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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

٣٣-١١المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة المعلوماتإیضاحات حول 

عرض المعلومات

لبنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع ("البنك"). ویحتوي ٢٠١٩سبتمبر٣٠-ةالمختصرةالمرحلیةالمالیالمعلوماتیشتمل ھذا المستند على 
المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة، باإلضافة إلى تقریر مجلس اإلدارة وتقریر فحص مراقب الحسابات وملخص عن المعلوماتعلى 

النتائج غیر المدققة.

٢
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٣

٢٠١٩سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في التسعةتقریر مجلس اإلدارة لفترة 

المساھمون األفاضل،

.٢٠١٩سبتمبر ٣٠یسرني أن أقدم لكم النتائج المالیّة لبنككم للتسعة أشھر المنتھیة في نیابةً عن مجلس اإلدارة، 

ملخص األداء

ملیون لایر ٢٥٫٠ملیون لایر عماني مقارنة مع ٢٥٫٨صل إلى  تلاألرباحفي صافي %٣٫٢زیادة بنسبة أداؤنا منذ بدایة العام حتى تاریخھیُظھر 
. مدعومة باإلستمرار في فرض الرقابة على التكالیف%٣٫٠ویعود ذلك أساساً إلى نمو إیراداتنا بنسبة ، ٢٠١٨عماني للفترة نفسھا من عام 

ملیون ٤٥٫٠مقارنة مع ٢٠١٩سبتمبر ٣٠اني للفترة المنتھیة في ملیون لایر عم٤٥٫٥٪ لیصل إلى ١٫١بلغ النمو في صافي إیرادات الفوائد بنسبة 
خاللمنالمكتسبة على قروض الخدمات المصرفیة للشركات واالستفادة تحسن العوائد، وذلك بسبب ٢٠١٨لایر عماني للفترة نفسھا من عام 
ً مع التكلفة المرتفعة على الودائع ألجلفي سوق التعامل بین البنوك والتي تتم مقاصتھاإلستثمار في فائض السیولة لدینا . انخفض صافي ا جزئیا

ویعود ذلك أساساً إلى عدم تكرار ٢٠١٩سبتمبر ٣٠ملیون لایر عماني للفترة المنتھیة في ٧٫٩٪ لیصل إلى مبلغ ١٢٫٢إیرادات الرسوم بنسبة 
ة للشركات في نفس الفترة من العام الماضي. اإلستشاریة من عمالئنا في الخدمات المصرفیالمعامالت بعض الرسوم الھیكلیة و

.للفترة نفسھا من العام الماضيملیون لایر عماني ٩٫٧ملیون لایر عماني مقارنة مع ١١٫٩٪ لیصل إلى ٢٢٫٧إرتفع صافي إیرادات التداول بنسبة 

األصول والمحمل من انخفاض قیمة ملیون لایر عماني عن التغیر في الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة للبنك ١٫٠تم تسجیل صافي مبلغ محرر بقیمة 
مدفوعاً الخسائر االئتمانیة المتوقعة التغیر فيكان ملیون لایر ُعماني للفترة نفسھا من العام الماضي.٣٫٠بقیمة محررمقارنة مع صافي المالیة

لتحدیث النموذج في یجابیةاإلخطوة نتیجة للملیون لایر عماني (٧٫٦بمقدار من الخدمات المصرفیة للشركات ة المتوقعة خسائر االئتمانیبزیادة ال
حیث ملیون لایر عماني (٥٫٦بمبلغ في قطاع التجزئةالخسائر اإلئتمانیة المتوقعة اإلنخفاض في)، والتي تم مقاصتھا جزئیاً من خالل العام الماضي
).إیجابیة في معدالت الخسارة نتیجة للتعثر ضمن ھذا النموذجلمسنا خطوة 

.٢٠١٨ملیون لایر عماني للفترة نفسھا من عام ٣٧٫٠ملیون لایر عماني مقارنة مع ٣٦٫٢٪ لتصل إلى ٢٫٢إنخفضت مصروفات التشغیل بنسبة 

سبتمبر٣٠ملیون لایر عماني كما في ١٫٤٣٩٫٧ملیون لایر عماني مقارنة مع ١٫٤٧٧٫١إلى لتصل ٪ ٢٫٦نمت القروض والسلفیات للعمالء بنسبة 
٢٠١٨.

ملیون لایر عماني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي؛ ال تزال السیولة لدینا قویة جدا ١٫٩٨٨٫٨٪ لتصل إلى ٢٫٤ودائع العمالء بنسبة إرتفعت
.٢٠١٩نھایة سبتمبرفي %٧٤٫٣البالغةنسبة السلف إلى الودائعكما یتضح من

. ٢٠١٨سبتمبر٣٠٪ كما في ١٨٫٥مقارنة مع ٢٠١٩سبتمبر٣٠% كما في ١٨٫٤بلغت نسبة كفایة رأس مال البنك 

تقدیم أفضل تجربة للعمالء

حیث أطلقنا القطاعات المتمیزةوتحدیداً في على النمو الخدمات المصرفیة لألفراد وإدارة الثروات  في الربع الثالث من ھذا العام ، تواصل تركیز 
جدد عن طریق مكافأة العمالء الحالیین الذین استقطبوا أصدقائھم. تھدف إلى جذب عمالء بریمییر و أدفانس ، والتي "Refer a Friend“حملة 

حملة بطاقة اإلئتمان حیث عرضت الثرواتالخدمات المصرفیة لألفراد وإدارةكذلك ، من أجل اإلستفادة من موسم السفر خالل الصیف ، نظمت 
الخدمات المصرفیة لألفراد وإدارة الثرواتقامتعلى الصعید الرقمي ، لایر عماني. ١٠٠على عمالء بطاقة اإلئتمان الحالیة فرصة الفوز بمبلغ 

.إحداھما في غال واألخرى في الحیلجدیدتینصراف آلي بتركیب  آلتي 

ملیون دالر أمریكي ، في واحدة ٦٢٥قام البنك  بدعم اوكتال في الحصول على تسھیالت تمویل بقیمة ، التجاریةیةالمصرفوفي مجال الخدمات 
من أكبر صفقات تمویل القطاع الخاص في سلطنة عمان خالل العقد الماضي.

. كما تم إختیارنا كأفضل مدیر للنقد على مستوى للتمیز كأفضل مدیر للنقد للشركاتEuromoneyعلى جائزة حصل البنك للعام الثامن على التوالي 
اصة بھم. الخدمات الشاملة في السلطنة في نفس ھذا اإلستبیان. وتجسد ھذه الجوائز ثقة عمالئنا في قدرتنا على تزویدھم بمتطلبات إدارة النقد الخ
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٤

اإلستثمار في األفراد والمجتمع

تدریبي برنامجاً أطلقنا فقد بھدف رعایة المواھب الشابة في البنك وتزوید الموظفین بالمھارات التي یحتاجون إلیھا لتولي أدوار قیادیة في المستقبل ، 
على بناءاً حتوى تقوم بتخصیص المتدریبیة ومنصات مرنھ . یتألف البرنامج من بیئات تعلیمیة موظفاً ١٣٠لمدة عامین بعنوان "قادة المستقبل" لـ 

الموظفین نظرة شاملة عن إستراتیجیة البنك باإلضافة إلى تعلیمھم مھارات التواصل والمھارات سیمنح ھذا البرنامجدور الموظف في البنك. 
البنك ولمدة عام واحد لموظفي أقسامفي جمیع خریجاً ٥٥لعددلمدة عامین وفر البرنامج خطة تدریبیة اإلبداعیة الالزمة للنجاح في أدوارھم. ی

الخدمات المصرفیة لألفراد وإدارة الثروات.

صندوق تنمیة مشروعات ستدامة" لتطویر الشركات الصغیرة والمتوسطة بالتعاون مع إختتام "برنامج إحتفلنا بفقد ا، ضمن إطار التنمیة المستدامة 
شركات ٩تم دعم ومن خالل البرنامج ف إلى دعم رواد األعمال لتنمیة أعمال مستدامة. . یعد البرنامج أحد مبادرات البنك التي تھدالشباب"شراكة"

.إستدامة أعمالھا.على تطویر خطط اأشھر ومساعدتھ٦تقییم أدائھا على مدى واالستشارات عن طریق تقدیمصغیرة ومتوسطة 

 ً یھدف إلى تولید نصف الطاقة متمیزمشروع تنفیذ بدأنا في فقد ، إنبعاثات الكربونمع استراتیجیة االستدامة لدینا والتي تھدف إلى الحد من تماشیا
ووات من الطاقة الشمسیة إلى خفض كیل٦٠٠تركیب حیث سیساھمفي مقر البنك من محطة الطاقة الشمسیة الخاصة بھ. الكھربائیة المستھلكة

من الوقود.المتولدةعتماد البنك على الطاقة إ

. على ھذا النطاقالطاقة الشمسیة یستخدم وأول بنك محلي في السلطنةالمؤسساتمن أوائل نك إتش إس بي سي عمان وبذلك یكون ب

الخالصة

للبنك المركزي ولعمالءنا على ثقتھم الدائمة بنا وبخدماتنا. والشكر موصول المساھمین، أود أن أعرب عن شكري وتقدیري لجمیع في الختام
سوق المال على الدعم المستمر.العامة لھیئة الالعماني و

بمناس��بة الجاللة الس��لطان قابوس بن س��عید المعظم، أتقدم بأطیب التھاني والتبریكات لموالنا حض��رة ص��احب نیابة عن مجلس اإلدارة ، أود أن وبال
المجید.٤٩العید الموطني الـ 

كولز-السیر شیرارد كوبر 
رئیس مجلس اإلدارة
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٢٠١٩سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في التسعةملخص النتائج غیر المدققة لفترة 

٢٠١٨سبتمبر٩٢٠١٣٠سبتمبر٣٠

التغیر (%)
لایر عماني 

باآلالف
 لایر عماني 

باآلالف

%١٫٤٧٧٫٠٧٨١٫٤٣٩٫٦٦٢٢٫٦بالصافي-قروض وسلفیات للعمالء 

%١٫٩٨٨٫٧٨١١٫٩٤٢٫٠٩٣٢٫٤ودائع العمالء

%٣٤٨٫٢٩٩٣٣٣٫٨٠٢٤٫٣صافي األصول

%٠٫١٧٤٠٫١٦٧٤٫٢صافي األصول للسھم الواحد*

أشھرالتسعةفترة 
المنتھیة في

أشھرالتسعةفترة 
المنتھیة في

التغیر (%)٢٠١٨سبتمبر٢٠١٩٣٠سبتمبر٣٠
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف

%٤٥٫٥٣٣٤٥٫٠١٦١٫١صافي إیرادات الفوائد

%٢٥٫٧٧٠٢٤٫٩٩١٣٫١ربح الفترة

-٠٫٠١٧٠٫٠١٧ربحیة السھم الواحد (على مستوى العام)**

)%٠٫١(%١٨٫٥٠%١٨٫٤١نسبة كفایة رأس المال***

على عدد األسھم العادیة سبتمبر٣٠یتم احتساب صافي األصول (القیمة الدفتریة) للسھم الواحد بقسمة صافي األصول (القیمة الدفتریة) في *
.سبتمبر٣٠المصدرة في 

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

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

٢٠١٩سبتمبر٣٠يأشھر المنتھیة فالتسعةة لفترة قائمة الدخل الشامل المرحلیة المختصرة غیر المدقق

فترة الثالثة 
أشھر المنتھیة 

سبتمبر٣٠في 
٢٠١٩

فترة الثالثة 
المنتھیة أشھر
سبتمبر٣٠في 

٢٠١٨

التسعةفترة 
أشھر المنتھیة 

سبتمبر٣٠في 
٢٠١٩

التسعةفترة 
المنتھیة أشھر
سبتمبر٣٠في 

٢٠١٨

إیضاحات

لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

٣١٩٫٥٦٦١٧٫٩٢٥٥٧٫٠٣٤٥٢٫٦٦٤إیرادات الفوائد  
)٧٫٦٤٨()١١٫٥٠١()٢٫٧٢٧()٤٫٦٠٥(٤مصروفات الفوائد  

