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  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠ - ةالمختصر ةالمرحلي ةالمالي المعلومات

 

  الصفحة                                  المحتويات

  ٤-٣                       تقرير مجلس اإلدارة

  ٥  ملخص النتائج غير المدققة

  ٦  تقرير فحص مراقب الحسابات المستقل

  ٧  قائمة الدخل الشامل المرحلية المختصرة غير المدققة

  ٨  المالي المرحلية المختصرة غير المدققةقائمة المركز 

  ٩  قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية المختصرة غير المدققة

  ١٠  قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة غير المدققة

 ٣٤-١١                           المالية المرحلية المختصرة غير المدققة  المعلوماتإيضاحات حول 

 
 
 
 
 
 
 
 

  رض المعلوماتع

لبنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع ("البنك"). ويحتوي  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠ - ةالمختصر ةالمرحلي ةالمالي المعلوماتيشتمل هذا المستند على 
المالية المرحلية المختصرة غير المدققة، باإلضافة إلى تقرير مجلس اإلدارة وتقرير فحص مراقب الحسابات وملخص عن  المعلوماتعلى 

  النتائج غير المدققة.

 
   



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

 

٣  
 

 ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةتقرير مجلس اإلدارة لفترة ال

  المساهمون األفاضل،
  

  .٢٠٢٠ من عام لثللربع الثا النتائج الماليّة لبنككم نيابةً عن مجلس اإلدارة، يسرني أن أقدم لكم
 

  ملخص األداء

ليون لایر عماني للفترة نفسها م ٢٥٫٨ه  عماني مقارنة بصافي ربح قدرليون لایرم ٠٫٣بمبلغ  ربحصافي حتى تاريخه  السنةمنذ بداية  يُظهر أداؤنا
والتي تعكس  المحمل من انخفاض قيمة األصول الماليةالخسائر اإلئتمانية المتوقعة وفي المقام األول إلى الزيادة في ويعزى ذلك   .٢٠١٩من عام 

نسبي فيما يتعلق بحركة  بينما الحظنا إسترخاء  واإلنخفاض الكبير المستمر في سعر النفط. ١٩ –البيئة اإلقتصادية الحالية بعد تفشي وباء كوفيد 
عدد خصوصا بعد زيادة الحالية في ، ٢٠٢٠الفترة المتبقية من عام  كيفية تطور الوضع حتى فإننا نواصل مراقبة ،غالق في ُعماناإلاألشخاص و

 وباء. البالحاالت المصابة 
  

مليون  ٤٥٫٥مقارنة مع  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠ماني للفترة المنتهية في مليون لایر ع ٤١٫٥٪ ليصل إلى ٨٫٨إنخفض صافي إيرادات الفوائد بنسبة 
في أسعار الفائدة نخفاض اإللودائع في حين ان ل تؤدي محدودية السيولة في السوق إلى دفع تكلفة أعلى   .٢٠١٩لایر عماني لنفس الفترة من عام 

ماني للفترة  عمليون لایر ٦٫٢بلغ صافي إيرادات الرسوم مبلغ   ذات العائد المتغير.لألدوات إيرادات الفائدة  إنخفاضإلى أدى  الخالية من المخاطر
، حيث أثّر التباطؤ اإلقتصادي على إطالق المشاريع ٢٠١٩مليون لایر عماني لنفس الفترة من عام  ٧٫٩مقارنة مع  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠المنتهية في 

 الجديدة وأيضا على أعمال البطاقات بسبب إنخفاض اإلنفاق.
  

مليون لایر عماني للفترة نفسها من العام  ١١٫٩مليون لایر عماني مقارنة مع  ٧٫٢٪ ليصل إلى ٣٩٫٥بنسبة  التداولإيرادات إنخفض صافي 
 و انخفاض الفائض التجاري. الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلنخفاض اإليرادات من معامالت تبادل العمالت األجنبية

  
المحمل من انخفاض قيمة األصول وئتمانية المتوقعة للبنك صافي التغير في الخسائر اإل مليون لایر عماني عن ١٩٫١قدره صافي المحمل تم تسجيل 

ارتفعت الخسائر اإلئتمانية المتوقعة من الخدمات  مليون لایر عماني للفترة نفسها من العام الماضي.  ١٫٠مقارنة مع صافي محرر بقيمة  المالية
 ٦٫٢االئتمانية المتوقعة من الخدمات المصرفية لألفراد لتصل إلى مليون لایر عماني، بينما ارتفعت الخسائر  ١٣٫٩المصرفية للشركات لتصل إلى 

إلى حد كبير التغير في مؤشرات اإلقتصاد الكلي يعكس  اإلرتفاع في الخسائر اإلئتمانية المتوقعةفإن كما هو موضح أعاله،   مليون لایر عماني.
 .١٩ – بسبب تفشي فيروس كوفيد

 
  .٢٠١٩مليون لایر عماني للفترة نفسها من عام  ٣٦٫٢مليون لایر عماني مقارنة مع  ٣٥٫٥٪ لتصل إلى ١٫٩إنخفضت مصاريف التشغيل بنسبة 

  
 ٣٠مليون لایر عماني كما في  ١٬٤٧٧٫١مليون لایر عماني مقارنة مع ١٬٣٥٨٫٥٪ لتصل إلى ٨٫٠القروض والسلفيات للعمالء بنسبة نخفضت إ

  .٢٠١٩ سبتمبر
  

مليون لایر عماني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.  ما زلنا نتمتع بسيولة قوية               ١٬٩٢٣٫٢٪ لتصل إلى ٣٫٣إنخفضت ودائع العمالء بنسبة 
  .٢٠٢٠ سبتمبرفي نهاية  %٧٠٫٦كما يتضح من نسبة السلف إلى الودائع البالغة 

  
  .٢٠١٩ سبتمبر ٣٠٪ كما في ١٨٫٤مقارنة مع  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠كما في  %٢١٫٤بلغت نسبة كفاية رأس مال البنك 

  
  تقديم أفضل تجربة للعمالء

، ٢٠٢٠لث من عام في الربع الثانواصل دعم عمالئنا خالل هذه األوقات الصعبة ونظل على اتصال بهم من خالل جميع قنواتنا الرقمية المختلفة ، 
إدارة العمالء  على تلبية احتياجات العمالء عن بُعد / خارج الفروع ومن المبادرات اإلستراتيجية الرئيسية التي تهدف إلى  التركيز عدد شرعنا في 

  من خالل نموذج إدارة عالقات القنوات العمانية.
  

الحد بتقليل ،  من عمالئنا،  Advanceالتي نقدمها لفئة الستفادة من بعض المزايا الحصرية جديدة للعمالء ليصبحوا مؤهلين  أيًضا معاييرقدمنا 
، بهدف  لموظفي عمالئنا التجاريين مزايا يعنى بتقديم برنامج كما قمنا بتدشين لایر عماني.  ٥٠٠لایر عماني إلى   ٧٠٠ من تب الشهرياألدنى للرا

  تعزيز عالقاتنا وإرساء أسس النمو المستقبلي بالتعاون.
  

لقروض وإعفاء الرسوم. نقوم أيًضا بمراجعة سياساتنا بما في ذلك تأجيل أقساط ا ١٩-COVIDعمالء المتأثرين بسبب  دعم عمالئنااستمرت تدابير 
  المتعلقة باإلقراض والتوسع في قطاعات مختارة من السوق. سيمكننا ذلك من تنمية أعمالنا بشكل مستدام.

  
 المتحركةدل الدفع اعلى الصعيد الرقمي ، أطلقنا أحد أكثر المشاريع المنتظرة بتفويض من البنك المركزي العماني ، وهو نظام مقاصة وتب

)MPCSSستبدال أسطول أجهزة الصراف اآللي وترشيده بهدف تقديم أحدث التقنيات وتوافر مختلف إمكانات بإ نا) ، على ثالث مراحل. بدأ
  المعامالت الجديدة لعمالئنا.

  
 

دفعت  ١٩-التحديات التي فرضها كوفيد شهدت أعمالنا تحوال مستمراً نحو القنوات الرقمية، حيث أن، الخدمات المصرفية للشركات في مجال
للهاتف المحمول ، جنبًا إلى جنب مع تعقب المعامالت  HSBCnet. أطلقنا بنجاح تطبيق عمالءنا للتوجه إلى القنوات الرقمية بشكل غير مسبوق.

  حول فوائد هذه التطبيقات ألعمالهم. هملتثقيف عمالئنااستضفنا ندوة عبر اإلنترنت لالتجارية ، و



 بنك إتش إس بي سي عُمان ش.م.ع.ع 

 

4 
 

 
 

٪ من معامالت الدفع اآلن عبر اإلنترنت ، فإن النماذج الذكية واستخدام الشيكات في أدنى مستوياتها على اإلطالق. وبالمثل على 98.35مع معالجة 
ـ عبر اإلنترنت عبر أنظمة النقل الذكية ، تتم ٪ من المعامالت 80أكثر من  فإن الجانب التجاري ،   ٪ فقط في بداية العام.32 وذلك مقارنة ب

 
عرض وقبول أسعار يستطيع عمالئنا التجاريين اآلن ،  HSBCnet، وهو عرض فريد من نوعه في عُمان وميزة ضمن  GetRateمع إطالق 

 الصرف األجنبي في الوقت الفعلي عند إجراء مدفوعات دولية أو تحويالت بين الحسابات تستلزم تحويل العمالت.
 

 
في ظل بيئة العمل من المنزل الجديدة نجاًحا كبيًرا. تم االعتراف بذلك من قبل بعض عمالئنا الرئيسيين  COVID-19لقد أثبت دعم العمالء خالل 

 "معًا نحن أقوى". حملتنا اإلعالمية ، الذين شاركوا وجهات نظرهم الصريحة خالل 
 
 

 الخالصة

 سوق المال على دعمهم المستمر.ل العامة هيئةالجميع المساهمين والبنك المركزي العماني وأخيًرا ، أود أن أعبر عن شكري وتقديري ل

ميع بالنيابة عن مجلس اإلدارة ، أود أن أعرب عن خالص امتناني لجاللة السلطان هيثم بن طارق ، ونؤكد دعمنا الكامل للحكومة العمانية في ج

 األوقات.

 
 

 
 

 كولز -السير شيرارد كوبر 
 مجلس اإلدارةرئيس 
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  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةملخص النتائج غير المدققة لفترة 
 

 
٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠   

 التغير (%)
 

 
 لایر عماني 

 باآلالف
 لایر عماني 

 باآلالف
 

 
 

  %)٨٫٠(  ١٫٤٧٧٫٠٧٨  ١٫٣٥٨٫٥٠٥  بالصافي –قروض وسلفيات للعمالء 
 

    

 
  %)٣٫٣(  ١٫٩٨٨٫٧٨١  ١٫٩٢٣٫٢٤٨  ودائع العمالء

 
    

 
  %)٣٫٣(  ٣٤٨٫٢٩٩  ٣٣٦٫٧٤٥  صافي األصول

 
    

  )%٣٫٤(  ٠٫١٧٤  ٠٫١٦٨ صافي األصول للسهم الواحد  *
 

    

 
 

  أشهر التسعةفترة 
  المنتهية في

  أشهر التسعةفترة 
   المنتهية في

 
 

 
  التغير (%)  ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠ 

 
 

  لایر عماني 
  باآلالف

  لایر عماني 
   باآلالف

 
    

 
  )%٨٫٨(   ٤٥٫٥٣٣  ٤١٫٥٤٠  صافي إيرادات الفوائد

 
    

 
  )%٩٨٫٨(  ٢٥٫٧٧٠  ٣٠٤  ربح الفترة

 
    

  )%١٠٠٫٠(  ٠٫٠١٧  -  ربحية السهم الواحد (على مستوى العام)  **
 

    

  %٢٫٩٤  %١٨٫٤١  %٢١٫٣٥  نسبة كفاية رأس المال  ***
 

    

 
على عدد األسهم العادية  سبتمبر ٣٠يتم احتساب صافي األصول (القيمة الدفترية) للسهم الواحد بقسمة صافي األصول (القيمة الدفترية) في      *

  . سبتمبر ٣٠المصدرة في 
 

الربح بعد الضريبة المنسوب إلى المساهمين العاديين على (الخسارة)/ تم احتساب ربحيّة السهم الواحد (على مستوى العام) بقسمة صافي    **
  على متوسط عدد األسهم العادية المصدرة للفترة. سبتمبر ٣٠مستوى العام للفترة المنتهية في 

 
  إلى رأس المال. تم احتساب معدل كفاية رأس المال وفقاً لمعاهدة بازل لكفاية رأس المال. ويمّثل المعدل نسبة األصول المرجحة بالمخاطر   ***
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٧ 

  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠ يأشهر المنتهية ف التسعةة لفترة الدخل الشامل المرحلية المختصرة غير المدقققائمة 

  

  
 أشهر الثالثة فترة

  المنتهية في 
 سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠  

  
 أشهر الثالثة فترة

  المنتهية في 
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٩  

 التسعة فترة
  المنتهية في  أشهر

 سبتمبر ٣٠
٢٠٢٠  

  
 أشهر التسعة فترة

  المنتهية في 
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٩  

 إيضاحات 
  عماني لایر

  باآلالف
عماني  لایر  

  باآلالف
  عماني لایر

  باآلالف
عماني  لایر  

 باآلالف
      

  ٥٧٫٠٣٤  ٥٣٫٩٢٤  ١٩٫٥٦٦  ١٧٫٢٦٦ ٣  الفوائد   إيرادات
  )١١٫٥٠١(  )١٢٫٣٨٤(  )٤٫٦٠٥(  )٣٫٢٠٩( ٤  الفوائد   مصروفات

  ٤٥٫٥٣٣  ٤١٫٥٤٠  ١٤٫٩٦١  ١٤٫٠٥٧   إيرادات الفوائد   صافي
      

  ١٠٫٩٧٦  ٨٫٦٨٧  ٣٫٤٦٤  ٢٫٧٠٨   الرسوم إيرادات
  )٣٫٠٣٩(  )٢٫٥٣٥(  )٩٩٣(  )٨١٨(   الرسوم مصروفات

  ٧٫٩٣٧  ٦٫١٥٢  ٢٫٤٧١  ١٫٨٩٠   الرسوم إيرادات صافي
  ١١٫٩٣٨  ٧٫١٧٦  ٣٫٦٢٦  ١٫٧٤٤   التداول إيرادات صافي

