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٣

٢٠١٨سبتمبر ٣٠المنتھیة في التسعة أشھرتقریر مجلس اإلدارة لفترة 

األفاضل،المساھمون

.٢٠١٨سبتمبر٣٠فيالمنتھیةأشھرالتسعةلفترةلبنككمالمالّیةالنتائجلكمأقدمأنیسرنياإلدارة،مجلسعننیابةً 

٪ في صافي األرباح، وتأتي ٨٢٫٥أن أعلن لكم أن الربع المنقضي یستكمل مسیرة النجاح الذي حققناه في الفترات األخرى بزیادة قدرھا یسرني
عاماً على تأسیسھ في ٧٠ھذه النتائج المشجعة تزامناً مع مناسبة خاصة للبنك حیث احتفل بنك اتش اس بي سي ُعمان األسبوع الماضي بمرور 

مان في حدث حضره كبار الشخصیات في السلطنة مع كوكبة من عمالئنا المرموقین من األفراد والمؤسسات.   سلطنة عُ 

األداءملخص

ملیون ١٣٫٧ملیون لایر ُعماني مقارنًة مع ٢٥٫٠في صافي األرباح لتصل إلى %٨٢٫٥أداؤنا منذ بدایة العام حتى تاریخھ زیادًة بنسبة ُیظھر
في إیراداتنا.%١٥٫٩، ویرجع ذلك في المقام األول إلى نمو بنسبة ٢٠١٧لایر ُعماني للفترة نفسھا من عام 

فيالنموبسبب٢٠١٨سبتمبر ٣٠المنتھیة في للفترةملیون لایر ُعماني ٤٥٫٠لیصل إلى %١٣٫١إیرادات الفوائد بنسبة صافيالنمو في بلغ
. كما ارتفع صافي لدیناباستخدام فائض السیولة القويالمالیةنااستثماراتعلىالعائدارتفاعبسببوكذلك %٨٫١قروض وسلفیات العمالء بنسبة 

رسومزیادةخلفیة على٢٠١٨سبتمبر ٣٠في المنتھیةأشھر التسعةملیون لایر ُعماني لفترة ٩٫٠لیصل إلى %٩٫٨إیرادات الرسوم بنسبة 
.للشركاتالمصرفیةالخدماتوبالحكومةالصلةذاتعمالئنالمساعدةواالستشاراتالھیكلة

ملیون لایر ُعماني للفترة نفسھا من العام ٢،٥وقدرهبإرتفاع،ملیون لایر ُعماني٩٫٧لیصل إلى %٣٤٫٧بنسبة ولاالتدصافي إیرادات ارتفع
.من تدفقات أعمال عمالئناالسابق بسبب ارتفاع أحجام التداول

ملیون لایر ُعماني في الخسائر االئتمانیة المتوقعة للبنك والمحمل من انخفاض قیمة االئتمان األخرى ٣٫٠تسجیل صافي مبلغ محرر بقیمة تم
ملیون لایر ُعماني في ٦٫٠ملیون لایر ُعماني للفترة نفسھا من العام الماضي. وشھد البنك تحریر مبلغ ٢٫٦مقارنة مع صافي المحمل بقیمة 

ملیون لایر عماني للمحمل في محفظة الخدمات المصرفیة لألفراد. (إن ٣٫٠محفظة الخدمات المصرفیة للشركات الذي تمت مقاصتھ بمبلغ 
غیر قابلة ٩ن انخفاض قیمة االئتمان األخرى للفترة الحالیة وفقا لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم الخسائر االئتمانیة المتوقعة والمحمل م

).٣٩رقمالدوليالمحاسبيلمعیارللمقارنة مع المحمل من انخفاض قیمة القروض للفترة نفسھا من العام الماضي وفقا ل

٢٠١٧ملیون لایر ُعماني للفترة نفسھا من عام ٣٦٫٣ملیون لایر ُعماني مقارنة مع ٣٧٫٠لتصل إلى %١٫٩مصروفات التشغیل بنسبة ارتفعت
بسبب ارتفاع المصروفات المتعلقة بتقنیة المعلومات.

ُعمانيلایرملیون١٫٣٣٢٫٤معمقارنةً ُعمانيلایرملیون١٫٤٣٩٫٧إلىلتصل%٨٫١بواقعللعمالءوالسلفیاتالقروضارتفعتذكر، كما
.بالبنكالشركاتوسلفیاتقروضإلىكبیربشكلالنموھذاویعود، ٢٠١٧سبتمبر٣٠يفكما

سبتمبر ٣٠ملیون لایر ُعماني كما في ٢٫٠٠٣٫٤ملیون لایر ُعماني مقارنًة مع ١٫٩٤٢٫١لتصل إلى %٣٫١ودائع العمالء بنسبة انخفضت
.٢٠١٨٪ في نھایة سبتمبر ٧٤٫١بــ)ADRإلى الودائع (قویة مع نسبة السلف البنكىلدالسیولة تبقى.٢٠١٧

.٢٠١٧سبتمبر٣٠فيكما%١٥٫٩٠معمقارنةً ٢٠١٨سبتمبر٣٠فيكما%١٨٫٥٠للبنكالمالرأسكفایةنسبة بلغت

عمالءتجربةأفضلتقدیم

من خالل منحھم مكافآت نقدیة عند فتح AdvanceوPremierصعید الخدمات المصرفیة لألفراد وإدارة الثروات، أطلقنا حملة لجذب عمالء على
حساب معنا.

من خالل Advanceقمنا بتعزیز منتج بطاقة االئتمان عن طریق تغییر بعض السیاسات االئتمانیة، وقمنا كذلك بتحسین مزایا بطاقة االئتمان كما
Advanceزیادة عدد صاالت المطارات التي یمكن لحاملي بطاقة  Mastercard صالة حول العالم. كما قمنا بإعادة ٢٥إلى ١٠استخدامھا من

دائع الخاص بنا مع عروض جذابة إضافیة لعمالئنا مثل حجوزات السفر. وقمنا أیضاً بمراجعة أسعارنا للفائدة على الوEntertainerإطالق تطبیق 
ألجل في الربع الثالث مما یجعلھا أكثر تنافسیة وجاذبیة.

، تم االعتراف بقوة حلولنا إلدارة المدفوعات والنقد من خالل تصنیفھا كأفضل مدیر للنقد المحلي للشركات الخدمات المصرفیة للشركاتصعیدوعلى
.للسنة السابعة على التوالي٢٠١٨لعامالنقدإلدارةیورومنياستبیانُعمان في سلطنةفي 

استضفنا خالل ھذا الربع قمة اتش اس بي سي الرقمیة لعمالئنا من الشركات حیث كان الھدف من القمة ھو الحصول على واجھة رقمیة متكاملة كما
للعمیل وتعزیز مكانة اتش اس بي سي ُعمان كشریك رائد للعمالء في رحلتھم الرقمیة. وقد تضمن ھذا الحدث العدید من العروض، والحوارات، 

النقدیة باستخدام تسمح للعمالء بإدارة المدفوعات والمدیونیات والتدفقاتالتي HSBCnetوحات التوضیحیة لمنصاتنا اإللكترونیة مثل والشر
نیة حول المعامالت.ممعلومات آ
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االستعدادأھبةعلىأنھمنضمنلكيالبنكلدىللشركاتالمصرفیةالعالقاتمدیريلجمیعرقمیةعملورشةكذلكعقدناالرقمیة،القمةانعقادوقبل
.الرقمیةرحلتھممدارعلىعمالئنالمساعدة

والمجتمعموظفینافياالستثمار

كما.الحكومةدشنتھاالتيالوطنیةالحملةإطارفيالبنكإلىعمانیاً خریجاً ٤٣انضمالتعمین،أجندةبدعمالتزامناإطاروفيالربع،ھذاخالل
.ُعمانفيمختلفةمواقعفيمرشحین٣عنالبحثوجاريالتوظیفإجراءاتمناالنتھاءمرحلةفيمرشحین٩یوجد

وموارداإلقلیمیةالبلدیاتوزارةمعتفاھممذكرةوقّعنافیھا،نعملالتيالمجتمعاتإلىالجمیلبردوالتزامنااالجتماعیةمسؤولیتنامنوكجزء
إلىالمشروعھذاویھدف.السلطنةأنحاءجمیعفياألفالجمنعددإلصالحالالزمالدعمبتوفیرُعمانسيبيسإتشإبنكبموجبھایقومالمیاه

التيللزراعةالصالحةالمناطقفيالزراعياإلنتاجتشجیعمعالحالیة،األرضیةالمیاهإمداداتتطویرطریقعنكبیرحدإلىالمیاهتدفقتحسین
.القسوةشدیدةمناخیةظروفمنتعاني

ثقافةتعزیزعلىالمستمرالبنكتركیزعلىیبرھنماوھوستجريالتياإلصالحأعمالفيالتطوعفرصةالبنكموظفيالمشروعھذاسیمنحكما
.موظفیھبینالتطوع

الخاتمة

عمالئنالجمیعوامتنانيشكريخالصعنأعربأنأودفإننيُعمان،سلطنةفيللبنكالسبعینالسنویةبالذكرىاحتفالنامعوتزامناً الختام،وفي
شكريدوماً أقدمكما.ھذایومناوحتى١٩٤٨عاممنذالسلطنةفيمسیرتناخاللدعممنلناقدموهماعلىالمعنیةاألطرافوجمیعوموظفینا
.المستمردعمھماعلىالمالسوقالعامة لھیئةالوالعمانيالمركزيالبنكإلىوتقدیري

خالل الرشیدةقیادتھعلى-ورعاههللاحفظھ-سعیدبنقابوسالسلطانلجاللةامتنانيخالصعناإلدارةمجلسعنبالنیابةأعربأنكذلكوأود
.العمانیةللحكومةوالدائمالكاملدعمناونؤكدمعظم فترة السبعین عاماً للبنك في سلطنة عمان

كولز-السیر شیرارد كوبر 
اإلدارةمجلسرئیس
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٢٠١٨سبتمبر٣٠المنتھیة في أشھرالتسعةالنتائج غیر المدققة لفترة ملخص

٢٠١٧سبتمبر ٢٠١٨٣٠سبتمبر ٣٠

)٪(التغیرنسبة باآلالفعمانيلایرباآلالفعمانيلایر

١٫٤٣٩٫٦٢٢بالصافي-للعمالءوسلفیاتقروض
١٫٣٣٢٫٤٠٠

٨٫١%

١٫٩٤٢٫٠٩٣العمالءودائع
٢٫٠٠٣٫٣٦١

-٣٫١%

٣٣٫٨٠٢٣األصولصافي
٣١٧٫٨٥٥

٥٫٠%

%٠٫١٦٧٠٫١٥٩٥٫٠الواحدللسھماألصولصافي*

أشھرالتسعةفترة
فيالمنتھیة

أشھرالتسعةفترة
فيالمنتھیة

(٪)التغیرنسبة٢٠١٧سبتمبر ٢٠١٨٣٠سبتمبر ٣٠

باآلالفعمانيلایرباآلالفعمانيلایر

%٤٥٫٠١٦٣٩٫٧٨١١٣٫٢الفوائدإیراداتصافي

%٢٤٫٩٩١١٣٫٦٥٩٨٣٫٠الفترةربح

%٠٫٠١٧٠٫٠٠٩٨٨٫٩السھم الواحد (على مستوى العام)ربحیة**

%٢٫٦%١٥٫٩٠٪١٨٫٥٠المالرأسكفایةنسبة***

عدد األسھم العادیة علىسبتمبر ٣٠احتساب صافي األصول (القیمة الدفتریة) للسھم الواحد بقسمة صافي األصول (القیمة الدفتریة) في یتم*
.سبتمبر٣٠المصدرة كما في 

احتساب ربحّیة السھم الواحد (على مستوى العام) بقسمة صافي الربح بعد الضریبة المنسوب إلى المساھمین العادیین على مستوى العام تم**
على متوسط عدد األسھم العادیة المصدرة للفترة.سبتمبر٣٠للفترة المنتھیة في 

.المالرأسإلىبالمخاطرالمرجحةاألصولنسبةالمعدلویمّثل.المالرأسةلكفایبازللمعاھدةوفقاً المالرأسكفایةنسبةاحتساب تم***
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المنتھیة فيأشھرالتسعةوالثالثةلفترةالمدققةغیرالمختصرةالمرحلیةالشاملالدخلقائمة

٢٠١٨سبتمبر٣٠
الثالثة فترة

أشھر المنتھیة 
٣٠في 

سبتمبر
٢٠١٨

الثالثةفترة
المنتھیةأشھر
سبتمبر٣٠في 

٢٠١٧

التسعةفترة
المنتھیة أشھر
٣٠في 

سبتمبر
٢٠١٨

التسعةفترة
المنتھیةأشھر
سبتمبر٣٠في 

٢٠١٧

اتإیضاح

عمانيلایر
باآلالف

عمانيلایر
باآلالف

عمانيلایر
باآلالف

عمانيلایر
باآلالف

٥١٧٫٩٢٥١٦٫٢٨١٥٢٫٤٣٠٤٦٫٥٠٦الفوائد  إیرادات
)٦٫٧٢٥((٧٫٤١٤))٢٫٢٨٠((٢٫٧٢٧)٦الفوائد  مصروفات

١٥٫١٩٨١٤٫٠٠١٤٥٫٠١٦٣٩٫٧٨١إیرادات الفوائد  صافي

٣٫١٤٥٣٫٨٦٤١١٫٣٧٩١٠٫٢١٥الرسومإیرادات
)١٫٩٩٩((٢٫٣٨٧))٧٢٥((٧٩٨)الرسوممصروفات

٢٫٣٤٧٣٫١٣٩٨٫٩٩٢٨٫٢١٦الرسومإیراداتصافي
٣٫٧٨٧٢٫٤٣٢٩٫٦٧٠٧٫١٦٢التداولإیراداتصافي

بالقیمةالمقاسةالمالیةلالستثماراتالعادلةالقیمةفيالتغیرات
ینطبقال(٢٨٧)(٨٦)والخسارةالربحخاللمنالعادلة
١٢٨١١١ینطبقالاألرباحتوزیعاتإیرادات
٥٩٠٣٨)٤٦(٧١٠٥بالصافي-األخرىالتشغیلإیرادات
قیمةانخفاضمنالمحملقبلالتشغیلإیراداتصافي

٢١٫٣٥١١٩٫٥٢٦٦٤٫١٠٩٥٥٫٣٠٨األخرىاالئتمانمخاطرومخصصاتالقروض
انخفاضمنوالمحملالمتوقعةاالئتمانیةالخسائرفيالتغیر

ینطبقال٣٫٠٢٥ینطبقال٨٢٫٠٣٢األخرىاالئتمانقیمة

مخاطرومخصصاتالقروضقیمةانخفاضمنالمحمل
)٢٫٦١٠(ینطبقال)١٫٢٧٤(ینطبقال٨االسترداداتمنبالصافي-األخرىاالئتمان

٢٣٫٣٨٣١٨٫٢٥٢٦٧٫١٣٤٥٢٫٦٩٨التشغیلإیراداتصافي

)٣٤٫٦٠٧((٣٥٫٢٩٧))١١٫١٨٥((١١٫٢١٢)٩التشغیلمصروفات
)١٫٧١٤((١٫٧١٤))٥٧١((٥٧١)١٠ملموسةغیرأصولإھالك

)٣٦٫٣٢١((٣٧٫٠١١))١١٫٧٥٦((١١٫٧٨٣)التشغیلمصروفاتإجمالي

١١٫٦٠٠٦٫٤٩٦٣٠٫١٢٣١٦٫٣٧٧قبل الضریبةالربح
)٢٫٧١٨((٥٫١٣٢))١٫٠٥٤((١٫٩٧٨)ضریبّیةمصروفات

٩٫٦٢٢٥٫٤٤٢٢٤٫٩٩١١٣٫٦٥٩الفترةربح

(الخسارة) الشاملة األخرى  /الدخل
خسارةأوربحإلىالحقاً تصنیفھاإعادةستتمالتيالبنود
معینةبشروطالوفاءعند

للبیعمتاحةاستثمارات

٥٠٧ینطبقال٤٢٥ینطبقالالعادلةالقیمةربح-
الخسارةأوالربحإلىتصنیفھالمعادالعادلةالقیمةربح-

)٣٧(ینطبقال-ینطبقالاالستبعادعند
١٨ینطبقال)٦٣(ینطبقالالدخلضریبة-

٣٦٢٤٨٨
اآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقیمةالدینأدوات

ینطبقال١٫٤٧٧ینطبقال١٫٥٥٩القیمة العادلةربح-
ینطبقال(٢٢٩)ینطبقال(٤٤)االئتمانیة المتوقعة المدرجة في قائمة الدخلالخسائر-

ینطبقال(٢٢٢)ینطبقال(٢٣٤)الدخلضریبة

١٫٠٢٦-١٫٢٨١-

١٫٢٨١٣٦٢١٫٠٢٦٤٨٨صافي الضریبة-للفترة األخرالشاملالدخل

١٠٫٩٠٣٥٫٨٠٤٢٦٫٠١٧١٤٫١٤٧للفترةالشاملالدخلإجمالي

١١األساسیة والمعدلة (لایر ُعماني)-السھم الواحد ربحیة
٠٫٠٠٥٠٫٠٠٣٠٫٠١٢٠٫٠٠٧للفترة-
٠٫٠١٩٠٫٠١١٠٫٠١٧٠٫٠٠٩العاممستوىعلى-

تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة.٤٣إلى ١١المرفقة المدرجة على الصفحات من اإلیضاحات



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

٨

٢٠١٨سبتمبر٣٠المركز المالي المرحلیة المختصرة غیر المدققة كما في قائمة

في
٢٠١٨سبتمبر٣٠

في
٢٠١٧سبتمبر٣٠

فيمدققة
٢٠١٧دیسمبر٣١

باآلالفعمانيلایرباآلالفعمانيلایرباآلالفعمانيلایرإیضاحات
األصول

٧٨٫٢٥٥١٣١٫٦١٣٢٢٣٫٨٠٦وأرصدة لدى البنوك المركزیة  نقدیة
٢٤٣٫٤٤٧٥١٫٥٥٦٤٠٫٣٦٣من البنوك  مستحق
١٢١٫٤٣٩٫٦٦٢١٫٣٣٢٫٤٠٠١٫٣٩٤٫٨٨٧بالصافي-للعمالءوسلفیاتقروض

١٣٥٢٨٫٣٤٣٨٣٩٫٦١٥٦١٤٫٩٢١مالیة  استثمارات
١٤٢٩٫٤٦٣٢٨٫٩١٦٢٨٫٧٩٣أخرى  أصول
١٥١٫٥٢٥٣٫٨١٠٣٫٢٣٩ملموسةغیرأصول

١٦٢٥٫٥١٥٢٥٫٨٥٧٢٦٫٢٣٨ومعدات  ممتلكات
٢٫٠٦٣٢٫٠٣٩١٫٥٥٠مؤجلةضریبةأصول
٢٫٣٤٨٫٢٤٣٢٫٤١٥٫٨٠٦٢٫٣٣٣٫٧٩٧األصول  إجمالي

المساھمینوحقوقااللتزامات
االلتزامات

٣١٫٨٨٦٤٩٫٥٥٣٣٥٫٩٥٨إلى البنوك  مستحق
١٧١٫٩٤٢٫٠٩٣٢٫٠٠٣٫٣٦١١٫٩٣٢٫٠٥٠العمالءمنودائع

١٨٣٤٫١٦٠٣٩٫٤٧٤٣٧٫٩٠٨أخرى  التزامات
٦٫٣٠٢٥٫٥٦٣٤٫٦٢٥جاریةضریبةالتزامات
٢٫٠١٤٫٤٤١٢٫٠٩٧٫٩٥١٢٫٠١٠٫٥٤١االلتزامات  إجمالي