١٤٫٩٦١١٥٫١٩٨٤٥٫٥٣٣٤٥٫٠١٦صافي إیرادات الفوائد  

٣٫٤٦٤٣٫١٤٥١٠٫٩٧٦١١٫٣٧٩إیرادات الرسوم
)٢٫٣٨٧()٣٫٠٣٩()٧٩٨()٩٩٣(مصروفات الرسوم

٢٫٤٧١٢٫٣٤٧٧٫٩٣٧٨٫٩٩٢صافي إیرادات الرسوم
٣٫٦٢٦٣٫٧٨٧١١٫٩٣٨٩٫٦٧٠صافي إیرادات التداول

التغیرات في القیمة العادلة لالستثمارات المالیة المقاسة 
)٢٨٧()٥٩()٨٦(٢٠بالقیمة العادلة من خالل الربح والخسارة

١٩١٢٨--إیرادات توزیعات األرباح
٤٢١٠٥٦١٣٥٩٠بالصافي-إیرادات التشغیل األخرى 

صافي إیرادات التشغیل قبل المحمل من انخفاض قیمة 
٢١٫١٢٠٢١٫٣٥١٦٥٫٩٨١٦٤٫١٠٩القروض ومخصصات مخاطر االئتمان األخرى

واإلنخفاض في التغیر في الخسائر االئتمانیة المتوقعة 
٢٫٠٣٢١٫٠١٧٣٫٠٢٥)١٫٣٠١(٥قیمة األصول المالیة

١٩٫٨١٩٢٣٫٣٨٣٦٦٫٩٩٨٦٧٫١٣٤صافي إیرادات التشغیل

)١٧٫٢١٥()١٧٫٥٦٣()٥٫٧٨٧()٥٫٩٨٠(تعویضات ومنافع الموظفین
)١٦٫٨٨٤()١٥٫٧٦٠()٥٫٠٢٢()٥٫٣٥٩(٦مصروفات عمومیة وإداریة

)١٫١٩٨()١٫٧٤٧()٤٠٣()٥٩٤(ممتلكات ومعداتقیمة إستھالك 
)١٫٧١٤()١٫١٠٨()٥٧١()٧٠(٧إھالك أصول غیر ملموسة

)٣٧٫٠١١()٣٦٫١٧٨()١١٫٧٨٣()١٢٫٠٠٣(إجمالي مصروفات التشغیل

٧٫٨١٦١١٫٦٠٠٣٠٫٨٢٠٣٠٫١٢٣الربح قبل الضریبة
)٥٫١٣٢()٥٫٠٥٠()١٫٩٧٨()١٫٢٧٩(مصروفات ضریبیّة

٦٫٥٣٧٩٫٦٢٢٢٥٫٧٧٠٢٤٫٩٩١ربح الفترة

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

خسارة عند الوفاء بشروط معینة
أدوات الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

٥٩٧١٫٥٥٩٧٧٥١٫٤٧٧القیمة العادلةربح -
الخسائر االئتمانیة المتوقعة المدرجة في قائمة الربح/-

)٢٢٩(٣٢)٤٤(٢٥الدخل
)٢٢٢()١١٦()٢٣٤()٨٩(ضریبة الدخل-

٥٣٣١٫٢٨١٦٩١١٫٠٢٦الضریبةصافي-للفترة اآلخرالشاملالربح

٧٫٠٧٠١٠٫٩٠٣٢٦٫٤٦١٢٦٫٠١٧إجمالي الدخل الشامل للفترة

٨األساسیة والمعدلة -ربحیة السھم الواحد 
٠٫٠٠٣٠٫٠٠٥٠٫٠١٣٠٫٠١٢(لایر ُعماني)للفترة-
٠٫٠١٣٠٫٠١٩٠٫٠١٧٠٫٠١٧(لایر ُعماني)على مستوى العام-

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



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

٨

٢٠١٩سبتمبر٣٠قائمة المركز المالي المرحلیة المختصرة غیر المدققة كما في 

سبتمبر٣٠في 
٩٢٠١

سبتمبر٣٠في 
٨٢٠١

مدققة
دیسمبر٣١في 
٨٢٠١

إیضاحات
لایر عماني 

باآلالف
 لایر عماني 

باآلالف
 لایر عماني 

باآلالف
األصول

٢١٤٫٤٩٨٧٨٫٢٢٥٢٧٠٫٥٧٤نقدیة وأرصدة لدى البنوك المركزیة  
٢٥١٫٠٥٩٢٤٣٫٤٤٧١٣٢٫٧٩٢مستحق من البنوك  

٩١٫٤٧٧٫٠٧٨١٫٤٣٩٫٦٦٢١٫٣٨٩٫٥٥٩بالصافي-قروض وسلفیات للعمالء 
بالقیمة العادلة من خالل الدخل -استثمارات مالیة
١٠٤٥٧٫٧١٤٥٢٦٫٠٠٤٤٩٨٫٩٨٦الشامل اآلخر  

بالقیمة العادلة من خالل الربح    -استثمارات مالیة
١٠٢٫١٠٩٢٫٣٣٩٢٫٣٤٠أو الخسارة

١١٤٢٫٣٠٥٢٩٫٤٦٣٣٧٫٤٨٨أصول أخرى  
١٢١٫٦٧٥١٫٥٢٥٩٥٤أصول غیر ملموسة
١٣٢٣٫٨١٦٢٥٫٥١٥٢٥٫٥٢١ممتلكات ومعدات  

١٫٧٨٢٢٫٠٦٣٢٫٤٠٤أصول ضریبة مؤجلة
٢٫٤٧٢٫٠٣٦٢٫٣٤٨٫٢٤٣٢٫٣٦٠٫٦١٨إجمالي األصول  

االلتزامات وحقوق المساھمین
االلتزامات

٧٨٫٥٠٧٣١٫٨٨٦٣٧٫٧٧٨مستحق إلى البنوك  
١٤١٫٩٨٨٫٧٨١١٫٩٤٢٫٠٩٣١٫٩٢٦٫١٢٥ودائع من العمالء
١٥٤٩٫٧٤٦٣٤٫١٦٠٤٨٫٠٩٥التزامات أخرى  

٦٫٦٣٤٦٫٣٠٢٨٫١٧٩التزامات ضریبة جاریة
 --٦٩التزامات ضریبة مؤجلة

٢٫١٢٣٫٧٣٧٢٫٠١٤٫٤٤١٢٫٠٢٠٫١٧٧إجمالي االلتزامات  

حقوق المساھمین
٢٠٢٠٠٫٠٣١٢٠٠٫٠٣١٢٠٠٫٠٣١رأس المال

٤٣٫٠١٦٣٩٫٨٧٩٤٣٫٠١٦(أ)٢١احتیاطي قانوني  
احتیاطي القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

)١٩٠()٤٨٩(٥٠١(ب)٢١اآلخر
١٠٤٫٧٥١٩٤٫٣٨١٩٧٫٥٨٤أرباح محتجزة  

٣٤٨٫٢٩٩٣٣٫٨٠٢٣٤٠٫٤٤١صافي حقوق المساھمین  

٢٫٤٧٢٫٠٣٦٢٫٣٤٨٫٢٤٣٢٫٣٦٠٫٦١٨إجمالي االلتزامات وحقوق المساھمین  

٠٫١٧٤٠٫١٦٧٠٫١٧٠لایر ُعماني-صافي األصول للسھم الواحد 

بنود خارج المیزانیّة العمومیّة:

التزامات عرضیة وارتباطات

٦٧٫٧٨٨٣٦٫٤٤٢٤٧٫٨٤٥اعتمادات مستندیة-

٥٠٣٫٨٥٣٥٥٧٫٧٢٥٥٢٥٫٠٧٤ضمانات وسندات أداء-
١٦١٫٢٥٦٫٣٢٨١٫٢١٣٫٨١٢١٫٢٢٨٫٧٦٧أخرى-

١٫٨٢٧٫٩٦٩١٫٨٠٧٫٩٧٩١٫٨٠١٫٦٨٦

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

بموجب قرار مجلس اإلدارة.٢٠١٩أكتوبر٢٧المرحلیّة المختصرة في المعلومات المالیةتم اعتماد إصدار 

أندرو لونجكولز-سیر شیرارد كوبر ال

الرئیس التنفیذيرئیس مجلس اإلدارة



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

٩

٢٠١٩سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في التسعةقائمة التغیرات في حقوق المساھمین المرحلیة المختصرة غیر المدققة لفترة 

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

٨٥٫٥١٢٣٢٣٫٢٥٦)٢٫١٦٦(٢٠١٨٢٠٠٫٠٣١٣٩٫٨٧٩ینایر ١في 

)٠٦٩٫٤()٧٢٠٫٤(٦٥١ - -٩التقاریر المالیة الدولي رقم التغیرات من التطبیق المبدئي لمعیار

٧٩٢٫٨٠١٨٧٫٣١٩)٥١٥٫١(٢٠١٨٠٣١٫٢٠٠٨٧٩٫٣٩ینایر ١أرصدة معاد بیانھا كما في 

إجمالي الدخل الشامل للفترة 

٢٤٫٩٩١٢٤٫٩٩١ - - -ربح الفترة  

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

١٫٠٢٦ -١٫٠٢٦ - -(بالصافي من الضریبة)

١٫٠٢٦ -١٫٠٢٦ - -للفترةاآلخرالشاملة الدخلإجمالي 

١٫٠٢٦٢٤٫٩٩١٢٦٫٠١٧ - -الشامل للفترةالدخلإجمالي 

معاملة مع المساھمین مسجلة مباشرة في حقوق المساھمین 

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

٣٨١٫٩٤٨٠٢٫٣٣٣)٤٨٩(٢٠١٨٠٣١٫٢٠٠٨٧٩٫٣٩سبتمبر٣٠في

٢٠١٩ینایر ١في 

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

٢٥٫٧٧٠٢٥٫٧٧٠ - - -ربح الفترة  

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

٦٩١-٦٩١--(بالصافي من الضریبة)

٦٩١-٦٩١--للفترةاآلخرالدخل الشامل إجمالي 

٦٩١٢٥٫٧٧٠٢٦٫٤٦١ - -الدخل الشامل للفترةإجمالي 

معاملة مع المساھمین مسجلة مباشرة في حقوق المساھمین

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

٢٠١٩٢٠٠٫٠٣١٤٣٫٠١٦٥٠١١٠٤٫٧٥١٣٤٨٫٢٩٩سبتمبر٣٠في 

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



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

١٠

٢٠١٩سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في التسعةقائمة التدفقات النقدیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة لفترة 

أشھر التسعةفترة 
المنتھیة في

أشھر التسعةفترة 
المنتھیة في

٢٠١٨سبتمبر٢٠١٩٣٠سبتمبر٣٠

إیضاحات
لایر عماني

باآلالف
لایر عماني

باآلالف

التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل

٣٠٫٨٢٠٣٠٫١٢٣الربح قبل الضریبة  
تسویات لـ:

)١٫٩٨٤()١٫١٧٦((أ)٢٥بنود غیر نقدیة مسجلة في الربح قبل الضریبة-
)٤٤٫٣٨٥()٩٢٫٠٨٠((ب)٢٥التغیر في األصول التشغیلیّة  -
٦٤٫٢٨٩٢٫٩٨٧(ج)٢٥التغیر في االلتزامات التشغیلیّة  -
)٣٫٤١٥()٦٫٠٢٠(ضریبة مدفوعة-
)١٠٧()٩٣(منافع تقاعد مدفوعة-

)١٦٫٧٨١()٤٫٢٦٠(أنشطة التشغیل  المستخدم فيصافي النقد 

التدفقات النقدیة من أنشطة االستثمار  
)١٫٧١٦٫١٥٧()١٫٨٨٥٫٧٦٠(شراء استثمارات مالیّة  

١٫٩٣٠٫٦٧٦١٫٨٠٦٫٣٠٠متحصالت من استحقاق استثمارات مالیّة  
)١٫٣١٥()٢٫٠٤١(والبرمجیاتشراء ممتلكات ومعدات

١٣١٫٤٥٠٩٣٠متحصالت من بیع ممتلكات ومعدات  
٤٤٫٣٢٥٨٩٫٧٥٨أنشطة االستثمار  منالناتج صافي النقد

التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل

)١١٫٤٠٢()١٨٫٦٠٣(توزیعات أرباح مدفوعة

)١١٫٤٠٢()١٨٫٦٠٣(صافي النقد المستخدم في أنشطة التمویل

٢١٫٤٦٢٦١٫٥٧٥صافي التغیر في النقد وما یماثل النقد
٣٦٥٫٥٨٨٢٢٨٫٢١١النقد وما یماثل النقد في بدایة الفترة

٣٨٧٫٠٥٠٢٨٩٫٧٨٦(د)٢٥النقد وما یماثل النقد في نھایة الفترة

المالیة المرحلیة المختصرة.المعلوماتاإلیضاحات المرفقة جزءاً ال یتجزأ من ھذه تشكل 



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

(تابع)المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققةالمعلوماتإیضاحات حول 

١١

الشكل القانوني واألنشطة ١

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

ویدرج البنك أسھمھ في سوق مسقط لألوراق المالیة.