  في القيمة العادلة لالستثمارات المالية المقاسة بالقيمة العادلة  التغيرات
   والخسارة الربح خالل من 

  
١٠٥  

  
٥٩(  )٧٥(  ٢٠(  

  ١٩  ١١  -  -  إيرادات توزيعات األرباح
  ٦١٣  )٢٩(  ٤٢  )١(   بالصافي - األخرى التشغيل إيرادات
  إيرادات التشغيل قبل المحمل من انخفاض قيمة القروض  صافي

    األخرى االئتمان مخاطر ومخصصات 
  

١٧٫٧٩٥  
  

٦٥٫٩٨١  ٥٤٫٧٧٥  ٢١٫١٢٠  
  ١٫٠١٧  )١٩٫٠٧٢(  )١٫٣٠١(  )١٫٧٦٥( ٥  المالية األصول قيمة في واإلنخفاض المتوقعة االئتمانية الخسائر في التغير

  ٦٦٫٩٩٨  ٣٥٫٧٠٣  ١٩٫٨١٩  ١٦٫٠٣٠   التشغيل إيرادات صافي

      
  )١٧٫٥٦٣(  )١٦٫٧٩٨(  )٥٫٨٩٠(  )٥٫٦٥١(   الموظفين ومنافع تعويضات

  )١٥٫٧٦٠(  )١٦٫٢٦٣(  )٥٫٣٥٩(  )٥٫٤٢٨( ٦  وعمومية إدارية مصروفات
  )١٫٧٤٧(  )١٫٩١٠(  )٥٩٤(  )٦٣٧(   والمعدات الممتلكات قيمة إستهالك

  )١٫١٠٨(  )٥٢٦(  )٧٠(  )١٩٩( ٧  ملموسة غير أصول إهالك

  )٣٦٫١٧٨(  )٣٥٫٤٩٧(  )١٢٫٠٠٣(  )١١٫٩١٥(   التشغيل مصروفات إجمالي

      
  ٣٠٫٨٢٠  ٢٠٦  ٧٫٨١٦  ٤٫١١٥   الضريبة قبلالربح 

  )٥٫٠٥٠(  ٩٨  )١٫٢٧٩(  )٦١٠(   الضريبة
  ٢٥٫٧٧٠  ٣٠٤  ٦٫٥٣٧  ٣٫٥٠٥   الفترةربح 

      
       الشاملة األخرى   الدخل
  التي ستتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى ربح أو خسارة عند الوفاء  البنود

   معينة بشروط 
  

  
       اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة الدين أدوات

  ٧٧٥  ٩٧٩  ٥٩٧  ١٫١٢٢   العادلة القيمة ربح -
  ٣٢  ١٫٠٢٠  ٢٥  ٢٤٣   الدخل قائمة في المدرجة المتوقعة االئتمانية الخسائر -
  )١١٦(  )١٤٧(  )٨٩(  )١٦٨(   الدخل ضريبة -

  

    

    

  ٦٩١  ١٫٨٥٢  ٥٣٣  ١٫١٩٧   من الضريبةبالصافي  - للفترة اآلخرالدخل الشامل 

  ٢٦٫٤٦١  ٢٫١٥٦  ٧٫٠٧٠  ٤٫٧٠٢   للفترة ةالشاملالدخل  إجمالي

      
     ٨  األساسية والمعدلة  -السهم الواحد  ربحية

  ٠٫٠١٣  ٠٫٠٠٠  ٠٫٠٠٣  ٠٫٠٠٢   )ُعماني(لایر للفترة  -
  ٠٫٠١٧  ٠٫٠٠٠  ٠٫٠١٣  ٠٫٠٠٧   )عُماني(لایر على مستوى العام  -
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 2020 سبتمبر 30قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة غير المدققة كما في 
 

  
سبتمبر 30في   

2020 
سبتمبر 30في   

2019 

 مدققة
ديسمبر 31في   

2019  

 إيضاحات 
 لاير عماني 

 باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف
     األصول

 281.186 214.498 420.714  وأرصدة لدى البنوك المركزية   نقدية
 205.595 251.059 240.949  مستحق من البنوك  

 1.502.734 1.477.078 1.358.505 9 بالصافي -قروض وسلفيات للعمالء 
 488.085 459.823 267.360 10  مالية استثمارات

 45.099 42.305 41.009 11 أخرى   أصول
 1.572 1.675 2.393 12 ملموسة غير أصول

 23.648 23.816 24.790 13 ومعدات   ممتلكات
 2.078 1.782 1.991  مؤجلة ضريبة أصول

 2.549.997 2.472.036 2.357.711  إجمالي األصول   

     
     المساهمين وحقوق االلتزامات
     االلتزامات

 54.754 78.507 43.444  إلى البنوك   مستحق
 2.071.457 1.988.781 1.923.248 14 العمالء من ودائع

 64.407 49.746 51.826 15 أخرى   التزامات
 7.387 6.634 2.448  جارية ضريبة التزامات
 - 69 -  مؤجلة ضريبة التزامات
 2.198.005 2.123.737 2.020.966  االلتزامات   إجمالي

     

     المساهمين حقوق
 200.031 200.031 200.031 20 المال رأس

)أ(21 قانوني   احتياطي  45.944 43.016 45.944 
 الشامل الدخل خالل من العادلة القيمة احتياطي

)ب(21 اآلخر  2.469 501 617 
 105.400 104.751 88.301  محتجزة   أرباح
 351.992 348.299 336.745  حقوق المساهمين   صافي

     

 2.549.997 2.472.036 2.357.711  االلتزامات وحقوق المساهمين   إجمالي

     

 0.176 0.174 0.168  عُماني لاير - الواحد للسهم األصول صافي
     

     :العموميّة الميزانيّة خارج بنود

     وارتباطات عرضية التزامات

 97.014 67.788 43.983  مستندية اعتمادات -

 535.007 503.853 524.415  أداء وسندات ضمانات -
 1.093.526 1.256.328 893.473 16 أخرى -

  1.461.871 1.827.969 1.725.547 
 

 .اإلدارة مجلس قرار بموجب 2020أكتوبر  25المرحليّة المختصرة في  المالية المعلوماتاعتماد إصدار  تم

                                     
  

 بيتلي مليكا  كولز -سير شيرارد كوبر ال 

 الرئيس التنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة 
       

 
 

 تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة.



 

  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

٩  
 

 
  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةقائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية المختصرة غير المدققة لفترة 

 

 
 رأس
 المال

  احتياطي
 قانوني

 القيمة احتياطي
 خالل من العادلة
اآلخر الشامل الدخل  

 األرباح
 اإلجمالي المحتجزة

 
 عماني لایر

 باآلالف
 عماني لایر

 باآلالف
 عماني لایر

 باآلالف
 عماني لایر

 باآلالف
عماني  لایر  

 باآلالف
       

)١٩٠( ٤٣٫٠١٦ ٢٠٠٫٠٣١ ٢٠١٩ يناير ١ في  ٣٤٠٫٤٤١ ٩٧٫٥٨٤ 
         للفترة الشامل الدخل إجمالي

 ٢٥٫٧٧٠ ٢٥٫٧٧٠ - -  -  الفترة   ربح
         للفترة اآلخر  الشامل الدخل
  اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة المدرجة الدين ألدوات العادلة القيمة في الحركة صافي

 ٦٩١ - ٦٩١ - -  )الضريبة من(بالصافي 
 ٦٩١ - ٦٩١ - -  للفترة اآلخر الشامل الدخل إجمالي

 ٢٦٫٤٦١ ٢٥٫٧٧٠ ٦٩١ - -  للفترة الشامل الدخل إجمالي
         المساهمين حقوق في مباشرة مسجلة المساهمين مع معاملة

)١٨٫٦٠٣( - -  -  ٢٠١٨ لعام أرباح توزيعات  )١٨٫٦٠٣(  
 ٣٤٨٫٢٩٩ ١٠٤٫٧٥١ ٥٠١ ٤٣٫٠١٦  ٢٠٠٫٠٣١  ٢٠١٩ سبتمبر  ٣٠ في

        
 ٣٥١٫٩٩٢ ١٠٥٫٤٠٠ ٦١٧ ٤٥٫٩٤٤  ٢٠٠٫٠٣١  ٢٠٢٠ يناير ١ في

         للفترة الشامل الدخل إجمالي
  ٣٠٤  ٣٠٤  -  -  -  الفترة   ربح

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

  ١٫٨٥٢  -  ١٫٨٥٢  -  -  )الضريبة من(بالصافي 
  ١٫٨٥٢  -  ١٫٨٥٢  -  -  للفترة اآلخر الشامل الدخل إجمالي
  ٢٫١٥٦  ٣٠٤  ١٫٨٥٢  -  -  للفترة الشاملة الدخل  إجمالي
             المساهمين حقوق في مباشرة مسجلة المساهمين مع معاملة

  )١٧٫٤٠٣(  )١٧٫٤٠٣(  -  -  -  ٢٠١٩ لعام أرباح توزيعات
  ٣٣٦٫٧٤٥  ٨٨٫٣٠١  ٢٫٤٦٩  ٤٥٫٩٤٤  ٢٠٠٫٠٣١  ٢٠٢٠ سبتمبر  ٣٠ في

  المرحلية المختصرة. المعلومات الماليةإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه اتشكل 
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١٠ 

  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة غير المدققة 
 

  
أشهر  التسعةفترة 

  المنتهية في
أشهر  التسعةفترة 

 المنتهية في
  ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠  

  إيضاحات 
  لایر عماني

  باآلالف
  عماني لایر

  باآلالف

     التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

  ٣٠٫٨٢٠  ٢٠٦   الربح قبل الضريبة  
     تسويات لـ:

  ١٫٣٠٥  ٢١٫٦٦٧ (أ)٢٥  بنود غير نقدية مسجلة في الربح قبل الضريبة -
 )٩٢٫٠٨٠( ١٢٩٫٢٤٧ (ب)٢٥  التغير في األصول التشغيليّة   -
 ٦٤٫٢٨٩ )١٦٠٫٥١٩( (ج)٢٥  التغير في االلتزامات التشغيليّة   -
  )٦٫٠٢٠(  )٥٫٢٤٠(   ضريبة مدفوعة -
  )٩٣(  )٢٢(   منافع تقاعد مدفوعة -

  )١٫٧٧٩(  )١٤٫٦٦١(   صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل  

    
     التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار  

  )٥٣٫٧٧٠(  )١٢٧٫٨٢٠(   شراء استثمارات ماليّة  
  ٣٤٫٧٤٩  ١٨٠٫٨٦٩   متحصالت من استحقاق استثمارات ماليّة  

 )٢٫٠٤١(  )٣٫٤٣١( ١٣    وبرمجيات شراء ممتلكات ومعدات
  ١٫٤٥٠  -   متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

  )١٩٫٦١٢(  ٤٩٫٦١٨   أنشطة االستثمار   (المستخدم في)/من الناتج النقد صافي
    

      أنشطة التمويل المستخدمة فيالتدفقات النقدية 
 )١٨٫٦٠٣( )١٧٫٤٠٣(  توزيعات مدفوعة

     
  )٣٩٫٩٩٤(  ١٧٫٥٥٤    النقدصافي التغير في النقد وما يماثل 

  ٧٩٤٫٣٩١  ٧٩٧٫٣٨٨   النقد وما يماثل النقد في بداية الفترة
  ٧٥٤٫٣٩٧  ٨١٤٫٩٤٢  (د)٢٥  النقد وما يماثل النقد في نهاية الفترة

 
 

  المالية المرحلية المختصرة. المعلوماتاإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه تشكل 
    



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع
 

  المالية المرحلية المختصرة غير المدققة  المعلوماتإيضاحات حول 
  

١١  
 

  
  الشكل القانوني واألنشطة   ١
 

، كشركة مساهمة ُعمانية عامة، ويزاول نشاطه كبنك تجاري من خالل ١٩٧٩يناير  ١تأسس بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع ("البنك") في 
مكتب بريد السيب الرئيسي، سلطنة ُعمان.  ١١١والرمز البريدي  ١٧٢٧شبكة من الفروع في سلطنة ُعمان. إن العنوان المسجل للبنك هو ص.ب 

  نك أسهمه في سوق مسقط لألوراق المالية.ويدرج الب
 

من أسهم 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 نسبته تو
  ، والتي تأسست في انجلترا.ي إتش إس بي سي القابضة بي إل سيه

 
  والسياسات المحاسبية أساس اإلعداد  ٢

 
  أساس اإلعداد  ٢.١

 
  الدولية المالية التقارير بمعايير االلتزام  (أ)

 
"التقارير المالية المرحلية"، الصادر عن مجلس معايير  ٣٤المالية المرحلية المختصرة للبنك وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  المعلوماتتم إعداد 

             لُعماني المحاسبة الدولية ومتطلبات اإلفصاح الواردة بقواعد ونماذج اإلفصاح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال وقانون الشركات التجارية ا
  واللوائح المنظمة الصادرة عن البنك المركزي العُماني.

 
ً  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١القوائم المالية المدققة للبنك كما في وللسنة المنتهية في  يجب قراءة المعلومات المالية المرحلية المختصرة بالتزامن مع  وفقا

جلس معايير المحاسبة الدولية ومتطلبات اإلفصاح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال التي تم إصدارها من قبل م الدولية المالية لتقاريرا لمعايير
  واللوائح المنظمة الصادرة عن البنك المركزي العُماني.

 
باإلضافة إلى التفسيرات تشتمل معايير التقارير المالية الدولية على المعايير المحاسبية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ومن هيئته السابقة 

  الصادرة من قبل لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية وهيئتها السابقة.
 

  المعلومات عرض  (ب)
 

  المالية المرحلية المختصرة للبنك. المعلومات، وهي أيضاً عملة العرض المستخدمة في ("ر.ع") العملة التنفيذيّة للبنك هي اللایر العُماني
 

  مقارنةال أرقام  (ج) 
 

والنماذج الصادرة عن الهيئة العامة  ٣٤المالية المرحلية المختصرة أرقاما مقارنة كما يقتضي المعيار المحاسبي الدولي رقم المعلومات تتضمن هذه 
  لسوق المال.

