨،٠٨٢   )٣٢،٣٢٤(  ٧١٥،١٨٣  ٦٨٢،٨٥٩   )٨١،٩٨٥(  ٧٦٦،٨٠٢  ٦٨٤،٨١٧  أعوام ٥أكثر من 
 ٢،٣٣٣،٧٩٧  ٢،٣٣٣،٧٩٧   -   ٢،٣٣٩،٥٦٨  ٢،٣٣٩،٥٦٨   -   ٢،٤١١،١٩٦  ٢،٤١١،١٩٦   -  

 

 



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع
 

  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة
  

 

٣٥  
 

    التعرض لمخاطر االئتمان  ٢٢
  

  ٩األدوات المالية التي تطبق  عليھا متطلبات انخفاض القيمة في معيار التقارير المالية الدولي رقم ملخص 
  
إجمالي القيمة الدفترية /   

االسمية (بالصافي من 
  الفوائد المجنبة)

مخصص الخسائر 
  المتوقعةاالئتمانية 

  ألف لایر عماني   ألف لایر عماني  ٢٠١٨ مارس ٣١ في كما
  )٦٢(  ١٧٣٫٥٧٧  نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

  )٣(  ١٦٢٫٤٠٦  مستحق من البنوك
  )١٥٤(  ٥٣٨٫٣١٧  استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

      قروض وسلفيات للعمالء
  )٩٫٥٩١(  ٤٩٢٫٩٢٥  لألفراد وإدارة الثرواتالخدمات المصرفية - 
  )٢٧٫٥٨٩(  ٩٧١٫٣٨٠  الخدمات المصرفية للشركات- 

  )٣٩(  ١٦٫٠٩٥  *أخرى أصول
  )٣٧٫٤٣٨(  ٢٫٣٩٩٫٧٠٠  إجمالي القيمة الدفترية/ االسمية (بالصافي من الفوائد المجنبة)

قروض وارتباطات أخرى متعلقة واعتمادات مستندية وضمانات وسندات أداء 
  )١٫٩١٧(  ٥٤٨٫٢٦٥  باالئتمان

  )١٫٩١٧(  ٥٤٨٫٢٦٥  إجمالي القيمة االسمية خارج الميزانية العمومية
  )٣٩٫٣٥٥(  ٢٫٩٤٧٫٩٦٥  اإلجمالي

  
  

 مبين ھو كما األخرى األصول تتضمن. ٩متطلبات انخفاض القيمة في معيار التقارير المالية الدولي رقم ل تخضع التي القبول أوراق فقط*تتضمن 
 المستحقة وأوراق القبول وغيرھا.  واإليرادات مقدما والمدفوعات المشتقات المالي المركز قائمة في

 



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة (تابع)
 

٣٦  
 

  رأس المال  ٢٣
 

ً بالكامل بقيمة  ٢،٠٠٠،٣١٢،٧٩٠ينقسم رأس مال البنك إلى  ً مدفوعا ديسمبر  ٣١و ٢٠١٧مارس  ٣١لایر ُعماني للسھم الواحد ( ٠٫١٠٠سھما
٢،٠٠٠،٣١٢،٧٩٠ -  ٢٠١٧  ً مليون سھم بقيمة  ٧،٥٠٠لایر ُعماني للسھم الواحد). يبلغ رأس المال المصرح به للبنك  ٠٫١٠٠بقيمة سھما
  للسھم الواحد). ٠٫١٠٠مليون سھم بقيمة  ٧،٥٠٠ - ٢٠١٧ديسمبر  ٣١و ٢٠١٧مارس  ٣١لایر ُعماني للسھم الواحد ( ٠٫١٠٠

 

  المساھمون الرئيسيون
 

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

مارس ٣١  مارس ٣١  ديسمبر ٣١   

 ٢٠١٧ ٢٠١٧ ٢٠١٨ 

 عدد األسھم عدد األسھم عدد األسھم 

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

 
  االحتياطيات       ٢٤

 