المساھمینحقوق
٢٣٢٠٠٫٠٣١٢٠٠٫٠٣١٢٠٠٫٠٣١المالرأس

٣٩٫٨٧٩٣٧٫٩٦٧٣٩٫٨٧٩(أ)٢٤قانوني  احتیاطي
ینطبقالال ینطبق(٤٨٩)(ب)٢٤اآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةالقیمةاحتیاطي
)٢٫١٦٦()٢٫٢٤١(ینطبقال(ج)٢٤للبیعالمتاحةالعادلةالقیمةاحتیاطي

٩٤٫٣٨١٨٢٫٠٩٨٨٥٫٥١٢محتجزة  أرباح
٣٣٣٫٨٠٢٣١٧٫٨٥٥٣٢٣٫٢٥٦حقوق المساھمین  صافي

٢٫٣٤٨٫٢٤٣٢٫٤١٥٫٨٠٦٢٫٣٣٣٫٧٩٧االلتزامات وحقوق المساھمین  إجمالي

٠٫١٦٧٠٫١٥٩٠٫١٦٢ُعمانيلایر-الواحدللسھماألصولصافي

:العمومّیةالمیزانّیةخارجبنود

وارتباطاتعرضیةالتزامات

٣٦٫٤٤٢٦٠٫٩٨٦٦٣٫٤٥٠مستندّیةاعتمادات-

٥٥٧٫٧٢٥٣٤٣٫٤٥٠٣٨٢٫١٥٢أداءوسنداتضمانات-
١٩١٫٢١٣٫٨١٢٩٨٥٫٩٤٧٨٣٨٫٩٣٤أخرى-

١٫٨٠٧٫٩٧٩١٫٣٩٠٫٣٨٣١٫٢٨٤٫٥٣٦

تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة.٤٣إلى ١١المرفقة المدرجة على الصفحات من اإلیضاحات

.اإلدارةمجلسأعضاءقراربموجب٢٠١٨أكتوبر ١٧اعتماد إصدار المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة في تم

لونجأندروكولز-كوبرشیراردالسیر

التنفیذيالرئیساإلدارةمجلسرئیس



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

٩

٢٠١٨سبتمبر٣٠المنتھیة في أشھرالتسعةالتغیرات في حقوق المساھمین المرحلیة المختصرة غیر المدققة لفترة قائمة

قانونياحتیاطيالمالرأس

القیمةاحتیاطي
خاللمنالعادلة
الشاملالدخل
اآلخر

القیمة *احتیاطي
العادلة المتاحة 

للبیع
األرباح

اإلجماليالمحتجزة
عمانيلایر

باآلالف
عمانيلایر

باآلالف
عماني لایر

باآلالف
عماني لایر

باآلالف
عمانيلایر

باآلالف
عماني لایر

باآلالف

٧٨٫٤٤١٣١٣٫٧١٠)٢٫٧٢٩(ینطبقال٢٠١٧٢٠٠٫٠٣١٣٧٫٩٦٧ینایر١في

الدخل الشامل للفترة  إجمالي

١٣٫٦٥٩١٣٫٦٥٩-ینطبقال--الفترةربح

الشامل اآلخر للفترة  الدخل

٤٨٨-٤٨٨ینطبقال--)الضریبةمن(بالصافي للبیعالمتاحةلالستثماراتالعادلةالقیمةفيالحركةصافي

٤٨٨-٤٨٨ینطبقال--للفترةخراآلالشاملالدخلإجمالي

٤٨٨١٣٫٦٥٩١٤٫١٤٧ینطبقال--للفترةالشاملالدخلإجمالي

المساھمینحقوقفيمباشرةمسجلةالمساھمینمعمعاملة

)١٠٫٠٠٢()١٠٫٠٠٢(-ال ینطبق--٢٠١٦لعام أرباحتوزیعات

٨٢٫٠٩٨٣١٧٫٨٥٥)٢٫٢٤١(ینطبقال٢٠١٧٢٠٠٫٠٣١٣٧٫٩٦٧سبتمبر٣٠في

٨٥٫٥١٢٣٢٣٫٢٥٦ینطبقال(٢٫١٦٦)٢٠١٨٢٠٠٫٠٣١٣٩٫٨٧٩ینایر١في

(٤٫٠٦٩)(٤٫٧٢٠)ینطبقال٦٥١)٣اإلیضاح(انظر ٩رقمالدوليالمالیةالتقاریرلمعیارالمبدئيالتطبیقمنالتغیرات

٨٠٫٧٩٢٣١٩٫١٨٧ینطبقال(١٫٥١٥)٢٠١٨٢٠٠٫٠٣١٣٩٫٨٧٩ینایر١فيكمابیانھامعادأرصدة

للفترةالشاملالدخلإجمالي

٢٤٫٩٩١٢٤٫٩٩١ینطبقال---الفترة  ربح

للفترةخراآلالشاملدخل
خاللمنالعادلةبالقیمةالمدرجةالدینألدواتالعادلةالقیمةفيالحركةصافي

١٫٠٢٦-ینطبقال١٫٠٢٦--)الضریبةمن(بالصافي اآلخرالشاملالدخل

١٫٠٢٦-ینطبقال١٫٠٢٦--الشاملة األخرى للفترةربحالإجمالي

٢٤٫٩٩١٢٦٫٠١٧ینطبقال١٫٠٢٦--الدخل الشامل للفترةإجمالي

المساھمینحقوقفيمباشرةمدرجةالمساھمینمعمعاملة

(١١٫٤٠٢)(١١٫٤٠٢)ینطبقال---٢٠١٧لعامأرباحتوزیعات

٩٤٫٣٨١٣٣٣٫٨٠٢ینطبقال(٤٨٩)٢٠١٨٢٠٠٫٠٣١٣٩٫٨٧٩سبتمبر٣٠في

.٢٠١٧دیسمبر٣١فيكما٣٩رقمالدوليالمحاسبيالمعیارحسبللبیعللمتاحةالعادلةالقمیةاحتیاطي٢٠١٨ینایر١فيكمااآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةالقیمةاحتیاطيمنعمانيلایرملیون٢٫٢مبلغیمثل
تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة.٤٣إلى ١١المرفقة المدرجة على الصفحات من اإلیضاحات



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

١٠

٢٠١٨سبتمبر٣٠المنتھیة في أشھرالتسعةالتدفقات النقدیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة لفترة قائمة

أشھرالتسعةفترة
المنتھیة في

أشھرالتسعةفترة
المنتھیة في

٢٠١٧سبتمبر٢٠١٨٣٠سبتمبر٣٠
باآلالفعمانيلایرباآلالفعمانيلایرإیضاحات

التشغیلأنشطةمنالنقدیةالتدفقات

٣٠٫١٢٣١٦٫٣٧٧قبل الضریبة  الربح
:لـتسویات

خاللمنالعادلةبالقیمةالمقاسةالمالیةلالستثماراتالعادلةالقیمةفيالتغیرات-
-٢٨٧والخسارةالربح

)١٠(٧١٠من بیع استثمارات مالیةالخسائر/الربحصافي -
التغیر في الخسائر االئتمانیة المتوقعة والمحمل من انخفاض قیمة االئتمان -

ینطبقال)٣٫٠٢٥(٨األخرى
-األخرىاالئتمانمخاطرومخصصاتالقروضقیمةانخفاضمنالمحمل-

٢٫٦١٠ینطبقال٨االسترداداتمنبالصافي
٩١٫١٩٨١٫٢٢٩ومعداتممتلكاتاستھالك-
/الربح(- ٣٥(٩٠)٧المستبعدةوالمعداتالممتلكاتمنالخسارة)
١٠١٫٧١٤١٫٧١٤ملموسةغیرأصولإھالك-
)٢٫١٤٢((٢٫٣٧٧)مالياستثمارعلىخصمإھالك-
٢٥٥١٣٣الفائدةمعالعمل،لصاحبالحالیةالخدماتتكالیف-
٤٤٤٤محملتمویليإیجار-
)٤٥٧(-العملةتحویلأثر-
التغیر في األصول التشغیلّیة  -

٨٣٫٤٠٥)٤٣٫٦٤٩(بالصافي–التغیر في قروض وسلفیات للعمالء 
)٥٫٦١٧((٧٣٦)التغیر في األصول األخرى

التغیر في االلتزامات التشغیلّیة  -
١٠٫٠٤٣١٣٦٫٧٠٦التغیر في ودائع من العمالء

٩٫٣٠٨)٧٫٠٥٦(التغیر في االلتزامات األخرى
)٣٢((١٠٧)مدفوعةتقاعدیةمنافع-
)٣٫٢٤٤((٣٫٤١٥)مدفوعةضریبة-

٢٤٠٫٠٥٩(١٦٫٧٨١)أنشطة التشغیل  منالناتجالنقد صافي

النقدیة من أنشطة االستثمار  التدفقات
)٢٫٤١٩٫٨٦١((١٫٧١٦٫١٥٧)استثمارات مالّیة  شراء

١٫٨٠٦٫٣٠٠١٫٩٩٦٫٢٩٤من استحقاق استثمارات مالّیة  متحصالت
)٦٢١((١٫٣١٥)ممتلكات ومعدات  شراء

٩٣٠٤من بیع ممتلكات ومعدات  متحصالت
)٤٢٤٫١٨٤(٨٩٫٧٥٨النقد الناتج من/ (المستخدم في) أنشطة االستثمار  صافي

التمویلأنشطةمنالنقدیةالتدفقات
)١٠٫٠٠٢((١١٫٤٠٢)مدفوعةأرباحتوزیعات

)١٠٫٠٠٢((١١٫٤٠٢)أنشطة التمویلفيالمستخدمالنقد صافي

)١٩٤٫١٢٧(٦١٫٥٧٥النقدیماثلوماالنقدفيالتغیرصافي
٢٢٨٫٢١١٣٢٧٫٧٤٣الفترةبدایةفيالنقدیماثلوماالنقد

٢٨٢٨٩٫٧٨٦١٣٣٫٦١٦الفترةنھایةفيالنقدیماثلوماالنقد

تشكل جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة.٤١إلى ١١المرفقة المدرجة بالصفحات من اإلیضاحات



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة

١١

الرئیسیةواألنشطةالقانونيالشكل١

خاللمنتجاريكبنكنشاطھویزاولعامة،ُعمانیةمساھمةكشركة، ١٩٧٩ینایر١في.م.ع.ع ("البنك") شُعمانسيبيإسإتشبنكتأسس
.ُعمانسلطنةالرئیسي،السیببریدمكتب١١١البریديوالرمز١٧٢٧.ب صھوللبنكالمسجلالعنوانإن.ُعمانسلطنةفيالفروعمنشبكة

.المالیةلألوراقمسقطسوقفيأسھمھالبنكویدرج

من أسھم البنك. والشركة األم المطلقة لبنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع ٪٥١نسبتھمافيبيالقابضةاألوسطالشرقسيبيإسإتشمتلكتو
ھي إتش إس بي سي القابضة بي إل سي.

اإلعدادأساس٢

الدولیةالمالیةالتقاریربمعاییرااللتزام(أ)

معاییرمجلسعنالصادر"، المرحلیةالمالیة"التقاریر ٣٤رقمالدوليالمحاسبيللمعیاروفقاً للبنكالمختصرةالمرحلیةالمالیةالمعلوماتإعدادتم
رقمالُعمانيالتجاریةالشركاتوقانونالماللسوقالعامةالھیئةعنالصادرةاإلفصاحونماذجبقواعدالواردةاإلفصاحومتطلباتالدولیةالمحاسبة

.الُعمانيالمركزيالبنكعنالصادرةالمنظمةواللوائحوتعدیالتھ١٩٧٤

منإصدارھاتمالتيالمالیةالعداد التقاریرالدولیةللمعاییروفقاً ٢٠١٧دیسمبر٣١فيالمنتھیةوللسنةفيكماللبنكالمدققةالمالیةالقوائمإعدادتم
.الُعمانيالمركزيالبنكعنالصادرةالمنظمةواللوائحالماللسوقالعامةالھیئةعنالصادرةاإلفصاحومتطلباتالدولیةالمحاسبةمعاییرمجلسقبل

التفسیراتإلىباإلضافةالسابقةھیئتھومنالدولیةالمحاسبةمعاییرمجلسعنالصادرةالمحاسبیةالمعاییرعلىالدولیةالمالیةالتقاریرمعاییرتشتمل
.السابقةوھیئتھاالدولیةالمالیةالتقاریرتفسیراتلجنةقبلمنالصادرة

المعلوماتعرض(ب)

.للبنكالمختصرةالمرحلیةالمالیةالمعلوماتفيالمستخدمةالعرضعملةأیضاً وھيالُعماني،اللایرھيللبنكالتنفیذّیةالعملة

المقارنةأرقام(ج)

العامةالھیئةعنالصادرةوالنماذج٣٤رقمالدوليالمحاسبيالمعیاریقتضيكمامقارنةأرقاماالمختصرةالمرحلیةالمالیةالمعلوماتھذهتتضمن
.الماللسوق

واالفتراضاتالتقدیراتاستخدام(د)

المتاحةالمعلوماتاستخداموإن.المستقبلیةالظروفحولوافتراضاتتقدیراتاستخدامیتطلبالمختصرةالمرحلیةالمالیةالمعلوماتإعدادإن
اإلدارةوترى.عنھاالمفصحالتقدیراتعنالمستقبلفيالفعلیةالنتائجتختلفوقدالتقدیرات،بوضعالقیامعندرئیسیانعنصرانھمااألحكاموتطبیق

األدواتوتقییموالسلفیاتالقروضقیمةبانخفاضتتعلقالتيتلكھياالجتھاداتتطبیقبالضرورةتتطلبالتيللبنكالمحاسبیةالسیاساتأھمأن
تخالدلماتوضیحیتم.للبیعالمتاحةالمالیةاألصول/اآلخرالشاملالدخلخاللمنادلةالعبالقیمةالمدرجةالمالیةاالستثماراتقیمةوانخفاضالمالیة

المرحلیةالمالیةالمعلوماتھذهمن٣رقماإلیضاحفيمفصلبشكلالمتوقعةاالئتمانیةالخسائرقیاسفيالمستخدمةریدلتقابسالیوأتضاراالفتوا
.المختصرة
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المستقبلّیةالمحاسبّیةالتطورات(ھـ)

.٢٠١٧لعاموالحساباتالسنويالتقریرفيللبنكالمالیةالقوائمعلىالمحتملةوآثارھاالمستقبلیةالمحاسبیةالتطوراتعنمعلوماتتقدیمتم

أو٢٠١٩ینایر١فيتبدأالتيالسنوّیةللفتراتبالنسبةالتطبیقحیزوالتفسیراتالمعاییرعلىوالتعدیالتالجدیدةالمعاییرمنأخرىمجموعةً تدخل
بصددالبنكفإنذلكومع.للبنكالمختصرةالمرحلیةالمالیةالمعلوماتعلىجوھريتأثیرٌ منھاأيٍّ لدىیكونأنالمتوقَّعغیرومن.التاریخذلكبعد

.المختصرةالمرحلیةالمالیةمعلوماتھعلى، "اإلیجارات" ١٦رقمالدوليالمالیةالتقاریرمعیارتأثیرتقییم

المحاسبیةالسیاسات٣

وللسنةفيكماالمالیةقوائمھفيالبنكطبقھاالتيتلكمعتتفقالمختصرةالمرحلیةالمالّیةالمعلوماتھذهفيالبنكطبقھاالتيالمحاسبیةالسیاساتإن
ماووفق.٢٠١٨ینایر١مناعتباراتطبیقھتمالذي"المالیة"األدوات ٩رقمالدوليالمالیةالتقاریرمعیارباستثناء، ٢٠١٧دیسمبر٣١فيالمنتھیة

التقاریرمعیاربتطبیقالبنكقامذلك،إلىباإلضافة.المقارنةأرقامبیانإعادةیتملم، ٩رقمالدوليالمالیةالتقاریرلمعیاراالنتقالیةالمتطلباتبھتسمح
المالیةالمعلوماتعلىجوھريغیرتأثیرلھكانوالذي، ٢٠١٨ینایر١مناعتبارا"العمالءمعالعقودمن"اإلیرادات ١٥رقمالدوليالمالیة

.للبنكالمختصرةالمرحلیة

للمعیارالحالیةالسیاساتمحلتحلوالتي٩رقمالدوليالمالیةالتقاریرمعیارتطبیقبسببكبیربشكلالمعدلةأوالجدیدةالمحاسبیةالسیاساتیليفیما
سوف.تكرارھایتمولمكبیربشكلالتغطیةلمحاسبةالمحاسبیةالسیاساتتغییریتملم".والقیاساإلدراج:المالیة"األدوات ٣٩رقمالدوليالمحاسبي

السیاساتترقیمإعادةمع٢٠١٧لعاموالحساباتالسنويالتقریرفي٣-٢باإلیضاحالواردةالحالیةالسیاساتمحلكبیرحدإلىالتالیةالسیاساتتحل
:٢٠١٨لعاموالحساباتالسنويالتقریرفيالتالیة

المھلكةبالتكلفةالمقاسةالمالیةاألدوات)أ(

التدفقات قیاس األصول المالیة التي یتم االحتفاظ بھا لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة والتي تحتوي على شروط تعاقدیة تزید في تواریخ محددةیتم
یتم قیاس معظم النقدیة وھي دفعات مفردة ألصل القرض والفوائد، مثل معظم القروض والسلفیات للبنوك والعمالء بالتكلفة المھلكة. وباإلضافة لذلك،

باشرة. عندما تكون االلتزامات المالیة بالتكلفة المھلكة. تتضمن القیمة الدفتریة لھذه األصول المالیة عند اإلدراج المبدئي أي تكالیف معامالت منسوبة م
طة اإلقراض المشتركة، یتم تأجیل الفرق القیمة العادلة المبدئیة أقل من المبلغ النقدي المقدم، كما ھو الحال في بعض أنشطة تمویل االقتراض وأنش

لتكلفة وتسجیلھ على مدار فترة القرض من خالل إدراج إیرادات الفوائد، ما لم یصبح القرض منخفض القیمة. یتم إدراج األصول المالیة المقاسة با
المھلكة في تاریخ المتاجرة. 