 
  واالفتراضات التقديرات استخدام  (د)

 
تقديرات وافتراضات حول الظروف  ستخدامإ الدولية المالية التقارير معاييريتماشى مع  بماالمالية المرحلية المختصرة  المعلومات إعداد يتطلب

لية في المستقبل المستقبلية. وإن استخدام المعلومات المتاحة وتطبيق األحكام هما عنصران رئيسيان عند القيام بوضع التقديرات، وقد تختلف النتائج الفع
 االجتهادات. وترى اإلدارة أن أهم السياسات المحاسبية للبنك التي تتطلب بالضرورة تطبيق المالية تالمعلوماتم على أساسها إعداد  التيعن التقديرات 

  وتقييم األدوات المالية. هلكةالم بالتكلفة المالية األصولقيمة  نخفاضإب تتعلق التي تلك هي
 

  

  المستقبليّة المحاسبيّة التطورات  (هـ)
 

  .٢٠١٩ تم تقديم معلومات عن التطورات المحاسبية المستقبلية وآثارها المحتملة على القوائم المالية للبنك في التقرير السنوي والحسابات لعام

أو  ٢٠٢٠يناير  ١تدخل مجموعةً أخرى من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات حيز التطبيق بالنسبة للفترات السنويّة التي تبدأ في 
.المالية المرحلية المختصرة للبنك المعلوماتبعد ذلك التاريخ. ومن غير المتوقَّع أن يكون لدى أّيٍ منها تأثيٌر جوهريٌّ على 
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  المالية المرحلية المختصرة غير المدققة (تابع) المعلوماتإيضاحات حول 
  
 

١٢ 

  القطاع تحليل(و) 
  

 قطاع التشغيل أحد مكونات البنك الذي يمارس أنشطة تجارية قد يحقق من خاللها إيرادات ويتكبد مصاريف، بما في ذلك اإليرادات والمصاريف يمثل
كلجنة إدارية تحت سلطة مجلس  وتعملصانع القرار التشغيلي الرئيسي المتعلقة بالتعامالت مع أي من مكونات البنك األخرى. إن اللجنة التنفيذية هي 

  تخاذ القرارات بشأن تخصيص الموارد وتقييم أداء القطاع.إمراجعة نتائج قطاع التشغيل وتقوم باإلدارة و

 

  القطاعات التي يتم تقديم تقارير عنها في التغير

  :صانع القرار التشغيلي الرئيسيبتقديم التقارير الداخلية إلى  ، أجرى البنك إعادة التنظيم التالية فيما يتعلق ٢٠٢٠الربع الثاني لعام إعتباراً من 

 من خالل دمج الخدمات المصرفية الخاصة العالمية والخدمات المصرفية لألفراد وإدارة الثروات ، لكي  للمصفوفة التنظيمي الهيكل تبسيط
 .الثروة والخدمات المصرفية الفرديةتشكل 

    األعمال العالميةإلى خدمات  مركز خدمات الشركاتإعادة تخصيص إدارة الميزانية العمومية من. 
 

 من هذه المعلومات المالية.  ٢٣تم عرض بيانات المقارنة وفقاً لذلك في اإليضاح رقم 
  

  والخدمات المنتجات

  لعمالئه. مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية والخدمات المالية ذات الصلةيقدم البنك 

مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات لتلبية االحتياجات المصرفية الشخصية ، وتمويل المستهلك  الثروة والخدمات المصرفية الفرديةتقدم   -
 ، تشمل عروض العمالء المنتجات المصرفية الشخصية (الحسابات الجارية وحساباتبالمثل واحتياجات إدارة الثروات للعمالء األفراد. 

التوفير، والرهون العقارية والقروض الشخصية، وبطاقات االئتمان، وبطاقات السحب اآللي وخدمات الدفع المحلية والدولية) وخدمات إدارة 
  الثروات (التأمين ومنتجات االستثمار وخدمات التخطيط المالي).

على  وصوالً إلى العملعمالء الخدمات المصرفية التجارية هم مجموعة من الشركات الصغيرة التي تركز بشكل أساسي على أسواقها المحلية    -
  للسماح لهم بالعمل بكفاءة والنمو.  خصيصاً مستوى العالم. تدعم الخدمات المصرفية التجارية العمالء بالمنتجات والخدمات المالية المصممة 

ل الخدمات المقدمة رأس المال العامل، والقروض ألجل، وخدمات الدفع وتسهيل التجارة الدولية، فضالً عن الخبرة في الوصول إلى تشم
  األسواق المالية.

تركز مالية مخصصة للعمالء من الحكومة والشركات والمؤسسات. توفر خطوط العمل التي  حلوالً الخدمات المصرفية العالمية واألسواق توفر    -
تي على العميل مجموعة كاملة من القدرات المصرفية بما في ذلك التمويل والخدمات االستشارية والمعامالت؛ األعمال التجارية في األسواق ال

  تقدم خدمات االئتمان وأسعار الصرف والعمالت األجنبية وأسواق المال وخدمات األوراق المالية؛ وأنشطة االستثمار الرئيسية.

  تكاليف اإلشراف المركزي التي تدعم أعمالنا. خدمات الشركاتيضم مركز    -

 
  السياسات المحاسبية  ٢.٢ 

 
الماليّة المرحلية المختصرة تتفق مع تلك التي طبقها البنك في قوائمه المالية كما في  المعلوماتالسياسات المحاسبية التي طبقها البنك في هذه  إن

  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١وللسنة المنتهية في 
  
  الفوائد إيرادات  ٣

 
 ٣٠( ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  %٣٫٥٤بلغت إيرادات الفوائد عن األصول المحملة بفوائد معدالً سنوياً شامالً قدره 

  ).%٣٫٦٢ – ٢٠١٩ سبتمبر
 

 
أشهر  التسعةفترة 

  المنتهية في
 أشهر التسعة فترة

  في المنتهية
  ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠   ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠  

 
  لایر عماني 

  باآلالف
  عماني  لایر

  باآلالف
   

  ٤٩٫٠٠٩  ٤٧٫٩٣٧  قروض وسلفيات للعمالء
  ٤٫٠٥٧  ٣٫١٥٩  استثمارات مالية

  ٣٫٩٦٨  ٩٣٥  مستحق من البنوك
  -  ١٫٨٩٣  أخرى

 ٥٧٫٠٣٤  ٥٣٫٩٢٤ 
  

   



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع
 

  المالية المرحلية المختصرة غير المدققة (تابع) المعلوماتإيضاحات حول 
  
  

١٣  
 

    مصروفات الفوائد  ٤
 

  ).%٠٫٧٦ - ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠( %٠٫٨١، بلغ متوسط التكلفة السنوية الشاملة لألموال ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
 

أشهر  التسعةفترة  
  المنتهية في

 أشهر التسعة فترة
في المنتهية  

 سبتمبر ٣٠  
٢٠٢٠  

سبتمبر ٣٠   
٢٠١٩  

  لایر عماني  
  باآلالف

 لایر عماني
 باآلالف

    
)١١٫٢٥٨( )١٢٫٠٧١(  ودائع من عمالء  

)١( )١٦٠(  مستحق إلى بنوك  
)٢٤٢( )١٥٣(  أخرى  

   )١١٫٥٠١(  )١٢٫٣٨٤(  
 

  بالصافي  - واإلنخفاض في قيمة األصول الماليةالتغير في الخسائر االئتمانية المتوقعة            ٥
 

  
 

أشهر  التسعةفترة 
  المنتهية في

 أشهر التسعة فترة
  في المنتهية

 
  سبتمبر ٣٠ 
 ٢٠٢٠  

سبتمبر ٣٠   
٢٠١٩   

 
  لایر عماني 

  باآلالف
  عماني لایر

  باآلالف
   

  ٧٢٤  )١٦٫٨٦٩(  قروض وسلف إلى العمالء -
 ٥ )٢٠٩( مستحق من البنوك -
  ٢٨٩  )٧٠٢(  إلتزام قرض وضمانات -
  ٣١  )٢٧٢(  اصول مالية أخرى -
  )٣٢(  )١٫٠٢٠(  إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -
  )١٫٠١٧  )١٩٫٠٧٢  

  

  وإدارية عمومية مصروفات  ٦
 

 
أشهر  التسعةفترة 

  المنتهية في
 أشهر التسعة فترة

  في المنتهية

 
  سبتمبر ٣٠ 
 ٢٠٢٠  

سبتمبر ٣٠   
٢٠١٩   

 
  لایر عماني 

  باآلالف
  عماني  لایر

  باآلالف
      

  )١٫٣١٠(  )١٫١٨٣(  تسويق وإعالنات*
  )٢٫١٧٠(  )٢٫٠٠٥(  مباني ومعدات

  )٤٢٠(  )٣٣١(  إتصاالت
  )٧٨٢(  )٨١٠(  تأمين

  )١١٫٠٧٨(  )١١٫٩٣٤(  مصروفات إدارية أخرى
 )١٥٫٧٦٠(  )١٦٫٢٦٣(  

 

  مليون لایر ُعماني التي تمثل مصروفات سحب "جائزة مندوس" ٠٫٩ مبلغ للفترة الحاليّة التسويق واإلعالنات* تشمل مصروفات 
  مليون لایر ُعماني). ٠٫٩: ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠(
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١٤  
 

  إهالك أصول غير ملموسة   ٧
 

 
أشهر  التسعةفترة 

  المنتهية في
 أشهر التسعة فترة

  في المنتهية

 
  سبتمبر ٣٠ 
 ٢٠٢٠  

سبتمبر ٣٠   
٢٠١٩   

 
  لایر عماني 

  باآلالف
  لایر عماني 

  باآلالف
    ويحتسب كما يلي:والبرمجيات يمثّل إهالك األصول غير الملموسة نتيجةً لتجميع األعمال 

  )٧٣٣(  -  ودائع أساسيّة -
  )٢١٩(  -  عالقات العمالء -
  )١٥٦(  )٥٢٦(  البرمجيات -

 )١٫١٠٨(  )٥٢٦(  
  

  والمعدلة األساسية - الواحد السهم ربحية   ٨

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

 
أشهر  التسعةفترة 

  المنتهية في
أشهر  التسعةفترة 

  السنة المنتهية في  المنتهية في
  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠  مبرسبت ٣٠ 
 ٢٠١٩  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
    

  ٢٫٠٠٠٫٣١٢  ٢٫٠٠٠٫٣١٢  ٢٫٠٠٠٫٣١٢  المرجح لعدد األسهم الصادرة (باآلالف)المتوسط 

  ٢٩٫٢٨٤  ٢٥٫٧٧٠  ٣٠٤  ربح الفترة/السنة (لایر عماني باآلالف)
     األساسية والمعدلة (لایر ُعماني) -ربحية السهم الواحد 

  ٠٫٠١٥  ٠٫٠١٣  -  للفترة/السنة - 
  ٠٫٠١٥  ٠٫٠١٧  -  على مستوى العام - 
  

  بالصافي - للعمالء وسلفيات قروض  ٩
 

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

 

سبتمبر  ٣٠  سبتمبر ٣٠    ديسمبر ٣١ 
 ٢٠١٩ ٢٠١٩ ٢٠٢٠  

 
 لایر عماني 

 باآلالف
عماني  لایر  

 باآلالف
  لایر عماني 

  باآلالف
    

  ١٧٢٫٦٥٤  ١٤٨٫٩٧٧  ١٦٥٫٠٨١  السحب على المكشوف
  ٣٣٫٧٢٠  ٢٨٫٨٠٣  ٢٦٫٣٣٢  بطاقات االئتمان

 ١٫٢٨٠٫٧٢٦  ١٫٢٩٨٫٨٩٣  ١٫١٤٦٫٩٣٠  قروض
  ٨٧٫٣٣٨ ٦٨٫١٤١  ٧٩٫٤٥٩  قروض استيراد نظيفة

  ٩٫٠٢٤  ٨٫٩٠٠  ٧٫٣٨٢  فواتير مخصومة / مشتراة
  ١٫٥٨٣٫٤٦٢  ١٫٥٥٣٫٧١٤  ١٫٤٢٥٫١٨٤  إجمالي القروض والسلفيات

  )٣٨٫٧٧٦(  )٣٥٫٥٤٦(  )٥٤٫٠١٥(  مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة
  )٤١٫٩٥٢(  )٤١٫٠٩٠(  )١٢٫٦٦٤(  فوائد مجنبة*

  ١٫٥٠٢٫٧٣٤  ١٫٤٧٧٫٠٧٨  ١٫٣٥٨٫٥٠٥  صافي القروض والسلفيات
 

 

  .ألغراض معايير التقارير المالية الدولية الخسائر اإلئتمانية المتوقعةجزءاً من مخصص  المجنبة الفوائد تشكل* 
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١٥  
 

  تسوية مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على قروض وسلفيات العمالء:
  

سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠    ديسمبر ٣١ 
 ٢٠١٩ ٢٠١٩ ٢٠٢٠  

 
 لایر عماني 

 باآلالف
عماني  لایر  

 باآلالف
  لایر عماني 

  باآلالف
    

  ٣٥٫٥٠٢  ٣٥٫٥٠٢  ٣٨٫٧٧٦  يناير ١في 
  ٨٢٩  ٣٤٩  ٦٤٢  صافي إعادة قياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة الناشئة من تحويل مرحلة

  ٤٫١١٨  ١٫٣٠٥  ١٧٫٩٣٦  صافي اإلقراض الجديد والتغيرات في عوامل المخاطر
  )١٫٦٧٣(  )١٫٦١٠(  )٣٫٣٣٩(   أصول مشطوبة

  ٣٨٫٧٧٦  ٣٥٫٥٤٦  ٥٤٫٠١٥  ديسمبر ٣١/ سبتمبر ٣٠في 
        

  )٤٫٩٤٧(  )١٫٦٥٤(  )١٨٫٥٧٨(  المتوقعة المحملة للفترة/السنةاإلئتمانية 
  ٣٫٢١٦  ٢٫٣٧٨  ١٫٧٠٩  استردادات

  )١٫٧٣١(  ٧٢٤  )١٦٫٨٦٩(  إجمالي اإلئتمانية المتوقعة (المحملة)/المحررة للفترة/السنة
  

  :المتوقعة اإلئتمانية الخسائرو ١٩ –كوفيد  فيروس
  

في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك في سلطنة عمان والبيئات  األعمال التجاريةعلى  جوهريتأثير  ، وال يزال ١٩–لتفشي فيروس كوفيد كان 
والحفاظ على  عمالئهعلى دعم  قدرة البنك، وكذلك  موظفيهستمرارية العمل لضمان سالمة خطة إالبنك  لقد نفذقتصادية التي تعمل فيها. إلا

وما زلنا نراقب الوضع عن  ٢٠٢٠عام  خاللجتماعية إلقتصادية واإلر الواضح كيف ستتطور البيئة اال يزال من غيكما إنه التجارية.  عملياته
  كثب.

