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بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

٢٠١٩مارس ٣١-ةالمختصرةالمرحلیةالمالیالمعلومات

الصفحةالمحتویات

٤-٣تقریر مجلس اإلدارة

٥ملخص النتائج غیر المدققة

٦تقریر فحص مراقب الحسابات المستقل

٧قائمة الدخل الشامل المرحلیة المختصرة غیر المدققة

٨المركز المالي المرحلیة المختصرة غیر المدققةقائمة 

٩قائمة التغیرات في حقوق المساھمین المرحلیة المختصرة غیر المدققة

١٠قائمة التدفقات النقدیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة

٣٥-١١المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة المعلوماتإیضاحات حول 

عرض المعلومات

لبنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع ("البنك"). ویحتوي ٢٠١٩مارس ٣١-ةالمختصرةالمرحلیةالمالیالمعلوماتیشتمل ھذا المستند على 
المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة، باإلضافة إلى تقریر مجلس اإلدارة وتقریر فحص مراقب الحسابات وملخص عن المعلوماتعلى 

النتائج غیر المدققة.
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٣

٢٠١٩مارس٣١فيالمنتھیةأشھرالثالثةلفترةاإلدارةمجلستقریر

األفاضل،المساھمون

.٢٠١٩مارس٣١فيالمنتھیةأشھرالثالثةلفترةلبنككمالمالّیةالنتائجلكمأقدمأنیسرنياإلدارة،مجلسعننیابةً 

ملخص األداء

ملیون لایر عماني ٨٫١١ملیون لایر عماني مقارنة بمبلغ ٨٫١٣في صافي الربح لیصل إلى مبلغ %٠٫٣بنسبةلربع األول زیادة لأداؤنایُظھر 
وفرض رقابة صارمة على التكالیف.٪٦٫٧إلى نمو إیراداتنا بنسبة أساساً ویرجع ذلك ، ٢٠١٨عاممن للفترة نفسھا 

١٤٫٧بمبلغمقارنة ٢٠١٩مارس ٣١ملیون لایر عماني للفترة المنتھیة في ١٥٫٤لیصل إلى ٪٤٫٨بنسبةالفوائد إیراداتصافي النمو في بلغ
یولة اإلستثمار في فائض الس، وذلك بسبب ارتفاع العائد على قروض العمالت األجنبیة واالستفادة من ٢٠١٨عامملیون لایر عماني لنفس الفترة من 

عدمعلى خلفیة ٢٠١٩مارس ٣١ملیون لایر عماني للفترة المنتھیة في ٢٫٨لیصل إلى مبلغ٪٢٦٫٣صافي إیرادات الرسوم بنسبة انخفض. لدینا
.الماضيالعامفي نفس الفترة من للشركاتالمصرفیةالخدماتمن عمالء یةستشاراإلوالرسوم الھیكلیة تكرار 

العام ملیون لایر عماني لنفس الفترة من ٢٫٣بمبلغملیون لایر عماني مقارنة ٤٫٠مبلغلیصل إلى٪٧٣٫٩بنسبة التداولإیرادات رتفع صافي إ
المصاحبة لحجم تبادل العمالت األجنبیة المرتفع.فائض السیولةوتوظیفمن خالل تحسین المیزانیة العمومیة الماضي

مقارنة األخرىفي الخسائر االئتمانیة المتوقعة للبنك والمحمل من انخفاض قیمة االئتمان ملیون لایر عماني ٠٫١بقیمة تسجیل صافي مبلغ محررتم
٢٫٧بقیمة یجابیةاإلالحركةویعزى ذلك بشكل أساسي إلى .للفترة نفسھا من العام الماضيملیون لایر عماني ١٫٦بقیمة محررمبلغ صافيب

فيباإلنخفاضجزئیاً مقاصتھاتموالتيالماضيالعامفي محفظة الخدمات المصرفیة للشركات لالمتوقعةاإلئتمانیةالخسائر عماني في لایرملیون
ملیون لایر عماني.١٫٢بمبلغ تجزئةمحفظة الخدمات المصرفیة لللالخسائر اإلئتمانیة المتوقعة

بسبب ٢٠١٨سنةملیون لایر عماني لنفس الفترة من ١٢٫٧ملیون لایر عماني مقارنة بـ ١٢٫٥إلى ٪١٫٦التشغیل بنسبة مصروفات نخفضت إ
تركیزنا المستمر على التحكم في التكالیف.

٣١ملیون لایر عماني كما في ١٫٤٢٧٫١لایر عماني مقارنة بـملیون١٫٢٩١٫١إلى لیصل ٪٩٫٥بواقعانخفضت القروض والسلفیات للعمالء 
.الكبیرةلشركاتاقروضمحفظة بشكل رئیسي إلى انخفاض عدد صغیر منذلكویعزى ،٢٠١٨مارس 

، ال تزال السیولة لدینا ھي األقوى في السوق حیث بلغت نسبة ملیون لایر عماني١٫٩٢١٫٠إلى ٪٣٫١ودائع العمالء بنسبة بالرغم من إنخفاض
.٢٠١٩عامفي الربع األول من %٦٧٫٥السلف إلى الودائع 

من الجوھریة. ونشأت الزیادة ٢٠١٨مارس ٣١كما في ٪١٦٫٢مقارنة مع ٢٠١٩مارس ٣١كما في %١٩٫٩البنكمالرأسكفایةنسبةبلغت
.التنظیمیةالجھاتاألرباح المحتجزة وكذلك التغیر في حساب بعض األرقام في النسبة وفًقا لتوجیھات 

تقدیم أفضل تجربة للعمالء

ز قاعدة تعزیمن أجل الخدمات المصرفیة لألفراد وإدارة الثروات ، واصلنا تركیزنا على النمو ، وتحدیداً في القطاعات المتمیزة. فیما یتعلق ب
الممیزین الجدد. ساعدتنا ھذه الحملة في Premierو Advanceبحملة تسویقیة تركز على مكافأة عمالء فقد بدأنا السنة ، العمالء في البنك 

.الماضيمقارنة بالربع ٪٩٠ئتمان الخاصة بنا بنسبة تزید عن إلستحواذ على بطاقات اإلتحسین عملیة ا

.الماضیةبالسنة، والذي یمنح العمالء فرصة للفوز بجوائز أكبر مقارنة ٢٠١٩لعام مندوسالتوفیر الجدیدحسابكما أطلقنا 

في نھایة دیسمبر ٪٤٨من للعمالء "الجدد في البنك" الخدمات المصرفیة لألفراد وإدارة الثروات الخاصة بالمشاركة الرقمیة إرتفعت نسبة
.٢٠١٩في نھایة مارس ٪٥٠إلى ٢٠١٨

، عملنا على تعزیز مجموعة منتجاتنا للعمالء وأدخلنا تطورات جدیدة في عروضنا الرقمیة ومنتجاتنا. التجاریةضمن أعمال الخدمات المصرفیة 
أول بنك یطلق بوابة إدارة السیولة والمدفوعات العالمیة في سلطنة عمان.كونناوقد تضمن ذلك 

ستمرار تم تطویرھا لتلبیة احتیاجات المتخصصین في الخزینة والتي توفر رؤیة إمنصة إنترنت متطورة ببوابة إدارة السیولة ھي عبارة عن 
دارة السیولة توفر بوابة إللسیولة الخاصة بھم وبیانات الكیانات والحساب المفصلة باإلضافة إلى أدوات الذكاء االصطناعي لتسھیل إدارة السیولة. 

تسجیل دخول واحد خاللمنعمل توالحسابات المصرفیة للجھات الخارجیة ، وإتش.إس.بي سيفي مراكز العمالت والرصیدنظرة عامة حول 
.شبكة إتس.إس.بي سيعبر 

نھج مركزي ، مما یقلل من التعقید والتكلفة ممن خالل الوصول إلى نافذة واحدة والدولیةتعمل المدفوعات العالمیة على تبسیط المدفوعات 
لعدة مستفیدین في مختلف البلدان والعمالت.الدولیةبتسدید المدفوعات المرتبطة
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٤

اإلستثمار في األفراد والمجتمع

الفصول الدراسیة خالل ھذا الربع من خاللتدریبي یوم ١٫٢٤٧الموظفین في البنك ، حیث قدمنا تدریب وتأھیل ستثمار في إلواصلنا القد 
وكذلك جلسات التعلم اإللكتروني.

أشھر تحدد الحد األدنى من المعاییر الالزمة ٦خالل ھذا الربع ، وھو عبارة عن رحلة تعلم وتطویر مدتھا تدریبي جدیدبرنامجتدشین تم لقد 
. يالمتدربین من تحقیق التطور الوظیفروري واألدوات والموارد التعلیمیة لتمكین یقدم البرنامج اإلطار الضإتش.إس.بي سي.في بنك للمدراء 

من معھد إدارة القیادة بالمملكة المتحدة.إتش.إس.بي سيعتماد خارجي برعایة إالحصولأیضاً كجزء من البرنامج ، یمكن للموظفین 

من ١٠دامة لـ ستإل(صندوق تنمیة مشاریع الشباب) لتقییم وتوفیر الدعم لشراكةتفاقیة تعاون مع إوقعنا فقد ، ضمن برامج التنمیة المستدامة 
ستدامة للشركات الصغیرة والمتوسطة المختارة ورسم خطة إلالشركات الصغیرة والمتوسطة في ُعمان. یھدف البرنامج إلى تقییم األداء وخطط ا

رواد وُعمان بدعم النمو المستدامإتش.إس.بي سيستراتیجي لبنك إللتزام اإلى اعل"شراكة"للتحسین على مدار ستة أشھر. تؤكد ھذه الشراكة مع 
األعمال وتطویر المھارات المستقبلیة.

الخالصة

سوق المال على الدعم المستمر.العامة لھیئة الوللبنك المركزي العماني والمساھمینأخیًرا ، أود أن أعرب عن شكري وتقدیري لجمیع 

صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعید المعظم ، لقیادتھ الحكیمة ، ونؤكد حضرة متناني لإنیابة عن مجلس اإلدارة ، أود أن أعرب عن خالص وبال
دعمنا الكامل للحكومة العمانیة في جمیع األوقات.

كولز-السیر شیرارد كوبر 
اإلدارةمجلسرئیس
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٥

٢٠١٩مارس ٣١أشھر المنتھیة في الثالثةملخص النتائج غیر المدققة لفترة 

٢٠١٨مارس٩٢٠١٣١مارس ٣١

التغیر (%)
لایر عماني 

باآلالف
 لایر عماني 

باآلالف

%٩٫٥-١٫٢٩١٫١٤٣١٫٤٢٧٫١٢٥بالصافي-قروض وسلفیات للعمالء 

%٣٫١-١٫٩١٢٫٠٤١١٫٩٧٢٫٦٣٧ودائع العمالء

%٣٢٩٫٩٤٧٣١٥٫٢٤٠٤٫٧صافي األصول

%٠٫١٦٥٠٫١٥٨٤٫٤صافي األصول للسھم الواحد*

فترة الثالثة أشھر
المنتھیة في

فترة الثالثة أشھر
المنتھیة في

التغیر (%)٢٠١٨مارس ٢٠١٩٣١مارس ٣١
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف

%١٥٫٤٤٤١٤٫٧٣٩٤٫٨صافي إیرادات الفوائد

%٨٫١٢٨٨٫١٠٥٠٫٣ربح الفترة

%٠٫٠١٦٠٫٠١٦٠٫٠ربحیة السھم الواحد (على مستوى العام)**

%٣٫٧١%١٦٫٢٠%١٩٫٩١نسبة كفایة رأس المال***

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

ستوى العام متم احتساب ربحّیة السھم الواحد (على مستوى العام) بقسمة صافي الربح بعد الضریبة المنسوب إلى المساھمین العادیین على **
مارس على متوسط عدد األسھم العادیة المصدرة للفترة.٣١للفترة المنتھیة في 

تم احتساب معدل كفایة رأس المال وفقاً لمعاھدة بازل لكفایة رأس المال. ویمّثل المعدل نسبة األصول المرجحة بالمخاطر إلى رأس المال.***
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٧

٢٠١٩مارس ٣١ية لفترة الثالثة أشھر المنتھیة فقائمة الدخل الشامل المرحلیة المختصرة غیر المدقق

فترة الثالثة أشھر 
المنتھیة في 

٢٠١٩مارس ٣١

الثالثة أشھر فترة
المنتھیة في 

٢٠١٨مارس٣١

إیضاحات

لایر عماني
باآلالف

 لایر عماني 
باآلالف

٣١٨٫٣٢١١٧٫٠٥٠إیرادات الفوائد  
)٢٫٣١١()٢٫٨٧٧( ٤مصروفات الفوائد  

١٥٫٤٤٤١٤٫٧٣٩صافي إیرادات الفوائد  

٣٫٩١٠٤٫٥٧٧إیرادات الرسوم
)٧٦٥()١٫٠٨٧(مصروفات الرسوم

٢٫٨٢٣٣٫٨١٢صافي إیرادات الرسوم
٣٫٩٨٦٢٫٢٨٧صافي إیرادات التداول

التغیرات في القیمة العادلة لالستثمارات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من 
)٣٦()١٠٦(خالل الربح والخسارة

٢٦٢٥بالصافي-إیرادات التشغیل األخرى 
المحمل من انخفاض قیمة القروض ومخصصات صافي إیرادات التشغیل قبل

٢٢٫١٧٣٢٠٫٨٢٧مخاطر االئتمان األخرى
التغیر في الخسائر االئتمانیة المتوقعة والمحمل من انخفاض قیمة االئتمان 

٨٥١٫٦٠٠ ٥األخرى

٢٢٫٢٥٨٢٢٫٤٢٧صافي إیرادات التشغیل

)٥٫٧٦٤()٥٫٧٩٩(والمزایاالموظفینتعویضات
)٥٫٩٤٣()٥٫٤٩٠( ٦وعمومیةإداریةمصاریف
)٣٩٩()٦١٨(والمعداتالممتلكاتقیمةإستھالك

)٥٧١()٥٧١(٧إھالك أصول غیر ملموسة

)١٢٫٦٧٧()١٢٫٤٧٨(إجمالي مصروفات التشغیل

٩٫٧٨٠٩٫٧٥٠الربح قبل الضریبة
)١٫٦٤٥()١٫٦٥٢(مصروفات ضریبّیة

٨٫١٢٨٨٫١٠٥ربح الفترة

ة األخرىالشامل/(الخسارة)الدخل
البنود التي ستتم إعادة تصنیفھا الحقاً إلى ربح أو خسارة عند الوفاء 

