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لبنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع ("البنك"). ویحتوي ٢٠٢٠یونیو ٣٠-ةالمختصرةالمرحلیةالمالیالمعلوماتیشتمل ھذا المستند على 
المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة، باإلضافة إلى تقریر مجلس اإلدارة وتقریر فحص مراقب الحسابات وملخص عن المعلوماتعلى 

النتائج غیر المدققة.
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٢٠٢٠یونیو ٣٠تقریر مجلس اإلدارة لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

المساھمون األفاضل،

.٢٠٢٠للربع الثاني من عامالنتائج المالیّة لبنككمنیابةً عن مجلس اإلدارة، یسرني أن أقدم لكم 

ملخص األداء

ملیون لایر عماني ١٩٫٢ملیون لایر عماني مقارنة بصافي ربح قدره ٣٫٢تكبد صافي خسارة بمبلغ ٢٠٢٠یُظھر أداؤنا للنصف األول من عام 
ول وقد كان ھذا مدفوعا في المقام األول إلى الزیادة في الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة والمحمل من انخفاض قیمة األص.٢٠١٩للفترة نفسھا من عام 

في حین كان ھناك تخفیف واإلنخفاض الكبیر المستمر في سعر النفط.١٩–والتي تعكس البیئة اإلقتصادیة الحالیة بعد تفشي وباء كوفید المالیة
المتبقیة نسبي فیما یتعلق بحركة األشخاص في ُعمان وإغالق الحكومة لألنشطة االقتصادیة، فإننا نواصل مراقبة كیفیة تطور الوضع حتى الفترة

. ٢٠٢٠من عام 

ملیون ٣٠٫٦مقارنة مع ٢٠٢٠یونیو ٣٠ملیون لایر عماني للفترة المنتھیة في ٢٧٫٥٪ لیصل إلى ١٠٫١إنخفض صافي إیرادات الفوائد بنسبة 
نخفاض مؤشر الیبور لعملة تؤدي محدودیة السیولة في السوق إلى دفع تكلفة الودائع لألعلى في حین ان ا.٢٠١٩لایر عماني لنفس الفترة من عام 

بلغ وقد قابل ھذا جزئیاً إرتفاع إیرادات الفوائد الناتجة من نمو قروض العمالء.الدوالر األمریكي یؤدي إلى ھبوط إیرادات الفائدة ذات العائد المتغیر.
ملیون لایر عماني لنفس الفترة من عام ٥٫٥ع مقارنة م٢٠٢٠یونیو ٣٠ملیون لایر عماني للفترة المنتھیة في ٤٫٣صافي إیرادات الرسوم مبلغ 

، حیث أثّر التباطؤ اإلقتصادي على إطالق المشاریع الجدیدة وأیضا على أعمال البطاقات بسبب إنخفاض اإلنفاق.٢٠١٩

نفسھا من العام الماضي، ملیون لایر عماني للفترة٨٫٣ملیون لایر عماني مقارنة مع ٥٫٤٪ لیصل إلى ٣٤٫٩إنخفض صافي إیرادات التداول بنسبة 
ویرجع ذلك إلى حد كبیر إلنخفاض اإلیرادات من معامالت تبادل العمالت األجنبیة.

ملیون لایر عماني عن التغیر في الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة للبنك والمحمل من انخفاض قیمة األصول المالیة ١٧٫٣تم تسجیل صافي مبلغ قدره 
ملیون لایر عماني للفترة نفسھا من العام الماضي. ارتفعت الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة من الخدمات المصرفیة ٢٫٣مقارنة مع صافي محرر بقیمة

ملیون لایر ٥٫٤ملیون لایر عماني، بینما ارتفعت الخسائر االئتمانیة المتوقعة من الخدمات المصرفیة لألفراد لتصل إلى ١٤٫٢للشركات لتصل إلى 
وضح أعاله، فإنھ، وإلى حد كبیر، عكس اإلرتفاع في الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة التغیر في مؤشرات اإلقتصاد الكلي بسبب تفشي كما ھو معماني.

.١٩–فیروس كوفید 

.٢٠١٩ملیون لایر عماني للفترة نفسھا من عام ٢٤٫٢ملیون لایر عماني مقارنة مع ٢٣٫٦٪ لتصل إلى ٢٫٥إنخفضت مصاریف التشغیل بنسبة 

ملیون لایر عماني ١٫٤٦١٫٤٪ لتصل إلى ٤٫٥إستمرت القروض والسلفیات للعمالء في النمو مع ارتفاع أرصدة نھایة نصف العام المالي بنسبة 
.٢٠١٩یونیو ٣٠ملیون لایر عماني كما في ١٫٣٩٩٫٠مقارنة مع 

مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.  ما زلنا نتمتع بسیولة قویة              ملیون لایر عماني ١٫٩١٤٫٤٪ لتصل إلى ٥٫٦إنخفضت ودائع العمالء بنسبة 
.٢٠٢٠في نھایة یونیو %٧٦٫٣كما یتضح من نسبة السلف إلى الودائع البالغة 

.٢٠١٩یونیو ٣٠٪ كما في ١٨٫٦مقارنة مع ٢٠٢٠یونیو ٣٠كما في %١٩بلغت نسبة كفایة رأس مال البنك 

ة للعمالءتقدیم أفضل تجرب

١٩–وباء كوفید لتفشي نتیجة زیارة العمالء للفروع انخفض زخم مبیعات الخدمات المصرفیة للثروات واألفراد في الربع الثاني بسبب إنخفاض 
بشكل رئیسي واإلجراءات اإلحترازیھ الذي تم إتخاذھا في  السلطنة. أثر انخفاض زخم المبیعات على أرصدة األصول ، ومع ذلك فقد نمت الودائع 

بسبب التغیر في سلوك العمالء وانخفاض اإلنفاق بسبب اإلغالق. 

-من كوفیدخالل الربع الثاني من العام، قدمت الخدمات المصرفیة للثروات واألفراد العدید من المبادرات الھادفة إلى  مساعدة العمالء المتأثرین 
زي العماني والجھات المعنیة في السلطنة، مثل اإلعفاءات من األقساط واإلعفاءات من ، وذلك تمشیاً مع التوجیھات الصادرة من البنك المرك١٩

الرسوم وما إلى ذلك.

والدعم تم تمكین غالبیة موظفي الخدمات المصرفیة للثروات واألفراد من "العمل من المنزل" ، بحیث یمكن للموظفین اإلستمرار في تقدیم الخدمات 
باعد اإلجتماعي إلى الحد من عدد الموظفین القادرین على العمل من المواقع التقلیدیة. من أجل تحسین تجربة العمالء ، للعمالء. وذلك حیث أدى الت

ى مركز تعمل الخدمات المصرفیة للثروات واألفراد على تمكین إجراء المزید من العملیات التي یتم التعامل معھا حالیاً من خالل شبكة الفروع إل
اإلتصال.

الصعید الرقمي ، اطلقت الخدمات المصرفیة للثروات واألفراد میزة جدیدة اتاحت لعمالئھا فتح ودیعة ألجل عبر اإلنترنت بشكل فوري.على 

في مجال الخدمات المصرفیة للشركات ، یسعدنا أن بنك إتش إس بي سي ُعمان قد حصل على جائزه أفضل بنك إستثماري في السلطنة في حفل 
، والذي یعكس موقفنا القوي وقدرتنا التي ال مثیل لھا على تقدیم حلول عبر الحدود لعمالئنا ٢٠٢٠ي الشرق األوسط للتمیز لعام جوائز یورومون

ومنصة التغطیة المصرفیة اإلستثماریة الفریدة.
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أثناء التنقل. HSBCnetساباتھم في ، مما یتیح لعمالئنا من الشركات الوصول إلى حHSBCnet Mobile Appأطلقنا خالل الربع األول تطبیق 
ي الوقت في سابقة ھي األولى في السوق العماني ، یمكن للشركات اآلن إدارة التدفق النقدي والتمویل التجاري ، والحصول على تقاریر المعامالت ف

البنك المركزي العماني والحكومة العمانیة للھواتف المحمولة یكّمل جھود HSBCnetالفعلي ، من خالل أجھزة الھاتف المحمول. إن إطالق تطبیق 
الذین یقودون التحول إلى نظام مدفوعات یعتمد على التكنولوجیا الرقمیة.

١٩–التدابیر المتخذة لمواجھة تأثیرات إنتشار فیروس كوفید 

المختلفة ، حیث یمكنھم إدارة حساباتھم نواصل دعم عمالئنا خالل ھذه األوقات الصعبة ونظل على اتصال بھم من خالل جمیع قنواتنا الرقمیة 
للخدمات المصرفیة عبر الھاتف المحمول ، إتش إس بي سيوإجراء المعامالت المصرفیة بإستخدام الخدمات المصرفیة عبر اإلنترنت ، وتطبیق 

.HSBCnetوالخدمات المصرفیة عبر الھاتف وشبكة 

المركزي العماني ، فقد أعلنا عن مجموعة من اإلجراءات الخاصة لدعم عمالئنا ، متضمنة:خالل الربع الثاني ، وتماشیاً مع توجیھات البنك 

;إعفاءات / تأجیل أقساط القروض-

;التنازل عن رسوم التحویل البرقي الخارجي للتحویالت المحلیة عبر جمیع القنوات-

;التنازل عن رسوم تجاوز سقف بطاقات اإلئتمان-

و;حدود بطاقة اإلئتمان خاضعة لمدى األھلیةزیادات مؤقتة في-

لایر عماني.٤٠رفع الحد األقصى لمدفوعات بطاقات الخصم واإلئتمان إلى -

ولضمان مساھمة برامج المھارات ١٩-للتخفیف من آثار فیروس كوفید ٢٠٢٠ضمن جدول أعمال المسؤولیة اإلجتماعیة  ، قمنا بتكییف خطتنا لعام 
.١٩–فیروس كوفید تعزیز مھارات الشباب لعالم ما بعد المستقبلیة في

في برنامج تحفیز مع شراكة ، قمنا بتوسیع نطاق البرنامج لیشمل جلسات مفتوحة كل أسبوعین وحلقات نقاش تركز على موضوعات مثل الذكاء 
اإلصطناعي وإنترنت األشیاء والطاقة المستقبلیة.

الخالصة

، أود أن أعرب عن خالص شكرنا لرئیسنا التنفیذي المنتھیة والیتھ ، أندرو لونغ ، لمساھمتھ غیر العادیة على مدى بالنیابة عن مجلس اإلدارة 
ا الجدید.السنوات السبع الماضیة. كما یسعدني أن أرحب بمیلیكا بیتلي بصفتھا الرئیسة التنفیذیة الجدیدة للبنك وأتمنى لھا كل التوفیق في منصبھ

، مؤكدین التزامنا بدعم جھودھم لمساعدة  السلطنة في التغلب على ھذه ١٩-شكرنا وتقدیرنا للجنة العلیا لمواجھة فیروس كوفید نود أن نعرب عن 
األزمة. ونتطلع إلى مواصلة دعم السلطنة تحت القیادة الحكیمة لحضرة صاحب الجاللة السلطان ھیثم بن طارق .

كولز-السیر شیرارد كوبر 
مجلس اإلدارةرئیس 
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٢٠٢٠یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستة ملخص النتائج غیر المدققة لفترة 

٢٠١٩یونیو ٢٠٢٠٣٠یونیو ٣٠

التغیر (%)
لایر عماني 

باآلالف
 لایر عماني 

باآلالف

%١٫٤٦١٫٤٢٦١٫٣٩٩٫٠٤٩٤٫٥بالصافي-قروض وسلفیات للعمالء 

%)٥٫٦(١٫٩١٤٫٤٤٥٢٫٠٢٧٫٠٨٢العمالءودائع 

%)٢٫٧(٣٣٢٫٠٤٣٣٤١٫٢٢٩صافي األصول

)%٢٫٩(٠٫١٦٦٠٫١٧١صافي األصول للسھم الواحد*

فترة الستة أشھر
المنتھیة في

فترة الستة أشھر
المنتھیة في

التغیر (%)٢٠١٩یونیو ٢٠٢٠٣٠یونیو ٣٠
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف

)%١٠٫١(٢٧٫٤٨٣٣٠٫٥٧٢صافي إیرادات الفوائد

)%١١٦٫٦(١٩٫٢٣٣)٣٫٢٠١(ربح الفترة(خسارة)/

)%١١٥٫٨(٠٫٠١٩)٠٫٠٠٣(ربحیة السھم الواحد (على مستوى العام)(خسارة)/**

%٠٫٤٨%١٨٫٥٦%١٩٫٠٤نسبة كفایة رأس المال***

على عدد األسھم العادیة یونیو ٣٠یتم احتساب صافي األصول (القیمة الدفتریة) للسھم الواحد بقسمة صافي األصول (القیمة الدفتریة) في *
یونیو. ٣٠المصدرة في 

الربح بعد الضریبة المنسوب إلى المساھمین العادیین على (الخسارة)/تم احتساب ربحیّة السھم الواحد (على مستوى العام) بقسمة صافي**
على متوسط عدد األسھم العادیة المصدرة للفترة.یونیو ٣٠مستوى العام للفترة المنتھیة في 

ة بالمخاطر إلى رأس المال.تم احتساب معدل كفایة رأس المال وفقاً لمعاھدة بازل لكفایة رأس المال. ویمثّل المعدل نسبة األصول المرجح***



 

Deloitte & Touche (M.E.) 

 

 

 
 تقرير فحص المعلومات المالية المرحلية المختصرة إلى أعضاء مجلس إدارة

 بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع
 

 مقدمة

         كما في ُعمان ش.م.ع.ع )البنك( إتش إس بي سيبنك ـ لالمختصر المرفق  المركز المالي المرحلي قائمةقمنا بمراجعة 

 المساهمين المرحلية المختصرةحقوق شامل المرحلية المختصرة وقائمة التغيرات في كل من قائمة الدخل ال، و2020 يونيو 30

تتضمن ملخصاً للسياسات ، وإيضاحات، التاريخأشهر المنتهية في ذلك  الستةلفترة  المرحلية المختصرة التدفقات النقديةقائمة و

اد وعرض هذه المعلومات المالية المختصرة إن اإلدارة مسؤولة عن إعدالمحاسبية الهامة وإيضاحات تفسيرية أخرى.  

ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  إلفصاح الصادرة عن امتطلبات الحد األدنى لو ""التقرير المالي المرحلي -34المرحلية وفقا

 بناءاً رحلية ستنتاج حول هذه المعلومات المالية المختصرة المإ وتتمثل مسؤوليتنا في التعبير عن . العامة لسوق المالهيئة ال

 على المراجعة التي أجريناها.
 

 نطاق المراجعة

ً للمعيار الدولي لعمليات المراجعة  ، "فحص المعلومات المالية المرحلية التي يجريها المدقق 2410لقد أجرينا مراجعتنا وفقا

تتكون مراجعة المعلومات المالية المرحلية من االستفسار، وبشكل رئيسي من األشخاص المسؤولين عن  المستقل للكيان". 

األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى. نطاق المراجعة يقل كثيراً عن عملية تدقيق يتم 

ً للمعايير الدولية للتدقيق ولذلك فهو ال ي مكننا من الحصول على تأكيد بأننا سنتعرف على كافة األمور الجوهرية إجراؤها وفقا

 وتبعاً لذلك، فنحن ال نعبر عن رأي تدقيق.  التي قد يتم التعرف عليها في عملية تدقيق.

 

 ستنتاجإلا

تصرة المرحلية المرفقة نتباهنا أي شيء يجعلنا نعتقد أن المعلومات المالية المخإبناًء على المراجعة التي أجريناها ، لم يسترعِ 

ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  الحد األدنى وة التقارير المالية المرحلي-34لم يتم إعدادها، من كافة جوانبها الجوهرية، وفقا

 العامة لسوق المال.هيئة الإلفصاح الصادرة عن امتطلبات ل

 

 

 

 

 ديلويت آند توش )الشرق األوسط( وشركاه ش.م.م

 انسلطنة عم –مسقط 

   2020 يوليو 28
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٧

٢٠٢٠یو نیو٣٠يأشھر المنتھیة فالستة ة لفترة قائمة الدخل الشامل المرحلیة المختصرة غیر المدقق

أشھرالثالثةفترة
المنتھیة في 

٢٠٢٠یونیو٣٠

أشھرالثالثةفترة
المنتھیة في 

٢٠١٩یونیو٣٠

أشھرالستةفترة
المنتھیة في 

٢٠٢٠یونیو٣٠

أشھر الستةفترة
المنتھیة في 

٢٠١٩یونیو٣٠

إیضاحات
عمانيلایر

باآلالف
عماني لایر  

باآلالف
عمانيلایر

باآلالف
عماني لایر  

باآلالف

٣١٧٫٥٠٧١٩٫١٤٧٣٦٫٦٥٨٣٧٫٤٦٨الفوائد  إیرادات

)٦٫٨٩٦()٩٫١٧٥()٤٫٠١٩()٤٫٠٩١( ٤الفوائد  مصروفات

١٣٫٤١٦١٥٫١٢٨٢٧٫٤٨٣٣٠٫٥٧٢إیرادات الفوائد  صافي

٢٫٥٧١٣٫٦٠٢٥٫٩٧٩٧٫٥١٢الرسومإیرادات

)٢٫٠٤٦()١٫٧١٧()٩٥٩()٨٨٠(الرسوممصروفات

١٫٦٩١٢٫٦٤٣٤٫٢٦٢٥٫٤٦٦الرسومإیراداتصافي

٢٫٨١٧٤٫٣٢٦٥٫٤٣٢٨٫٣١٢التداولإیراداتصافي
في القیمة العادلة لالستثمارات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة التغیرات

)٧٩()١٨٠(٣٤٢٧والخسارةالربحخاللمن

١١١٩١١١٩إیرادات توزیعات األرباح

٥٧١)٢٨(٥٤٥)١٩(بالصافي-األخرىالتشغیلإیرادات(مصروفات)/
إیرادات التشغیل قبل المحمل من انخفاض قیمة القروض صافي

١٧٫٩٥٠٢٢٫٦٨٨٣٦٫٩٨٠٤٤٫٨٦١األخرىاالئتمانمخاطرومخصصات

٢٫٣١٨)١٧٫٣٠٧(٢٫٢٣٣)٥٫٩٧٧(٥المالیةاألصولقیمةفيواإلنخفاضالمتوقعةاالئتمانیةالخسائرفيالتغیر

١١٫٩٧٣٢٤٫٩٢١١٩٫٦٧٣٤٧٫١٧٩التشغیلإیراداتصافي

)١١٫٥٨٣()١١٫١٤٧()٥٫٧٨٤()٥٫٣٩٥(الموظفینومنافعتعویضات

)١٠٫٤٠١()١٠٫٨٣٥()٤٫٩١١()٥٫٢٧٧( ٦وعمومیةإداریةمصروفات

)١٫١٥٣()١٫٢٧٣()٥٣٥()٦٦٠(والمعداتالممتلكاتقیمةإستھالك

)١٫٠٣٨()٣٢٧()٤٦٧()٧٥(٧ملموسةغیرأصولإھالك

)٢٤٫١٧٥()٢٣٫٥٨٢()١١٫٦٩٧()١١٫٤٠٧(التشغیلمصروفاتإجمالي

٢٣٫٠٠٤)٣٫٩٠٩(٥٦٦١٣٫٢٢٤الضریبةقبل(الخسارة)/الربح

)٣٫٧٧١(٧٠٨)٢٫١١٩(٧٠٨الضریبة
١٩٫٢٣٣)٣٫٢٠١(١٫٢٧٤١١٫١٠٥الفترة(خسارة)/ربح

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

معینةبشروط

اآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقیمةالدینأدوات
١٧٨)١٤٣(٢٣١)٧٨٢(العادلةالقیمةربح/(خسارة)-

٧٧٧٧)١٩(٧٦٩الدخلقائمةفيالمدرجةالمتوقعةاالئتمانیةالخسائر-

)٢٧(٢١)٣٥(١١٧الدخلضریبة-

١٠٤١٧٧٦٥٥١٥٨بالصافي من الضریبة-للفترةاآلخرالدخل الشامل 

١٩٫٣٩١)٢٫٥٤٦(١٫٣٧٨١١٫٢٨٢للفترةةالشامل(الخسارة)/الدخلإجمالي

٨األساسیة والمعدلة -السھم الواحد (خسارة)/ربحیة

٠٫٠١٠)٠٫٠٠٢(٠٫٠٠١٠٫٠٠٦)ُعماني(لایر للفترة -

٠٫٠١٩)٠٫٠٠٣(٠٫٠٠٣٠٫٠٢٢)عُماني(لایر على مستوى العام -

المرحلیة المختصرة.المالیةالمعلومات اإلیضاحات المرفقة جزءاً ال یتجزأ من ھذه تشكل 



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

٨

٢٠٢٠یونیو ٣٠قائمة المركز المالي المرحلیة المختصرة غیر المدققة كما في 

یونیو٣٠في 
٢٠٢٠

یونیو٣٠في 
٢٠١٩

مدققة
دیسمبر٣١في 

٢٠١٩

إیضاحات
 لایر عماني 

باآلالف
 لایر عماني 

باآلالف
 لایر عماني 

باآلالف
األصول

٢٦٧٫٧٩٨٢٥٨٫١٨٧٢٨١٫١٨٦وأرصدة لدى البنوك المركزیة  نقدیة
١٧٥٫٤١١٢٢٥٫٦٧٨٢٠٥٫٥٩٥مستحق من البنوك  

٩١٫٤٦١٫٤٢٦١٫٣٩٩٫٠٤٩١٫٥٠٢٫٧٣٤بالصافي-قروض وسلفیات للعمالء 
١٠٤٢٠٫٤٣١٥١٧٫٠٥٢٤٨٨٫٠٨٥مالیةاستثمارات

١١٤٩٫٢٦٩٣٧٫٦٥٧٤٥٫٠٩٩أخرى  أصول
١٢١٫٣٦٩٨٧٩١٫٥٧٢ملموسةغیرأصول

١٣٢٤٫٦٢٩٢٣٫٩٢٠٢٣٫٦٤٨ومعدات  ممتلكات
٢٫٤٦٧١٫٨٤٤٢٫٠٧٨مؤجلةضریبةأصول

٢٫٤٠٢٫٨٠٠٢٫٤٦٤٫٢٦٦٢٫٥٤٩٫٩٩٧إجمالي األصول  

المساھمینوحقوقااللتزامات
االلتزامات

٦٩٫٦٠٠٤٣٫٢٤١٥٤٫٧٥٤إلى البنوك  مستحق
١٤١٫٩١٤٫٤٤٥٢٫٠٢٧٫٠٨٢٢٫٠٧١٫٤٥٧العمالءمنودائع

١٥٨٤٫٥٦٧٤٧٫٣١٦٦٤٫٤٠٧أخرى  التزامات
٢٫١٤٥٥٫٣٩٨٧٫٣٨٧جاریةضریبةالتزامات
٢٫٠٧٠٫٧٥٧٢٫١٢٣٫٠٣٧٢٫١٩٨٫٠٠٥االلتزامات  إجمالي

المساھمینحقوق
٢٠٢٠٠٫٠٣١٢٠٠٫٠٣١٢٠٠٫٠٣١المالرأس

٤٥٫٩٤٤٤٣٫٠١٦٤٥٫٩٤٤(أ)٢١قانوني  احتیاطي
الشاملالدخلخاللمنالعادلةالقیمةاحتیاطي

٦١٧)٣٢(١٫٢٧٢(ب)٢١اآلخر
٨٤٫٧٩٦٩٨٫٢١٤١٠٥٫٤٠٠محتجزة  أرباح
٣٣٢٫٠٤٣٣٤١٫٢٢٩٣٥١٫٩٩٢حقوق المساھمین  صافي

٢٫٤٠٢٫٨٠٠٢٫٤٦٤٫٢٦٦٢٫٥٤٩٫٩٩٧االلتزامات وحقوق المساھمین  إجمالي

٠٫١٦٦٠٫١٧١٠٫١٧٦ُعمانيلایر-الواحدللسھماألصولصافي

:العمومیّةالمیزانیّةخارجبنود

وارتباطاتعرضیةالتزامات

٥٣٫٩٠٧٧٣٫٤٥٣٩٧٫٠١٤مستندیةاعتمادات-

٥٢٤٫١٢١٥١٢٫٩٠٣٥٣٥٫٠٠٧أداءوسنداتضمانات-
١٦١٫١٨٣٫٥٣١١٫٤٧٦٫٣٣٢١٫٠٩٣٫٥٢٦أخرى-

١٫٧٦١٫٥٥٩٢٫٠٦٢٫٦٨٨١٫٧٢٥٫٥٤٧

.اإلدارةمجلسقراربموجب٢٠٢٠یولیو٢٨المرحلیّة المختصرة في المالیةالمعلوماتاعتماد إصدار تم

أندرو لونجكولز-سیر شیرارد كوبر ال

الرئیس التنفیذيرئیس مجلس اإلدارة

تشكل اإلیضاحات المرفقة جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة.



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

٩

٢٠٢٠یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في الستة قائمة التغیرات في حقوق المساھمین المرحلیة المختصرة غیر المدققة لفترة 

رأس
المال

احتیاطي
قانوني

القیمةاحتیاطي
خاللمنالعادلة
اآلخرالشاملالدخل

األرباح
اإلجماليالمحتجزة

عمانيلایر
باآلالف

عمانيلایر
باآلالف

عمانيلایر
باآلالف

عمانيلایر
باآلالف

عماني لایر
باآلالف

٩٧٫٥٨٤٣٤٠٫٤٤١)١٩٠(٢٠١٩٢٠٠٫٠٣١٤٣٫٠١٦ینایر١في
للفترةالشاملالدخلإجمالي

١٩٫٢٣٣١٩٫٢٣٣ - --الفترة  ربح

للفترةاآلخرالشاملالدخل
اآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقیمةالمدرجةالدینألدواتالعادلةالقیمةفيالحركةصافي

١٥٨ -١٥٨ --)الضریبةمن(بالصافي 

١٥٨ -١٥٨--للفترةاآلخرالشاملالدخلإجمالي

١٥٨١٩٫٢٣٣١٩٫٣٩١ --للفترةالشاملالدخلإجمالي

المساھمینحقوقفيمباشرةمسجلةالمساھمینمعمعاملة

)١٨٫٦٠٣()١٨٫٦٠٣( - --٢٠١٨لعامأرباحتوزیعات

)٣٢(٢٠١٩٢٠٠٫٠٣١٤٣٫٠١٦یونیو ٣٠في  ٩٨٫٢١٤٢٢٩٣٤١٫

٢٠٢٠٢٠٠٫٠٣١٤٥٫٩٤٤٦١٧١٠٥٫٤٠٠٣٥١٫٩٩٢ینایر١في

للفترةالشاملالدخلإجمالي

)٣٫٢٠١()٣٫٢٠١(---الفترة  خسارة

للفترةاألخرالشامل الدخل
اآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقیمةالمدرجةالدینألدواتالعادلةالقیمةفيالحركةصافي

٦٥٥-٦٥٥--)الضریبةمن(بالصافي 

٦٥٥-٦٥٥--للفترةاآلخرالشاملالدخلإجمالي

)٢٫٥٤٦()٣٫٢٠١(٦٥٥--للفترةالشاملةالخسارةإجمالي

المساھمینحقوقفيمباشرةمسجلةالمساھمینمعمعاملة

)١٧٫٤٠٣()١٧٫٤٠٣(---٢٠١٩لعامأرباحتوزیعات

٢٠٢٠٢٠٠٫٠٣١٤٥٫٩٤٤١٫٢٧٢٨٤٫٧٩٦٣٣٢٫٠٤٣یونیو ٣٠في

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



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

١٠

٢٠٢٠یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في الستة قائمة التدفقات النقدیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة لفترة 

فترة الستة أشھر 
المنتھیة في

فترة الستة أشھر 
المنتھیة في

٢٠١٩یونیو٢٠٢٠٣٠یونیو ٣٠

إیضاحات
لایر عماني

باآلالف
عمانيلایر

باآلالف

التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل

٢٣٫٠٠٤)٣٫٩٠٩((الخسارة)/الربح قبل الضریبة  
تسویات لـ:

)١٫٣٦٤(١٩٫١١٨(أ)٢٥الضریبةبنود غیر نقدیة مسجلة في الربح قبل -
)٧٫٨١٩(١٩٫٨٣١(ب)٢٥التغیر في األصول التشغیلیّة  -
١٠٠٫١٣٦)١٣٦٫٥٧٥((ج)٢٥التغیر في االلتزامات التشغیلیّة  -
)٦٫٠١٩()٥٫٢٤١(ضریبة مدفوعة-
)٥٤()٢٢(منافع تقاعد مدفوعة-

١٠٧٫٨٨٤)١٠٦٫٧٩٨(صافي النقد (المستخدم في)/الناتج من أنشطة التشغیل  

التدفقات النقدیة من أنشطة االستثمار  
)٢٩٫٢٠٣()٤٥٫٤١٥(شراء استثمارات مالیّة  

٥٨٫١٢٥٥٫٢٨٣متحصالت من استحقاق استثمارات مالیّة  
)٩٦٠()١٫٧٥٧(١٣وبرمجیاتشراء ممتلكات ومعدات

١٫٤٥٠-متحصالت من بیع ممتلكات ومعدات
)٢٣٫٤٣٠(١٠٫٩٥٣أنشطة االستثمار  (المستخدم في)/منالناتجالنقدصافي

أنشطة التمویلالمستخدمة فيالتدفقات النقدیة 

)١٨٫٦٠٣()١٧٫٤٠٣(توزیعات مدفوعة

٦٥٫٨٥١)١١٣٫٢٤٨(صافي التغیر في النقد وما یماثل النقد
٧٩٧٫٣٨٨٧٩٤٫٣٩١النقد وما یماثل النقد في بدایة الفترة

٦٨٤٫١٤٠٨٦٠٫٢٤٢(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

المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة المعلوماتإیضاحات حول 

١١

الشكل القانوني واألنشطة ١

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

مھ في سوق مسقط لألوراق المالیة.ویدرج البنك أسھ

من أسھم البنك. والشركة األم المطلقة لبنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع %٥١متلك إتش إس بي سي الشرق األوسط القابضة بي في ما نسبتھ تو
، والتي تأسست في انجلترا.ي إتش إس بي سي القابضة بي إل سيھ

والسیاسات المحاسبیةأساس اإلعداد٢

أساس اإلعداد٢.١

الدولیةالمالیةالتقاریربمعاییرااللتزام(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

واللوائح المنظمة الصادرة عن البنك المركزي العُماني.

وفقاً ٢٠١٩دیسمبر ٣١القوائم المالیة المدققة للبنك كما في وللسنة المنتھیة في یجب قراءة المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة بالتزامن مع
جلس معاییر المحاسبة الدولیة ومتطلبات اإلفصاح الصادرة عن الھیئة العامة لسوق المال التي تم إصدارھا من قبل مالدولیةالمالیةلتقاریرالمعاییر

واللوائح المنظمة الصادرة عن البنك المركزي العُماني.

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

المعلوماتعرض(ب)

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

مقارنةالأرقام(ج) 

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

واالفتراضاتالتقدیراتاستخدام(د)

تقدیرات وافتراضات حول الظروف ستخدامإالدولیةالمالیةالتقاریرمعاییریتماشى مع بماالمالیة المرحلیة المختصرة المعلوماتإعدادیتطلب
لیة في المستقبل المستقبلیة. 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 المالیةتالمعلوماتم على أساسھا إعداد التيعن التقدیرات 
وتقییم األدوات المالیة.ھلكةالمبالتكلفةالمالیةاألصولقیمة نخفاضإبتتعلقالتيتلكھي

المستقبلیّةالمحاسبیّةالتطورات(ھـ)

.٢٠١٩تم تقدیم معلومات عن التطورات المحاسبیة المستقبلیة وآثارھا المحتملة على القوائم المالیة للبنك في التقریر السنوي والحسابات لعام

أو ٢٠٢٠ینایر ١تدخل مجموعةً أخرى من المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر والتفسیرات حیز التطبیق بالنسبة للفترات السنویّة التي تبدأ في 
.المالیة المرحلیة المختصرة للبنكالمعلوماتبعد ذلك التاریخ. ومن غیر المتوقَّع أن یكون لدى أّيٍ منھا تأثیٌر جوھريٌّ على 
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القطاعتحلیل(و) 

قطاع التشغیل أحد مكونات البنك الذي یمارس أنشطة تجاریة قد یحقق من خاللھا إیرادات ویتكبد مصاریف، بما في ذلك اإلیرادات والمصاریفیمثل
كلجنة إداریة تحت سلطة مجلس وتعملصانع القرار التشغیلي الرئیسي المتعلقة بالتعامالت مع أي من مكونات البنك األخرى. إن اللجنة التنفیذیة ھي 

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

القطاعات التي یتم تقدیم تقاریر عنھافيالتغیر

:صانع القرار التشغیلي الرئیسيبتقدیم التقاریر الداخلیة إلى ، أجرى البنك إعادة التنظیم التالیة فیما یتعلق٢٠٢٠الربع الثاني لعام إعتباراً من 

من خالل دمج الخدمات المصرفیة الخاصة العالمیة والخدمات المصرفیة لألفراد وإدارة الثروات ، لكي للمصفوفةالتنظیميالھیكلتبسیط
.الثروة والخدمات المصرفیة الفردیةتشكل 

 األعمال العالمیةإلى خدمات مركز خدمات الشركاتإعادة تخصیص إدارة المیزانیة العمومیة من.

من ھذه المعلومات المالیة. ٢٣تم عرض بیانات المقارنة وفقاً لذلك في اإلیضاح رقم 

والخدماتالمنتجات

لعمالئھ.مجموعة شاملة من الخدمات المصرفیة والخدمات المالیة ذات الصلةیقدم البنك 

مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات لتلبیة االحتیاجات المصرفیة الشخصیة ، وتمویل المستھلك الثروة والخدمات المصرفیة الفردیةتقدم -
، تشمل عروض العمالء المنتجات المصرفیة الشخصیة (الحسابات الجاریة وحساباتبالمثلواحتیاجات إدارة الثروات للعمالء األفراد. 

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

على وصوالً إلى العملعمالء الخدمات المصرفیة التجاریة ھم مجموعة من الشركات الصغیرة التي تركز بشكل أساسي على أسواقھا المحلیة -
للسماح لھم بالعمل بكفاءة والنمو. خصیصاً مستوى العالم. تدعم الخدمات المصرفیة التجاریة العمالء بالمنتجات والخدمات المالیة المصممة 

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

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

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

تكالیف اإلشراف المركزي التي تدعم أعمالنا.خدمات الشركاتیضم مركز -

السیاسات المحاسبیة٢.٢

المالیّة المرحلیة المختصرة تتفق مع تلك التي طبقھا البنك في قوائمھ المالیة كما في المعلوماتالسیاسات المحاسبیة التي طبقھا البنك في ھذه إن
.٢٠١٩دیسمبر ٣١وللسنة المنتھیة في 

الفوائدإیرادات٣

یونیو ٣٠(٢٠٢٠یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في الستةلفترة %٣٫٤٥بلغت إیرادات الفوائد عن األصول المحملة بفوائد معدالً سنویاً شامالً قدره 

٣٫٦٠–٢٠١٩%.(

فترة الستة أشھر 
المنتھیة في

أشھرالستةفترة
فيالمنتھیة

٢٠١٩یونیو٢٠٢٠٣٠یونیو٣٠
لایر عماني 

باآلالف
عماني لایر

باآلالف

٣٣٫٢٧٧٣١٫٩١٨قروض وسلفیات للعمالء
٢٫١٦٥٢٫٩١١استثمارات مالیة

٨٦٨٢٫٦٣٩مستحق من البنوك

-٣٤٨أخرى
٣٦٫٦٥٨٣٧٫٤٦٨
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مصروفات الفوائد٤

).%٠٫٦٨-٢٠١٩یونیو٣٠(%٠٫٨٩، بلغ متوسط التكلفة السنویة الشاملة لألموال ٢٠٢٠یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستة لفترة 

فترة الستة أشھر 
المنتھیة في

أشھرالستةفترة
فيالمنتھیة

یونیو٣٠
٢٠١٩یونیو٢٠٢٠٣٠

لایر عماني 
باآلالف

 لایر عماني
باآلالف

)٦٫٧٣٨()٩٫٠١٦(ودائع من عمالء
 -)٨٨(مستحق إلى بنوك

)١٥٨()٧١(أخرى
)٦٫٨٩٦()٩٫١٧٥(

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

الستة أشھر فترة 
المنتھیة في

أشھرالستةفترة
فيالمنتھیة

٢٠٢٠یونیو٣٠
یونیو٣٠

٢٠١٩
لایر عماني 

باآلالف
عمانيلایر

باآلالف

٢٫١٣٨)١٤٫٨٤٧(قروض وسلف إلى العمالء-

-)٤(مستحق من البنوك-

١٤٤)١٫١٤٨(إلتزام قرض وضمانات-

٤٣)٥٣١(اصول مالیة أخرى-

)٧()٧٧٧(إستثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر-

)٢٫٣١٨)١٧٫٣٠٧

وإداریةعمومیةمصروفات٦

فترة الستة أشھر 
المنتھیة في

فترة الستة أشھر 
المنتھیة في

٢٠١٩یونیو٢٠٢٠٣٠یونیو٣٠
لایر عماني 

باآلالف
عماني لایر

باآلالف

)٩٣١()٨٣٨(وإعالنات*تسویق

)١٫٣٩٨()١٫٣٠٩(مباني ومعدات

)٢٧٩()١٨٣(إتصاالت

)٥١٤()٥٦٦(تأمین

)٧٫٢٧٩()٧٫٩٣٩(مصروفات إداریة أخرى

)١٠٫٤٠١()١٠٫٨٣٥(

"جائزة مندوس"ملیون لایر ُعماني التي تمثل مصروفات سحب ٠٫٦مبلغللفترة الحالیّةالتسویق واإلعالنات* تشمل مصروفات 
ملیون لایر ُعماني).٠٫٦: ٢٠١٩یونیو٣٠(
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إھالك أصول غیر ملموسة٧

فترة الستة أشھر 
المنتھیة في

فترة الستة أشھر 
المنتھیة في

٢٠١٩یونیو٢٠٢٠٣٠یونیو٣٠
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
ویحتسب كما یلي:والبرمجیات یمثّل إھالك األصول غیر الملموسة نتیجةً لتجمیع األعمال 

)٧٣٣(-ودائع أساسیّة-
)٢١٩(-عالقات العمالء-
)٨٦()٣٢٧(البرمجیات-

)١٫٠٣٨()٣٢٧(

والمعدلةاألساسیة-الواحدالسھمربحیة٨

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

فترة الستة أشھر 
المنتھیة في

فترة الستة أشھر 
السنة المنتھیة فيالمنتھیة في

دیسمبر٣١یونیو٣٠یونیو٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩٢٠١٩

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

١٩٫٢٣٣٢٩٫٢٨٤)٣٫٢٠١(صافي (خسارة)/ربح الفترة/السنة (لایر عماني باآلالف)

األساسیة والمعدلة (لایر ُعماني)-ربحیة السھم الواحد (خسارة)/

٠٫٠١٠٠٫٠١٥)٠٫٠٠٢(للفترة/السنة- 

٠٫٠١٩٠٫٠١٥)٠٫٠٠٣(على مستوى العام- 

بالصافي-للعمالءوسلفیاتقروض٩

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

دیسمبر٣١یونیو٣٠یونیو٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩٢٠١٩

لایر عماني 
باآلالف

عماني لایر  
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

١٩٣٫٦٧٧١١٦٫٤٠٤١٧٢٫٦٥٤السحب على المكشوف
٢١٫٦٨٩٢٨٫٤٤٩٣٣٫٧٢٠بطاقات االئتمان

١٫٢٥٥٫٠٤٠١٫٢٠٨٫٨٧٠١٫٢٨٠٫٧٢٦قروض
٨٢٫٦٧٠١٠٧٫١٩٥٨٧٫٣٣٨قروض استیراد نظیفة

٤٫٣٩٣١١٫٢٤٢٩٫٠٢٤فواتیر مخصومة / مشتراة
١٫٥٥٧٫٤٦٩١٫٤٧٢٫١٦٠١٫٥٨٣٫٤٦٢إجمالي القروض والسلفیات

)٣٨٫٧٧٦()٣٢٫٧٨٠()٥٢٫٨١٠(مخصصات الخسائر االئتمانیة المتوقعة

)٤١٫٩٥٢()٤٠٫٣٣١()٤٣٫٢٣٣(فوائد مجنبة*
١٫٤٦١٫٤٢٦١٫٣٩٩٫٠٤٩١٫٥٠٢٫٧٣٤صافي القروض والسلفیات

.ألغراض معاییر التقاریر المالیة الدولیةالخسائر اإلئتمانیة المتوقعةجزءاً من مخصص المجنبةالفوائدتشكل* 
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تسویة مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة على قروض وسلفیات العمالء:

دیسمبر٣١یونیو٣٠یونیو٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩٢٠١٩

لایر عماني 
باآلالف

عماني لایر  
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

٣٨٫٧٧٦٣٥٫٥٠٢٣٥٫٥٠٢ینایر١في 
٨٢٩)٨٤(٧٦٩صافي إعادة قیاس الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة الناشئة من تحویل مرحلة

٤٫١١٨)٣٠٤(١٥٫٤٢١صافي اإلقراض الجدید والتغیرات في عوامل المخاطر
)١٫٦٧٣()٢٫٣٣٤()٢٫١٥٦(أصول مشطوبة

٥٢٫٨١٠٣٢٫٧٨٠٣٨٫٧٧٦دیسمبر٣١/یونیو٣٠في 

)٤٫٩٤٧(٣٨٨)١٦٫١٩٠(الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة المحملة للفترة/السنة

١٫٣٤٣١٫٧٥٠٣٫٢١٦استردادات
)١٫٧٣١(٢٫١٣٨)١٤٫٨٤٧(إجمالي الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة (المحملة)/المحررة للفترة/السنة

:المتوقعةاإلئتمانیةالخسائرو١٩–كوفید فیروس

في جمیع أنحاء العالم ، بما في ذلك في سلطنة عمان والبیئات األعمال التجاریةعلى جوھريتأثیر ،وال یزال١٩–لتفشي فیروس كوفید كان 
والحفاظ على عمالئھعلى دعم قدرة البنك، وكذلك موظفیھستمراریة العمل لضمان سالمة خطة إالبنك لقد نفذقتصادیة التي تعمل فیھا. إلا

وما زلنا نراقب الوضع عن ٢٠٢٠عام خاللجتماعیة إلقتصادیة واإلال یزال من غیر الواضح كیف ستتطور البیئة اكما إنھ التجاریة. عملیاتھ
كثب.