  
 وتعّطلالسياحة  وعوائدالنفط  عوائدأدى فقدان  وقدقتصاد السلطنة. إل الرئيسيالرافد النفط ، وهو  سعر إنخفاض ١٩–كوفيد رافق جائحة كما 

  .ةالكلي يةقتصادإللبيئة اللنسبة إلى ضعف التوقعات با، سالسل التوريد
  

ئتمان للشركات إلخرى، لدعم قدرة البنوك على توفير ااألحكومية البرامج السلسلة من اإلجراءات، بالتزامن مع  البنك المركزي العماني إتخذ
التي تركز على المكونات األكثر نعمل ايضا مع البنك المركزي العماني وندعم البرامج  قتصادي.إلضطراب اإلواألسر خالل هذه الفترة من ا

  تأثرا في اإلقتصاد من هذه الجائحة.
  

نتعاش. يتمثل أحد اآلثار إلنكماش وبيئة ما بعد اإلمؤشراً على خطورة ا العماني البنك المركزيو السلطنةتخذتها حكومة إتقدم اإلجراءات التي 
في  بالتغيرمدفوعة  واإلنخفاض في قيمة األصول المالية،ئتمانية المتوقعة إلاقتصادي الحالي في زيادة الخسائر إلا لإلضطرابالمالية المباشرة 
 ١٩ –تفشي فيروس كوفيد  يقود الجمع بين. من المتوقع أن للبنك ئتمانية المتوقعةإلالخسائر ا في إحتسابقتصادية المستخدمة إلالسيناريوهات ا

، للبنكئتمانية المتوقعة إلالخسائر ا في إحتسابأحد المدخالت الرئيسية المستخدمة  النفط إلى ضعف الناتج المحلي اإلجمالي ، وهو سعر وإنخفاض
  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١في  الوضع عليه أعلى مما كان، هو قتصادي أكثر سلبية على المدى القصير على األقل إحتمال حدوث سيناريو إفي حين أن 

  
  واإلحتماالت المرجحة توقعات اإلقتصاد الكلي 

  
قتصادية المحتملة ، إلالية تأثير مجموعة من النتائج افي المعلومات الم المدرجةئتمانية المتوقعة إلنخفاض قيمة الخسائر اإتعكس مخصصات 

 إجتهاداتستخدام إئتمانية المتوقعة إلالخسائر ا إدراج وقياسقتصادية. يتضمن إلعلى السيناريوهات ا بناءاً ،  الترجيح المحتملعلى أساس  محتسبة
طار عمل ئتمانية المتوقعة. يستخدم البنك إإللي ودمجها في تقديرات الخسائر اقتصاد الكإلمتعددة ل توقعات. من الضروري صياغة هامةوتقديرات 

ارة ، والتي اإلد إجتهاداتستخدام إادية المستقبلية ، باإلضافة إلى قتصإلفتراضات حول الظروف اإلقتصادية تعكس اإموحد لتشكيل سيناريوهات 
  أو تعديالت إدارية.قتصادية بديلة أو إضافية و/إستخدام سيناريوهات إقد تؤدي إلى 

  
في  الشكوك الحاليةكس تأثير المرجح لكي يعقتصادية الحالية ، أعاد منتدى الحوكمة الداخلية تقييم السيناريو إلالبيئة االشكوك المحيطة بفي ضوء 

ألربعة  اإلحتماالت المرجحة. وقد قرر منتدى الحوكمة الداخلية تطبيق ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠للفترة المنتهية في  ئتمانية المقدرةإلقياس الخسائر ا
هذه السيناريوهات على . تم تطبيق واإلنكماش اإلضافي اإلنكماشقتصاد الكلي بما في ذلك سيناريوهات متفائلة ، مركزية ، إلسيناريوهات ل

           ترجيحأعلى  تخصيصومعدل البطالة وأسعار النفط ، وتم دل نمو الناتج المحلي اإلجمالي بما في ذلك معقتصاد الكلي الرئيسية إلمتغيرات ا
  لـ "السيناريو المركزي".

  
وبالتالي قد تختلف النتائج  ةالمتأصل الشكوكحتماالت لحدوث درجة عالية من إلات اقتصادية ، تخضع التوقعات واكما هو الحال مع أي توقع

  المتوقعة. النتائجالفعلية بشكل كبير عن 
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١٦  
 

  أشهر المنتهية: التسعةفيما يلي تحليل الحركة في الفوائد المحتفظ بها لفترة 
 

سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠  ديسمبر ٣١   
 ٢٠١٩ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 

 
 لایر عماني 

 باآلالف
عماني  لایر  

 باآلالف
 لایر عماني 

 باآلالف

  ٣٨٫٨٩٢  ٣٨٫٨٩٢  ٤١٫٩٥٢  الرصيد في بداية الفترة/السنة
  ٤٫٣٥٦  ٣٫٣٥٦  ٢٫٥٣٦  محتفظ بها خالل الفترة/السنة

  )٧١١(  )٦٥٠(  )٣٥٣(  محررة إلى قائمة الدخل الشامل
  )٥٨٥(  )٥٠٨(  )٣١٫٤٧١(  مشطوبة خالل الفترة/السنة

  ٤١٫٩٥٢  ٤١٫٠٩٠  ١٢٫٦٦٤ الرصيد في نهاية الفترة/السنة
  

  فئات معدالت الفوائد إلجمالي القروض والسلفيات للعمالء:فيما يلي 
 

سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠  ديسمبر ٣١   
 ٢٠١٩ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 

 
 لایر عماني 

 باآلالف
عماني  لایر  

 باآلالف
 لایر عماني 

 باآلالف

١٫٠٨٧٫٨٥٠  ١٫٠٢٦٫٩٤٩  ١٫٠٢١٫٠٥٦  %٥-٠  
٤٠٩٫٦٥٩  ٤٤٣٫٣٩٠  ٣٤١٫٩١٢  %٧-٥  
٣٤٫٤٢٤  ٣٥٫٧٦٧  ٢٨٫١٧٨  %١٠-٧  

١٥٫٤٦٠  ١٥٫٢١٢  ٣٫٨٠٤  %١٣-١٠  
  ٣٦٫٠٦٩  ٣٢٫٣٩٦  ٣٠٫٢٣٤  %١٣أكثر من 

 ١٫٥٨٣٫٤٦٢  ١٫٥٥٣٫٧١٤  ١٫٤٢٥٫١٨٤  
  

  :٩٥٥فيما يلي تحليل االستحقاق لصافي القروض والسلفيات إلى العمالء وفقاً لتعميم البنك المركزي العُماني رقم ب م 
 

سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠  ديسمبر ٣١   
 ٢٠١٩ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 

 
 لایر عماني 

 باآلالف
عماني  لایر  

 باآلالف
 لایر عماني 

 باآلالف

  ٤٣٧٫٥٩١  ٤١٠٫٧٦٧  ٣١٢٫٩١٦  أشهر ٦-٠
  ٣٠٫٠٨١  ٢٩٫٢٧٤  ٣٥٫١١٤  شهراً  ١٢-٦
  ٥٣٫٥٨٢  ٥٦٫٤٤٧  ٢٦٣٫٨٠٧  أعوام ٣-١
  ٣٢٤٫٧١٨  ٣٠٩٫٦٧١  ١٤٠٫٥٨٥  أعوام ٥-٣

  ٦٥٦٫٧٦٢  ٦٧٠٫٩١٩  ٦٠٦٫٠٨٣  أعوام ٥أكثر من 
 ١٫٥٠٢٫٧٣٤  ١٫٤٧٧٫٠٧٨  ١٫٣٥٨٫٥٠٥  
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١٧ 

  

  القروض والسلفيات:تركز 
  

  قروض وسلفيات للعمالء حسب القطاع
 

  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠ 
 ٢٠١٩  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

 
  لایر عماني 

  باآلالف
  عماني  لایر

  باآلالف
 لایر عماني 

  باآلالف
       

  ٤٩٤٫٣١٠  ٤٩٨٫٧٠٠  ٤٦٤٫٥٥٢  قروض شخصيّة واستهالكيّة

    
     التجاريّة والشركات

  ٢٠١٫٦٧٨  ١٩٦٫٨٧٦  ١٢٨٫١٤٦  االستيرادتجارة 
  ٨٩٫١٢٢  ٨١٫٣٠٩  ٨٠٫٣٣٦  اإلنشاءات

  ٢٠٦٫٨٣٣  ٢٢٠٫٧٢٢  ١٩١٫٤٤٠  التصنيع
  ٧٩٫٠٧٣  ٨٥٫١٨٢  ٦٤٫٦٦٢  تجارة الجملة والتجزئة

  ٨٥٫٨١١  ٦٥٫٠٧٤  ٧٢٫٥٣٥  الكهرباء والغاز والمياه والنقل واالتصاالت
  ١١٦٫٨٦٠  ١١٨٫٨٧٥  ١١٠٫٨٧٤  الخدمات
  ١٦٩٫١٥٣  ١٧٠٫٠٣٨  ٤١٫٢٤٠  والمحاجرالتعدين 

  ١٣٢٫٨٧٩  ١٠٩٫٢٠٩  ٢٧١٫٣٥٥  أخرى
 ١٫٠٨١٫٤٠٩  ١٫٠٤٧٫٢٨٥  ٩٦٠٫٥٨٨  

  ٧٫٧٤٣  ٧٫٧٢٩  ٤٤ مؤسسات مالية
    

  ١٫٥٨٣٫٤٦٢  ١٫٥٥٣٫٧١٤  ١٫٤٢٥٫١٨٤  إجمالي مجموع القروض والسلفيات  
    

  )٣٨٫٧٧٦(  )٣٥٫٥٤٦(  )٥٤٫٠١٥(  مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة
  )٤١٫٩٥٢(  )٤١٫٠٩٠(  )١٢٫٦٦٤(  فوائد مجنبة

  ١٫٥٠٢٫٧٣٤  ١٫٤٧٧٫٠٧٨  ١٫٣٥٨٫٥٠٥  صافي القروض والسلفيات

  ٧٠٫٧٦٧  ٦٨٫٧٣٤  ٤٧٫٧٢١  القروض المتعثرة 
  

 ١٫٤٣٦٫٣ – ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠( ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠مليون لایر ُعماني كما في  ١٫٣٢٠٫٣بلغت القيمة العادلة المقدرة للقروض والسلفيات 
  مليون لایر ُعماني). ١٫٤٦٤٫٢ – ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون لایر عماني و

 
  المحمل من انخفاض القيمة والمخصص المحتفظ به (وفقا لإلفصاح التوضيحي الصادر عن البنك المركزي العُماني)

 

 ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠كما في 
وفقا لقواعد البنك 
  المركزي العماني

وفقا لمعيار 
التقارير المالية 

٩رقم  الدولي  الفرق 

 
  لایر عماني 

  باآلالف
 لایر عماني 

 باآلالف
 لایر عماني 

 باآلالف

      

  ) ١٦٫٠١٠(  )١٩٫٠٧٢(  )٣٫٠٦٢(  على حساب الربح والخسارة ةالمحملخسارة انخفاض القيمة 
  ١٩٫٢٨١  ٥٩٫٣٧٩  ٤٠٫٠٩٨  المخصصات المطلوبة*

  -  %٣٫٣٥  %٣٫٣٥  إجمالي معدل القروض المتعثرة (النسبة)
  %)٠٫٢٣(  %٠٫٨١  %١٫٠٤  صافي معدل القروض المتعثرة (النسبة)

  
ألن مخصص  ٩المالية المرحلية المختصرة على معيار التقارير المالية الدولي رقم  المعلومات*تعتمد خسارة االنخفاض في القيمة المحملة في هذه   

    يتجاوز متطلبات المخصص الصادرة عن البنك المركزي العُماني.  ٩الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 
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١٨ 

  
  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠كما في  مع المخصص المطلوب وفقا لقواعد البنك المركزي العماني (وفقا لإلفصاح التوضيحي للبنك المركزي العماني) ٩مقارنة المخصص المحتفظ به وفقا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 

  

  
   

تصنيف األصول وفقا لقواعد البنك 
  المركزي العماني

تصنيف األصول وفقا 
لمعيار التقارير المالية 

  ٩الدولي رقم 
إجمالي القيمة 

 الدفترية

المخصص المطلوب 
وفقا لقواعد البنك 
 المركزي العماني

المخصصات المحتفظ 
بها وفقا لمعيار التقارير 

٩المالية الدولي رقم   

ص المطلوب الفرق بين المخص
وفقا للبنك المركزي العماني 

 والمخصص المحتفظ به
 صافي القيمة 

 الدفترية

الفوائد المجنبة وفقا 
لقواعد البنك 

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

لایر عماني   
  باآلالف

  لایر عماني
  باآلالف 

  لایر عماني 
  باآلالف

  لایر عماني 
  باآلالف

  لایر عماني 
  باآلالف

  لایر عماني 
  باآلالف

  معياري
  ١٠٦  ٨٣٤٫٣٢٦  ٢٫٥٨٥  ٩٫١٨٢  ١١٫٧٦٧  ٨٤٣٫٥٠٨  المرحلة األولى
  ٨٩٦  ٥٠١٫٤٠٣  )١٠٫٧٢١(  ١٥٫٩٨٥  ٥٫٢٦٤  ٥١٧٫٣٨٨  المرحلة الثانية
  -  -  -  -  -  -  المرحلة الثالثة

  ١٫٠٠٢  ١٫٣٣٥٫٧٢٩  )٨٫١٣٦(  ٢٥٫١٦٧  ١٧٫٠٣١  ١٫٣٦٠٫٨٩٦  

  قائمة خاصة
  -  ١٥٤  )٨(  ١٠  ٢  ١٦٤  المرحلة األولى
  ٢٧  ١٣٫٢٠٩  )٢٫٤٠٢(  ٢٫٥٦٧  ١٦٥  ١٥٫٧٧٦  المرحلة الثانية
  ٢٥  ٤٨٤  )٢٩(  ١٤٣  ١١٤  ٦٢٧  المرحلة الثالثة

  ٥٢  ١٣٫٨٤٧  )٢٫٤٣٩(  ٢٫٧٢٠  ٢٨١  ١٦٫٥٦٧  

  دون المعياري
  -  -  -  -  -  -  المرحلة األولى
  -  -  -  -  -  -  المرحلة الثانية
  ١٣١  ١٫٠٥١  )٧٣٧(  ١٫٣٣٣  ٥٩٦  ٢٫٣٨٤  المرحلة الثالثة

  ١٣١  ١٫٠٥١  )٧٣٧(  ١٫٣٣٣  ٥٩٦  ٢٫٣٨٤  

  مشكوك في تحصيله
  -  -  -  -  -  -  المرحلة األولى
  -  -  -  -  -  -  المرحلة الثانية
  ١٩٠  ١٫٨٠٣  )١٫٤٩٢(  ٤٫٦٠٠  ٣٫١٠٨  ٦٫٤٠٣  المرحلة الثالثة

  ١٩٠  ١٫٨٠٣  )١٫٤٩٢(  ٤٫٦٠٠  ٣٫١٠٨  ٦٫٤٠٣  

  خسارة
  -  -  -  -  -  -  المرحلة األولى
  -  -  -  -  -  -  المرحلة الثانية
  ١١٫٢٨٩  ١٨٫٧٣٩  )١٫١١٣(  ٢٠٫١٩٥  ١٩٫٠٨٢  ٣٨٫٩٣٤  المرحلة الثالثة

  ١١٫٢٨٩  ١٨٫٧٣٩  )١٫١١٣(  ٢٠٫١٩٥  ١٩٫٠٨٢  ٣٨٫٩٣٤  
بنود أخرى غير مشمولة في تعميم 
البنك المركزي العماني رقم ب. م. 