ل اآلخر المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشاماألصول)ب(

تعاقدیةشروطعلىتحتويوالتيوالبیعالتعاقدیةالنقدیةالتدفقاتتحصیلإلىیھدفالذياألعمالنموذجضمنبھاالمحتفظالمالیةاألصولقیاسیتم
باألساستشملوھي.اآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقیمةوالفوائد،القرضألصلمفردةدفعاتوھيالنقدیةالتدفقاتمحددةتواریخفيتزید

إعادةویتم.استردادھاأوبیعھاحالفيعادةإدراجھاإلغاءویتمللشراء،تعاقدیةاتفاقیاتالبنكیبرمعندماالمتاجرةبتاریخإدراجھاویتم.الدینسندات
صرفوخسائروأرباحالفوائدوإیراداتالقیمةبانخفاضالمتعلقةتلك(باستثناء علیھاتطرأالتيالتغیراتإدراجویتمالعادلة،بالقیمةالحقاقیاسھا

اآلخرالشاملالدخلفيالمتراكمةالخسائرأواألرباحإدراجیتماالستبعاد،وعند.األصولبیعیتمأنإلىاآلخرالشاملالدخلفي)األجنبیةالعمالت
".اآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقیمةالمقاسةالدینأدواتإدراجإلغاءعنالناتجةالخسائرناقصا"األرباح أنھاعلىالشاملالدخلقائمةفي

قائمةفيالقیمةانخفاضإدراجویتمالقیمةانخفاضحساباتضمناآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقیمةالمقاسةالمالیةاألصولإدراجویتم
.الخسائرأواألرباح

اآلخرالشاملالدخلفيالعادلةالقیمةحركاتإدراجمعالعادلةبالقیمةالمقاسةاألسھم)ج(

یتمال.المالرأسعائدتولیدغیرلغرضالبنكیمتلكھاالتياالستثماراتھياآلخرالشاملالدخلفيالعادلةالقیمةحركاتلھاتظھرالتياألسھمإن
خاللمنالعادلةبالقیمةاألسھمقیاسیتمذلكبخالف.الخسائرأواألرباحقائمةإلىاألسھمھذهإدراجإلغاءعنالناتجةالخسائرأواألرباحتحویل
.المحتجزةاألرباحإلىمباشرةتحویلھایتمولكنالخسارةأوالربح
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العادلةبالقیمةالمصنفةالمالیةاألدوات)د(

تصنیفھاویتمأدناه،المبینةالمعاییرمنأكثرأوواحًداتستوفيكانتإذاالفئةھذهفيللمتاجرة،بھاالمحتفظتلكبخالفالمالیة،األدواتتصنیفیتم
:البدایةعندنھائيبشكلالفئةھذهفي

.المحاسبيتطابقعدممنكبیربشكلیقللأوالتصنیفاستخدامیزیلأن•

العادلة،القیمةأساسعلىأدائھاتقییمویتمالمالیةااللتزاماتمنمجموعةأوالمالیةوااللتزاماتاألصولمنمجموعةإدارةتتمعندما•
.المعتمدةاالستثماراستراتیجیةأوالمخاطرإدارةالستراتیجیةوفًقا

.الصلةوثیقةغیرالضمنیةالمشتقاتمنأكثرأوواحداً الماليااللتزامیتضمنعندما•

عندإدراجھاإلغاءیتمماوعادةالمتاجرة،تاریخفيعادةوذلكمقابلة،أطرافمععقودبإبرامالبنكیقومعندماالمصنفةالمالّیةاألصولإدراجیتم
مقابلة،أطرافمععقودبإبرامالبنكیقومعندماالمصنفةالمالّیةااللتزاماتإدراجویتم.تحویلھاأوالنقدیةالتدفقاتعلىبالحصولالحقوقانتھاء
ضمنالشاملالدخلقائمةفيالعادلةالقیمفيالالحقةالتغیراتإدراجویتم.إطفائھاعندإدراجھاإلغاءیتمماوعادةالتسویة،تاریخفيعادةوذلك

".العادلةبالقیمةالمصنفةالمالیةاألدواتمناإلیرادات"صافي 

المشتقات)ه(

مبدئیاالمشتقاتإدراجیتم.األخرىالمؤشراتأوالفائدةوأسعاراألسھممثلاألساسیةالسلعسعرمنقیمتھاتستمدالتيالمالیةاألدواتھيالمشتقات
،سالبةلةدلعااقیمتھاونتکمادعنالتزاماتکأوموجبةلةدلعااقیمتھاونتکمادعنكأصولتلمشتقاافتصنیمیت.العادلةبالقیمةالحقاقیاسھاویتم

.لمستقسساأعلیتلمشتقاافیربتعتفيمادعنالمضیفدلعقانممتنقسلتيالمالیةاااللتزاماتفيالضمنیةتلمشتقااكلذلیشمو

یتم".التداولإیرادات"صافي ضمنالتغطیةلمحاسبةالمؤھلةغیرللمشتقاتالعادلةالقیمةفيالتغیراتعنالناتجةوالخسائراألرباحتسجیلیتم
المصنفةالمالیةاألدواتمناإلیرادات"صافي ضمنالعادلةبالقیمةالمصنفةالمالیةاألدواتمعباالقترانتدارالتيالمشتقاتوخسائرأرباحإدراج
بالقیمةتصنیفھاتموالتيالبنكمنصادرةدینبسنداتالمشتقاتتدارعندما.اقتصادًیاالمغطاةالبنودعلىوالخسائراألرباحجانبإلى"العادلةبالقیمة

التقاریرلمعیاراالنتقالیةللمتطلباتوفقا.الصادرالدینعلىالمستحقةالفوائدمعجنبإلىجنباً "الفوائد"مصروفات فيالتعاقدیةالفائدةتظھرالعادلة،
.٣٩رقمالدوليالمحاسبيللمعیاروفقاالتغطیةمحاسبةتطبیقاستمرارالبنكاختار، ٩رقمالدوليالمالیة

اآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةوبالقیمةالمھلكةبالتكلفةالمالیةاألصولقیمةانخفاض)و(

األخرىالمالیةواألصولالتجاریة،غیرالعكسیةشراءإعادةواتفاقیاتوالعمالء،للبنوكوالسلفیاتالقروضمنالمتوقعةاالئتمانیةالخسائرإدراجیتم
وعقودوالقبوالت،معینة،قروضوالتزاماتاآلخر،الشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقیمةالمقاسةالدینوأدواتالمھلكة،بالتكلفةبھاالمحتفظ

للخسائر)المالیةالضماناتوعقودمعینةقروضالتزاماتحالفيمخصص(أو مخصصتكوینیجبالمبدئي،اإلدراجعند.المالیةالضمانات
یجباالئتمان،مخاطرفيجوھریةزیادةحدوثحالفي.المقبلةشھراً عشراالثنيخاللالمحتملةالعجزحاالتعنالناتجةالمتوقعةاالئتمانیة

االئتمانیةالخسائر(أعمار المالیةلألداةالمتوقعالعمرمدىعلىالمحتملةالعجزحاالتجمیععنالناتجةالمتوقعةاالئتمانیةللخسائرمخصصتكوین
المقبلة،شھراً عشراالثنيخاللالمحتملةالعجزحاالتعنالناتجةالمتوقعةاالئتمانیةالخسائرإدراجیتمحیثماالمالیة،األصولتعتبر).المتوقعة

األصولوتقع"، الثانیة"المرحلة منضاالئتمانمخاطرفيجوھریةلزیادةتعرضتأنھاتعتبرالتيالمالیةاألصولوتقع"، األولى"المرحلة ضمن
ضمنالقیمة،منخفضةائتمانیةتسھیالتأوالعجزمرحلةفيأنھاتعتبربحیثالقیمةالنخفاضتعرضھاعلىموضوعيدلیلیوجدالتيالمالیة

".الثالثة"المرحلة 

)الثالثة(المرحلة القیمةالنخفاضالمعّرضاالئتمان)١(

الصلة،ذاتالموضوعیةاألدلةفيالنظرخاللمنالثالثةالمرحلةضمنوأنھاالقیمةالنخفاضمعرضائتمانأنھاعلىالمالیةاألداةأنالبنكیحدد
علىأخرىمؤشراتھناككانتإذاومایوما٩٠منألكثرالسدادمتأخرةالفائدةأوالقرضألصلالتعاقدیةالمدفوعاتكانتإذامااألولالمقاموفي
اعتبرإذاأوللمقترض،الماليبالوضعتتعلققانونیةأواقتصادیةألسبابللمقترضتنازلمنحیتمبحیثالمقترضیدفعأنالمرجحغیرمنأنھ

.العجزمرحلةفيالقرض
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(تابع)اآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةوبالقیمةالمھلكةبالتكلفةالمالیةاألصولقیمةانخفاض(و)

(تابع))الثالثة(المرحلة القیمةالنخفاضالمعّرضاالئتمان)١(

رتعتبلتيالقروض اجمیعلثالثةالمرحلة التمثثبحیتتماشى تعریفات التسھیالت االئتمانیة منخفضة القیمة والعجز عن السداد إلى حد كبیر لذلك
أو تعرضت بطریقة أخرى النخفاض في قیمتھا االئتمانیة. رةمتعث

ائر االئتمانیة إدراج إیرادات الفوائد من خالل تطبیق معّدل الفائدة الفعلیة على مبلغ التكلفة المھلكة، أي إجمالي القیمة الدفتریة ناقصا مخصص الخسیتم
المتوقعة. 

الشطب)٢(

.لتحصیلھاواقعیةإمكانیةوجودعدمیتبینعندمابالكامل،أوجزئیا)، العالقةذاتالقیمةانخفاض(ومخصصات المالّیةاألصولشطبعادةیتم
القیمةصافيتحدیدفیھاتمالتيالظروففي.الضمانتحققمنمتحصالتأياستالمبعدعامبشكلذلكیكونمضمونة،القروضتكونوعندما
.أبكروقتفيالشطبإجراءیتمقداالسترداد،منلمزیدمعقولتوقعیوجدوالضماناتأليللتحققالقابلة

التفاوضإعادة)٣(

التعاقدیةالدفعشروطبتعدیلقیامناعنداالئتمانیةقیمتھافيالنخفاضمعرضةأنھاعلىوتصنیفھابشأنھاالتفاوضمعادأنھاعلىالقروضتحدیدیتم
دلیلإیجادیتمحتىالقیمةالنخفاضمعرضةائتماناتأنھاعلىبشأنھاالتفاوضالمعادالقروضتصنیفیستمر.للمقترضكبیرائتمانيلتعثرنتیجة
إلغاءأواالستحقاقحتىالتفاوضإعادةتصنیفعلىوالحفاظالمستقبلیةالنقدیةالتدفقاتسدادعدممخاطرفيجوھريانخفاضوجودعلىكاف

.اإلدراج

روطشلیدتعمتإذاأورکبیلبشکمختلفةروطبشدةیدجتفاقیةاوإبرامیةلحالاقیةالتفااءلغاإلحافيبشأنھالتفاوضالمعادالقرضإدراجإلغاءیتم
فياإلدراجإلغاءأحداثبعدتنشأجدیدةقروضأيوتعتبر.رکبیلبشکمختلفةمالیةأداةبشأنھالتفاوضالمعادرضلقایكونثبحیالحالیةالتفاقیةا

.بشأنھاالتفاوضمعادكقروضعنھااإلفصاحیستمروسوفالقیمةالنخفاضمعرضةمشتراةأوناشئةائتمانیةتسھیالتبمثابةالظروفھذه

یظھرتعدلمإذاالثالثةالمرحلةخارجاألخرىالمعدلةالقروضجمیعتحویلیمكناالئتمانیة،قیمتھافيالنخفاضالمعرضةاألصلیةالقروضبخالف
انخفاضوجودعلىكافدلیلھناكیكونبشأنھا،التفاوضالمعادالقروضحالةوفياالئتمانیة،قیمتھافيالنخفاضمعرضةأنھاعلىدلیلأي

تحویلویمكن.القیمةانخفاضعلىأخرىمؤشراتتوجدوالالدنیاالمالحظةفترةمدىعلىالمستقبلیةالنقدیةالتدفقاتسدادعدممخاطرفيجوھري
التعاقدیةالشروطعلى(بناًء التقریرتاریخفيالعجزحدوثمخاطربمقارنةأدناهالموضحةاآللیةأساسعلىالثانیةأواألولىالمرحلةإلىالقروض

لتعدیلنتیجةشطبھتممبلغأيعكسیتمولن).المعدلةغیراألصلیةالتعاقدیةالبنودعلى(بناًء المبدئياإلدراجعندالعجزحدوثومخاطر)المعدلة
.التعاقدیةالشروط

بشأنھاالتفاوضإعادةیتمالالتيالقروضتعدیالت)٤(

علیھااالتفاقتم(سواء تعدیلإلىالتجاریةالھیكلةإعادةتؤديعندما.تجاریةھیكلةإعادةبشأنھاالتفاوضإعادةیتمالالتيالقروضتعدیالتتعتبر
األصلي،العقدبموجبالنقدیةالتدفقاتعلىالحصولفيالبنكحقوقتنتھيبحیث)جدیدقرضعقدإصدارأوالحالیةالشروطتعدیلخاللمنرسمیاً 

إعادةكانتإذامنتھیةعموًماالنقدیةالتدفقاتعلىالحصولحقوقوتعتبر.العادلةبالقیمةالجدیدالقرضإدراجیتموالقدیمالقرضإدراجإلغاءیتم
.بالدفعمتعلقتنازلأيتقدیموبدونالسوقلمعدالتوفقاالتجاریةالھیكلة

)الثانیة(المرحلة االئتمانمخاطرفيالجوھریةالزیادة)٥(

ث تقییم ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوھري منذ اإلدراج المبدئي في كل فترة تقریر من خالل النظر في التغیر في مخاطر حدویتم
ند العجز على مدى العمر المتبقي لألداة المالیة. یقارن التقییم بشكل صریح أو ضمني مخاطر حدوث العجز في تاریخ التقریر مع حدوث العجز ع

والظروف اإلدراج المبدئي، مع األخذ بعین االعتبار المعلومات المعقولة والمثبتة، بما في ذلك المعلومات حول األحداث الماضیة والظروف الحالیة
ستخدمة في قیاس االقتصادیة المستقبلیة. یكون التقییم غیر متحیز ومرجح باالحتماالت، وإلى المدى المناسب، یستخدم معلومات تطلعیة تتفق مع تلك الم

الخسائر االئتمانیة المتوقعة. إن تحلیل مخاطر االئتمان متعدد العوامل، وتحدید ما إذا كان عامل معین مناسباً ووزنھ 
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(تابع))الثانیة(المرحلة االئتمانمخاطرفيالجوھریةالزیادة)٥(

واحدةمجموعةتوفیرالممكنمنلیسلذلك،.الجغرافیةوالمنطقةوالمقترضالمالیةاألداةوخصائصالمنتجنوععلىیعتمداألخرىبالعواملمقارنة
األفرادبینسیماالاإلقراض،منمختلفةألنواعوفقاالمعاییرھذهتختلفوسوفاالئتمانمخاطرفيجوھریةزیادةیعتبرماستحددالتيالمعاییرمن

عندمااالئتمانمخاطرفيجوھریةلزیادةتعرضتقدأنھاالمالیةاألصولجمیعتعتبرمبكرة،مرحلةفيتحدیدھایتملمماذلك،ومع.والشركات
التجاریة،واألعمالالشركاتعمالءعادةً فردي،بشكلتقییمھایتمالتيالشركاتقروضإدراجیتمذلك،إلىباإلضافة.یوماً ٣٠لمدةسدادھایتأخر

.الثانیةالمرحلةفيفیھاالمشكوكأوالمراقبةقائمةفي

المعلوماتمنواسعةمجموعةوتشملالعمرمدارعلىالعجزاحتمالیةباستخدامالعجزمخاطربتقییمالكمیةالمقارنةتقومالشركات،لمحافظبالنسبة
تطبیققبلاألصلیةللقروضبالنسبة.االئتمانانتقالواحتماالتالكلیةاالقتصادیةالظروفوتوقعاتللمدیناالئتمانمخاطرتصنیفذلكفيبما

متاحةتكونالحیثالكلیة،االقتصادیةالظروفتوقعاتتعكستعدیالتتتضمنالاألصلیةالعجزاحتمالیةفإن، ٩رقمالدوليالمالیةالتقاریرمعیار
معالنشوءعندتقدیرھاتمالتيالمتبقیةللفترةالعجزاحتمالیةمتوسطمقارنةخاللمناالئتمانيالتدھورقیاسیتم.المتأخراإلدراكاستخدامدون

انتقالعملیاتبناءاالئتمان،مخاطرفيخبیرحكمخاللمنالعجزاحتمالیةفيالتغیراتأھمیةعناإلبالغتم.التقریرتاریخفيالمكافئالتقدیر
:یليكماالنشوءعنداالئتمانجودةباختالفلألھمیةالكميالمقیاسیختلف.الخارجیةالسوقأسعارفيالنسبیةوالتغیراتالتاریخیةاالئتمان

بواقعالعجزاحتمالیةزیادة-األھمیةمعاملمخاطر االئتمان األصلیة تصنیف
أساسنقطة١٫٢١٥–٠٫١
أساسنقطة٣٫٣٣٠-٢٫١
٢xقیمتھاتنخفضلملكن٣٫٣منأكثر

السنويالتقریرمن٣-٣٠اإلیضاحفياالئتمانمخاطرتصنیففيالمستخدمدرجة٢٣منالمكونالمقیاسحولالمعلوماتمنالمزیدبیانیتم
.٢٠١٧لعاموالحسابات

ونستکإدارة مخاطر االئتمان، فيالئتمانیةاتلتصنیفاتستخدم االالخارجیة ووقلسافاتتصنیرفواتتثحیالدین داتسننمظمحافبعض لبالنسبة
االستثمار. درجة االستثمار ھي جةضمن درفیھتعتبر دتعملذيلادلحالیإبھالخاصةانالئتمااطرمخاإذا زادت لثانیةالمرحلة افينیدلاداتسن

على المدى القریب، وتقلل التعاقدیةحیث یكون لألداة المالیة مخاطر منخفضة في تكبد الخسائر، ویكون للمدین قدرة قویة على الوفاء بااللتزامات
لى الوفاء بالتزامات التدفقات التغیرات المعاكسة في الظروف االقتصادیة والتجاریة على المدى األطول، لكن لیس بالضرورة، من قدرة المقترض ع

النقدیة التعاقدیة. 

تتضمنالتياالئتماندرجاتمنالمشتقةالتقریرتاریخمنشھرا١٢لمدةالعجزاحتمالیةباستخدامالعجزمخاطرتقییمیتماألفراد،لمحفظةبالنسبة
تقریببمثابةوتعتبرشھرا١٢منأطوللفتراتالكلیةاالقتصادیةالتوقعاتلتأثیرالعجزاحتمالیةتعدیلیتم.العمیلعنالمتاحةالمعلوماتجمیع

كلوداخل.والنوعوالمنتجالبلدحسبعادةمتجانسة،محافظإلىاألفرادتعرضاتتقسیمأوالیتم.العمرمدىعلىالعجزاحتمالیةلقیاسمعقول
١٢لمدةالعجزاحتمالیةمتوسطمنأكبرشھرا١٢لمدةمعدلةعجزاحتمالیةذاتحساباتأنھاعلىالثانیةالمرحلةحساباتتعریفیتممحفظة،

.یوما٣٠لمدةالسدادلمتأخرةتحویلھاتاریخمنشھرا١٢قبلالمحفظةتلكفيللقروضشھرا

القروضبالمحفظةالخاصةالعتبةھذهتحددوبالتالي.جوھریةاالئتمانمخاطرفيالسابقةالزیادةأنھواالئتمانبمخاطرالخاصالخبیرحكمإن
.النشوءعندمقبولةتكونقدالتيتلكمنوأعلىاألصلفيمتوقعھوكماالعاملةالقروضمنالمتوقعةتلكمنأعلىأنھاعلىالعجزاحتمالیةذات

.التقریرتاریخمعالنشوءعندالعجزاحتمالیةمقارنةتقاربفھيولذلك
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)األولى(المرحلة االئتمانمخاطرفيجوھریةزیادةوبدونالقیمةفيلالنخفاضتتعرضلم)٦(

١٢لمدة إدراج الخسائر االئتمانیة المتوقعة الناتجة عن أحداث العجز المحتملة خالل االثني عشر شھرا القادمة ("الخسائر االئتمانیة المتوقعة یتم
شھراً") لألدوات المالیة التي تبقى في المرحلة األولى.   

الناشئةأوالمشتراةاالئتمانیةالتسھیالتقیمةانخفاض)٧(

یعكس الخسائر االئتمانیة المتكبدة تعتبر أنھا تسھیالت ائتمانیة مشتراة أو أصلیة والذيول المالیة المشتراة أو األصلیة الناشئة بخصم كبیراألصإن
وبة بالصعمعرضة النخفاض القیمة. ویشمل ھذا إدراج أداة مالیة جدیدة بعد إعادة التفاوض حیث تم منح تنازالت ألسباب اقتصادیة أو تعاقدیة تتعلق 

في الربح أو المالیة للمقترض والتي لم یكن بخالف ذلك لیتم التنازل عنھا. یتم إدراج مبلغ التغیر في الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر 
ئتمانیة المتوقعة على مدى المعرضة النخفاض القیمة، حتى لو كانت الخسائر االالناشئةالخسارة حتى یتم إلغاء إدراج التسھیالت االئتمانیة المشتراة أو 

العمر أقل من مبلغ الخسائر االئتمانیة المتوقعة المدرجة في التدفقات النقدیة المقدرة عند اإلدراج المبدئي. 