وتعّطلالسیاحة وعوائدالنفط عوائدأدى فقدان وقدقتصاد السلطنة. إلالرئیسيالرافد النفط ، وھو سعرإنخفاض١٩–كوفید رافق جائحة كما 
.ةالكلییةقتصادإللبیئة الإلى ضعف التوقعات بالنسبة ، سل التوریدسال

ئتمان للشركات إلخرى، لدعم قدرة البنوك على توفیر ااألحكومیة البرامج السلسلة من اإلجراءات، بالتزامن مع البنك المركزي العمانيإتخذ
قتصادي.إلضطراب اإلواألسر خالل ھذه الفترة من ا

نتعاش. یتمثل أحد اآلثار إلنكماش وبیئة ما بعد اإلمؤشراً على خطورة االعمانيالبنك المركزيوالسلطنةتخذتھا حكومة إتقدم اإلجراءات التي 
في غیربالتمدفوعة واإلنخفاض في قیمة األصول المالیة،ئتمانیة المتوقعة إلقتصادي الحالي في زیادة الخسائر اإلالإلضطرابالمالیة المباشرة 
١٩–تفشي فیروس كوفید یقود الجمع بین. من المتوقع أن للبنكئتمانیة المتوقعةإلالخسائر افي إحتسابقتصادیة المستخدمة إلالسیناریوھات ا

، للبنكتوقعة ئتمانیة المإلالخسائر افي إحتسابالنفط إلى ضعف الناتج المحلي اإلجمالي ، وھو أحد المدخالت الرئیسیة المستخدمة سعروإنخفاض
.٢٠١٩دیسمبر ٣١في الوضععلیھأعلى مما كان، ھو قتصادي أكثر سلبیة على المدى القصیر على األقل إحتمال حدوث سیناریو إفي حین أن 

واإلحتماالت المرجحة توقعات اإلقتصاد الكلي 

قتصادیة المحتملة ، إلالیة تأثیر مجموعة من النتائج افي المعلومات المالمدرجةئتمانیة المتوقعة إلنخفاض قیمة الخسائر اإتعكس مخصصات 
إجتھاداتستخدام إئتمانیة المتوقعة إلالخسائر اإدراج وقیاسقتصادیة. یتضمن إلعلى السیناریوھات ابناءاً ، الترجیح المحتملعلى أساس محتسبة

طار عمل ئتمانیة المتوقعة. یستخدم البنك إإللي ودمجھا في تقدیرات الخسائر االكقتصاد إلمتعددة لتوقعات. من الضروري صیاغة ھامةوتقدیرات 
ارة ، والتي اإلدإجتھاداتستخدام إادیة المستقبلیة ، باإلضافة إلى قتصإلفتراضات حول الظروف اإلقتصادیة تعكس اإموحد لتشكیل سیناریوھات 

أو تعدیالت إداریة.إضافیة و/قتصادیة بدیلة أو إستخدام سیناریوھات إقد تؤدي إلى 

في الشكوك الحالیةكس تأثیر المرجح لكي یعقتصادیة الحالیة ، أعاد منتدى الحوكمة الداخلیة تقییم السیناریو إلالبیئة االشكوك المحیطة بفي ضوء 
ألربعة اإلحتماالت المرجحةخلیة تطبیق . وقد قرر منتدى الحوكمة الدا٢٠٢٠یونیو ٣٠ئتمانیة المقدرة للفترة المنتھیة في إلقیاس الخسائر ا
ھذه السیناریوھات على . تم تطبیق واإلنكماش اإلضافياإلنكماشقتصاد الكلي بما في ذلك سیناریوھات متفائلة ، مركزیة ، إلسیناریوھات ل

ترجیحأعلى تخصیصر النفط ، وتم ومعدل البطالة وأسعادل نمو الناتج المحلي اإلجمالي قتصاد الكلي الرئیسیة بما في ذلك معإلمتغیرات ا
لـ "السیناریو المركزي".

وبالتالي قد تختلف النتائج ةالمتأصلالشكوكحتماالت لحدوث درجة عالیة من إلات اقتصادیة ، تخضع التوقعات واكما ھو الحال مع أي توقع
المتوقعة.النتائجالفعلیة بشكل كبیر عن 
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أشھر المنتھیة:الستة فیما یلي تحلیل الحركة في الفوائد المحتفظ بھا لفترة 

دیسمبر٣١یونیو٣٠یونیو٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠١٩
لایر عماني 

باآلالف
عماني لایر  

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف

٤١٫٩٥٢٣٨٫٨٩٢٣٨٫٨٩٢الرصید في بدایة الفترة/السنة

١٫٦٢١٢٫١٤٣٤٫٣٥٦الفترة/السنةمحتفظ بھا خالل 

)٧١١()٣٣٨()٢١٤(محررة إلى قائمة الدخل الشامل
)٥٨٥()٣٦٦()١٢٦(مشطوبة خالل الفترة/السنة

٤٣٫٢٣٣٤٠٫٣٣١٤١٫٩٥٢الرصید في نھایة الفترة/السنة

فیما یلي فئات معدالت الفوائد إلجمالي القروض والسلفیات للعمالء:

دیسمبر٣١یونیو٣٠یونیو٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠١٩
لایر عماني 

باآلالف
عماني لایر  

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف

١٫١٣٢٫٩١١٩٨٤٫٥٩٢١٫٠٨٧٫٨٥٠%٥-٠

٣٦٤٫٦٥٠٣٩٩٫٢٠٠٤٠٩٫٦٥٩%٧-٥

٣١٫٠٩١٣٧٫٢٤٣٣٤٫٤٢٤%١٠-٧

٣٫٥٥٣١٩٫٠١١١٥٫٤٦٠%١٣-١٠
٢٥٫٢٦٤٣٢٫١١٤٣٦٫٠٦٩%١٣أكثر من 

١٫٥٥٧٫٤٦٩١٫٤٧٢٫١٦٠١٫٥٨٣٫٤٦٢

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

دیسمبر٣١یونیو٣٠یونیو٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠١٩
لایر عماني 

باآلالف
عماني لایر  

باآلالف
 لایر عماني 

باآلالف

٤٢٦٫٠٢٦٣٧٣٫٨٨٢٤٣٧٫٥٩١أشھر٦-٠

٢٠٫٥١٠٢١٫٩٩٨٣٠٫٠٨١شھراً ١٢-٦

٢٥٠٫٠٤٠٤٩٫٦٢٣٥٣٫٥٨٢أعوام٣-١

١٤٠٫٠٩٤٣٥٠٫٢٣٣٣٢٤٫٧١٨أعوام٥-٣
٦٢٤٫٧٥٦٦٠٣٫٣١٣٦٥٦٫٧٦٢أعوام٥أكثر من 

١٫٤٦١٫٤٢٦١٫٣٩٩٫٠٤٩١٫٥٠٢٫٧٣٤
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تركز القروض والسلفیات:

قروض وسلفیات للعمالء حسب القطاع

دیسمبر٣١یونیو٣٠یونیو٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠١٩
لایر عماني 

باآلالف
عماني لایر

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف

٤٧٧٫٢٩٣٤٩٧٫٢٧٤٤٩٤٫٣١٠قروض شخصیّة واستھالكیّة

التجاریّة والشركات

١٨٠٫٢٢٩١٩٧٫١٠٧٢٠١٫٦٧٨تجارة االستیراد

٩٦٫٦٦٩٦٧٫٨٥٠٨٩٫١٢٢اإلنشاءات

١٩٢٫٦٨٥٢٢٦٫٤٤٨٢٠٦٫٨٣٣التصنیع

٦٩٫٠٨٨٨٥٫٧٩٣٧٩٫٠٧٣تجارة الجملة والتجزئة

٩٦٫٣٨٩١٤٫٧٨١٨٥٫٨١١الكھرباء والغاز والمیاه والنقل واالتصاالت

١١٣٫٣٣٧١٢٦٫١١٨١١٦٫٨٦٠الخدمات

١٦٣٫٥٥٨١٧١٫١١٧١٦٩٫١٥٣التعدین والمحاجر

١٦٠٫٥٠٩٧٧٫٩٦٦١٣٢٫٨٧٩أخرى

١٫٠٧٢٫٤٦٤٩٦٧٫١٨٠١٫٠٨١٫٤٠٩

٧٫٧١٢٧٫٧٠٦٧٫٧٤٣مؤسسات مالیة

١٫٥٥٧٫٤٦٩١٫٤٧٢٫١٦٠١٫٥٨٣٫٤٦٢إجمالي مجموع القروض والسلفیات  

)٣٨٫٧٧٦()٣٢٫٧٨٠()٥٢٫٨١٠(مخصصات الخسائر االئتمانیة المتوقعة
)٤١٫٩٥٢()٤٠٫٣٣١()٤٣٫٢٣٣(فوائد مجنبة

١٫٤٦١٫٤٢٦١٫٣٩٩٫٠٤٩١٫٥٠٢٫٧٣٤صافي القروض والسلفیات

٧٨٫٣٨٥٦٤٫٢٢٠٧٠٫٧٦٧القروض المتعثرة 

ملیون ١٫٣٥٩٫١–٢٠١٩یونیو٣٠(٢٠٢٠یونیو٣٠ملیون لایر ُعماني كما في ١٫٤٢٠٫٢بلغت القیمة العادلة المقدرة للقروض والسلفیات 
ملیون لایر ُعماني).١٫٤٦٤٫٢–٢٠١٩دیسمبر ٣١لایر عماني و

المحمل من انخفاض القیمة والمخصص المحتفظ بھ (وفقا لإلفصاح التوضیحي الصادر عن البنك المركزي العُماني)

٢٠٢٠یونیو٣٠كما في 
وفقا لقواعد البنك 
المركزي العماني

وفقا لمعیار 
التقاریر المالیة 

الفرق٩الدولي رقم 
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف

)١٣٫٤٣٠()١٧٫٣٠٧()٣٫٨٧٧(على حساب الربح والخسارةة)/المحررة(المحملخسارة انخفاض القیمة 

٤٠٫٩١٣٥٨٫٤٢٦١٧٫٥١٣المخصصات المطلوبة*
-%٥٫٠٣%٥٫٠٣إجمالي معدل القروض المتعثرة (النسبة)
%)٠٫٢٥(%٠٫٦٨%٠٫٩٣صافي معدل القروض المتعثرة (النسبة)

ألن مخصص ٩المالیة المرحلیة المختصرة على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم المعلومات*تعتمد خسارة االنخفاض في القیمة المحملة في ھذه 
یتجاوز متطلبات المخصص الصادرة عن البنك المركزي العُماني. ٩الخسائر االئتمانیة المتوقعة وفقا لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
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٢٠٢٠یونیو٣٠كما في مع المخصص المطلوب وفقا لقواعد البنك المركزي العماني (وفقا لإلفصاح التوضیحي للبنك المركزي العماني)٩مقارنة المخصص المحتفظ بھ وفقا لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

تصنیف األصول وفقا لقواعد البنك 
المركزي العماني

تصنیف األصول وفقا 
لمعیار التقاریر المالیة 

٩الدولي رقم 
إجمالي القیمة 

الدفتریة

المخصص المطلوب 
وفقا لقواعد البنك 
المركزي العماني

المخصصات المحتفظ 
بھا وفقا لمعیار التقاریر 

٩المالیة الدولي رقم 

الفرق بین المخصص المطلوب 
وفقا للبنك المركزي العماني 

والمخصص المحتفظ بھ
صافي القیمة 

الدفتریة

الفوائد المجنبة وفقا 
لقواعد البنك 

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

لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

معیاري
٨٩٩٫٣٧٣١٢٫٥٤٥٨٫١٤٧٤٫٣٩٨٨٩١٫٢٢٦١٠٦المرحلة األولى
٥٣٣٫٢٨٧٨٩٦)٩٫٨٩٤(٥٤٨٫٧٦٢٥٫٥٨١١٥٫٤٧٥المرحلة الثانیة
------المرحلة الثالثة

١٫٤٢٤٫٥١٣١٫٠٠٢)٥٫٤٩٦(١٫٤٤٨٫١٣٥١٨٫١٢٦٢٣٫٦٢٢

قائمة خاصة
-٧)١(١-٨المرحلة األولى
٢٧٫٦٤٠٣٦)٢٫٤٠٦(٣٠٫٣٦١٣١٥٢٫٧٢١المرحلة الثانیة
٤٠١٢١)٧٢(٥٨٠١٠٧١٧٩المرحلة الثالثة

٢٨٫٠٤٨٥٧)٢٫٤٧٩(٣٠٫٩٤٩٤٢٢٢٫٩٠١

دون المعیاري
------المرحلة األولى
------المرحلة الثانیة
٩٥٧١٤٣)٩٢٦(٢٫٥١٠٦٢٧١٫٥٥٣المرحلة الثالثة

٩٥٧١٤٣)٩٢٦(٢٫٥١٠٦٢٧١٫٥٥٣

مشكوك في تحصیلھ
------المرحلة األولى
------المرحلة الثانیة
١٫٥٦٤١٤٦)١٫٦٦٢(٦٫٣٢٢٣٫٠٩٦٤٫٧٥٨المرحلة الثالثة

١٫٥٦٤١٤٦)١٫٦٦٢(٦٫٣٢٢٣٫٠٩٦٤٫٧٥٨

خسارة
------المرحلة األولى
------المرحلة الثانیة
٤٩٫٥٧٧٤١٫٨٨٥)١٫٣٣٤(٦٩٫٥٥٣١٨٫٦٤٢١٩٫٩٧٦المرحلة الثالثة

٤٩٫٥٧٧٤١٫٨٨٥)١٫٣٣٤(٦٩٫٥٥٣١٨٫٦٤٢١٩٫٩٧٦
بنود أخرى غیر مشمولة في تعمیم 
البنك المركزي العماني رقم ب. م. 