األم المطلقة لبنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع من أسھم البنك. والشركة %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

االلتزام بمعاییر التقاریر المالیة الدولیة(أ)

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

الصادرة عن البنك المركزي العُماني.التنظیمیةوتعدیالتھ واللوائح ١٩٧٤رقم 

التي تم إصدارھا من قبل الدولیةلتقاریر المالیةالمعاییروفقاً ٢٠١٨دیسمبر ٣١تم إعداد القوائم المالیة المدققة للبنك كما في وللسنة المنتھیة في 
الصادرة عن البنك المركزي العُماني.التنظیمیةمجلس معاییر المحاسبة الدولیة ومتطلبات اإلفصاح الصادرة عن الھیئة العامة لسوق المال واللوائح 

دولیة ومن ھیئتھ السابقة باإلضافة إلى التفسیرات تشتمل معاییر التقاریر المالیة الدولیة على المعاییر المحاسبیة الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة ال
الصادرة من قبل لجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة وھیئتھا السابقة.

عرض المعلومات(ب)

المالیة المرحلیة المختصرة للبنك.المعلومات، وھي أیضاً عملة العرض المستخدمة في ("ر.ع")العملة التنفیذیّة للبنك ھي اللایر العُماني

أرقام المقارنة(ج) 

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

استخدام التقدیرات واالفتراضات(د)

ستخدام تقدیرات وافتراضات حول الظروف معاییر التقاریر المالیة الدولیة إبما یتماشى مع المالیة المرحلیة المختصرة المعلوماتإعداد یتطلب 
قبل لیة في المستالمستقبلیة. وإن استخدام المعلومات المتاحة وتطبیق األحكام ھما عنصران رئیسیان عند القیام بوضع التقدیرات، وقد تختلف النتائج الفع

االجتھادات . وترى اإلدارة أن أھم السیاسات المحاسبیة للبنك التي تتطلب بالضرورة تطبیق التي تم على أساسھا إعداد المعلومات المالیةعن التقدیرات 
وتقییم األدوات المالیة.ھلكةاألصول المالیة بالتكلفة المنخفاض قیمة إھي تلك التي تتعلق ب

المستقبلیّةالتطورات المحاسبیّة(ھـ)

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

أو ٢٠١٩ینایر ١تدخل مجموعةً أخرى من المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر والتفسیرات حیز التطبیق بالنسبة للفترات السنویّة التي تبدأ في 
المالیة المرحلیة المعلوماتتأثیٌر جوھريٌّ على ار" ، "عقود اإلیج١٦، باستثناء معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ّيٍ منھا أللم یكنبعد ذلك التاریخ. 
المختصرة للبنك.



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة (تابع)المعلوماتإیضاحات حول 

١٢

السیاسات المحاسبیة٢.٢

المالیّة المرحلیة المختصرة تتفق مع تلك التي طبقھا البنك في قوائمھ المالیة كما في المعلوماتإن السیاسات المحاسبیة التي طبقھا البنك في ھذه 
.٢٠١٩ینایر ١"عقود اإلیجار" الذي تم تطبیقھ إعتباراً من ١٦رقم ، باستثناء معیار التقاریر المالیة الدولي٢٠١٨دیسمبر ٣١وللسنة المنتھیة في 

محاسبة اإلیجار

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

على مدى فترة اإلیجار ، ویتم قیاس اإللتزام المالي بالتكلفة المطفأة. تظل محاسبة المؤجر "حق إستخدام" األصلفي قائمة المركز المالي. یتم إطفاء 
تخدام منھج األثر الرجعي بإس١٦طبق البنك معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم .١٧دون تغییر مثلما ھي بموجب المعیار المحاسبي الدولي رقم 

المعّدل وبالتالي لم یتم تعدیل أرقام المقارنة.

اإلدراج والقیاس المبدئي  

یتم خصم المبلغ بإستخدام معدل الفائدة ستخدام األصل بالتكلفة وإلتزام اإلیجار بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار المستقبلیة.اإلیقیس البنك مبدئیاً حق 
جر قد اإلیجار إذا كان قابالً للتحدید بسھولة ، وإال یتم إستخدام معدل اإلقتراض المتزاید. تاریخ البدء ھو التاریخ الذي یتیح فیھ المؤالُمضّمن في ع

مة المتراكم وخسائر إنخفاض القیاإلطفاءاألصل األساسي لإلستخدام. بعد اإلدراج المبدئي ، یقیس البنك حق اإلستخدام بالتكلفة مطروحاً منھا 
المتراكمة.

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

ن إلتزام اإلیجار. مدفوعات اإلیجار الثابتة المعدلّة. الفائدة على إلتزام اإلیجار ھي المبلغ الذي ینشىء معدل دوري ثابت للفائدة على الرصید المتبقي م
یجار.سعر الفائدة الدوري ھو السعر المستخدم لخصم مدفوعات اإلیجار بغرض إحتساب إلتزام اإل

العرض

في قائمة المركز المالي
).١٥إلتزام اإلیجار مدرج ضمن "اإللتزامات األخرى" (إیضاح رقم ) و١١من األصول األخرى (إیضاح رقم الحق في إستخدام األصول مدرج ض

في قائمة الدخل الشامل
لحق في إستخدام األصول مدرجة ضمن "إستھالك قیمة الممتلكات والمعدات". الفوائد على إلتزامات اإلیجار مدرجة ضمن مصروفات اإطفاءتكلفة 

الفوائد. 



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

(تابع)المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققةالمعلوماتإیضاحات حول 

١٣

إیرادات الفوائد٣

ً شامالً قدره  ٣٠(٢٠١٩سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في التسعةلفترة %٣٫٦٢بلغت إیرادات الفوائد عن األصول المحملة بفوائد معدالً سنویا

).%٣٫٢٨–٢٠١٨سبتمبر

أشھر التسعةفترة 
المنتھیة في

أشھر التسعةفترة 
المنتھیة في

سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠
٢٠١٩٢٠١٨

لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

٤٩٫٠٠٩٤٦٫٣١٣قروض وسلفیات للعمالء
٤٫٠٥٧٤٫١١٢استثمارات مالیة

٣٫٩٦٨٢٫٢١٣من البنوكمستحق 

٢٦-أخرى
٥٧٫٠٣٤٥٢٫٦٦٤

مصروفات الفوائد٤

).%٠٫٥٠–٢٠١٨سبتمبر٣٠(%٠٫٧٦، بلغ متوسط التكلفة السنویة الشاملة لألموال ٢٠١٩سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في التسعةلفترة 

أشھر التسعةفترة 
المنتھیة في

أشھر التسعةفترة 
المنتھیة في

سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠
٢٠١٩٢٠١٨

لایر عماني 
باآلالف

 لایر عماني
باآلالف

)٧٫٣٧١()١١٫٢٥٨(ودائع من عمالء
)٢٧٧()٢٤٣(أخرى

)٧٫٦٤٨()١١٫٥٠١(

بالصافي -واإلنخفاض في قیمة األصول المالیةالتغیر في الخسائر االئتمانیة المتوقعة ٥

أشھر التسعةفترة 
المنتھیة في

أشھر التسعةفترة 
المنتھیة في

سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠
٢٠١٩٢٠١٨

لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني
باآلالف

٧٢٤١٫١٢٢قروض وسلف إلى العمالء

)١١(٥مستحق من بنوك

٢٨٩١٫٦٦٤مالیةقرض وضماناتاتإلتزام

٣١٢١اصول مالیة أخرى

٢٢٩)٣٢(إستثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

١٫٠١٧٣٫٠٢٥
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(تابع)المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققةالمعلوماتإیضاحات حول 

١٤

مصروفات عمومیة وإداریة٦

أشھر التسعةفترة 
المنتھیة في

أشھر التسعةفترة 
المنتھیة في

سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠
٢٠١٩٢٠١٨

لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

)١٫٤٤٢()١٫٣١٠(تسویق وإعالنات*

)٢٫٧٤٤()٢٫١٧٠(مباني ومعدات

)٤١١()٤٢٠(إتصاالت

)٨١٦()٧٨٢(تأمین

)١١٫٤٧١()١١٫٠٧٨(مصروفات إداریة أخرى

)١٦٫٨٨٤()١٥٫٧٦٠(

ملیون لایر ُعماني التي تمثل مصروفات سحب "جائزة مندوس"٠٫٩مبلغللفترة الحالیّةالتسویق واإلعالنات* تشمل مصروفات 
ملیون لایر ُعماني).٠٫٩: ٢٠١٨سبتمبر٣٠(

إھالك أصول غیر ملموسة٧

أشھر التسعةفترة 
المنتھیة في

أشھر التسعةفترة 
المنتھیة في

سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠
٢٠١٩٢٠١٨

لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

یمثّل إھالك األصول غیر الملموسة نتیجةً لتجمیع األعمال ویحتسب كما یلي:
)١٫٣١٩()٧٣٣(ودائع أساسیّة-
)٣٩٥()٢١٩(عالقات العمالء-
-)١٥٦(البرمجیات-

)١٫٧١٤()١٫١٠٨(

األساسیة والمعدلة-ربحیة السھم الواحد ٨

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

أشھر التسعةفترة 
المنتھیة في

أشھر التسعةفترة 
السنة المنتھیة فيالمنتھیة في

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠
٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٨

٢٫٠٠٠٫٣١٣٢٫٠٠٠٫٣١٣٢٫٠٠٠٫٣١٣المرجح لعدد األسھم الصادرة (باآلالف)المتوسط 

٢٥٫٧٧٠٢٤٫٩٩١٣١٫٣٦٦صافي ربح الفترة / السنة (لایر عماني باآلالف)

األساسیة والمعدلة (لایر ُعماني)-ربحیة السھم الواحد 

٠٫٠١٣٠٫٠١٢٠٫٠١٦للفترة/ السنة- 

٠٫٠١٧٠٫٠١٧٠٫٠١٦على مستوى العام- 
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بالصافي-قروض وسلفیات للعمالء ٩

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

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠
٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٨

لایر عماني 
باآلالف

 لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

١٤٨٫٩٧٧٦٧٫٥٨٩٦٦٫١٨١السحب على المكشوف
٢٨٫٨٠٣٢٧٫٠٥٠٢٨٫٦٣١بطاقات االئتمان

١٫٢٩٨٫٨٩٣١٫٢١٠٫٠٦٠١٫١٦٥٫٩٥٧قروض
٦٨٫١٤١١٩٧٫٧٥٥١٩١٫٥٢٧قروض استیراد نظیفة

٨٫٩٠٠٩٫٥٩٦١١٫٦٥٧فواتیر مخصومة / مشتراة
١٫٥٥٣٫٧١٤١٫٥١٢٫٠٥٠١٫٤٦٣٫٩٥٣القروض والسلفیاتإجمالي 

)٣٥٫٥٠٢()٣٤٫٧٧٨()٣٥٫٥٤٦(مخصصات الخسائر االئتمانیة المتوقعة

)٣٨٫٨٩٢()٣٧٫٦١٠()٤١٫٠٩٠(*فوائد مجنبة
١٫٤٧٧٫٠٧٨١٫٤٣٩٫٦٦٢١٫٣٨٩٫٥٥٩صافي القروض والسلفیات

.ألغراض معاییر التقاریر المالیة الدولیةاإلئتمانیة المتوقعةالخسائر الفوائد المجنبة جزءاً من تشكل* 

تسویة مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة على القروض والسلفیات إلى العمالء:

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠
٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٨