بشروط معینة
أدوات الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

)٥٦٦()٥٣(القیمة العادلةخسارة-
)١٦٩(٢٦المدرجة في قائمة الدخلالخسائر االئتمانیة المتوقعة -
٨٨٥ضریبة الدخل-

)٦٥٠()١٩(بالصافي من الضریبة -الدخل الشامل اآلخر للفترة

٨٫١٠٩٧٫٤٥٥إجمالي الدخل الشامل للفترة

٨األساسیة والمعدلة -ربحیة السھم الواحد 
٠٫٠٠٤٠٫٠٠٤)ُعماني(لایر للفترة-
٠٫٠١٦٠٫٠١٦(لایر ُعماني)على مستوى العام-

المرحلیة المختصرة.المعلومات المالیةاإلیضاحات المرفقة جزءاً ال یتجزأ من ھذه تشكل 
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٢٠١٩مارس ٣١قائمة المركز المالي المرحلیة المختصرة غیر المدققة كما في 

مارس٣١في 
٩٢٠١

مارس٣١في 
٨٢٠١

مدققة
دیسمبر٣١في 
٨٢٠١

إیضاحات
لایر عماني 

باآلالف
 لایر عماني 

باآلالف
 لایر عماني 

باآلالف
األصول

١٨١٫٩٦٣٥١٥٫١٧٣٢٧٠٫٥٧٤نقدیة وأرصدة لدى البنوك المركزیة  
١٨٩٫٣٦٣٤٠٣٫١٦٢١٣٢٫٧٩٢مستحق من البنوك  

٩١٫٢٩١٫١٤٣١٢٥٫٤٢٧٫١١٫٣٨٩٫٥٥٩بالصافي-قروض وسلفیات للعمالء 
بالقیمة العادلة من خالل الدخل -استثمارات مالیة

١٠٢٣٣٫٦٢١٣١٧٫٥٨٦٤٩٨٫٩٨٦الشامل اآلخر
بالقیمة العادلة من خالل الربح -استثمارات مالیة

١٠٢٣٣٫٢٢٫٨٨٤٢٫٣٤٠أو الخسارة
١١٤١٫٢٥٠٧٩٦٫٣٠٣٧٫٤٨٨أصول أخرى  

١٢٣٨٣٦٦٨٫٢٩٥٤أصول غیر ملموسة
١٣٢٥٫٥٦١٠٥٩٫٢٦٢٥٫٥٢١ممتلكات ومعدات  

١٫٨٩١٤٢٩٫٢٢٫٤٠٤أصول ضریبة مؤجلة
٢٫٣٥٥٫٠٢٠١٩٦٫٤١١٫٢٢٫٣٦٠٫٦١٨إجمالي األصول  

االلتزامات وحقوق المساھمین
االلتزامات

٣٦٫٩١٠٥٢٥٫٧٤٣٧٫٧٧٨مستحق إلى البنوك  
١٤١٫٩١٢٫٠٤١٦٣٧٫٩٧٢٫١١٫٩٢٦٫١٢٥ودائع من العمالء
١٥٧٢٫٨٢٩٩١٦٫٤٥٤٨٫٠٩٥التزامات أخرى  

٣٫٢٩٣٨٧٨٫٢٨٫١٧٩التزامات ضریبة جاریة
٢٫٠٢٥٫٠٧٣٩٥٦٫٠٩٥٫٢٢٫٠٢٠٫١٧٧إجمالي االلتزامات  

حقوق المساھمین
٢٠٢٠٠٫٠٣١٠٣١٫٢٠٠٠٣١٫٢٠٠رأس المال

٤٣٫٠١٦٨٧٩٫٣٩٤٣٫٠١٦(أ)٢١احتیاطي قانوني  
احتیاطي القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

)٢٠٩((ب)٢١اآلخر  )١٩٠()١٦٥٫٢(
٨٧٫١٠٩٤٩٥٫٧٧٩٧٫٥٨٤أرباح محتجزة  

٣٢٩٫٩٤٧٢٤٠٫٣١٥٣٤٠٫٤٤١صافي حقوق المساھمین  

٢٫٣٥٥٫٠٢٠١٩٦٫٤١١٫٢٢٫٣٦٠٫٦١٨إجمالي االلتزامات وحقوق المساھمین  

٠٫١٦٥٠٫١٥٨٠٫١٧٠لایر ُعماني-صافي األصول للسھم الواحد 

بنود خارج المیزانّیة العمومّیة:

التزامات عرضیة وارتباطات

٦٥٫٨٢٢٨٥٫٨٢٨٤٧٫٨٤٥اعتمادات مستندیة-

٥٣٣٫٦١١٣١٧٫٢٥١٥٢٥٫٠٧٤ضمانات وسندات أداء-
١٦٤٧٨٫٣٧٢٫١٣٩٠٫٠٢٥٫١١٫٢٢٨٫٧٦٧أخرى-

٩١١٫٩٧١٫١٤٦٩٫٤٢٨٫١١٫٨٠١٫٦٨٦

المرحلیة المختصرة.المعلومات المالیةاإلیضاحات المرفقة جزءاً ال یتجزأ من ھذه تشكل 

بموجب قرار مجلس اإلدارة.٢٠١٩أبریل ٢٩المرحلّیة المختصرة في المعلومات المالیةتم اعتماد إصدار 

أندرو لونجكولز-سیر شیرارد كوبر ال

الرئیس التنفیذيرئیس مجلس اإلدارة
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٩

٢٠١٩مارس ٣١قائمة التغیرات في حقوق المساھمین المرحلیة المختصرة غیر المدققة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

رأس
المال

احتیاطي 
قانوني

احتیاطي القیمة 
العادلة من خالل 

الدخل الشامل اآلخر
األرباح 

اإلجماليالمحتجزة
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف

٥١٢٫٨٥٢٥٦٫٣٢٣)١٦٦٫٢(٢٠١٨٠٣١٫٢٠٠٨٧٩٫٣٩ینایر١في

)٠٦٩٫٤()٧٢٠٫٤(٦٥١ - -٩رقمالدوليالمالیةالتقاریرلمعیارالمبدئيالتطبیقمنالتغیرات

٧٩٢٫٨٠١٨٧٫٣١٩)٥١٥٫١(٢٠١٨٠٣١٫٢٠٠٨٧٩٫٣٩ینایر١فيكمابیانھامعادأرصدة

للفترةالشاملالدخلإجمالي

١٠٥٫٨١٠٥٫٨ - - -ربح الفترة  

للفترةاآلخرالشاملالدخل
الحركة في القیمة العادلة ألدوات الدین المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر صافي

)٦٥٠( -)٦٥٠( - -)الضریبةمن(بالصافي 

)٦٥٠( -)٦٥٠( - -للفترةاألخرىالشاملةالخسارةإجمالي

١٠٥٫٨٤٥٥٫٧)٦٥٠( - -للفترةالشامل/الدخل(الخسارة)إجمالي

المساھمینحقوقفيمباشرةمسجلةالمساھمینمعمعاملة

)٤٠٢٫١١()٤٠٢٫١١( - - -٢٠١٧توزیعات أرباح لعام 

٤٩٥٫٧٧٢٤٠٫٣١٥)١٦٥٫٢(٢٠١٨٠٣١٫٢٠٠٨٧٩٫٣٩مارس٣١في

٢٠١٩ینایر ١في 

٩٧٫٥٨٤٣٤٠٫٤٤١)١٩٠(٢٠٠٫٠٣١٤٣٫٠١٦إجمالي الدخل الشامل للفترة

٨٫١٢٨٨٫١٢٨- - -ربح الفترة  

للفترةاألخرالشامل الدخل
ألدوات الدین المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرصافي الحركة في القیمة العادلة 

)١٩(-)١٩(--(بالصافي من الضریبة)

)١٩( -)١٩( - -للفترةالدخل الشامل اآلخرإجمالي   

٨٫١٢٨٨٫١٠٩)١٩( - -إجمالي الدخل الشامل للفترة

معاملة مع المساھمین مسجلة مباشرة في حقوق المساھمین

)١٨٫٦٠٣()١٨٫٦٠٣(- - -٢٠١٨توزیعات أرباح لعام 

٨٧٫١٠٩٣٢٩٫٩٤٧)٢٠٩(٢٠١٩٢٠٠٫٠٣١٤٣٫٠١٦مارس ٣١في 

المرحلیة المختصرة.المعلومات المالیةإلیضاحات المرفقة جزءاً ال یتجزأ من ھذه اتشكل 
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١٠

٢٠١٩مارس ٣١النقدیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في قائمة التدفقات

فترة الثالثة أشھر 
المنتھیة في

فترة الثالثة أشھر 
المنتھیة في

٢٠١٨مارس٢٠١٩٣١مارس ٣١

إیضاحات
لایر عماني

باآلالف
عمانيلایر

باآلالف

التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل

٩٫٧٨٠٩٫٧٥٠الربح قبل الضریبة  
تسویات لـ:

)٢٫١٩٧(١٢٢(أ)٢٥بنود غیر نقدیة مسجلة في الربح قبل الضریبة-
)٣٤٫٥٤٧(٩٣٫١٦٤(ب)٢٥التغیر في األصول التشغیلّیة  -
٣٤٫٠٣٧)٦٫٦٣٧((ج)٢٥التغیر في االلتزامات التشغیلّیة  -
)٣٫٤١١()٦٫٠١٧(ضریبة مدفوعة-
)٣١()٣٨(منافع تقاعد مدفوعة-

٩٠٫٣٧٤٣٫٦٠١لناتج من أنشطة التشغیل  اصافي النقد 

التدفقات النقدیة من أنشطة االستثمار  
)٥٧٠٫٢٢٤()٧٦١٫٠٥٥(شراء استثمارات مالّیة  

٦٣٩٫٩٢٧٦٠٠٫٠٢٥متحصالت من استحقاق استثمارات مالّیة  
)٢٢٠()٤١٨(١٣شراء ممتلكات ومعدات  

--١٣متحصالت من بیع ممتلكات ومعدات  
٢٩٫٥٨١)١٢١٫٥٤٦(أنشطة االستثمار  من/(المستخدم في)الناتجالنقدصافي

٣٣٫١٨٢)٣١٫١٧٢(صافي التغیر في النقد وما یماثل النقد
٣٦٥٫٥٨٨٢٢٨٫٢١١النقد وما یماثل النقد في بدایة الفترة

٣٣٤٫٤١٦٢٦١٫٣٩٣(د)٢٥النقد وما یماثل النقد في نھایة الفترة

المالیة المرحلیة المختصرة.المعلوماتاإلیضاحات المرفقة جزءاً ال یتجزأ من ھذه تشكل 
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المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة المعلوماتإیضاحات حول 

١١

الشكل القانوني واألنشطة ١

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

مھ في سوق مسقط لألوراق المالیة.ویدرج البنك أسھ

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

والسیاسات المحاسبیةأساس اإلعداد٢

أساس اإلعداد٢.١

الدولیةالمالیةالتقاریربمعاییرلتزاماال(أ)

"التقاریر المالیة المرحلیة"، الصادر عن مجلس معاییر ٣٤المالیة المرحلیة المختصرة للبنك وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم المعلوماتتم إعداد 
ُعماني لالمحاسبة الدولیة ومتطلبات اإلفصاح الواردة بقواعد ونماذج اإلفصاح الصادرة عن الھیئة العامة لسوق المال وقانون الشركات التجاریة ا

وتعدیالتھ واللوائح المنظمة الصادرة عن البنك المركزي الُعماني.١٩٧٤رقم 

التي تم إصدارھا من قبل الدولیةالمالیةلتقاریرالمعاییروفقاً ٢٠١٨دیسمبر ٣١إعداد القوائم المالیة المدققة للبنك كما في وللسنة المنتھیة في تم
ُعماني.لمجلس معاییر المحاسبة الدولیة ومتطلبات اإلفصاح الصادرة عن الھیئة العامة لسوق المال واللوائح المنظمة الصادرة عن البنك المركزي ا

لى التفسیرات لیة ومن ھیئتھ السابقة باإلضافة إتشتمل معاییر التقاریر المالیة الدولیة على المعاییر المحاسبیة الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدو
الصادرة من قبل لجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة وھیئتھا السابقة.

المعلوماتعرض(ب)

.ة للبنكالمالیة المرحلیة المختصرالمعلومات، وھي أیضاً عملة العرض المستخدمة في ("ر.ع")العملة التنفیذّیة للبنك ھي اللایر الُعماني

المقارنةأرقام(ج) 

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

واالفتراضاتالتقدیراتاستخدام(د)

ف تقدیرات وافتراضات حول الظروستخدامإالدولیةالمالیةالتقاریرمعاییریتماشى مع بماالمالیة المرحلیة المختصرة المعلوماتإعدادیتطلب
یة في المستقبل لالمستقبلیة. وإن استخدام المعلومات المتاحة وتطبیق األحكام ھما عنصران رئیسیان عند القیام بوضع التقدیرات، وقد تختلف النتائج الفع

الجتھاداتاالمحاسبیة للبنك التي تتطلب بالضرورة تطبیق . وترى اإلدارة أن أھم السیاساتالمالیةالمعلوماتتم على أساسھا إعداد التيعن التقدیرات 
وتقییم األدوات المالیة.ھلكةالمبالتكلفةالمالیةاألصولقیمة نخفاضإبتتعلقالتيتلكھي

المستقبلّیةالمحاسبّیةالتطورات(ھـ)

.٢٠١٨تم تقدیم معلومات عن التطورات المحاسبیة المستقبلیة وآثارھا المحتملة على القوائم المالیة للبنك في التقریر السنوي والحسابات لعام

أو ٢٠١٩ینایر ١تدخل مجموعًة أخرى من المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر والتفسیرات حیز التطبیق بالنسبة للفترات السنوّیة التي تبدأ في 
تأثیٌر جوھريٌّ على ر" ، "عقود اإلیجا١٦معیار التقاریر المالیة الدولي رقم باستثناء ، بعد ذلك التاریخ. ومن غیر المتوقَّع أن یكون لدى أيٍّ منھا 

المالیة المرحلیة المختصرة للبنك.المعلومات
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المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة (تابع)المعلوماتإیضاحات حول 

١٢

القطاعتحلیل(و) 

فقطاع التشغیل أحد مكونات البنك الذي یمارس أنشطة تجاریة قد یحقق من خاللھا إیرادات ویتكبد مصاریف ، بما في ذلك اإلیرادات والمصارییمثل
مجلس سلطةكلجنة إداریة تحتوتعملصانع القرار التشغیلي الرئیسي المتعلقة بالتعامالت مع أي من مكونات البنك األخرى. إن اللجنة التنفیذیة ھي 

تخاذ القرارات بشأن تخصیص الموارد وتقییم أداء القطاع.إمراجعة نتائج قطاع التشغیل وتقوم باإلدارة و

والخدماتالمنتجات

مجموعة شاملة من الخدمات المصرفیة والخدمات المالیة ذات الصلة لعمالئھ.یقدم البنك 

تقدم الخدمات المصرفیة لألفراد وإدارة الثروات مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات لتلبیة االحتیاجات المصرفیة الشخصیة ، -
، تشمل عروض العمالء المنتجات المصرفیة الشخصیة (الحسابات بالمثلوتمویل المستھلك واحتیاجات إدارة الثروات للعمالء األفراد. 