والتعلیمات ذات الصلة٩٧٧

-٩٦١٫٦١٦)١٫٠٦٨(١٫٠٦٨-٩٦٢٫٦٨٤المرحلة األولى
-٥٩٢٫٣٣٦)٤٫٢٩٣(٤٫٢٩٣-٥٩٦٫٦٢٩المرحلة الثانیة

-٨١٤)٢٥٥(٢٢٥-١٫٠٦٩المرحلة الثالثة
١٫٥٥٤٫٧٦٦)٥٫٦١٦(٥٫٦١٦-١٫٥٦٠٫٣٨٢-

اإلجمالي

١٫٨٦٢٫٠٦٥١٢٫٥٤٥٩٫٢١٦٣٫٣٢٩١٫٨٥٢٫٨٤٩١٠٦المرحلة األولى
١٫١٥٣٫٢٦٣٩٣٢)١٦٫٥٩٣(١٫١٧٥٫٧٥٢٥٫٨٩٦٢٢٫٤٨٩المرحلة الثانیة
٥٣٫٣١٣٤٢٫١٩٥)٤٫٢٤٩(٨٠٫٠٣٤٢٫٤٧٢٢٢٦٫٧٢١المرحلة الثالثة

٣٫٠٥٩٫٤٢٥٤٣٫٢٣٣)١٧٫٥١٣(٣٫١١٧٫٨٥١٤٠٫٩١٣٥٨٫٤٢٦اإلجمالي
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٢٠٢٠یونیو٣٠فيكما(وفقا لإلفصاح التوضیحي للبنك المركزي العماني)ھیكلتھامعادوسلفیاتقروض

تصنیف األصول وفقا لقواعد البنك
المركزي العماني

تصنیف األصول وفقا 
لمعیار التقاریر المالیة 

٩الدولي رقم 
إجمالي القیمة 

الدفتریة

المخصص المطلوب 
وفقا لقواعد البنك 
المركزي العماني

المخصصات 
المحتفظ بھا وفقا 

لمعیار التقاریر المالیة 
٩الدولي رقم 

الفرق بین المخصص 
المطلوب وفقا للبنك 

المركزي العماني 
والمخصص المحتفظ بھ

صافي القیمة 
الدفتریة

الفوائد المجنبة 
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(
-٣٫٢٠٠٣٢٩٢٣٣٫١٩١المرحلة األولىمصنفة على أنھا منتظمة

-٨٫٤٦٠)١٫٢٣٩(٩٫٧٩٧٩٨١٫٣٣٧المرحلة الثانیة
٤٠١٢١)٧٢(٥٨٠١٠٧١٧٩المرحلة الثالثة

١٢٫٠٥٢٢١)١٫٢٨٨(١٣٫٥٧٧٢٣٧١٫٥٢٥اإلجمالي الفرعي
------المرحلة األولىمصنفة على أنھا متعثرة

------المرحلة الثانیة
١٩٫٣٥٩١٥٫٢٢٩)١٫٨٤١(٢٩٫٤٣٩٨٫٢٣٩١٠٫٠٨٠المرحلة الثالثة

١٩٫٣٥٩١٥٫٢٢٩)١٫٨٤١(٢٩٫٤٣٩٨٫٢٣٩١٠٫٠٨٠
-٣٫٢٠٠٣٢٩٢٣٣٫١٩١المرحلة األولىاإلجمالي

-٨٫٤٦٠)١٫٢٣٩(٩٫٧٩٧٩٨١٫٣٣٧المرحلة الثانیة
١٩٫٧٦٠١٥٫٢٥٠)١٫٩١٣(٣٠٫٠١٩٨٫٣٤٦١٠٫٢٥٩المرحلة الثالثة

٣١٫٤١١١٥٫٢٥٠)٣٫١٢٩(٤٣٫٠١٦٨٫٤٧٦١١٫٦٠٥اإلجمالي
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استثمارات مالیّة١٠

فیما یلي تفاصیل االستثمارات المالیة:

القیمة
العادلة

القیمة
العادلة

القیمة
العادلة

القیمة 
الدفتریة*

القیمة 
الدفتریة

القیمة
التكلفة       التكلفة      التكلفةالدفتریة

دیسمبر٣١یونیو٣٠یونیو٣٠دیسمبر٣١یونیو٣٠یونیو٣٠دیسمبر٣١یونیو٣٠یونیو٣٠

٢٠٢٠٩٢٠١٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩٢٠١٩
لایر عماني 

باآلالف
عمانيلایر

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-متداولة أوراق مالیة 

١٠٧٫٥٥٦٦٤٫٩٨٤٦٥٫٥٩٩١٠٧٫٥٥٦٦٤٫٩٨٤٦٥٫٥٩٩١٠٧٫٠٩٦٦٥٫١٢٣٦٤٫٩٨٢سندات حكومیة

استثمارات غیر مدرجة وأخرى

٣١٠٫٦٧٠٤٤٩٫٥٥٧٤٢٠٫١٠١٣١٠٫٦٧٠٤٤٩٫٥٥٧٤٢٠٫١٠١٣١٠٫٦٦١٤٤٩٫٥٥٦٤٢٠٫١٠٧أذون الخزانة

٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠ُعمانیة غیر مدرجةأسھم 

٧٧٧٧٧٧٧٧٧أسھم أجنبیة غیر مدرجة
١٫٩٣٨٢٫٢٤٤٢٫١١٨١٫٩٣٨٢٫٢٤٤٢٫١١٨٢٫٨٧٩٣٫٠٠٣٢٫٨٧٩وحدات صنادیق االستثمار

٣١٢٫٨٧٥٤٥٢٫٠٦٨٤٢٢٫٤٨٦٣١٢٫٨٧٥٤٥٢٫٠٦٨٤٢٢٫٤٨٦٣١٣٫٨٠٧٤٥٢٫٨٢٦٤٢٣٫٢٥٣

٤٢٠٫٤٣١٥١٧٫٠٥٢٤٨٨٫٠٨٥٤٢٠٫٤٣١٥١٧٫٠٥٢٤٨٨٫٠٨٥٤٢٠٫٩٠٣٥١٧٫٩٤٩٤٨٨٫٢٣٥اإلجمالي

في احتیاطي القیمة العادلة ُعماني)ملیون لایر ٠٫١: ٢٠١٩دیسمبر ٣١ومانيملیون لایر عُ ٢٠١٩:٠٫١یونیو٣٠(ملیون لایر عماني ٠٫٩* تم تسجیل مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة على االستثمارات المالیة بقیمة 
من خالل الدخل الشامل اآلخر.
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الدفتریة لالستثمارات المالیةةالقیم
دیسمبر٣١یونیو٣٠یونیو٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٩٢٠١
لایر عماني 

باآلالف
عماني لایر

باآلالف
عماني لایر

باآلالف
استثمارات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

٣١٠٫٦٧٠٤٤٩٫٥٥٧٤٢٠٫١٠١أذون الخزانة
١٠٧٫٥٥٦٦٤٫٩٨٤٦٥٫٥٩٩سندات حكومیة

٢٥٠٢٥٠٢٥٠استثمارات أخرى
٤١٨٫٤٧٦٥١٤٫٧٩١٤٨٥٫٩٥٠

استثمارات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
١٫٩٥٥٢٫٢٦١٢٫١٣٥استثمارات أسھم

٤٢٠٫٤٣١٥١٧٫٠٥٢٤٨٨٫٠٨٥

أصول أخرى١١
دیسمبر٣١یونیو٣٠یونیو٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٩٢٠١
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف

٢٩٫٢٧٩٢٢٫٩٩٦٣٤٫٢٨٢أوراق قبول 
)٥٢()٥٣()١٨٤(الخسائر االئتمانیة المتوقعة من أوراق القبول

٢٩٫٠٩٥٢٢٫٩٤٣٣٤٫٢٣٠أوراق القبول (بالصافي من الخسائر االئتمانیة المتوقعة)
١١٫٩٤٨٢٫٧١٦٢٫٧٨٩للسوقإدراج األثر اإلیجابي -مشتقات

٦٨٩٧٠٧٨٠٨دفعات مقدمة وإیرادات مستحقة
٢٫٨٥٢٣٫٥٣٨٣٫٤٣٦الحق في إستخدام األصول

٤٫٦٨٥٧٫٧٥٣٣٫٨٣٦أخرى

٤٩٫٢٦٩٣٧٫٦٥٧٤٥٫٠٩٩

أصول غیر ملموسة١٢

دیسمبر٣١یونیو٣٠یونیو٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩٩٢٠١

 لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني
باآلالف

١٢٫٣٠٦١٢٫٣٠٦-ودائع أساسیّة
٣٫٦٩١٣٫٦٩١-عالقات العمالء

٢٫٤١٨١٫٤٠٣٢٫٢٩٤البرمجیات
٢٫٤١٨١٧٫٤٠٠١٨٫٢٩١

)١٦٫٧١٩()١٦٫٥٢١()١٫٠٤٩(ناقصاً: اإلھالك

١٫٣٦٩٨٧٩١٫٥٧٢

ممتلكات ومعدات١٣

الممتلكات ملیون لایر ُعماني). كانت قیمة ٠٫٣: ٢٠١٩یونیو٣٠ملیون لایر عماني (١٫٦ومعدات بمبلغ ممتلكات خالل الفترة، تمت إضافة 
).ملیون لایر عماني٤٫٥: ٢٠١٩یونیو٣٠(ملیون لایر عماني ١٫٨خالل الفترة التي تم استبعادھا والمعدات 

ودائع من العمالء١٤
دیسمبر٣١یونیو٣٠یونیو٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٩٢٠١
لایر عماني 

باآلالف
 لایر عماني

باآلالف
 لایر عماني

باآلالف
فیما یلي تفاصیل الودائع:

٩٥٩٫٠٢٩٩٧٨٫٤٤٠٩٧٨٫٧٧٥حسابات جاریة وتحت الطلب
٤٢٠٫٧٦٩٤٠٥٫٩٤٩٣٩٢٫٨٢٥حسابات توفیر

٥٣٠٫٣٩٣٦٤٠٫٥٢٦٦٩٧٫١٧٩ودائع ألجل
٤٫٢٥٤٢٫١٦٧٢٫٦٧٨أخرى

١٫٩١٤٫٤٤٥٢٫٠٢٧٫٠٨٢٢٫٠٧١٫٤٥٧
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:٩٥٥فیما یلي تحلیل استحقاق ودائع العمالء وفقاً لتعمیم البنك المركزي العُماني رقم ب م 

دیسمبر٣١یونیو٣٠یونیو٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩٩٢٠١

لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني
باآلالف

٧٢١٫٥٦٧٨٠٩٫٥١٩٧٩٨٫٩٠٧أشھر٦-٠
٢٤٩٫٢٣٩٢٨٩٫٦٢٩٣٠٥٫٢٢١شھراً ١٢-٦
٢٣١٫٠٨١١٥٠٫٠٢٠٢١٧٫٧٠٦أعوام٣-١
٣٤٦٫٠٧٤٣٨١٫٣٥٩٣٦٩٫٩٥٣أعوام٥-٣

٣٦٦٫٤٨٤٣٩٦٫٥٥٥٣٧٩٫٦٧٠أعوام٥أكثر من 
١٫٩١٤٫٤٤٥٢٫٠٢٧٫٠٨٢٢٫٠٧١٫٤٥٧

فیما یلي فئات معدالت فائدة الودائع:
دیسمبر٣١یونیو٣٠یونیو٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٩٢٠١
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف

١٫٤٩٨٫٦٨٤١٫٥٤٢٫٢٤٤١٫٥٧١٫٦٩٩%٢-٠
٤١٥٫٧٦١٤٨٤٫٨٣٨٤٩٩٫٧٥٨%٥-٢

١٫٩١٤٫٤٤٥٢٫٠٢٧٫٠٨٢٢٫٠٧١٫٤٥٧

التزامات أخرى١٥
دیسمبر٣١یونیو٣٠یونیو٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٩٢٠١
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف

٣٫١٦٦٢٫١٣٩١٫٠٢٣إدراج األثر السلبي للسوق-مشتقات 
١٫٣٩٦١٫٣١٥١٫٣٠٩التزام منافع التقاعد

٢٩٫٢٧٩٢٢٫٩٩٦٣٤٫٢٨٢أوراق قبول
٥٠١٢٤٧٢١٩مخصصات

الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة للتعرض خارج بنود المیزانیة العمومیة واإللتزامات 
٣٫٩٠١٩٥٨٢٫٧٥٤األخرى

٣٫٧٨٩٤٫٨٨٩٥٫٥٢٥مستحقات وإیرادات مؤجلة
٢٫٠١٨٣٫٠٩٣٢٫٧٧٢التزامات االیجار 

٤٠٫٥١٧١١٫٦٧٩١٦٫٥٢٣أخرى

٨٤٫٥٦٧٤٧٫٣١٦٦٤٫٤٠٧

التزامات عرضیة وارتباطات ومشتقات١٦

دیسمبر٣١یونیو٣٠یونیو٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٩٢٠١
لایر عماني 

