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 2019 يونيو 30 في المنتهية أشهر الستة لفترة اإلدارة مجلس تقرير

 األفاضل، المساهمون
 

 .2019 عاممن  للنصف األول لبنككم المالّية النتائج لكم أقدم أن يسرني اإلدارة، مجلس عن نيابة  
 

 ملخص األداء

في صافي  %24.7زيادة بنسبة من العام  في النصف األول أداؤناُيظهر . 2019يسرني أن أطلعكم عن النتائج المشجعة للنصف األول من عام 
إلى نمو إيراداتنا ، ويعود ذلك أساسا   2018مليون لاير عماني للفترة نفسها من عام  15.4مليون لاير عماني مقارنة مع  19.2األرباح لتصل إلى 

 صارمة على التكاليف.الرقابة الفرض والمحرر في الخسائر اإلئتمانية المتوقعة واإلستمرار في  ٪4.9بنسبة 
 

مليون  29.8 معمقارنة  2019 يونيو 30مليون لاير عماني للفترة المنتهية في  30.6ليصل إلى  ٪2.7الفوائد بنسبة  إيراداتصافي  فيبلغ النمو 
 فائض في اإلستثمارواالستفادة من  للشركات المصرفية الخدمات قروض، وذلك بسبب ارتفاع العائد على  2018 عاملاير عماني للفترة نفسها من 

الرسوم بنسبة  . انخفض صافي إيراداتوالتي تتم مقاصتها جزئيا  مع التكلفة المرتفعة على الودائع ألجل البنوك بين التعامل سوقفي  لدينا السيولة
إلى عدم تكرار بعض الرسوم الهيكلية  أساسا  ذلك  ويعود 2019 يونيو 30مليون لاير عماني للفترة المنتهية في  5.5 مبلغ إلى ليصل 16.7٪

  في نفس الفترة من العام الماضي. للشركات المصرفية الخدمات في ئنامن عمال ستشاريةاإلو
 
 الماضي العاممليون لاير عماني لنفس الفترة من  5.9 معمليون لاير عماني مقارنة  8.3ليصل إلى  ٪40.7بنسبة  التداول إيراداترتفع صافي إ

 إلرتفاع الدخل من تبادل العمالت األجنبية. نتيجة
 
 لماليةا األصولقيمة  فينخفاض واإل للبنكئتمانية المتوقعة اإلخسائر المليون لاير عماني عن التغير في  2.3صافي مبلغ محرر بقيمة  تسجيلتم 

ا بتخفيض  نخفاضإان ك . الماضي العام من نفسها للفترةمليون لاير عماني  1.0 وقدره محرر صافي معمقارنة  الخسائر االئتمانية المتوقعة مدفوع 
تم  والتي ،(عجزال من الناتجة الخسارةفي معدالت  إيجابية خطوةمليون لاير عماني ) 5.3الخسائر االئتمانية المتوقعة في قطاع التجزئة بمقدار 

مليون لاير عماني )خطوة إيجابية في  3.9بمبلغ  للشركات المصرفية الخدمات من المتوقعة اإلئتمانية الخسائر في الزيادةمقاصتها جزئيا  من خالل 
 الماضي(. العام

 
 2018 عاممن  للفترة نفسهامليون لاير عماني  25.2 معمليون لاير عماني مقارنة  24.2إلى لتصل  ٪4.0التشغيل بنسبة  مصروفاتنخفضت إ

 بسبب تركيزنا المستمر على التحكم في التكاليف.
 

 يونيو 30مليون لاير عماني كما في  1.397.0مع مليون لاير عماني مقارنة  1.399.0إلى  ٪0.1بنسبة هامشيا القروض والسلفيات للعمالء  نمت
2018. 

 
ة ويقال تزال السيولة لدينا  مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي؛ مليون لاير عماني 2.027.1إلى لتصل  ٪1.1ودائع العمالء بنسبة  إنخفضت
 .2019 عاماألول من  النصففي  %69.0 السوق حيث بلغت نسبة السلف إلى الودائعجدا في 

 
 . 2018 يونيو 30كما في  ٪18.71مقارنة مع  2019 يونيو 30كما في  %18.56البنك مال بلغت نسبة كفاية رأس 

 
 تقديم أفضل تجربة للعمالء

لزخم الذي امستفيدة من  القطاعات المتميزةوتحديدا  في على النمو الخدمات المصرفية لألفراد وإدارة الثروات ، في الربع الثاني ، تواصل تركيز 

 أسرع وأبسط المبالغ عن طريق البطاقة بشكل، والتي تتيح دفع  contactless ، أطلقنا بطاقات  الثاني الحملة في الربع األول. خالل الربع حققته

وقعنا مقمنا بإدخال عدد من التحسينات على بدال  من إدخال رقم التعريف الشخصي. على الصعيد الرقمي ،  في المحالت التي تستقبل هذه البطاقات 
 .الكحلخالل هذا الربع وقمنا بتركيب ماكينة صراف آلي جديدة في منطقة  اإللكتروني

 
مما للتميز كأفضل بنك إستثماري في سلطنة عمان ،  Euromoneyلبنك على جائزة فقد حصل ا،  للشركاتضمن أعمال الخدمات المصرفية 

 ة الفريدة.منصة التغطية المصرفية االستثماريباإلضافة إلى لعمالئنا  عابرة للحدوديعكس مكانتنا القوية وقدرتنا التي ال تضاهى على تقديم حلول 
 

قدرة على جمع جتماعية الإلالهيئة العامة للتأمينات اجتماعية، والذي سيمنح إللعامة للتأمينات اهيئة اكما قمنا بتوفير خدمة الحسابات اإلفتراضية لل
عة من من خالل مجموعة متنو حاليا  ، والتي يتم دفعها  العربي الخليجمنطقة ومعالجة وتحسين تسوية جميع المساهمات التي ترسلها الشركات عبر 

 البنوك المحلية.
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 األفراد والمجتمعاإلستثمار في 

ستثمار في إلواصلنا القد . %90، متقدمة على النسبة المستهدفة من البنك المركزي العماني وهي  %94لقد وصلت نسبة التعمين حاليا  إلى 
الفصول الدراسية وكذلك جلسات التعلم  تعليمي خالل هذا الربع من خالليوم عمل  2.168برامج تدريب الموظفين في البنك ، حيث قدمنا 

 اإللكتروني.
 

يادة ربتكار وإلا حفيزلت البنك"برنامج تطوير" ، وهو األحدث في سلسلة جهود ومبادرات  فقد أطلق البنك، ضمن إطار المسؤولية اإلجتماعية 
 ستدامة.إلجهة تحدي المواإيجاد حلول وتشجيعهم على حول ندرة المياه لدى الشباب الوعي األعمال ورفع مستوى 

 
أتاح لهم الوصول إلى األدوات ومن سلطنة عمان واإلمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر ومصر ،  مشارك 500اجتذب البرنامج أكثر من لقد 

جتماعية وورش العمل المباشرة وفرص المشاركة في الندوات عبر اإلنترنت إلعدتهم على تطوير خطط المشاريع االتعلم لمسا وموجهاتاإللكترونية 
 أفكارهم ومشاريعهم المبتكرة. مع الخبراء والمستشارين للمساعدة في صقل 

 
 الخالصة

 م المستمر.سوق المال على الدعالعامة لهيئة الوللبنك المركزي العماني و المساهمين، أود أن أعرب عن شكري وتقديري لجميع  في الختام
 

مناسبة يوم بالجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، أتقدم بأطيب التهاني والتبريكات لموالنا حضرة صاحب نيابة عن مجلس اإلدارة ، أود أن وبال
 .الرخاء والتنميةمن وهو يواصل قيادة السلطنة للمزيد لجاللته الكامل المستمر ودعمنا  المباركة. مؤكدين النهضة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 كولز -السير شيرارد كوبر 
 اإلدارة مجلس رئيس
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 2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةملخص النتائج غير المدققة لفترة 
 

 
9201 يونيو 30  2018 يونيو 30   

 التغير )%(
 

 

 لاير عماني 
 باآلالف

 لاير عماني 
 باآلالف

 
    

 
 %0.1 1.397.029 1.399.049 بالصافي -قروض وسلفيات للعمالء 

 
    

 
 ٪(1.1) 2.049.034 2.027.082 ودائع العمالء

 
    

 
 %5.7 322.899 341.229 صافي األصول

 
    

 %5.7 0.161 0.171 صافي األصول للسهم الواحد *
 

    

 
 

 فترة الستة أشهر
 المنتهية في

 فترة الستة أشهر
  المنتهية في

 
 

 
 التغير )%( 2018يونيو  30 2019يونيو  30 

 
 

 لاير عماني 
 باآلالف

 لاير عماني 
  باآلالف

 
    

 
 %2.5 29.818 30.572 صافي إيرادات الفوائد

 
    

 
 %25.1 15.369 19.233 ربح الفترة

 
    

 %26.7 0.015 0.019 ربحية السهم الواحد )على مستوى العام( **
 

    

 ٪(0.15) ٪18.71 %18.56 نسبة كفاية رأس المال ***
 

    

 

على عدد األسهم العادية  يونيو 30يتم احتساب صافي األصول )القيمة الدفترية( للسهم الواحد بقسمة صافي األصول )القيمة الدفترية( في      *
 .يونيو 30المصدرة في 

 

تم احتساب ربحيّة السهم الواحد )على مستوى العام( بقسمة صافي الربح بعد الضريبة المنسوب إلى المساهمين العاديين على مستوى العام     **
 على متوسط عدد األسهم العادية المصدرة للفترة. يونيو 30للفترة المنتهية في 

 

 فاية رأس المال. ويمّثل المعدل نسبة األصول المرجحة بالمخاطر إلى رأس المال.تم احتساب معدل كفاية رأس المال وفقا  لمعاهدة بازل لك   ***
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 2019 يونيو 30 يأشهر المنتهية ف الستةة لفترة قائمة الدخل الشامل المرحلية المختصرة غير المدقق
 

  

فترة الثالثة 
أشهر المنتهية 

 يونيو 30في 
2019 

الثالثة فترة 
المنتهية  أشهر
 يونيو 30في 

2018 

فترة الستة 
أشهر المنتهية 

 يونيو 30في 
2019 

فترة الستة 
المنتهية  أشهر
 يونيو 30في 

2018 

 إيضاحات 

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

 34.604 37.468 17.554 19.147 3 إيرادات الفوائد  

 (4.687) (6.896) (2.475) (4.019) 4 مصروفات الفوائد  

 29.818 30.572 15.079 15.128  صافي إيرادات الفوائد  
      

 8.234 7.512 3.657 3.602  إيرادات الرسوم

 (1.589) (2.046) (824) (959)  مصروفات الرسوم

 6.645 5.466 2.833 2.643  صافي إيرادات الرسوم

 5.883 8.312 3.596 4.326  إيرادات التداولصافي 
التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المالية المقاسة بالقيمة 

 (201) (79) (165) 27  العادلة من خالل الربح والخسارة

 128 19 128 19  إيرادات توزيعات األرباح

 485 571 460 545  بالصافي -إيرادات التشغيل األخرى 
إيرادات التشغيل قبل المحمل من انخفاض قيمة صافي 