لایر عماني 
باآلالف

 لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

٣٥٫٥٠٢٣٨٫٢٠٧٣٨٫٢٠٧ینایر١في 
صافي إعادة قیاس الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة الناشئة من تحویل 

٢٫٤٥٢)٩٩(٣٤٩مرحلة
)٦٣١(١٫٣٠٥١٫١٥٨عوامل المخاطرصافي اإلقراض الجدید والتغیرات في 

)٤٫٥٤٦()٤٫٤٨٨()١٫٦١٠(أصول مشطوبة
٢٠ --أخرى

٣٥٫٥٤٦٣٤٫٧٧٨٣٥٫٥٠٢دیسمبر٣١/سبتمبر ٣٠في 

)١٫٨٢١()١٫٠٥٩()١٫٦٥٤((المحملة) للفترة/السنةالمحررة/الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة 
٢٫٣٧٨٢٫١٨١١٫٦٦٣إستردادات

)١٥٨(٧٢٤١٫١٢٢للفترة/السنة(المحملة)المحررة/إجمالي الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة 

للفترة/السنة المنتھیة ھو كما یلي:تحلیل الحركة في الفوائد المجنبة 

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠
٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٨

لایر عماني 
باآلالف

 لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

٣٨٫٨٩٢٣٣٫٤٠٩٣٣٫٤٠٩الرصید في بدایة الفترة
٣٫٣٥٦٥٫١٠٠٦٫٣٨٩المجنبة خالل الفترة
)٣٦٢()٣٦٢()٦٥٠(الدخل الشاملالمحررة إلى قائمة 

)٥٠٨(خالل الفترةالمشطوبة  )٥٤٤()٥٣٧(
٤١٫٠٩٠٦١٠٫٣٧٣٨٫٨٩٢دیسمبر٣١/سبتمبر٣٠في 
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بالصافي (تابع)–قروض وسلفیات للعمالء ٩

فیما یلي فئات معدالت الفوائد إلجمالي القروض والسلفیات للعمالء:

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٨
لایر عماني 

باآلالف
 لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف

١٫٠٢٦٫٩٤٩٥٠٣٫٠٦٣١٫١٫٠٣٨٫٨٦٩%٥-٠

٤٤٣٫٣٩٠٨٣٧٫٣٣٧٣٣٥٫٩٢٤%٧-٥

٣٥٫٧٦٧٩٩٩٫٤٠٤١٫٠٢١%١٠-٧

١٥٫٢١٢٤٨٦٫٣٨١٥٫٥٠٦%١٣-١٠
٣٢٫٣٩٦٢٢٥٫٣١٣٢٫٦٣٣%١٣أكثر من 

١٫٥٥٣٫٧١٤٠٥٠٫٥١٢١٫١٫٤٦٣٫٩٥٣

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

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٨
لایر عماني 

باآلالف
 لایر عماني 

باآلالف
 لایر عماني 

باآلالف

٤١٠٫٧٦٧٠٦٧٫٤٣٩٤١٩٫٦٩٤أشھر٦-٠

٢٩٫٢٧٤١٤٫٣٨٣١٦٫٧٣٤شھراً ١٢-٦

٥٦٫٤٤٧٦٢٢٫١٨٧٦٣٫٤٦١أعوام٣-١

٣٠٩٫٦٧١٥٤١٫١٥١٢٥٢٫٦٣٤أعوام٥-٣
٦٧٠٫٩١٩٠٤٩٫٦٤٧٦٣٧٫٠٣٦أعوام٥أكثر من 

١٫٤٧٧٫٠٧٨٦٦٢٫٤٣٩١٫١٫٣٨٩٫٥٥٩

تركز القروض والسلفیات:

قروض وسلفیات للعمالء حسب القطاع

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٨
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف

٤٩٨٫٧٠٠٥٠٥٫٤٩٨٤٩٩٫٣٩٢قروض شخصیّة واستھالكیّة

التجاریّة والشركات

١٩٦٫٨٧٦٢٣٧٫٤٨٣٢١٢٫٧٥١تجارة االستیراد

٨١٫٣٠٩٦٦٫٠١٢٦٧٫٢٥١اإلنشاءات

٢٢٠٫٧٢٢٢٣٤٫٩٢٧٢٣٥٫١٥٥التصنیع

٨٥٫١٨٢٧١٫١٧٣٦٥٫١٧٩تجارة الجملة والتجزئة

٦٥٫٠٧٤٤٢٫٩٣٢٤١٫٦٥١الكھرباء والغاز والمیاه والنقل واالتصاالت

١١٨٫٨٧٥١١٣٫٦٢٥١٠١٫٢٥٥الخدمات

١٧٠٫٠٣٨١٧٦٫٢١١١٧٥٫٩٨٣التعدین والمحاجر

١٠٩٫٢٠٩٦٤٫١٨٩٦٥٫٣٣٦أخرى

١٫٠٤٧٫٢٨٥١٫٠٠٦٫٥٥٢٩٦٤٫٥٦١

 - -٧٫٧٢٩مؤسسات مالیة

١٫٥٥٣٫٧١٤١٫٥١٢٫٠٥٠١٫٤٦٣٫٩٥٣إجمالي مجموع القروض والسلفیات  

)٣٥٫٥٠٢()٣٤٫٧٧٨()٣٥٫٥٤٦(مخصصات الخسائر االئتمانیة المتوقعة
)٣٨٫٨٩٢()٣٧٫٦١٠()٤١٫٠٩٠(فوائد مجنبة

١٫٤٧٧٫٠٧٨١٫٤٣٩٫٦٦٢١٫٣٨٩٫٥٥٩صافي القروض والسلفیات

٦٨٫٧٣٤٥٨٫٤٥١٦٢٫٩٨١القروض المتعثرة 
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(تابع)المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققةالمعلوماتإیضاحات حول 

١٧

بالصافي (تابع)–قروض وسلفیات للعمالء ٩

ملیون ٣٫٤٠٧١٫–٢٠١٨سبتمبر٣٠(٢٠١٩سبتمبر٣٠ملیون لایر ُعماني كما في ١٫٤٣٦٫٣بلغت القیمة العادلة المقدرة للقروض والسلفیات 
ملیون لایر ُعماني).١٫٣٤٩٫٥–٢٠١٨دیسمبر ٣١لایر عماني و

لبنك المركزي العُماني)لالمحمل من انخفاض القیمة والمخصص المحتفظ بھ (وفقا لإلفصاح التوضیحي 

٢٠١٩سبتمبر٣٠كما في 
وفقا لقواعد البنك 
المركزي العماني

وفقا لمعیار 
التقاریر المالیة 

الفرق٩الدولي رقم 
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف

١٫٠١٧٣٫٣١٧)٢٫٣٠٠(على حساب الربح والخسارةةالمحرر(المحملة)/خسارة انخفاض القیمة 

٣٦٫٢٨٧٩٠٢٣٦٫٦١٥المخصصات المطلوبة*
-%٤٫٤٢%٤٫٤٢إجمالي معدل القروض المتعثرة (النسبة)

)%٠٫١٩(%٠٫٥٠%٠٫٦٩القروض المتعثرة (النسبة)صافي معدل

ألن مخصص ٩*تعتمد خسارة االنخفاض في القیمة المحملة في ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
اني. یتجاوز متطلبات المخصص الصادرة عن البنك المركزي العُم٩الخسائر االئتمانیة المتوقعة وفقا لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم 



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة (تابع)المعلوماتإیضاحات حول 

١٨

٢٠١٩سبتمبر٣٠كما في (وفقا لإلفصاح التوضیحي للبنك المركزي العماني)مع المخصص المطلوب وفقا لقواعد البنك 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

المحتفظ المخصصات 
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(

عماني لایر 
باآلالف

لایر عماني
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

معیاري
٠٤٢١٫١٣١٫١٥٫٠٦٥٠٤٦٤٫٠١٩١١٫١٫١٢٦٫٩٩٦١٣٩المرحلة األولى
٣٢٥٫٢٦٩٧٧٧)٥٫٩٩٨(٣٣٤٫٧٦٥٣٫٤٩٨٩٫٤٩٦المرحلة الثانیة
------المرحلة الثالثة

١٫٤٦٥٫٨٠٦١٨٫٥٦٣١٣٫٥٤٢٥٫٠٢٢١٫٤٥٢٫٢٦٥٩١٦

قائمة خاصة
------المرحلة األولى
١٦٫٧٧٢٥٥)١٫٥٨٥(١٨٫٥٥٣١٩٦١٫٧٨١المرحلة الثانیة
٤٧٥١٧)٣٢(٦٢٠١١٣١٤٥المرحلة الثالثة

١٧٫٢٤٧٧٢)١٫٦١٧(١٩٫١٧٣٣٠٩١٫٩٢٦

دون المعیاري
------األولىالمرحلة 

------المرحلة الثانیة
٢٫٤٢٥٣١٢)١٫٤٩٠(٥٫١٥٥١٫٢٤٠٢٫٧٣٠المرحلة الثالثة

٢٫٤٢٥٣١٢)١٫٤٩٠(٥٫١٥٥١٫٢٤٠٢٫٧٣٠

مشكوك في تحصیلھ
------المرحلة األولى
------المرحلة الثانیة
٧)٢٤()٩٢(١٣٤٦٦١٥٨المرحلة الثالثة

٧)٢٤()٩٢(١٣٤٦٦١٥٨

خسارة
------المرحلة األولى
------المرحلة الثانیة
٤٦٫٢٥٥٣٩٫٧٨٣)١٫٠٨١(٦٣٫٤٤٥١٦٫١٠٩١٧٫١٩٠المرحلة الثالثة

٤٦٫٢٥٥٣٩٫٧٨٣)١٫٠٨١(٦٣٫٤٤٥١٦٫١٠٩١٧٫١٩٠
بنود أخرى غیر مشمولة في تعمیم 

ب. م. البنك المركزي العماني رقم 
والتعلیمات ذات الصلة٩٧٧

-٢٥٨٫٤٩٨١٫)٧٦٣(٧٦٣-٠٢١٫٤٩٩١٫المرحلة األولى
-٨٠٦٫١٢٥)٥٩٣(٥٩٣-٣٩٩٫١٢٦المرحلة الثانیة

-١٫٠٤٨---١٫٠٤٨المرحلة الثالثة
١١٢١٫٦٢٥٫)٣٥٦١٫(٣٥٦١٫-٤٦٨١٫٦٢٦٫-

اإلجمالي

٠٦٣٫٦٣٠٢٫١٥٫٠٦٥٨٠٩٤٫٢٥٦١٠٫٢٥٤٫٦٢٥٢٫١٣٩المرحلة األولى
٨٤٧٫٤٦٧٨٣٢)٨٫١٧٦(٧١٧٫٤٧٩٣٫٦٩٤١١٫٨٧٠المرحلة الثانیة
٥٠٫١٧٩٤٠٫١١٩)٢٫٦٩٥(٧٠٫٤٠٢١٧٫٥٢٨٢٠٫٢٢٣المرحلة الثالثة

٣٫١٤٣٫٢٨٠٤١٫٠٩٠)٦١٥(٣٫١٨٠٫١٨٢٣٦٫٢٨٧٣٦٫٩٠٢اإلجمالي



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة (تابع)المعلوماتإیضاحات حول 

١٩

بالصافي (تابع)–قروض وسلفیات للعمالء ٩

٢٠١٩سبتمبر٣٠كما في (وفقا لإلفصاح التوضیحي للبنك المركزي العماني)معاد ھیكلتھاقروض وسلفیات

تصنیف األصول وفقا لقواعد البنك
المركزي العماني

تصنیف األصول وفقا 
لمعیار التقاریر المالیة 

٩الدولي رقم 
إجمالي القیمة 

الدفتریة

المخصص المطلوب 
وفقا لقواعد البنك 

العمانيالمركزي

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 
وفقا لقواعد البنك 
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

-١٠٫٦٥٧)٨٥٣(١١٫٦٢٦١١٦٩٦٩المرحلة الثانیة
٤٧٥١٧)٣٢(٦٢٠١١٣١٤٥المرحلة الثالثة

١١٫١٣٢١٧)٨٨٥(١٢٫٢٤٦٢٢٩١٫١١٤اإلجمالي الفرعي
------المرحلة األولىمصنفة على أنھا متعثرة