المراحلبینالحركة)٨(

التدھورعلىاعتماداً )القیمةالنخفاضالمعرضةالناشئةأواألصلیةاالئتمانیةالتسھیالت(بخالف المختلفةالفئاتبینالمالیةاألصولتحویلیمكن
بشكلتزدادبھاالخاصةاالئتمانمخاطرتعدلمإذاالثانیةالمرحلةخارجالمالیةاألدواتتحویلیتم.المبدئياإلدراجمنذاالئتمانمخاطرفيالنسبي

خارجالمالیةاألدواتتحویلیتمبشأنھا،التفاوضالمعادالقروضباستثناء.أعالهالموضحةالتقییماتأساسعلىالمبدئياإلدراجمنذجوھري
المعادالقروضتبقىسوف.أعالهموضحھوكماالقیمةالنخفاضمعرضةائتمانیةتسھیالتأنھاعلىدلیلأيتظھرتعدلمإذاالثالثةالمرحلة
وجودعلىكافدلیلیتوفرحتىالثالثةالمرحلةضمنالقیمةالنخفاضمعرضةأصلیةأومشتراةائتمانیةتسھیالتتمثلالوالتيبشأنھاالتفاوض
علىأخرىمؤشراتتوجدوال]، واحدةسنةعنتقلالفترةخالل[المالحظة المستقبلیة،النقدیةالتدفقاتسدادعدممخاطرفيجوھريانخفاض
مقابلالدفعأداءسجلعلىعادةً الدلیلیشتملالمحفظة،أساسعلىقیمتھافياالنخفاضلتحريتقییمھایتمالتيللقروضبالنسبة.القیمةانخفاض
جمیعتقییمیتمفردي،أساسعلىقیمتھافياالنخفاضلتحريتقییمھایتمالتيللقروضبالنسبة.المناسبةللظروفوفًقاالمعدلة،أواألصلیةالشروط

.حدةعلىحالةكلأساسعلىالمتاحةاألدلة

ذاتالمتاحةالمعلوماتجمیعوتتضمناالحتماالتترجیحوتطبقمتحیزةغیرالمتوقعةاالئتمانیةالخسائروتقدیراالئتمانمخاطرتقییمعملیةتكون
االقتصادیةوالظروفوالمثبتةالمعقولةاالقتصادیةاألحداثوتوقعاتالحالیةوالظروفالسابقةاألحداثحولالمعلوماتذلكفيبمابالتقییمالصلة
.للنقودالزمنیةالقیمةاالعتبارفيالمتوقعةاالئتمانیةالخسائرتقدیریأخذأنیجبذلك،إلىباإلضافة.التقریربتاریخ

والتعرض عام، یقوم البنك بحساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة باستخدام ثالثة مكونات رئیسیة وھي احتمالیة العجز والخسارة الناتجة عن العجزوبشكل
الناتج عن العجز. 

شھرا والخسارة الناتجة عن العجز والتعرض الناتج ١٢شھرا من خالل ضرب احتمالیة العجز لمدة ١٢حساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمدة یتم
مر بدال من ذلك. تمثل احتمالیة العجز لمدة عن العجز. ویتم حساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر باستخدام احتمالیة العجز على مدى الع

.شھرا وعلى مدى العمر احتمالیة العجز التي تحدث على مدى فترة االثني عشر شھرا القادمة وفترة االستحقاق المتبقیة لألداة على التوالي١٢

حدثإلىالتقریرتاریخمنوالفوائدالقرضأصلسداداالعتبارفياألخذمعالعجز،حدوثعندالمتوقعالرصیدالعجزلمخاطرالتعرضیمثل
حسبالعجزلمخاطرالتعرضمنالمتوقعةالخسائرالعجزعنالناتجةالخسارةوتمثل.بھاالملتزمالتسھیالتمنمتوقعةسحبعملیاتأيمعالعجز
.للنقودالزمنیةوالقیمةتتحققأنالمتوقعمنالذيالوقتفيالضماناتقیمةتخفیفتأثیرأخرى،عواملبینمناالعتبار،فياألخذمعالعجز،حالة

شھرا من نماذج بازل حیثما أمكن، یتم تحدید احتمالیة العجز على مدى العمر من خالل توقع احتمالیة ١٢یتم إعادة تحدید احتمالیة العجز لمدة عندما
االئتمان، أي تنقل العمیل من دمجات، تراعي احتمالیة العجز على مدى العمر شھرا باستخدام ھیكل الفترة. بالنسبة لمنھجیة الشرك١٢العجز لمدة 

خالل نطاقات تصنیف مخاطر االئتمان على مدى العمر. 
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(تابع)المراحلبینالحركة)٨(

النقدیة. تستند التدفقات النقدیة التدفقاتخصمتحدید الخسائر االئتمانیة المتوقعة للشركات ضمن المرحلة الثالثة على أساس فردي باستخدام منھجیة یتم
ات والتوقعات المعقولة والمثبتة لالستردادات مخاطر االئتمان كما في تاریخ التقریر، وتعكس االفتراضمسؤولالمستقبلیة المتوقعة على تقدیرات 

القائمالمبلغاستردادیتضمنأنالمحتملمنكانإذااالعتبارفيالضماناتأخذیتم.المستقبلفيمن الفوائدالمتوقعةالفوائدالمستقبلیة ومقبوضات 
التدفقاتخصمیتم.وبیعھاالضماناتعلىالحصولتكالیفناقصاالمتوقع،التحققوقتللضمانالمقدرةالعادلةالقیمةأساسعلىالضمانتحقق
أربعةبموجبالنقدیةالتدفقاتعلىاالحتماالتترجیحتطبیقیتم،لھامةاتللحاالبالنسبة.األصليالفعليالفائدةلمعدلمعقولبتقدیرالنقدیة

لباحتماقیتعلفیمااالئتمانمخاطرضابطوتقدیرمعالبشکعةولمجمابقھاطتلتيالثالثةایةدالقتصااتاوھیرلسیناالیإوعجربالمختلفةسیناریوھات
واستراتیجیاتالمختلفةاالقتصادیةالسیناریوھاتتأثیرتقریبیتم،أھمیةاألقلللحاالتبالنسبة.المطلوبةالقضائیةالحراسةأوالعملاستراتیجیةنجاح
.احتماالاألكثرللنتیجةكتعدیلوتطبیقھاالعمل

المتوقعةاالئتمانیةالخسائرقیاسفیھایتمالتيالفترة)٩(

االئتمانیةالخسائرقیاسعنداالعتبارفيأخذھایتمالتيالقصوىالفترةإن.المالیةلألصولالمبدئياإلدراجمنذالمتوقعةاالئتمانیةالخسائرقیاسیتم
لمخاطرالبنكفیھایتعرضالتيالتعاقدیةللفترةاألقصىالحدھي)العمرمدىعلىأوشھرا١٢لمدةالمتوقعةاالئتمانیةالخسائركانت(سواء المتوقعة
فإنوبالتاليسنوي،أساسعلىمتكرربشكلاالئتمانمخاطرإدارةإجراءاتاتخاذیتمللشركات،المكشوفعلىالبنكیةللسحوباتبالنسبة.االئتمان

للتسھیلالمبدئياإلدراجالجوھریةاالئتمانیةالمراجعةتاریخیمثلكما.التالیةالجوھریةاالئتمانیةللمراجعةالمتوقعالتاریخإلىتكونالفترةھذه
غیرااللتزاموإلغاءالسدادطلبعلىالتعاقدیةالقدرةتعملالوعندمامسحوب،وغیرمسحوًباالتزاًماالمالیةاألداةتتضمنعندماذلك،ومع.الجدید

ذلك،منوبدالً .المعنیةالقصوىالفترةتحددالالتعاقدیةالفترةفإنالتعاقدیة،اإلشعارفترةفياالئتمانلمخاطرالبنكتعرضحصرىعلالمسحوب
.االئتمانمخاطرإدارةبإجراءاتتخفَّفالالتياالئتمانلمخاطرمعرًضاالبنكفیھایظلالتيالفترةمدارعلىالمتوقعةاالئتمانیةالخسائرقیاسیتم

للعجزالتعرضاتفيالمستغرقالوقتمتوسطالفترةھذهتمثلحیثاالئتمان،وبطاقاتلألفرادالمكشوفعلىالبنكیةالسحوباتعلىھذاوینطبق
مكوناتعلىالمتوقعةاالئتمانیةالخسائرتحدیدیمكنالالتسھیالت،لھذهوبالنسبةذلكإلىباإلضافة.العاملةالحساباتمثلاإلغالقأوالثانیةبالمرحلة
الخسارةمخصصفيالمتوقعةاالئتمانیةالخسائرمجموعإدراجیتملذلك،ونتیجة.المالیةاألصولمكوناتعنمنفصلبشكلالقروضالتزامات
االئتمانیةالخسائرإدراجیتمالحالةھذهوفيالمالیة،لألصولالدفتریةالقیمةإجماليالمتوقعةاالئتمانیةالخسائرمجموعیتجاوزلمماالمالیةلألصول
.كمخصصالمتوقعة

المستقبلیةاالقتصادیةالمعطیات)١٠(

السیناریوتوافقومنھجالخارجیةالتوقعاتتوزیعاتإلىبالرجوعتحدیدھایتممستقبلیةعالمیةاقتصادیةسیناریوھاتثالثةعامبشكلالبنكسیطبق
"ترجیًحااألكثر"النتیجة سیناریوتمثلوھي.االقتصادیةالبیئاتمعظمفيالمتحیزةغیرالمتوقعةالخسارةلحسابكافیاالمنھجھذاویعتبر.االقتصادي
صاعديالتالسیناریوأنھماعلىإلیھمایشارالمركزي،السیناریومناحتماًال األقل"الخارجیة" السیناریوھاتمنواثنین)المركزي(السیناریو 
أیًضاسیتمالتنظیمیة،التعدیالتومعالسنوي،التشغیليالتخطیطعملیةخاللمنالمركزيالسیناریواستخدامیتم.التواليعلىالتنازليوالسیناریو
یعكسسیناریوبسردمدعومةقیاسیةعملیةبعد"تنازلي" و"تصاعدي" سیناریوھینإنشاءیتم.المؤسسةمستوىعلىالتحملاختبارفياستخدامھ
للسیناریووزنتخصیصمعالمركزي،والسیناریوالخارجیةالسیناریوھاتبینالعالقةتثبیتعامبشكلسیتم.للبنكالحالیةوالناشئةالعالیةالمخاطر
منوالخارجیةالمركزیةالسیناریوھاتبینالفرقوتحدیدمنھما،لكل٪ ١٠بنسبةوالتنازليالتصاعديللسیناریوھینووزن٪ ٨٠بنسبةالمركزي

الناحیةمنمعقولةحاالتھيالخارجیةالسیناریوھاتإن.المھنیةالصناعةتوقعاتبینالخارجیةالتوقعاتنشرخاللمناالقتصادیةالشدةحیث
سنوات،خمسھيالتوقعفترةإن.التحملاختبارفيالمستخدمةالسیناریوھاتمثلشدیدةبالضرورةتكونولنالعالم،فيداخلیاومتسقةاالقتصادیة،

علىوالخارجیةالمركزیةالسیناریوھاتبینوالتوزیعالمركزيالتوقعیرتكز.السابقةالخبرةمتوسطعلىبناءً العرضإلىالتوقعاتستعودوبعدھا
األمریكیةالمتحدةوالوالیاتللصینالرئیسيوالبركونغوھونغوفرنساالمتحدةالمملكة:التالیةالرئیسیةالبلدانفيالمتوقعالمحليالناتجإجمالي
.المتحدةالعربیةواإلماراتوالمكسیكوكندا



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

(تابع)إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة

١٨

(تابع)المحاسبیةالسیاسات٣

(تابع)اآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةوبالقیمةالمھلكةبالتكلفةالمالیةاألصولقیمةانخفاض(و)

(تابع)المستقبلیةاالقتصادیةالمعطیات)١٠(

فيالتجاریةالعقاراتوأسعاروالتضخمالفائدةوأسعاروالبطالةالمحليالناتجإجماليعلىالحصر،الالمثالسبیلعلىاالقتصادیة،العواملتشتمل
.سيبيإسإتشفیھایعملالتيالبلدانجمیع

باستخدامالمتوقعةاالئتمانیةالخسائرومخرجاتاالئتمانمخاطرتقییمعلىالمترتبةالنتائجعلىاالحتماالتترجیحتطبیقیتمسوفعام،وبشكل
یتمثمسنوًیا،األقلعلىدوري،أساسعلىاالحتماالتترجیحتأثیرتحدیدأومباشرةاالحتماالتترجیحتطبیقیمكن.القیاسياالحتماالتترجیح
.سنويریعبشكلالمركزیةاالقتصادیةالتوقعاتتحدیثیتم.المركزیةاالقتصادیةالتوقعاتعنالناتجةللنتائجكتعدیلتطبیقھ

الھاّمةالمحاسبّیةواالجتھاداتالتقدیرات)١١(

تراضات تحدید الخسائر االئتمانیة المتوقعة، یتعین على اإلدارة ممارسة الحكم في تحدید ما یعتبر زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان وفي وضع افعند
ماذج وتقدیرات الستخدام المعلومات ذات الصلة حول األحداث الماضیة والظروف الحالیة والتوقعات الخاصة بالظروف االقتصادیة. تتم مراجعة ن

تقدیرات خبرةاحتمالیة العجز والخسارة الناتجة عن العجز والتعرض الناتج عن العجز التي تدعم ھذه التحدیدات بشكل منتظم في ضوء الفروق بین
القلیل من الوقت قد تم تطبیقھا للتو، لم یكن ھناك سوى ٩الخسارة والخسارة الفعلیة، ولكن بالنظر إلى أن متطلبات معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

ضعة للمراجعة إلجراء ھذه المقارنات. ولذلك، فإن النماذج األساسیة ومعاییرھا، بما في ذلك كیفیة تفاعلھا مع الظروف االقتصادیة المستقبلیة، تظل خا
ج التنظیمیة ولدمج "السیناریوھات والتنقیح. ویتعلق ھذا بشكل خاص باحتمالیة العجز على مدى العمر والتي لم یتم استخدامھا في السابق في النماذ

التصاعدیة" التي لم تكن خاضعة عموًما للخبرة المكتسبة من خالل اختبار التحمل. 

االئتمانوظروفاالقتصادیةالظروففيالتغیراتخاصةً المخاطر،لعواملجًداوحساسةللغایةذاتیةافتراضاتاستخدامالتقدیراتممارسةتتطلب
قیمةانخفاضمخصصاتعلىیؤثرواحدعاملھناكولیسالترابطمنعالیةدرجةلدیھاالعواملمنالعدیدإن.الجغرافیةالمناطقمنكبیرعددفي

استقراءینبغيوالالعوامل،منقلیللعددخاصبشكلحساسةتكونالتيالرئیسیةبالمحافظیتعلقفیماالحساسیاتفيالنظریتملذلك،.ككلالقروض
.ذلكبعدالنتائج



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

(تابع)المرحلیة المختصرة غیر المدققةإیضاحات حول المعلومات المالیة 

١٩

(تابع)المحاسبیةالسیاسات٣

معیارتطبیقبعدالمعدلةالمحاسبیة(السیاسات ٢٠١٨ینایر١و)٣٩رقمالدوليالمحاسبيللمعیاروفقاالمحاسبیة(السیاسات ٢٠١٧دیسمبر٣١فيكماالماليالمركزقائمةبینالتسویةیليفیما)ز(
):٩رقمالدوليالمالیةالتقاریر

األصول

وفقاالقیاسفئة
للمعیار

المحاسبي
٣٩رقمالدولي

وفقاالقیاسفئة
التقاریرلمعیار
الدوليالمالیة

٩رقم

الدفتریة وفقا القیمة
للمعیار المحاسبي 

٣٩الدولي رقم 
فيكما
٢٠١٧دیسمبر٣١

التصنیفإعادة

منالعادلةالقیمة
أوالربحخالل

الخسارة

منالعادلةالقیمة
الدخلخالل

اآلخرالشامل
التكلفة

المھلكة

الدفتریةالقیمة
إعادةبعد

التصنیف

االئتمانیةالخسائر
منالمتوقعة

القیاسإعادة
التقاریرومعیار
الدوليالمالیة

٩رقم

الدفتریةالقیمة
لمعیاروفقا

المالیةالتقاریر
٩رقمالدولي

فيكما
٢٠١٨ینایر١

عماني لایر
باآلالف

عمانيلایر
باآلالف

عمانيلایر
باآلالف

عمانيلایر
باآلالف

عمانيلایر
باآلالف

عمانيلایر
باآلالف

عمانيلایر
باآلالف

٢٢٣٫٧١٩)٨٧(٢٢٣٫٨٠٦---٢٢٣٫٨٠٦المھلكةالتكلفةالمھلكة  التكلفةوأرصدة لدى البنك المركزي  نقدیة

٤٠٫٣٦٣-٤٠٫٣٦٣---٤٠٫٣٦٣المھلكةالتكلفةالمھلكةالتكلفةمن البنوك  مستحق

١٫٣٩٣٫٢١٧)١٫٦٧٠(١٫٣٩٤٫٨٨٧---١٫٣٩٤٫٨٨٧المھلكةالتكلفةالمھلكةالتكلفةبالصافي-للعمالءوسلفیاتقروض

مالیةاستثمارات

للبیعالمتاحةللبیعالمتاحةالدینأدوات-

منالعادلةالقیمة
الدخلخالل

٦١١٫٧٥١-٦١١٫٧٥١---٦١١٫٧٥١اآلخرالشامل

المتاحةالمساھمینحقوقأدوات-
للبیعالمتاحةللبیع

منالعادلةالقیمة
الدخلخالل

٢٥٠-٢٥٠--)٢٫٩٢٠(٣٫١٧٠اآلخرالشامل
إلزامیاالمقاسةذلكوغیرالمصنفة-

أوالربحخاللمنالعادلةبالقیمة
الخسارة

منالعادلةالقیمة
أوالربحخالل

الخسارة

منالعادلةالقیمة
أوالربحخالل

٢٫٩٢٠-٢٫٩٢٠--٢٫٩٢٠-الخسارة

مقدماً (المدفوعات األخرىاألصول
٢٢٫٣٤٩)٦٦(٢٢٫٤١٥---٢٢٫٤١٥المھلكةالتكلفةالمھلكةالتكلفة)أخرىوالمستحقةواإلیرادات

المشتقات

منالعادلةالقیمة
أوالربحخالل

الخسارة

منالعادلةالقیم
أوالربحخالل

٦٫٣٧٨-٦٫٣٧٨---٦٫٣٧٨الخسارة
١٫٥٥٠٧٧٥٢٫٣٢٥---١٫٥٥٠ینطبقالینطبقالالمؤجلةالضریبةأصل

٢٫٣٠٣٫٢٧٢)١٫٠٤٨(٢٫٣٠٤٫٣٢٠---٢٫٣٠٤٫٣٢٠النطاقضمناألصولإجمالي

٢٩٫٤٧٧-٢٩٫٤٧٧---٢٩٫٤٧٧النطاقخارجاألصولإجمالي
٢٫٣٣٢٫٧٤٩)١٫٠٤٨(٢٫٣٣٣٫٧٩٧---٢٫٣٣٣٫٧٩٧األصولإجمالي