 42.758 44.861 21.931 22.688   القروض ومخصصات مخاطر االئتمان األخرى
قيمة  واإلنخفاض فيالتغير في الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 993 2.318 (607) 2.233 5 األصول المالية

 43.751 47.179 21.324 24.921  صافي إيرادات التشغيل

 (11.428) (11.583) (5.664) (5.784)  تعويضات ومنافع الموظفين

 (11.862) (10.401) (5.919) (4.911) 6 مصروفات عمومية وإدارية

 (795) (1.153) (396) (535)  ممتلكات ومعداتقيمة إستهالك 

 (1.143) (1.038) (572) (467) 7 إهالك أصول غير ملموسة

 (25.228) (24.175) (12.551) (11.697)  إجمالي مصروفات التشغيل
      

 18.523 23.004 8.773 13.224  الربح قبل الضريبة

 (3.154) (3.771) (1.509) (2.119)  مصروفات ضريبّية

 15.369 19.233 7.264 11.105  ربح الفترة

      الدخل/ )الخسارة( الشاملة األخرى  
 الحقاً إلى ربح أو خسارةالبنود التي ستتم إعادة تصنيفها 

      عند الوفاء بشروط معينة

      أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 (82) 178 484 231  القيمة العادلة (خسارةربح/) -

 (185) 7 (16) (19)  الخسائر االئتمانية المتوقعة المدرجة في قائمة الدخل -

 12 (27) (73) (35)  ضريبة الدخل -

      

 (255) 158 395 177  الضريبة صافي -الشاملة األخرى للفترة  (الخسارةالربح/)

 15.114 19.391 7.659 11.282  إجمالي الدخل الشامل للفترة

     8 األساسية والمعدلة  -ربحية السهم الواحد 

 0.008 0.010 0.004 0.006  )لاير ُعماني( للفترة -

 0.015 0.019 0.015 0.022  )لاير ُعماني( مستوى العامعلى  -
 

المرحلية المختصرة. المعلومات الماليةاإليضاحات المرفقة جزءا  ال يتجزأ من هذه تشكل 
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 2019 يونيو 30قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة غير المدققة كما في 
 

  

يونيو 30في   
9201  

يونيو 30في   
8201  

 مدققة
ديسمبر 31في   
 8201  

 إيضاحات 
 لاير عماني 

 باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف
     األصول

 270.574 122.323 258.187  نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية  
 132.792 350.416 225.678  مستحق من البنوك   
 1.389.559 1.397.029 1.399.049 9 بالصافي -قروض وسلفيات للعمالء  

بالقيمة العادلة من خالل الدخل -استثمارات مالية
 498.986 514.127 514.791 10 الشامل اآلخر  
من خالل الربح    بالقيمة العادلة -استثمارات مالية
 2.340 2.570 2.261 10 أو الخسارة

 37.488 31.790 37.657 11 أصول أخرى  
 954 2.096 879 12 أصول غير ملموسة
 25.521 25.766 23.920 13 ممتلكات ومعدات  

 2.404 2.358 1.844  أصول ضريبة مؤجلة
 2.360.618 2.448.475 2.464.266  إجمالي األصول   

     
     االلتزامات وحقوق المساهمين

     االلتزامات

 37.778 38.293 43.241  مستحق إلى البنوك  
 1.926.125 2.049.034 2.027.082 14 ودائع من العمالء
 48.095 33.862 47.316 15 التزامات أخرى  

 8.179 4.387 5.398  التزامات ضريبة جارية
 2.020.177 2.125.576 2.123.037  إجمالي االلتزامات  

     

     حقوق المساهمين

 200.031 200.031 200.031 20 رأس المال
)أ( 21 احتياطي قانوني    43.016 39.879 43.016 

احتياطي القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
)ب(21 اآلخر  (32)  (1.770) (190)  

 97.584 84.759 98.214  أرباح محتجزة  
 340.441 322.899 341.229  صافي حقوق المساهمين  

     

 2.360.618 2.448.475 2.464.266  إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين  

     

 0.170 0.161 0.171  لاير ُعماني -صافي األصول للسهم الواحد 

     
     بنود خارج الميزانّية العمومّية:

     التزامات عرضية وارتباطات

 47.845 45.452 73.453  اعتمادات مستندية -

 525.074 580.543 512.903  ضمانات وسندات أداء -

 1.228.767 1.219.724 1.476.332 16 أخرى -

  2.062.688 1.845.719 1.801.686 
 

 المرحلية المختصرة. المعلومات الماليةاإليضاحات المرفقة جزءا  ال يتجزأ من هذه تشكل 
  

 بموجب قرار مجلس اإلدارة. 2019 يوليو 29المرحليّة المختصرة في  المعلومات الماليةتم اعتماد إصدار 
 

 

 

 

 أندرو لونج  كولز -سير شيرارد كوبر ال

 الرئيس التنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة
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 2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةقائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية المختصرة غير المدققة لفترة 

 

 

 رأس
 المال

 احتياطي 
 قانوني

احتياطي القيمة 
العادلة من خالل 

 الدخل الشامل اآلخر
األرباح 

 اإلجمالي المحتجزة

 

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

عماني لاير 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

 لاير عماني 
 باآلالف

      

(2.166) 39.879 200.031 2018 يناير 1 في  85.512 323.256 

(720.4) 651 - - 9 رقم الدولي المالية التقارير لمعيار المبدئي التطبيق من التغيرات  (069.4)  

031.200 2018 يناير 1 في كما بيانها معاد أرصدة  879.39  (515.1)  792.80  187.319  

       للفترة الشامل الدخل إجمالي

 15.369 15.369 - - - ربح الفترة   

       للفترة اآلخر الشامل الدخل

 الحركة في القيمة العادلة ألدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  صافي
(255) - - (الضريبة من)بالصافي   - (255)  

(255) - - للفترة األخرى الشاملة الخسارة إجمالي  - (255)  

(255) - - للفترة الشامل /الدخل)الخسارة( إجمالي  15.369 15.114 

       المساهمين حقوق في مباشرة مسجلة المساهمين مع معاملة

(402.11) - - - 2017توزيعات أرباح لعام    (402.11)  

031.200 2018 يونيو 30 في  879.39  (1.770)  84.759 322.899 

      

      2019يناير  1في 

(190) 43.016 200.031  إجمالي الدخل الشامل للفترة  97.584 340.441 

 19.233 19.233 - - - ربح الفترة  

       للفترة األخرالشامل  الدخل
 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرصافي الحركة في القيمة العادلة ألدوات الدين المدرجة بالقيمة 

 158 - 158 - - )بالصافي من الضريبة(

 158 - 158 - - للفترة األخرىالدخل الشامل إجمالي 

 19.391 19.233 158 - - إجمالي الدخل الشامل للفترة

       معاملة مع المساهمين مسجلة مباشرة في حقوق المساهمين

(18.603) - - - 2018توزيعات أرباح لعام   (18.603)  

(32) 43.016 200.031 2019 يونيو 30في   98.214 341.229 

 المرحلية المختصرة. المعلومات الماليةإليضاحات المرفقة جزءا  ال يتجزأ من هذه اتشكل 
 

031.200 2018يناير  1في   879.39  (166.2)  512.85  256.323  

(720.4) 651 - - (3)انظر اإليضاح  9المالية الدولي رقم التغيرات من التطبيق المبدئي لمعيار التقارير   (069.4)  

031.200 2018يناير  1أرصدة معاد بيانها كما في   879.39  (515.1)  792.80  187.319  

       إجمالي الدخل الشامل للفترة

105.8 - - - ربح الفترة     105.8  

       الخسارة الشاملة األخرى للفترة



 بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 
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 2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةقائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة غير المدققة لفترة 
 

  

أشهر  الستةفترة 
 المنتهية في

أشهر  الستةفترة 
 المنتهية في

 2018 يونيو 30 2019 يونيو 30  

 إيضاحات 
 لاير عماني

 باآلالف
 عماني لاير

 باآلالف

    التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 

 18.523 23.004  الربح قبل الضريبة   
    تسويات لـ:

)أ(25 الضريبةبنود غير نقدية مسجلة في الربح قبل  -  (2.612) (737) 
)ب(25 التغير في األصول التشغيليّة   -  (7.819) (6.068) 

)ج(25 التغير في االلتزامات التشغيلّية   -  100.136 109.740 

 (3.413) (6.019)  ضريبة مدفوعة -
 (102) (54)  منافع تقاعد مدفوعة -

 117.943 106.636  لناتج من أنشطة التشغيل  اصافي النقد 

    

    التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار  

 (1.211.591) (1.432.782)  شراء استثمارات مالّية  
 1.311.609 1.419.295  متحصالت من استحقاق استثمارات مالّية  

 (324) (960)    والبرمجيات شراء ممتلكات ومعدات
 - 1.450 13 متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات  

 99.694 (12.997)  أنشطة االستثمار   منالناتج  /)المستخدم في( النقد صافي

    

    التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 (11.402) (18.603)  توزيعات أرباح مدفوعة

 (11.402) (18.603)  صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

    

 206.235 75.036   صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
 228.211 365.588  النقد وما يماثل النقد في بداية الفترة

)د(25 النقد وما يماثل النقد في نهاية الفترة  440.624 434.446 

 

 المالية المرحلية المختصرة. المعلوماتاإليضاحات المرفقة جزءا  ال يتجزأ من هذه تشكل 
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 الشكل القانوني واألنشطة  1

 

، كشركة مساهمة ُعمانية عامة، ويزاول نشاطه كبنك تجاري من خالل 1979يناير  1بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع )"البنك"( في تأسس 
مكتب بريد السيب الرئيسي، سلطنة ُعمان.  111والرمز البريدي  1727شبكة من الفروع في سلطنة ُعمان. إن العنوان المسجل للبنك هو ص.ب 

 مه في سوق مسقط لألوراق المالية.ويدرج البنك أسه
 

من أسهم البنك. والشركة األم المطلقة لبنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع  %51متلك إتش إس بي سي الشرق األوسط القابضة بي في ما نسبته تو
 هي إتش إس بي سي القابضة بي إل سي.

 

 والسياسات المحاسبية أساس اإلعداد 2
 

 أساس اإلعداد 2.1
 

 الدولية المالية التقارير بمعايير االلتزام )أ(
 

"التقارير المالية المرحلية"، الصادر عن مجلس معايير  34المالية المرحلية المختصرة للبنك وفقا  للمعيار المحاسبي الدولي رقم  المعلوماتتم إعداد 
             الهيئة العامة لسوق المال وقانون الشركات التجارية الُعماني  المحاسبة الدولية ومتطلبات اإلفصاح الواردة بقواعد ونماذج اإلفصاح الصادرة عن

 وتعديالته واللوائح المنظمة الصادرة عن البنك المركزي الُعماني. 1974رقم 
 

التي تم إصدارها من قبل  الدولية المالية لتقاريرا لمعايير وفقا   2018ديسمبر  31إعداد القوائم المالية المدققة للبنك كما في وللسنة المنتهية في  تم
 ُعماني.لمجلس معايير المحاسبة الدولية ومتطلبات اإلفصاح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال واللوائح المنظمة الصادرة عن البنك المركزي ا

 

التفسيرات  سبة الدولية ومن هيئته السابقة باإلضافة إلىتشتمل معايير التقارير المالية الدولية على المعايير المحاسبية الصادرة عن مجلس معايير المحا
 الصادرة من قبل لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية وهيئتها السابقة.