باآلالف
عماني لایر 

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف

٥٤٨٫٤٣٥٧١٢٫٢٩٤٦٠٦٫٥٧٤التزامات غیر مسحوبة وقابلة لإللغاء بدون شروط*

٦٣٫٠٧٥٥٥٫٩٣٩٥٨٫٨٤٧التزامات غیر مسحوبة وغیر قابلة لإللغاء بدون شروط

٣٨٣٫٣٧١٥٣٣٫٣٠٩٢٣٩٫٤٥٥عقود صرف أجنبي آجلة

١٨٨٫٦٥٠١٧٤٫٧٩٠١٨٨٫٦٥٠مقایضات أسعار الفائدة

١٫١٨٣٫٥٣١١٫٤٧٦٫٣٣٢١٫٠٩٣٫٥٢٦

تعتبر جزءاً من ملیون لایر عماني)٨٥٫٣: ٢٠١٩دیسمبر ٣١(ملیون لایر عماني٩٠٫٧*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 ،٢٠٢٠یونیو٣٠في كما
.الصددھذافيإضافیةمخصصاتأيتكوینالضروريغیرمنوبالتاليالدعاوىھذهمنإضافيالتزامأيینتجأنیتوقعال
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األصول وااللتزامات المالیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلةأساس تقییم ١٧

أسالیب التقییم

اإلجمالي٢المستوى ١المستوى 
لایر عماني 

باآلالف
 لایر عماني

باآلالف
لایر عماني 

باآلالف

٢٠٢٠یونیو ٣٠في 

األصول

١١٫٩٤٨١١٫٩٤٨-مشتقات

٢٢٥٫٧٢٤١٩٢٫٧٥٢٤١٨٫٤٧٦العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراستثمارات مالیة بالقیمة 

١٫٩٥٥١٫٩٥٥-استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

االلتزامات

٣٫١٦٦٣٫١٦٦-مشتقات  

١٩٥٫٦٩٨١٩٥٫٦٩٨-ودائع من العمالء

٢٠١٩یونیو٣٠في

األصول

٢٫٧١٦٢٫٧١٦-مشتقات

٢٨٠٫٠١٦٢٣٤٫٧٧٥٥١٤٫٧٩١استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

٢٫٢٦١٢٫٢٦١-استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

االلتزامات

٢٫١٣٩٢٫١٣٩-مشتقات  

١٧٥٫٤٣٠١٧٥٫٤٣٠-ودائع من العمالء

٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

األصول

٢٫٧٨٩٢٫٧٨٩-مشتقات

٢٥٥٫٤٣٤٢٣٠٫٥١٦٤٨٥٫٩٥٠استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

٢٫١٣٥٢٫١٣٥-استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

االلتزامات

١٫٠٢٣١٫٠٢٣-مشتقات

١٩٢٫١٤٦١٩٢٫١٤٦-ودائع من العمالء

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
أسالیب التدفقات النقدیّة المخصومة.القیمة العادلة باستخدام نماذج التسعیر أو 

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 المشتقةالبیانات إلى إستناداً األجنبیة العملةیتم تقییم عقود صرف 
وااللتزامات األخرى.

األخیرة للبنك عن السنة المفصح عنھا في القوائم المالیّة المدققة٢یكن ھناك أي تغییر على أساس تقییم األصول وااللتزامات المالیّة في المستوى لم
.٢٠١٩دیسمبر ٣١المنتھیة في 
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عدم تطابق األصول وااللتزامات١٨

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

٢٠١٩دیسمبر ٢٠١٩٣١یونیو ٢٠٢٠٣٠یونیو ٣٠

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

١٫٢٣٢٫٨٨٣٨٧٠٫٤٤٥٣٦٢٫٤٣٨١٫٣١١٫٤٧٧٩٠٣٫٦٥٨٤٠٧٫٨١٩١٫٣٥٨٫٣٣٧٩٢١٫٤٨٧٤٣٦٫٨٥٠أشھر٦-٠

)٢٥٥٫١١٨(٨٠٫٦٠١٣٣٥٫٧١٩)٢٧٥٫٠١٥(٣٤٫٦٥٤٣٠٩٫٦٦٩)٢١٧٫٥٥١(٣٢٫٠١٦٢٤٩٫٥٦٧شھرا١٢-٦

)١٥٧٫٦٥٨(٦٠٫٠٤٨٢١٧٫٧٠٦)٥٥٫٨٣١(٢٧١٫٩٩١٢٣١٫٠٨١٤٠٫٠٩٠٩٤٫٢٣٨١٥٠٫٠٦٩أعوام٣-١
)١٢٫٧١١(٣٨٢٫٧١٨٣٨١٫٣٥٩١٫٣٥٩٣٥٧٫٢٤٢٣٦٩٫٩٥٣)١٦٢٫٩٤٧(١٨٣٫١٢٧٣٤٦٫٠٧٤أعوام٥-٣

)١١٫٣٦٣(٦٩٣٫٧٦٩٧٠٥٫١٣٢)٧٨٫٣٣٢(٦٤١٫١٧٩٧١٩٫٥١١)٢٢٫٨٥٠(٦٨٢٫٧٨٣٧٠٥٫٦٣٣أعوام٥أكثر من 
٢٫٥٤٩٫٩٩٧٢٫٥٤٩٫٩٩٧-٢٫٤٦٤٫٢٦٦٢٫٤٦٤٫٢٦٦-٢٫٤٠٢٫٨٠٠٢٫٤٠٢٫٨٠٠-
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التعرض لمخاطر االئتمان١٩

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

٢٠١٩یونیو٢٠٢٠٣٠یونیو٣٠
إجمالي القیمة 

االسمیة /الدفتریة
(بالصافي من 

الفوائد المجنبة)

مخصص
الخسائر 

االئتمانیة 
المتوقعة

إجمالي القیمة 
الدفتریة/االسمیة 

(بالصافي من 
الفوائد المجنبة)

مخصص
الخسائر االئتمانیة 

المتوقعة

ألف لایر ألف لایر عماني
عماني 

لایر عماني ألفعمانيلایرألف

)١٣١(٢٥٨٫٣١٨)٦١٢(٢٦٨٫٤١٠البنك المركزينقدیة وأرصدة لدى
)٥٠(٢٢٥٫٧٢٨)٤٣(١٧٥٫٤٥٤مستحق من البنوك

قروض وسلفیات للعمالء
)٦٫١٤٦(٤٩٦٫٠٨٣)٩٫٩٦٤(٤٧٥٫٩٥٤الثروة والخدمات المصرفیة الفردیة-
)٢٦٫٦٣٤(٩٣٥٫٧٤٦)٤٢٫٨٤٦(١٫٠٣٨٫٢٨٢الخدمات المصرفیة للشركات-

)٢٤٥(٢٣٫٨٩٦)١٨٤(٢٩٫٢٧٩أخرىأصول
)٣٣٫٢٠٦(١٫٩٣٩٫٧٧١)٥٣٫٦٤٩(١٫٩٨٧٫٣٧٩في المیزانیة العمومیةالقیمة الدفتریةمجموع إجمالي 

)٩٥٨(٧٥٤٫٩٩٨)٣٫٩٠١(٦٦٨٫٧٦٤قروض وارتباطات أخرى متعلقة باالئتمان
)٩٥٨(٧٥٤٫٩٩٨)٣٫٩٠١(٦٦٨٫٧٦٤إجمالي القیمة االسمیة خارج المیزانیة العمومیة

القیمة العادلة

مخصص مذكرة 
الخسائر اإلئتمانیة 

القیمة العادلةالمتوقعة

مخصص مذكرة 
الخسائر اإلئتمانیة 

المتوقعة
لایر عماني ألفعمانيلایرألفألف لایر عماني ألف لایر عماني

إستثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
)٨٧(٥١٤٫٧٩١)٨٧٦(٤١٨٫٤٧٥اآلخر

رأس المال٢٠

دیسمبر ٣١و٢٠١٩یونیو ٣٠لایر ُعماني للسھم الواحد (٠٫١٠٠سھماً مدفوعاً بالكامل بقیمة ٢٫٠٠٠٫٣١٢٫٧٩٠مال البنك إلى ینقسم رأس
٠٫١٠٠ملیون سھم بقیمة ٧٫٥٠٠للبنك لایر ُعماني للسھم الواحد). یبلغ رأس المال المصرح بھ ٠٫١٠٠سھماً بقیمة ٢٫٠٠٠٫٣١٢٫٧٩٠-٢٠١٩

للسھم الواحد).٠٫١٠٠ملیون سھم بقیمة ٧٫٥٠٠-٢٠١٩دیسمبر ٣١و٢٠١٩یونیو ٣٠لایر ُعماني للسھم الواحد (

المساھمون الرئیسیون

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

دیسمبر٣١یونیو٣٠یونیو٣٠

٢٠٢٠٩٢٠١٩٢٠١

عدد األسھمعدد األسھمعدد األسھم

١٫٠٢٠٫١٥٩٫٥٢٣١٫٠٢٠٫١٥٩٫٥٢٣١٫٠٢٠٫١٥٩٫٥٢٣إتش إس بي سي الشرق األوسط القابضة بي في

االحتیاطیات٢١

قانونياحتیاطي)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

مالیةاستثمارات-اآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةالقیمةاحتیاطي)ب(

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

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

من أسرھم.

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

لة أو أكثر من أسھم البنك شركات أو أفراد أو عائالت. ویتم تضمین العائالت إذا كان إجمالي أسھم أفراد العائ%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.

وجھوعلى. والتشغیلیةالمصرفیةالخدماتمثلسيبيإسإتشفيتابعةأخرىشركاتمعمعامالتفياالعتیاديعملھسیاقفيالبنكیدخل
واالقتصادیاتالخبراتفيالبنكیشاركالعالم،مستوىعلىالمالیةالخدماتمؤسساتأكبرمنواحدةفيعضواً البنككونمنطلقومنالخصوص،

بماسي،بيإسإتشمجموعةشركاتمنعددمعمعامالتفيیدخلأوخدماتویستلمیقدم. البنك سيبيإسإتشمجموعةمنالمقدمةالكبیرة
التسویقوأبحاثلإلعالناتالعالمیةالعقودمنواالستفادةالعالمأنحاءجمیعفيالمستخدمةالتكنولوجیةالمنصاتتطویرتكلفةفيالمشاركةذلكفي

.العالقةذاتغیرلألطرافالمعروضةتلكتماثلبشروطالعالقةذاتاألطرافمعالمعامالتھذهوتتم. التشغیلیةالمجاالتمنوغیرھاوالتدریب

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

األمالشركة

أخرى أطراف
عالقةذات

بالمجموعة
أعضاء

اإلجماليآخرونمجلس اإلدارة

٢٠٢٠یونیو٣٠
عمانيلایر

باآلالف
عمانيلایر  

باآلالف
عمانيلایر

باآلالف
عمانيلایر

باآلالف
عمانيلایر

باآلالف

٣٤٥١٠١٫٨٦٤١٠٢٫٢٠٩--وسلفیاتقروض

٢٫٨٩٦١٫٢٢٤١٩٫٢٥٦٢٣٫٣٧٦-أخرىوحساباتوودائعجاریةحسابات

١١٫٤١٧١٤٨٫٩٨٢-١٣٧٫٥٦٥-وضماناتاعتمادخطابات

٨٫٤٩٨٨٫٤٩٨---قبولأوراق

٥٩٫٥٦٠--٥٩٫٥٦٠-البنوكمنمستحق

١٨٫٠١٠--١٨٫٠١٠-*البنوكإلىمستحق

١١٤٫٠٩٢--١١٤٫٠٩٢-ضمان مستلم

٢٠٢٠یونیو٣٠فيالمنتھیةللفترة

)٢٥٨(--)٢٥٨(-**الرسومإیراداتصافي

(٧٫٧١١))٦٢٧()٩()٧٫٠٧٥(-أخرىتشغیلمصروفات

)٥()٥(---ومعداتممتلكاتشراء

بمبلغ مستحقاتوسيبيإسملیون لایر ُعماني من الشركات التابعة لـ إتش١٤٫١مبلغبلدى بنوك أخرىأرصدةالبنوكإلىالمستحقیتضمن* 
.٢٠٢٠یونیو٣٠كما في سيبيإسإتشلـالتابعةالشركاتإلىعن مصاریف مستحقة الدفعملیون لایر ُعماني٣٫٨

التابعةالشركاتمنكضمانالمستلمالتعویضعنمتكبدةعمانيلایرملیون٠٫٤بمبلغرسوممصروفاتالرسومإیراداتصافيیتضمن** 
.سيبيإسإتشلـ
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األمالشركة

أخرى أطراف
عالقةذات

بالمجموعة
أعضاء

اإلجماليآخرونمجلس اإلدارة

٢٠١٩یونیو٣٠
عمانيلایر

باآلالف
عمانيلایر  

باآلالف
عمانيلایر

باآلالف
عمانيلایر

باآلالف
عمانيلایر

باآلالف

٣٦٥١١٤٫١٥٨١١٤٫٥٢٣--وسلفیاتقروض

٢٫٩٤٨٤٦٥١٢٫٢٩٢١٥٫٧٠٥-أخرىوحساباتوودائعجاریةحسابات

١٣٫٩٦٩١٣٥٫٥٨٣-١٢١٫٦١٤-وضماناتاعتمادخطابات

١٫١٣٢١٫١٣٢---قبولأوراق

٣٥٫٨٤٥--٣٥٫٨٤٥-البنوكمنمستحق

٢٦٫٠٧٤--٢٦٫٠٧٤-*البنوكإلىمستحق

١٢٩٫٢٩٦--١٢٩٫٢٩٦-مستلمضمان

٢٠١٩یونیو٣٠فيالمنتھیةللفترة

)٤٢٤(--)٤٢٤(-**الرسومإیراداتصافي

)٦٫٦٧٨()٥٧٢()١١()٦٫٠٩٥(-أخرىتشغیلمصروفات

)٢٣()٢٣(---ومعداتممتلكاتشراء

بمبلغ مستحقاتملیون لایر ُعماني من الشركات التابعة لـ إتش إس بي سي و٢٢٫٠بمبلغ لدى بنوك أخرىأرصدة * یتضمن المستحق إلى البنوك
.٢٠١٩یونیو٣٠إلى الشركات التابعة لـ إتش إس بي سي كما في عن مصاریف مستحقة الدفع ملیون لایر ُعماني ٤٫١

ملیون لایر عماني متكبدة عن التعویض المستلم كضمان من الشركات التابعة                ٠٫٧** یتضمن صافي إیرادات الرسوم مصروفات رسوم بمبلغ 
لـ إتش إس بي سي.