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

(تابع)إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة

٢٠

(تابع)المحاسبیةالسیاسات٣

االلتزامات

وفقاالقیاسفئة
للمعیار

المحاسبي
٣٩رقمالدولي

وفقاالقیاسفئة
التقاریرلمعیار
الدوليالمالیة

٩رقم

الدفتریة وفقا القیمة
للمعیار المحاسبي 

٣٩الدولي رقم 
فيكما
٢٠١٧دیسمبر٣١

التصنیفإعادة

منالعادلةالقیمة
أوالربحخالل

الخسارة

العادلة من القیمة
خالل الدخل 

الشامل اآلخر  
التكلفة

المھلكة

الدفتریةالقیمة
إعادةبعد

التصنیف

االئتمانیةالخسائر
منالمتوقعة

القیاسإعادة
التقاریرومعیار
الدوليالمالیة

٩رقم

الدفتریةالقیمة
لمعیاروفقا

المالیةالتقاریر
٩رقمالدولي

ینایر١فيكما
٢٠١٨

عماني لایر
باآلالف

عمانيلایر
باآلالف

عمانيلایر
باآلالف

عمانيلایر
باآلالف

عمانيلایر
باآلالف

عمانيلایر
باآلالف

عمانيلایر
باآلالف

٣٥٫٩٥٨-٣٥٫٩٥٨---٣٥٫٩٥٨المھلكةالتكلفةالمھلكةالتكلفةإلى البنوك  مستحق

١٫٩٣٢٫٠٥٠-١٫٩٣٢٫٠٥٠---١٫٩٣٢٫٠٥٠المھلكةالتكلفةالمھلكةالتكلفةمن العمالء  ودائع

المشتقات

منالعادلةالقیمة
أوالربحخالل

الخسارة

منالعادلةالقیم
أوالربحخالل

٧١-٧١---٧١الخسارة

٣٧٫٨٣٧-٣٧٫٨٣٧---٣٧٫٨٣٧المھلكةالتكلفةالمھلكةالتكلفةأخرى باستثناء المشتقات التزامات
االئتمانیة(الخسائر المخصصات

العمومیةالمیزانیةخارجالمتوقعة
٣٫٠٢١٣٫٠٢١-----ینطبقالینطبقال)األخرىواالرتباطات

٢٫٠٠٥٫٩١٦٣٫٠٢١٢٫٠٠٨٫٩٣٧---٢٫٠٠٥٫٩١٦النطاقضمنااللتزاماتإجمالي

٤٫٦٢٥-٤٫٦٢٥---٤٫٦٢٥النطاقخارجااللتزاماتإجمالي

٢٫٠١٠٫٥٤١٣٫٠٢١٢٫٠١٣٫٥٦٢---٢٫٠١٠٫٥٤١االلتزاماتإجمالي

حقوق المساھمین  صافي

الدفتریة وفقا القیمة
للمعیار المحاسبي 

٣٩الدولي رقم 
فيكما
التصنیفإعادة٢٠١٧دیسمبر٣١

بعدالدفتریةالقیمة
التصنیفإعادة

االئتمانیةالخسائر
إعادةمنالمتوقعة
ومعیارالقیاس
المالیةالتقاریر
٩رقمالدولي

وفقاالدفتریةالقیمة
المالیةالتقاریرلمعیار
فيكما٩رقمالدولي

٢٠١٨ینایر١

باآلالفعمانيلایرباآلالفعمانيلایرباآلالفعمانيلایرباآلالفعمانيلایرباآلالفعمانيلایر
٢٠٠٫٠٣١-٢٠٠٫٠٣١-٢٠٠٫٠٣١المالرأس

٣٩٫٨٧٩-٣٩٫٨٧٩-٣٩٫٨٧٩قانونياحتیاطي
---٢٫١٦٦)٢٫١٦٦(للبیعالمتاحةالعادلةالقیمةاحتیاطي
)١٫٥١٥(٣٢٣)١٫٨٣٨()١٫٨٣٨(-المالیة في احتیاطي القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر األصول

٨٠٫٧٩٢)٤٫٣٩٢(٨٥٫١٨٤)٣٢٨(٨٥٫٥١٢محتجزة  أرباح
٣١٩٫١٨٧)٤٫٠٦٩(٣٢٣٫٢٥٦-٣٢٣٫٢٥٦المساھمینحقوقصافي



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

(تابع)إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة

٢١

(تابع)المحاسبیةالسیاسات٣

:٩رقمالدوليالمالیةالتقاریرلمعیاروفقاالمتوقعةاالئتمانیةوالخسائر٣٩رقمالدوليالمحاسبيالمعیاربموجبالقیمةانخفاضمخصَّصتسویةیليفیما)ح(

وفقاالقیاسفئة
المحاسبيللمعیار
٣٩رقمالدولي

القیاسإعادةالتصنیفإعادة

منالعادلةالقیمة
الربحخالل

والخسارة

منالعادلةالقیمة
الربحخالل

والخسارة

منالعادلةالقیمة
الدخلخالل

اآلخرالشامل
المرحلة
الثالثة

األولىالمرحلة
اإلجماليوالثانیة

عمانيلایر
باآلالف

عمانيلایر
باآلالف

عمانيلایر
باآلالف

عمانيلایر
باآلالف

عمانيلایر
باآلالف

عمانيلایر
باآلالف

---المھلكةبالتكلفةمالیةأصول

٣٦٫٥٣٧-----٢٠١٧دیسمبر٣١فيكما٣٩رقمالدوليالمحاسبيللمعیاروفقاالمخصص

٨٧٨٧----المھلكة  التكلفةوأرصدة لدى البنك المركزي  نقدیة

١٫٦٧٠١٫٦٧٠----المھلكةالتكلفةبالصافي-للعمالءوسلفیاتقروض

٣٢٣٣٢٣----المھلكةالتكلفةمالیةاستثمارات

٦٦٦٦----المھلكةالتكلفة)أخرىوأصولالمستحقةواإلیراداتمقدماً (المدفوعات األخرىاألصول
العمومیةالمیزانیةخارجالمتوقعةاالئتمانیة(الخسائر المخصصات

٣٫٠٢١٣٫٠٢١----المھلكةالتكلفة)األخرىواالرتباطات

٥٫١٦٧٤١٫٧٠٤----٢٠١٨ینایر١فيالمتوقعةاالئتمانیةالخسائرمخصصات/مخصص



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

(تابع)إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة

٢٢

والخدماتالمنتجات٤

البنك مجموعًة شاملًة من الخدمات المصرفّیة والخدمات المالّیة ذات الصلة لعمالئھ.  یقدم

والتمویلالشخصیةالمصرفیةاالحتیاجاتلتلبیةوالخدماتالمنتجاتمنواسعةً مجموعةً الثرواتوإدارةلألفرادالمصرفیةالخدماتتقدم
الشخصیةالمصرفیةالخدماتمنتجاتعلىالعمالءعروضتشتملماوعادةً .األفرادللعمالءالثرواتإدارةواحتیاجاتاالستھالكي
)، والدولیةالمحلیةالدفعوخدماتالخصموبطاقاتاالئتمانوبطاقاتالشخصیةوالقروضوالرھونالتوفیروحساباتالجاریة(الحسابات 

).المالیةالتخطیطوخدماتیةاالستثماروالمنتجات(التأمین الثرواتإدارةخدماتإلىباإلضافة

وعملیات إدارة الدفع والنقد المخصصةالمدیونّیاتتمویلخدماتتقدیمعلىعروضھافتشتملالتجاریة،المصرفیةالخدماتعنأما
خدمات الوالتمویل التجاري الدولي والخزانة وأسواق رأس المال والبطاقات التجاریة والنقد و مشتقاتھ في الصرف األجنبي وأسعاره، و

المباشرة وإنجاز المعامالت عبر اإلنترنت.ة یرفصمال

خطوطوتقدم.والمؤسساتالشركاتمنوالعمالءللحكومةخصیصاً مصّممةمالیةحلوالً واألسواقالعالمیةالمصرفیةالخدماتتقدم
والمعامالت،واالستشاراتالتمویلخدماتتشملالتيالمصرفیةاألنشطةمنكاملةمجموعةالعمیلخدمةعلىترتكزالتياألعمال

واألنشطةالمالیةواألوراقالمالوأسواقاألجنبيوالصرفوالمعدالتاالئتمانمجالفيخدماتتقدمالتياألسواقأعمالإلىباإلضافة
.الرئیسیةاالستثماریة

إدارةبضمو، قامت إدارة البنك بإعادة تنظیم بعض اإلدارات في مركز خدمات الشركات ٢٠١٧خدمات الشركات: خالل عام مركز
.أخرىوإداراتالعمومیةالمیزانیة

الفوائدإیرادات٥

سبتمبر٣٠(٢٠١٨سبتمبر٣٠المنتھیة في أشھرالتسعةلفترة ٪٣٫٢٨عن األصول المحملة بفوائد معدالً سنویاً شامالً قدره الفوائد المكتسبةبلغت

٣٫٠٠–٢٠١٧٪.(

أشھرالتسعةفترة
المنتھیة في

أشھرالتسعةفترة
فيالمنتھیة

سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠
٢٠١٨٢٠١٧

باآلالفعمانيلایرباآلالفعمانيلایر

٤٦٫٣١٣٤١٫٥٠٠للعمالءوسلفیاتقروض
٤٫١١٩٤٫٠٠٦مالیةاستثمارات

٢٫٢١٣٦٧٤البنوكمنمستحق

٣٢٦(٢١٥)أخرى
٥٢٫٤٣٠٤٦٫٥٠٦



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

(تابع)إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة

٢٣

الفوائدمصروفات٦

).٪٠٫٤٥-٢٠١٧سبتمبر٣٠(%٠٫٥٠، بلغ متوسط التكلفة السنویة الشاملة لألموال ٢٠١٨سبتمبر٣٠المنتھیة في أشھرالتسعةلفترة

أشھرالتسعةفترة
المنتھیة في

أشھرالتسعةفترة
المنتھیة في

سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠
٢٠١٨٢٠١٧

باآلالفعمانيلایرباآلالفعمانيلایر

)٦٫٧٢٥((٧٫٤١٤)عمالءالمن ودائع

بالصافي-األخرىالتشغیلإیرادات٧

أشھرالتسعةفترة
المنتھیة في

أشھرالتسعةفترة
المنتھیة في

سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠
٢٠١٨٢٠١٧

باآلالفعمانيلایرباآلالفعمانيلایر

-٤٢٩المھلكةبالتكلفةالمقاسةالمالیةاألصولإدراجإلغاءمنربح

١٠(١٠)من بیع استثمارات مالیةالربح/(الخسارة)صافي

(٣٥)٩٠والمعداتالممتلكاتبیعمن)الخسارة(/الربح

٨١٦٣أخرىإیرادات

٥٩٠٣٨

ومخصصاتالقروضقیمةانخفاضمنالمحمل/األخرىاالئتمانقیمةانخفاضمنوالمحملالمتوقعةاالئتمانیةالخسائرفيالتغیر٨
االسترداداتمنبالصافي-األخرىاالئتمانمخاطر

أشھرالتسعةفترة
المنتھیة في

أشھرالتسعةفترة
المنتھیة في

سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠
٢٠١٨٢٠١٧

باآلالفعمانيلایرباآلالفعمانيلایر

ینطبقال٣٫١٠٧والسلفیاتالقروضعلىالمتوقعةاالئتمانیةالخسائرمخصصاتفيالتغیرصافي

)٢٫٧٨٤((١٫٩٨٥)االسترداداتمنبالصافيمشطوبةمبالغ

)٢٫٧٨٤(١٫١٢٢القروضقیمةانخفاضمنالمحمل/في الخسائر االئتمانیة المتوقعةالتغیرصافي

)٦٣٩(ینطبقال)٣٩رقمالدوليالمحاسبيللمعیار(وفقا فرديبشكلتقییمھاتممخصصات

٨١٣ینطبقال)٣٩رقمالدوليالمحاسبيللمعیار(وفقا جماعيبشكلتقییمھاتممخصصات

ینطبقال٢٢٩التغیر في مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة على االستثمارات المالیة صافي

خارجوبنودأخرىمالیةأدواتعلىالمتوقعةاالئتمانیةالخسائرمخصصفيالتغیرصافي

ینطبقال١٫٦٧٤العمومّیةالمیزانّیة

منالمحمل/األخرىاالئتمانقیمةانخفاضمنوالمحملالمتوقعةاالئتمانیةالخسائرفيالتغیر

)٢٫٦١٠(٣٫٠٢٥االسترداداتمنبالصافي–األخرىاالئتمانمخاطرومخصصاتالقروضقیمةانخفاض



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

(تابع)إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة

٢٤

التشغیلمصروفات٩

أشھرالتسعةفترة
المنتھیة في

أشھرالتسعةفترة
المنتھیة في

سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠
٢٠١٨٢٠١٧

باآلالفعمانيلایرباآلالفعمانيلایر

فین   منافع )١٦٫٩٠٥((١٧٫٢١٥)وتعویضات الموظَّ

)١٦٫٤٧٣((١٦٫٨٨٤)عمومیة وإداریة*   مصروفات

)١٫٢٢٩((١٫١٩٨)ممتلكات ومعدات   استھالك

(٣٥٫٢٩٧))٣٤٫٦٠٧(

:٢٠١٧سبتمبر٣٠لایر ُعماني التي تمثل مصروفات سحب "جائزة مندوس" (ملیون[٠٫٩]* تشمل المصروفات العمومّیة واإلدارّیة للفترة الحالّیة 
).ُعمانيلایرملیون١٫٣

ملموسةغیرأصولإھالك١٠

أشھرالتسعةفترة
المنتھیة في

أشھرالتسعةفترة
المنتھیة في

سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠
٢٠١٨٢٠١٧

باآلالفعمانيلایرباآلالفعمانيلایر
:یليكماویحتسباألعماللتجمیعنتیجةً الملموسةغیراألصولإھالكیمّثل

)١٫٣١٩((١٫٣١٩)أساسّیةودائع-
)٣٩٥((٣٩٥)العمالءعالقات-

(١٫٧١٤))١٫٧١٤(

األساسیة والمعدلة-السھم الواحد ربحیة١١

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

أشھرالتسعةفترة
المنتھیة في

أشھرالتسعةفترة
فيالمنتھیةالسنةالمنتھیة في

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠
٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٧

٢٫٠٠٠٫٣١٢٢٫٠٠٠٫٣١٢٢٫٠٠٠٫٣١٢(باآلالف)الصادرةاألسھملعددالمرجحالمتوسط

٢٤٫٩٩١١٣٫٦٥٩١٩٫١١٦)باآلالفعماني(لایر السنة/الفترةربحصافي

األساسیة والمعدلة (لایر ُعماني)-السھم الواحد ربحیة

٠٫٠١٢٠٫٠٠٧٠٫٠١٠السنة/للفترة-

٠٫٠١٧٠٫٠٠٩٠٫٠١٠العاممستوىعلى-



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

(تابع)إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة

٢٥

بالصافي-للعمالءوسلفیاتقروض١٢

.األعمالتجمیعفيعلیھاالحصولتمالتيالقروضعلىالقروضقیمةانخفاضمخصصالتاليالجدولیشملالُعماني،المركزيالبنكبلوائحالتزاماً 

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠
٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٧

باآلالفعمانيلایرباآلالفعمانيلایرباآلالفعمانيلایر

٦٧٫٥٨٩٥٩٫٤٤١٥٩٫٩٢٦المكشوفعلىسحب
٢٧٫٠٥٠٢٤٫٦٢٧٢٢٫٣٧٦االئتمانبطاقات
١٫٢١٠٫٠٦٠١٫٠٩٠٫٨٨٢١٫١٦٣٫٢٢٣قروض
١٩٧٫٧٥٥٢٠٢٫٠٣٣١٩٨٫٠٣٠نظیفةاستیرادقروض

٩٫٥٩٦٢٣٫٩٦٦٢١٫٢٧٨مشتراة/مخصومةیرفوات
١٫٥١٢٫٠٥٠١٫٤٠٠٫٩٤٩١٫٤٦٤٫٨٣٣والسلفیاتالقروضإجمالي

ینطبقالینطبقال(٣٤٫٧٧٨)المتوقعةاالئتمانیةالخسائرمخصصات
)١٨٫٢٤٨()١٨٫٢٩٦(ال ینطبقمحدد-القروضقیمةانخفاضمخصص
)١٨٫٢٨٩()١٧٫٧٩١(ال ینطبق*عام-القروضقیمةانخفاضمخصص

)٣٣٫٤٠٩()٣٢٫٤٦٢((٣٧٫٦١٠)مجنبةفوائد
١٫٤٣٩٫٦٦٢١٫٣٣٢٫٤٠٠١٫٣٩٤٫٨٨٧والسلفیاتالقروضصافي

المقدمةوالسلفیاتالقروضمحفظةعلى٣٩رقمالدوليالمحاسبيالمعیاربموجبالجماعيالمخصصالعامالمخصصیمثل*
للعمالء.

:للعمالءوالسلفیاتالقروضجماليإلیلي فئات معدالت فوائد فیما

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٧

باآلالفعمانيلایرباآلالفعمانيلایرباآلالفعمانيلایر

١٫٠٦٣٫٥٠٣٩٧٧٫٢٢٥١٫٠٣٩٫٨٦٠٪٥-٠

٣٣٧٫٨٣٧٢٩٧٫١٩٥٣٠٩٫٤٤٥٪٧-٥

٤٠٫٩٩٥٦٫١٣٣٥٠٫٨٧٢٪١٠-٧

٣٨٫٤٨٦٤٠٫٣٣٩٣٨٫٤٥١٪١٣-١٠
٣١٫٢٢٥٣٠٫٠٥٧٢٦٫٢٠٥٪١٣منأكثر

١٫٥١٢٫٠٥٠١٫٤٠٠٫٩٤٩١٫٤٦٤٫٨٣٣

:٩٥٥مبرقمالُعمانيالمركزيالبنكلتعمیموفقاً العمالءإلىوالسلفیاتالقروضلصافياالستحقاقتحلیلیليفیما

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٧

باآلالفعمانيلایرباآلالفعمانيلایرباآلالفعمانيلایر

٤٣٩٫٠٦٧٤٣٧٫٢٢٣٥١٣٫٩٢٨أشھر٦-٠

١٤٫٣٨٣٦٫٥٢٣٦٫٩٢٢شھراً ١٢-٦

١٨٧٫٦٢٢٤٦٫١٠٧٧٣٫٣٣٩أعوام٣-١

١٥١٫٥٤١١٥٦٫٤٤١١٥٤٫٣٠٣أعوام٥-٣
٦٤٧٫٠٤٩٦٨٦٫١٠٦٦٤٦٫٣٩٥أعوام٥منأكثر

١٫٤٣٩٫٦٦٢١٫٣٣٢٫٤٠٠١٫٣٩٤٫٨٨٧



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

(تابع)إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة

٢٦

(تابع)بالصافي-للعمالءوسلفیاتقروض١٢

:والسلفیاتالقروضتركیز

القطاعحسبللعمالءوسلفیاتقروض

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٧

باآلالفعمانيلایرباآلالفعمانيلایرباآلالفعمانيلایر

٥٠٥٫٤٩٨٤٩٢٫٢٠٠٤٨٨٫٥٥٩واستھالكّیةشخصّیةقروض

والشركاتالتجارّیة

٢٣٧٫٤٨٣٢٥٤٫٨٥٧٢٣٣٫٨٤٢االستیرادتجارة

٦٦٫٠١٢٥١٫٢٠٦٤٦٫٥٧٤اإلنشاءات

٢٣٤٫٩٢٧٢٧٠٫٢٧٠٢٣٥٫١٥٢التصنیع

٧١٫١٧٣٢٦٫٨٧٠٧٠٫١٣٧والتجزئةالجملةتجارة

٤٢٫٩٣٢٤٤٫٩٦٠٤٥٫٣٠٦واالتصاالتوالنقلوالمیاهوالغازالكھرباء

١١٣٫٦٢٥٨٦٫٤٩٢١٧٠٫٥٤٣الخدمات

١٧٦٫٢١١١١٤٫٥٣١١٢٤٫٧٢٣والمحاجرالتعدین

٦٤٫١٨٩٥٩٫٥٦٣٤٩٫٩٩٧أخرى

١٫٠٠٦٫٥٥٢٩٠٨٫٧٤٩٩٧٦٫٢٧٤

١٫٥١٢٫٠٥٠١٫٤٠٠٫٩٤٩١٫٤٦٤٫٨٣٣مجموع القروض والسلفیات  إجمالي

ینطبقالینطبقال(٣٤٫٧٧٨)المتوقعةاالئتمانیةالخسائرمخصصات
)١٨٫٢٤٨()١٨٫٢٩٦(ینطبقالمحدد-القروضقیمةانخفاضمخصص