 
 المعلومات عرض )ب( 

 

 المالية المرحلية المختصرة للبنك. المعلومات، وهي أيضا  عملة العرض المستخدمة في )"ر.ع"( العملة التنفيذّية للبنك هي اللاير الُعماني
 

 المقارنة أرقام )ج( 
 

والنماذج الصادرة عن الهيئة العامة  34المالية المرحلية المختصرة أرقاما مقارنة كما يقتضي المعيار المحاسبي الدولي رقم المعلومات تتضمن هذه 
 لسوق المال.

 

 واالفتراضات التقديرات استخدام )د(
 

ف تقديرات وافتراضات حول الظرو ستخدامإ الدولية المالية التقارير معاييريتماشى مع  بماالمالية المرحلية المختصرة  المعلومات إعداد يتطلب
قبل ية في المستلالمستقبلية. وإن استخدام المعلومات المتاحة وتطبيق األحكام هما عنصران رئيسيان عند القيام بوضع التقديرات، وقد تختلف النتائج الفع

 الجتهاداتا. وترى اإلدارة أن أهم السياسات المحاسبية للبنك التي تتطلب بالضرورة تطبيق المالية المعلوماتتم على أساسها إعداد  التيعن التقديرات 
 وتقييم األدوات المالية. هلكةالم بالتكلفة المالية األصولقيمة  نخفاضإب تتعلق التي تلك هي

 
 

 المستقبلّية المحاسبّية التطورات )هـ(
 

 .2018 تم تقديم معلومات عن التطورات المحاسبية المستقبلية وآثارها المحتملة على القوائم المالية للبنك في التقرير السنوي والحسابات لعام

أو  2019يناير  1تدخل مجموعة  أخرى من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات حيز التطبيق بالنسبة للفترات السنوّية التي تبدأ في 
المالية المرحلية  المعلوماتتأثيٌر جوهريٌّ على ار" ، "عقود اإليج 16معيار التقارير المالية الدولي رقم باستثناء ، يٍّ منها أل لم يكنبعد ذلك التاريخ. 
المختصرة للبنك.
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 السياسات المحاسبية 2.2 
 

المالّية المرحلية المختصرة تتفق مع تلك التي طبقها البنك في قوائمه المالية كما في  المعلوماتالسياسات المحاسبية التي طبقها البنك في هذه  إن
 .2019يناير  1"عقود اإليجار" الذي تم تطبيقه إعتبارا  من  16رقم  الدولي المالية التقارير معيار باستثناء ،2018ديسمبر  31وللسنة المنتهية في 

 
 اإليجار محاسبة

 
عقود اإليجارت التي تقع في نطاق هذا المعيار بطريقة مماثلة إلحتساب معظم محاسبة المستأجرين عن  16نتج عن معيار التقارير المالية الدولي رقم 

المقابل  األصل واإللتزام المالي "إستخدام"عقود اإليجار". يدرج المستأجرون "حق  17إيجارات التمويل  بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 
على مدى فترة اإليجار ، ويتم قياس اإللتزام المالي بالتكلفة المطفأة. تظل محاسبة المؤجر  "حق إستخدام" األصلفي قائمة المركز المالي. يتم إطفاء 

تخدام منهج األثر الرجعي بإس 16طبق البنك معيار التقارير المالية الدولية رقم   .17دون تغيير مثلما هي بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 المعّدل وبالتالي لم يتم تعديل أرقام المقارنة.

 

 والقياس المبدئي   اإلدراج
 

بإستخدام معدل الفائدة  يتم خصم المبلغ ستخدام األصل بالتكلفة وإلتزام اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المستقبلية.اإليقيس البنك مبدئيا  حق 
ح فيه المؤجر تيتاريخ البدء هو التاريخ الذي يقد اإليجار إذا كان قابال  للتحديد بسهولة ، وإال يتم إستخدام معدل اإلقتراض المتزايد. الُمضّمن في ع

القيمة  نخفاضإالمتراكم وخسائر  اإلطفاء مطروحا  منهاستخدام بالتكلفة إلاالمبدئي ، يقيس البنك حق  اإلدراجستخدام. بعد إلاألصل األساسي ل
 المتراكمة.

 

يقيس البنك إلتزام اإليجار من خالل )أ( زيادة القيمة الدفترية لكي يعكس الفائدة على إلتزام اإليجار ، )ب( تخفيض القيمة ، بعد اإلدراج المبدئي
كي يعكس لالدفترية لكي يعكس مدفوعات اإليجار الفعلية و)ج( إعادة قياس القيمة الدفترية لكي يعكس أي إعادة تقييم أو تعديالت على اإليجار، أو 

لتزام اإليجار. إللفائدة على الرصيد المتبقي من  معدل دوري ثابت ينشىءلتزام اإليجار هي المبلغ الذي إ. الفائدة على المعدلّةاإليجار الثابتة  مدفوعات
 لتزام اإليجار.بغرض إحتساب إسعر الفائدة الدوري هو السعر المستخدم لخصم مدفوعات اإليجار 

 
 العرض

 

 المالي المركز قائمة في
 (.11الحق في إستخدام األصول مدرج ضمن األصول األخرى )إيضاح رقم 

 (.15إلتزام اإليجار مدرج ضمن "اإللتزامات األخرى" )إيضاح رقم و
 
 الشامل الدخل قائمة في

ات درجة ضمن مصروفلحق في إستخدام األصول مدرجة ضمن "إستهالك قيمة الممتلكات والمعدات". الفوائد على إلتزامات اإليجار ما إطفاءتكلفة 
 الفوائد. 
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 إيرادات الفوائد 3
 

 يونيو 30) 2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة  %3.60بلغت إيرادات الفوائد عن األصول المحملة بفوائد معدال  سنويا  شامال  قدره 

2018 – 3.20%.) 

 

 

أشهر  الستةفترة 
 المنتهية في

 أشهر الستة فترة
 في المنتهية

 يونيو 30  يونيو 30  

 2019 2018 

 

 لاير عماني 
 باآلالف

 عماني  لاير
 باآلالف

   

 30.387 31.918 قروض وسلفيات للعمالء
 3.136 2.911 استثمارات مالية

 1.081 2.639 مستحق من البنوك

 37.468 34.604 

 
  مصروفات الفوائد 4

 

 (.%0.46 – 2018 يونيو 30) %0.68، بلغ متوسط التكلفة السنوية الشاملة لألموال 2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 

أشهر  الستةفترة  
 المنتهية في

أشهر  الستةفترة 
 المنتهية في

يونيو 30 يونيو 30   
 2019 2018 
 لاير عماني  

 باآلالف
 لاير عماني

 باآلالف
   

(666.4) (6.738) ودائع من عمالء  

(120) (158) أخرى  

  (6.896) (786.4)  
 

 
 بالصافي  - واإلنخفاضص في قيمة األصول الماليةالتغير في الخسائر االئتمانية المتوقعة            5

 

  

 

فترة الستة أشهر 
 المنتهية في

فترة الستة أشهر 
 المنتهية في

يونيو 30 يونيو 30   
 2019 2018 

 

 لاير عماني 
 باآلالف

 عماني لاير
 باآلالف

   

 (1.076) 2.138 قروض وسلف إلى العمالء -

 (1) - مستحق من بنوك -

 1.948 144 مالية قرض وضمانات اتإلتزام -

 (63) 43 اصول مالية أخرى -

 185 (7) إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -

 2.318 993 
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 وإدارية عمومية مصروفات 6
 

 

 أشهر الستةفترة 
 المنتهية في

 أشهر الستةفترة 
 المنتهية في

 يونيو 30 يونيو 30 
 2019 2018 

 

 لاير عماني 
 باآلالف

 عماني  لاير
 باآلالف

   

 (1.069) (931) تسويق وإعالنات*

 (1.783) (1.398) مباني ومعدات

 (302) (279) إتصاالت

 (544) (514) تأمين

 (8.164) (7.279) مصروفات إدارية أخرى

 (10.401) (11.862) 
 

 مليون لاير ُعماني التي تمثل مصروفات سحب "جائزة مندوس" 0.6 مبلغ للفترة الحاليّة التسويق واإلعالنات* تشمل مصروفات 
 مليون لاير ُعماني(. 0.6: 2018يونيو  30)

 

 إهالك أصول غير ملموسة  7
 

 

أشهر  الستةفترة 
 المنتهية في

أشهر  الستةفترة 
 المنتهية في

 يونيو 30 يونيو 30 

 2019 2018 

 

 لاير عماني 
 باآلالف

 لاير عماني 
 باآلالف

   يمّثل إهالك األصول غير الملموسة نتيجة  لتجميع األعمال ويحتسب كما يلي:

 (880) (733) ودائع أساسّية -

 (263) (219) عالقات العمالء -

 - (86) البرمجيات -

 (1.038) (1.143) 

 

 والمعدلة األساسية - الواحد السهم ربحية  8

 يتم احتساب ربحّية السهم الواحد بقسمة الربح المنسوب إلى المساهمين على المتوسط المرجح لعدد األسهم الصادرة كما يلي: 
  

 

أشهر  الستةفترة 
 المنتهية في

أشهر  الستةفترة 
 السنة المنتهية في المنتهية في

 ديسمبر 31 يونيو 30 يونيو 30 
 2019 2018 2018 
    

 2.000.312 2.000.312 2.000.312 المتوسط المرجح لعدد األسهم الصادرة )باآلالف(

 31.366 15.369 19.233 صافي ربح الفترة / السنة )لاير عماني باآلالف(

    األساسية والمعدلة )لاير ُعماني( -ربحية السهم الواحد 

 0.016 0.008 0.010 السنةللفترة/  -

 0.016 0.015 0.019 على مستوى العام -
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 بالصافي - للعمالء وسلفيات قروض 9

 

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

 

يونيو 30  يونيو 30   ديسمبر 31 
 2019 2018 2018 

 

 لاير عماني 
 باآلالف

عماني  لاير  
 باآلالف

 لاير عماني 
 باآلالف

    

 66.181 64.208 116.404 السحب على المكشوف
 28.631 25.647 28.449 بطاقات االئتمان

 1.165.957 1.034.747 1.157.991 قروض
 191.527 323.535 158.074 قروض استيراد نظيفة

 11.657 22.508 11.242 فواتير مخصومة / مشتراة

 1.463.953 1.470.645 1.472.160 إجمالي القروض والسلفيات

(32.780) مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة  (37.554)  (35.502) 

(40.331) *فوائد مجنبة  (36.062)  (38.892) 

 1.389.559 1.397.029 1.399.049 صافي القروض والسلفيات
 

 

 .جزءا  من مخصص محدد ألغراض معايير التقارير المالية الدولية المجنبة الفوائد تشكل* 
 

 تسوية مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على القروض والسلفيات إلى العمالء:
 

يونيو 30  يونيو 30   ديسمبر 31 
 2019 2018 2018 

 

 لاير عماني 
 باآلالف

عماني  لاير  
 باآلالف

 لاير عماني 
 باآلالف

    