الشركة األم

أخرىأطراف
عالقة ذات

بالمجموعة
أعضاء
اإلجماليآخروناإلدارةمجلس

٢٠١٩دیسمبر٣١كما في 
عمانيلایر

باآلالف
عمانيلایر

باآلالف
عمانيلایر

باآلالف
عمانيلایر

باآلالف
عمانيلایر

باآلالف

٣٥٣١٢١٫١٣٠١٢١٫٤٨٣--وسلفیاتقروض

٢٫٩٠٩١٧٤١٩٫٤٣٧٢٢٫٥٢٠-أخرىوحساباتوودائعجاریةحسابات
١٣٫٥٠٩١٥٧٫٣٦٢-١٤٣٫٨٥٣-وضماناتاعتمادخطابات

٦٣٧٦٣٧---قبولأوراق
٤٧٫٣٥٣--٤٧٫٣٥٣-البنوكمنمستحق
١٧٫٠٣٢--١٧٫٠٣٢-*البنوكإلىمستحق

١٤٥٫٥٧٩--١٤٥٫٥٧٩-ضمان مستلم

لـ التابعة لایر ُعماني من الشركات ءالشيملیون لایر ُعماني وقروض بمبلغ ١٢٫٤مبلغ ببنوك أخرىلدىأرصدة * یتضمن المستحق إلى البنوك
دیسمبر ٣١في سي كما بيإسإلى الشركات التابعة لـ إتشالدفعملیون لایر ُعماني عن مصاریف مستحقة٤٫٦سي ومستحقات بمبلغ بيإسإتش

٢٠١٩.

١٤٫٦: ٢٠١٩دیسمبر ٣١وملیون لایر ُعماني ١٤٫٦: ٢٠١٩یونیو٣٠لایر ُعماني (الشىءقروض وسلف بمبلغ بشراءالسنةخاللالبنكقام
ً لیسالقروضبتلكالصلةذوالعمیلأنإال. سيبيإسإتشلـالتابعةالشركاتمنملیون لایر ُعماني)  .البنكمععالقةذوطرفا

). سنویاً %٤٫٧٠و%٣٫٧٥بین: ٢٠١٩یونیو٣٠(سنویاً %٤٫٨و%٤٫٥بینتتراوحبمعدالتفائدةالعالقةذاتاألطرافوسلفیاتقروضتحمل
ً %٠٫٢و%٠٫١بینتتراوحبمعدالتفائدةالعالقةذاتاألطرافودائعوتحمل ).سنویاً %٢٫٠%١٫٧بین: ٢٠١٩یونیو٣٠(سنویا

تعویضات موظفي اإلدارة العلیا
فترة الستة أشھر

فيالمنتھیة 
فترة الستة أشھر

المنتھیة في
یونیو٣٠یونیو٣٠
٢٠٢٠٩٢٠١

 لایر عماني 
باآلالف

 لایر عماني
باآلالف

٨٧٠٨٤٧أجور ورواتب ومنافع أخرى قصیرة األجل

٤٨٤٢منافع ما بعد التوظیف
٩١٨٨٨٩
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٢٨

القطاعات التشغیلیة٢٣

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

٢٠٢٠یونیو ٣٠

الخدمات 
المصرفیة 

التجاریة

الثروة 
والخدمات 
المصرفیة 

الفردیة

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
٢٧٫٤٨٣)١٥٥(٤٫٨٤٢١٣٫٨٢٤٨٫٩٧٢خارجي-
-١٢)٣٫٦٦٢(٣٫١٥٣٤٩٧داخلي-

٢٧٫٤٨٣)١٤٣(٧٫٩٩٥١٤٫٣٢١٥٫٣١٠
٤٫٢٦٢)٧٦(١٫٣٠٨١٫٤٦٢١٫٥٦٨صافي إیرادات الرسوم
٥٫٤٣٢-٢٫٠٠١١٫١٩٥٢٫٢٣٦صافي إیرادات التداول

التغیرات في القیمة العادلة لالستثمارات المالیة المقاسة بالقیمة 
)١٨٠(-)٤٧()٨١()٥٢(العادلة من خالل الربح والخسارة

)١٧()٢٩(٤٤٤خرىاألتشغیل الإیرادات 
٣٦٫٩٨٠)٢٤٨(١١٫٢٥٦١٦٫٩٠١٩٫٠٧١إجمالي إیرادات التشغیل

االنخفاض في قیمة التغیر في الخسائر االئتمانیة المتوقعة و
)١٧٫٣٠٧(-)٩٫٦٨٢()٣٫٠٨٤()٤٫٥٤١(األصول المالیة

١٩٫٦٧٣)٢٤٨()٦١١(٦٫٧١٥١٣٫٨١٧صافي إیرادات التشغیل
)٢٣٫٥٨٢()٢٥٧()٣٫٣٢٦()١٤٫٥٢٣()٥٫٤٧٦(إجمالي مصروفات التشغیل

)٣٫٩٠٩()٥٠٥()٣٫٩٣٧()٧٠٦(١٫٢٣٩قبل الضریبةالخسارة

٩٩٦٫٥٩٥٦٣٩٫٧٧٠٦٣٩٫٠٧٦١٢٧٫٣٥٩٢٫٤٠٢٫٨٠٠أصول قطاعیة مبلغ عنھا

١٫٠٥٤٫٠٣٨٦٤١٫٤٣٩٣٥٦٫٤٩٥١٨٫٧٨٥٢٫٠٧٠٫٧٥٧التزامات قطاعیة مبلغ عنھا

٢٠١٩یونیو٣٠

الخدمات
المصرفیة
التجاریة

الثروة 
والخدمات 
المصرفیة 

الفردیة

الخدمات
المصرفیة

العالمیة
واألسواق

خدماتمركز
اإلجماليالشركات

عمانيلایر
باآلالف

عماني لایر
باآلالف

عمانيلایر
باآلالف

عمانيلایر
باآلالف

عمانيلایر
باآلالف

الفوائدإیراداتصافي
٣٠٫٥٧٢)١٠٢(٥٫١٨٠١٤٫٦٠٧١٠٫٨٨٧خارجي-
-)٢٨٣()٤٫٠٩٠(٤٫٣٣٧٣٦داخلي-

٣٠٫٥٧٢)٣٨٥(٩٫٥١٧١٤٫٦٤٣٦٫٧٩٧
٥٫٤٦٦)٧٣(١٫١٥٣٢٫٢٤٠٢٫١٤٤الرسومإیراداتصافي
٨٫٣١٢)١٥(٣٫٦٦٠١٫٨١٩٢٫٨٤٨التداولإیراداتصافي

بالقیمةالمقاسةالمالیةلالستثماراتالعادلةالقیمةفيالتغیرات
)٧٩(-)٢٢()٣٤()٢٣(والخسارةالربحخاللمنالعادلة
٥٢٠٥٥٦٠٥٩٠األخرىالتشغیلإیرادات
١٤٫٣١٤١٨٫٦٨٨١١٫٧٧٢٨٧٤٤٫٨٦١التشغیلإیراداتإجمالي
واالنخفاض في قیمة المتوقعةاالئتمانیةالخسائرفيالتغیر

٢٫٣١٨-٢٫٦٤٨٩٧)٤٢٧(األصول المالیة

١٣٫٨٨٧٢١٫٣٣٦١١٫٨٦٩٨٧٤٧٫١٧٩التشغیلإیراداتصافي
)٢٤٫١٧٥()١٧٣()٣٫٣١٩()١٤٫٧٣٧()٥٫٩٤٦(التشغیلمصروفاتإجمالي
٢٣٫٠٠٤)٨٦(٧٫٩٤١٦٫٥٩٩٨٫٥٥٠الضریبةقبلالربح

١٫٠٦٨٫٥١٨٧٠٠٫٨١٨٦٠٤٫٧٠٨٩٠٫٢٢٢٢٫٤٦٤٫٢٦٦عنھامبلغقطاعیةأصول
١٫١١٥٫٥٧١٥٩٧٫٠٢٠٣٨٣٫٥٨٥٢٦٫٨٦١٢٫١٢٣٫٠٣٧عنھامبلغقطاعیةالتزامات
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٢٩

كفایة رأس المالنسبة ٢٤

) واللوائح التنظیمیة ٢(اإلرشادات حول بازل ١٠٠٩عند إدارة رأس المال، یتم االسترشاد بالبنك المركزي العُماني من خالل التعمیم رقم ب م 
توجب . ویتم احتساب كفایة رأس المال على فترات ربع سنویة ویُقدم تقریر عنھا إلى البنك المركزي العُماني. وی٣لرأس المال بموجب إطار بازل 

یونیو٣٠(٢٠٢٠بما في ذلك حاجز المحافظة على رأس المال لعام %١٢٫٢٥على البنوك االحتفاظ بالحد األدنى من معدل كفایة رأس المال وھو 

) وفقاً لإلرشادات المنصوص علیھا من قبل البنك المركزي العُماني.%١٣٫٥: ٢٠١٩دیسمبر ٣١و%١٣٫٥: ٢٠١٩

إجراءات البنك المركزي العماني –١٩–یتعلق بـ "كوفید ٢٠٢٠یونیو ٣توجیھ في فقد أصدر البنك المركزي العماني باإلضافة إلى ما تقدم ، 
١إجراءات إحترازیة" بموجب ترتیب التعدیل المؤقت للمرحلة " حیث قدم البنك المركزي العماني "٩وتطبیق معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم 

الفئةتحتإلضافتھا كجزء من رأس المال التنظیمي ٩الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة بموجب معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم إلحتساب ٢والمرحلة 
٢.

من رأس المال. بالنسبة للخسائر ٢الفئةإلى %١٠٠بناء على ذلك ، سوف تستمر إضافة الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة من المرحلة األولى بنسبة 
الحصول على ترتیب التخلص التدریجي المبكر) ، فسوف یستمر في ٢٠١٩دیسمبر ٣١لسنة األساس (كما في ٢اإلئتمانیة المتوقعة في المرحلة 

في عام %١٠٠بنسبة ٢٠٢٠لعام ٢) وتضاف الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة المتراكمة في المرحلة ٢٠٢١لعام %٢٠و٢٠٢٠لعام %٤٠(أي 
.٢٠٢٤وسیتم التخلص منھا تدریجیاً بحلول عام ٢٠٢٠

دیسمبر٣١یونیو٣٠یونیو٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠١٩
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني

باآلالف
لایر عماني

باآلالف

١٣٢٥٫٢٧٦٣١٨٫٩١٥٣٣٠٫٣٠٠الفئة /١رأس مال األسھم العادیّة 

٢٢٢٫٨٦٢١٠٫٥٩٢١٤٫٥٠٣رأس المال الفئة 

٣٤٨٫١٣٨٣٢٩٫٥٠٧٣٤٤٫٨٠٣التنظیميالمالرأسإجمالي

١٫٨٢٨٫٦٣١١٫٧٧٥٫٤٨٥١٫٨٣٤٫٥٨٢بالمخاطرمرجحةأصول

%١٨٫٠٠%١٧٫٩٦%١١٧٫٧٩الفئة/ ١العادیةاألسھممالرأسمعدل

%١٨٫٧٩%١٨٫٥٦%١٩٫٠٤المالرأسمعدلإجمالي

على النحو التالي:٢٠٢٠یونیو ٣٠اإلجراءات اإلحترازیة المبینة أعاله ، فستكون نسبة كفایة رأس المال في البنكیطبقلمإذا

دیسمبر٣١یونیو٣٠یونیو٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠١٩
لایر عماني 

باآلالف
لایر عماني

باآلالف
لایر عماني

باآلالف

١٣٢٥٫٢٧٦٣١٨٫٩١٥٣٣٠٫٣٠٠الفئة /١رأس مال األسھم العادیّة 

٢١٨٫٢١٢١٠٫٥٩٢١٤٫٥٠٣رأس المال الفئة 

٣٤٣٫٤٨٨٣٢٩٫٥٠٧٣٤٤٫٨٠٣التنظیميالمالرأسإجمالي

١٫٨٢٨٫٦٣١١٫٧٧٥٫٤٨٥١٫٨٣٤٫٥٨٢بالمخاطرمرجحةأصول

%١٨٫٠٠%١٧٫٩٦%١١٧٫٧٩الفئة/ ١العادیةاألسھممالرأسمعدل

%١٨٫٧٩%١٨٫٥٦%١٨٫٧٨المالرأسمعدلإجمالي
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٣٠

النقد وما یماثل النقد ٢٥

یونیو٣٠یونیو٣٠إیضاحات

٢٠٢٠٢٠١٩

(أ)٢٥
عمانيلایر

باآلالف
لایر عماني

باآلالف

الضریبةقبلالربحفيمضمنةنقدیةغیربنود
التغیرات في القیمة العادلة لإلستثمارات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح

)٦٣٦(١٠١٨٠والخسارة

)٢٫٣١٨(١٧٫٣٠٧ ٥المالیةاألصولقیمةفيواالنخفاضالتغیر في الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة 

١٫٢٧٣١٫١٥٣إستھالك ممتلكات ومعدات

٧٣٢٧١٫٠٣٨إھالك أصول غیر ملموسة

)١٧٧()١١٦(إھالك خصم إستثمار مالي

١٠٩١٢٣الفوائدتكلفة خدمات الموظفین الحالیة مع 

)٥٤٧(٣٨من إستبعاد ممتلكات ومعدات(الربح)/الخسارة

١٫٣٦٤(١٩٫١١٨(

یونیو٣٠یونیو٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩

(ب)٢٥
عمانيلایر

باآلالف
لایر عماني

باآلالف

التشغیلیةاألصولفيالتغیر

)٧٫١٧٢(٢٤٫٠٠١بالصافي-التغیر في قروض وسلف إلى العمالء 

)٦٤٧()٤٫١٧٠(التغیر في  أصول أخرى

٧٫٨١٩(١٩٫٨٣١(

یونیو٣٠یونیو٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩

(ج)٢٥
عمانيلایر

باآلالف
لایر عماني

باآلالف

التشغیلیةاإللتزاماتفيالتغیر

١٠٠٫٩٥٧)١٥٧٫٠١٢(التغیر في ودائع من العمالء

)٨٢١(٢٠٫٤٣٧األخرىالتغیر في اإللتزامات 

)١٠٠٫١٣٦)١٣٦٫٥٧٥

مبین أدناه:المدققةغیرالمختصرةالمرحلیةالماليالمركزقائمةتسویة مكونات النقد وما یماثل النقد مع البنود المقابلة المدرجة في (د)٢٥

یونیو٣٠یونیو٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
لایر عماني

باآلالف
لایر عماني

باآلالف

تشتمل قائمة المركز المالي المرحلیة المختصرة غیر المدققة على:

٢٦٧٫٧٩٨٢٥٨٫١٨٧نقدیة وأرصدة لدى البنك المركزي  

١٧٥٫٤١١٢٢٥٫٦٧٨مستحق من البنوك  

٣١٠٫٥٣١٤١٩٫٦١٨أو أقلأشھرثالثةفترات إستحقاق أصلیة –إستثمارات مالیة 

)٤٣٫٢٤١()٦٩٬٦٠٠(مستحق إلى البنوك  

٦٨٤٫١٤٠٨٦٠٫٢٤٢
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٣١

تغطیة السیولة نسبة٢٦

: 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 %١٠٠: ٢٠١٩یونیو٣٠(٢٠٢٠لعام %١٠٠ویتوجب على البنوك االحتفاظ بحد أدنى من نسبة تغطیة السیولة یبلغ 
).%٢٢٣–٢٠١٩یونیو٣٠(%٢١٤ھو ٢٠٢٠یونیو٣٠لبنك كما في امتوسط نسبة تغطیة سیولة بلغعلیھا من قبل البنك المركزي العُماني.