)١٨٫٢٨٩()١٧٫٧٩١(ینطبقالعام-القروضقیمةانخفاضمخصص
)٣٣٫٤٠٩()٣٢٫٤٦٢((٣٧٫٦١٠)مجنبةفوائد

١٫٤٣٩٫٦٦٢١٫٣٣٢٫٤٠٠١٫٣٩٤٫٨٨٧والسلفیاتالقروضصافي

٥٨٫٤٥١٥٦٫٠٥٤٥٥٫٢٦٩المتعثرة القروض

:٢٠١٨سبتمبر٣٠المنتھیة في أشھرالتسعةالجدول التالي تحلیل حركة مخصصات الخسائر االئتمانیة المتوقعة على األدوات المالیة لفترة یبین

المرحلة
األولى

المرحلة
الثانیة

المرحلة
اإلجماليالثالثة

عمانيلایر
باآلالف

عمانيلایر
باآلالف

عمانيلایر
باآلالف

عمانيلایر
باآلالف

المالیةاألدواتعلىالمتوقعةاالئتمانیةالخسائرمخصص
٢٠١٨٢٫٨٧٣١٧٫٩٤٠٢٠٫٨٩١٤١٫٧٠٤ینایر١فيالرصید

--١٫٣٣٧)١٫٣٣٧(الثانیةالمرحلةإلىاألولىالمرحلةمنالتحویل
--)٣٫٨١٣(٣٫٨١٣األولىالمرحلةإلىالثانیةالمرحلةمنالتحویل
-٢٫٤٠٩)٢٫٤٠٩(-الثالثةالمرحلةإلىالتحویل
-)٤٫٣٣٠(٤٫٣٣٠-الثالثةالمرحلةمنالتحویل

(٥٫٠١٠))١٫٨٦٨()٢٫٢٦٥()٨٧٧(الخسارةمخصصقیاسإعادةصافي
(٢٨٧)(٢٨٧)--سترداداتإلاالئتمانیة المتوقعة المحررة نتیجة الخسائر
(٢١١)(٢١١)--الشطب
٢٠١٨٤٫٤٧٢١٥٫١٢٠١٦٫٦٠٤٣٦٫١٩٦سبتمبر٣٠في الرصید



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

(تابع)إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة

٢٧

(تابع)بالصافي-للعمالءوسلفیاتقروض١٢

:٢٠١٧سبتمبر٣٠المنتھیة في أشھرالتسعةالجدول التالي تحلیل حركة مخصص انخفاض قیمة القروض لفترة یبین

إجماليعاممحدد

مخصصمخصصمخصص

باآلالفعمانيلایرباآلالفعمانيلایرباآلالفعمانيلایر

٢٠١٧٢٦٫٥٠٨١٨٫٦٠٤٤٥٫١١٢ینایر١فيالرصید
٢٫٠٧٤-٢٫٠٧٤الفترةخاللمخصص

)٢٫٢٤٨()٨١٣()١٫٤٣٥(مستردة/محررةمخصصات
)٨٫٨٥١(-)٨٫٨٥١(الفترةخاللمشطوب

٢٠١٧١٨٫٢٩٦١٧٫٧٩١٣٦٫٠٨٧سبتمبر٣٠في الرصید

المنتھیة:أشھرالتسعةیلي تحلیل حركة الفوائد المجنبة لفترة فیما

سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠
٢٠١٨٢٠١٧

باآلالفعمانيلایرباآلالفعمانيلایر

٣٣٫٤٠٩٣٧٫٢١٠الفترةبدایةفيالرصید
٥٫١٠٠٥٫٧٩٩الفترةخاللمجنب
)٤٩٧((٣٦٢)الشاملالدخللقائمةمحرر

)١٠٫٠٥٠((٥٣٧)الفترةخاللمشطوب

٣٧٫٦١٠٣٢٫٤٦٢الفترةنھایةفيالرصید

ملیون ١٫٢٩٨٫٩-٢٠١٧سبتمبر٣٠(٢٠١٨سبتمبر٣٠لایر ُعماني كما في ملیون١٫٤٠٠٫٦القیمة العادلة المقدرة للقروض والسلفیات بلغت
).ُعمانيلایرملیون١٫٣٧٥٫٤-٢٠١٧دیسمبر ٣١لایر و

(وفقا لإلفصاح التوضیحي الصادر عن البنك المركزي الُعماني)٢٠١٨سبتمبر٣٠من انخفاض القیمة والمخصص المحتفظ بھ كما في المحمل

البنكلقواعدوفقا
العمانيالمركزي

التقاریرلمعیاروفقا
الفرق٩رقمالدوليالمالیة

باآلالفعمانيلایرباآلالفعمانيلایرباآلالفعمانيلایر

٣٫٠٢٥٤٫٩٤٩)١٫٩٢٤(والخسارةالربحلحسابالمحررةالقیمةانخفاضخسارة

٣٢٫٩٦٥٣٦٫١٩٦٣٫٢٣١*المطلوبةالمخصصات
-%٣٫٨٧%٣٫٨٧(النسبة)المتعثرةالقروضمعدلإجمالي
)%٠٫٢٦(%٠٫٢٩٪٠٫٥٥(النسبة)المتعثرةالقروضمعدلصافي

ألن مخصص ٩*تعتمد خسارة االنخفاض في القیمة المحملة في ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
ني.یتجاوز متطلبات المخصص الصادرة عن البنك المركزي الُعما٩الخسائر االئتمانیة المتوقعة وفقا لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم 



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

(تابع)إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة

٢٨

(تابع)بالصافي-للعمالءوسلفیاتقروض١٢

)العمانيالمركزيللبنكالتوضیحيلإلفصاح(وفقا العمانيالمركزيالبنكلقواعدوفقاالمطلوبالمخصصمع٩رقمالدوليالمالیةالتقاریرلمعیاروفقابھالمحتفظالمخصصمقارنة

البنكلقواعدوفقااألصولتصنیف
العمانيالمركزي

األصول وفقا تصنیف
لمعیار التقاریر المالیة 

٩الدولي رقم 
القیمةإجمالي

الدفتریة

المطلوبالمخصص
البنكلقواعدوفقا

العمانيالمركزي

المحتفظالمخصصات
التقاریرلمعیاروفقابھا

٩رقمالدوليالمالیة

المخصصبینالفرق
للبنكوفقاالمطلوب
العمانيالمركزي

الدفتریةالقیمةصافيبھالمحتفظوالمخصص

وفقاالمجنبةالفوائد
المركزيالبنكلقواعد
العماني

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

معیاري

٩١٢٫٥١٤١٣٫٠٢٩٣٫٩٤١٩٫٠٨٨٩٠٨٫٥٧٣٩٦األولىالمرحلة
٤٩٨٫٨٦٦٤٤٨)٥٫١٦٨(٥٠٩٫٢٨٢٥٫٢٤٨١٠٫٤١٦الثانیةالمرحلة
٨(٣٥)(٩٤)٧٠١١١٠٥الثالثةالمرحلة

١٫٤٢١٫٨٦٦١٨٫٢٨٨١٤٫٤٦٢٣٫٨٢٦١٫٤٠٧٫٤٠٤٥٥٢

خاصةقائمة

------األولىالمرحلة
٢٦٫٠٥٤٧٦)١٫٩٣٣(٢٩٫٧٨٣١٫٧٩٦٣٫٧٢٩الثانیةالمرحلة
١٫٩٥٠٢٩٢٢٧٠٢٢١٫٦٨٠١٢٥الثالثةالمرحلة

٢٧٫٧٣٤٢٠١)١٫٩١١(٣١٫٧٣٣٢٫٠٨٨٣٫٩٩٩

المعیاريدون

------األولىالمرحلة
٩١٣(٤٣)١٧٩٤٥٨٨الثانیةالمرحلة
٩٩٤١٨٢(١٫٢٤٧)٢٫٩٣١٧٣٣١٫٩٣٧الثالثةالمرحلة

١٫٠٨٥١٨٥(١٫٢٤٧)٣٫١١٠٧٧٨٢٫٠٢٥

تحصیلھفيمشكوك

األولىالمرحلة
الثانیةالمرحلة
٢٢٠٨٨٧٥١٣١٤٥١٦الثالثةالمرحلة

٢٢٠٨٨٧٥١٣١٤٥١٦

خسارة

------األولىالمرحلة
------الثانیةالمرحلة
٤٠٫٩٠٤٣٦٫٦٥٦(٢٫٩٤٩)٥٥٫١٢١١١٫٧٢٣١٤٫٢١٧الثالثةالمرحلة

٤٠٫٩٠٤٣٦٫٦٥٦(٢٫٤٩٤)٥٥٫١٢١١١٫٧٢٣١٤٫٢١٧

البنكتعمیمفيمشمولةغیرأخرىبنود
٩٧٧.م.برقمالعمانيالمركزي

الصلةذاتوالتعلیمات

-١٫٥٦٥٫٠٨٣(٥٣١)٥٣١-١٫٥٦٥٫٦١٤األولىالمرحلة
-٣٤٫٤٧٤)٨٨٧(٨٨٧-٣٥٫٣٦١الثانیةالمرحلة

------الثالثةالمرحلة
١٫٥٩٩٫٥٥٧)١٫٤١٨(١٫٤١٨-١٫٦٠٠٫٩٧٥-

اإلجمالي

٢٫٤٧٨٫١٢٨١٣٫٠٢٩٤٫٤٧٢٨٫٥٥٧٢٫٤٧٣٫٦٥٦٩٦األولىالمرحلة
٥٦٩٫٤٨٥٥٢٧)٨٫٠٣١(٥٧٤٫٦٠٥٧٫٠٨٩١٥٫١٢٠الثانیةالمرحلة
٤٣٫٦٨٨٣٦٫٩٨٧(٣٫٧٥٧)٦٠٫٢٩٢١٢٫٨٤٧١٦٫٦٠٤الثالثةالمرحلة

٣٫٠٧٦٫٨٢٩٣٧٫٦١٠)٣٫٢٣١(٣٫١١٣٫٠٢٥٣٢٫٩٦٥٣٦٫١٩٦اإلجمالي



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

(تابع)المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققةإیضاحات حول المعلومات 

٢٩

(تابع)بالصافي-للعمالءوسلفیاتقروض١٢

)العمانيالمركزيللبنكالتوضیحيلإلفصاح(وفقا ھیكلتھامعادوسلفیاتقروض

البنكلقواعدوفقااألصولتصنیف
العمانيالمركزي

األصول وفقا تصنیف
لمعیار التقاریر المالیة 

الدفتریةالقیمةإجمالي٩الدولي رقم 

المطلوبالمخصص
البنكلقواعدوفقا

العمانيالمركزي

المحتفظالمخصصات
التقاریرلمعیاروفقابھا

٩رقمالدوليالمالیة

المخصصبینالفرق
للبنكوفقاالمطلوب
العمانيالمركزي

الدفتریةالقیمةصافيبھالمحتفظوالمخصص

وفقاالمجنبةالفوائد
المركزيالبنكلقواعد
العماني

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

منتظمةأنھاعلىمصنفة

------األولىالمرحلة
٨٫٠٧٨٤٧(٢٤٣)٩٫٩٠٦١٫٥٨٥١٫٨٢٨الثانیةالمرحلة
١٫٧٠٦١٣٤(١١)٢٫٠٢٠٣٠٣٣١٤الثالثةالمرحلة

٩٫٧٨٤١٨١(٢٥٤)١١٫٩٢٦١٫٨٨٨٢٫١٤٢الفرعياإلجمالي

متعثرةأنھاعلىمصنفة

------األولىالمرحلة
------الثانیةالمرحلة
١٨٫٣٧١١٤٫٩٣٣(١٫٥٨٧)٢٦٫٩٥٨٧٫٠٠٠٨٫٥٨٧الثالثةالمرحلة

١٨٫٣٧١١٤٫٩٣٣(١٫٥٨٧)٢٦٫٩٥٨٧٫٠٠٠٨٫٥٨٧

اإلجمالي

------األولىالمرحلة
٨٫٠٧٨٤٧(٢٤٣)٩٫٩٠٦١٫٥٨٥١٫٨٢٨الثانیةالمرحلة
٢٠٫٠٧٧١٥٫٠٦٧(١٫٥٩٨)٢٨٫٩٧٨٧٫٣٠٣٨٫٩٠١الثالثةالمرحلة

٢٨٫١٥٥١٥٫١١٤(١٫٨٤١)٣٨٫٨٨٤٨٫٨٨٨١٠٫٧٢٩اإلجمالي



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

(تابع)المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققةإیضاحات حول 

٣٠

مالّیةاستثمارات١٣

:المالیةاالستثماراتتفاصیلیليفیما

التكلفةالتكلفةالتكلفةالدفتریةالقیمةالدفتریةالقیمة*الدفتریةالقیمةالعادلةالقیمةالعادلةالقیمةالعادلةالقیمة

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠دیسمبر٣١سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠دیسمبر٣١سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٧
عمانيلایر

باآلالف
عمانيلایر

باآلالف
عمانيلایر

باآلالف
عمانيلایر

باآلالف
عمانيلایر

باآلالف
عمانيلایر

باآلالف
عمانيلایر

باآلالف
عمانيلایر

باآلالف
عمانيلایر

باآلالف

المالیةلألوراقمسقطسوق-متداولةمالیةأوراق

٧٥٫٨٨٥٦٨٫٠٥٠٦٢٫٠٣٦٧٥٫٨٨٥٦٨٫٠٥٠٦٢٫٠٣٦٧٦٫٥٧٩٧٠٫٩٠٧٦٤٫٩١١حكومیةسندات

وأخرىمدرجةغیراستثمارات

٤٤٩٫٨٦٩٧٦٨٫٣٤٣٥٤٩٫٧١٥٤٤٩٫٨٦٩٧٦٨٫٣٤٣٥٤٩٫٧١٥٤٤٩٫٨٦٠٧٦٧٫٧٨٨٥٤٩٫٠٠٢الخزانةأذون

٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠مدرجةغیرُعمانیةأسھم

٧٧٧٧٧٧٧٧٧مدرجةغیرأجنبیةأسھم
٢٫٣٢٢٢٫٩٥٥٢٫٩٠٣٢٫٣٢٢٢٫٩٥٥٢٫٩٠٣٣٫٠٠٣٣٫٢٨٦٣٫٢٨٩االستثمارقصندووحدات

٤٥٢٫٤٥٨٧٧١٫٥٦٥٥٥٢٫٨٨٥٤٥٢٫٤٥٨٧٧١٫٥٦٥٥٥٢٫٨٨٥٤٥٣٫١٣٠٧٧١٫٣٤٤٥٥٢٫٥٥٨

٥٢٨٫٣٤٣٨٣٩٫٦١٥٦١٤٫٩٢١٥٢٨٫٣٤٣٨٣٩٫٦١٥٦١٤٫٩٢١٥٢٩٫٧٠٩٨٤٢٫٢٥١٦١٧٫٤٦٩اإلجمالي

.اآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةالقیمةاحتیاطيفيعمانيلایرملیون٠٫١بقیمةالمالیةاالستثماراتعلىالمتوقعةاالئتمانیةالخسائرمخصصتسجیلتم*



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

(تابع)المختصرة غیر المدققةإیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة 

٣١

(تابع)مالّیةاستثمارات١٣

الدفتریة لالستثمارات المالیةةالقیم

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠
٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٧

باآلالفعمانيلایرباآلالفعمانيلایرباآلالفعمانيلایر

اآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقیمةمقاسةمالیةاستثمارات

ینطبقالینطبقال٤٤٩٫٨٦٩الخزانةأذون

ینطبقالینطبقال٧٥٫٨٨٥حكومیةسندات

ینطبقالینطبقال٢٥٠أخرىاستثمارات

ینطبقالینطبقال٥٢٦٫٠٠٤

الخسارةأوالربحخاللمنالعادلةبالقیمةمقاسةمالیةاستثمارات

ینطبقالینطبقال٢٫٣٣٩أسھماستثمارات

للبیعمتاحةمالیةاستثمارات

٧٦٨٫٣٤٣٥٤٩٫٧١٥ینطبقالالخزانةأذون

٦٨٫٠٥٠٦٢٫٠٣٦ینطبقالحكومیةسندات

٣٫٢٢٢٣٫١٧٠ینطبقالوأخرىأسھماستثمارات
٨٣٩٫٦١٥٦١٤٫٩٢١ینطبقال

٥٢٨٫٣٤٣٨٣٩٫٦١٥٦١٤٫٩٢١

أخرىأصول١٤

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٧

باآلالفعمانيلایرباآلالفعمانيلایرباآلالفعمانيلایر

١٧٫٢١٨١٦٫١١٦١٩٫١٤٠قبولأوراق

ینطبقالینطبقال(٤٧)القبولأوراقمنالمتوقعةاالئتمانیةالخسائر

١٧٫١٧١١٦٫١١٦١٩٫١٤٠)المتوقعةاالئتمانیةالخسائرمن(بالصافي قبولأوراق

٩٫٦١٣٧٫٨٤٤٦٫٣٧٨للسوقاإلیجابياألثرإدراج-مشتقات

١٫٢٢٧٧٠١٧٧٩مستحقةوإیراداتمقدمة دفعات

١٫٤٥٢٤٫٢٥٥٢٫٤٩٦أخرى

٢٩٫٤٦٣٢٨٫٩١٦٢٨٫٧٩٣

ملموسةغیرأصول١٥

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠
٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٧

باآلالفعمانيلایرباآلالفعمانيلایرباآلالفعمانيلایر

١٢٫٣٠٦١٢٫٣٠٦١٢٫٣٠٦أساسّیةودائع
٣٫٦٩١٣٫٦٩١٣٫٦٩١العمالءعالقات

١٥٫٩٩٧١٥٫٩٩٧١٥٫٩٩٧
)١٢٫٧٥٨()١٢٫١٨٧((١٤٫٤٧٢)اإلھالك:ناقصاً 

١٫٥٢٥٣٫٨١٠٣٫٢٣٩

ومعداتممتلكات١٦

الممتلكات ملیون لایر ُعماني). كانت قیمة ٢٠١٧:٠٫٦سبتمبر٣٠ملیون لایر عماني (١٫٣بمبلغ الممتلكات والمعداتالفترة، تمت إضافة خالل
).عمانيلایرملیون٢٠١٧:٠٫٠٢سبتمبر٣٠لایر عماني (ملیون٣٫١الفترة خاللالتي تم استبعادھاوالمعدات 



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

(تابع)المختصرة غیر المدققةإیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة 

٣٢

العمالءمنودائع١٧

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٧

باآلالفعمانيلایرباآلالفعمانيلایرباآلالفعمانيلایر

:الودائعتفاصیلیليفیما

٩٦٤٫٠٥٩١٫٠٢٨٫٧٨٩٩٥١٫١٥٩الطلبوتحتجاریةحسابات

٤١٠٫٣٧٨٤٤٨٫٦٩٦٤٣٧٫٨٤٩توفیرحسابات

٥٦٥٫٢٥٦٥٢٣٫٥٢١٥٤٠٫٨٤٥ألجلودائع

٢٫٤٠٠٢٫٣٥٥٢٫١٩٧أخرى

١٫٩٤٢٫٠٩٣٢٫٠٠٣٫٣٦١١٫٩٣٢٫٠٥٠

:٩٥٥مبرقمالُعمانيالمركزيالبنكلتعمیموفقاً العمالءودائعاستحقاقتحلیلیليفیما

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠
٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٧