 38.207 38.207 35.502 يناير 1في 
صافي إعادة قياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة الناشئة من تحويل 

 2.452 (1.009) (84) مرحلة
(304) عوامل المخاطرصافي اإلقراض الجديد والتغيرات في   3.688 (631) 

(2.334) أصول مشطوبة  (3.332)  (4.546) 
 20 - - أخرى

 35.502 37.554 32.780 ديسمبر 31يونيو/ 30في 

 (1.821) (2.679) 388 )المحملة( للفترة/السنةالمحررة/الخسائر اإلئتمانية المتوقعة 
 1.663 1.603 1.750 إستردادات

 (158) (1.076) 2.138 ةللفترة/السن )المحملة(المحررة/إجمالي الخسائر اإلئتمانية المتوقعة 

    
 

 تحليل الحركة في الفوائد المجنبة للفترة/السنة المنتهية هو كما يلي:
 

يونيو 30  يونيو 30   ديسمبر 31 
 2019 2018 2018 

 

 لاير عماني 
 باآلالف

عماني  لاير  
 باآلالف

 لاير عماني 
 باآلالف

    

 33.409 33.409 38.892 يناير 1في 
 6.389 3.320 2.143 المجنبة خالل الفترة

(338) المحررة إلى قائمة الدخل الشامل  (198)  (362) 
(366) المطشوبة خالل الفترة  (469)  (544) 

 38.892 36.062 40.331 ديسمبر 31يونيو/ 30في 
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 )تابع( بالصافي – للعمالء وسلفيات قروض 9

 فيما يلي فئات معدالت الفوائد إلجمالي القروض والسلفيات للعمالء:
 

يونيو 30  يونيو 30   ديسمبر 31 

 2019 2018 2018 

 

 لاير عماني 
 باآلالف

عماني  لاير  
 باآلالف

 لاير عماني 
 باآلالف

0-5% 984.592 1.025.940 1.038.869 

5-7% 399.200 333.186 335.924 

7-10% 37.243 43.294 41.021 

10-13% 19.011 38.831 15.506 
 32.633 29.394 32.114 %13أكثر من 

 1.472.160 1.470.645 1.463.953 
 

 :955فيما يلي تحليل االستحقاق لصافي القروض والسلفيات إلى العمالء وفقا  لتعميم البنك المركزي الُعماني رقم ب م 
 

يونيو 30  يونيو 30  ديسمبر 31   

 2019 2018 2018 

 

 لاير عماني 
 باآلالف

عماني  لاير  
 باآلالف

 لاير عماني 
 باآلالف

 419.694 498.325 373.882 أشهر 0-6

998.21 شهرا   6-12  11.908 16.734 

 63.461 147.069 49.623 أعوام 1-3

 252.634 138.558 350.233 أعوام 3-5
 637.036 601.169 603.313 أعوام 5أكثر من 

 1.399.049 1.397.029 1.389.559 
 

 تركز القروض والسلفيات:
  

 القطاعقروض وسلفيات للعمالء حسب 
 

 ديسمبر 31 يونيو 30 يونيو 30 

 2019 2018 2018 

 

 لاير عماني 
 باآلالف

 عماني  لاير
 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

 500.746 497.274 قروض شخصّية واستهالكّية
 

499.392 

    

    التجارّية والشركات

 212.751 249.084 197.107 تجارة االستيراد

 67.251 38.889 67.850 اإلنشاءات

 235.155 252.830 226.448 التصنيع

 65.179 71.409 85.793 تجارة الجملة والتجزئة

 41.651 52.831 14.781 الكهرباء والغاز والمياه والنقل واالتصاالت

 101.255 113.710 126.118 الخدمات

 175.983 121.320 171.117 التعدين والمحاجر

 65.336 69.826 77.966 أخرى

 967.180 969.899 964.561 

 - - 7.706 مؤسسات مالية
    

 1.463.953 1.470.645 1.472.160 إجمالي مجموع القروض والسلفيات  
    

(32.780) مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة  (37.554)  (35.502)  
(40.331) فوائد مجنبة  (36.062)  (38.892)  

89.5593.1 1.397.029 1.399.049 صافي القروض والسلفيات  

 62.981 57.356 64.220 القروض المتعثرة 
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 )تابع( بالصافي – للعمالء وسلفيات قروض 9

مليون  1.364.6 – 2018 يونيو 30) 2019 يونيو 30مليون لاير ُعماني كما في  1.359.1بلغت القيمة العادلة المقدرة للقروض والسلفيات 
 مليون لاير ُعماني(. 1.349.5 – 2018 ديسمبر 31لاير عماني و

 
 لبنك المركزي الُعماني(لالمحمل من انخفاض القيمة والمخصص المحتفظ به )وفقا لإلفصاح التوضيحي 

 

 2019يونيو  30كما في 

وفقا لقواعد البنك 
 المركزي العماني

وفقا لمعيار 
التقارير المالية 

9الدولي رقم   الفرق 

 

 لاير عماني 
 باآلالف

 لاير عماني 
 باآلالف

 لاير عماني 
 باآلالف

    

 2.075 2.318 243 على حساب الربح والخسارة ةخسارة انخفاض القيمة المحرر

 507 34.251 33.744 المخصصات المطلوبة*
%4.36 إجمالي معدل القروض المتعثرة )النسبة(  4.36%  - 
%0.60 صافي معدل القروض المتعثرة )النسبة(  0.32%  (0.28%) 

 
ألن مخصص  9المالية المرحلية المختصرة على معيار التقارير المالية الدولي رقم  المعلومات*تعتمد خسارة االنخفاض في القيمة المحملة في هذه   

  يتجاوز متطلبات المخصص الصادرة عن البنك المركزي الُعماني.  9الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 
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 2019 يونيو 30كما في  مع المخصص المطلوب وفقا لقواعد البنك المركزي العماني )وفقا لإلفصاح التوضيحي للبنك المركزي العماني( 9مقارنة المخصص المحتفظ به وفقا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 

 

 
  

تصنيف األصول وفقا لقواعد البنك 
 المركزي العماني

تصنيف األصول وفقا 
لمعيار التقارير المالية 

 9الدولي رقم 
إجمالي القيمة 

 الدفترية

المخصص المطلوب 
وفقا لقواعد البنك 
 المركزي العماني

المخصصات المحتفظ 
بها وفقا لمعيار التقارير 

9المالية الدولي رقم   

الفرق بين المخصص المطلوب 
وفقا للبنك المركزي العماني 

 والمخصص المحتفظ به
 صافي القيمة 

 الدفترية

الفوائد المجنبة وفقا 
لقواعد البنك 

 المركزي العماني
(1) (2) (3)  (4)  (5)  (6(=)4)-(5)  (7(=)3)-(5)  (8)  

لاير عماني   
 باآلالف

 لاير عماني
 باآلالف 

 لاير عماني 
 باآلالف

 لاير عماني 
 باآلالف

 لاير عماني 
 باآلالف

 لاير عماني 
 باآلالف

 معياري
521.1.048 المرحلة األولى  245.14  3.469 776.10  052.1.045  113 
510.3 336.357 المرحلة الثانية  7.183 (376.3)  329.174 654 
 - - - - - - المرحلة الثالثة

  81.384.87  755.17  10.652 7.103 226.1.374  767 

 قائمة خاصة
 - 443 - 4 4 447 المرحلة األولى
(2.446) 2.669 223 21.312 المرحلة الثانية  18.643 104 
 66 1.096 9 207 216 1.303 المرحلة الثالثة

  23.062 443 2.880 (2.437)  20.182 170 

 دون المعياري
 - - - - - - المرحلة األولى
 - - - - - - المرحلة الثانية
(1.063) 1.806 743 2.972 المرحلة الثالثة  1.166 194 

  2.972 743 1.806 (1.063)  1.166 194 

 مشكوك في تحصيله

 - - - - - - المرحلة األولى

 - - - - - - المرحلة الثانية
(543) 1.744 1.201 2.342 المرحلة الثالثة  598 224 

  2.342 1.201 1.744 (543)  598 224 

 خسارة
 - - - - - - المرحلة األولى
 - - - - - - المرحلة الثانية
(2.095) 15.697 13.602 58.906 المرحلة الثالثة  43.209 38.976 

  58.906 13.602 15.697 (2.095)  43.209 38.976 

بنود أخرى غير مشمولة في تعميم 
البنك المركزي العماني رقم ب. م. 

 والتعليمات ذات الصلة 977

556.603.1 المرحلة األولى  - 811 (811)  745.602.1  - 
(661) 661 - 173.127 المرحلة الثانية  172.466 - 

 - 1.048 - - - 1.048 المرحلة الثالثة

  1.777.731 - 1.472 (1.472)  1.776.259 - 

 اإلجمالي

524.652.2 المرحلة األولى  249.14  4.284 965.9  2.648.240 113 
733.3 530.796 الثانيةالمرحلة   513.10  (780.6)  520.283 758 

(3.692) 19.454 15.762 66.571 المرحلة الثالثة  47.117 39.460 

 40.331 3.215.640 (507) 34.251 33.744 3.249.891 اإلجمالي
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 )تابع( بالصافي – للعمالء وسلفيات قروض 9

 2019 يونيو 30 في كما )وفقا لإلفصاح التوضيحي للبنك المركزي العماني( هيكلتها معاد وسلفيات قروض
 
 
 

 تصنيف األصول وفقا لقواعد البنك
 المركزي العماني 

 
تصنيف األصول وفقا 

لمعيار التقارير المالية 
  9الدولي رقم 

 
 

إجمالي القيمة 
 الدفترية

 
المخصص المطلوب 

وفقا لقواعد البنك 
 المركزي العماني

 المخصصات 
المحتفظ بها وفقا 

لمعيار التقارير المالية 
9الدولي رقم   

الفرق بين المخصص 
المطلوب وفقا للبنك 

المركزي العماني 
 والمخصص المحتفظ به

 
 

صافي القيمة 
 الدفترية

 
الفوائد المجنبة 

وفقا لقواعد البنك 
 المركزي العماني

 لاير عماني  
 باآلالف

 لاير عماني
 باآلالف

 لاير عماني 
 باآلالف

 لاير عماني
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

 لاير عماني
 باآلالف

(1) (2) (3)  (4)  (5)  (6(=)4)-(5)  (7(=)3)-(5)  (8)  
 - - - - - - المرحلة األولى مصنفة على أنها منتظمة

(1.782) 1.890 108 10.812 المرحلة الثانية  8.922 - 
 126 1.101 14 202 216 1.303 المرحلة الثالثة

(1.768) 2.092 324 12.115  اإلجمالي الفرعي  10.023 126 

 - - - - - - المرحلة األولى مصنفة على أنها متعثرة
 - - - - - - المرحلة الثانية
(2.057) 9.947 7.890 29.799 المرحلة الثالثة  19.852 15.341 

  29.799 7.890 9.947 (2.057)  19.852 15.341 

 - - - - - - المرحلة األولى اإلجمالي
(1.782) 1.890 108 10.812 المرحلة الثانية  8.922 - 
(2.043) 10.149 8.106 31.102 المرحلة الثالثة  20.953 15.467 

(3.825) 12.039 8.214 41.914 اإلجمالي  29.875 15.467 
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 استثمارات مالّية 10
 