توفیر ، والرھون العقاریة والقروض الشخصیة ، وبطاقات االئتمان ، وبطاقات السحب اآللي وخدمات الدفع المحلیة الجاریة وحسابات ال
والدولیة) وخدمات إدارة الثروات (التأمین ومنتجات االستثمار وخدمات التخطیط المالي).

عملوصوالً إلى الز بشكل أساسي على أسواقھا المحلیة عمالء الخدمات المصرفیة التجاریة ھم مجموعة من الشركات الصغیرة التي ترك-
فاءة للسماح لھم بالعمل بكخصیصاً على مستوى العالم. تدعم الخدمات المصرفیة التجاریة العمالء بالمنتجات والخدمات المالیة المصممة 

التجارة الدولیة ، فضالً عن الخبرة في والنمو. تشمل الخدمات المقدمة رأس المال العامل ، والقروض ألجل ، وخدمات الدفع وتسھیل
الوصول إلى األسواق المالیة.

مالیة مخصصة للعمالء من الحكومة والشركات والمؤسسات. توفر خطوط العمل التي حلوالً الخدمات المصرفیة العالمیة واألسواق توفر -
الخدمات االستشاریة والمعامالت ؛ األعمال التجاریة في تركز على العمیل مجموعة كاملة من القدرات المصرفیة بما في ذلك التمویل و

األسواق التي تقدم خدمات االئتمان وأسعار الصرف والعمالت األجنبیة وأسواق المال وخدمات األوراق المالیة ؛ وأنشطة االستثمار 
الرئیسیة.

، بما في ذلك إدارة المیزانیة العمومیة وتكالیف اإلشراف المركزي التي تدعم أعمالنا.الخزینة المركزیةخدمات الشركاتیضم مركز -

السیاسات المحاسبیة٢.٢

المالّیة المرحلیة المختصرة تتفق مع تلك التي طبقھا البنك في قوائمھ المالیة كما في المعلوماتالسیاسات المحاسبیة التي طبقھا البنك في ھذه إن
.٢٠١٩ینایر ١"عقود اإلیجار" الذي تم تطبیقھ إعتباراً من ١٦رقم الدوليالمالیةالتقاریرمعیارباستثناء،٢٠١٨دیسمبر ٣١وللسنة المنتھیة في 

اإلیجارمحاسبة

عقود اإلیجارت التي تقع في نطاق ھذا المعیار بطریقة مماثلة إلحتساب معظم محاسبة المستأجرین عن ١٦ر المالیة الدولي رقم نتج عن معیار التقاری
األصل واإللتزام المالي المقابل "ستخداماإل"عقود اإلیجار". یدرج المستأجرون "حق ١٧إیجارات التمویل  بموجب المعیار المحاسبي الدولي رقم 

ون تغییر دفي قائمة المركز المالي. یتم إطفاء األصل على مدى فترة اإلیجار ، ویتم قیاس اإللتزام المالي بالتكلفة المطفأة. تظل محاسبة المؤجر 
بإستخدام منھج األثر الرجعي المعّدل وبالتالي ١٦رقم طبق البنك معیار التقاریر المالیة الدولیة .١٧مثلما ھي بموجب المعیار المحاسبي الدولي رقم 

لم یتم تعدیل أرقام المقارنة.

والقیاس المبدئي  اإلدراج

ستخدام األصل بالتكلفة وإلتزام اإلیجار بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار المستقبلیة.یتم خصم المبلغ بإستخدام معدل الفائدة اإلیقیس البنك مبدئیاً حق 
ح فیھ المؤجر تیتاریخ البدء ھو التاریخ الذي یضّمن في عقد اإلیجار إذا كان قابالً للتحدید بسھولة ، وإال یتم إستخدام معدل اإلقتراض المتزاید. المُ 

اض القیمة نخفإستھالك المتراكم وخسائر إلامطروحاً منھاستخدام بالتكلفة إلاالمبدئي ، یقیس البنك حق اإلدراجستخدام. بعد إلاألصل األساسي ل
المتراكمة.

خفیض القیمة تبعد اإلدراج المبدئي ،  یقیس البنك إلتزام اإلیجار من خالل (أ) زیادة القیمة الدفتریة لكي یعكس الفائدة على إلتزام اإلیجار ، (ب) 
یعكس تقییم أو تعدیالت على اإلیجار ، أو لكيالدفتریة لكي یعكس مدفوعات اإلیجار الفعلیة و(ج) إعادة قیاس القیمة الدفتریة لكي یعكس أي إعادة 

لتزام اإلیجار. إللفائدة على الرصید المتبقي من معدل دوري ثابتینشىءلتزام اإلیجار ھي المبلغ الذي إ. الفائدة على المعدلّةمدفوعات اإلیجار الثابتة 
لتزام اإلیجار.إبغرض إحتساب سعر الفائدة الدوري ھو السعر المستخدم لخصم مدفوعات اإلیجار 

العرض
الماليالمركزقائمةفي

).١١الحق في إستخدام األصول مدرج ضمن األصول األخرى (إیضاح رقم 
).١٥إلتزام اإلیجار مدرج ضمن "اإللتزامات األخرى" (إیضاح رقم 

الشاملالدخلقائمةفي
تكلفة اإلستھالك للحق في إستخدام األصول مدرجة ضمن "إستھالك قیمة الممتلكات والمعدات". الفوائد على إلتزامات اإلیجار مدرجة ضمن 

مصروفات الفوائد. 
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١٣

إیرادات الفوائد٣

مارس ٣١(٢٠١٩مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في %٣٫٥٥بلغت إیرادات الفوائد عن األصول المحملة بفوائد معدالً سنویاً شامالً قدره 

٣٫٠٠–٢٠١٨%.(

فترة الثالثة أشھر 
المنتھیة في

أشھرالثالثةفترة
فيالمنتھیة

مارس٣١مارس٣١
٢٠١٩٢٠١٨

لایر عماني 
باآلالف

عماني لایر
باآلالف

١٥٫٥٧٨١٤٫٦١٠قروض وسلفیات للعمالء
١٫٣٥٤٢٫٢٠٧استثمارات مالیة

١٫٣٨٩٢٢٦مستحق من البنوك

٧-أخرى
١٨٫٣٢١١٧٫٠٥٠

مصروفات الفوائد٤

).%٠٫٤٥-٢٠١٨مارس ٣١(%٠٫٥٩، بلغ متوسط التكلفة السنویة الشاملة لألموال ٢٠١٩مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

فترة الثالثة أشھر 
المنتھیة في

فترة الثالثة أشھر 
المنتھیة في

مارس٣١مارس٣١
٢٠١٩٢٠١٨

لایر عماني 
باآلالف

 لایر عماني
باآلالف

)٢٫٣٠٤()٢٫٧٩٢(ودائع من عمالء
)٧()٨٥(أخرى

)٣١١٫٢()٢٫٨٧٧(

بالصافي -التغیر في الخسائر االئتمانیة المتوقعة والمحمل من انخفاض قیمة االئتمان األخرى٥

فترة الثالثة أشھر 
المنتھیة في

فترة الثالثة أشھر 
المنتھیة في

مارس٣١مارس٣١
٢٠١٩٢٠١٨

لایر عماني 
باآلالف

عمانيلایر
باآلالف

٢٦٣٤٥١قروض وسلف إلى العمالء-

)٢(٧مستحق من بنوك-

٩٣٠)٢٠٢(إلتزام قرض وضمانات-

٤٣٥٢اصول مالیة أخرى-

١٦٩)٢٦(إستثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر-

٨٥١٫٦٠٠
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١٤

وإداریةعمومیةمصروفات٦

فترة الثالثة أشھر 
المنتھیة في

فترة الثالثة أشھر 
المنتھیة في

مارس٣١مارس٣١
٢٠١٩٢٠١٨

لایر عماني 
باآلالف

عماني لایر
باآلالف

)٥٨٦()٤٢٦(تسویق وإعالنات*

)٨٧١()٧٤٦(مباني ومعدات

)١٤٢()١٤٨(إتصاالت

)٢٧٦()٢٥٧(تأمین

)٤٫٠٦٨()٣٫٩١٣(مصروفات إداریة أخرى

)٥٫٩٤٣()٥٫٤٩٠(

ملیون لایر ُعماني التي تمثل مصروفات سحب "جائزة مندوس"٠٫٣مبلغللفترة الحالّیةالتسویق واإلعالنات* تشمل مصروفات 
ملیون لایر ُعماني).٠٫٣: ٢٠١٨مارس ٣١(

ملموسةإھالك أصول غیر ٧

فترة الثالثة أشھر 
المنتھیة في

فترة الثالثة أشھر 
المنتھیة في

مارس٣١مارس٣١
٢٠١٩٢٠١٨

لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

یمّثل إھالك األصول غیر الملموسة نتیجًة لتجمیع األعمال ویحتسب كما یلي:
)٤٤٠()٤٤٠(ودائع أساسّیة-
)١٣١()١٣١(العمالءعالقات -

)٥٧١()٥٧١(

والمعدلةاألساسیة-الواحدالسھمربحیة٨

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

فترة الثالثة أشھر 
المنتھیة في

فترة الثالثة أشھر 
السنة المنتھیة فيالمنتھیة في

دیسمبر٣١مارس٣١مارس٣١
٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٨

٢٫٠٠٠٫٣١٢٢٫٠٠٠٫٣١٢٢٫٠٠٫٣١٢المتوسط المرجح لعدد األسھم الصادرة (باآلالف)

٨٫١٢٨٨٫١٠٥٣١٫٣٦٦صافي ربح الفترة / السنة (لایر عماني باآلالف)

ُعماني)األساسیة والمعدلة (لایر -ربحیة السھم الواحد 

٠٫٠٠٤٠٫٠٠٤٠٫٠١٦للفترة/ السنة-

٠٫٠١٦٠٫٠١٦٠٫٠١٦على مستوى العام-
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١٥

بالصافي-للعمالءوسلفیاتقروض٩

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

دیسمبر٣١مارس٣١مارس٣١
٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٨

لایر عماني 
باآلالف

عماني لایر  
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

٧٥٫٨٩٥٢٨٠٫٦٢٦٦٫١٨١السحب على المكشوف
٢٨٫٥٨٣٨٥٨٫٢٦٢٨٫٦٣١بطاقات االئتمان

١٫١١٢٫٠٦٦٨٣٧٫٠٥٧٫١١٫١٦٥٫٩٥٧قروض
١٣١٫٠٨٨٦٤٥٫٣٢٥١٩١٫٥٢٧قروض استیراد نظیفة

١٨٫٤١٤٣٥٧٫٢٦١١٫٦٥٧فواتیر مخصومة / مشتراة
١٫٣٦٦٫٠٤٦٩٧٧٫٤٩٨٫١١٫٤٦٣٫٩٥٣إجمالي القروض والسلفیات

)٣٥٫٥٠٢()١٨٠٫٣٧()٣٥٫١٨٢(مخصصات الخسائر االئتمانیة المتوقعة

)٣٨٫٨٩٢()٦٧٢٫٣٤()٣٩٫٧٢١(*فوائد مجنبة
١٫٢٩١٫١٤٣١٢٥٫٤٢٧٫١١٫٣٨٩٫٥٥٩صافي القروض والسلفیات

.جزءاً من مخصص محدد ألغراض معاییر التقاریر المالیة الدولیةالمجنبةالفوائدتشكل* 

فیما یلي فئات معدالت الفوائد إلجمالي القروض والسلفیات للعمالء:

دیسمبر٣١مارس٣١مارس٣١

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٨
لایر عماني 

باآلالف
عماني لایر  

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف

٨٧٢٫٥٢٥٠٢٣٫٠٨٠٫١١٫٠٣٨٫٨٦٩%٥-٠

٤٠٧٫٤٦١٦٦٨٫٣٠٢٣٣٥٫٩٢٤%٧-٥

٣٨٫٣٠١٠٧٤٫٤٧٤١٫٠٢١%١٠-٧

١٥٫٢٥٧٦٠٣٫٣٨١٥٫٥٠٦%١٣-١٠
٣٢٫٥٠٢٦٠٩٫٣٠٣٢٫٦٣٣%١٣أكثر من 

١٫٣٦٦٫٠٤٦٩٧٧٫٤٩٨٫١١٫٤٦٣٫٩٥٣

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

دیسمبر٣١مارس٣١مارس٣١

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٨
لایر عماني 

باآلالف
عماني لایر  

باآلالف
 لایر عماني 

باآلالف

٣٣٦٫٧٦٢٦٥٥٫٥٣٤٤١٩٫٦٩٤أشھر٦-٠

١٨٫٢٧٤١٢٣٫٤١٦٫٧٣٤شھراً ١٢-٦

٥٢٫٦١٧٧٤٨٫٧٥٦٣٫٤٦١أعوام٣-١

٢٤٣٫٣٧٩٠٢٤٫١٨٠٢٥٢٫٦٣٤أعوام٥-٣
٦٤٠٫١١١٥٧٥٫٦٣٢٦٣٧٫٠٣٦أعوام٥أكثر من 

١٫٢٩١٫١٤٣١٢٥٫٤٢٧٫١١٫٣٨٩٫٥٥٩



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة (تابع)المعلوماتإیضاحات حول 

١٦

التسویة/الحركة في مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة/إنخفاض قیمة القرض والفوائد المجنبة:

البنوك وإلتزامات القرض والضمانات.ومخصصات القروض والسلف والمستحق منتقدم اإلفصاحات التالیة تسویة إلجمالي القیمة الدفتریة/القیمة اإلسمیة للبنك 

منخفضة القیمة اإلئتمانیةلیست منخفضة القیمة اإلئتمانیة
اإلجمالي٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 