  والتعليمات ذات الصلة ٩٧٧

  -  ١٫٠٢٥٫٩٤٥  )١٫٥٥٥(  ١٫٥٥٥  -  ١٫٠٢٧٫٥٠٠  المرحلة األولى
  -  ٥٧٢٫٤٩٤  )٣٫٥٤٧(  ٣٫٥٤٧  -  ٥٧٦٫٠٤١  المرحلة الثانية
  -  ٨٠٩  )٢٦٢(  ٢٦٢  -  ١٫٠٧١  المرحلة الثالثة

  ١٫٥٩٩٫٢٤٨  )٥٫٣٦٤(  ٥٫٣٦٤  -  ١٫٦٠٤٫٦١٢  -  

  اإلجمالي

  ١٠٦  ١٫٨٦٠٫٤٢٥  ١٫٠٢٢  ١٠٫٧٤٧  ١١٫٧٦٩  ١٫٨٧١٫١٧٢  المرحلة األولى
  ٩٢٣  ١٫٠٨٧٫١٠٦  )١٦٫٦٧٠(  ٢٢٫٠٩٩  ٥٫٤٢٩  ١٫١٠٩٫٢٠٥  المرحلة الثانية
  ١١٫٦٣٥  ٢٢٫٨٨٦  )٣٫٦٣٣(  ٢٦٫٥٣٣  ٢٢٫٩٠٠  ٤٩٫٤١٩  المرحلة الثالثة

  ١٢٫٦٦٤  ٢٫٩٧٠٫٤١٧  )١٩٫٢٨١(  ٥٩٫٣٧٩  ٤٠٫٠٩٨  ٣٫٠٢٩٫٧٩٦  اإلجمالي
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  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠ في كما (وفقا لإلفصاح التوضيحي للبنك المركزي العماني) هيكلتها معاد وسلفيات قروض

  
  
  

  تصنيف األصول وفقا لقواعد البنك
  المركزي العماني 

  
تصنيف األصول وفقا 

لمعيار التقارير المالية 
   ٩الدولي رقم 

 
 

إجمالي القيمة 
 الدفترية

 
المخصص المطلوب 

وفقا لقواعد البنك 
 المركزي العماني

 المخصصات 
المحتفظ بها وفقا 

لمعيار التقارير المالية 
٩الدولي رقم   

الفرق بين المخصص 
المطلوب وفقا للبنك 

المركزي العماني 
 والمخصص المحتفظ به

 
 

صافي القيمة 
 الدفترية

 
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

)٣(  )٢(  )١(  )٤(  )٥(  )٥(-)٤)=(٦(  )٥(-)٣)=(٧(  )٨(  
  -  ٢٫٩٨٩  ١٩  ١١  ٣٠  ٣٫٠٠٠  المرحلة األولى  مصنفة على أنها منتظمة

  -  ٣٤٫٢٥١  )١٫٢٩١(  ١٫٦٥٠  ٣٥٩  ٣٥٫٩٠١  المرحلة الثانية
  -  ٤٨٤  )٢٩(  ١٤٣  ١١٤  ٦٢٧  المرحلة الثالثة

  ٢٥  ٣٧٫٧٢٤  )١٫٣٠١(  ١٫٨٠٤  ٥٠٣  ٣٩٫٥٢٨   اإلجمالي الفرعي
  -  -  -  -  -  -  المرحلة األولى  مصنفة على أنها متعثرة

  -  -  -  -  -  -  المرحلة الثانية
  ٤٢٧  ٤٫٦٠٩  )١٫٧٤٨(  ١٠٫٠٩٨ ٨٫٣٥٠  ١٤٫٧٠٧  المرحلة الثالثة

  ٤٢٧  ٤٫٦٠٩  )١٫٧٤٨(  ١٠٫٠٩٨  ٨٫٣٥٠  ١٤٫٧٠٧  
  -  ٢٫٩٨٩  ١٩  ١١  ٣٠  ٣٫٠٠٠  المرحلة األولى  اإلجمالي

  -  ٣٤٫٢٥١  )١٫٢٩١(  ١٫٦٥٠  ٣٥٩  ٣٥٫٩٠١  المرحلة الثانية
  ٤٥٢  ٥٫٠٩٣  )١٫٧٧٧(  ١٠٫٢٤١  ٨٫٤٦٤  ١٥٫٣٣٤  المرحلة الثالثة

  ٤٥٢  ٤٢٫٣٣٣  )٣٫٠٤٩(  ١١٫٩٠٢  ٨٫٨٥٣  ٥٤٫٢٣٥  اإلجمالي
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٢٠  
 

  استثمارات ماليّة  ١٠
 

  فيما يلي تفاصيل االستثمارات المالية: 
 

 
 القيمة
 العادلة

 القيمة
 العادلة

 القيمة
 العادلة

القيمة 
 الدفترية*

القيمة 
 الدفترية

 القيمة
 التكلفة الدفترية

 
 التكلفة          التكلفة      

سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠  ديسمبر ٣١   

 ٩٢٠١ ٢٠٢٠  ٢٠١٩ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ 

 
لایر عماني 

 باآلالف
 عماني لایر

 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 المالية -أوراق مالية متداولة 

  ٦٤٫٩٨٢  ٦٤٫٨٦٩  ٦٦٫٧٤١  ٦٥٫٥٩٩  ٦٥٫٣٣٨  ٦٨٫٣٢٧  ٦٥٫٥٩٩  ٦٩٫٣٣٨  ٦٨٫٣٢٧  سندات حكومية

           استثمارات غير مدرجة وأخرى

  ٤٢٠٫١٠٧  ٣٩٢٫١٣٦  ١٩٦٫٧٢٠  ٤٢٠٫١٠١  ٣٩٢٫١٢٦  ١٩٦٫٧٢٣  ٤٢٠٫١٠١  ٣٩٢٫١٢٦  ١٩٦٫٧٢٣  أذون الخزانة
  ٢٦٠  ٢٦٠  ٢٦٠  ٢٦٠  ٢٦٠  ٢٦٠  ٢٦٠  ٢٦٠  ٢٦٠  أسهم ُعمانية غير مدرجة
  ٧  ٧  ٧  ٧  ٧  ٧  ٧  ٧  ٧  أسهم أجنبية غير مدرجة

  ٢٫٨٧٩  ٢٫٨٧٩  ٢٫٨٧٩  ٢٫١١٨  ٢٫٠٩٢  ٢٫٠٤٣  ٢٫١١٨  ٢٫٠٩٢  ٢٫٠٤٣  وحدات صناديق االستثمار
 ٤٢٣٫٢٥٣  ٣٩٥٫٢٨٢  ١٩٩٫٨٦٦  ٤٢٢٫٤٨٦  ٣٩٤٫٤٨٥  ١٩٩٫٠٣٣  ٤٢٢٫٤٨٦  ٣٩٤٫٤٨٥  ١٩٩٫٠٣٣  
          

  ٤٨٨٫٢٣٥ ٤٦٠٫١٥١  ٢٦٦٫٦٠٧  ٤٨٨٫٠٨٥  ٤٥٩٫٨٢٣  ٢٦٧٫٣٦٠  ٤٨٨٫٠٨٥  ٤٥٩٫٨٢٣  ٢٦٧٫٣٦٠  اإلجمالي
 

في احتياطي القيمة العادلة  مليون لایر ُعماني) ٠٫١: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١و مانيمليون لایر عُ  ٠٫١ :٢٠١٩ سبتمبر ٣٠(مليون لایر عماني  ١٫١* تم تسجيل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على االستثمارات المالية بقيمة 
  الشامل اآلخر.من خالل الدخل 
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  الدفترية لالستثمارات المالية ةالقيم
سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠  ديسمبر ٣١   
 ٩٢٠١ ٢٠١٩ ٢٠٢٠  

 
 لایر عماني 

 باآلالف
عماني  لایر  

 باآلالف
عماني  لایر  

 باآلالف
     استثمارات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

  ٤٢٠٫١٠١  ٣٩٢٫١٢٦  ١٩٦٫٧٢٣  أذون الخزانة
  ٦٥٫٥٩٩  ٦٥٫٣٣٨  ٦٨٫٣٢٧  سندات حكومية

  ٢٥٠  ٢٥٠  ٢٥٠  استثمارات أخرى
 ٤٨٥٫٩٥٠  ٤٥٧٫٧١٤  ٢٦٥٫٣٠٠  

     استثمارات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
  ٢٫١٣٥  ٢٫١٠٩  ٢٫٠٦٠  استثمارات أسهم

 ٤٨٨٫٠٨٥  ٤٥٩٫٨٢٣  ٢٦٥٫٣٠٠  
 

  أصول أخرى  ١١
سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠  ديسمبر ٣١   
 ٩٢٠١ ٢٠١٩ ٢٠٢٠  

 
 لایر عماني 

 باآلالف
 لایر عماني

 باآلالف
 لایر عماني 

 باآلالف
     

  ٣٤٫٢٨٢  ٢١٫١١٥  ٢٢٫٥٩٧  أوراق قبول 
  )٥٢(  )٣١(  )١٦٨(  الخسائر االئتمانية المتوقعة من أوراق القبول

  ٣٤٫٢٣٠  ٢١٫٠٨٤  ٢٢٫٤٢٩  أوراق القبول (بالصافي من الخسائر االئتمانية المتوقعة)
  ٢٫٧٨٩  ٨٫٤٦٢  ١٠٫٨٠٥  إدراج األثر اإليجابي للسوق -مشتقات

  ٨٠٨  ٥٧٣  ٣٤٠  دفعات مقدمة وإيرادات مستحقة
  ٣٫٤٣٦  ٣٫٠٤٧  ٣٫٠٩٠  الحق في إستخدام األصول

  ٣٫٨٣٦  ٩٫١٣٩  ٤٫٣٤٥  أخرى
 ٤٥٫٠٩٩  ٤٢٫٣٠٥  ٤١٫٠٠٩  

 
  أصول غير ملموسة  ١٢

 

سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠  ديسمبر ٣١   
 ٩٢٠١ ٢٠١٩ ٢٠٢٠  

 
 لایر عماني 

 باآلالف
 لایر عماني 

 باآلالف
 لایر عماني

 باآلالف
     

  ١٢٫٣٠٦  ١٢٫٣٠٦  -  ودائع أساسيّة
  ٣٫٦٩١  ٣٫٦٩١  -  عالقات العمالء

  ٢٫٢٩٤  ٢٫٢٩٤  ٣٫٥٩٤  البرمجيات
 ١٨٫٢٩١  ١٨٫٢٩١  ٣٫٥٩٤  

  )١٦٫٧١٩(  )١٦٫٦١٦(  )١٫٢٠١(  ناقصاً: اإلهالك
 ١٫٥٧٢  ١٫٦٧٥  ٢٫٣٩٣  

 
  ممتلكات ومعدات  ١٣

 

الممتلكات مليون لایر ُعماني). كانت قيمة  ٠٫٥: ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠مليون لایر عماني ( ٢٫١ومعدات بمبلغ ممتلكات خالل الفترة، تمت إضافة 
  ).مليون لایر عماني ٤٫٥: ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠(مليون لایر عماني  ١٫٨خالل الفترة التي تم استبعادها والمعدات 

 
 ودائع من العمالء  ١٤

سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠  ديسمبر ٣١   
 ٩٢٠١ ٢٠١٩ ٢٠٢٠  

 
 لایر عماني 

 باآلالف
 لایر عماني

 باآلالف
 لایر عماني

 باآلالف
     فيما يلي تفاصيل الودائع:

  ٩٧٨٫٧٧٥  ٩٦٠٫٧٤٣  ١٫٠٠٨٫٥٢٦  حسابات جارية وتحت الطلب
  ٣٩٢٫٨٢٥  ٣٩٤٫٥٧٤  ٤٢٠٫٣٢٥  حسابات توفير

  ٦٩٧٫١٧٩  ٦٣١٫١٠٣  ٤٨٩٫٧٥٩  ودائع ألجل
  ٢٫٦٧٨  ٢٫٣٦١  ٤٫٦٣٨  أخرى

 ٢٫٠٧١٫٤٥٧  ١٫٩٨٨٫٧٨١  ١٫٩٢٣٫٢٤٨  
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٢٢  
 

  :٩٥٥البنك المركزي الُعماني رقم ب م فيما يلي تحليل استحقاق ودائع العمالء وفقاً لتعميم 
 
سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠  ديسمبر ٣١   
 ٩٢٠١ ٢٠١٩ ٢٠٢٠  