 فيما يلي تفاصيل االستثمارات المالية: 
 

 

 القيمة
 العادلة

 القيمة
 العادلة

 القيمة
 العادلة

القيمة 
 الدفترية*

القيمة 
 الدفترية

 القيمة
 التكلفة الدفترية

 
 التكلفة          التكلفة      

يونيو 30  يونيو 30  ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30  ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30  ديسمبر 31   

 2019 2018 2018 2019 2018 2018 2019 2018 2018 

 

لاير عماني 
 باآلالف

 عماني لاير
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

          

          سوق مسقط لألوراق المالية -أوراق مالية متداولة 

 65.287 76.767 65.123 64.984 74.524 64.984 64.984 74.524 64.984 حكوميةسندات 

          استثمارات غير مدرجة وأخرى

 433.765 439.353 449.557 433.752 439.353 449.557 433.752 439.353 449.557 أذون الخزانة

 260 260 260 260 260 260 260 260 260 أسهم ُعمانية غير مدرجة

 7 7 7 7 7 7 7 7 7 أسهم أجنبية غير مدرجة

 3.004 3.165 2.244 2.323 2.553 2.244 2.323 2.553 2.244 وحدات صناديق االستثمار

 452.068 442.173 436.342 452.068 442.173 436.342 452.068 442.785 437.036 

          

191.517 501.326 516.697 517.052 501.326 516.697 517.052 اإلجمالي  519.552 502.323 

 

في احتياطي القيمة العادلة  مليون لاير ُعماني( 0.08: 2018ديسمبر  31و مانيمليون لاير عُ  0.1 :2018 يونيو 30)مليون لاير عماني  0.1* تم تسجيل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على االستثمارات المالية بقيمة 
 اآلخر.من خالل الدخل الشامل 

 

 



 بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع
 

 المالية المرحلية المختصرة غير المدققة )تابع( المعلوماتإيضاحات حول 

 
 

21 
 

 استثمارات مالّية )تابع( 10
 

 الدفترية لالستثمارات المالية ةالقيم
يونيو 30  يونيو 30  ديسمبر 31   
 2019 2018 2018 

 

 لاير عماني 
 باآلالف

عماني  لاير  
 باآلالف

عماني  لاير  
 باآلالف

    استثمارات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 433.752 439.353 449.557 أذون الخزانة
 64.984 74.524 64.984 سندات حكومية

 250 250 250 استثمارات أخرى
 514.791 514.127 498.986 

    استثمارات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 2.340 2.570 2.261 استثمارات أسهم

 517.052 516.697 501.326 

 

 أصول أخرى 11
يونيو 30  يونيو 30  ديسمبر 31   
 2019 2018 2018 

 
 لاير عماني 

 باآلالف
 لاير عماني

 باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف
    

 24.940 12.528 22.996 أوراق قبول 
(53) الخسائر االئتمانية المتوقعة من أوراق القبول  (17)  (63)  

 24.877 12.511 22.943 االئتمانية المتوقعة( الخسائرأوراق القبول )بالصافي من 
 9.738 13.848 2.716 إدراج األثر اإليجابي للسوق -مشتقات
 1.172 981 707 مقدمة وإيرادات مستحقة دفعات

 - - 3.538 الحق في إستخدام األصول
 1.701 4.450 7.753 أخرى

 37.657 31.790 37.488 

 

 أصول غير ملموسة 12
 

يونيو 30  يونيو 30  ديسمبر 31   
 2019 2018 2018 

 

 لاير عماني 
 باآلالف

 لاير عماني 
 باآلالف

 لاير عماني
 باآلالف

    
306.12 12.306 12.306 ودائع أساسّية  

 3.691 3.691 3.691 عالقات العمالء
 - - 1.403 البرمجيات

 17.400 15.997 15.997 
(16.521) ناقصا : اإلهالك  (13.901)  (15.043)  

 879 2.096 954 

 

 ممتلكات ومعدات 13
 

الممتلكات مليون لاير ُعماني(. كانت قيمة  0.3: 2018 يونيو 30عماني )مليون لاير  0.3ومعدات بمبلغ ممتلكات خالل الفترة، تمت إضافة 
 (. مليون لاير ُعماني 0.1: 2018 يونيو 30)مليون لاير عماني  4.5خالل الفترة التي تم استبعادها والمعدات 
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 ودائع من العمالء 14

يونيو 30  يونيو 30  ديسمبر 31   
 2019 2018 2018 

 

 لاير عماني 
 باآلالف

 لاير عماني
 باآلالف

 لاير عماني
 باآلالف

    فيما يلي تفاصيل الودائع:

 942.902 1.090.890 978.440 حسابات جارية وتحت الطلب
 404.860 428.703 405.949 حسابات توفير
 576.159 527.029 640.526 ودائع ألجل

 2.204 2.412 2.167 أخرى

 2.027.082 2.049.034 1.926.125 

 
 :955يلي تحليل استحقاق ودائع العمالء وفقا  لتعميم البنك المركزي الُعماني رقم ب م فيما 

 

يونيو 30  يونيو 30  ديسمبر 31   
 2019 2018 2018 

 

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

 لاير عماني
 باآلالف

    

 756.526 783.165 809.519 أشهر 0-6
 278.693 332.419 289.629 شهرا   6-12
 229.149 231.263 150.020 أعوام 1-3
 207.491 209.453 381.359 أعوام 3-5

 454.266 492.734 396.555 أعوام 5أكثر من 
 2.027.082 2.049.034 1.926.125 

 

 فيما يلي فئات معدالت فائدة الودائع:
يونيو 30 يونيو 30  ديسمبر 31   

 2019 2018 2018 

 

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

    

0-2% 1.542.244 1.838.311 586.427.1  
2-5% 484.838 210.723 339.698 

 2.027.082 2.049.034 926.125.1  

 

 التزامات أخرى 15
يونيو 30 يونيو 30   ديسمبر 31   
 2019 2018 2018 

 

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

عماني لاير 
 باآلالف

    

 1.009 352 2.139 إدراج األثر السلبي للسوق -مشتقات 
 1.246 1.079 1.315 التزام منافع التقاعد

 24.940 12.528 22.996 أوراق قبول
 400 1.282 247 مخصصات

الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للتعرض خارج بنود الميزانية العمومية واإللتزامات 
 1.102 894 958 األخرى

 6.905 5.333 4.889 مستحقات وإيرادات مؤجلة
 - 252 3.093 إيجار اتالتزام
679.11 أخرى  12.142 12.493 

 47.316 33.862 48.095 
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 التزامات عرضية وارتباطات ومشتقات 16

يونيو 30  يونيو 30  ديسمبر 31   

 2019 2018 2018 

 
لاير عماني 

 باآلالف
لاير عماني 

 باآلالف
لاير عماني 

 باآلالف
    

 550.495 592.091 712.294 *التزامات غير مسحوبة وقابلة لإللغاء بدون شروط

 33.286 31.159 55.939 التزامات غير مسحوبة وغير قابلة لإللغاء بدون شروط

 489.446 500.224 533.309 آجلة أجنبيعقود صرف 

 155.540 96.250 174.790 الفائدة سعرمقايضات 

 332.1.476  1.219.724 1.228.767 
 

تعتبر جزءا  من  مليون لاير عماني( 103.5: 2018ديسمبر  31) مليون لاير عماني 168.6*التزامات غير مسحوبة وقابلة لإللغاء بدون شروط بمبلغ 
  .9لمعيار التقارير المالية الدولي رقم  إلتزامات القرض

 

           ، كانت هناك بعض الدعاوى القانونية القائمة بحق البنك. واستنادا  إلى رأي المستشار القانوني للبنك، ترى إدارة البنك أنه 2019 يونيو 30كما في 
 ال يتوقع أن ينتج أي التزام إضافي من هذه الدعاوى وبالتالي من غير الضروري تكوين أي مخصصات إضافية في هذا الصدد.

 
 

 ول وااللتزامات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلةأساس تقييم األص 17
 

 أساليب التقييم 

1المستوى   2المستوى    اإلجمالي 

 

لاير عماني 
 باآلالف

 لاير عماني
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

    2019 يونيو 30في 
    

    األصول

 2.716 2.716 - مشتقات

 514.791 234.775 280.016 خالل الدخل الشامل اآلخر استثمارات مالية بالقيمة العادلة من

 2.261 2.261 - استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

    

    االلتزامات

 2.139 2.139 - مشتقات  

 175.430 175.430 - ودائع من العمالء

    

    2018 يونيو 30 في
    

    األصول

 13.848 13.848 - مشتقات

 514.127 276.224 237.903 استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 2.570 2.570 - استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

    

    االلتزامات

 352 352 - مشتقات  

 103.750 103.750 - ودائع من العمالء

    

    2018ديسمبر  31في 

    األصول

 9.738 9.738 - مشتقات

 498.986 234.856 264.130 استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 2.340 2.340 - استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

    

    االلتزامات

 1.009 1.009 - مشتقات

 165.414 165.414 - ودائع من العمالء
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 االستثمارات المالّية والمشتقات

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

 

خصم هو معدل لعند استخدام أساليب التدفقات النقدية المخصومة، تستند التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى أفضل تقديرات اإلدارة ويكون معدل ا
 يتعلق بالسوق بالنسبة ألداة مالية مماثلة بتاريخ التقرير.

 

مة الدفترية لألصول في القي لتلك العقودمن السوق. تم إدراج تعديالت القيم السوقية  المشتقةالبيانات إلى  إستنادا  األجنبية  العملةيتم تقييم عقود صرف 
 وااللتزامات األخرى.

 

األخيرة للبنك عن السنة  المفصح عنها في القوائم الماليّة المدققة 2لم يكن هناك أي تغيير على أساس تقييم األصول وااللتزامات المالّية في المستوى 
 .2018ديسمبر  31المنتهية في 
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 عدم تطابق األصول وااللتزامات 18

 

 ( وهو كما يلي:955يستند عدم تطابق األصول وااللتزامات إلى تعميم البنك المركزي الُعماني رقم )ب. م. 
 