:٢٠٢٠یونیو٣٠اإلفصاح عن نسبة تغطیة السیولة للفترة المنتھیة في 
٢٠٢٠یونیو٣٠

غیرالقیمةإجمالي
المرجحة

(المتوسط*)

إجمالي القیمة 
المرجحة 

(المتوسط*)
باآلالفعمانيلایرلایر عماني باآلالف

الجودةعالیةالسائلةاألصول

٥٩٤٫٥٧٨الجودةعالیةالسائلةاألصولإجمالي١

الصادرةالنقدیةالتدفقات

٦١١٫٢٨٠٤٤٫٧٨٨:ومنھاالصغیرة،المؤسساتوودائعاألفرادودائع٢
٣٢٦٫٨١٤١٦٫٣٤١ثابتةودائع- ٣
٢٨٤٫٤٦٦٢٨٫٤٧٧ثباتاأقلودائع- ٤
١٫٠٦٠٫١١٤٤٥٦٫٩٣٣اومنھمضمون،غیرالخدمات المصرفیة للشركاتتمویل٥
--المتعاونةالبنوكشبكاتفيوالودائع) المقابلةاألطراف(كافة تشغیلیةودائع- ٦

١٫٠٦٠٫١١٤٤٥٦٫٩٣٣)المقابلةاألطراف(كافة تشغیلیةغیرودائع- ٧
--مضمونغیردین- ٨
--مضمونالخدمات المصرفیة للشركاتتمویل٩

٨٠٫٣٣٦٧٫٩٢٨ومنھاإضافیة،متطلبات١٠
األخرىالضماناتومتطلباتالمشتقاتبمخاطرتتعلقصادرةتدفقات- ١١
الدینمنتجاتمنالتمویلبخسارةتتعلقصادرةتدفقات- ١٢
٨٠٫٣٣٦٧٫٩٢٨السیولةوتسھیالتائتمانیةتسھیالت- ١٣
--أخرىتعاقدیةتمویلالتزامات١٤
١٫١٧٤٫٢٣٣٥٨٫٧١٢أخرىطارئةتمویلالتزامات١٥
٥٦٨٫٣٦١)١٥+١٠+٥+٢(الصادرةالنقدیةالتدفقاتإجمالي١٦

الواردةالنقدیةالتدفقات

--)معكوسشراءإعادة(مثل مضمونإقراض١٧
٣١٧٫٦١٦٢٩٠٫٤٢٤بالكاملالسدادمنتظمةتعرضاتمنواردةنقدیةتدفقات١٨
--أخرىواردةنقدیّةتدفقات١٩
٣١٧٫٦١٦٢٩٠٫٤٢٤)١٩+١٨+١٧(الواردةالنقدیةالتدفقاتإجمالي٢٠

٥٩٤٫٥٧٨الجودةعالیةالسائلةاألصولإجمالي٢١
٢٧٧٫٩٣٧)٢٠-١٦(الصادرةالنقدیةالتدفقاتصافيإجمالي٢٢
%٢١٤)٢١/٢٢(السیولةتغطیةنسبة٢٣

.)٢٠٢٠یونیو-ابریل(* 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 
شھریة ویتم رفع تقاریر عنھا إلى البنك المركزي واإلفصاحات حول نسبة صافي التمویل الثابت). تُحتسب نسبة صافي التمویل الثابت على فترات 

نسبة صافي التمویل تكان.%١٠٠مع حد أدنى بنسبة ٢٠١٨ینایر ١العماني. دخل معیار نسبة صافي التمویل الثابت حیز التنفیذ اعتباراً من 
).%١٤٥–٢٠١٩یونیو ٣٠(%١٤٣ھي٢٠٢٠یونیو ٣٠الثابت للبنك كما في 

:٢٠٢٠یونیو٣٠ابت للفترة المنتھیة في صافي التمویل الثاإلفصاح عن نسبة 

القیمة غیر المرجحة من حیث فترة االستحقاق المتبقیةعناصر التمویل الثابت المتاح

دون استحقاق
أقل من 

أشھر٦

أشھر ٦
إلى اكثر من 

سنة واحدة
سنة واحدة 

فأكثر 
القیمة 

المرجحة

٣٥٤٫٩٠٧---٣٥٤٫٩٠٧رأس المال:١
٣٥٢٫٣٥٩---٣٥٢٫٣٥٩رأس المال التنظیمي٢
٢٫٥٤٨---٢٫٥٤٨مال األخرىالأدوات رأس٣
٥٩٥٫١٦٢١٠٫٠٢٧١٠٫١١٣١٦٫١٣٧٥٨٦٫٣٨٩ودائع األفراد وودائع العمالء من الشركات الصغیرة٤
٣١٣٫١٠٢-٣٢٩٫٤٣٦٧٢٧٢ودائع ثابتة٥
٢٦٥٫٧٢٦٩٫٩٥٥١٠٫٠٤١١٦٫١٣٧٢٧٣٫٢٨٧ودائع أقل ثباتا٦
٨٧١٫٨١٥١٥٢٫٦١١٧٫٨٨٥٣٢٠٫٢٩٤٨٣٦٫٤٤٩:الخدمات المصرفیة للشركاتتمویل ٧
٣٤٫٨٠٠---٦٩٫٦٠٠ودائع تشغیلیة٨
٨٠٢٫٢١٥١٥٢٫٦١١٧٫٨٨٥٣٢٠٫٢٩٤٨٠١٫٦٤٩الخدمات المصرفیة للشركات االخرىتمویل ٩

-----متكافئةالتزامات بأصول متقابلة ١٠
--٥٨٫٣٣٢٢٥٫٧٥١٣٫٥٢٨التزامات أخرى:١١
---التزامات المشتقات لغرض نسبة صافي التمویل الثابت١٢

١٣
جمیع االلتزامات وحقوق المساھمین األخرى غیر المشمولة 

--٥٨٫٣٣٢٢٥٫٧٥١٣٫٥٢٨في الفئات المذكورة اعاله

١٫٧٧٧٫٧٤٥----إجمالي التمویل الثابت المتاح١٤
عناصر التمویل الثابت المطلوب

١٥
إجمالي األصول السائلة عالیة الجودة لغرض نسبة صافي 

٢٠٫٩١١----التمویل الثابت

١٦
المؤسسات المالیة األخرى المحتفظ بھا لدىالودائع 

٢٢٫٥٨٤---٤٥٫١٦٨ألغراض تشغیلیة
٢٫٢٠٥٦٧٣٫٧٦٠٩٫٠٠٤٨٧٧٫٥٠٨١٫٠٥٧٫١٣٢المالیة :القروض المنتظمة واالوراق 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 
١٩٫٥٤٣--١٣٠٫٢٨٥-مضمونة لمؤسسات مالیة 

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

٥٤١٫٠٨٠٧٫٩٢٨٧٦٩٫٧٧٠٩٤٢٫٥٢٧-سیادیة وبنوك مركزیة ومؤسسات القطاع العام، منھا

٢١
بموجب %٣٥تساوي بمخاطر مرجحة أقل من أو - 

٤٩٫٠٩٧٣١٫٩١٣---لمخاطر االئتمانموحدال٢منھج بازل 
٢٫٣٩٥١٫٠٧٦١٠٧٫٧٣٨٦١٫٢٧٥-رھون عقاریة سكنیة منتظمة ، منھا:٢٢

٢٣
بموجب %٣٥بمخاطر مرجحة أقل من أو تساوي - 

٢٫٣٩٥١٫٠٧٦٩١٫٥٩٩٥٩٫٥٣٩-الموحد لمخاطر االئتمان٢منھج بازل 
المالیة لم ینقضي موعد استحقاقھا وال تصنف األوراق ٢٤

كأصول سائلة عالیة الجودة، وتشمل األسھم المتداولة في 
١٫٨٧٤---٢٫٢٠٥أسواق المال

-----أصول بالتزامات متقابلة متكافئة٢٥

١٠٫٣٠١٨٣٫٦٨٣-٣٥٫٣٢١٣٤٫٥٣٣أصول أخرى:٢٦

-----سلع مادیة متداولة، شاملة الذھب٢٧

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

٨٫٧٨٢٨٫٨٧٢-أصول المشتقات لغرض نسبة صافي التمویل الثابت٢٩

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

٣٥٫٣٢١٢٥٫٧٥١٣٫٥٢٨١٠٫٣٠١٧٤٫٩٠١جمیع األصول األخرى غیر المشمولة في الفئات السابقة٣١

٦٨١٫٨٣٥٥٣٫٣٨٨٤٨٣٫٥٩٦٦٠٫٩٤١-بنود خارج المیزانیّة العمومیّةال٣٢

١٫٢٤٥٫٢٥٠----إجمالي التمویل الثابت المطلوب٣٣

١٤٢٫٧٦----نسبة صافي التمویل الثابت (%)٣٤
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الماليالرفعنسبة ٢٨

). تُحتسب الرفع المالينسبة بالخاصة ٣(اإلرشادات حول بازل الصادر عن البنك المركزي العماني ١١٥٧للتعمیم ب م الرفع الماليتخضع نسبة 
عتباراً منإحیز التنفیذ الماليالرفعنسبة شھریة ویتم رفع تقاریر عنھا إلى البنك المركزي العماني. دخل معیار ربع على فترات الرفع المالينسبة 

–٢٠١٩یونیو ٣٠(%١١٫٤ھي٢٠٢٠یونیو ٣٠للبنك كما في الرفع الماليكانت نسبة .%٤٫٥مع حد أدنى بنسبة ٢٠١٨دیسمبر٣١
١٠٫٩%.(

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

كما فيالبند
٣٠/٦/٢٠٢٠

٢٫٤٠٢٫٨٠٠وفقاً 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
مانیة المدرجة في المیزانیة العمومیة وفقاً لإلطار المحاسبي المطبق ولكنھا مستثناة من تاالئتسویات لألصول ٣

-مقیاس التعرض لنسبة الرفع المالي
١٦٫٧٢٥تسویات لألدوات المالیة المشتقة٤
-تسویات لمعامالت تمویل األوراق المالیة (مثل الشراء العكسي واإلقراض المضمون المماثل)٥
تسویات للبنود خارج المیزانیة العمومیة (مثل التحول إلى مبالغ مكافئة لالئتمان للتعرضات خارج المیزانیة ٦

٤٣٩٫٣٧٧العمومیة)
)٣٫٨٣٦(تسویات أخرى٧
٢٫٨٥٥٫٠٦٦التعرض لنسبة الرفع المالي٨

الماليالرفعلنسبةالعاماإلفصاحنموذج: ٢الجدول
البند

كما في
٣٠/٦/٢٠٢٠

٢٫٤٠٢٫٧٩٩البنود داخل المیزانیة العمومیة (باستثناء المشتقات ومعامالت تمویل األوراق المالیة، ولكنھا تشمل الضمانات)١
)٣٫٨٣٦()٣وفقاً لبازل ١(مبالغ األصول المخصومة لتحدید رأس المال الفئة ٢
(باستثناء المشتقات ومعامالت تمویل األوراق المالیة) إجمالي التعرضات داخل المیزانیة العمومیة ٣

٢٫٣٩٨٫٩٦٣)٢و١(مجموع البندین 
التعرضات للمشتقات

صافیة من ھامش التغیر النقدي على سبیل المثال، تكلفة االستبدال المرتبطة بجمیع معامالت المشتقات (٤
١١٫٩٤٨المؤھل)

٤٫٧٧٧المحتمل 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
١٦٫٧٢٥)١٠إلى ٤إجمالي التعرضات للمشتقات (مجموع البنود ١١

تمویل األوراق المالیة ملةالتعرضات لمعا
-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 ةإجمالي التعرضات لمعامل١٦

التعرضات األخرى خارج المیزانیة العمومیة
١٫١٨٩٫٥٣٩العمومیة بإجمالي القیمة االسمیةالتعرض خارج المیزانیة ١٧
)٧٥٠٫١٦١((تسویات للتحویل إلى المبالغ المكافئة لالئتمان)١٨
٤٣٩٫٣٧٨)١٨و١٧البنود خارج المیزانیّة العمومیة (مجموع البندین ١٩

-رأس المال وإجمالي التعرضات
١٣٢٥٫٢٧٦رأس المال الفئة ٢٠
٢٫٨٥٥٫٠٦٦)١٩و١٦و١١و٣(مجموع البنود إجمالي التعرضات ٢١

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

أرقام المقارنة٢٩

الربح في أرقام لتتوافق مع عرض الفترة الحالیة. ولم تؤد عملیة إعادة التصنیف ھذه إلى تغیر٢٠١٩تمت إعادة تصنیف أرقام مقارنة معینة لعام 
المشمولة في تقریر الفترة السابقة.وحقوق المساھمین 
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