 
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
 لایر عماني

 باآلالف
    

  ٧٩٨٫٩٠٧  ٧٩٠٫٣٧٢  ٧١٠٫٨٩٩  أشهر ٦-٠
  ٣٠٥٫٢٢١  ٢٦٣٫٠٨٣  ٢٦٧٫٥٦٦  شهراً  ١٢-٦
  ٢١٧٫٧٠٦  ١٦٤٫١١٠  ٢٠١٫١٢٤  أعوام ٣-١
  ٣٦٩٫٩٥٣  ٣٨١٫٨٩٠  ٣٧٦٫١٢١  أعوام ٥-٣

  ٣٧٩٫٦٧٠  ٣٨٩٫٣٢٦  ٣٦٧٫٥٣٨  أعوام ٥أكثر من 
 ٢٫٠٧١٫٤٥٧  ١٫٩٨٨٫٧٨١  ١٫٩٢٣٫٢٤٨  

 
  فيما يلي فئات معدالت فائدة الودائع:

سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠  ديسمبر ٣١   
 ٩٢٠١ ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

 
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
    

١٫٥٧١٫٦٩٩  ١٫٥٥٠٫٧٦٠  ١٫٥٢٩٫٨٦٦  %٢-٠  
٤٩٩٫٧٥٨  ٤٣٨٫٠٢١  ٣٩٣٫٣٨٢  %٥-٢  

 ٢٫٠٧١٫٤٥٧  ١٫٩٨٨٫٧٨١  ١٫٩٢٣٫٢٤٨  
 

  التزامات أخرى  ١٥
سبتمبر ٣٠   سبتمبر ٣٠  ديسمبر ٣١   
 ٩٢٠١ ٢٠١٩ ٢٠٢٠  

 
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
    

  ١٫٠٢٣  ١٨٨  ٦٤  السلبي للسوقإدراج األثر  -مشتقات 
  ١٫٣٠٩  ١٫٣٢٤  ١٫٤٤٠  التزام منافع التقاعد

  ٣٤٫٢٨٢  ٢١٫١١٥  ٢٢٫٥٩٧  أوراق قبول
  ٢١٩  ٢٤١  ٤٧٩  مخصصات

الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للتعرض خارج بنود الميزانية العمومية واإللتزامات 
  ٢٫٧٥٤  ٨١٣  ٣٫٤٥٧  األخرى

  ٥٫٥٢٥  ٥٫٧٧٣  ٤٫٣٦٧  مستحقات وإيرادات مؤجلة
  ٢٫٧٧٢  ٢٫٧٣٣  ٢٫٣٩٠  التزامات االيجار 

  ١٦٫٥٢٣  ١٧٫٥٥٩  ١٧٫٠٣٢  أخرى

 ٦٤٫٤٠٧  ٤٩٫٧٤٦  ٥١٫٨٢٦  
  

  التزامات عرضية وارتباطات ومشتقات  ١٦
سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠  ديسمبر ٣١   
 ٩٢٠١ ٢٠١٩ ٢٠٢٠  

 
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
    

  ٦٠٦٫٥٧٤  ٦٥٢٫٥٠٩  ٥٦٥٫٣٧١  غير مسحوبة وقابلة لإللغاء بدون شروط*التزامات 
  ٥٨٫٨٤٧  ٥١٫٨٧٣  ٧٠٫٣٧٦  التزامات غير مسحوبة وغير قابلة لإللغاء بدون شروط

  ٢٣٩٫٤٥٥  ٣٥٧٫٩٠٦  ٨٨٫٣٢٦  عقود صرف أجنبي آجلة
  ١٨٨٫٦٥٠  ١٩٤٫٠٤٠  ١٦٩٫٤٠٠  مقايضات أسعار الفائدة

 ١٫٠٩٣٫٥٢٦  ١٫٢٥٦٫٣٢٨  ٨٩٣٫٤٧٣  
 

تعتبر جزءاً من  مليون لایر عماني) ٨٥٫٣: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١( مليون لایر عماني ٨٦٫٣*التزامات غير مسحوبة وقابلة لإللغاء بدون شروط بمبلغ 
   .٩لمعيار التقارير المالية الدولي رقم  إلتزامات القرض

  

           كانت هناك بعض الدعاوى القانونية القائمة بحق البنك. واستناداً إلى رأي المستشار القانوني للبنك، ترى إدارة البنك أنه  ،٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠في  كما
  .الصدد هذا في إضافية مخصصات أي تكوين الضروري غير من وبالتالي الدعاوى هذه من إضافي التزام أي ينتج أن يتوقع ال
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٢٣  
 

  األصول وااللتزامات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلةأساس تقييم   ١٧
 

 أساليب التقييم 
١المستوى   ٢المستوى    اإلجمالي 

 
لایر عماني 

 باآلالف
 لایر عماني

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
     ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠في 

     

     األصول
 ١٠٫٨٠٥ ١٠٫٨٠٥ -  مشتقات

 ٢٦٥٫٣٠٠ ١٠٨٫٥٥٥ ١٥٦٫٧٤٥  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراستثمارات مالية بالقيمة 
 ٢٫٠٦٠ ٢٫٠٦٠ -  استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

     
     االلتزامات
 ٦٤ ٦٤ -  مشتقات  

 ١٧٧٫٢٧٨ ١٧٧٫٢٧٨ -  ودائع من العمالء
     

     ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠ في
    

     األصول
  ٨٫٤٦٢  ٨٫٤٦٢  -  مشتقات

  ٤٥٧٫٧١٤  ٢٥٩٫٩٩٣  ١٩٧٫٧٢١  استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
  ٢٫١٠٩  ٢٫١٠٩  -  استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

    
     االلتزامات
  ١٨٨  ١٨٨  -  مشتقات  

  ١٩٨٫٤٩٤  ١٩٨٫٤٩٤  -  ودائع من العمالء
    

     ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
     األصول
  ٢٫٧٨٩  ٢٫٧٨٩  -  مشتقات

  ٤٨٥٫٩٥٠  ٢٣٠٫٥١٦  ٢٥٥٫٤٣٤  استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
  ٢٫١٣٥  ٢٫١٣٥  -  استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

    
     االلتزامات

  ١٫٠٢٣  ١٫٠٢٣  -  مشتقات
  ١٩٢٫١٤٦  ١٩٢٫١٤٦  -  من العمالءودائع 

 
 

  االستثمارات الماليّة والمشتقات

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

 

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

 

في القيمة الدفترية لألصول  لتلك العقودمن السوق. تم إدراج تعديالت القيم السوقية  المشتقةالبيانات إلى  إستناداً ية األجنب العملةيتم تقييم عقود صرف 
  وااللتزامات األخرى.

 

ة للبنك عن السنة المفصح عنها في القوائم الماليّة المدققة األخير ٢يكن هناك أي تغيير على أساس تقييم األصول وااللتزامات الماليّة في المستوى  لم
  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١المنتهية في 
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٢٤  
 

  عدم تطابق األصول وااللتزامات  ١٨

 
  ) وهو كما يلي:٩٥٥يستند عدم تطابق األصول وااللتزامات إلى تعميم البنك المركزي العُماني رقم (ب. م. 

 

٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   

 األصول  فترات االستحقاق

االلتزامات 
وحقوق 

 األصول  عدم التطابق المساهمين

االلتزامات 
وحقوق 

  األصول  عدم التطابق المساهمين

االلتزامات 
وحقوق 

  عدم التطابق  المساهمين

 
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
            

  ٤٣٦٫٨٥٠  ٩٢١٫٤٨٧  ١٫٣٥٨٫٣٣٧   ٣٥٢٫٧٨٩  ٩٢٤٫٤٧١  ١٫٢٧٧٫٢٦٠   ٣٧٧٫٠٨٦  ٨٠٤٫٧٧٣  ١٫١٨١٫٨٥٩  أشهر ٦-٠

  )٢٥٥٫١١٨(  ٣٣٥٫٧١٩  ٨٠٫٦٠١   )٢٠٧٫٨٩٢(  ٢٨٨٫٨٩١  ٨٠٫٩٩٩   )٢٢٤٫٩٠٩(  ٢٦٨٫٢٥٨  ٤٣٫٣٤٩  شهرا ١٢-٦

  )١٥٧٫٦٥٨(  ٢١٧٫٧٠٦  ٦٠٫٠٤٨   )١٠٢٫٤٨٨(  ١٦٤٫١١٧  ٦١٫٦٢٩   ٨٣٫٢٤٢  ٢٠١٫١٢٤  ٢٨٤٫٣٦٦  أعوام ٣-١
  )١٢٫٧١١(  ٣٦٩٫٩٥٣  ٣٥٧٫٢٤٢   )٣٨٫٦٨٢(  ٣٨١٫٨٩٠  ٣٤٣٫٢٠٨   )١٩١٫٧٨٠(  ٣٧٦٫١٢١  ١٨٤٫٣٤١  أعوام ٥-٣

  )١١٫٣٦٣(  ٧٠٥٫١٣٢  ٦٩٣٫٧٦٩   )٣٫٧٢٧(  ٧١٢٫٦٦٧  ٧٠٨٫٩٤٠   )٤٣٫٦٣٩(  ٧٠٧٫٤٣٥  ٦٦٣٫٧٩٦  أعوام ٥أكثر من 
 ٢٫٥٤٩٫٩٩٧  ٢٫٥٤٩٫٩٩٧   -  ٢٫٤٧٢٫٠٣٦  ٢٫٤٧٢٫٠٣٦   -  ٢٫٣٥٧٫٧١١  ٢٫٣٥٧٫٧١١  -  
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٢٥  
 

    التعرض لمخاطر االئتمان  ١٩
 

  ٩عليها متطلبات انخفاض القيمة في معيار التقارير المالية الدولي رقم األدوات المالية التي تطبق ملخص 
  
 ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠ ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠                                  
إجمالي القيمة   

  االسمية  /الدفترية
(بالصافي من 

  الفوائد المجنبة)

 مخصص
الخسائر 

االئتمانية 
  المتوقعة

إجمالي القيمة 
الدفترية/االسمية 

  (بالصافي من 
  الفوائد المجنبة)

 مخصص
  الخسائر االئتمانية  

  المتوقعة

 لایر عماني   
 باآلالف

 لایر عماني 
 باآلالف

  عماني لایر
  باآلالف 

  لایر عماني
  باآلالف 

          
  )١٦٤(  ٢١٤٫٦٦٢  )٣٦٧(  ٤٢١٫٠٨١  نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

  )٤٤(  ٢٥١٫١٠٣  )٢٥٣(  ٢٤١٫٢٠٢  مستحق من البنوك
          قروض وسلفيات للعمالء

  )٧٫٥٨٠(  ٤٩٧٫٥٠١  )٩٧٠(  ٤٦٣٫١٨٥  الثروة والخدمات المصرفية الفردية -
  )٢٧٫٩٦٦(  ١٫٠١٥٫١٢٣  )٤٤٫٠٤٥(  ٩٤٩٫٣٣٥  الخدمات المصرفية للشركات -

  )٢٢٤(  ٢١٫٨٨١  )١٦٨( ٢٢٫٥٩٧  أخرى أصول
  )٣٥٫٩٧٨(  ٢٫٠٠٠٫٢٧٠  )٥٤٫٨٠٣(  ٢٫٠٩٧٫٤٠٠  في الميزانية العمومية القيمة الدفتريةمجموع إجمالي 

  )٨١٢(  ٦٨١٫١٠٨  )٣٫٤٥٧(  ٦٥٤٫٦٨٢  قروض وارتباطات أخرى متعلقة باالئتمان
  )٨١٢(  ٦٨١٫١٠٨  )٣٫٤٥٧(  ٦٥٤٫٦٨٢  إجمالي القيمة االسمية خارج الميزانية العمومية

  
    

  
  القيمة العادلة

مخصص مذكرة 
الخسائر اإلئتمانية 

  المتوقعة

  
  

  القيمة العادلة

مخصص مذكرة 
الخسائر اإلئتمانية 

  المتوقعة
 لایر عماني   

 باآلالف
 لایر عماني 

 باآلالف
  لایر عماني

  باآلالف 
  لایر عماني

  باآلالف 
          

  إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
  )١١٢(  ٤٥٧٫٧١٤  )١٫١١٩(  ٢٦٥٫٠٥٠  اآلخر

 
  رأس المال   ٢٠

 
ديسمبر  ٣١و ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠لایر ُعماني للسهم الواحد ( ٠٫١٠٠سهماً مدفوعاً بالكامل بقيمة  ٢٫٠٠٠٫٣١٢٫٧٩٠مال البنك إلى  ينقسم رأس

 ٠٫١٠٠مليون سهم بقيمة  ٧٫٥٠٠لایر ُعماني للسهم الواحد). يبلغ رأس المال المصرح به للبنك  ٠٫١٠٠سهماً بقيمة  ٢٫٠٠٠٫٣١٢٫٧٩٠ - ٢٠١٩
  للسهم الواحد). ٠٫١٠٠مليون سهم بقيمة  ٧٫٥٠٠ - ٢٠١٩ديسمبر  ٣١و ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠لایر ُعماني للسهم الواحد (

 
  المساهمون الرئيسيون

 

  أو أكثر من أسهم البنك بأسمائهم وعدد األسهم التي يملكونها: %١٠فيما يلي جميع مساهمي البنك الذين يملكون  
 
 

سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠  ديسمبر ٣١   

 ٢٠٢٠  ٩٢٠١  ٩٢٠١  

 عدد األسهم عدد األسهم عدد األسهم 

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

 
  االحتياطيات       ٢١

 

  قانوني احتياطي  )أ(
 

 من أرباح العام لحساب االحتياطي القانوني حتى يبلغ رصيده %١٠وتعديالته، يُخصَّص سنوياً  ١٩٧٤وفقاً لقانون الشركات التجارية العُماني لعام 
  االحتياطي غير قابل للتوزيع.مال البنك المدفوع. ويكون هذا المتراكم ما يعادل ثلث قيمة رأس

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

 

يمة العادلة يمثل احتياطي القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تغيرات القيمة العادلة (بالصافي من الضريبة) لألصول المالية المقاسة بالق
  من خالل الدخل الشامل اآلخر.  

 
 

  
  
  

   



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع
 

  المالية المرحلية المختصرة غير المدققة (تابع) المعلوماتإيضاحات حول 
  
 

٢٦  
 

  من أسهم البنك     %١٠األطراف ذات العالقة ومن يملكون   ٢٢
 

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

  من أسرهم.
 