9201 يونيو 30  8201 يونيو 30   2018ديسمبر  31   

 األصول فترات االستحقاق

االلتزامات 
وحقوق 

التطابقعدم  المساهمين  األصول  

االلتزامات 
وحقوق 

 األصول  عدم التطابق المساهمين

االلتزامات 
وحقوق 

 عدم التطابق المساهمين

 

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
  باآلالف

 لاير عماني
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

            

 411.059 846.104 1.257.163  560.666 858.397 1.419.063  407.819 903.658 1.311.477 أشهر 0-6

 (284.332) 313.431 29.099  (324.967) 348.200 23.233  (275.015) 309.669 34.654 شهرا 6-12

 (115.035) 229.149 114.114  (35.513) 231.263 195.750  (55.831) 150.069 94.238 أعوام 1-3

 66.113 207.491 273.604  (50.611) 209.453 158.842  1.359 381.359 382.718 أعوام 3-5

 (77.805) 764.443 686.638  (149.575) 801.162 651.587  (78.332) 719.511 641.179 أعوام 5أكثر من 
 2.464.266 2.464.266 -  2.448.475 2.448.475 -  2.360.618 2.360.618 - 
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  التعرض لمخاطر االئتمان 19
 

 9عليها متطلبات انخفاض القيمة في معيار التقارير المالية الدولي رقم األدوات المالية التي تطبق ملخص 
 
 2018 يونيو 30 2019 يونيو 30 
 /الدفتريةإجمالي القيمة  

االسمية )بالصافي من 
 الفوائد المجنبة(

 

 مخصص

الخسائر  
االئتمانية 
 المتوقعة

إجمالي القيمة 
الدفترية/ االسمية 

)بالصافي من 
 الفوائد المجنبة(

 

 مخصص
الخسائر  

 االئتمانية 
 المتوقعة

  لاير عماني 
 باآلالف

 لاير عماني
 باآلالف

 عماني لاير
 باآلالف

 لاير عماني
  باآلالف

     
 (198) 122.521 (131) 258.318 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

 (2) 350.418 (50) 225.728 مستحق من البنوك
     قروض وسلفيات للعمالء

 (9.721) 499.805 (6.146) 496.083 الخدمات المصرفية لألفراد وإدارة الثروات -
 (27.833) 934.778 (26.634) 935.746 الخدمات المصرفية للشركات -

 (17) 12.528 (245) 23.896 أخرى أصول
 (37.771) 1.920.050 (33.206) 1.939.771 في الميزانية العمومية القيمة الدفتريةمجموع إجمالي 

 (894) 625.995 (958) 754.998 قروض وارتباطات أخرى متعلقة باالئتمان
 (894) 625.995 (958) 754.998 العموميةإجمالي القيمة االسمية خارج الميزانية 

 

 القيمة العادلة 

مخصص مذكرة 
الخسائر 

اإلئتمانية 
 القيمة العادلة المتوقعة

مخصص مذكرة 
الخسائر اإلئتمانية 

 المتوقعة
 لاير عماني 

 باآلالف
 لاير عماني

 باآلالف
 عماني لاير

 باآلالف
 لاير عماني

  باآلالف
     

 (138) 514.127 (87) 514.791 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرإستثمارات مالية 

 

 رأس المال  20
 

ديسمبر  31و 2018 يونيو 30لاير ُعماني للسهم الواحد ) 0.100سهما  مدفوعا  بالكامل بقيمة  2.000.312.790مال البنك إلى  ينقسم رأس
 0.100مليون سهم بقيمة  7.500ُعماني للسهم الواحد(. يبلغ رأس المال المصرح به للبنك لاير  0.100سهما  بقيمة  2.000.312.790 - 2018

 للسهم الواحد(. 0.100مليون سهم بقيمة  7.500 - 2018ديسمبر  31و 2018 يونيو 30لاير ُعماني للسهم الواحد )
 

 المساهمون الرئيسيون
 

 أو أكثر من أسهم البنك بأسمائهم وعدد األسهم التي يملكونها: %10فيما يلي جميع مساهمي البنك الذين يملكون  
 
 

يونيو 30  يونيو 30  ديسمبر 31   

 2019 2018 2018 

 عدد األسهم عدد األسهم عدد األسهم 

523.159.020.1 1.020.159.523 إتش إس بي سي الشرق األوسط القابضة بي في  523.159.020.1  
 

 

 االحتياطيات       21
 

 قانوني احتياطي (أ)
 

 من أرباح العام لحساب االحتياطي القانوني حتى يبلغ رصيده %10وتعديالته، يُخصَّص سنويا   1974وفقا  لقانون الشركات التجارية الُعماني لعام 
 االحتياطي غير قابل للتوزيع.مال البنك المدفوع. ويكون هذا  المتراكم ما يعادل ثلث قيمة رأس

 

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

مة العادلة ييمثل احتياطي القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تغيرات القيمة العادلة )بالصافي من الضريبة( لألصول المالية المقاسة بالق
 من خالل الدخل الشامل اآلخر.  
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 من أسهم البنك     %10األطراف ذات العالقة ومن يملكون  22
 

للبنك الشركة األم ومجموعة إتش إس بي سي والكيانات ذات العالقة وموظفي اإلدارة العليا واألعضاء المقربين من تتضمن األطراف ذات العالقة 
بين رأسرهم، وكيانات مسيطر عليها أو تحت السيطرة المشتركة أو يتم ممارسة نفوذ جوهري عليها من قبل موظفي اإلدارة العليا أو األعضاء المق

 من أسرهم.
 

اإلدارة العليا هم األشخاص الذين يملكون الصالحية والمسؤولية لتخطيط وتوجيه أنشطة البنك والتحكم بها بمن في ذلك أعضاء مجلس إدارة موظفو 
 البنك.

 

لعائلة أو أكثر من أسهم البنك شركات أو أفراد أو عائالت. ويتم تضمين العائالت إذا كان إجمالي أسهم أفراد ا %10يمكن أن يتضمن من يملكون 
التهم مأو أكثر من أسهم البنك. وإّن أفراد العائلة لفرد ما هم أولئك الذين من المتوقع أن يكون لهم تأثير أو أن يتأثروا بذلك الشخص في تعا %10يبلغ 

 مع البنك.
 

 وجه علىو. والتشغيلية رفيةالمص الخدمات مثل سي بي إس إتش تابعة في أخرى شركات مع معامالت في االعتيادي عمله سياق في البنك يدخل
 قتصادياتواال الخبرات في البنك يشارك العالم، مستوى على المالية الخدمات مؤسسات أكبر من واحدة في عضوا   البنك كون منطلق ومن الخصوص،

 ماب سي، بي إس إتش مجموعة شركات من عدد مع معامالت في يدخل أو خدمات ويستلم يقدم. البنك سي بي إس إتش مجموعة من المقدمة الكبيرة
 التسويق وأبحاث لإلعالنات العالمية العقود من واالستفادة العالم أنحاء جميع في المستخدمة التكنولوجية المنصات تطوير تكلفة في المشاركة ذلك في

 .لعالقةا ذات غير لألطراف المعروضة تلك تماثل بشروط العالقة ذات األطراف مع المعامالت هذه وتتم. التشغيلية المجاالت من وغيرها والتدريب
 
 

أو أكثر من أسهم البنك )"المساهمون الرئيسيون"( أو أفراد عائالتهم  %10فيما يلي تحليل المعامالت مع األطراف ذات العالقة أو من يملكون 
  خالل الفترة:

األم الشركة   

أخرى  أطراف  
 عالقة ذات

 بالمجموعة
 أعضاء

مجلس اإلدارة   اإلجمالي   آخرون 

 2019 يونيو 30
 عماني لاير

 باآلالف
عماني لاير  

 باآلالف
 عماني لاير

 باآلالف
 عماني لاير

 باآلالف
 عماني لاير

 باآلالف
      

 114.523 114.158 365 - - وسلفيات قروض

705.15 12.292 465 2.948 - أخرى وحسابات وودائع جارية حسابات  

 135.583 13.969 - 121.614 - وضمانات اعتماد خطابات

 1.132 1.132 - - - قبول أوراق

 35.845 - - 35.845 - البنوك من مستحق

 26.074 - - 26.074 - *البنوك إلى مستحق

 129.296 - - 129.296 - ضمان مستلم

      2019 يونيو 30 في المنتهية للفترة

(424) - **الرسوم إيرادات صافي  - - (424)  

(6.095) - أخرى تشغيل مصروفات  (11)  (572)  (6.678)  

(23) - - - ومعدات ممتلكات شراء  (23)  
 

مليون  4.1بمبلغ  ومستحقاتسي  بي إس مليون لاير ُعماني من الشركات التابعة لـ إتش 22.0مبلغ أرصدة فوسترو ب * يتضمن المستحق إلى البنوك
 .2019 يونيو 30سي كما في  بي إس الشركات التابعة لـ إتش عن مصاريف مستحقة الدفع إلىلاير ُعماني 

 
مليون لاير عماني متكبدة عن التعويض المستلم كضمان من الشركات التابعة                 0.7** يتضمن صافي إيرادات الرسوم مصروفات رسوم بمبلغ 

 لـ إتش إس بي سي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من أسهم البنك )تابع( %10يملكون األطراف ذات العالقة ومن  22
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 الشركة األم 

 أطراف أخرى 
ذات عالقة 
 بالمجموعة

 أعضاء
مجلس اإلدارة   اإلجمالي   آخرون 

 2018 يونيو 30
لاير عماني 

 باآلالف
 لاير عماني

 باآلالف
لاير عماني 

 باآلالف
لاير عماني 

 باآلالف
لاير عماني 

 باآلالف
      

 126.374 125.986 388 - - قروض وسلفيات

 20.407 17.542 329 2.536 - حسابات جارية وودائع وحسابات أخرى

 112.058 7.710 - 104.348 - خطابات اعتماد وضمانات

 819 819 - - - أوراق قبول

 52.427 - - 52.427 - مستحق من البنوك

 23.736 - - 23.736 - *مستحق إلى البنوك

 189.754 - - 189.754 - مستلم ضمان

      2018 يونيو 30للفترة المنتهية في 

 (195) - - (195) - **صافي إيرادات الرسوم

 (6.863) (467) (10) (6.386) - مصروفات تشغيل أخرى
 

 لـ إتش مليون لاير ُعماني من الشركات التابعة 9.3مليون لاير ُعماني وقروض بمبلغ  9.5مبلغ أرصدة فوسترو ب  * يتضمن المستحق إلى البنوك
 .2018 يونيو 30سي كما في  بي إس إلى الشركات التابعة لـ إتشالدفع مليون لاير ُعماني عن مصاريف مستحقة  4.9سي ومستحقات بمبلغ  بي إس
 

            ويض المستلم كضمان من الشركات التابعة مليون لاير عماني متكبدة عن التع 0.3** يتضمن صافي إيرادات الرسوم مصروفات رسوم بمبلغ 
 سي. بي إس لـ إتش

الشركة األم    

 أخرى أطراف
عالقة  ذات

 بالمجموعة
 أعضاء
اإلدارة مجلس  اإلجمالي   آخرون 

 2018 ديسمبر 31كما في 
 عماني لاير

 باآلالف
عماني لاير  

 باآلالف
 عماني لاير

 باآلالف
 عماني لاير

 باآلالف
 عماني لاير

 باآلالف

      

 124.427 124.049 378 - - وسلفيات قروض

 19.468 16.114 189 3.165 - أخرى وحسابات وودائع جارية حسابات
 179.532 10.231 - 169.301 - وضمانات اعتماد خطابات
 911 911 - - - قبول أوراق
 45.850 - - 45.850 - البنوك من مستحق
78021. - *البنوك إلى مستحق  - - 21.780 

 128.330 - - 128.330 - ضمان مستلم

 

 لـ إتشالتابعة مليون لاير ُعماني من الشركات  6.3مليون لاير ُعماني وقروض بمبلغ  10.6مبلغ أرصدة فوسترو ب  * يتضمن المستحق إلى البنوك
ديسمبر  31في سي كما  بي إس إلى الشركات التابعة لـ إتش الدفع مليون لاير ُعماني عن مصاريف مستحقة 4.9سي ومستحقات بمبلغ  بي إس

2018. 
 