إجمالي القیمة 
الدفتریة/القیمة اإلسمیة

مخصص الخسائر 
المتوقعةاإلئتمانیة 

إجمالي القیمة 
الدفتریة/القیمة اإلسمیة

مخصص الخسائر 
اإلئتمانیة المتوقعة

إجمالي القیمة 
الدفتریة/القیمة اإلسمیة

مخصص الخسائر 
اإلئتمانیة المتوقعة

إجمالي القیمة 
ةاإلسمیالدفتریة/القیمة

مخصص الخسائر 
اإلئتمانیة المتوقعة

لایر عماني باآلالفلایر عماني باآلالفلایر عماني اآلالفلایر عماني باآلالفلایر عماني باآلالفلایر عماني باآلالفباآلالفلایر عماني لایر عماني باآلالف

٢٠١٩١٫٧٠٩٫٧٨٩٤٫٠٩٧٥٣٠٫٥٤٧١٣٫٥٦٤٦٦٫١٤٥١٨٫٩٩٣٢٫٣٠٦٫٤٨١٣٦٫٦٥٤ینایر ١كما في 
١تحویالت من المرحلة -

----٥٩٫٣٧٦٧٦)٧٦()٥٩٫٣٧٦(٢إلى المرحلة 
٢تحویالت من المرحلة -

١إلى المرحلة 
١٧٦()١١٫٧٧٨(١١٫٧٧٨١٧٦(----

--١٫٦٥٥٦٤١)٦٤١()١٫٦٥٥(--٣المرحلة إلىتحویالت -
--٢٧٢)٣٤٨()٢٧٢(٣٤٨--٣تحویالت من المرحلة -

المتوقعة صافي إعادة قیاس الخسائر اإلئتمانیة 
)٦١(-١٢-٤٤-)١١٧(-الناشئة من تحویل المرحلة

صافي القرض الجدید/(المدفوعات) والتغیرات في 
٩٨٤)١٩٫٠١٢(٥٠٣٤٦٢٥٥٢)٣٥٫٥٧٤()٧١(١٦٫١٠٠مؤشرات المخاطر

)١٫٠٤٦()١٫٠٤٦()١٫٠٤٦()١٫٠٤٦(----أصول مشطوبة
--------أخرى

٢٠١٩١٫٦٧٨٫٢٩١٤٫٠٠٩٥٤١٫٢٦٤١٣٫٠٩٨٦٦٫٨٦٨١٩٫٤٢٤٢٫٢٨٦٫٤٢٣٣٦٫٥٣١مارس ٣١في 
)٩٢٣(-)٥٦٤(-)٥٤٧(-١٨٨-)/تحریر الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة للفترةالمحمل(

٩٩١-٩٩١-----إستردادات
)/تحریر الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة المحملإجمالي (

٦٨-٤٢٧-)٥٤٧(-١٨٨-للفترة

٢٠١٩مارس٣١أشھر المنتھیة في الثالثةفترة ٢٠١٩مارس ٣١في 
)/تحریر الخسائر اإلئتمانیة المتوقعةالمحمل(مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعةإجمالي القیمة الدفتریة/القیمة اإلسمیة

لایر عماني باآلالفلایر عماني باآلالفلایر عماني باآلالف
٢٫٢٨٦٫٤٢٣٣٦٫٥٣١٦٨كما ھو وارد أعاله

٢٠٣٫٣١٩٣٧٦٤٣المھكلةاصول مالیة أخرى تم قیاسھا بالتكلفة 
ي معیار التقاریر المالیة ملخص األدوات المالیة التي تم تطبیق متطلبات إنخفاض القیمة الواردة ف

٢٫٤٨٩٫٧٤٢٣٦٫٩٠٧١١١الدخلقائمةعلیھا/ملخص ٩رقم الدولي
)٢٦(٦٢١٫٢٣٢١٠٦الدخل الشامل اآلخرأدوات الدین التي تم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل 

قعة المتواإلئتمانیةللخسائرالخسارةأو الربحإجمالي/المتوقعةاإلئتمانیةالخسائرمخصصإجمالي
٣٫١١٠٫٩٧٤٣٧٫٠١٣٨٥للفترةالمحملة
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منخفضة القیمة اإلئتمانیةلیست منخفضة القیمة اإلئتمانیة
اإلجمالي٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 

إجمالي القیمة 
الدفتریة/القیمة اإلسمیة

مخصص الخسائر 
اإلئتمانیة المتوقعة

إجمالي القیمة 
الدفتریة/القیمة اإلسمیة

مخصص الخسائر 
اإلئتمانیة المتوقعة

إجمالي القیمة 
الدفتریة/القیمة اإلسمیة

الخسائر مخصص 
اإلئتمانیة المتوقعة

إجمالي القیمة 
الدفتریة/القیمة اإلسمیة

مخصص الخسائر 
اإلئتمانیة المتوقعة

لایر عماني باآلالفلایر عماني باآلالفلایر عماني باآلالفلایر عماني باآلالفلایر عماني باآلالفلایر عماني باآلالفلایر عماني اآلالفلایر عماني باآلالف

٢٠١٨١٫٧٢٣٫٠٦٦٢٫٧١٨٧٥٦٫٠٥٧١٧٫٦١٩٧٣٫٢٣٠٢٠٫٨٩٣٢٫٥٥٢٫٣٥٣٤١٫٢٣٠ینایر ١كما في 
١تحویالت من المرحلة -

----٣٤٨٫٧٤٧١٫٦٣٥)١٫٦٣٥()٣٤٨٫٧٤٧(٢إلى المرحلة 
٢تحویالت من المرحلة -

----)٥٫٠٠٤()٦٥٣٫٠١٤(١٦٥٣٫٠١٤٥٫٠٠٤إلى المرحلة 
--١٤٫٢٦٣٣٫١١٧)٣٫١١٧()١٤٫٢٦٣(--٣المرحلةإلىتحویالت-
--)٤٫٨٠١()١٩٫٩٢٣(١٩٫٩٢٣٤٫٨٠١--٣المرحلةمنتحویالت-

صافي إعادة قیاس الخسائر اإلئتمانیة 
٢٫٤٦٣-٢٫٤٨٨-٢٫٣٧٣-)٢٫٣٩٨(-المتوقعة الناشئة من تحویل المرحلة
صافي القرض الجدید/(المدفوعات)

)٢٫٥١٣()٢٣٩٫٤٦٣(٤٫٩٨٤١٫٨٢٢)٤٫٧٤٣(٤٠٨٧٣٫٠٩٧)٣١٧٫٥٤٤(والتغیرات في مؤشرات المخاطر
)٤٫٥٤٦()٦٫٤٢٩()٤٫٥٤٦()٦٫٤٢٩(----أصول مشطوبة

٢٠٢٠٢٠٢٠----أخرى
٢٠١٨١٫٧٠٩٫٧٨٩٤٫٠٩٧٥٣٠٫٥٤٧١٣٫٥٦٤٦٦٫١٤٥١٨٫٩٩٣٢٫٣٠٦٫٤٨١٣٦٫٦٥٤دیسمبر ٣١في 

)/تحریر الخسائر اإلئتمانیة المحمل(
٥٠)٤٫٣١٠(١٫٩٩٠٢٫٣٧٠المتوقعة للفترة

١٫٦٦٦١٫٦٦٦--إستردادات
)/تحریر الخسائر المحملإجمالي (

١٫٧١٦)٢٫٦٤٤(١٫٩٩٠٢٫٣٧٠اإلئتمانیة المتوقعة للفترة

٢٠١٨دیسمبر ٣١المنتھیة في للسنة٢٠١٨دیسمبر ٣١في 
)/تحریر الخسائر اإلئتمانیة المتوقعةالمحمل(مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعةإجمالي القیمة الدفتریة/القیمة اإلسمیة

لایر عماني باآلالفلایر عماني باآلالفلایر عماني باآلالف

٢٫٣٠٦٫٤٨١٣٦٫٦٥٤١٫٧١٦كما ھو وارد أعاله
)٤٤٩(٢٩٧٫٠٤١٤١٨المھلكةاصول مالیة أخرى تم قیاسھا بالتكلفة 

دولي معیار التقاریر المالیة الملخص األدوات المالیة التي تم تطبیق متطلبات إنخفاض القیمة الواردة في
٢٫٦٠٣٫٥٢٢٣٧٫٠٧٢١٫٢٦٧الدخلقائمةعلیھا/ملخص ٩رقم 

٤٩٨٫٩٨٦٨٠٢٤٣الدخل الشامل اآلخرأدوات الدین التي تم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل 
قعةالمتوللخسائراإلئتمانیةالخسارةأوالربحإجمالي/ المتوقعةاإلئتمانیةالخسائرمخصصإجمالي
٣٫١٠٢٫٥٠٨٣٧٫١٥٢١٫٥١٠للفترةالمحملة
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تركز القروض والسلفیات:

قروض وسلفیات للعمالء حسب القطاع

دیسمبر٣١مارس٣١مارس٣١

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٨
لایر عماني 

باآلالف
عماني لایر

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف

٤٩٤٫٣٣١٩٠١٫٤٩٣٤٩٩٫٣٩٢قروض شخصّیة واستھالكّیة

والشركاتالتجارّیة 

١٨٤٫٦١٩٥٧١٫٢٥٦٢١٢٫٧٥١تجارة االستیراد

٥٦٫٢١٦٩٦٨٫٥٠٦٧٫٢٥١اإلنشاءات

٢١٣٫٥٧٩٣١٧٫٢٣٨٢٣٥٫١٥٥التصنیع

٣٣٫٠٢٨٣٣٧٫٦٥٦٥٫١٧٩تجارة الجملة والتجزئة

٢٠٫٢٧٨٥٥٤٫٤٢٤١٫٦٥١الكھرباء والغاز والمیاه والنقل واالتصاالت

١٣٥٫٧٥٣٣٦٤٫١٧٣١٠١٫٢٥٥الخدمات

١٧٢٫٠٨١٩٧٣٫١٢١١٧٥٫٩٨٣التعدین والمحاجر

٤٨٫٤٢٤٩٩٢٫٥٥٦٥٫٣٣٦أخرى

٨٦٣٫٩٧٨٠٧٦٫٠٠٥٫١٩٦٤٫٥٦١

 - -٧٫٧٣٧مؤسسات مالیة

١٫٣٦٦٫٠٤٦٩٧٧٫٤٩٨٫١١٫٤٦٣٫٩٥٣إجمالي مجموع القروض والسلفیات  

)٣٥٫٥٠٢()١٨٠٫٣٧()٣٥٫١٨٢(مخصصات الخسائر االئتمانیة المتوقعة
)٣٨٫٨٩٢()٦٧٢٫٣٤()٣٩٫٧٢١(فوائد مجنبة

١٫٢٩١٫١٤٣١٢٥٫٤٢٧٫١١٫٨٩٫٥٥٩صافي القروض والسلفیات

٦٤٫١١٣٢٩٧٫٥٦٦٢٫٩٨١القروض المتعثرة 

أشھر المنتھیة:الثالثةفیما یلي تحلیل حركة الفوائد المجنبة لفترة 

مارس٣١مارس٣١
٢٠١٩٢٠١٨

لایر عماني
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

٣٨٫٨٩٢٤٠٩٫٣٣الرصید في بدایة الفترة
١٫٠٧٨٩٩٨٫١مجنب خالل الفترة

)٨٩()١٦٣(محرر لقائمة الدخل الشامل
)٦٤٦()٨٦(مشطوب خالل الفترة

٣٩٫٧٢١٦٧٢٫٣٤الرصید في نھایة الفترة

ملیون ١٫٤١٠٫٦–٢٠١٨مارس ٣١(٢٠١٩مارس ٣١ملیون لایر ُعماني كما في ١٫٢١٧٫٨بلغت القیمة العادلة المقدرة للقروض والسلفیات 
ملیون لایر ُعماني).١٫٣٤٩٫٥–٢٠١٨دیسمبر ٣١لایر عماني و
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المحمل من انخفاض القیمة والمخصص المحتفظ بھ (وفقا لإلفصاح التوضیحي الصادر عن البنك المركزي الُعماني)

٢٠١٩مارس ٣١كما في 
وفقا لقواعد البنك 
المركزي العماني

وفقا لمعیار 
التقاریر المالیة 

الفرق٩الدولي رقم 
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف

)٢٧٨(٣٦٣٨٥على حساب الربح والخسارة(المحمل)/المحررخسارة انخفاض القیمة   

٣٣٫٦٢٤٣٧٫٠١٣٣٫٣٨٩المخصصات المطلوبة*
-%٤٫٦٩%٤٫٦٩إجمالي معدل القروض المتعثرة (النسبة)
)%٠٫٣٥(%٠٫٣٨%٠٫٧٣صافي معدل القروض المتعثرة (النسبة)

ألن مخصص ٩المالیة المرحلیة المختصرة على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم المعلومات*تعتمد خسارة االنخفاض في القیمة المحملة في ھذه 
یتجاوز متطلبات المخصص الصادرة عن البنك المركزي الُعماني. ٩الخسائر االئتمانیة المتوقعة وفقا لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
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٢٠

٢٠١٩مارس ٣١كما في مع المخصص المطلوب وفقا لقواعد البنك المركزي العماني (وفقا لإلفصاح التوضیحي للبنك المركزي العماني)٩مقارنة المخصص المحتفظ بھ وفقا لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

تصنیف األصول وفقا لقواعد البنك 
المركزي العماني

تصنیف األصول وفقا 
لمعیار التقاریر المالیة 

٩الدولي رقم 
إجمالي القیمة 

الدفتریة

المخصص المطلوب 
وفقا لقواعد البنك 
المركزي العماني

المخصصات المحتفظ 
بھا وفقا لمعیار التقاریر 

٩المالیة الدولي رقم

الفرق بین المخصص المطلوب 
وفقا للبنك المركزي العماني 

والمخصص المحتفظ بھ
صافي القیمة 

الدفتریة

الفوائد المجنبة وفقا 
لقواعد البنك 

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

لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

معیاري
٩٥٤٫٣١٠١٣٫٢٩٦٣٫٩٠٠٩٫٣٩٦٩٥٠٫٤١٠١٠٤المرحلة األولى
٣١٢٫٨٠٠٥٨٥)٥٫٤٢٠(٣٢١٫٥٨٦٣٫٣٦٦٨٫٧٨٦المرحلة الثانیة
٤٩٨٥١)٧٩(٦٧٩١٠٢١٨١المرحلة الثالثة

١٫٢٧٦٫٥٧٥١٦٫٧٦٤١٢٫٨٦٧٣٫٨٩٧١٫٢٦٣٫٧٠٨٧٤٠

قائمة خاصة
-٥٤٨٩-٤٨٩٥المرحلة األولى
٢٠٫٧٦٩٩٦)١٫٢٨٠(٢٣٫٨٤١١٫٧٩٢٣٫٠٧٢المرحلة الثانیة
١٫٠٢٨١٥٤١٣٥١٩٨٩٣٥٦المرحلة الثالثة

٢٢٫١٥١١٥٢)١٫٢٥٦(٢٥٫٣٥٨١٫٩٥١٣٫٢٠٧

دون المعیاري
------المرحلة األولى
------المرحلة الثانیة
٩٤٤١٦٩)١٫٤٧٨(٣٫٢٢٩٨٠٧٢٫٢٨٥المرحلة الثالثة

٩٤٤١٦٩)١٫٤٧٨(٣٫٢٢٩٨٠٧٢٫٢٨٥

مشكوك في تحصیلھ
------المرحلة األولى
------المرحلة الثانیة
١٫٥٣١٥٤٩)٦٤٤(٤٫١٠٢١٫٩٢٧٢٫٥٧١المرحلة الثالثة

١٫٥٣١٥٤٩)٦٤٤(٤٫١٠٢١٫٩٢٧٢٫٥٧١

خسارة
------المرحلة األولى
------المرحلة الثانیة
٤٢٫٥٣٠٣٨٫١١١)٢٫٠٧٧(٥٦٫٧٨٢١٢٫١٧٥١٤٫٢٥٢المرحلة الثالثة

٤٢٫٥٣٠٣٨٫١١١)٢٫٠٧٧(٥٦٫٧٨٢١٢٫١٧٥١٤٫٢٥٢
بنود أخرى غیر مشمولة في تعمیم 
البنك المركزي العماني رقم ب. م. 