  احتياطي قانوني )أ(
 

من أرباح العام لحساب االحتياطي القانوني حتى يبلغ  %١٠وتعديالته، ُيخصَّص سنوياً  ١٩٧٤وفقاً لقانون الشركات التجارية الُعماني لعام 
  االحتياطي غير قابل للتوزيع.رصيده المتراكم ما يعادل ثلث قيمة رأس مال البنك المدفوع. ويكون ھذا 

 
  استثمارات مالية - احتياطي القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  )ب(

 
يمة العادلة يمثل احتياطي القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تغيرات القيمة العادلة (بالصافي من الضريبة) لألصول المالية المقاسة بالق

  من خالل الدخل الشامل اآلخر.  
 

  احتياطي القيمة العادلة المتاحة للبيع )ج(
 

  القيمة العادلة (بالصافي من الضريبة) في األصول المالّية المتاحة للبيع.  يمّثل احتياطي القيمة العادلة للمتاحة للبيع تغيرات 
 

  من أسھم البنك     %١٠األطراف ذات العالقة ومن يملكون   ٢٥
 

 نتتضمن األطراف ذات العالقة للبنك الشركة األم ومجموعة إتش إس بي سي والكيانات ذات العالقة وموظفي اإلدارة العليا واألعضاء المقربي
من أسرھم، وكيانات مسيطر عليھا أو تحت السيطرة المشتركة أو يتم ممارسة نفوذ جوھري عليھا من قبل موظفي اإلدارة العليا أو األعضاء 

  المقربين من أسرھم.
 

لك أعضاء مجلس موظفو اإلدارة العليا ھم األشخاص الذين يملكون الصالحية والمسؤولية لتخطيط وتوجيه أنشطة البنك والتحكم بھا بمن في ذ
  إدارة البنك.

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

أثير أو أن يتأثروا بذلك الشخص في أو أكثر من أسھم البنك. وإّن أفراد العائلة لفرد ما ھم أولئك الذين من المتوقع أن يكون لھم ت %١٠يبلغ 
  تعامالتھم مع البنك.

 
 

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



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة (تابع)
 

٣٧  
 

  
  ع)من أسھم البنك (تاب %١٠األطراف ذات العالقة ومن يملكون   ٢٥

 

 الشركة األم 
 أطراف أخرى 

 ذات عالقة بالمجموعة
أعضاء مجلس 

 اإلجمالي آخرون   اإلدارة

  ٢٠١٨مارس  ٣١
لایر عماني 

 باآلالف
 لایر عماني

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف

      

 ١٦٩،٤٧١ ١٦٩،٠٧٦ ٣٩٥ -  -   قروض وسلفيات

 ١٨،٢٧٧ ١٥،٦٩١ ٤٧٦ ٢،١١٠ -   وودائع وحسابات أخرىحسابات جارية 

 ٨١،٢١٧ ٥،٣٧٥ -  ٧٥،٨٤٢ -   خطابات اعتماد وضمانات

 ١،٠٨٦ ١،٠٨٦ -  -  -   أوراق قبول

 ٥٢،٣١٠ -  -  ٥٢،٣١٠ -   مستحق من البنوك

 ٢٤،٠٥٥ -  -  ٢٤،٠٥٥ -   مستحق إلى البنوك

       ٢٠١٨ مارس ٣١ في المنتھية للفترة

)٢٢( -   صافي إيرادات الرسوم   -  - )٢٢(  

)٣،٢١٤( -   مصروفات تشغيل أخرى  )٣(  )٥١٤(  )٣،٧٣١(  

 -  -  -  -  -   شراء ممتلكات ومعدات
 

الشركة األم    
 أطراف أخرى ذات 
 عالقة بالمجموعة

أعضاء مجلس 
 اإلجمالي آخرون   اإلدارة

  ٢٠١٧مارس  ٣١
لایر عماني 

 باآلالف
 لایر عماني
 باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

عماني لایر 
 باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

      