مليون لاير  5.4: 2018ديسمبر  31: ال شىء و2018 يونيو 30مليون لاير ُعماني ) 16.7قروض وسلف بمبلغ  بشراء الفترة خالل البنك قام
 .البنك مع عالقة ذو طرفا   ليس القروض بتلك الصلة ذو العميل أن إال. سي بي إس إتش لـ التابعة الشركات منُعماني( 

 

 %6.5و %1.45 بين: 2018 يونيو 30) سنويا   %4.70و %3.75 بين تتراوح بمعدالت فائدة العالقة ذات األطراف وسلفيات قروض تحمل
 (.سنويا   %1.25و %0.2 بين: 2018 يونيو 30) سنويا   %2.0و %1.7 بين تتراوح بمعدالت فائدة العالقة ذات األطراف ودائع وتحمل(. سنويا  

 
 تعويضات موظفي اإلدارة العليا

 

أشهر الستةفترة   

 المنتهية في
أشهر الستةفترة   

المنتهية في   
يونيو 30  يونيو 30   
 9201  8201  

 

 لاير عماني 
 باآلالف

 لاير عماني
 باآلالف

 761 802 أجور ورواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل

 300 334 منافع ما بعد التوظيف

 136.1  061.1  
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 القطاعات التشغيلية 23

 
 .2018التقرير السنوي والحسابات لعام  في البنك تقريرمناقشة العوامل المستخدمة لتحديد قطاعات  تمت

 

 2019 يونيو 30 

 

الخدمات 
المصرفية 

 التجارية

الخدمات 
 المصرفية 

لألفراد وإدارة 
 الثروات

الخدمات 
المصرفية 

العالمية 
 واألسواق

مركز خدمات 
 اإلجمالي الشركات

 

لاير عماني 
 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف
لاير عماني 

 باآلالف
لاير عماني 

 باآلالف
لاير عماني 

 باآلالف
      

      صافي إيرادات الفوائد
 30.572 5.336 9.800 13.609 1.827 خارجي -    
(8.852) (2.408) 1.723 9.537 داخلي -      - 

 11.364 15.332 7.392 (3.516)  30.572 
(70) 2.144 2.239 1.153 صافي إيرادات الرسوم  5.466 
 8.312 5.183 1.861 675 593 صافي إيرادات التداول

التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المالية المقاسة بالقيمة 
(79) - - - العادلة من خالل الربح والخسارة  (79)  

 590 637 (16) (14) (17) خرىاألتشغيل الإيرادات 

 44.861 2.155 11.381 18.232 13.093 إجمالي إيرادات التشغيل
واإلنخفاض في قيمة التغير في الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 2.318 26 93 2.642 (443) األصول المالية

 47.179 2.181 11.474 20.874 12.650 صافي إيرادات التشغيل

(396) (3.276) (14.688) (5.815) مصروفات التشغيلإجمالي   (24.175)  

 23.004 1.785 8.198 6.186 6.835 الربح قبل الضريبة

 2.464.266 1.039.947 424.241 491.851 508.227 أصول قطاعية مبلغ عنها

 2.123.037 30.451 382.903 596.230 1.113.453 التزامات قطاعية مبلغ عنها

 
 2018 يونيو 30 

 

 الخدمات
 المصرفية
 التجارية

 الخدمات
 المصرفية 

 وإدارة لألفراد
 الثروات

 الخدمات
 المصرفية
 العالمية

 واألسواق
 خدمات مركز

 اإلجمالي الشركات

 
 عماني لاير

 باآلالف
 عماني  لاير

 باآلالف
 عماني لاير

 باآلالف
 عماني لاير

 باآلالف
 عماني لاير

 باآلالف
      

      الفوائد إيرادات صافي
 29.818 3.478 8.475 13.646 4.219 خارجي -     
 - (4.297) (2.470) 1.664 5.103 داخلي -     

 9.322 15.310 6.005 (819) 29.818 
 6.645 (86) 2.551 1.910 2.270 الرسوم إيرادات صافي
 5.883 2.595 1.840 661 787 التداول إيرادات صافي

 القيمةب المقاسة المالية لالستثمارات العادلة القيمة في التغيرات
 (201) (201) - - - والخسارة الربح خالل من العادلة
 613 254 251 (32) 140 األخرى التشغيل إيرادات

 42.758 1.743 10.647 17.849 12.519 التشغيل إيرادات إجمالي
واإلنخفاض في قيمة  المتوقعة االئتمانية الخسائر في التغير

 993 70 2.750 (2.614) 787 األصول المالية

 43.751 1.813 13.397 15.235 13.306 التشغيل إيرادات صافي

 (25.228) (259) (3.080) (16.148) (5.741) التشغيل مصروفات إجمالي

 18.523 1.554 10.317 (913) 7.565 الضريبة قبل الربح

 2.448.475 965.063 492.007 491.500 499.905 عنها مبلغ قطاعية أصول

 2.125.576 62.459 379.896 655.356 1.027.865 عنها مبلغ قطاعية التزامات
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 كفاية رأس المالنسبة  24
 

( واللوائح التنظيمية 2)اإلرشادات حول بازل  1009عند إدارة رأس المال، يتم االسترشاد بالبنك المركزي الُعماني من خالل التعميم رقم ب م 
. ويتم احتساب كفاية رأس المال على فترات ربع سنوية وُيقدم تقرير عنها إلى البنك المركزي الُعماني. ويتوجب 3لرأس المال بموجب إطار بازل 

 يونيو 30) 2019بما في ذلك حاجز المحافظة على رأس المال لعام  %13.5على البنوك االحتفاظ بالحد األدنى من معدل كفاية رأس المال وهو 
 ( وفقا  لإلرشادات المنصوص عليها من قبل البنك المركزي الُعماني.%12.875: 2018ديسمبر  31 و 12.875%:  2018

 

يونيو 30  يونيو 30  ديسمبر 31   

 2019 2018 2018 

 

لاير عماني 
 باآلالف

 لاير عماني

 باآلالف
 لاير عماني

 باآلالف

921.305 318.915 1/الفئة 1مال األسهم العادّية  رأس  318.056 

592.10 2رأس المال الفئة   307.18  15.438 

507.329 التنظيمي المال رأس إجمالي  228.324  333.494 

485.775.1 بالمخاطر مرجحة أصول  1.733.000 1.718.549 

96.17 1 الفئة/  1 العادية األسهم مال رأس معدل  65.17%  18.51%  

%56.18 المال رأس معدل إجمالي  71.18%  19.41%  

 

 النقد وما يماثل النقد   25
 

 يونيو 30 يونيو 30 إيضاحات 

  2019 2018 

  (أ)25
 عماني لاير

 باآلالف
 لاير عماني

 باآلالف

    الضريبة قبل الربح في مضمنة نقدية غير بنود

التغيرات في القيمة العادلة لإلستثمارات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح 
 201 79 10 والخسارة

 (5) -  صافي الربح من بيع إستثمار مالي

 (993) (2.318) 5 واإلنخفاض في قيمة األصول الماليةالتغير في الخسائر اإلئتمانية المتوقعة 

 795 1.153  ممتلكات ومعداتقيمة إستهالك 

 1.143 1.038 7 إهالك أصول غير ملموسة

 (2.079) (1.743)  إهالك خصم إستثمار مالي

 181 123  تكلفة خدمات الموظفين الحالية مع الفوائد

 20 -  إيجار تمويلي محمل

 - (397)  أثر تحويل عملة

 - (547)  من إستبعاد ممتلكات ومعدات الربح

  (2.612) (737) 

    

 يونيو 30 يونيو 30  

  2019 2018 

  )ب(25

 عماني لاير

 باآلالف

 لاير عماني

 باآلالف

    التشغيلية األصول في التغير

 (3.005) (7.172)  بالصافي -التغير في قروض وسلف إلى العمالء 

 (3.063) (647)  التغير في  أصول أخرى

  (7.819) (6.068) 

    

 يونيو 30 يونيو 30  

  2019 2018 

  (ج)25

 عماني لاير

 باآلالف

 لاير عماني

 باآلالف

    التشغيلية اإللتزامات في التغير

 116.984 100.957  التغير في ودائع من العمالء

 (7.244) (821)  التغير في اإللتزامات األخرى

  100.136 109.740 
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 مبين أدناه:  المدققة غير المختصرة المرحلية المالي المركز قائمةتسوية مكونات النقد وما يماثل النقد مع البنود المقابلة المدرجة في   )د(25

 
يونيو 30   يونيو 30   

  2019 2018 

  

 لاير عماني

 باآلالف
 لاير عماني

 باآلالف

    تشتمل قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة غير المدققة على:

 122.323 258.187  المركزي   البنكنقدية وأرصدة لدى 

 350.416 225.678  مستحق من البنوك  

(43.241)   مستحق إلى البنوك    (38.293)  

  440.624 434.446 
    

 

  
 تغطية السيولة  نسبة  26

 

: إطار نسبة تغطية السيولة 3)بازل  1127فيما يتعلق بنسبة تغطية السيولة، يتم االسترشاد بالبنك المركزي الُعماني من خالل التعميم رقم ب م 
ُعماني. لومعايير اإلفصاح عن نسبة تغطية السيولة(. ويتم احتساب نسبة تغطية السيولة على فترات شهرية وُيقدم تقرير عنها إلى البنك المركزي ا

( وفقا  لإلرشادات المنصوص %90: 2018 يونيو 30) 2019لعام  %100ويتوجب على البنوك االحتفاظ بحد أدنى من نسبة تغطية السيولة يبلغ 
 (.%134 – 2018 يونيو 30) %223هو  2019 يونيو 30لبنك كما في امتوسط نسبة تغطية سيولة  بلغ عليها من قبل البنك المركزي الُعماني.

 

 :2019 يونيو 30اإلفصاح عن نسبة تغطية السيولة للفترة المنتهية في 
2019 يونيو 30    

  

 غير القيمة إجمالي
 المرجحة

 )المتوسط*(

إجمالي القيمة  
المرجحة 

 )المتوسط*(
لاير عماني باآلالف    باآلالف عماني لاير   
    

   الجودة عالية السائلة األصول

 682.358  الجودة عالية السائلة األصول إجمالي 1

   الصادرة النقدية التدفقات

 45.037 588.748 :ومنها الصغيرة، العمالء في الشركات وودائع األفراد ودائع 2
 13.838 276.754 ثابتة ودائع - 3
 31.199 311.994 ثباتا أقل ودائع - 4
 440.037 1.013.957 اومنه مضمون، غير الخدمات المصرفية للشركات تمويل 5

 - - المتعاونة البنوك شبكات في والودائع( المقابلة األطراف)كافة  تشغيلية ودائع - 6
 440.037 1.013.957 (المقابلة األطراف)كافة  تشغيلية غير ودائع - 7
 - - مضمون غير دين - 8
 -  مضمون الخدمات المصرفية للشركات تمويل 9

 5.130 52.722 ومنها إضافية، متطلبات 10
 - - األخرى الضمانات ومتطلبات في المشتقاتبالتعرضات  تتعلق صادرة تدفقات - 11
 - - الدين منتجات من التمويل بخسارة تتعلق صادرة تدفقات - 12
 5.130 52.722 السيولة وتسهيالت ائتمانية تسهيالت - 13
 - - أخرى تعاقدية تمويل التزامات 14
 35.625 712.506 أخرى طارئة تمويل التزامات 15
 525.829  (15+10+5+2) الصادرة النقدية التدفقات إجمالي 16