الصلةوالتعلیمات ذات٩٧٧

-١٫٥٤١٫٦٠٤)٥٧٦(٥٧٦-١٫٥٤٢٫١٨٠المرحلة األولى
-٢٠١٫٥٩٩)١٫٢٥٥(١٫٢٥٥-٢٠٢٫٨٥٤المرحلة الثانیة

-١٫٠٤٨---١٫٠٤٨المرحلة الثالثة
١٫٧٤٤٫٢٥١)١٫٨٣١(١٫٨٣١-١٫٧٤٦٫٠٨٢-

اإلجمالي

٢٫٤٩٦٫٩٧٩١٣٫٣٠١٤٫٤٧٦٨٫٨٢٥٢٫٤٩٢٫٥٠٣١٠٤المرحلة األولى
٥٣٥٫١٦٨٦٨١)٧٫٩٥٥(٥٤٨٫٢٨١٥٫١٥٨١٣٫١١٣المرحلة الثانیة
٤٧٫٤٤٤٣٨٫٩٣٦)٤٫٢٥٩(٦٦٫٨٦٨١٥٫١٦٥١٩٫٤٢٤المرحلة الثالثة

٣٫٠٧٥٫١١٥٣٩٫٧٢١)٣٫٣٨٩(٣٫١١٢٫١٢٨٣٣٫٦٢٤٣٧٫٠١٣اإلجمالي
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٢٠١٩مارس٣١فيكما(وفقا لإلفصاح التوضیحي للبنك المركزي العماني)ھیكلتھامعادوسلفیاتقروض

تصنیف األصول وفقا لقواعد البنك
المركزي العماني

تصنیف األصول وفقا 
لمعیار التقاریر المالیة 

٩الدولي رقم 
إجمالي القیمة 

الدفتریة

المخصص المطلوب 
وفقا لقواعد البنك 
المركزي العماني

المخصصات 
المحتفظ بھا وفقا 

لمعیار التقاریر المالیة 
٩الدولي رقم 

الفرق بین المخصص 
المطلوب وفقا للبنك 

المركزي العماني 
والمخصص المحتفظ بھ

صافي القیمة 
الدفتریة

الفوائد المجنبة 
لقواعد البنك وفقا 

المركزي العماني
لایر عماني

باآلالف
لایر عماني

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني

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

------المرحلة األولىمصنفة على أنھا منتظمة
٨٫٣٥٩٢٥)٢٧٣(١٠٫٢٧٦١٫٦٤٤١٫٩١٧الثانیةالمرحلة 

١٫٤٢٩١٠٧)٢٢(١٫٧٠٧٢٥٦٢٧٨المرحلة الثالثة
٩٫٧٨٨١٣٢)٢٩٥(١١٫٩٨٣١٫٩٠٠٢٫١٩٥اإلجمالي الفرعي

------المرحلة األولىمصنفة على أنھا متعثرة
------المرحلة الثانیة
١٩٫٦٣١١٥٫٣٢٧)٢٫١٤٢(٢٩٫٥٥٧٧٫٧٨٤٩٫٩٢٦المرحلة الثالثة

١٩٫٦٣١١٥٫٣٢٧)٢٫١٤٢(٢٩٫٥٥٧٧٫٧٨٤٩٫٩٢٦
------المرحلة األولىاإلجمالي

٨٫٣٥٩٢٥)٢٧٣(١٠٫٢٧٦١٫٦٤٤١٫٩١٧المرحلة الثانیة
٢١٫٠٦٠١٥٫٤٣٤)٢٫١٦٤(٣١٫٢٦٤٨٫٠٤٠١٠٫٢٠٤المرحلة الثالثة

٢٩٫٤١٩١٥٫٤٥٩)٢٫٤٣٧(٤١٫٥٤٠٩٫٦٨٤١٢٫١٢١اإلجمالي
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استثمارات مالّیة١٠

فیما یلي تفاصیل االستثمارات المالیة:

القیمة
العادلة

القیمة
العادلة

القیمة
العادلة

القیمة 
الدفتریة*

القیمة 
الدفتریة

القیمة
التكلفة       التكلفة      التكلفةالدفتریة

دیسمبر٣١مارس٣١مارس٣١دیسمبر٣١مارس٣١مارس٣١دیسمبر٣١مارس٣١مارس٣١

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٨
لایر عماني 

باآلالف
عمانيلایر

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
عماني لایر 

باآلالف

سوق مسقط لألوراق المالیة-أوراق مالیة متداولة 

٦٤٫٦٤٧٨٧٤٫٦١٦٤٫٩٨٤٦٤٫٦٤٧٨٧٤٫٦١٦٤٫٩٨٤٦٥٫٠١١٥٦١٫٦٤٦٥٫٢٨٧سندات حكومیة

استثمارات غیر مدرجة وأخرى

٥٥٦٫٣٣٦١٩٣٫٥٢١٤٣٣٫٧٥٢٥٥٦٫٣٣٦١٩٣٫٥٢١٤٣٣٫٧٥٢٥٥٦٫٣٤٠٢٣٤٫٥٢١٤٣٣٫٧٦٥أذون الخزانة

٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠أسھم ُعمانیة غیر مدرجة

٧٧٧٧٧٧٧٧٧أسھم أجنبیة غیر مدرجة
٢٫٢١٦٨٦٧٫٢٢٫٣٢٣٢٫٢١٦٨٦٧٫٢٢٫٣٢٣٣٫٠٠٣٢٨٩٫٣٣٫٠٠٤وحدات صنادیق االستثمار

٥٥٨٫٨١٩٣٢٧٫٥٢٤٤٣٦٫٣٤٢٥٥٨٫٨١٩٣٢٧٫٥٢٤٤٣٦٫٣٤٢٥٥٩٫٦١٠٧٩٠٫٥٢٤٤٣٧٫٠٣٦

٦٢٣٫٤٦٦٢٠١٫٥٨٦٥٠١٫٣٢٦٦٢٣٫٤٦٦٢٠١٫٥٨٦٥٠١٫٣٢٦٦٢٤٫٦٢١٣٥١٫٥٨٩٥٠٢٫٣٢٣اإلجمالي

في احتیاطي القیمة ملیون لایر ُعماني)٠٫٠٨: ٢٠١٨دیسمبر ٣١ومانيملیون لایر عُ ٢٠١٨:٠٫٢مارس ٣١(ملیون لایر عماني ٠٫١* تم تسجیل مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة على االستثمارات المالیة بقیمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
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الدفتریة لالستثمارات المالیةةالقیم
دیسمبر٣١مارس٣١مارس٣١

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٨
لایر عماني 

باآلالف
عماني لایر  

باآلالف
عماني لایر

باآلالف
استثمارات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

٥٥٦٫٣٣٦١٩٣٫٥٢١٤٣٣٫٧٥٢أذون الخزانة
٦٤٫٦٤٧٨٧٤٫٦١٦٤٫٩٨٤حكومیةسندات 

٢٥٠٢٥٠٢٥٠استثمارات أخرى
٦٢١٫٢٣٣٣١٧٫٥٨٣٤٩٨٫٩٨٦

استثمارات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
٢٫٢٣٣٨٨٤٫٢٢٫٣٤٠استثمارات أسھم

٦٢٣٫٤٦٦٥٨٦٫٢٠١٥٠١٫٣٢٦

أصول أخرى١١
دیسمبر٣١مارس٣١مارس٣١

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٨
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف

٢٠٫٧٥٤٠٩٥٫١٦٢٤٫٩٤٠أوراق قبول 
)٦٣()٣٩()٤٥(الخسائر االئتمانیة المتوقعة من أوراق القبول

٢٠٫٧٠٩١٦٫٠٥٦٢٤٫٨٧٧االئتمانیة المتوقعة)الخسائرأوراق القبول (بالصافي من 
٥٫٩٦١٢٢٦٫٧٩٫٧٣٨إدراج األثر اإلیجابي للسوق-مشتقات

١٫٤٢٦٩٧٨١٫١٧٢دفعات مقدمة وإیرادات مستحقة
--٣٫٧١٣الحق في إستخدام األصول

٩٫٤٤١٥٣٦٫٦١٫٧٠١أخرى

٤١٫٢٥٠٧٩٦٫٣٠٣٧٫٤٨٨

أصول غیر ملموسة١٢

دیسمبر٣١مارس٣١مارس٣١
٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٨

لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني
باآلالف

١٢٫٣٠٦٣٠٦٫١٢٣٠٦٫١٢ودائع أساسّیة
٣٫٦٩١٦٩١٫٣٦٩١٫٣عالقات العمالء

١٥٫٩٩٧٩٩٧٫١٥٩٩٧٫١٥
)١٥٫٠٤٣()٣٢٩٫١٣()١٥٫٦١٤(ناقصاً: اإلھالك

٣٨٣٦٦٨٫٢٩٥٤

ممتلكات ومعدات١٣

الممتلكات ملیون لایر ُعماني). كانت قیمة ٠٫٢: ٢٠١٨مارس ٣١ملیون لایر عماني (٠٫٤ومعدات بمبلغ ممتلكات خالل الفترة، تمت إضافة 
).ال شيء : ٢٠١٨مارس ٣١(ملیون لایر عماني ٠٫١خالل الفترة التي تم استبعادھا والمعدات 

ودائع من العمالء١٤
دیسمبر٣١مارس٣١مارس٣١

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٨
لایر عماني 

باآلالف
 لایر عماني

باآلالف
 لایر عماني

باآلالف
فیما یلي تفاصیل الودائع:

١٫١٣٩٫٦٨٦٤٠٧٫٠١٦٫١٩٤٢٫٩٠٢حسابات جاریة وتحت الطلب
٤٠٩٫٧١٨٨٦٧٫٤٣٦٤٠٤٫٨٦٠حسابات توفیر

٣٦٠٫٢٨٨١٣١٫٥١٧٥٧٦٫١٥٩ودائع ألجل
٢٫٣٤٩٢٣٢٫٢٢٫٢٠٤أخرى

١٫٩١٢٫٠٤١٦٣٧٫٩٧٢٫١١٫٩٢٦٫١٢٥
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:٩٥٥فیما یلي تحلیل استحقاق ودائع العمالء وفقاً لتعمیم البنك المركزي الُعماني رقم ب م 

دیسمبر٣١مارس٣١مارس٣١
٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٨

لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني
باآلالف

٨٢٦٫٢٥١٣٥٠٫٧٥٣٧٥٦٫٥٢٦أشھر٦-٠
٣٢٠٫٥٩٣٠٥٩٫٣٥١٢٧٨٫٦٩٣شھراً ١٢-٦
١٥٩٫٦٤٢٤٦٠٫٢١٧٢٢٩٫١٤٩أعوام٣-١
١٥٥٫٢٨٥٠١٨٫١٩٣٢٠٧٫٤٩١أعوام٥-٣

٤٥٠٫٢٧٠٧٥٠٫٤٥٧٤٥٤٫٢٦٦أعوام٥أكثر من 
١٫٩١٢٫٠٤١٦٣٧٫٩٧٢٫١١٫٩٢٦٫١٢٥

فیما یلي فئات معدالت فائدة الودائع:
دیسمبر٣١مارس٣١مارس٣١

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٨
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف

١٫٧٣٣٫٢٢٢٧٩٥٫٧٦٣٫١٥٨٦٫٤٢٧٫١%٢-٠
١٧٨٫٨١٩٨٤٢٫٢٠٨٣٣٩٫٦٩٨%٥-٢

١٫٩١٢٫٠٤١٦٣٧٫٩٧٢٫١٩٢٦٫١٢٥٫١

التزامات أخرى١٥
دیسمبر٣١مارس٣١مارس٣١

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٨
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف

٩٠١٦٧١٫٠٠٩إدراج األثر السلبي للسوق-مشتقات 
١٫٢٩٣٠٤٣٫١١٫٢٤٦التزام منافع التقاعد

٢٠٫٧٥٤٠٩٥٫١٦٢٤٫٩٤٠أوراق قبول
٢٥١٥٢٩٤٠٠مخصصات

الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة للتعرض خارج بنود المیزانیة العمومیة واإللتزامات 
١٫٣٠٥١٫٩١٧١٫١٠٢األخرى

٥٫١٣٤٠٢٠٫٤٦٫٩٠٥مستحقات وإیرادات مؤجلة
-٣٫١٥١٢٤٠إیجاراتالتزام

٦٠٫١٨توزیعات أرباح مستحقة الدفع ٣٤٠٢٫١١- 
٢٤٫٢٢أخرى ٨٥٠٣٫١٠١٢٫٤٩٣

٧٢٫٨٢٩٩١٦٫٤٥٤٨٫٠٩٥

التزامات عرضیة وارتباطات ومشتقات١٦

دیسمبر٣١مارس٣١مارس٣١

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٨
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف

٦٦١٫٤٠٠٦٢٢٫٥٥٣٥٥٠٫٤٩٥*التزامات غیر مسحوبة وقابلة لإللغاء بدون شروط

٤٦٫٢٣٩٣٤٤٫٣٣٣٣٫٢٨٦التزامات غیر مسحوبة وغیر قابلة لإللغاء بدون شروط

٥٨٦٫٢٩٩٤٢٤٫٣٦١٤٨٩٫٤٤٦آجلةأجنبيعقود صرف 

٧٨٫٥٤٠٠٠٠٫٧٧١٥٥٫٥٤٠مقایضات أسعار الفائدة

٤٧٨٫٣٧٢٫١٣٩٠٫٠٢٥٫١١٫٢٢٨٫٧٦٧

تعتبر جزءاً من ملیون لایر عماني)١٠٣٫٥: ٢٠١٨دیسمبر ٣١(ملیون لایر عماني٨٥٫٣*التزامات غیر مسحوبة وقابلة لإللغاء بدون شروط بمبلغ 
.٩لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم إلتزامات القرض

، كانت ھناك بعض الدعاوى القانونیة القائمة بحق البنك. واستناداً إلى رأي المستشار القانوني للبنك، ترى إدارة البنك أنھ ٢٠١٩مارس ٣١كما في 
ال یتوقع أن ینتج أي التزام إضافي من ھذه الدعاوى وبالتالي من غیر الضروري تكوین أي مخصصات إضافیة في ھذا الصدد.
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صول وااللتزامات المالیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلةأساس تقییم األ١٧

أسالیب التقییم

اإلجمالي٢المستوى ١المستوى 
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف

٢٠١٩مارس ٣١في 

األصول

٥٫٩٦١٥٫٩٦١-مشتقات

٠٤٤٫٣٤٧٢٧٤٫١٨٩٢٣٣٫٦٢١خالل الدخل الشامل اآلخراستثمارات مالیة بالقیمة العادلة من

٢٣٣٫٢٢٣٣٫٢-استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

االلتزامات

٩٠٩٠-مشتقات  

٨٠٫١٠١٨٠٫١٠١-ودائع من العمالء

٢٠١٨مارس٣١في

األصول

٢٢٦٫٧٢٢٦٫٧ -مشتقات

١٥٦٫٨٠٢٤٢٦٫٥١٥٣١٧٫٥٨٣استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

٢٫٨٨٤٢٫٨٨٤ -استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

االلتزامات

١٦٧١٦٧ -مشتقات  

٨٩٨٫٨٣٨٩٨٫٨٣ -ودائع من العمالء

٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

األصول

٩٫٧٣٨٩٫٧٣٨ -مشتقات

٢٦٤٫١٣٠٢٣٤٫٨٥٦٤٩٨٫٩٨٦استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

٢٫٣٤٠٢٫٣٤٠ -استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

االلتزامات

١٫٠٠٩١٫٠٠٩ -مشتقات

١٦٥٫٤١٤١٦٥٫٤١٤ -ودائع من العمالء

االستثمارات المالّیة والمشتقات

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

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

مة الدفتریة لألصول في القیلتلك العقودمن السوق. تم إدراج تعدیالت القیم السوقیة المشتقةالبیانات إلى إستناداً األجنبیة العملةیتم تقییم عقود صرف 
وااللتزامات األخرى.

األخیرة للبنك عن السنة المفصح عنھا في القوائم المالّیة المدققة٢لم یكن ھناك أي تغییر على أساس تقییم األصول وااللتزامات المالّیة في المستوى 
.٢٠١٨دیسمبر ٣١المنتھیة في 
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عدم تطابق األصول وااللتزامات١٨

) وھو كما یلي:٩٥٥یستند عدم تطابق األصول وااللتزامات إلى تعمیم البنك المركزي الُعماني رقم (ب. م. 

٢٠١٨دیسمبر ٨٢٠١٣١مارس ٩٢٠١٣١مارس ٣١

األصولاالستحقاقفترات 

االلتزامات 
وحقوق 

األصولعدم التطابقالمساھمین

االلتزامات 
وحقوق 

األصولعدم التطابقالمساھمین

االلتزامات 
وحقوق 

عدم التطابقالمساھمین
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
عماني لایر 

باآلالف
 لایر عماني

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف

١٫٢٧٢٫٥٢٨٩٣٦٫٤٢٧٣٣٦٫١٠١١٫٣٨٧٫٩٧٠٨٧٤٫٢٠٨٥١٣٫٧٦٢١٫٢٥٧٫١٦٣٨٤٦٫١٠٤٤١١٫٠٥٩أشھر٦-٠

)٢٨٤٫٣٣٢(٢٩٫٠٩٩٣١٣٫٤٣١)٣٣١٫٥٣٣(٢٨٫١٧٥٣٥٩٫٧٠٨)٣٠٠٫١٩٢(٣٠٫٠٨٠٣٣٠٫٢٧٢شھرا١٢-٦

)١١٥٫٠٣٥(١١٤٫١١٤٢٢٩٫١٤٩)٩٣٫٢٨٩(١٢٤٫١٧١٢١٧٫٤٦٠)٥٨٫٧٩٦(١٠٠٫٨٤٦١٥٩٫٦٤٢أعوام٣-١

٢٧٣٫٦٠٤٢٠٧٫٤٩١٦٦٫١١٣)٦٫٩٥٥(٢٦٩٫٤٢٣١٥٥٫٢٨٥١١٤٫١٣٨١٨٦٫٠٦٣١٩٣٫٠١٨أعوام٥-٣

)٧٧٫٨٠٥(٦٨٦٫٦٣٨٧٦٤٫٤٤٣)٨١٫٩٨٥(٦٨٤٫٨١٧٧٦٦٫٨٠٢)٩١٫٢٥١(٦٨٢٫١٤٣٧٧٣٫٣٩٤أعوام٥أكثر من 
٢٫٣٦٠٫٦١٨٢٫٣٦٠٫٦١٨-٢٫٤١١٫١٩٦٢٫٤١١٫١٩٦-٢٫٣٥٥٫٠٢٠٢٫٣٥٥٫٠٢٠-
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التعرض لمخاطر االئتمان١٩

٩علیھا متطلبات انخفاض القیمة في معیار التقاریر المالیة الدولي رقم األدوات المالیة التي تطبق ملخص 

٢٠١٨مارس٢٠١٩٣١مارس٣١
/ إجمالي القیمة الدفتریة
االسمیة (بالصافي من 

الفوائد المجنبة)
مخصص

الخسائر 
االئتمانیة 
المتوقعة

إجمالي القیمة 
الدفتریة/ االسمیة 

(بالصافي من 
الفوائد المجنبة)

مخصص
الخسائر 
االئتمانیة 
المتوقعة

لایر ألفعمانيلایرألفألف لایر عماني ألف لایر عماني
عماني 

)٦٢(١٧٣٫٥٧٧)١٣٧(١٨٢٫١٠٠نقدیة وأرصدة لدى البنك المركزي
)٣(١٦٢٫٤٠٦)٤٣(١٨٩٫٤٠٦مستحق من البنوك

قروض وسلفیات للعمالء
)٩٫٥٩١(٤٩٢٫٩٢٥)٩٫٣٩٨(٤٩٣٫٢١٣الخدمات المصرفیة لألفراد وإدارة الثروات-
)٢٧٫٥٨٩(٩٧١٫٣٨٠)٢٥٫٧٨٤(٨٣٣٫١١٢الخدمات المصرفیة للشركات-

)٣٩(١٦٫٠٩٥)٢٤٠(٢٢٫٣٧٣أخرىأصول
)٣٧٫٢٨٤(١٫٨١٦٫٣٨٣)٣٥٫٦٠٢(١٫٧٢٠٫٢٠٤في المیزانیة العمومیةالقیمة الدفتریةمجموع إجمالي 

)١٫٩١٧(٥٤٨٫٢٦٥)١٫٣٠٥(٧٣٠٫٩٧١قروض وارتباطات أخرى متعلقة باالئتمان
)١٫٩١٧(٥٤٨٫٢٦٥)١٫٣٠٥(٧٣٠٫٩٧١إجمالي القیمة االسمیة خارج المیزانیة العمومیة

العادلةالقیمة

مخصص مذكرة 
الخسائر 

اإلئتمانیة 
القیمة العادلةالمتوقعة

مخصص مذكرة 
الخسائر اإلئتمانیة 

المتوقعة
لایر عماني ألفعمانيلایرألفألف لایر عماني ألف لایر عماني

)١٥٤(٥٨٣٫٣١٧)١٠٦(٦٢١٫٢٣٣إستثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

رأس المال٢٠

دیسمبر ٣١و٢٠١٨مارس ٣١لایر ُعماني للسھم الواحد (٠٫١٠٠سھماً مدفوعاً بالكامل بقیمة ٢٫٠٠٠٫٣١٢٫٧٩٠مال البنك إلى ینقسم رأس
٠٫١٠٠ملیون سھم بقیمة ٧٫٥٠٠لایر ُعماني للسھم الواحد). یبلغ رأس المال المصرح بھ للبنك ٠٫١٠٠سھماً بقیمة ٢٫٠٠٠٫٣١٢٫٧٩٠-٢٠١٨

للسھم الواحد).٠٫١٠٠ملیون سھم بقیمة ٧٫٥٠٠-٢٠١٨دیسمبر ٣١و٢٠١٨مارس ٣١لایر ُعماني للسھم الواحد (

المساھمون الرئیسیون

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

دیسمبر٣١مارس٣١مارس٣١

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٨

عدد األسھمعدد األسھمعدد األسھم

١٫٠٢٠٫١٥٩٫٥٢٣٥٢٣٫١٥٩٫٠٢٠٫١٥٢٣٫١٥٩٫٠٢٠٫١إتش إس بي سي الشرق األوسط القابضة بي في

االحتیاطیات٢١

قانونياحتیاطي)أ(

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

مالیةاستثمارات-اآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةالقیمةاحتیاطي)ب(

مة العادلة ییمثل احتیاطي القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تغیرات القیمة العادلة (بالصافي من الضریبة) لألصول المالیة المقاسة بالق
من خالل الدخل الشامل اآلخر.  
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من أسھم البنك    %١٠األطراف ذات العالقة ومن یملكون ٢٢

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

من أسرھم.

رة العلیا ھم األشخاص الذین یملكون الصالحیة والمسؤولیة لتخطیط وتوجیھ أنشطة البنك والتحكم بھا بمن في ذلك أعضاء مجلس إدارة موظفو اإلدا
البنك.

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

مع البنك.

. یةوالتشغیلمصرفیةالالخدماتمثلسيبيإسإتشمجموعةفيزمیلةأخرىشركاتمعمعامالتفياالعتیاديعملھسیاقفيالبنكیدخل
خبراتالفيالبنكیشاركالعالم،مستوىعلىالمالیةالخدماتمؤسساتأكبرمنواحدةفيعضواً البنككونمنطلقومنالخصوص،وجھوعلى

شإتمجموعةشركاتمنعددمعمعامالتفيیدخلأوخدماتویستلمیقدم. البنك سيبيإسإتشمجموعةمنالمقدمةالكبیرةواالقتصادیات
لإلعالناتلعالمیةاالعقودمنواالستفادةالعالمأنحاءجمیعفيالمستخدمةالتكنولوجیةالمنصاتتطویرتكلفةفيالمشاركةذلكفيبماسي،بيإس

ألطرافلالمعروضةتلكتماثلبشروطالعالقةذاتاألطرافمعالمعامالتھذهوتتم. التشغیلیةالمجاالتمنوغیرھاوالتدریبالتسویقوأبحاث
.العالقةذاتغیر

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

األمالشركة

أخرى أطراف
عالقةذات

بالمجموعة
أعضاء

اإلجماليآخرونمجلس اإلدارة

٢٠١٩مارس٣١
عمانيلایر

باآلالف
عمانيلایر  

باآلالف
عمانيلایر

باآلالف
عمانيلایر

باآلالف
عمانيلایر

باآلالف

٣٦٩٨٥٫٣٩٥٨٥٫٧٦٤ - -وسلفیاتقروض

٢٫٦٤٠٢٠٣٢١٫٠١٧٢٣٫٨٦٠ -أخرىوحساباتوودائعجاریةحسابات

١٢٫٢٥٧١٨٢٫٠٤٨ -١٦٩٫٧٩١ -وضماناتاعتمادخطابات

١٫٤٥١١٫٤٥١ - - -قبولأوراق

٤٧٫٤٥٢ - -٤٧٫٤٥٢ -البنوكمنمستحق

٢٠٫٥٤٥ - -٢٠٫٥٤٥ -*البنوكإلىمستحق

١٢٥٫٣٣٩ - -١٢٥٫٣٣٩ -ضمان مستلم

٢٠١٩مارس٣١فيالمنتھیةللفترة

)٢٩٩( - -)٢٩٩( -**الرسومإیراداتصافي

)٤()٣٫٢٧٨( -أخرىتشغیلمصروفات  )٣٫٧٢٧()٤٤٥(

)١( - - -ومعداتممتلكاتشراء  )١(  

ومصاریف مستحقة الدفعسي بيإسملیون لایر ُعماني من الشركات التابعة لـ إتش١٤٫٦مبلغ أرصدة فوسترو ب* یتضمن المستحق إلى البنوك
.٢٠١٩مارس ٣١سي كما في بيإسإتشإلى الشركات التابعة لـملیون لایر ُعماني ٥٫٩بمبلغ 

ملیون لایر عماني متكبدة عن التعویض المستلم كضمان من الشركات التابعة                ٠٫٤** یتضمن صافي إیرادات الرسوم مصروفات رسوم بمبلغ 
لـ إتش إس بي سي.
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الشركة األم

أطراف أخرى 
ذات عالقة 
بالمجموعة

أعضاء
اإلجماليأخرىمجلس اإلدارة

٢٠١٨مارس ٣١
لایر عماني 

باآلالف
 لایر عماني

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف

٣٩٥٠٧٦٫١٦٩٤٧١٫١٦٩ - -قروض وسلفیات

١١٠٫٢٤٧٦٦٩١٫١٥٢٧٧٫١٨ -حسابات جاریة وودائع وحسابات أخرى

٣٧٥٫٥٢١٧٫٨١ -٨٤٢٫٧٥ -خطابات اعتماد وضمانات

٠٨٦٫١٠٨٦٫١ - - -أوراق قبول

٣١٠٫٥٢ - -٣١٠٫٥٢ -مستحق من البنوك

٠٥٥٫٢٤ - -٠٥٥٫٢٤ -*مستحق إلى البنوك

١٥٩٫٨٢٩ - -١٥٩٫٨٢٩ -مستلمضمان

٢٠١٨مارس ٣١للفترة المنتھیة في 

)٢٢( -**صافي إیرادات الرسوم  - - )٢٢(  

)٣()٢١٤٫٣( -مصروفات تشغیل أخرى  )٧٣١٫٣()٥١٤(

 - - - - -شراء ممتلكات ومعدات

لـ إتشملیون لایر ُعماني من الشركات التابعة٣٫٣ملیون لایر ُعماني وقروض بمبلغ ١٧٫٤مبلغ أرصدة فوسترو بالبنوك* یتضمن المستحق إلى 
مارس ٣١سي كما في بيإسإلى الشركات التابعة لـ إتشالدفع ملیون لایر ُعماني عن مصاریف مستحقة ٣٫٤سي ومستحقات بمبلغ بيإس

٢٠١٨.