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

 

لة أو أكثر من أسهم البنك شركات أو أفراد أو عائالت. ويتم تضمين العائالت إذا كان إجمالي أسهم أفراد العائ %١٠يمكن أن يتضمن من يملكون 
مالتهم أو أكثر من أسهم البنك. وإّن أفراد العائلة لفرد ما هم أولئك الذين من المتوقع أن يكون لهم تأثير أو أن يتأثروا بذلك الشخص في تعا %١٠يبلغ 

  مع البنك.
  

 وجه وعلى. والتشغيلية المصرفية الخدمات مثل سي بي إس إتش في تابعة أخرى شركات مع معامالت في االعتيادي عمله سياق في البنك يدخل
 واالقتصاديات الخبرات في البنك يشارك العالم، مستوى على المالية مؤسساتال أكبر من واحدة في عضواً  البنك كون منطلق ومن الخصوص،

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

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

أو أكثر من أسهم البنك ("المساهمون الرئيسيون") أو أفراد عائالتهم  %١٠فيما يلي تحليل المعامالت مع األطراف ذات العالقة أو من يملكون 
    خالل الفترة:

األم الشركة   

أخرى  أطراف  
 عالقة ذات

 بالمجموعة
 أعضاء

مجلس اإلدارة   اإلجمالي   آخرون 

  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠
 عماني لایر

 باآلالف
عماني لایر  

 باآلالف
 عماني لایر

 باآلالف
 عماني لایر

 باآلالف
 عماني لایر

 باآلالف
      

  ١٠٤٫٣٧٠  ١٠٤٫٠٢٨  ٣٤٢  -  -  وسلفيات قروض

  ٢١٫٩٠٢  ١٨٫٥٦٢  ٤٥٤  ٢٫٨٨٦  -  أخرى وحسابات وودائع جارية حسابات

  ١٥٨٫٧٧٤  ١١٫٦٢٦  -  ١٤٧٫١٤٨  -  وضمانات اعتماد خطابات

  ٨٠١  ٨٠١  -  -  -  قبول أوراق

  ٥٣٫٧٦١  -  -  ٥٣٫٧٦١  -  البنوك من مستحق

  ٢١٫٧٠٨  -  -  ٢١٫٧٠٨  -  *البنوك إلى مستحق

  ٩٤٫٨٨٨  -  - ٩٤٫٨٨٨  -  ضمان مستلم

       ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠ في المنتهية للفترة

  )٣٥٦(  -  -  )٣٥٦(  -  **الرسوم إيرادات صافي

  )١١٫٨٣٥(  )٩١٦(  )١٥( )١٠٫٩٠٤(  -  أخرى تشغيل مصروفات

  )٥(  )٥(  -  -  -  ومعدات ممتلكات شراء
  
بمبلغ  مستحقاتو سي بي إس مليون لایر ُعماني من الشركات التابعة لـ إتش ١٨٫٩ مبلغب لدى بنوك أخرى أرصدة البنوك إلى المستحق يتضمن* 

  .٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠كما في  سي بي إس إتش لـ التابعة الشركات إلى عن مصاريف مستحقة الدفع مليون لایر ُعماني ٢٫٧
  

                التابعة الشركات من كضمان المستلم التعويض عن متكبدة عماني لایر مليون ٠٫٦ بمبلغ رسوم مصروفات الرسوم إيرادات صافي يتضمن** 
  .سي بي إس إتش لـ
  

   



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع
 

  المالية المرحلية المختصرة غير المدققة (تابع) المعلوماتإيضاحات حول 
  
 

٢٧  
 

 

 الشركة األم 

 أطراف أخرى 
ذات عالقة 
 بالمجموعة

 أعضاء
مجلس اإلدارة   اإلجمالي آخرون   

  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠
لایر عماني 

 باآلالف
 لایر عماني

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
      

 ١١٨٫٥٥٨ ١١٨٫١٩٦ ٣٦٢ - -  قروض وسلفيات

 ١٧٫٧٣٤ ١٤٫٦٢٧ ١٤٧ ٢٫٩٦٠ -  حسابات جارية وودائع وحسابات أخرى

 ١٣٤٫٧١٤ ١١٫٧٥٧ - ١٢٢٫٩٥٧ -  خطابات اعتماد وضمانات

 ٢٫٩٩٣ ٢٫٩٩٣ - - -  أوراق قبول

 ٤٢٫٥٢٤ - - ٤٢٫٥٢٤ -  مستحق من البنوك

 ٢١٫٩٢٥ - - ٢١٫٩٢٥ -  مستحق إلى البنوك*

 ١٣٠٫١٦٤ - - ١٣٠٫١٦٤ -  ضمان مستلم

       ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠للفترة المنتهية في 

)٥٨٣( -  صافي إيرادات الرسوم**  - - )٥٨٣(  

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

)٢٣( - - -  شراء ممتلكات ومعدات  )٢٣(  
  

بمبلغ  مستحقاتمليون لایر ُعماني من الشركات التابعة لـ إتش إس بي سي و ١٩٫٠بمبلغ  لدى بنوك أخرىأرصدة  * يتضمن المستحق إلى البنوك
  .٢٠١٩ سبتمبر ٣٠إلى الشركات التابعة لـ إتش إس بي سي كما في عن مصاريف مستحقة الدفع مليون لایر ُعماني  ٢٫٩

  
مليون لایر عماني متكبدة عن التعويض المستلم كضمان من الشركات التابعة                 ٠٫٨** يتضمن صافي إيرادات الرسوم مصروفات رسوم بمبلغ 

  لـ إتش إس بي سي.
  

الشركة األم    

 أخرى أطراف
عالقة  ذات

 بالمجموعة
 أعضاء
اإلدارة مجلس  اإلجمالي   آخرون 

  ٢٠١٩ ديسمبر ٣١كما في 
 عماني لایر

 باآلالف
عماني لایر  

 باآلالف
 عماني لایر

 باآلالف
 عماني لایر

 باآلالف
 عماني لایر

 باآلالف

      

  ١٢١٫٤٨٣  ١٢١٫١٣٠  ٣٥٣  -  -  وسلفيات قروض
  ٢٢٫٥٢٠  ١٩٫٤٣٧  ١٧٤  ٢٫٩٠٩  -  أخرى وحسابات وودائع جارية حسابات
  ١٥٧٫٣٦٢  ١٣٫٥٠٩  -  ١٤٣٫٨٥٣  -  وضمانات اعتماد خطابات

  ٦٣٧  ٦٣٧  -  -  -  قبول أوراق
  ٤٧٫٣٥٣  -  -  ٤٧٫٣٥٣  -  البنوك من مستحق
  ١٧٫٠٣٢  -  -  ١٧٫٠٣٢  -  *البنوك إلى مستحق

  ١٤٥٫٥٧٩  -  -  ١٤٥٫٥٧٩  -  ضمان مستلم
 

لـ التابعة لایر ُعماني من الشركات  ءالشيمليون لایر ُعماني وقروض بمبلغ  ١٢٫٤مبلغ ب أخرىلدى بنوك أرصدة   * يتضمن المستحق إلى البنوك
ديسمبر  ٣١في سي كما  بي إس إلى الشركات التابعة لـ إتش الدفع مليون لایر ُعماني عن مصاريف مستحقة ٤٫٦سي ومستحقات بمبلغ  بي إس إتش

٢٠١٩.  
  

 مع عالقة والشركات التابعة لـ إتش إس بي سي مشيًرا إلى أن العمالء األساسيين لهذه المعامالت لم يكونوا أطرافًا ذأبرم البنك المعامالت التالية مع 
  البنك. 

سبتمبر  ٣٠  سبتمبر ٣٠    ديسمبر ٣١ 
 ٢٠١٩ ٢٠١٩ ٢٠٢٠  

 
 لایر عماني 

 باآلالف
عماني  لایر  

 باآلالف
  لایر عماني 

  باآلالف
    

  -  -  ١٢٧٫٨٢٠  بيع القروض والسلفيات
  -  -  ٥٨٢  لتسهيل ترتيبات ودائع العمالء وعةالرسوم المدف

 ١٤٫٥٧٧  ١٤٫٥٧٧  -  شراء القروض والسلفيات
 

: بين ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠٪ سنوياً (٥٫٢٪ سنوياً. و ٤٫٧تحمل القروض والسلفيات المقدمة من األطراف ذات العالقة فائدة بمعدالت تتراوح بين 
: ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠( ٪ سنوياً ١٪ سنوياً و ٠٫٧سنوياً). تحمل ودائع األطراف ذات العالقة فائدة بمعدالت تتراوح بين ٪ ٤٫٧٠٪ سنوياً و ٣٫٧٥

٪ سنوياً).٢٫٠٪ سنوياً و ١٫٧بين   
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٢٨  
 

 تعويضات موظفي اإلدارة العليا

 
أشهر التسعةفترة   

 المنتهية في
أشهر التسعةفترة   

المنتهية في   
سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠   
 ٢٠٢٠  ٩٢٠١  

 
 لایر عماني 

 باآلالف
 لایر عماني

 باآلالف

      

  ١٫٢٦٣  ١٫٣٤٢  أجور ورواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل

  ٥٧  ٦٩  منافع ما بعد التوظيف
 ١٫٣٢٠  ١٫٤١١  

   القطاعات التشغيلية  ٢٣
  

  .(و) ٢٫١المالحظة  في البنك تقريرمناقشة العوامل المستخدمة لتحديد قطاعات  تمت
 

  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠ 

 

الخدمات 
المصرفية 

  التجارية

الثروة 
والخدمات 
المصرفية 

  الفردية

الخدمات 
المصرفية 

العالمية 
  واألسواق

مركز خدمات 
 اإلجمالي الشركات

 
لایر عماني 

  باآلالف
 لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
      

       صافي إيرادات الفوائد
  ٤١٫٥٤٠  )٢٩٩(  ١٢٫٣١٧  ٢٠٫٦٣٠  ٨٫٨٩٢  خارجي -    
  -  ٧٣  )٤٫٢٥٨(  ١٫٠٢٤  ٣٫١٦١  داخلي -    

 ٤١٫٥٤٠  )٢٢٦(  ٨٫٠٥٩  ٢١٫٦٥٤  ١٢٫٠٥٣  
  ٦٫١٥٢  )١١٠(  ٢٫٣٤٧  ٢٫٠٤٣  ١٫٨٧٢  صافي إيرادات الرسوم
  ٧٫١٧٦  -  ٣٫٠٨٩  ١٫٦٢١  ٢٫٤٦٦  صافي إيرادات التداول

لالستثمارات المالية المقاسة بالقيمة التغيرات في القيمة العادلة 
  )٧٥(  )٧٥(  -  -  -  العادلة من خالل الربح والخسارة

  )١٨(  ٤٦  )١٦(  )٣٠(  )١٨(  خرىاألتشغيل الإيرادات 
  ٥٤٫٧٧٥  )٣٦٥(  ١٣٫٤٧٩  ٢٥٫٢٨٨ ١٦٫٣٧٣  إجمالي إيرادات التشغيل

االنخفاض في قيمة التغير في الخسائر االئتمانية المتوقعة و
  )١٩٫٠٧٢(  -  )٩٫٧٦٣(  )٣٫٩١٠(  )٥٫٣٩٩(  الماليةاألصول 

  ٣٥٫٧٠٣  )٣٦٥(  ٣٫٧١٦  ٢١٫٣٧٨  ١٠٫٩٧٤  صافي إيرادات التشغيل
  )٣٥٫٤٩٧(  )٢٧٥(  )٤٫٨٦١(  )٢١٫٩٣٠(  )٨٫٤٣١(  إجمالي مصروفات التشغيل

  ٢٠٦  )٦٤٠(  )١٫١٤٥(  )٥٥٢( ٢٫٥٤٣  قبل الضريبة )الخسارةالربح/ (
  ٢٫٣٥٧٫٧١١  ١٢٥٫٢٦٨  ٥٠١٫٣٦٤  ٦٤٠٫٠٠٧  ١٫٠٩١٫٠٧٢  أصول قطاعية مبلغ عنها

  ٢٫٠٢٠٫٩٦٦  ٢١٫٢٥٣  ٣٨٩٫٤٤٢  ٦٣٣٫٧٣٨  ٩٧٦٫٥٣٣  التزامات قطاعية مبلغ عنها

  
  ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠ 

 

 الخدمات
 المصرفية
  التجارية

الثروة 
والخدمات 
المصرفية 

  الفردية

 الخدمات
 المصرفية

 العالمية
  واألسواق

 خدمات مركز
 اإلجمالي الشركات

 
 عماني لایر

  باآلالف
 عماني  لایر

  باآلالف
 عماني لایر

  باآلالف
 عماني لایر

 باآلالف
 عماني لایر

 باآلالف
      

            الفوائد إيرادات صافي
  ٤٥٫٥٣٣  )١٥٣(  ١٦٫١٣١  ٢١٫٩٩٠  ٧٫٥٦٥  خارجي -    
  -  )٤١٢(  )٦٫٠٢٧(  ٣٩٣  ٦٫٠٤٦  داخلي -    

 ٤٥٫٥٣٣  )٥٦٥(  ١٠٫١٠٤  ٢٢٫٣٨٣  ١٣٫٦١١  
  ٧٫٩٣٧  )١١٣(  ٢٫٩٣٣  ٣٫٢٥١  ١٫٨٦٦  الرسوم إيرادات صافي
  ١١٫٩٣٨  )١٥(  ٤٫١٤١  ٢٫٦٣٢  ٥٫١٨٠  التداول إيرادات صافي

 بالقيمة المقاسة المالية لالستثمارات العادلة القيمة في التغيرات
  )٥٩(  )٢(  )١٦(  )٢٤(  )١٧(  والخسارة الربح خالل من العادلة
  ٦٣٢  ٥٦٣  ٥٠  ١٦  ٣  األخرى التشغيل إيرادات
  ٦٥٫٩٨١  )١٣٢(  ١٧٫٢١٢  ٢٨٫٢٥٨  ٢٠٫٦٤٣  التشغيل إيرادات إجمالي
واالنخفاض في قيمة  المتوقعة االئتمانية الخسائر في التغير

  ١٫٠١٧  -  )١٠٦(  ٢٫٥٥٠  )١٫٤٢٧(  األصول المالية
  ٦٦٫٩٩٨  )١٣٢(  ١٧٫١٠٦  ٣٠٫٨٠٨  ١٩٫٢١٦  التشغيل إيرادات صافي
  )٣٦٫١٧٨(  )٥٣١(  )٤٫٧٦٦(  )٢١٫٧١١(  )٩٫١٧٠(  التشغيل مصروفات إجمالي
  ٣٠٫٨٢٠  )٦٦٣(  ١٢٫٣٤٠  ٩٫٠٩٧ ١٠٫٠٤٦  الضريبة قبل الربح