------المرحلة الثانیة
١٩٫٥١٢١٥٫٣٥٤)٩١٣(٢٩٫٣٧٠٨٫٩٤٥٩٫٨٥٨المرحلة الثالثة

١٩٫٥١٢١٥٫٣٥٤)٩١٣(٢٩٫٣٧٠٨٫٩٤٥٩٫٨٥٨
------المرحلة األولىاإلجمالي

-١٠٫٦٥٧)٨٥٣(١١٫٦٢٦١١٦٩٦٩المرحلة الثانیة
١٩٫٩٨٧١٥٫٣٧١)٩٤٥(٢٩٫٩٩٠٩٫٠٥٨١٠٫٠٠٣المرحلة الثالثة

٣٠٫٦٤٤١٥٫٣٧١)١٫٧٩٨(٤١٫٦١٦٩٫١٧٤١٠٫٩٧٢اإلجمالي



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة (تابع)المعلوماتإیضاحات حول 

٢٠

استثمارات مالیّة١٠

فیما یلي تفاصیل االستثمارات المالیة:

القیمة
العادلة

القیمة
العادلة

القیمة
العادلة

القیمة 
الدفتریة*

القیمة 
الدفتریة

القیمة
التكلفة       التكلفة      التكلفةالدفتریة

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠دیسمبر٣١سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠دیسمبر٣١سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٨
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف

سوق مسقط لألوراق المالیة-أوراق مالیة متداولة 

٦٥٫٣٣٨٨٨٥٫٧٥٦٤٫٩٨٤٦٥٫٣٣٨٨٨٥٫٧٥٦٤٫٩٨٤٦٤٫٨٦٩٥٧٩٧٦٫٦٥٫٢٨٧سندات حكومیة

استثمارات غیر مدرجة وأخرى

٦٣٩٢٫١٢٨٦٩٫٤٤٩٤٣٣٫٧٥٢١٢٦٣٩٢٫٨٦٩٫٤٤٩٤٣٣٫٧٥٢٣٩٢٫١٣٦٨٦٠٫٤٤٩٤٣٣٫٧٦٥أذون الخزانة

٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠أسھم ُعمانیة غیر مدرجة

٧٧٧٧٧٧٧٧٧أسھم أجنبیة غیر مدرجة
٢٢٫٠٩٣٢٢٢٫٢٫٣٢٣٠٩٢٢٫٣٢٢٢٫٢٫٣٢٣٢٫٨٧٩٠٠٣٣٫٣٫٠٠٤وحدات صنادیق االستثمار

٣٩٤٫٤٨٥٤٥٨٫٤٥٢٤٣٦٫٣٤٢٣٩٤٫٤٨٥٤٥٨٫٤٥٢٤٣٦٫٣٤٢٣٩٥٫٢٨٢١٣٠٫٤٥٣٤٣٧٫٠٣٦

٤٥٩٫٨٢٣٣٤٣٫٥٢٨٥٠١٫٣٢٦٤٥٩٫٨٢٣٣٤٣٫٥٢٨٥٠١٫٣٢٦٤٦٠٫١٥١٧٠٩٫٥٢٩٥٠٢٫٣٢٣اإلجمالي

في احتیاطي القیمة ملیون لایر ُعماني)٠٫٠٨: ٢٠١٨دیسمبر ٣١ومانيملیون لایر عُ ٢٠١٨:٠٫١سبتمبر٣٠(ُعماني ملیون لایر ٠٫١* تم تسجیل مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة على االستثمارات المالیة بقیمة 
الشامل اآلخر.العادلة من خالل الدخل 



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة (تابع)المعلوماتإیضاحات حول 

٢١

استثمارات مالیّة (تابع)١٠

الدفتریة لالستثمارات المالیةةالقیم
دیسمبر٣١سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٨
لایر عماني 

باآلالف
 لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
استثمارات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

١٢٦٣٩٢٫٨٦٩٫٤٤٩٤٣٣٫٧٥٢أذون الخزانة
٦٥٫٣٣٨٧٥٫٨٨٥٦٤٫٩٨٤سندات حكومیة

٢٥٠٢٥٠٢٥٠استثمارات أخرى
٤٥٧٫٧١٤٠٠٤٫٥٢٦٤٩٨٫٩٨٦

استثمارات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
٢٫١٠٩٣٣٩٢٫٢٫٣٤٠استثمارات أسھم

٤٥٩٫٨٢٣٣٤٣٫٥٢٨٥٠١٫٣٢٦

أصول أخرى١١
دیسمبر٣١سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٨
 لایر عماني 

باآلالف
عمانيلایر 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف

٢١٫١١٥٢١٨٫١٧٢٤٫٩٤٠أوراق قبول 
)٣١(الخسائر االئتمانیة المتوقعة من أوراق القبول  )٦٣()٤٧(

٢١٫٠٨٤١٧١٫١٧٢٤٫٨٧٧االئتمانیة المتوقعة)الخسائرأوراق القبول (بالصافي من 
٨٫٤٦٢٩٫٦١٣٩٫٧٣٨إدراج األثر اإلیجابي للسوق-مشتقات

٥٧٣١٫٢٢٧١٫١٧٢دفعات مقدمة وإیرادات مستحقة
--٣٫٠٤٧الحق في إستخدام األصول

٩٫١٣٩١٫٤٥٢١٫٧٠١أخرى

٤٢٫٣٠٥٤٦٣٫٢٩٣٧٫٤٨٨

أصول غیر ملموسة١٢

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠
٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٨

لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني
باآلالف

١٢٫٣٠٦١٢٫٣٠٦٣٠٦٫١٢ودائع أساسیّة
٣٫٦٩١٣٫٦٩١٣٫٦٩١عالقات العمالء

 - -٢٫٢٩٤البرمجیات
١٨٫٢٩١١٥٫٩٩٧١٥٫٩٩٧

)١٥٫٠٤٣()٤٧٢٫١٤()١٦٫٦١٦(ناقصاً: اإلھالك

١٫٦٧٥١٫٥٢٥٩٥٤

ممتلكات ومعدات١٣

الممتلكات ملیون لایر ُعماني). كانت قیمة ١٫٣: ٢٠١٨سبتمبر٣٠(ُعماني ملیون لایر ٠٫٥ومعدات بمبلغ ممتلكات خالل الفترة، تمت إضافة 
).ملیون لایر ُعماني٣٫١: ٢٠١٨سبتمبر٣٠(ُعماني ملیون لایر ٤٫٥خالل الفترة التي تم استبعادھا والمعدات 



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة (تابع)المعلوماتإیضاحات حول 

٢٢

ودائع من العمالء١٤
دیسمبر٣١سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٨
لایر عماني 

باآلالف
 لایر عماني

باآلالف
 لایر عماني

باآلالف
فیما یلي تفاصیل الودائع:

٩٦٠٫٧٤٣٩٦٤٫٠٥٩٩٤٢٫٩٠٢حسابات جاریة وتحت الطلب
٣٩٤٫٥٧٤٣٧٨٫٤١٠٤٠٤٫٨٦٠حسابات توفیر

٦٣١٫١٠٣٢٥٦٫٥٦٥٥٧٦٫١٥٩ودائع ألجل
٢٫٣٦١٤٠٠٢٫٢٫٢٠٤أخرى

١٫٩٨٨٫٧٨١١٫٩٤٢٫٠٩٣١٫٩٢٦٫١٢٥

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

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠
٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٨

لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني
باآلالف

٧٩٠٫٣٧٢٩٦٥٫٧٨٩٧٥٦٫٥٢٦أشھر٦-٠
٢٦٣٫٠٨٣٢٥٣٫٣٦٥٢٧٨٫٦٩٣شھراً ١٢-٦
١٦٤٫١١٠٢٣٠٫٢٥٦٢٢٩٫١٤٩أعوام٣-١
٣٨١٫٨٩٠٢٠٨٫٥١٥٢٠٧٫٤٩١أعوام٥-٣

٣٨٩٫٣٢٦٩٩٢٫٤٥٩٤٥٤٫٢٦٦أعوام٥أكثر من 
١٫٩٨٨٫٧٨١١٫٩٤٢٫٠٩٣١٫٩٢٦٫١٢٥

فیما یلي فئات معدالت فائدة الودائع:
دیسمبر٣١سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٨
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف

١٫٥٥٠٫٧٦٠٧١١٫٧٢٢١٫٥٨٦٫٤٢٧٫١%٢-٠
٤٣٨٫٠٢١٣٨٢٫٢١٩٣٣٩٫٦٩٨%٥-٢

١٫٩٨٨٫٧٨١١٫٩٤٢٫٠٩٣٩٢٦٫١٢٥٫١

التزامات أخرى١٥
دیسمبر٣١سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٨
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف

١٨٨١٫٢٧٥١٫٠٠٩إدراج األثر السلبي للسوق-مشتقات 
١٫٣٢٤١٫١٤٩١٫٢٤٦التزام منافع التقاعد

٢١٫١١٥١٧٫٢١٨٢٤٫٩٤٠أوراق قبول
٢٤١٣٤١٤٠٠مخصصات

العمومیة واإللتزامات الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة للتعرض خارج بنود المیزانیة 
٨١٣٩٨٩١٫١٠٢األخرى

٥٫٧٧٣٦٫٢٠٨٦٫٩٠٥مستحقات وإیرادات مؤجلة
-٢٫٧٣٣٢٧٦إیجاراتالتزام
١٧٫٥٥٩٦٫٧٠٤١٢٫٤٩٣أخرى

٤٩٫٧٤٦٣٤٫١٦٠٤٨٫٠٩٥
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٢٣

التزامات عرضیة وارتباطات ومشتقات١٦

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٨
عماني لایر

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف

٦٥٢٫٥٠٩٥١٦٫٨٦٣٥٥٠٫٤٩٥*التزامات غیر مسحوبة وقابلة لإللغاء بدون شروط

٥١٫٨٧٣٣٢٫٧١٩٣٣٫٢٨٦التزامات غیر مسحوبة وغیر قابلة لإللغاء بدون شروط

٣٥٧٫٩٠٦٥٥٢٫١٩٥٤٨٩٫٤٤٦عقود صرف أجنبي آجلة

١٩٤٫٠٤٠١١٢٫٠٣٥١٥٥٫٥٤٠سعر الفائدةمقایضات 

١٫٢٥٦٫٣٢٨١٫٢١٣٫٨١٢١٫٢٢٨٫٧٦٧

تعتبر جزءاً من )ُعمانيملیون لایر ١٠٣٫٥: ٢٠١٨دیسمبر ٣١(ُعماني ملیون لایر ١٠٩٫٥*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 ٢٠١٩سبتمبر٣٠كما في 
د.ال یتوقع أن ینتج أي التزام إضافي من ھذه الدعاوى وبالتالي من غیر الضروري تكوین أي مخصصات إضافیة في ھذا الصد

أساس تقییم األصول وااللتزامات المالیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة١٧

أسالیب التقییم

اإلجمالي٢المستوى ١المستوى 
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف

٢٠١٩سبتمبر٣٠في 

األصول

٨٫٤٦٢٨٫٤٦٢ -مشتقات

١٩٧٫٧٢١٢٥٩٫٩٩٣٤٥٧٫٧١٤مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراستثمارات 

٢٫١٠٩٢٫١٠٩ -استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

االلتزامات

١٨٨١٨٨ -مشتقات  

١٩٨٫٤٩٤١٩٨٫٤٩٤-ودائع من العمالء

٢٠١٨سبتمبر ٣٠في 

األصول

٩٫٦١٣٩٫٦١٣ -مشتقات

٢٨٧٫٢٤٧٢٣٨٫٧٥٧٥٢٦٫٠٠٤استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

٢٫٣٣٩٢٫٣٣٩ -استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

االلتزامات

مشتقات  

١٫٢٧٥١٫٢٧٥ -ودائع من العمالء

- ١٢٠٫٤٧٠١٢٠٫٤٧٠

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
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االستثمارات المالیّة والمشتقات

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

لخصم ھو معدل عند 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.

في القیمة الدفتریة لألصول لتلك العقودمن السوق. تم إدراج تعدیالت القیم السوقیة المستمدةالبیانات إلى إستناداً األجنبیة العملةصرف یتم تقییم عقود
وااللتزامات األخرى.