 ٥٩،٦٦٨ ٥٩،٦٦٨ -  -  -   قروض وسلفيات
 ١٦،٧٠١ ١٤،٧٥٧ ٣٤٦ ١،٥٩٨ -   حسابات جارية وودائع وحسابات أخرى

 ٩٣،٢١٦ ٦،٠٠٣ -  ٨٧،٢١٣ -   خطابات اعتماد وضمانات

 ٢،١٥٢ ٢،١٥٢ -  -  -   أوراق قبول

 ٥٤،٤٤٤ -  -  ٥٤،٤٤٤ -   مستحق من البنوك

 ٧،٤٠٧ -  -  ٧،٤٠٧ -   إلى البنوكمستحق 

       ٢٠١٧مارس  ٣١للفترة المنتھية في 

 ١٧ -  -  ١٧ -   صافي إيرادات الرسوم

)٢،٢٨٤( -   مصروفات تشغيل أخرى  )٤(  )٢٠(  )٢،٣٠٨(  
 

الشركة األم  
 أطراف أخرى ذات

عالقة بالمجموعة   
أعضاء مجلس 

 اإلجمالي آخرون   اإلدارة

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١
عماني لایر 

باآلالف
 لایر عماني
 باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

      

 ١٧٦،٢٨٩ ١٧٥،٨٨٩ ٤٠٠ -  -   قروض وسلفيات
 ٢٧،٠٧٦ ٢٤،٥٦٥ ٢٥٦ ٢،٢٥٥ -   حسابات جارية وودائع وحسابات أخرى

 ١٢٠،٥٩٥ ٥،٤١٦ -  ١١٥،١٧٩ -   خطابات اعتماد وضمانات
 ١،٠٠٢ ١،٠٠٢ -  -  -   أوراق قبول

 ١٤،٤١١ -  -  ١٤،٤١١ -   مستحق من البنوك
 ١٢،١٢٤ -  -  ١٢،١٢٤ -   مستحق إلى البنوك

 
 %٦و %١٫٤٥: بين ٢٠١٧مارس  ٣١سنوياً ( %٦٫٥و %١٫٤٥تحمل قروض وسلفيات األطراف ذات العالقة فائدة بمعدالت تتراوح بين 

 %١٫٢٥و %٠٫٢٠: بين ٢٠١٧مارس  ٣١سنوياً ( %١٫٢٥و %٠٫٢بمعدالت تتراوح بين سنوياً). وتحمل ودائع األطراف ذات العالقة فائدة 
  سنوياً).



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة (تابع)
 

٣٨  
 

  

 من أسھم البنك (تابع) %١٠األطراف ذات العالقة ومن يملكون   ٢٥
 تعويضات موظفي اإلدارة العليا

 
 فترة الثالثة أشھر

 المنتھية في
 فترة الثالثة أشھر

المنتھية في   
مارس ٣١  مارس ٣١   
 ٢٠١٧ ٢٠١٨ 

 
 لایر عماني 

 باآلالف
 لایر عماني
 باآلالف

 ٣٣٩ ٣٦٦  أجور ورواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل

 ٣٠ ٢٣  منافع ما بعد التوظيف
 ٣٦٩ ٣٨٩ 

 
 القطاعات التشغيلية  ٢٦

  
  .٢٠١٧ديسمبر  ٣١المنتھية في تمت مناقشة العوامل المستخدمة لتحديد قطاعات البنك الصادرة تقارير بشأنھا في القوائم المالية للسنة 

 
  ٢٠١٨مارس  ٣١ 

 
الخدمات المصرفية

التجارية
الخدمات المصرفية 

لألفراد وإدارة الثروات
الخدمات المصرفية 
 العالمية واألسواق

مركز خدمات 
 اإلجمالي الشركات

 
لایر عماني

باآلالف
لایر عماني

باآلالف
لایر عماني

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
      

       صافي إيرادات الفوائد
 ١٤،٧٣٩ ٢،١٣٣ ١،٩٥٩٦،٧٢١٣،٩٢٦  خارجي -      
)١،٣٥٠(٢،٣٩٧٨٧٣  داخلي -        )١،٩٢٠(  - 