ملیون لایر عماني متكبدة عن التعویض المستلم كضمان من الشركات التابعة ٠٫١** یتضمن صافي إیرادات الرسوم مصروفات رسوم بمبلغ 
سي.بيإسلـ إتش

الشركة األم

أخرىأطراف
عالقة ذات

بالمجموعة
أعضاء
اإلجماليأخرىاإلدارةمجلس

٢٠١٨دیسمبر٣١كما في 
عمانيلایر

باآلالف
عمانيلایر

باآلالف
عمانيلایر

باآلالف
عمانيلایر

باآلالف
عمانيلایر

باآلالف

٣٧٨١٢٤٫٠٤٩١٢٤٫٤٢٧ - -وسلفیاتقروض

٣٫١٦٥١٨٩١٦٫١١٤١٩٫٤٦٨ -أخرىوحساباتوودائعجاریةحسابات
١٠٫٢٣١١٧٩٫٥٣٢ -١٦٩٫٣٠١ -وضماناتاعتمادخطابات

٩١١٩١١ - - -قبولأوراق
٤٥٫٨٥٠ - -٤٥٫٨٥٠ -البنوكمنمستحق
٢١٫٧٨٠ - -٫٧٨٠٢١ -*البنوكإلىمستحق

١٢٨٫٣٣٠--١٢٨٫٣٣٠-ضمان مستلم

لـ إتشالتابعة ملیون لایر ُعماني من الشركات ٦٫٣ملیون لایر ُعماني وقروض بمبلغ ١٠٫٦مبلغ أرصدة فوسترو ب* یتضمن المستحق إلى البنوك
دیسمبر ٣١في سي كما بيإسإلى الشركات التابعة لـ إتشالدفعملیون لایر ُعماني عن مصاریف مستحقة٤٫٩سي ومستحقات بمبلغ بيإس

٢٠١٨.

ملیون لایر ٥٫٤: ٢٠١٨دیسمبر ٣١: ال شىء و٢٠١٨مارس ٣١ملیون لایر ُعماني (٢٢٫١قروض وسلف بمبلغ بشراءالسنةخاللالبنكقام
.البنكمععالقةذوطرفاً لیسالقروضبتلكالصلةذوالعمیلأنإال. سيبيإسإتشلـالتابعةالشركاتمنُعماني) 

%٦٫٥و%١٫٤٥بین: ٢٠١٨مارس٣١(سنویاً %٦٫٥و%١٫٤٥بینتتراوحبمعدالتفائدةالعالقةذاتاألطرافوسلفیاتقروضتحمل
).سنویاً %١٫٢٥و%٠٫٢بین: ٢٠١٨مارس٣١(سنویاً %١٫٢٥و%٠٫٢بینتتراوحبمعدالتفائدةالعالقةذاتاألطرافودائعوتحمل). سنویاً 

تعویضات موظفي اإلدارة العلیا
فترة الثالثة أشھر

المنتھیة في
فترة الثالثة أشھر

المنتھیة في
مارس٣١مارس٣١

٩٢٠١٨٢٠١
لایر عماني 

باآلالف
 لایر عماني

باآلالف

٣٩٧٣٦٦أجور ورواتب ومنافع أخرى قصیرة األجل

٣١٩٢٨٦التوظیفمنافع ما بعد 

٧١٦٦٥٢
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القطاعات التشغیلیة٢٣

.(و)٢٫١المالحظة فيالبنكتقریرمناقشة العوامل المستخدمة لتحدید قطاعات تمت

٢٠١٩مارس ٣١

الخدمات 
المصرفیة 

التجاریة

الخدمات 
المصرفیة 

لألفراد وإدارة 
الثروات

الخدمات 
المصرفیة 

العالمیة 
واألسواق

مركز خدمات 
اإلجماليالشركات

لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

صافي إیرادات الفوائد
١٫١٣٧٦٫٧٩٣٤٫٩٠٩٢٫٦٠٥١٥٫٤٤٤خارجي-
-)٤٫٥٨٢()١٫٠٦١(٤٫٨٠٧٨٣٦داخلي-

١٥٫٤٤٤)١٫٩٧٧(٥٫٩٤٤٧٫٦٢٩٣٫٨٤٨
٢٫٨٢٣)٣٥(٤٩٢١٫٠٥٨١٫٣٠٨صافي إیرادات الرسوم
٣٣٢٣٢٦٨٧٢٢٫٤٥٦٣٫٩٨٦صافي إیرادات التداول

التغیرات في القیمة العادلة لالستثمارات المالیة المقاسة بالقیمة 
)١٠٦()١٠٦(---والخسارةالعادلة من خالل الربح 

١٢٩٢٦)٢٩()٤٤()٣٠(خرىاألتشغیل الإیرادات 
٦٫٧٣٨٨٫٩٦٩٥٫٩٩٩٤٦٧٢٢٫١٧٣إجمالي إیرادات التشغیل

التغیر في الخسائر االئتمانیة المتوقعة والمحمل من انخفاض قیمة 
٨٥)٤(٢٤٨)٨١()٧٨(االئتمان األخرى

٦٫٦٦٠٨٫٨٨٨٦٫٢٤٧٤٦٣٢٢٫٢٥٨صافي إیرادات التشغیل
)١٢٫٤٧٨()٥٧٥()١٫٦٥٨()٧٫١٩٥()٣٫٠٥٠(إجمالي مصروفات التشغیل

٩٫٧٨٠)١١٢(٣٫٦١٠١٫٦٩٣٤٫٥٨٩الربح قبل الضریبة
٣٩٣٫٢١٨٤٨٥٫٧٩٧٤٣٥٫٨٥٦١٫٠٤٠٫١٤٩٢٫٣٥٥٫٠٢٠أصول قطاعیة مبلغ عنھا

١٫٠٧٥٫٥٦٥٦٠٧٫٤٣٢٢٩١٫٥١٨٥٠٫٥٥٨٢٫٠٢٥٫٠٧٣التزامات قطاعیة مبلغ عنھا

٢٠١٨مارس٣١

الخدمات
المصرفیة
التجاریة

الخدمات
المصرفیة 

وإدارةلألفراد
الثروات

الخدمات
المصرفیة

العالمیة
واألسواق

خدماتمركز
اإلجماليالشركات

عمانيلایر
باآلالف

عماني لایر
باآلالف

عمانيلایر
باآلالف

عمانيلایر
باآلالف

عمانيلایر
باآلالف

الفوائدإیراداتصافي
١٫٩٥٩٦٫٧٢١٣٫٩٢٦١٣٣٫٢٧٣٩٫١٤خارجي-
-)٩٢٠٫١()١٫٣٥٠(٢٫٣٩٧٨٧٣داخلي-

٤٫٣٥٦٧٫٥٩٤٢٫٥٧٦٢١٣٧٣٩٫١٤
٨١٢٫٣)٣٢(١٫١٣٩٦٧٧٢٫٠٢٨الرسومإیراداتصافي
٣٩٨٣١٥٩٨٨٥٨٦٢٨٧٫٢التداولإیراداتصافي

القیمةبالمقاسةالمالیةلالستثماراتالعادلةالقیمةفيالتغیرات
)٣٦()٣٦(---والخسارةالربحخاللمنالعادلة
٥٩٢٥)٩()١٦()٩(األخرىالتشغیلإیرادات
٥٫٨٨٤٨٫٥٧٠٥٫٥٨٣٧٩٠٨٢٧٫٢٠التشغیلإیراداتإجمالي
قیمةانخفاضمنوالمحملالمتوقعةاالئتمانیةالخسائرفيالتغیر

٩٦٠١٨٩٦٠٠٫١)١٫٣٠٠(١٫٧٥١األخرىاالئتمان
٧٫٦٣٥٧٫٢٧٠٦٫٥٤٣٩٧٩٤٢٧٫٢٢التشغیلإیراداتصافي
)٦٧٧٫١٢()٣١٩()١٫٤٧٠()٨٫٠٧٦()٢٫٨١٢(التشغیلمصروفاتإجمالي
٥٫٠٧٣٦٦٠٧٥٠٫٩)٨٠٦(٤٫٨٢٣الضریبةقبلالربح

٥١٥٫١٧٤٤٨٥٫٠٣١٤٤٦٫٩٢٨٠٦٣٫٩٦٤١٩٦٫٤١١٫٢عنھامبلغقطاعیةأصول
١٫٠١١٫٣٣٤٦٤٠٫٩٣٧٣٨٣٫٢٤٦٤٣٩٫٦٠٩٥٦٫٠٩٥٫٢عنھامبلغقطاعیةالتزامات
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كفایة رأس المالنسبة ٢٤

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

مارس ٣١(٢٠١٩بما في ذلك حاجز المحافظة على رأس المال لعام %١٣٫٥على البنوك االحتفاظ بالحد األدنى من معدل كفایة رأس المال وھو 
) وفقاً لإلرشادات المنصوص علیھا من قبل البنك المركزي الُعماني.%١٢٫٨٧٥: ٢٠١٨دیسمبر ٣١و%١٣٫٨٧٥: ٢٠١٨

دیسمبر٣١مارس٣١مارس٣١

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٨
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني

باآلالف
لایر عماني

باآلالف

١٣١٩٫٢٠٤٩٢١٫٣٠٥٣١٨٫٠٥٦/الفئة ١مال األسھم العادّیة رأس

٢١٢٫٣٤٣٣٠٧٫١٨١٥٫٤٣٨رأس المال الفئة 

٣٣١٫٥٤٧٢٢٨٫٣٢٤٣٣٣٫٤٩٤التنظیميالمالرأسإجمالي

١٫٦٦٥٫٢٩٤٦٠٤٫٠٠١٫٢١٫٧١٨٫٥٤٩بالمخاطرمرجحةأصول

%١٨٫٥١%١٥٫٢٨%١١٧٫١٩الفئة/ ١العادیةاألسھممالرأسمعدل

%١٩٫٤١%١٦٫٢٠%١٩٫٩١المالرأسمعدلإجمالي

النقد وما یماثل النقد ٢٥

مارس٣١مارس٣١إیضاحات

٢٠١٩٢٠١٨

)أ(٢٥
عمانيلایر

باآلالف
لایر عماني

باآلالف

الضریبةقبلالربحفيمضمنةنقدیةغیربنود
خالل الربحالتغیرات في القیمة العادلة لإلستثمارات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من 

١٠١٠٦٣٦والخسارة

)١٫٦٠٠()٨٥( ٥التغیر في الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة والمحمل من إنخفاض قیمة اإلئتمان األخرى

٦١٨٣٩٩إستھالك ممتلكات ومعدات

٧٥٧١٥٧١إھالك أصول غیر ملموسة

)١٫٦٨٣()٧٧٤(إھالك خصم إستثمار مالي

٨٥٧٣الحالیة مع الفوائدتكلفة خدمات الموظفین 

٧-إیجار تمویلي محمل

-)٣٩٧(أثر تحویل عملة

-)٢(الخسارة من إستبعاد ممتلكات ومعدات

٢٫١٩٧(١٢٢(

مارس٣١مارس٣١

٢٠١٩٢٠١٨

(ب)٢٥
عمانيلایر

باآلالف
لایر عماني

باآلالف

التشغیلیةاألصولفيالتغیر

)٣٢٫٤٧٨(٩٧٫١٦٧بالصافي-قروض وسلف إلى العمالء التغیر في

)٢٫٠٦٩()٤٫٠٠٣(التغیر في  أصول أخرى

٣٤٫٥٤٧(٩٣٫١٦٤(

مارس٣١مارس٣١

٢٠١٩٢٠١٨

)ج(٢٥
عمانيلایر

باآلالف
لایر عماني

باآلالف

التشغیلیةاإللتزاماتفيالتغیر

٤٠٫٥٨٧)١٢٫٧٥٠(التغیر في ودائع من العمالء

)٦٫٥٥٠(٦٫١١٣التغیر في اإللتزامات األخرى

)٣٤٫٠٣٧)٦٫٦٣٧
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مبین أدناه:المدققةغیرالمختصرةالمرحلیةالماليالمركزقائمةتسویة مكونات النقد وما یماثل النقد مع البنود المقابلة المدرجة في (د)٢٥

مارس٣١مارس٣١

٢٠١٩٢٠١٨
لایر عماني

باآلالف
لایر عماني

باآلالف

تشتمل قائمة المركز المالي المرحلیة المختصرة غیر المدققة على:

١٨١٫٩٦٣٥١٥٫١٧٣المركزي  البنكنقدیة وأرصدة لدى 

١٨٩٫٣٦٣٤٠٣٫١٦٢مستحق من البنوك  

)٥٢٥٫٧٤()٣٦٫٩١٠(مستحق إلى البنوك  

٣٣٤٫٤١٦٣٩٣٫٢٦١

تغطیة السیولة نسبة٢٦

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

) وفقاً لإلرشادات المنصوص %٩٠: ٢٠١٨مارس ٣١(٢٠١٩لعام %١٠٠ویتوجب على البنوك االحتفاظ بحد أدنى من نسبة تغطیة السیولة یبلغ 
).%١٢٥–٢٠١٨مارس ٣١(%٢٤٥ھو ٢٠١٩مارس ٣١لبنك كما في امتوسط نسبة تغطیة سیولة بلغعلیھا من قبل البنك المركزي الُعماني.