لیّة المدققة األخیرة للبنك عن السنة المفصح عنھا في القوائم الما٢لم یكن ھناك أي تغییر على أساس تقییم األصول وااللتزامات المالیّة في المستوى 
.٢٠١٨دیسمبر ٣١المنتھیة في 
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٢٥

عدم تطابق األصول وااللتزامات١٨

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

٢٠١٨دیسمبر ٨٢٠١٣١سبتمبر٩٢٠١٣٠سبتمبر٣٠

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

١٫٢٧٧٫٢٦٠٩٢٤٫٤٧١٣٥٢٫٧٨٩١٫٢٣١٫٢٧٣٨٦٠٫٤٣٠٣٧٠٫٨٤٣١٫٢٥٧٫١٦٣٨٤٦٫١٠٤٤١١٫٠٥٩أشھر٦-٠

)٢٨٤٫٣٣٢(٢٩٫٠٩٩٣١٣٫٤٣١)٢٥٨٫٥٧٨(٢٠٫٦٧٦٢٧٩٫٢٥٤)٢٠٧٫٨٩٢(٨٠٫٩٩٩٢٨٨٫٨٩١شھرا١٢-٦

)١١٥٫٠٣٥(٢٣٥٫٣٥٨٢٣٠٫٢٥٦٥٫١٠٢١١٤٫١١٤٢٢٩٫١٤٩)١٠٢٫٤٨٨(٦١٫٦٢٩١٦٤٫١١٧أعوام٣-١

٢٧٣٫٦٠٤٢٠٧٫٤٩١٦٦٫١١٣)٣٨٫٧٩٧(١٦٩٫٧١٨٢٠٨٫٥١٥)٣٨٫٦٨٢(٣٤٣٫٢٠٨٣٨١٫٨٩٠أعوام٥-٣

)٧٧٫٨٠٥(٦٨٦٫٦٣٨٧٦٤٫٤٤٣)٧٨٫٥٧٠(٦٩١٫٢١٨٧٦٩٫٧٨٨)٣٫٧٢٧(٧٠٨٫٩٤٠٧١٢٫٦٦٧أعوام٥أكثر من 
٢٫٣٦٠٫٦١٨٢٫٣٦٠٫٦١٨-٢٫٣٤٨٫٢٤٣٢٫٣٤٨٫٢٤٣-٢٫٤٧٢٫٠٣٦٢٫٤٧٢٫٠٣٦-
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التعرض لمخاطر االئتمان١٩

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

٢٠١٨سبتمبر٢٠١٩٣٠سبتمبر٣٠
/إجمالي القیمة الدفتریة
االسمیة (بالصافي من 

المجنبة)الفوائد 
مخصص

الخسائر 
االئتمانیة 
المتوقعة

إجمالي القیمة 
الدفتریة/ االسمیة 

(بالصافي من 
الفوائد المجنبة)

مخصص
الخسائر 
االئتمانیة 
المتوقعة

لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف 

)٨٤(٧٨٫٣٠٩)١٦٤(٢١٤٫٦٦٢المركزينقدیة وأرصدة لدى البنك 
)١١(٢٤٣٫٤٥٨)٤٤(٢٥١٫١٠٣مستحق من البنوك

قروض وسلفیات للعمالء
)٩٫٢٩٠(٥٠٤٫٤٨٨)٧٫٥٨٠(٤٩٧٫٥٠١الخدمات المصرفیة لألفراد وإدارة الثروات-
)٢٥٫٤٨٨(٩٦٩٫٩٥١)٢٧٫٩٦٦(١٫٠١٥٫١٢٣الخدمات المصرفیة للشركات-

)٢٤٠(١٨٫٦٣٨)٢٢٤(٢١٫٨٨١أصول أخرى
)٣٥٫١١٣(١٫٨١٤٫٨٤٤)٣٥٫٩٧٨(٢٫٠٠٠٫٢٧٠القیمة الدفتریة في المیزانیة العمومیةمجموع إجمالي 

)٩٨٩(٧٣٤٫٥٦٦)٨١٢(٦٨١٫١٠٨قروض وارتباطات أخرى متعلقة باالئتمان
)٩٨٩(٧٣٤٫٥٦٦)٨١٢(٦٨١٫١٠٨إجمالي القیمة االسمیة خارج المیزانیة العمومیة

القیمة العادلة

مخصص مذكرة 
الخسائر 

اإلئتمانیة 
القیمة العادلةالمتوقعة

مخصص مذكرة 
الخسائر اإلئتمانیة 

المتوقعة
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف 

)٩٤(٥٢٦٫٠٠٤)١١٢(٤٥٧٫٧١٤إستثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

رأس المال٢٠

دیسمبر ٣١و٢٠١٨سبتمبر٣٠لایر ُعماني للسھم الواحد (٠٫١٠٠سھماً مدفوعاً بالكامل بقیمة ٢٫٠٠٠٫٣١٢٫٧٩٠مال البنك إلى ینقسم رأس
٠٫١٠٠ملیون سھم بقیمة ٧٫٥٠٠بھ للبنك لایر ُعماني للسھم الواحد). یبلغ رأس المال المصرح٠٫١٠٠سھماً بقیمة ٢٫٠٠٠٫٣١٢٫٧٩٠-٢٠١٨

للسھم الواحد).٠٫١٠٠ملیون سھم بقیمة ٧٫٥٠٠-٢٠١٨دیسمبر ٣١و٢٠١٨سبتمبر٣٠لایر ُعماني للسھم الواحد (

المساھمون الرئیسیون

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

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٨

عدد األسھمعدد األسھمعدد األسھم

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

االحتیاطیات٢١

احتیاطي قانوني) أ( 

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

استثمارات مالیة-احتیاطي القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ) ب( 

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

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

من أسرھم.

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

أكثر من أسھم البنك شركات أو أفراد أو عائالت. ویتم تضمین العائالت إذا كان إجمالي أسھم أفراد العائلة أو %١٠یمكن أن یتضمن من یملكون 
مالتھم أو 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.

إتش إس بي سي مثل الخدمات المصرفیة والتشغیلیة. وعلى وجھ تابعة فيالبنك في سیاق عملھ االعتیادي في معامالت مع شركات أخرى یدخل 
ات الخصوص، ومن منطلق كون البنك عضواً في واحدة من أكبر مؤسسات الخدمات المالیة على مستوى العالم، یشارك البنك في الخبرات واالقتصادی

في معامالت مع عدد من شركات مجموعة إتش إس بي سي، بما الكبیرة المقدمة من مجموعة إتش إس بي سي. البنك یقدم ویستلم خدمات أو یدخل 
حاث التسویق في ذلك المشاركة في تكلفة تطویر المنصات التكنولوجیة المستخدمة في جمیع أنحاء العالم واالستفادة من العقود العالمیة لإلعالنات وأب

ف ذات العالقة بشروط تماثل تلك المعروضة لألطراف غیر ذات العالقة.والتدریب وغیرھا من المجاالت التشغیلیة. وتتم ھذه المعامالت مع األطرا

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

الشركة األم

أطراف أخرى 
ذات عالقة 
بالمجموعة

ضاءأع  
اإلجماليآخرون  مجلس اإلدارة

٢٠١٩سبتمبر٣٠
لایر عماني 

باآلالف
 لایر عماني

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف

٣٦٢١١٨٫١٩٦١١٨٫٥٥٨ - -قروض وسلفیات

٢٫٩٦٠١٤٧١٤٫٦٢٧١٧٫٧٣٤ -حسابات جاریة وودائع وحسابات أخرى

١١٫٧٥٧١٣٤٫٧١٤ -١٢٢٫٩٥٧ -خطابات اعتماد وضمانات

٢٫٩٩٣٢٫٩٩٣ - - -أوراق قبول

٤٢٫٥٢٤ - -٤٢٫٥٢٤ -مستحق من البنوك

٢١٫٩٢٥ - -٢١٫٩٢٥ -مستحق إلى البنوك*

١٣٠٫١٦٤ - -١٣٠٫١٦٤ -ضمان مستلم

٢٠١٩سبتمبر ٣٠للفترة المنتھیة في 

)٥٨٣( - -)٥٨٣( -الرسوم**صافي إیرادات

 (١٠٫٤٣٠))٩٩٦( (١٥))٩٫٤١٩( -مصروفات تشغیل أخرى

)٢٣( - - -شراء ممتلكات ومعدات  )٢٣(  

بمبلغ ومستحقاتسي بيإسملیون لایر ُعماني من الشركات التابعة لـ إتش١٩٫٠مبلغ بلدى بنوك أخرىأرصدة * یتضمن المستحق إلى البنوك
.٢٠١٩سبتمبر٣٠سي كما في بيإسالشركات التابعة لـ إتشعن مصاریف مستحقة الدفع إلىملیون لایر ُعماني ٢٫٩

متكبدة عن التعویض المستلم كضمان من الشركات التابعة                ُعماني ملیون لایر ٠٫٨** یتضمن صافي إیرادات الرسوم مصروفات رسوم بمبلغ 
لـ إتش إس بي سي.
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٢٨

من أسھم البنك (تابع)%١٠األطراف ذات العالقة ومن یملكون ٢٢

الشركة األم

أطراف 
أخرى 

ذات عالقة 
بالمجموعة

أعضاء
مجلس 
اإلجماليآخروناإلدارة

٢٠١٨سبتمبر٣٠
لایر عماني 

باآلالف
 لایر عماني

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
عماني لایر 

باآلالف

٣٨٥١٢٤٫٤٨٤١٢٤٫٨٦٩--قروض وسلفیات

٣٫٧٢٩١٦١٢١٫٢٧٩٢٥٫١٦٩-حسابات جاریة وودائع وحسابات أخرى

٨٫٩٢٧١٠٣٫٥٢٧-٩٤٫٦٠٠-خطابات اعتماد وضمانات

١٫٧٩٢١٫٧٩٢---أوراق قبول

٥٣٫٩٧٠--٥٣٫٩٧٠-مستحق من البنوك

٢٣٫٦٩١--٢٣٫٦٩١-مستحق إلى البنوك*

١٧٨٫٨٧٠--١٧٨٫٨٧٠-ضمان مستلم

٢٠١٨سبتمبر٣٠للفترة المنتھیة في 

)٢٨٨(--)٢٨٨(-صافي إیرادات الرسوم**

)١٠٫٠٠٩()٦٨٥()١٦()٩٫٣٠٨(-مصروفات تشغیل أخرى

ملیون لایر ُعماني من الشركات التابعة٢٫٦ملیون لایر ُعماني وقروض بمبلغ ١٧٫٧مبلغ بأرصدة لدى بنوك أخرى* یتضمن المستحق إلى البنوك
سبتمبر٣٠سي كما في بيإسإلى الشركات التابعة لـ إتشالدفع ملیون لایر ُعماني عن مصاریف مستحقة ٣٫٤سي ومستحقات بمبلغ بيإسلـ إتش
٢٠١٨.