   الواردة النقدية التدفقات
 - - (معكوس شراء إعادة)مثل  مضمون إقراض 17
 220.457 229.065 بالكامل السداد منتظمة تعرضات من واردة تدفقات 18
 - - أخرى واردة نقدّية تدفقات 19
 220.457 229.065 (19+18+17) الواردة النقدية التدفقات إجمالي 20

    

   
    

 682.358  الجودة عالية السائلة األصول إجمالي 21
 305.372  (20-16) الصادرة النقدية التدفقات صافي إجمالي 22
%223  (22/ 21) السيولة تغطية نسبة 23  

 

 (.2019 يونيو - ابريل)* المتوسط البسيط للمالحظات اليومية على مدار فترة الثالثة أشهر األخيرة 
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 نسبة صافي التمويل الثابت  27
 

الصادر عن البنك المركزي العماني )التوجيهات حول نسبة صافي التمويل الثابت  1147تخضع نسبة صافي التمويل الثابت للتعميم ب م 
حول نسبة صافي التمويل الثابت(. ُتحتسب نسبة صافي التمويل الثابت على فترات شهرية ويتم رفع تقارير عنها إلى البنك المركزي واإلفصاحات 

نسبة صافي التمويل  تكان .%100مع حد أدنى بنسبة  2018يناير  1العماني. دخل معيار نسبة صافي التمويل الثابت حيز التنفيذ اعتبارا  من 
 (.%119 – 2018 يونيو 30) %145.21 هي 2019 يونيو 30ك كما في الثابت للبن

 

 :2019 يونيو 30ابت للفترة المنتهية في اإلفصاح عن نسبة صافي التمويل الث
 

   القيمة غير المرجحة من حيث فترة االستحقاق المتبقية عناصر التمويل الثابت المتاح

  

 
 دون استحقاق

 
 أقل من 

 أشهر 6

 أشهر  6
اكثر من إلى 

 سنة واحدة

 
سنة واحدة 

 فأكثر 

 
 القيمة المرجحة

       

 351.821 - - - 351.821 رأس المال: 1
 332.620 - - - 332.620 رأس المال التنظيمي 2
 19.201 - - - 19.201 مال األخرىال أدوات رأس 3
 549.513 6.912 9.330 13.016 565.180 ودائع األفراد وودائع العمالء من الشركات الصغيرة 4
 262.735 - 136 189 276.238 ودائع ثابتة 5
 286.778 6.912 9.194 12.827 288.942 ودائع أقل ثباتا 6
 856.905 237.923 83.943 284.834 869.185 :الخدمات المصرفية للشركاتتمويل  7
 21.621 - - - 43.241 ودائع تشغيلية 8
 835.284 237.923 83.943 284.834 825.944 آخر للشركاتالخدمات المصرفية تمويل  9

      التزامات بأصول متقابلة متكافئة 10
 - 49 807 22.140 30.590 التزامات أخرى: 11
 - -   - التزامات المشتقات لغرض نسبة صافي التمويل الثابت 12

13 
جميع االلتزامات وحقوق المساهمين األخرى غير المشمولة 

 - 49 807 22.140 30.590 الفئات المذكورة اعالهفي 
 1.758.239     إجمالي التمويل الثابت المتاح 14

    عناصر التمويل الثابت المطلوب

15 
إجمالي األصول السائلة عالية الجودة لغرض نسبة صافي 

 25.727     التمويل الثابت

16 
المؤسسات المالية األخرى  المحتفظ بها لدىالودائع 

 10.843 - - - 21.685 ألغراض تشغيلية
 1.040.072 889.763 19.007 388.453 2.511 القروض المنتظمة واالوراق المالية : 17

18 
قروض منتظمة لمؤسسات مالية مضمونة بأصول سائلة 

 - - - - - عالية الجودة من المستوى األول

19 
قروض منتظمة لمؤسسات مالية مضمونة بأصول سائلة 

غير  منتظمةعالية الجودة من غير المستوى األول وقروض 
 30.606 - - (40.358) - مضمونة لمؤسسات مالية 

20 
قروض منتظمة لعمالء من غير المؤسسات المالية وقروض 
للعمالء من األفراد والشركات الصغيرة وقروض لصناديق 

 898.353 784.266 17.527 426.419 - القطاع العام، منها ومشاريعسيادية وبنوك مركزية 

21 
بموجب  %35بمخاطر مرجحة أقل من أو تساوي  -

 45.838 70.520 - - - لمخاطر االئتمان موحدال 2منهج بازل 
 63.140 105.497 1.480 2.572 - رهون عقارية سكنية منتظمة ، منها: 22

23 
بموجب  %35بمخاطر مرجحة أقل من أو تساوي  -

 61.114 94.022 1.480 2.572 - الموحد لمخاطر االئتمان 2منهج بازل 
األوراق المالية لم ينقضي موعد استحقاقها وال تصنف  24

سائلة عالية الجودة، وتشمل األسهم المتداولة في كأصول 
 2.134 - - - 2.511 المتبادلة أسواق المال

      أصول بالتزامات متقابلة متكافئة 25

 66.631 4.275 - 23.869 37.953 أصول أخرى: 26

 - - - - - سلع مادية متداولة، شاملة الذهب 27

أولية من عقود المشتقات  كهوامشأصول مسجلة  28
 - -   - في صناديق األطراف المقابلة المركزية  والمساهمات

 577 577    أصول المشتقات لغرض نسبة صافي التمويل الثابت 29

التزامات مشتقة لغرض نسبة صافي التمويل الثابت قبل  30
 - -   - خصم هامش الفرق المسجل

 66.054 4.275 534 23.292 37.953 المشمولة في الفئات السابقةجميع األصول األخرى غير  31

 67.729 403.100 49.150 902.340  بنود خارج الميزانّية العمومّية 32

 1.211.002     إجمالي التمويل الثابت المطلوب 33

 %145.19     نسبة صافي التمويل الثابت 34
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 المالي الرفعنسبة   28
 

(. ُتحتسب الرفع المالينسبة بالخاصة  3)اإلرشادات حول بازل الصادر عن البنك المركزي العماني  1157ب م  للتعميم الماليالرفع نسبة تخضع 
                       عتبارا  منإلتنفيذ حيز ا الرفع المالينسبة شهرية ويتم رفع تقارير عنها إلى البنك المركزي العماني. دخل معيار ربع على فترات  الرفع المالينسبة 
 – 2018 يونيو 30) %10.9 هي 2019 يونيو 30للبنك كما في  الرفع الماليكانت نسبة  .%4.5مع حد أدنى بنسبة  2018 ديسمبر 31

10.5%.) 
 

 ملخص المقارنة بين األصول المحاسبية ومقياس التعرض لنسبة الرفع المالي: 1الجدول 
 
 كما في البند 

30/6/2019 

   
 2.464.266 وفقا  للقوائم المالية المنشورة المجمعةإجمالي األصول  1
تسويات لالستثمارات في الكيانات البنكية أو المالية أو التأمينية أو التجارية التي خضعت للتجميع ألغراض  2

 - محاسبية ولكن خارج نطاق التجميع التنظيمي
العمومية وفقا  لإلطار المحاسبي المطبق ولكنها مستثناة من  تئمانية المدرجة في الميزانيةتسويات لألصول اإل 3

 مقياس التعرض لنسبة الرفع المالي
- 

 8.049 تسويات لألدوات المالية المشتقة 4
 - تسويات لمعامالت تمويل األوراق المالية )مثل الشراء العكسي واإلقراض المضمون المماثل( 5
العمومية )مثل التحول إلى مبالغ مكافئة لالئتمان للتعرضات خارج الميزانية تسويات للبنود خارج الميزانية  6

 455.271 العمومية(
 (2.723) تسويات أخرى 7
 2.924.863 التعرض لنسبة الرفع المالي 8
   

 المالي الرفع لنسبة العام اإلفصاح نموذج: 2 الجدول
 البند

 كما في
30/6/2019 

   

 2.464.266 العمومية )باستثناء المشتقات ومعامالت تمويل األوراق المالية، ولكنها تشمل الضمانات( البنود داخل الميزانية 1
 (2.723) (3وفقا  لبازل  1)مبالغ األصول المخصومة لتحديد رأس المال الفئة  2
 )باستثناء المشتقات ومعامالت تمويل األوراق المالية( إجمالي التعرضات داخل الميزانية العمومية  3

 2.461.543 (2و 1)مجموع البندين 
  التعرضات للمشتقات 
 2.716 تكلفة االستبدال المرتبطة بجميع معامالت المشتقات )أي صافية من هامش التغير النقدي المؤهل( 4
 5.333 المرتبطة بجميع معامالت المشتقاتالمبالغ اإلضافية عن التعرض المستقبلي المحتمل  5
 - إجمالي ضمانات المشتقات المقدمة عند الخصم من أصول الميزانية العمومية وفقا  لإلطار المحاسبي المطبق 6
 - )اقتطاعات األصول المستحقة لهامش التغير النقدي المقدم في معامالت المشتقات( 7
 - التعرضات التجارية التي تم تسويتها للعميل()الطرف المقابل المركزي المعفي من  8
 - القيمة االسمية الفعلية المعدلة للمشتقات االئتمانية المكتتبة 9

 - )تسويات اسمية فعالة معدلة واقتطاعات إضافية للمشتقات االئتمانية المكتتبة( 10
 8.049 (10إلى  4إجمالي التعرضات للمشتقات )مجموع البنود  11
  التعرضات لمعامالت تمويل األوراق المالية  

 - إجمالي أصول معامالت تمويل األوراق المالية )مع عدم إدراج المقاصة( بعد تسوية المعامالت المحاسبية للبيع 12
 - )مبالغ الدائنيات والمديونيات النقدية المخصومة من إجمالي أصول معامالت تمويل األوراق المالية(  13
 - مخاطر ائتمان الطرف المقابل ألصول معامالت تمويل األوراق المالية تعرض 14
 - التعرضات لمعامالت الوكيل 15
 - (15إلى  12إجمالي التعرضات لمعامالت تمويل األوراق المالية )مجموع البنود  16
  التعرضات األخرى خارج الميزانية العمومية 

 1.354.589 بإجمالي القيمة االسميةالتعرض خارج الميزانية العمومية  17
 (899.318) )تسويات للتحويل إلى المبالغ المكافئة لالئتمان( 18
 455.271 (18و 17البنود خارج الميزانّية العمومية )مجموع البندين  19
  رأس المال وإجمالي التعرضات 

 318.915 1رأس المال الفئة  20
 2.924.863 (19و 16و 11و 3إجمالي التعرضات )مجموع البنود  21
  نسبة الرفع المالي 

 10.9 )%( 3نسبة الرفع المالي وفقاً لبازل  22
   
 

 



 

 
  

 

 بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

 1727ص.ب 
 111الرمز البريدي 
 سلطنة عمان

www.hsbc.co.om 

 

 أرقام المقارنة 29
 

لتتوافق مع عرض الفترة الحالية. ولم تؤد عملية إعادة التصنيف هذه إلى تغير الربح وحقوق  2018تمت إعادة تصنيف أرقام مقارنة معينة لعام 
 الفترة السابقة.المساهمين المشمولة في تقرير 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