:٢٠١٩مارس ٣١اإلفصاح عن نسبة تغطیة السیولة للفترة المنتھیة في 
٢٠١٩مارس ٣١

غیرالقیمةإجمالي
المرجحة

(المتوسط*)

إجمالي القیمة 
المرجحة 

(المتوسط*)
باآلالفعمانيلایرلایر عماني باآلالف

الجودةعالیةالسائلةاألصول
٧٣٥٫٢٠١الجودةعالیةالسائلةاألصولإجمالي١

الصادرةالنقدیةالتدفقات
٧١١٫٥٨٣٧٣٢٫٤٣:ومنھاالصغیرة،المؤسساتوودائعاألفرادودائع٢
٢٩٢٫٧٦٩١٤٫٦٣٨ثابتةودائع-٣
٩٤٢٫٢٩٠٢٩٫٠٩٤ثباتاأقلودائع-٤
١٫٠٨٥٫٣٦١٤٦٠٫٨١٨اومنھمضمون،غیربالجملةتمویل٥

 - -المتعاونةالبنوكشبكاتفيوالودائع) المقابلةاألطراف(كافة تشغیلیةودائع-٦
٤٩٧٫٠٨٤٫١٤٣٤٫٤٦٠)المقابلةاألطراف(كافة تشغیلیةغیرودائع-٧
--مضمونغیردین-٨
--مضمونبالجملةتمویل٩

٣٥٫١٥٦٣٫٣٥٢ومنھاإضافیة،متطلبات١٠
 - -األخرىالضماناتومتطلباتالمشتقاتبمخاطرتتعلقصادرةتدفقات-١١
 - -الدینمنتجاتمنالتمویلبخسارةتتعلقصادرةتدفقات-١٢
٣٥٫١٥٦٣٫٣٥٢السیولةوتسھیالتائتمانیةتسھیالت-١٣
--أخرىتعاقدیةتمویلالتزامات١٤
٨٦٨٫٧٦٠٤٣٨٫٤٣أخرىطارئةتمویلالتزامات١٥
٥٥٠٫٩٥٦)١٥+١٠+٥+٢(الصادرةالنقدیةالتدفقاتإجمالي١٦

الواردةالنقدیةالتدفقات
 - -)معكوسشراءإعادة(مثل مضمونإقراض١٧
١٩٦٫٢٥٩٣١٦٫٢٥١بالكاملالسدادمنتظمةمخاطرمنواردةنقدیةتدفقات١٨
 - -أخرىواردةنقدّیةتدفقات١٩
١٩٦٫٢٥٩٣١٦٫٢٥١)١٩+١٨+١٧(الواردةالنقدیةالتدفقاتإجمالي٢٠

٧٣٥٫٢٠١الجودةعالیةالسائلةاألصولإجمالي٢١
٦٤١٫٢٩٩)٢٠-١٦(الصادرةالنقدیةالتدفقاتصافيإجمالي٢٢
%٢٤٥)٢٢/ ٢١(السیولةتغطیةنسبة٢٣

).٢٠١٩مارس -(ینایر* المتوسط البسیط للمالحظات الیومیة على مدار فترة الثالثة أشھر األخیرة 
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نسبة صافي التمویل الثابت٢٧

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

نسبة صافي التمویل تكان.%١٠٠مع حد أدنى بنسبة ٢٠١٨ینایر ١العماني. دخل معیار نسبة صافي التمویل الثابت حیز التنفیذ اعتباراً من 
).%١٢٤–٢٠١٨مارس ٣١(%١٣٧ھي٢٠١٩مارس ٣١ك كما في الثابت للبن

:٢٠١٩مارس٣١ابت للفترة المنتھیة في اإلفصاح عن نسبة صافي التمویل الث

القیمة غیر المرجحة من حیث فترة االستحقاق المتبقیةعناصر التمویل الثابت المتاح

دون استحقاق
أقل من 

أشھر٦

أشھر ٦
إلى اكثر من 

سنة واحدة
سنة واحدة 

فأكثر 
القیمة المرجحة

٣٤٢٫٢٩٠---٣٤٢٫٢٩٠رأس المال:١
٣٣٤٫٣٧١---٣٣٤٫٣٧١رأس المال التنظیمي٢
٧٫٩١٩---٧٫٩١٩مال األخرىالأدوات رأس٣
٥٦٤٫٤٤٢١٧٫٧١٢١٣٫١٢٣٣٫٣٤٥٥٥٢٫٨٢١ودائع األفراد وودائع العمالء من الشركات الصغیرة٤
٢٦٠٫٨١٠-٢٧٣٫٧٣٩٤٥٨٣٤٠ودائع ثابتة٥
٢٩٠٫٧٠٣١٧٫٢٥٤١٢٫٧٨٣٣٫٣٤٥٢٩٢٫٠١١ودائع أقل ثباتا٦
١٫٠٢٧٫٥٢٤١٨٩٫١٤٣١٣١٫٢٤٠٢٫٤٢٣٦٧٦٫٣٧٦:بالجملةتمویل ٧
١٨٫٤٥٦---٣٦٫٩١١ودائع تشغیلیة٨
٩٩٠٫٦١٣١٨٩٫١٤٣١٣١٫٢٤٠٢٫٤٢٣٦٥٧٫٩٢٠آخربالجملةتمویل ٩

-----التزامات بأصول متقابلة متكافئة١٠
--٥٩٫١١٠١٩٫٢٠٣١٫٥٥١التزامات أخرى:١١
--التزامات المشتقات لغرض نسبة صافي التمویل الثابت١٢

١٣
جمیع االلتزامات وحقوق المساھمین األخرى غیر المشمولة 

--٥٩٫١١٠١٩٫٢٠٣١٫٥٥١اعالهفي الفئات المذكورة 
١٫٥٧١٫٤٨٧إجمالي التمویل الثابت المتاح١٤

عناصر التمویل الثابت المطلوب

١٥
إجمالي األصول السائلة عالیة الجودة لغرض نسبة صافي 

٣١٫٠٤٩----التمویل الثابت

١٦
المؤسسات المالیة األخرى المحتفظ بھا لدىالودائع 

ألغراض تشغیلیة
٩٫٦٦٨---١٩٫٣٣٦

٢٫٤٨٤٥٢٨٫٧٢١٢٠٫١٥٠٨٤٣٫٦٣٥٩٦٧٫٦٣١القروض المنتظمة واالوراق 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 
٢٥٫٥١١--١٧٠٫٠٧٠-مضمونة لمؤسسات مالیة 

٢٠
قروض منتظمة لعمالء من غیر المؤسسات المالیة وقروض 
للعمالء من األفراد والشركات الصغیرة وقروض لصنادیق 

٣٥٥٫٦٤٩١٧٫٤٧٧٧٤١٫٤٣٤٨٢٦٫٤٩٥-مركزیة ومؤسسات القطاع العام، منھاسیادیة وبنوك 

٢١
بموجب %٣٥بمخاطر مرجحة أقل من أو تساوي -

٧٩٫٤٩٨٥١٫٦٧٤---لمخاطر االئتمانموحدال٢منھج بازل 
٣٫٠٠٢٢٫٦٧٣١٠٢٫٢٠١٦١٫٨٤١-رھون عقاریة سكنیة منتظمة ، منھا:٢٢

٢٣
بموجب %٣٥أو تساوي بمخاطر مرجحة أقل من -

٣٫٠٠٢٢٫٦٧٣٩٠٫٧٧٤٥٩٫٠٠٣-الموحد لمخاطر االئتمان٢منھج بازل 
األوراق المالیة لم ینقضي موعد استحقاقھا وال تصنف ٢٤

كأصول سائلة عالیة الجودة، وتشمل األسھم المتداولة في 
٢٫١١١---٢٫٤٨٤أسواق المال

-----أصول بالتزامات متقابلة متكافئة٢٥

٥٫٤٧٠٧٤٫٦٩٩-٤٢٫٢٢٣٢٦٫٢٢٦أصول أخرى:٢٦

-----سلع مادیة متداولة، شاملة الذھب٢٧

أولیة من عقود المشتقات كھوامشأصول مسجلة ٢٨
--واالشتراكات في صنادیق األطراف المقابلة المركزیة 

٥٫٨٧١٥٫٨٧١-أصول المشتقات لغرض نسبة صافي التمویل الثابت٢٩

التزامات مشتقة لغرض نسبة صافي التمویل الثابت قبل ٣٠
--خصم ھامش الفرق المسجل

٤٢٫٢٢٣٢٠٫٣٥٥٧٨٠٥٫٤٧٠٦٨٫٨٢٨جمیع األصول األخرى غیر المشمولة في الفئات السابقة٣١

٨٣٣٫٥٥٨٤٩٫٤٢٢٤٢٤٫٠٩٢٦٥٫٣٥٤-بنود خارج المیزانّیة العمومّیة٣٢

١٫١٤٨٫٤٠١إجمالي التمویل الثابت المطلوب٣٣

%١٣٧نسبة صافي التمویل الثابت (%)٣٤
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المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة (تابع)المعلوماتإیضاحات حول 

٣٤

الماليالرفعنسبة ٢٨

). ُتحتسب الرفع المالينسبة بالخاصة ٣(اإلرشادات حول بازل الصادر عن البنك المركزي العماني ١١٥٧ب م للتعمیمالرفع المالينسبة تخضع 
عتباراً منإلتنفیذ حیز االرفع المالينسبة شھریة ویتم رفع تقاریر عنھا إلى البنك المركزي العماني. دخل معیار ربع على فترات الرفع المالينسبة 

–٢٠١٨مارس ٣١(%١١٫٤ھي٢٠١٩مارس ٣١للبنك كما في الرفع الماليكانت نسبة .%٤٫٥مع حد أدنى بنسبة ٢٠١٨دیسمبر٣١
١١٫١%.(

ملخص المقارنة بین األصول المحاسبیة ومقیاس التعرض لنسبة الرفع المالي: ١الجدول 

كما فيالبند
٣١/٣/٢٠١٩

٢٫٣٥٥٫٠٢٠وفقاً للقوائم المالیة المنشورةالمجمعةإجمالي األصول ١
في الكیانات البنكیة أو المالیة أو التأمینیة أو التجاریة التي خضعت للتجمیع تسویات لالستثمارات ٢

-ألغراض محاسبیة ولكن خارج نطاق التجمیع التنظیمي
تسویات لألصول االستئمانیة المدرجة في المیزانیة العمومیة وفقاً لإلطار المحاسبي المطبق ولكنھا ٣

الماليمستثناة من مقیاس التعرض لنسبة الرفع 
-

١١٫٨٢٤تسویات لألدوات المالیة المشتقة٤
-تسویات لمعامالت تمویل األوراق المالیة (مثل الشراء العكسي واإلقراض المضمون المماثل)٥
تسویات للبنود خارج المیزانیة العمومیة (مثل التحول إلى مبالغ مكافئة لالئتمان للتعرضات خارج ٦

٤٤٥٫٥٠٧المیزانیة العمومیة)
)٢٫٢٧٤(تسویات أخرى٧
٢٫٨١٠٫٠٧٧التعرض لنسبة الرفع المالي٨

الماليالرفعلنسبةالعاماإلفصاحنموذج: ٢الجدول
البند

كما في
٣١/٣/٢٠١٩

مل تشالبنود داخل المیزانیة العمومیة (باستثناء المشتقات ومعامالت تمویل األوراق المالیة، ولكنھا ١
٢٫٣٥٥٫٠٢٠الضمانات)

)٢٫٢٧٤()٣وفقاً لبازل ١(مبالغ األصول المخصومة لتحدید رأس المال الفئة ٢
(باستثناء المشتقات ومعامالت تمویل األوراق المالیة) إجمالي التعرضات داخل المیزانیة العمومیة ٣

٢٫٣٥٢٫٧٤٦)٢و١(مجموع البندین 
التعرضات للمشتقات

٥٫٩٦١االستبدال المرتبطة بجمیع معامالت المشتقات (أي صافیة من ھامش التغیر النقدي المؤھل)تكلفة ٤
٥٫٨٦٣المبالغ اإلضافیة عن التعرض المستقبلي المحتمل المرتبطة بجمیع معامالت المشتقات٥
لإلطار المحاسبي إجمالي ضمانات المشتقات المقدمة عند الخصم من أصول المیزانیة العمومیة وفقاً ٦

-المطبق
-(اقتطاعات األصول المستحقة لھامش التغیر النقدي المقدم في معامالت المشتقات)٧
-(الطرف المقابل المركزي المعفي من التعرضات التجاریة التي تم تسویتھا للعمیل)٨
-القیمة االسمیة الفعلیة المعدلة للمشتقات االئتمانیة المكتتبة٩

-(تسویات اسمیة فعالة معدلة واقتطاعات إضافیة للمشتقات االئتمانیة المكتتبة)١٠
١١٫٨٢٤)١٠إلى ٤إجمالي التعرضات للمشتقات (مجموع البنود ١١

-التعرضات لمعامالت تمویل األوراق المالیة 
تسویة المعامالت إجمالي أصول معامالت تمویل األوراق المالیة (مع عدم إدراج المقاصة) بعد ١٢

-المحاسبیة للبیع
-(مبالغ الدائنیات والمدیونیات النقدیة المخصومة من إجمالي أصول معامالت تمویل األوراق المالیة)١٣
-تعرض مخاطر ائتمان الطرف المقابل ألصول معامالت تمویل األوراق المالیة١٤
-التعرضات لمعامالت الوكیل١٥
-)١٥إلى ١٢التعرضات لمعامالت تمویل األوراق المالیة (مجموع البنود إجمالي ١٦

التعرضات األخرى خارج المیزانیة العمومیة
١٫٣٠٧٫٠٧٢التعرض خارج المیزانیة العمومیة بإجمالي القیمة االسمیة١٧
)٨٦١٫٥٦٥((تسویات للتحویل إلى المبالغ المكافئة لالئتمان)١٨
٤٤٥٫٥٠٧)١٨و١٧البنود خارج المیزانّیة العمومیة (مجموع البندین ١٩

رأس المال وإجمالي التعرضات
١٣١٩٫٢٠٤رأس المال الفئة ٢٠
٢٫٨١٠٫٠٧٧)١٩و١٦و١١و٣إجمالي التعرضات (مجموع البنود ٢١

نسبة الرفع المالي
١١٫٤(%)٣نسبة الرفع المالي وفقاً لبازل ٢٢

أرقام المقارنة٢٩

لتتوافق مع عرض الفترة الحالیة. ولم تؤد عملیة إعادة التصنیف ھذه إلى تغیر الربح وحقوق ٢٠١٨تمت إعادة تصنیف أرقام مقارنة معینة لعام 
المساھمین المشمولة في تقریر الفترة السابقة.
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