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

الشركة األم

أطراف أخرى 
ذات عالقة 
بالمجموعة

أعضاء
اإلجماليآخرونمجلس اإلدارة

٢٠١٨دیسمبر ٣١كما في 
لایر عماني 

باآلالف
 لایر عماني

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف

٣٧٨١٢٤٫٠٤٩١٢٤٫٤٢٧ - -قروض وسلفیات
٣٫١٦٥١٨٩١٦٫١١٤١٩٫٤٦٨ -حسابات جاریة وودائع وحسابات أخرى

١٠٫٢٣١١٧٩٫٥٣٢ -١٦٩٫٣٠١ -خطابات اعتماد وضمانات
٩١١٩١١ - - -أوراق قبول

٤٥٫٨٥٠ - -٤٥٫٨٥٠ -مستحق من البنوك
٢١٫٧٨٠ - -٫٧٨٠٢١ -*مستحق إلى البنوك

١٢٨٫٣٣٠ - -١٢٨٫٣٣٠ -ضمان مستلم

التابعة ملیون لایر ُعماني من الشركات ٦٫٣ملیون لایر ُعماني وقروض بمبلغ ١٠٫٦مبلغ بلدى بنوك أخرىأرصدة * یتضمن المستحق إلى البنوك
فيسي كما بيإسإلى الشركات التابعة لـ إتشالدفعلایر ُعماني عن مصاریف مستحقةملیون ٤٫٩سي ومستحقات بمبلغ بيإسلـ إتش

.٢٠١٨دیسمبر ٣١

ملیون لایر ٥٫٤: ٢٠١٨دیسمبر ٣١: ال شىء و٢٠١٨سبتمبر٣٠ملیون لایر ُعماني (١٦٫٧بشراء قروض وسلف بمبلغ الفترةقام البنك خالل 
عالقة مع البنك.ذاتأطرافاً لیسواالصلة بتلك القروض ذويالعمالءسي. إال أن بيإسالتابعة لـ إتشمن الشركات ُعماني) 

%٦٫٥و%١٫٤٥: بین ٢٠١٨سبتمبر٣٠سنویاً (%٤٫٧٠و%٣٫٧٥تحمل قروض وسلفیات األطراف ذات العالقة فائدة بمعدالت تتراوح بین 
سنویاً).%١٫٢٥و%٠٫٢: بین ٢٠١٨سبتمبر٣٠سنویاً (%٢٫٠و%١٫٧ئدة بمعدالت تتراوح بین سنویاً). وتحمل ودائع األطراف ذات العالقة فا

تعویضات موظفي اإلدارة العلیا
أشھرالتسعةفترة 

المنتھیة في
أشھرالتسعةفترة 

المنتھیة في
سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٩٢٠١٨٢٠١
 لایر عماني 

باآلالف
 لایر عماني

باآلالف

١٫١٩٩١٫١٤٨ورواتب ومنافع أخرى قصیرة األجلأجور 

٣٥٢٣١٣منافع ما بعد التوظیف

١٫٥٥١٤٦١١٫
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٢٩

القطاعات التشغیلیة٢٣

.٢٠١٨التقریر السنوي والحسابات لعام البنك فيتقریر تمت مناقشة العوامل المستخدمة لتحدید قطاعات 

٢٠١٩سبتمبر٣٠

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
٢٫٧١٦٢٠٫٥٢٧١٤٫٥٦٠٧٫٧٣٠٤٥٫٥٣٣خارجي-
-)١٢٫٧٨٢()٣٫٦٠٤(١٣٫٥٤٣٢٫٨٤٣داخلي-

٤٥٫٥٣٣)٥٫٠٥٢(١٦٫٢٥٩٢٣٫٣٧٠١٠٫٩٥٦
٧٫٩٣٧)١١١(١٫٨٦٥٣٫٢٥٠٢٫٩٣٣صافي إیرادات الرسوم
٨٦٣١٫٠٢٢٢٫٧٥١٧٫٣٠٢١١٫٩٣٨صافي إیرادات التداول

المالیة المقاسة التغیرات في القیمة العادلة لالستثمارات 
)٥٩()٥٩(---بالقیمة العادلة من خالل الربح والخسارة

٣٤٦١٨٦٣٢)٧()١٣(خرىاألتشغیل الإیرادات 
١٨٫٩٧٤٢٧٫٦٣٥١٦٫٦٧٤٢٫٦٩٨٦٥٫٩٨١إجمالي إیرادات التشغیل

واإلنخفاض في قیمة التغیر في الخسائر االئتمانیة المتوقعة 
١٫٠١٧)٣١()١٠١(٢٫٥٥٧)١٫٤٠٨(األصول المالیة

١٧٫٥٦٦٣٠٫١٩٢١٦٫٥٧٣٢٫٦٦٧٦٦٫٩٩٨صافي إیرادات التشغیل
)٣٦٫١٧٨()٨٧٧()٤٫٧٠٠()٢١٫٦٣٥()٨٫٩٦٦(إجمالي مصروفات التشغیل

٨٫٦٠٠٨٫٥٥٧١١٫٨٧٣١٫٧٩٠٣٠٫٨٢٠الربح قبل الضریبة
٥٤٠٫١٣٦٤٩٠٫٩٩٢٤٧٤٫٤٦٨٩٦٦٫٤٤٠٢٫٤٧٢٫٠٣٦أصول قطاعیة مبلغ عنھا

١٫١٢٢٫٥٥٥٥٧٩٫٤٩٠٣٨٧٫١٧٦٣٤٫٥١٦٢٫١٢٣٫٧٣٧التزامات قطاعیة مبلغ عنھا

٢٠١٨سبتمبر٣٠

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

٤٥٫٠١٦)١٫٩٧٤(١٤٫٥٠٤٢٣٫١٣٩٩٫٣٤٧
٨٫٩٩٢)١٢٦(٢٫٩٠٢٢٫٩٦٣٣٫٢٥٣الرسومصافي إیرادات 

١٫١٢٠٩٣٦٢٫٧٢٢٤٫٨٩٢٩٫٦٧٠صافي إیرادات التداول
التغیرات في القیمة العادلة لالستثمارات المالیة المقاسة 

)٢٨٧()٢٨٧(---بالقیمة العادلة من خالل الربح والخسارة
٢٢٦٤٥٢٧١٨)٧٥(١١٥إیرادات التشغیل األخرى

١٨٫٦٤١٢٦٫٩٦٣١٥٫٥٤٨٢٫٩٥٧٦٤٫١٠٩إیرادات التشغیلإجمالي 
واإلنخفاض في قیمة التغیر في الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

٣٫٤٠٤١٨٩٣٫٠٢٥)٣٫٠٣٦(٢٫٤٦٨األصول المالیة
٢١٫١٠٩٢٣٫٩٢٧١٨٫٩٥٢٣٫١٤٦٦٧٫١٣٤صافي إیرادات التشغیل

)٣٧٫٠١١()٣٧٠()٤٫٥٨٦()٢٣٫٢٦٢()٨٫٧٩٣(إجمالي مصروفات التشغیل
١٢٫٣١٦٦٦٥١٤٫٣٦٦٢٫٧٧٦٣٠٫١٢٣الربح قبل الضریبة

٤٨٨٫٨٦٦٥١١٫٤٤١٤٥٩٫٨١٢٨٨٨٫١٢٤٢٫٣٤٨٫٢٤٣أصول قطاعیة مبلغ عنھا
١٫٠٤٦٫٤٢٨٥٩٩٫٢٨٠٣١٤٫٩٠٦٥٣٫٨٢٧٢٫٠١٤٫٤٤١التزامات قطاعیة مبلغ عنھا



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة (تابع)المعلوماتإیضاحات حول 

٣٠

كفایة رأس المالنسبة ٢٤

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

سبتمبر٣٠(٢٠١٩بما في ذلك حاجز المحافظة على رأس المال لعام %١٣٫٥بالحد األدنى من معدل كفایة رأس المال وھو على البنوك االحتفاظ 
) وفقاً لإلرشادات المنصوص علیھا من قبل البنك المركزي العُماني.%١٢٫٨٧٥: ٢٠١٨دیسمبر ٣١و%١٢٫٨٧٥: ٢٠١٨

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٨
لایر عماني 

باآلالف
 لایر عماني

باآلالف
 لایر عماني

باآلالف

١٣١٨٫٥٢٩٩٢١٫٣٠٥٣١٨٫٠٥٦الفئة /١مال األسھم العادیّة رأس

٢١١٫٩٣٢٣٠٧٫١٨١٥٫٤٣٨رأس المال الفئة 

٣٣٠٫٤٦١٢٢٨٫٣٢٤٣٣٣٫٤٩٤إجمالي رأس المال التنظیمي

١٫٧٩٥٫١٥٣٤٦٥٫٧٥٢١٫١٫٧١٨٫٥٤٩أصول مرجحة بالمخاطر

%١٨٫٥١%٦٥٫١٧ %١١٧٫٧٤/ الفئة ١مال األسھم العادیة معدل رأس

%١٩٫٤١%٥٠٫١٨ %١٨٫٤١إجمالي معدل رأس المال

النقد وما یماثل النقد ٢٥

سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠إیضاحات

٢٠١٩٢٠١٨

(أ)٢٥
لایر عماني

باآلالف
لایر عماني

باآلالف

بنود غیر نقدیة مضمنة في الربح قبل الضریبة
التغیرات في القیمة العادلة لإلستثمارات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح 

١٠٥٩٢٨٧والخسارة

١٠-صافي الربح من بیع إستثمار مالي

)٣٫٠٢٥()١٫٠١٧( ٥المالیةواإلنخفاض في قیمة األصول التغیر في الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة 

١٫٧٤٧١٫١٩٨ممتلكات ومعداتقیمة إستھالك 

٧١٫١٠٨١٫٧١٤إھالك أصول غیر ملموسة

)٢٫٣٧٧()٢٫٣٠٠(إھالك خصم إستثمار مالي

١٧١٢٥٥تكلفة خدمات الموظفین الحالیة مع الفوائد

٤٤-إیجار تمویلي محمل

-)٣٩٧(أثر تحویل عملة

)٩٠()٥٤٧(من إستبعاد ممتلكات ومعداتالربح

)١٫٩٨٤()١٫١٧٦(

سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٢٠١٩٢٠١٨

(ب)٢٥
لایر عماني

باآلالف
لایر عماني

باآلالف

التغیر في األصول التشغیلیة

)٤٣٫٦٤٩()٨٦٫٥٠٢(بالصافي-التغیر في قروض وسلف إلى العمالء 

)٧٣٦()٥٫٥٧٨(أخرىالتغیر في  أصول 

)٤٤٫٣٨٥()٩٢٫٠٨٠(

سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٢٠١٩٢٠١٨

(ج)٢٥
لایر عماني

باآلالف
لایر عماني

باآلالف

التغیر في اإللتزامات التشغیلیة

٦٢٫٦٥٦١٠٫٠٤٣التغیر في ودائع من العمالء

)٧٫٠٥٦(١٫٦٣٣التغیر في اإللتزامات األخرى

٦٤٫٢٨٩٢٫٩٨٧
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٣١

مبین أدناه:تسویة مكونات النقد وما یماثل النقد مع البنود المقابلة المدرجة في قائمة المركز المالي المرحلیة المختصرة غیر المدققة(د)٢٥

سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٢٠١٩٢٠١٨
لایر عماني

باآلالف
لایر عماني

باآلالف

المالي المرحلیة المختصرة غیر المدققة على:تشتمل قائمة المركز 

٢١٤٫٤٩٨٧٨٫٢٢٥المركزي  البنكنقدیة وأرصدة لدى 

٢٥١٫٠٥٩٢٤٣٫٤٤٧مستحق من البنوك  

)٣١٫٨٨٦()٧٨٫٥٠٧(مستحق إلى البنوك  

٣٨٧٫٠٥٠٢٨٩٫٧٨٦

نسبة تغطیة السیولة ٢٦

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

) وفقاً لإلرشادات المنصوص %٩٠: ٢٠١٨سبتمبر٣٠(٢٠١٩لعام %١٠٠ویتوجب على البنوك االحتفاظ بحد أدنى من نسبة تغطیة السیولة یبلغ 
).%٣٠٨–٢٠١٨سبتمبر٣٠(%٢١٨ھو ٢٠١٩سبتمبر٣٠لبنك كما في امتوسط نسبة تغطیة سیولة بلغعلیھا من قبل البنك المركزي العُماني.