 ١٤،٧٣٩ ٢١٣ ٤،٣٥٦٧،٥٩٤٢،٥٧٦ 
)٣٢( ١،١٣٩٦٧٧٢،٠٢٨  صافي إيرادات الرسوم  ٣،٨١٢ 
 ٢،٢٨٧ ٥٨٦ ٣٩٨٣١٥٩٨٨  صافي إيرادات التداول

التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المالية 
)٣٦( ---  المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة  )٣٦(  

)٩()١٦()٩(  خرىاألتشغيل الإيرادات   ٢٥ ٥٩ 
 ٢٠،٨٢٧ ٧٩٠ ٥،٨٨٤٨،٥٧٠٥،٥٨٣  إجمالي إيرادات التشغيل

والمحمل من التغير في الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 ١،٦٠٠ ١٨٩ ٩٦٠)١،٣٠٠(١،٧٥١  انخفاض قيمة االئتمان األخرى

 ٢٢،٤٢٧ ٩٧٩ ٧،٦٣٥٧،٢٧٠٦،٥٤٣  صافي إيرادات التشغيل
)١،٤٧٠()٨،٠٧٦()٢،٨١٢(  إجمالي مصروفات التشغيل  )٣١٩(  )١٢،٦٧٧(  

 ٩،٧٥٠ ٦٦٠ ٥،٠٧٣)٨٠٦(٤،٨٢٣  الربح قبل الضريبة
 ٢،٤١١،١٩٦ ٩٦٤،٠٦٣ ٥١٥،١٧٤٤٨٥،٠٣١٤٤٦،٩٢٨  أصول قطاعية مبلغ عنھا

 ٢،٠٩٥،٩٥٦ ٦٠،٤٣٩ ١،٠١١،٣٣٤٦٤٠،٩٣٧٣٨٣،٢٤٦  التزامات قطاعية مبلغ عنھا

 
  ٢٠١٧مارس  ٣١ 

 
ة الخدمات المصرفي

 التجارية
الخدمات المصرفية 

 لألفراد وإدارة الثروات
ة الخدمات المصرفي
 العالمية واألسواق

مركز خدمات 
 اإلجمالي الشركات

 
 لایر عماني 

 باآلالف
 لایر عماني
 باآلالف

 لایر عماني 
 باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

      
       صافي إيرادات الفوائد

 ١٢،٤٣٠ ٩٣٠ ٢،٠٤٦٦،٨٧١٢،٥٨٣  خارجي -
)٦٣٤(١،٣٦٢٥٤٦  داخلي -  )١،٢٧٤(  - 

 ٣٤٤( ٣،٤٠٨٧،٤١٧١،٩٤٩(  ١٢،٤٣٠ 
)٤١( ١،٠٦٣٨٥٤٧٥٥  إيرادات الرسومصافي   ٢،٦٣١ 

 ٢،٦٩١ ١،٠٢٢ ٩٦٨ ٣١٧ ٣٨٤  صافي إيرادات التداول
 ٥٨ ٢٦ ٥١٥١٢  خرىاألتشغيل الإيرادات 

 ١٧،٨١٠ ٦٦٣ ٤،٨٦٠٨،٦٠٣٣،٦٨٤  إجمالي إيرادات التشغيل
(المحمل) من انخفاض قيمة القروض ومخصصات 

)٣٣١(  االسترداداتبالصافي من  -مخاطر االئتمان األخرى   )٤١٩(  ١،٢٣٠ - ١،٩٨٠ 
 ١٩،٠٤٠ ٦٦٣ ٤،٥٢٩٨،١٨٤٥،٦٦٤  صافي إيرادات التشغيل

)٢،٧٢٤(  إجمالي مصروفات التشغيل  )٧،٨٧٢(  )١،٤٢٥(  )١٣٢(  )١٢،١٥٣(  
 ٦،٨٨٧ ٥٣١ ٤،٢٣٩ ٣١٢ ١،٨٠٥  الربح قبل الضريبة