باآلالفعمانيلایرباآلالفعمانيلایرباآلالفعمانيلایر

٧٨٩٫٩٦٥٧٥٢٫٤٥٧٦٨٩٫٦١٦أشھر٦-٠
٢٥٣٫٣٦٥٢٦٦٫٥٠٣٢٨٦٫٩٠٤شھراً ١٢-٦
٢٣٠٫٢٥٦٤٣٥٫٣٨٢٣٩٢٫٠١٢أعوام٣-١
٢٠٨٫٥١٥١٤٠٫٣٧٥١٥٧٫٥٤٢أعوام٥-٣

٤٥٩٫٩٩٢٤٠٨٫٦٤٤٤٠٥٫٩٧٦أعوام٥منأكثر
١٫٩٤٢٫٠٩٣٢٫٠٠٣٫٣٦١١٫٩٣٢٫٠٥٠

:الودائعفائدةمعدالتفئاتیليفیما

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠
٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٧

باآلالفعمانيلایرباآلالفعمانيلایرباآلالفعمانيلایر

١٫٧٢٢٫٧١١١٫٧٩٧٫٢٥٤١٫٧٢٤٫٦٨٧٪٢-٠
٢١٩٫٣٨٢٢٠٦٫١٠٧٢٠٧٫٣٦٣٪٤-٢

١٫٩٤٢٫٠٩٣٢٫٠٠٣٫٣٦١١٫٩٣٢٫٠٥٠

أخرىالتزامات١٨

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠
٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٧

باآلالفعمانيلایرباآلالفعمانيلایرباآلالفعمانيلایر

١٫٢٧٥١٫٧٤١٧١للسوقالسلبياألثرإدراج-مشتقات
١٫١٤٩٨٥٦١٫٠٠١التقاعدمنافعالتزام
١٧٫٢١٨١٦٫١١٦١٩٫١٤٠قبولأوراق

٣٤١٨٢٣٤٧٣مخصصات
ینطبقالینطبقال٩٨٩مؤجلةوإیراداتمستحقات
٦٫٢٠٨٦٫٠٧٦٦٫٤٩٢األخرىواالرتباطاتالعمومیةالمیزانیةخارجالمتوقعةاالئتمانیةالخسائر 

٢٧٦٥٠٨٢٣٢تمویليإیجارعقدبموجبالتزام
٦٫٧٠٤١٣٫٣٥٤١٠٫٤٩٩أخرى

٣٤٫١٦٠٣٩٫٤٧٤٣٧٫٩٠٨



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

(تابع)المختصرة غیر المدققةإیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة 

٣٣

ومشتقاتوارتباطاتعرضیةالتزامات١٩

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٧

باآلالفعمانيلایرباآلالفعمانيلایرباآلالفعمانيلایر

٥١٦٫٨٦٣٦٠٢٫١٩٠٥٥٧٫٣٣٩شروطبدونلإللغاءوقابلةمسحوبةغیرالتزامات

٣٢٫٧١٩٤١٫٣٧٨٤٤٫٢١٥شروطبدونلإللغاءقابلةوغیرمسحوبةغیرالتزامات

٥٥٢٫١٩٥٢٦٥٫٣٧٩١٦٠٫٣٨٠آجلةأجنبيصرفعقود

١١٢٫٠٣٥٧٧٫٠٠٠٧٧٫٠٠٠الفائدةرسعمقایضات

١٫٢١٣٫٨١٢٩٨٥٫٩٤٧٨٣٨٫٩٣٤

، كانت ھناك بعض الدعاوى القانونیة القائمة بحق البنك. واستناداً إلى رأي المستشار القانوني للبنك، ترى إدارة البنك أنھ ٢٠١٨سبتمبر٣٠في كما
ال یتوقع أن ینتج أي التزام إضافي من ھذه الدعاوى وبالتالي من غیر الضروري تكوین أي مخصصات إضافیة في ھذا الصدد.

العادلةبالقیمةقیاسھایتمالتيالمالیةلتزاماتواالاألصولتقییمأساس٢٠

التقییمأسالیب

اإلجمالي٢المستوى١المستوى

باآلالفعمانيلایرباآلالفعمانيلایرباآلالفعمانيلایر

٢٠١٨سبتمبر٣٠في

األصول

٩٫٦١٣٩٫٦١٣-مشتقات

٢٨٧٫٢٤٧٢٣٨٫٧٥٧٥٢٦٫٠٠٤اآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقیمةمالیةاستثمارات

٢٫٣٣٩٢٫٣٣٩-الخسارةأوالربحخاللمنالعادلةبالقیمةمالیةاستثمارات

االلتزامات

١٫٢٧٥١٫٢٧٥-مشتقات

١٢٠٫٤٧٠١٢٠٫٤٧٠-عمالءمنودائع

٢٠١٧سبتمبر٣٠في

األصول

٧٫٨٤٤٧٫٨٤٤-مشتقات

١٧٢٫٧٩٣٦٦٧٫٠٥٥٨٣٩٫٨٤٨مالّیة: متاحة للبیع  استثمارات

االلتزامات

١٫٧٤١١٫٧٤١-مشتقات

٨٣٫٤٧٨٨٣٫٤٧٨-العمالءمنودائع

٢٠١٧دیسمبر٣١في

األصول

٦٫٣٧٨٦٫٣٧٨-مشتقات

٦١٤٫٦٥٤٦١٤٫٦٥٤-مالّیة: متاحة للبیع  استثمارات

االلتزامات

٧١٧١-مشتقات

٨٣٫٦٦٥٨٣٫٦٦٥-العمالءمنودائع



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

(تابع)المختصرة غیر المدققةإیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة 

٣٤

(تابع)العادلةبالقیمةقیاسھایتمالتيالمالیةوااللتزاماتاألصولتقییمأساس٢٠

والمشتقاتالمالّیةاالستثمارات

یتمبالسوق،مدرجسعرتوفرعدمحالوفي.المعاملةلتكالیفخصمأيبدونالتقریرتاریخفيبالسوقالمدرجةاألسعارإلىالعادلةالقیمةتستند
.المخصومةالنقدّیةالتدفقاتأسالیبأوالتسعیرنماذجباستخدامالعادلةالقیمةتقدیر

معدلھوالخصممعدلویكوناإلدارةتقدیراتأفضلإلىالمقدرةالمستقبلیةالنقدیةالتدفقاتتستندالمخصومة،النقدیةالتدفقاتأسالیباستخدامعند
.التقریربتاریخمماثلةمالیةألداةبالنسبةبالسوقیتعلق

لألصولالدفتریةالقیمةفيلعقوداتلكاستناداً إلى البیانات المشتقة من السوق. تم إدراج تعدیالت القیم السوقیة لةاألجنبیالعملةتقییم عقود صرفیتم
.األخرىوااللتزامات

السنةعنللبنكاألخیرةالمدققةالمالّیةالقوائمفيعنھاالمفصح٢المستوىفيالمالّیةوااللتزاماتاألصولتقییمأساسعلىتغییرأيھناكیكنلم
.٢٠١٧دیسمبر٣١فيالمنتھیة



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

(تابع)إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة

٣٥

وااللتزاماتاألصولتطابقعدم٢١

:یليكماوھو٩٥٥.م.برقمالُعمانيالمركزيالبنكتعمیمإلىوااللتزاماتاألصولتطابقعدمیستند

٢٠١٧دیسمبر٢٠١٧٣١سبتمبر٢٠١٨٣٠سبتمبر٣٠

األصولاالستحقاقفترات
وحقوقااللتزامات
األصولالتطابقعدمالمساھمین

وحقوقااللتزامات
األصولالتطابقعدمالمساھمین

وحقوقااللتزامات
التطابقعدمالمساھمین

عماني لایر
باآلالف

عمانيلایر
باآلالف

عمانيلایر
باآلالف

عمانيلایر
باآلالف

عماني لایر
باآلالف

عمانيلایر
باآلالف

عماني لایر
باآلالف

عماني لایر
باآلالف

عمانيلایر
باآلالف

١٫٢٣١٫٢٧٣٨٦٠٫٤٣٠٣٧٠٫٨٤٣١٫٣٨٦٫٤٢١٨٤٥٫٢٩٨٥٤١٫١٢٣١٫٣١٨٫٧١٣٧٦٧٫٣٠٩٥٥١٫٤٠٤أشھر٦-٠

)٢٧٧٫٥٢٧(٢٩٫٠٣٤٣٠٦٫٥٦١)٢٦٤٫٢٣٦(١٧٫٤٢٣٢٨١٫٦٥٩(٢٥٨٫٥٧٨)٢٠٫٦٧٦٢٧٩٫٢٥٤شھرا١٢-٦

)٢٦٣٫٦٧١(١٢٨٫٥٩٧٣٩٢٫٢٦٨)٣٢١٫٧٩٧(٢٣٥٫٣٥٨٢٣٠٫٢٥٦٥٫١٠٢١١٣٫٨٣٧٤٣٥٫٦٣٤أعوام٣-١

١٦٠٫٧٩١١٤٠٫٣٧٥٢٠٫٤١٦١٥٩٫٣٧١١٥٧٫٥٤٢١٫٨٢٩(٣٨٫٧٩٧)١٦٩٫٧١٨٢٠٨٫٥١٥أعوام٥-٣

)١٢٫٠٣٥(٧٣٧٫٣٣٤٧١٢٫٨٤٠٢٤٫٤٩٤٦٩٨٫٠٨٢٧١٠٫١١٧(٧٨٫٥٧٠)٦٩١٫٢١٨٧٦٩٫٧٨٨أعوام٥منأكثر
٢٫٣٣٣٫٧٩٧٢٫٣٣٣٫٧٩٧-٢٫٤١٥٫٨٠٦٢٫٤١٥٫٨٠٦-٢٫٣٤٨٫٢٤٣٢٫٣٤٨٫٢٤٣-



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

(تابع)إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة

٣٦

االئتمانلمخاطرالتعرض٢٢

٩رقمالدوليالمالیةالتقاریرمعیارفيالقیمةانخفاضمتطلباتعلیھاتطبقالتيالمالیةاألدواتملخص

القیمةإجمالي
االسمیة /الدفتریة

(بالصافي من 
)المجنبةالفوائد

الخسائرمخصص
المتوقعةاالئتمانیة

باآلالفعمانيلایرباآلالفعمانيلایر٢٠١٨سبتمبر٣٠في

(٨٤)٧٨٫٣٠٩المركزيالبنكلدىوأرصدةنقدیة

(١١)٢٤٣٫٤٥٨من بنوك  مستحق

(٩٤)٥٢٦٫٠٠٤اآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقیمةمالیةاستثمارات

للعمالءوسلفیاتقروض

(٩٫٢٩٠)٥٠٤٫٤٨٨الثرواتوإدارةلألفرادالمصرفیةالخدمات

)٢٥٫٤٨٨(٩٦٩٫٩٥١للشركاتالمصرفیةالخدمات

(٢٤٠)١٨٫٦٣٨*أخرىأصول

)٣٥٫٢٠٧(٢٫٣٤٠٫٨٤٨)المجنبةالفوائدمن(بالصافي االسمیة/الدفتریةالقیمةإجماليمجموع

)٩٨٩(٧٣٤٫٥٦٦باالئتمانمتعلقةأخرىوارتباطاتوقروضأداءوسنداتوضماناتمستندیةاعتمادات

)٩٨٩(٧٣٤٫٥٦٦العمومیةالمیزانیةخارجاالسمیةالقیمةإجمالي

(٣٦٫١٩٦)٣٫٠٧٥٫٤١٤اإلجمالي

. تتضمن األصول األخرى كما ھو مبین في ٩*تتضمن فقط أوراق القبول التي تخضع لمتطلبات انخفاض القیمة في معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
قائمة المركز المالي المشتقات والمدفوعات مقدما واإلیرادات المستحقة وأوراق القبول وغیرھا. 



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

(تابع)المختصرة غیر المدققةإیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة 

٣٧

المالرأس٢٣

٢٠١٧دیسمبر ٣١و٢٠١٧سبتمبر٣٠لایر ُعماني للسھم الواحد (٠٫١٠٠سھماً مدفوعاً بالكامل بقیمة ٢٫٠٠٠٫٣١٢٫٧٩٠إلىالبنكمالرأسینقسم
لایر ٠٫١٠٠ملیون سھم بقیمة ٧٫٥٠٠للبنكبھالمصرحالمالرأسیبلغ).الواحدللسھمُعمانيلایر٠٫١٠٠بقیمةسھماً ٢٫٠٠٠٫٣١٢٫٧٩٠-

).الواحدللسھم٠٫١٠٠بقیمةسھمملیون٧٫٥٠٠-٢٠١٧دیسمبر٣١و٢٠١٧سبتمبر٣٠ُعماني للسھم الواحد (

الرئیسیونالمساھمون

أو أكثر من أسھم البنك بأسمائھم وعدد األسھم التي یملكونھا:٪١٠یملكونالذینالبنكمساھميجمیعیليفیما

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٧
األسھمعدداألسھمعدداألسھمعدد

١٫٠٢٠٫١٥٩٫٥٢٣١٫٠٢٠٫١٥٩٫٥٢٣١٫٠٢٠٫١٥٩٫٥٢٣فيبيالقابضةاألوسطالشرقسيبيإسإتش

االحتیاطیات٢٤

قانونياحتیاطي)أ(

من أرباح العام لحساب االحتیاطي القانوني حتى یبلغ رصیده ٪١٠سنویاً ُیخصَّصوتعدیالتھ،١٩٧٤لعامالُعمانيالتجاریةالشركاتلقانونوفقاً 
المتراكم ما یعادل ثلث قیمة رأس مال البنك المدفوع. ویكون ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع.

مالیةاستثمارات-اآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةالقیمةاحتیاطي)ب(

لعادلة من احتیاطي القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تغیرات القیمة العادلة (بالصافي من الضریبة) لألصول المالیة المقاسة بالقیمة ایمثل
خالل الدخل الشامل اآلخر.  

للبیعلمتاحةلالعادلةالقیمةاحتیاطي)ج(

مة العادلة (بالصافي من الضریبة) في األصول المالّیة المتاحة للبیع.  احتیاطي القیمة العادلة للمتاحة للبیع تغیرات القییمّثل

من أسھم البنك    ٪١٠یملكونومنالعالقةذاتاألطراف٢٥

منالمقربینواألعضاءالعلیااإلدارةوموظفيالعالقةذاتوالكیاناتسيبيإسإتشومجموعةاألمالشركةللبنكالعالقةذاتاألطرافتتضمن
منالمقربیناألعضاءأوالعلیااإلدارةموظفيقبلمنعلیھاجوھرينفوذممارسةیتمأوالمشتركةالسیطرةتحتأوعلیھامسیطروكیاناتأسرھم،
.أسرھم

إدارةمجلسأعضاءذلكفيبمنبھاوالتحكمالبنكأنشطةوتوجیھلتخطیطوالمسؤولیةالصالحیةیملكونالذیناألشخاصھمالعلیااإلدارةموظفو
.البنك

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

البنك.

أو أكثر من أسھم البنك ("المساھمون الرئیسیون") أو أفراد عائالتھم خالل ٪١٠یملكونمنأوالعالقةذاتاألطرافمعالمعامالتتحلیلیليفیما
الفترة:



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

(تابع)المختصرة غیر المدققةإیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة 

٣٨

من أسھم البنك (تابع)٪١٠یملكونومنالعالقةذاتاألطراف٢٥

األمالشركة

أخرىأطراف
عالقةذات

بالمجموعة
مجلسأعضاء
اإلجماليآخروناإلدارة

٢٠١٨سبتمبر٣٠
عمانيلایر

باآلالف
عمانيلایر

باآلالف
عمانيلایر

باآلالف
عمانيلایر

باآلالف
عمانيلایر

باآلالف

--٣٨٥١٢٤٫٤٨٤١٢٤٫٨٦٩

٣٫٧٢٩١٦١٢١٫٢٧٩٢٥٫١٦٩-وسلفیاتقروض

٨٫٩٢٧١٠٣٫٥٢٧-٩٤٫٦٠٠-أخرىوحساباتوودائعجاریةحسابات

١٫٧٩٢١٫٧٩٢---وضماناتاعتمادخطابات

٥٣٫٩٧٠--٥٣٫٩٧٠-قبولأوراق

٢٣٫٦٩١--٢٣٫٦٩١-بنوكمنمستحق

البنوكإلىمستحق

٢٠١٨سبتمبر٣٠فيالمنتھیةللفترة

(٢٨٨)--(٢٨٨)-الرسومإیراداتصافي

(١٠٫٠٠٩)(٦٨٥)(١٦)(٩٫٣٠٨)-األخرىالتشغیلمصروفات

األمالشركة

أخرىأطراف
عالقةذات

بالمجموعة
مجلسأعضاء
اإلجماليآخروناإلدارة

٢٠١٧سبتمبر٣٠
عمانيلایر

باآلالف
عمانيلایر

باآلالف
عمانيلایر

باآلالف
عمانيلایر

باآلالف
عمانيلایر

باآلالف

٨٧٫١٤٤٨٧٫١٤٤---وسلفیاتقروض

٢٫١١٧١٠٨٢٢٫٨٩٣٢٥٫١١٨-أخرىوحساباتوودائعجاریةحسابات

٥٫٦٢٨٨١٫٤٧٠-٧٥٫٨٤٢-وضماناتاعتمادخطابات

٢٫١٩٤٢٫١٩٤---قبولأوراق

٥٠٫١٨٣--٥٠٫١٨٣-البنوكمنمستحق

١٧٫٧٩٣--١٧٫٧٩٣-البنوكإلىمستحق

٢٠١٧سبتمبر٣٠المنتھیة في للفترة

٥--٥-الرسومإیراداتصافي

)٧٫٢٨٨()٦٨()١٢()٧٫٢٠٨(-أخرىتشغیلمصروفات

)٦٠()٦٠(---ومعداتممتلكاتشراء

األمالشركة

أخرىأطراف
عالقةذات

بالمجموعة
مجلسأعضاء
اإلجماليآخروناإلدارة

٢٠١٧دیسمبر٣١
عمانيلایر

باآلالف
عمانيلایر

باآلالف
عمانيلایر

باآلالف
عمانيلایر

باآلالف
عمانيلایر

باآلالف

٤٠٠١٧٥٫٨٨٩١٧٦٫٢٨٩--وسلفیاتقروض
٢٫٢٥٥٢٥٦٢٤٫٥٦٥٢٧٫٠٧٦-أخرىوحساباتوودائعجاریةحسابات
٥٫٤١٦١٢٠٫٥٩٥-١١٥٫١٧٩-وضماناتاعتمادخطابات

١٫٠٠٢١٫٠٠٢---قبولأوراق
١٤٫٤١١--١٤٫٤١١-البنوكمنمستحق
١٢٫١٢٤--١٢٫١٢٤-البنوكإلىمستحق

سنویاً). ٪٦٫٥و٪١٫٤٥: بین ٢٠١٧سبتمبر٣٠سنویاً (٪٦٫٥و٪١٫٤٥قروض وسلفیات األطراف ذات العالقة فائدة بمعدالت تتراوح بین تحمل
سنویاً).٪١٫٢٥و٪٠٫٢٠: بین ٢٠١٧سبتمبر٣٠سنویاً (٪١٫٢٥و٪٠٫٢وتحمل ودائع األطراف ذات العالقة فائدة بمعدالت تتراوح بین 
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(تابع)المختصرة غیر المدققةإیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة 

٣٩

من أسھم البنك (تابع)٪١٠یملكونومنالعالقةذاتاألطراف٢٥

العلیااإلدارةموظفيتعویضات
أشھرالتسعةفترة

المنتھیة في
أشھرالتسعةفترة

فيالمنتھیة
سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٢٠١٨٢٠١٧

باآلالفعمانيلایرباآلالفعمانيلایر
١٫١٤٨١٫٠١٧األجلقصیرةأخرىومنافعورواتبأجور
٨٥٦٦التوظیفبعدمامنافع