:٢٠١٩سبتمبر٣٠اإلفصاح عن نسبة تغطیة السیولة للفترة المنتھیة في 
٢٠١٩سبتمبر٣٠

إجمالي القیمة غیر 
المرجحة 

(المتوسط*)

إجمالي القیمة 
المرجحة 

(المتوسط*)
لایر عماني باآلالفلایر عماني باآلالف

األصول السائلة عالیة الجودة
٦٠٦٫٧٧١السائلة عالیة الجودةإجمالي األصول ١

التدفقات النقدیة الصادرة
٥٧٧٫٠١٣٤٣٫٨٦٤الصغیرة، ومنھا:العمالء في الشركاتودائع األفراد وودائع ٢
٢٧٦٫٧٥٧١٣٫٨٣٨ودائع ثابتة- ٣
٣٠٠٫٢٥٦٣٠٫٠٢٦ودائع أقل ثباتا- ٤
١٫٠٣٥٫٦٤٠٤٥٢٫٣١٩اغیر مضمون، ومنھالخدمات المصرفیة للشركاتتمویل ٥
 - -ودائع تشغیلیة (كافة األطراف المقابلة) والودائع في شبكات البنوك المتعاونة- ٦
١٫٠٣٥٫٦٤٠٤٥٢٫٣١٩ودائع غیر تشغیلیة (كافة األطراف المقابلة)- ٧
--دین غیر مضمون- ٨
--مضمونالخدمات المصرفیة للشركاتتمویل ٩

٥٥٫٨٧٧٥٫٤٤٣متطلبات إضافیة، ومنھا١٠
--ومتطلبات الضمانات األخرىفي المشتقاتبالتعرضات تدفقات صادرة تتعلق - ١١
--تدفقات صادرة تتعلق بخسارة التمویل من منتجات الدین- ١٢
٥٥٫٨٧٧٥٫٤٤٣تسھیالت ائتمانیة وتسھیالت السیولة- ١٣
 - -التزامات تمویل تعاقدیة أخرى١٤
٧٥٣٫١٤١٣٧٫٦٥٧التزامات تمویل طارئة أخرى١٥
٥٣٩٫٢٨٢)١٥+١٠+٥+٢إجمالي التدفقات النقدیة الصادرة (١٦

التدفقات النقدیة الواردة
--إقراض مضمون (مثل إعادة شراء معكوس)١٧
٢٧٦٫٣٨٤٢٦٣٫٧١٤تدفقات واردة من تعرضات منتظمة السداد بالكامل١٨
--تدفقات نقدیّة واردة أخرى١٩
٢٧٦٫٣٨٤٢٦٣٫٧١٤)١٩+١٨+١٧النقدیة الواردة (إجمالي التدفقات ٢٠

٦٠٦٫٧٧١إجمالي األصول السائلة عالیة الجودة٢١
٢٧٥٫٥٦٩)٢٠-١٦إجمالي صافي التدفقات النقدیة الصادرة (٢٢
%٢٢٠)٢١/٢٢نسبة تغطیة السیولة (٢٣

).٢٠١٩سبتمبر-یولیو(* المتوسط البسیط للمالحظات الیومیة على مدار فترة الثالثة أشھر األخیرة 
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٣٢

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). تُحتسب 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 
).%١٣١–٢٠١٨سبتمبر٣٠(%١٣٩ھي٢٠١٩سبتمبر٣٠ك كما في الثابت للبن

:٢٠١٩سبتمبر٣٠ابت 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
اكثر من إلى 

سنة واحدة
سنة واحدة 

فأكثر 
القیمة المرجحة

٣٦٠٫٢٢٨---٣٦٠٫٢٢٨رأس المال:١
٣٣٣٫٩٦٠---٣٣٣٫٩٦٠رأس المال التنظیمي٢
٢٦٫٢٦٨---٢٦٫٢٦٨مال األخرىالأدوات رأس٣
٥٤٦٫٠٨٣١٧٫١٥٤٥٫٣٥٠٨٫٣١٤٥٣٣٫٨٥٨ودائع األفراد وودائع العمالء من الشركات الصغیرة٤
٢٦٢٫٤٩١-٢٧٥٫٩٧٣٢٥٣٧٩ودائع ثابتة٥
٢٧٠٫١١٠١٦٫٩٠١٥٫٢٧١٨٫٣١٤٢٧١٫٣٦٧ودائع أقل ثباتا٦
٨٩٨٫٠٣٤٢٨٧٫٠٩٤٥٠٫٤٢٢٢٥٤٫٨٣٩٨٧٢٫٦١٤:الخدمات المصرفیة للشركاتتمویل ٧
٣٩٫٢٥٤---٧٨٫٥٠٧ودائع تشغیلیة٨
٨١٩٫٥٢٧٢٨٧٫٠٩٤٥٠٫٤٢٢٢٥٤٫٨٣٩٨٣٣٫٣٦٠آخرىللشركاتالخدمات المصرفیة تمویل ٩

-----التزامات بأصول متقابلة متكافئة١٠
-٣٨٫٩٧١٢١٫٠٦٨٤١٧التزامات أخرى:١١
-التزامات المشتقات لغرض نسبة صافي التمویل الثابت١٢

١٣
جمیع االلتزامات وحقوق المساھمین األخرى غیر المشمولة 

-٣٨٫٩٧١٢١٫٠٦٨٤١٧الفئات المذكورة اعالهفي 
١٫٧٦٦٫٧٠٠إجمالي التمویل الثابت المتاح١٤

عناصر التمویل الثابت المطلوب

١٥
إجمالي األصول السائلة عالیة الجودة لغرض نسبة صافي 

٢٢٫٨٧٣التمویل الثابت

١٦
الودائع المحتفظ بھا لدى المؤسسات المالیة األخرى 

٢٥٫٨٥٦---٥١٫٧١١ألغراض تشغیلیة
٢٫٣٥٩٦٧٩٫٦٥٥٢٢٫٦٣٧٩٠٠٫٧١٢١٫٠٨١٫٠٧١القروض 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 

غیر منتظمةعالیة الجودة من غیر المستوى األول وقروض 
٢٩٫٩٠٩--١٨٦٫٨٠٣-مضمونة لمؤسسات مالیة 

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

٤٩٠٫٠٣٧٢١٫٢٨٨٧٩٤٫٢١٢٩٤٠٫٩٤٦-القطاع العام، منھاومشاریعسیادیة وبنوك مركزیة 

٢١
بموجب %٣٥بمخاطر مرجحة أقل من أو تساوي - 

٦٨٫٧٧٩٤٤٫٧٠٦---لمخاطر االئتمانموحدال٢منھج بازل 
٢٫٨١٥١٫٣٤٩١٠٦٫٥٠٠٦٣٫٥٠٤-رھون عقاریة سكنیة منتظمة ، منھا:٢٢

٢٣
بموجب %٣٥بمخاطر مرجحة أقل من أو تساوي - 

٢٫٨١٥١٫٣٤٩٩٤٫٤٩٦٦١٫٤٢٢-الموحد لمخاطر االئتمان٢منھج بازل 
األوراق المالیة لم ینقضي موعد استحقاقھا وال تصنف ٢٤

سائلة عالیة الجودة، وتشمل األسھم المتداولة في كأصول 
٢٫٥٠٠---٢٫٣٥٩المتبادلةأسواق المال

٧٫٩٢٨٧٧٫٥٣٦-٣٨٫٥٥٠٣٠٫٤٩٤أصول بالتزامات متقابلة متكافئة٢٥

أصول أخرى:٢٦

-----سلع مادیة متداولة، شاملة الذھب٢٧

أصول مسجلة كھوامش أولیة من عقود المشتقات ٢٨
-----في صنادیق األطراف المقابلة المركزیة والمساھمات

٨٫٢٧٤٨٫٢٧٤---أصول المشتقات لغرض نسبة صافي التمویل الثابت٢٩

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

٣٨٫٥٥٠٢٢٫٢٢٠٥٦٤٧٫٩٢٨٦٩٫٢٦٢األصول األخرى غیر المشمولة في الفئات السابقةجمیع ٣١

٧٨٨٫٦٠٤٥٤٫٤٩٨٤٢٤٫٨٤٣٦٣٫٣٩٧-بنود خارج المیزانیّة العمومیّة٣٢

١٫٢٧٠٫٧٣٣إجمالي التمویل الثابت المطلوب٣٣

%١٣٩نسبة صافي التمویل الثابت٣٤
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٣٣

الرفع المالينسبة ٢٨

). الرفع المالينسبة الخاصة ب٣بازل تنفیذ (اإلرشادات حول الصادر عن البنك المركزي العماني ١١٥٧للتعمیم ب م الرفع الماليتخضع نسبة 
نفیذ حیز التالرفع المالينسبة شھریة ویتم رفع تقاریر عنھا إلى البنك المركزي العماني. دخل معیار ربع على فترات الرفع الماليتُحتسب نسبة 

ھي٢٠١٩سبتمبر٣٠للبنك كما في الرفع الماليكانت نسبة .%٤٫٥مع حد أدنى بنسبة ٢٠١٨دیسمبر ٣١عتباراً منإ
).%١١٫١–٢٠١٨سبتمبر٣٠(%١٠٫٩

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

كما فيالبند
٣٠/٩/٢٠١٩

٢٫٤٧٢٫٠٣٦وفقاً للقوائم المالیة المنشورةالمجمعةإجمالي األصول ١
تسویات لالستثمارات في الكیانات البنكیة أو المالیة أو التأمینیة أو التجاریة التي خضعت للتجمیع ألغراض ٢

-محاسبیة ولكن خارج نطاق التجمیع التنظیمي
المدرجة في المیزانیة العمومیة وفقاً لإلطار المحاسبي المطبق ولكنھا مستثناة من تئمانیة تسویات لألصول اإل٣

مقیاس التعرض لنسبة الرفع المالي
-

١٢٫٧١٥تسویات لألدوات المالیة المشتقة٤
-تسویات لمعامالت تمویل األوراق المالیة (مثل الشراء العكسي واإلقراض المضمون المماثل)٥
خارج المیزانیة العمومیة (مثل التحول إلى مبالغ مكافئة لالئتمان للتعرضات خارج المیزانیة تسویات للبنود٦

٤٣٧٫٠٠٢العمومیة)
)٣٫٤٥٧(تسویات أخرى٧
٢٫٩١٨٫٢٩٦التعرض لنسبة الرفع المالي٨

نموذج اإلفصاح العام لنسبة الرفع المالي: ٢الجدول 
البند

كما في
٣٠/٩/٢٠١٩

٢٫٤٧٢٫٠٣٦البنود داخل المیزانیة العمومیة (باستثناء المشتقات ومعامالت تمویل األوراق المالیة، ولكنھا تشمل الضمانات)١
)٣٫٤٥٧()٣وفقاً لبازل ١(مبالغ األصول المخصومة لتحدید رأس المال الفئة ٢
(باستثناء المشتقات ومعامالت تمویل األوراق المالیة) إجمالي التعرضات داخل المیزانیة العمومیة ٣

٢٫٤٦٨٫٥٧٩)٢و١(مجموع البندین 
التعرضات للمشتقات

صافیة من ھامش التغیر النقدي على سبیل المثال ،تكلفة االستبدال المرتبطة بجمیع معامالت المشتقات (٤
٨٫٤٦٢المؤھل)

٤٫٢٥٣المحتمل المرتبطة بجمیع معامالت المشتقاتالمبالغ اإلضافیة عن التعرض المستقبلي ٥
-إجمالي ضمانات المشتقات المقدمة عند الخصم من أصول المیزانیة العمومیة وفقاً لإلطار المحاسبي المطبق٦
-(اقتطاعات األصول المستحقة لھامش التغیر النقدي المقدم في معامالت المشتقات)٧
-المعفي من التعرضات التجاریة التي تم تسویتھا للعمیل)(الطرف المقابل المركزي ٨
-القیمة االسمیة الفعلیة المعدلة للمشتقات االئتمانیة المكتتبة٩

-(تسویات اسمیة فعالة معدلة واقتطاعات إضافیة للمشتقات االئتمانیة المكتتبة)١٠
١٢٫٧١٥)١٠إلى ٤إجمالي التعرضات للمشتقات (مجموع البنود ١١

تمویل األوراق المالیة لمعاملةالتعرضات 
-إجمالي أصول معامالت تمویل األوراق المالیة (مع عدم إدراج المقاصة) بعد تسویة المعامالت المحاسبیة للبیع١٢
-(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 ١٢تمویل األوراق المالیة (مجموع البنود لمعاملةإجمالي التعرضات ١٦

التعرضات األخرى خارج المیزانیة العمومیة
١٫٢٧٦٫٠٢٣العمومیة بإجمالي القیمة االسمیةالتعرض خارج المیزانیة ١٧
)٨٣٩٫٠٢١((تسویات للتحویل إلى المبالغ المكافئة لالئتمان)١٨
٤٣٧٫٠٠٢)١٨و١٧البنود خارج المیزانیّة العمومیة (مجموع البندین ١٩

رأس المال وإجمالي التعرضات
١٣١٨٫٥٢٩رأس المال الفئة ٢٠
٢٫٩١٨٫٢٩٦)١٩و١٦و١١و٣البنود إجمالي التعرضات (مجموع٢١

نسبة الرفع المالي
١٠٫٩(%)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 
تقریر الفترة السابقة.المساھمین المشمولة في 
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