 ٢،٣٣٩،٥٦٨ ١،٠٥٧،٨٣٤ ٤٥٧،٧٨٢٤٧٢،٠٠٠٣٥١،٩٥٢  أصول قطاعية مبلغ عنھا

 ٢،٠٢٩،٩٢٩ ٤٤،٦٥٩ ٣٥٣،٤٢٦ ٦٧٥،٧٨٤ ٩٥٦،٠٦٠  التزامات قطاعية مبلغ عنھا
      



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة (تابع)
 

٣٩  
 

 
 

  كفاية رأس المالنسبة   ٢٧
 
 

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

بما في ذلك حاجز المحافظة على رأس المال لعام  %١٣٫٨٧٥ويتوجب على البنوك االحتفاظ بالحد األدنى من معدل كفاية رأس المال وھو 
  ) وفقاً لإلرشادات المنصوص عليھا من قبل البنك المركزي الُعماني.%١٣٫٢٥: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١و ٢٠١٧مارس  ٣١( ٢٠١٨

 

مارس ٣١  مارس ٣١  ديسمبر ٣١   
 ٢٠١٧ ٢٠١٧ ٢٠١٨ 

 
لایر عماني 

 باآلالف
 لایر عماني
 باآلالف

 لایر عماني
 باآلالف

 ٣٠٥،٩٢١ ٢٩٥،٠٤٦ ٣٠٥،٩٢١  ١/الفئة ١رأس مال األسھم العادّية 
 ١٨،٣٠٧ ١٨،٦٤٠ ١٨،٣٠٧  ٢الفئة رأس المال 

 ٣٢٤،٢٢٨ ٣١٣،٦٨٦ ٣٢٤،٢٢٨  التنظيمي المال رأس إجمالي

 ١،٩١٦،٠٩٥ ١،٩٠٥،٣٥٥ ٢،٠٠١،٦٠٤  بالمخاطر مرجحة أصول
%١٥٫٢٨  ١ الفئة/  ١ العادية األسھم مال رأس معدل  ١٥٫٤٩%  ١٥٫٩٧%  
%١٦٫٢٠  المال رأس معدل إجمالي  ١٦٫٤٦%  ١٦٫٩٢%  

 

 
  النقد وما يماثل النقد   ٢٨

 
مارس ٣١  ديسمبر ٣١مارس ٣١   
 ٢٠١٧٢٠١٧ ٢٠١٨ 

 
لایر عماني 

 باآلالف
 لایر عماني
باآلالف

 لایر عماني
 باآلالف

    تشتمل قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة غير المدققة على:
 ٥١٥،١٧٣٢٢٩،٤٤٢٢٢٣،٨٠٦  نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية  

 ١٦٢،٤٠٣٩٠،٤٨٠٤٠،٣٦٣  مستحق من البنوك  
)٣٥،٩٥٨()٤٦،٥٣٣()٧٤،٥٢٥(  مستحق إلى البنوك    

 ٣٩٣،٢٦١٢٧٣،٣٨٩٢٢٨،٢١١  اإلجمالي

   
 

مارس  ٣١مليون لایر عماني ( ٠٫٠٩* يشتمل مبلغ النقد واألرصدة لدى البنك المركزي على مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة بقيمة 
  ). ال ينطبق: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١و ال ينطبق: ٢٠١٧

  
 



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع
 

  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة غير المدققة
  

 

٤٠  
 

  نسبة تغطية السيولة   ٢٩
 

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

) وفقاً لإلرشادات المنصوص %٨٠: ٢٠١٧مارس  ٣١( ٢٠١٨لعام  %٩٠ويتوجب على البنوك االحتفاظ بحد أدنى من نسبة تغطية السيولة يبلغ 
  عليھا من قبل البنك المركزي الُعماني.
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 باآلالف
      

      األصول السائلة عالية الجودة
 ٧٨٨،٩٢٢  ٧٤٠،٣٩٤   إجمالي األصول السائلة عالية الجودة  ١