١٫٢٣٣١٫٠٨٣

التشغیلیةالقطاعات٢٦

.٢٠١٨دیسمبر٣١فيالمنتھیةللسنةالمالیةالقوائمفيبشأنھاتقاریرالصادرةالبنكقطاعاتلتحدیدالمستخدمةالعواملمناقشةتمت

٢٠١٨سبتمبر٣٠

الخدمات
المصرفیة
التجاریة

الخدمات
المصرفیة

وإدارةلألفراد
الثروات

الخدمات
المصرفیة

العالمیة
واألسواق

خدماتالمركز
اإلجماليالشركات

عمانيلایر
باآلالف

عمانيلایر
باآلالف

عمانيلایر
باآلالف

عمانيلایر
باآلالف

عمانيلایر
باآلالف

الفوائدإیراداتصافي
٦٫٤٠١٢٠٫٦١٠١٢٫٨٩٥٥٫١١٠٤٥٫٠١٦خارجي-
(٧٫٠٨٤)(٣٫٥٤٨)٨٫١٠٣٢٫٥٢٩داخلي-

٤٥٫٠١٦(١٫٩٧٤)١٤٫٥٠٤٢٣٫١٣٩٩٫٣٤٧
٨٫٩٩٢(١٢٦)٢٫٩٠٢٢٫٩٦٣٣٫٢٥٣الرسومإیراداتصافي
١٫١٢٠٩٣٦٢٫٧٢٢٤٫٨٩٢٩٫٦٧٠التداولإیراداتصافي

المقاسةالمالیةلالستثماراتالعادلةالقیمةفيالتغیرات
(٢٨٧)(٢٨٧)---والخسارةالربحخاللمنالعادلةبالقیمة
٢٢٦٤٥٢٧١٨(٧٥)١١٥األخرىالتشغیلإیرادات
١٨٫٦٤١٢٦٫٩٦٣١٥٫٥٤٨٢٫٩٥٧٦٤٫١٠٩التشغیلإیراداتإجمالي

منوالمحملالمتوقعةاالئتمانیةالخسائرفيالتغیر
٣٫٤٠٤١٨٩٣٫٠٢٥(٣٫٠٣٦)٢٫٤٦٨األخرىاالئتمانقیمةانخفاض

٢١٫١٠٩٢٣٫٩٢٧١٨٫٩٥٢٣٫١٤٦٦٧٫١٣٤التشغیلإیراداتصافي
(٣٧٫٠١١)(٣٧٠)(٤٫٥٨٦)(٢٣٫٢٦٢)(٨٫٧٩٣)التشغیلمصروفاتإجمالي
١٢٫٣١٦٦٦٥١٤٫٣٦٦٢٫٧٧٦٣٠٫١٢٣الضریبةقبلالربح

٤٨٨٫٨٦٦٥١١٫٤٤١٤٥٩٫٨١٢٨٨٨٫١٢٤٢٫٣٤٨٫٢٤٣عنھامبلغقطاعیةأصول
١٫٠٤٦٫٤٢٨٥٩٩٫٢٨٠٣١٤٫٩٠٦٥٣٫٨٢٧٢٫٠١٤٫٤٤١عنھامبلغقطاعیةالتزامات

٢٠١٧سبتمبر٣٠

الخدمات
المصرفیة
التجاریة

الخدمات
المصرفیة

وإدارةلألفراد
الثروات

الخدمات
المصرفیة

العالمیة
واألسواق

خدماتالمركز
اإلجماليالشركات

عمانيلایر
باآلالف

عمانيلایر
باآلالف

عمانيلایر
باآلالف

عمانيلایر
باآلالف

عمانيلایر
باآلالف

الفوائدإیراداتصافي
٦٫٣٤٧٢٠٫٨٥٥٨٫٤٩٣٤٫٠٨٦٣٩٫٧٨١خارجي-
-)٤٫٩١٦()٢٫٠٢١(٥٫٠٢٧١٫٩١٠داخلي-

٣٩٫٧٨١)٨٣٠(١١٫٣٧٤٢٢٫٧٦٥٦٫٤٧٢
٨٫٢١٦)١٢٩(٢٫٦٦١٢٫٨٦٩٢٫٨١٥الرسومإیراداتصافي

١٫٠٣٠٩٤٧٢٫٧١٩٢٫٤٦٦٧٫١٦٢التداولإیراداتصافي
٢١٦٠٣٢٣٦١٤٩األخرىالتشغیلإیرادات
١٥٫٠٨٦٢٦٫٦٤١١٢٫٠٣٨١٫٥٤٣٥٥٫٣٠٨التشغیلإیراداتإجمالي

ومخصصاتالقروضقیمةانخفاضمن(المحمل) 
)٢٫٦١٠(-١٫٦٩٩)٣٫٣١٨()٩٩١(االسترداداتمنبالصافي-األخرىاالئتمانمخاطر

١٤٫٠٩٥٢٣٫٣٢٣١٣٫٧٣٧١٫٥٤٣٥٢٫٦٩٨التشغیلإیراداتصافي
)٣٦٫٣٢١()٥٩٢()٤٫٢٩١()٢٣٫١٥٥()٨٫٢٨٣(التشغیلمصروفاتإجمالي
٥٫٨١٢١٦٨٩٫٤٤٦٩٥١١٦٫٣٧٧الضریبةقبلالربح

٤٩٢٫٣٦٢٤٨٠٫٨٤٠٣٨٠٫٤٩٥١٫٠٦٢٫١٠٩٢٫٤١٥٫٨٠٦عنھامبلغقطاعیةأصول

١٫٠٢٩٫٤٦١٦٥٤٫٧١٩٣٦١٫٩٠٣٥١٫٨٦٨٢٫٠٩٧٫٩٥١عنھامبلغقطاعیةالتزامات
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٤٠

المالرأسكفایةنسبة٢٧

التنظیمیةواللوائح)٢بازلحول(اإلرشادات ١٠٠٩مبرقمالتعمیمخاللمنالُعمانيالمركزيبالبنكاالسترشادیتمالمال،رأسإدارةعند
ویتوجب.الُعمانيالمركزيالبنكإلىعنھاتقریروُیقدمسنویةربعفتراتعلىالمالرأسكفایةاحتسابویتم.٣بازلإطاربموجبالماللرأس
٣٠(٢٠١٨بما في ذلك حاجز المحافظة على رأس المال لعام ٪١٢٫٨٧٥وھوالمالرأسكفایةمعدلمناألدنىبالحداالحتفاظالبنوكعلى

.الُعمانيالمركزيالبنكقبلمنعلیھاالمنصوصلإلرشاداتوفقاً )٪٢٠١٧:١٣٫٢٥دیسمبر ٣١و٢٠١٧سبتمبر

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٧
باآلالفعمانيلایرباآلالفعمانيلایرباآلالفعمانيلایر

١٣٠٥٫٩٢١٢٩٥٫٠٤٦٣٠٥٫٩٢١الفئة /١العادّیةاألسھممالرأس

٢١٨٫٣٠٧١٨٫٦٤٠١٨٫٣٠٧الفئةالمالرأس

٣٢٤٫٢٢٨٣١٣٫٦٨٦٣٢٤٫٢٢٨التنظیميالمالرأسإجمالي

١٫٧٥٢٫٤٦٥١٫٩٧٢٫٩١١١٫٩١٦٫٠٩٥بالمخاطرمرجحةأصول

٪١٥٫٩٧%١٤٫٩٥٪١١٧٫٤٦الفئة/١العادیةاألسھممالرأسمعدل

٪١٦٫٩٢%١٥٫٩٠٪١٨٫٥٠المالرأسمعدلإجمالي

وما یماثل النقد النقد٢٨

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٧

باآلالفعمانيلایرباآلالفعمانيلایرباآلالفعمانيلایر

:علىالمدققةغیرالمختصرةالمرحلیةالماليالمركزقائمةتشتمل

٧٨٫٢٢٥١٣١٫٦١٣٢٢٣٫٨٠٦وأرصدة لدى البنك المركزي*  نقدیة

٢٤٣٫٤٤٧٥١٫٥٥٦٤٠٫٣٦٣البنوكمنمستحق

)٣٥٫٩٥٨()٤٩٫٥٥٣((٣١٫٨٨٦)إلى البنوك  مستحق

٢٨٩٫٧٨٦١٣٣٫٦١٦٢٢٨٫٢١١اإلجمالي

:٢٠١٧سبتمبر٣٠ملیون لایر عماني (٠٫١* یشتمل مبلغ النقد واألرصدة لدى البنك المركزي على مخصصات الخسائر االئتمانیة المتوقعة بقیمة 
: ال ینطبق).٢٠١٧دیسمبر ٣١ال ینطبق و
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٤١

تغطیة السیولة نسبة٢٩

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

لإلرشاداتوفقاً )٪٢٠١٧:٨٠سبتمبر٣٠(بالنسبة لـ ٢٠١٨لعام ٪٩٠ویتوجب على البنوك االحتفاظ بحد أدنى من نسبة تغطیة السیولة یبلغ 
.الُعمانيالمركزيالبنكقبلمنعلیھاالمنصوص

:٢٠١٨سبتمبر٣٠عن نسبة تغطیة السیولة للفترة المنتھیة في اإلفصاح

٢٠١٧سبتمبر٢٠١٨٣٠سبتمبر٣٠
القیمةإجمالي

المرجحةغیر
(المتوسط*)

القیمةإجمالي
المرجحة

(المتوسط*)

القیمةإجمالي
المرجحةغیر

(المتوسط**)

القیمةإجمالي
المرجحة

(المتوسط**)
عمانيلایر

باآلالف
عمانيلایر

باآلالف
عمانيلایر

باآلالف
عمانيلایر

باآلالف

الجودةعالیةالسائلةاألصول
٦٦٢٫٦٥٢٨٥٣٫٦١٦الجودةعالیةالسائلةاألصولإجمالي١
الصادرةالنقدیةالتدفقات

٦٠٣٫٩٩١٤٥٫٢٤٨٦٥٣٫٦٠٤٤٩٫١٩١:ومنھاالصغیرة،المؤسساتوودائعاألفرادودائع٢

٣٠٣٫٠١٧١٥٫١٥١٣٢٣٫٣٩٥١٦٫١٧٠ثابتةودائع-٣

٣٠٠٫٢٠٧٣٠٫٠٩٧٣٣٠٫٢٠٩٣٣٫٠٢١ثباتاأقلودائع-٤

٩٧٤٫٢٠٧٤١٣٫٠٠٩٩٦٩٫٩٥١ومنھمضمون،غیرشركاتتمویل٥
٤٠٣٫٢٨٢

٦
شبكاتفيوالودائع)المقابلةاألطراف(كافة تشغیلیةودائع-

----المتعاونةالبنوك

٩٧٤٫٢٠٧٤١٣٫٠٠٩٩٦٩٫٩٥١٤٠٣٫٢٨٢)المقابلةاألطراف(كافة تشغیلیةغیرودائع-٧

----مضمونغیردین-٨

----مضمونشركاتتمویل٩

٣٢٫٩٥٧٣٫٠٧٠٥٣٫٠٩٨٥٫٠٣٦ومنھاإضافیة،متطلبات١٠

١١
ومتطلباتالمشتقاتلتعرضتتعلقصادرةتدفقات-

----األخرىالضمانات

----الدینمنتجاتمنالتمویلبخسارةتتعلقصادرةتدفقات-١٢

٣٢٫٩٥٧٣٫٠٧٠٥٣٫٠٩٨٥٫٠٣٦السیولةوتسھیالتائتمانیةتسھیالت-١٣

----أخرىتعاقدیةتمویلالتزامات١٤

٥٨٥٫١٧٠٢٩٫٢٥٩٨٥٦٫٠١١٤٢٫٨٠١أخرىمحتملةتمویلالتزامات١٥

٤٩٠٫٥٨٦٥٠٠٫٣٠٩)١٥+١٠+٥+٢(الصادرةالنقدیةالتدفقاتإجمالي١٦

الواردةالنقدیةالتدفقات

----)معكوسشراءإعادة(مثل مضمونإقراض١٧

٣١٣٫٥١٠٢٧٦٫١٣٦٢٠٢٫٢١٨١٥٩٫٣٧٧بالكاملمنتظمةالالتعرضاتنقدیة واردة من تدفقات١٨

----أخرىواردةنقدّیةتدفقات١٩

٣١٣٫٥١٠٢٧٦٫١٣٦٢٠٢٫٢١٨١٥٩٫٣٧٧)١٩+١٨+١٧(الواردةالنقدیةالتدفقاتإجمالي٢٠
القیمةإجمالي
المعدلة

القیمةإجمالي
المعدلة

٦٦٢٫٦٥٢٨٥٣٫٦١٦الجودةعالیةالسائلةاألصولإجمالي٢١

٢١٥٫٠٥٧٣٤٠٫٩٣٢)٢٠-١٦(الصادرةالنقدیةالتدفقاتصافيإجمالي٢٢

٪٢٥٠٪٣٠٨)٢١/٢٢(السیولةتغطیةنسبة٢٣

).٢٠١٧سبتمبر-یولیوو٢٠١٨سبتمبر-یولیو* المتوسط البسیط للمالحظات الیومیة على مدار فترة الثالثة أشھر األخیرة ( 
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٤٢

نسبة صافي التمویل الثابت٣٠

صافي التمویل الثابت الصادر عن البنك المركزي العماني (التوجیھات حول نسبة ١١٤٧تخضع نسبة صافي التمویل الثابت للتعمیم ب م 
كزي واإلفصاحات حول نسبة صافي التمویل الثابت). ُتحتسب نسبة صافي التمویل الثابت على فترات شھریة ویتم رفع تقاریر عنھا إلى البنك المر

.%١٠٠مع حد أدنى بنسبة ٢٠١٨ینایر ١العماني. دخل معیار نسبة صافي التمویل الثابت حیز التنفیذ اعتباراً من 

:٢٠١٨سبتمبر ٣٠فصاح عن نسبة صافي التمویل الثابت للفترة المنتھیة في اإل

القیمة غیر المرجحة من حیث فترة االستحقاق المتبقیةعناصر التمویل الثابت المتاح

دون 
استحقاق

أقل من 
أشھر٦

أشھر إلى ٦
اكثر من سنة 

واحدة

سنة واحدة 
فأكثر 

القیمة 
المرجحة

٣٥٢٫٠٩١---٣٥٢٫٠٩١رأس المال:١

٣٣٢٫٣٢٧---٣٣٢٫٣٢٧رأس المال التنظیمي٢

١٩٫٧٦٤---١٩٫٧٦٤األدوات الرأسمالیة األخرى٣

٤
ودائع األفراد وودائع العمالء من الشركات 

الصغیرة
٥٦٥٫٠٠٣١٨٫٤٢٦١١٫٨١٩٢٫٧٧١٥٥٣٫٨١٧

٢٨٧٫٣٣١-٣٠١٫٩٤٢٣١١٢٠٠ودائع ثابتة٥

٢٦٣٫٠٦١١٨٫١١٥١١٫٦١٩٢٫٧٧١٢٦٦٫٢٨٦ثباتاودائع أقل ٦

٨٦٥٫٣١٥٤٦٤٫١٣٩٢٤٫٦٤٩١٩٫٢٥٧٦٩٦٫٣٠٨تمویل الشركات:٧

١٤٫٦٤٤---٢٩٫٢٨٧ودائع تشغیلیة٨

٨٣٦٫٠٢٨٤٦٤٫١٣٩٢٤٫٦٤٩١٩٫٢٥٧٦٨١٫٦٦٤تمویل شركات آخر٩

-----التزامات بأصول متقابلة متكافئة١٠

--٢١٫٩١٣١٩٫١٩٦٨٩٨التزامات أخرى:١١

١٢
التزامات المشتقات لغرض نسبة صافي التمویل 

الثابت
---

١٣
جمیع االلتزامات وحقوق المساھمین األخرى غیر 

المشمولة في الفئات المذكورة اعاله
٢١٫٩١٣١٩٫١٩٦٨٩٨--

١٫٦٠٢٫٠١٦إجمالي التمویل الثابت المتاح١٤

عناصر التمویل الثابت المطلوب

١٥
إجمالي األصول السائلة عالیة الجودة لغرض نسبة 

صافي التمویل الثابت
٢٦٫٢٨٨

١٦
الودائع لدى المؤسسات المالیة األخرى ألغراض 

تشغیلیة
٣٫٠٢٩---٦٫٠٥٨

٢٫٥٩٠٦٩٥٫٩٢٣١٧٫٢٤٥٨٨٧٫٦٠٥١٫٠٧١٫٣٩٧القروض المنتظمة و االوراق المالیة :١٧

١٨
قروض منتظمة لمؤسسات مالیة مضمونة بأصول 

سائلة عالیة الجودة من المستوى األول
-----

١٩
قروض منتظمة لمؤسسات مالیة مضمونة بأصول 

سائلة عالیة الجودة من غیر المستوى األول 
وقروض عاملة غیر مضمونة لمؤسسات مالیة 

-٣٥٫٦١٠--٢٣٧٫٣٩٩

٢٠

قروض منتظمة لعمالء من غیر المؤسسات المالیة 
وقروض للعمالء من األفراد والشركات الصغیرة 

وقروض لصنادیق سیادیة وبنوك مركزیة 
ومؤسسات القطاع العام، منھا

-٤٥٣٫٠٣٢١٤٫٧٨٨٧٩٠٫٥١٢٩١٤٫٣٨٣

٢١
تساوي بمخاطر مرجحة أقل من أو -

موحدال٢بموجب منھج بازل %٣٥
لمخاطر االئتمان

---٩٠٫٢٢٥٥٨٫٦٤٦

٥٫٤٩٢٢٫٤٥٧٩٧٫٠٩٣٦٠٫٥٥٦-رھون عقاریة سكنیة منتظمة ، منھا:٢٢

٢٣
بمخاطر مرجحة أقل من أو تساوي -

الموحد ٢بموجب منھج بازل %٣٥
لمخاطر االئتمان

-٥٫٤٩٢٢٫٤٥٧٨٧٫٠٤٩٥٦٫٥٨٢
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٤٣

نسبة صافي التمویل الثابت (تابع)٣٠

٢٤
األوراق المالیة لم ینقضي موعد استحقاقھا وال تصنف 
كأصول سائلة عالیة الجودة، وتشمل األسھم المتداولة في 

أسواق المال
٢٫٢٠٢---٢٫٥٩٠

-----أصول بالتزامات متقابلة متكافئة٢٥

١٣٫١٦٩٦٢٫٢٦٨-٣٠٫٣٥٧١٧٫٤٧٢أصول أخرى:٢٦

-----سلع مادیة متداولة، شاملة الذھب٢٧

٢٨
أصول مسجلة كأرباح أولیة من عقود المشتقات واالشتراكات 

في صنادیق األطراف المقابلة المركزیة 
---

٨٫٣٣٨٨٫٣٣٨-صافي التمویل الثابتأصول المشتقات لغرض نسبة ٢٩

٣٠
التزامات مشتقة لغرض نسبة صافي التمویل الثابت قبل خصم 

ھامش الفرق المسجل
---

٣٠٫٣٥٧١٧٫٤٧٢١٫٢٧٠٤٫٨٣١٥٣٫٩٣٠جمیع األصول األخرى غیر المشمولة في الفئات السابقة٣١

٦٥١٫١٤٧١١٢٫٨٨٥٣٧٩٫٧١٦٥٧٫١٨٧-المیزانّیة العمومّیةبنود خارج ٣٢

١٫٢٢٠٫١٦٩إجمالي التمویل الثابت المطلوب٣٣

١٣١نسبة صافي التمویل الثابت (%)٣٤

المقارنةأرقام٣١

وحقوقالربحتغیرإلىھذهالتصنیفإعادةعملیةتؤدولم.الحالیةالفترةعرضمعلتتوافق٢٠١٧لعاممعینةمقارنةأرقامتصنیفإعادةتمت
.السابقةالفترةتقریرفيالمشمولةالمساھمین
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