      التدفقات النقدية الصادرة

 ٤٩،٦٣١ ٦٦٠،٩٢٩ ٤٧،٢٤٩ ٦٢٨،٢١٧  ودائع األفراد وودائع المؤسسات الصغيرة، ومنھا:  ٢
 ١٦،٤٦١ ٣٢٩،٢٢٩ ١٥،٥٧٣ ٣١١،٤٦٢  ودائع ثابتة -   ٣

 ٣٣،١٧٠ ٣٣١،٧٠٠ ٣١،٦٧٦ ٣١٦،٧٥٥  ودائع أقل ثباتا -   ٤

 ٥٥٧،٤٢٠ ١،٣٥٥،٣٩١ ٥٨٧،٥١٤ ١،٤٠٠،٣٠٥  اتمويل شركات غير مضمون، ومنھ  ٥

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

 -  -  -  -   البنوك المتعاونة

 ٥٥٧،٤٢٠ ١،٣٥٥،٣٩١ ٥٨٧،٥١٤ ١،٤٠٠،٣٠٥  ودائع غير تشغيلية (كافة األطراف المقابلة) -   ٧
 -  -     دين غير مضمون -   ٨

 -  -     تمويل شركات مضمون  ٩

 ٨،٧٣٢ ٩٠،١٠٧ ٣،٩٧٦ ٤٢،٣٥٠  متطلبات إضافية، ومنھا  ١٠

١١  
تدفقات صادرة تتعلق بمخاطر المشتقات ومتطلبات  - 

 -  -  -  -   الضمانات األخرى

 -  -  -  -   تدفقات صادرة تتعلق بخسارة التمويل من منتجات الدين -   ١٢

 ٨،٧٣٢ ٩٠،١٠٧ ٣،٩٧٦ ٤٢،٣٥٠  تسھيالت ائتمانية وتسھيالت السيولة -   ١٣

 -  -  -  -   التزامات تمويل تعاقدية أخرى  ١٤

 ٥١،٤٥٥ ١،٠٢٩،١٠٤ ٢٨،٤٤٤ ٥٦٨،٨٧٨  أخرىطارئة التزامات تمويل   ١٥

 ٦٦٧،٢٣٨  ٦٦٧،١٨٣   )١٥+١٠+٥+٢إجمالي التدفقات النقدية الصادرة (  ١٦

      الواردةالتدفقات النقدية 

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

 ١٥٥،٥١٠ ١٧٧،٥٠٣ ٧٥،١٧٣ ٨٣،٩١٣  تدفقات نقدية واردة من مخاطر منتظمة السداد بالكامل  ١٨

 -  -  -  -   تدفقات نقدّية واردة أخرى  ١٩

 ١٥٥،٥١٠ ١٧٧،٥٠٣ ٧٥،١٧٣ ٨٣،٩١٣  )١٩+١٨+١٧إجمالي التدفقات النقدية الواردة (  ٢٠

 
 إجمالي القيمة

  المعدلة
 إجمالي القيمة

 المعدلة
 ٧٨٨،٩٢٢  ٧٤٠،٣٩٤   إجمالي األصول السائلة عالية الجودة  ٢١

 ٥١١،٧٢٨  ٥٩٢،٠٢٠   )٢٠-١٦إجمالي صافي التدفقات النقدية الصادرة (  ٢٢

%١٢٥   )٢٢/ ٢١نسبة تغطية السيولة (  ٢٣   ١٥٤%  
 

  ).٢٠١٧مارس  -ويناير  ٢٠١٨مارس  - (يناير* المتوسط البسيط للمالحظات اليومية على مدار فترة الثالثة أشھر األخيرة 
 

  أرقام المقارنة  ٣٠
 

وحقوق لتتوافق مع عرض الفترة الحالية. ولم تؤد عملية إعادة التصنيف ھذه إلى تغير الربح  ٢٠١٧تمت إعادة تصنيف أرقام مقارنة معينة لعام 
  المساھمين المشمولة في تقرير الفترة السابقة.

 