  ٢٫٤٧٢٫٠٣٦  ١٠٣٫٢٨٢  ٦٣٨٫٤٦٤  ٦٨٠٫٨٨٨  ١٫٠٤٩٫٤٠٢  عنها مبلغ قطاعية أصول
  ٢٫١٢٣٫٧٣٧  ٣٢٫١٩٤  ٣٨٧٫٦١٨  ٥٨٠٫٠٠١  ١٫١٢٣٫٩٢٤  عنها مبلغ قطاعية التزامات
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٢٩  
 

 كفاية رأس المالنسبة   ٢٤
 

) واللوائح التنظيمية ٢(اإلرشادات حول بازل  ١٠٠٩عند إدارة رأس المال، يتم االسترشاد بالبنك المركزي الُعماني من خالل التعميم رقم ب م 
توجب . ويتم احتساب كفاية رأس المال على فترات ربع سنوية ويُقدم تقرير عنها إلى البنك المركزي العُماني. وي٣لرأس المال بموجب إطار بازل 

 سبتمبر ٣٠( ٢٠٢٠بما في ذلك حاجز المحافظة على رأس المال لعام  %١٢٫٢٥على البنوك االحتفاظ بالحد األدنى من معدل كفاية رأس المال وهو 
  ) وفقاً لإلرشادات المنصوص عليها من قبل البنك المركزي العُماني.%١٣٫٥: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ و %١٣٫٥:  ٢٠١٩

  
إجراءات البنك المركزي العماني  – ١٩ –يتعلق بـ "كوفيد  ٢٠٢٠ يونيو ٣توجيه في فقد أصدر البنك المركزي العماني باإلضافة إلى ما تقدم ، 

 ١إجراءات إحترازية" بموجب ترتيب التعديل المؤقت للمرحلة " حيث قدم البنك المركزي العماني "٩وتطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم 
 الفئة تحتإلضافتها كجزء من رأس المال التنظيمي  ٩الخسائر اإلئتمانية المتوقعة بموجب معيار التقارير المالية الدولية رقم إلحتساب  ٢والمرحلة 

٢.  
  

من رأس المال. بالنسبة للخسائر  ٢ الفئةإلى  %١٠٠على ذلك ، سوف تستمر إضافة الخسائر اإلئتمانية المتوقعة من المرحلة األولى بنسبة  بناء
) ، فسوف يستمر في الحصول على ترتيب التخلص التدريجي المبكر ٢٠١٩ديسمبر  ٣١لسنة األساس (كما في  ٢اإلئتمانية المتوقعة في المرحلة 

في عام  %١٠٠بنسبة  ٢٠٢٠لعام  ٢) وتضاف الخسائر اإلئتمانية المتوقعة المتراكمة في المرحلة ٢٠٢١لعام  %٢٠و ٢٠٢٠لعام  %٤٠(أي 
 .٢٠٢٤وسيتم التخلص منها تدريجياً بحلول عام  ٢٠٢٠

 

سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠  ديسمبر ٣١   
 ٢٠١٩ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 

 
لایر عماني 

 باآلالف
 لایر عماني

 باآلالف
 لایر عماني

 باآلالف

  ٣٣٠٫٣٠٠  ٣١٨٫٥٢٩  ٣٢٥٫١٠٢  ١الفئة /١رأس مال األسهم العاديّة 
  ١٤٫٥٠٣  ١١٫٩٣٢  ٢٤٫٠٠٣  ٢رأس المال الفئة 

  ٣٤٤٫٨٠٣  ٣٣٠٫٤٦١  ٣٤٩٫١٠٥  التنظيمي المال رأس إجمالي

  ١٫٨٣٤٫٥٨٢  ١٫٧٩٥٫١٥٣  ١٫٦٣٥٫١٣٨  بالمخاطر مرجحة أصول
  %١٨٫٠٠  %١٧٫٧٤  %١٩٫٨٨  ١ الفئة/  ١ العادية األسهم مال رأس معدل

  %١٨٫٧٩  %١٨٫٤١  %٢١٫٣٥  المال رأس معدل إجمالي
  
  على النحو التالي: ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠اإلجراءات اإلحترازية المبينة أعاله ، فستكون نسبة كفاية رأس المال في  البنك يطبق لم إذا

 

سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠  ديسمبر ٣١   
 ٢٠١٩ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 

 
لایر عماني 

 باآلالف
 لایر عماني

 باآلالف
 لایر عماني

 باآلالف

  ٣٣٠٫٣٠٠  ٣١٨٫٥٢٩  ٣٢٥٫١٠٢  ١الفئة /١رأس مال األسهم العاديّة 
  ١٤٫٥٠٣  ١١٫٩٣٢  ١٩٫٥٨٧  ٢رأس المال الفئة 

  ٣٤٤٫٨٠٣  ٣٣٠٫٤٦١  ٣٤٤٫٦٨٩  التنظيمي المال رأس إجمالي

  ١٫٨٣٤٫٥٨٢  ١٫٧٩٥٫١٥٣  ١٫٦٣٥٫١٣٨  بالمخاطر مرجحة أصول
  %١٨٫٠٠  %١٧٫٧٤  %١٩٫٨٨  ١ الفئة/  ١ العادية األسهم مال رأس معدل

  %١٨٫٧٩  %١٨٫٤١  %٢١٫٠٨  المال رأس معدل إجمالي
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٣٠  
 

  النقد وما يماثل النقد    ٢٥
  

  سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠ إيضاحات 
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  الضريبة قبل الربح في مضمنة نقدية غير بنود (أ)٢٥
 عماني لایر

  باآلالف
 لایر عماني

  باآلالف
     

الربح التغيرات في القيمة العادلة لإلستثمارات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل 
  ٥٩  ٧٥ ١٠  والخسارة

  )١٫٠١٧(  ١٩٫٠٧٢ ٥  المالية األصول قيمة في واالنخفاضالتغير في الخسائر اإلئتمانية المتوقعة 
  ١٫٧٤٧  ١٫٩١٠   إستهالك ممتلكات ومعدات
  ١٫١٠٨  ٥٢٦ ٧  إهالك أصول غير ملموسة
  )٢١٦(  )١٠٧(   إهالك خصم إستثمار مالي

  ١٧١  ١٥٣   الفوائدتكلفة خدمات الموظفين الحالية مع 
  )٥٤٧(  ٣٨  من إستبعاد ممتلكات ومعدات (الربح)/الخسارة

   ١٫٣٠٥  ٢١٫٦٦٧  

    
 سبتمبر ٣٠ سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 

  التشغيلية األصول في التغير (ب)٢٥
 عماني لایر

 باآلالف
 لایر عماني

 باآلالف
    

 )٨٦٫٥٠٢( ١٢٥٫١٥٧  بالصافي -التغير في قروض وسلف إلى العمالء 
 )٥٫٥٧٨( ٤٫٠٩٠  التغير في  أصول أخرى

  ٩٢٫٠٨٠( ١٢٩٫٢٤٧( 

    
 سبتمبر ٣٠ سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 

  التشغيلية اإللتزامات في التغير (ج)٢٥
 عماني لایر

 باآلالف
 لایر عماني

 باآلالف
    

 ٦٢٫٦٥٦ )١٤٨٫٢٠٩(  التغير في ودائع من العمالء
 ١٫٦٣٣ )١٢٫٣١٠(  اإللتزامات األخرىالتغير في 

  )٦٤٫٢٨٩ )١٦٠٫٥١٩ 
    

  

 
  مبين أدناه:   المدققة غير المختصرة المرحلية المالي المركز قائمةتسوية مكونات النقد وما يماثل النقد مع البنود المقابلة المدرجة في   (د)٢٥
 

سبتمبر ٣٠   سبتمبر ٣٠   
  ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 

  
 لایر عماني

 باآلالف
 لایر عماني

 باآلالف
    تشتمل قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة غير المدققة على:

 ٢١٤٫٤٩٨ ٤٢٠٫٧١٤  نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي  
 ٢٥١٫٠٥٩ ٢٤٠٫٩٤٩  مستحق من البنوك  

 ٣٦٧٫٣٤٧ ١٩٦٫٧٢٣   أو أقل أشهر ثالثةفترات إستحقاق أصلية  –إستثمارات مالية 
 )٧٨٫٥٠٧( )٤٣٫٤٤٤(   مستحق إلى البنوك  

  ٧٥٤٫٣٩٧ ٨١٤٫٩٤٢ 
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٣١  
 

    

  تغطية السيولة  نسبة   ٢٦
 

: إطار نسبة تغطية السيولة ٣(بازل  ١١٢٧فيما يتعلق بنسبة تغطية السيولة، يتم االسترشاد بالبنك المركزي العُماني من خالل التعميم رقم ب م 
لعُماني. ومعايير اإلفصاح عن نسبة تغطية السيولة). ويتم احتساب نسبة تغطية السيولة على فترات شهرية ويُقدم تقرير عنها إلى البنك المركزي ا

) وفقاً لإلرشادات المنصوص %١٠٠: ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠( ٢٠٢٠لعام  %١٠٠ويتوجب على البنوك االحتفاظ بحد أدنى من نسبة تغطية السيولة يبلغ 
  ).%٢١٨ – ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠( %٢٠٠هو  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠لبنك كما في امتوسط نسبة تغطية سيولة  بلغ عليها من قبل البنك المركزي الُعماني.

 
  :٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠اإلفصاح عن نسبة تغطية السيولة للفترة المنتهية في 

٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠      
 غير القيمة إجمالي

 المرجحة
  (المتوسط*)

إجمالي القيمة  
المرجحة 

 (المتوسط*)
باآلالف عماني لایر  لایر عماني باآلالف     

    الجودة عالية السائلة األصول
  ٥٤٠٩٢٠   الجودة عالية السائلة األصول إجمالي  ١

    الصادرة النقدية التدفقات

  ٤٦٫٢٧٢  ٦٢٨٫٠٧٦  :ومنها الصغيرة، المؤسسات وودائع األفراد ودائع  ٢
  ١٦٫٥٣٥  ٣٣٠٫٧٠٥  ثابتة ودائع -   ٣
  ٢٩٫٧٣٧  ٢٩٧٫٣٧١  ثباتا أقل ودائع -   ٤
  ٤٠٠٫٦٩٥  ٨٩٥٫٥٠٣  اومنه مضمون، غير الخدمات المصرفية للشركات تمويل  ٥
  -  -  المتعاونة البنوك شبكات في والودائع) المقابلة األطراف(كافة  تشغيلية ودائع -   ٦

  ٤٠٠٫٦٩٥  ٨٩٥٫٥٠٣  )المقابلة األطراف(كافة  تشغيلية غير ودائع -   ٧
 - -  مضمون غير دين -   ٨
 - -  مضمون الخدمات المصرفية للشركات تمويل  ٩

  ٦٫٤٤٣  ٦٥٫٣٦٥  ومنها إضافية، متطلبات  ١٠
  -  -  األخرى الضمانات ومتطلبات المشتقات بمخاطر تتعلق صادرة تدفقات -   ١١
  -  -  الدين منتجات من التمويل بخسارة تتعلق صادرة تدفقات -   ١٢
  ٦٫٤٤٣  ٦٥٫٣٦٥  السيولة وتسهيالت ائتمانية تسهيالت -   ١٣
  ٩٥٢  ٩٥٢  أخرى تعاقدية تمويل التزامات  ١٤
  ٥٨٫٠٥٤  ١٫١٦١٫٠٨٧  أخرى طارئة تمويل التزامات  ١٥
 ٥١٢٫٤١٧ -  )١٥+١٠+٥+٢( الصادرة النقدية التدفقات إجمالي  ١٦

    الواردة النقدية التدفقات
  -  -  )معكوس شراء إعادة(مثل  مضمون إقراض  ١٧
  ٢٤٠٫٨٨٨  ٢٦٠٫٩٨٣  بالكامل السداد منتظمة تعرضات من واردة نقدية تدفقات  ١٨
  ٩٥٢  ٩٥٢  أخرى واردة نقديّة تدفقات  ١٩
  ٢٤١٫٨٣٩  ٢٦١٫٩٣٤  )١٩+١٨+١٧( الواردة النقدية التدفقات إجمالي  ٢٠

       
  ٥٤٠٫٩٢٠   الجودة عالية السائلة األصول إجمالي  ٢١
  ٢٧٠٫٥٧٧   )٢٠-١٦( الصادرة النقدية التدفقات صافي إجمالي  ٢٢
  %٢٠٠   )٢٢ /٢١( السيولة تغطية نسبة  ٢٣

 
 .)٢٠٢٠ سبتمبر - يوليو(* المتوسط البسيط للمالحظات اليومية على مدار فترة الثالثة أشهر األخيرة 
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٣٢  
 

 نسبة صافي التمويل الثابت   ٢٧
  

الصادر عن البنك المركزي العماني (التوجيهات حول نسبة صافي التمويل الثابت  ١١٤٧تخضع نسبة صافي التمويل الثابت للتعميم ب م 
حول نسبة صافي التمويل الثابت). تُحتسب نسبة صافي التمويل الثابت على فترات شهرية ويتم رفع تقارير عنها إلى البنك المركزي  واإلفصاحات

نسبة صافي التمويل  تكان .%١٠٠مع حد أدنى بنسبة  ٢٠١٨يناير  ١العماني. دخل معيار نسبة صافي التمويل الثابت حيز التنفيذ اعتباراً من 
 ).%١٣٩ – ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠( %١٤٨ هي ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠نك كما في الثابت للب

  

 :٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠ابت للفترة المنتهية في اإلفصاح عن نسبة صافي التمويل الث
  

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

  

  
 دون استحقاق

  
  أقل من 

  أشهر ٦

  أشهر  ٦
اكثر من إلى 

  سنة واحدة

  
سنة واحدة 

  فأكثر 

  
القيمة 

  المرجحة
 ٣٦٠٫٧٤٩ - - - ٣٦٠٫٧٤٩  رأس المال:  ١
  ٣٥٣٫٥٠٠ - - -  ٣٥٣٫٥٠٠  رأس المال التنظيمي ٢
 ٧٫٢٤٩ - - -  ٧٫٢٤٩  مال األخرىال أدوات رأس ٣
 ٥٨٣٫٨٥٣ ١٦٫٤٩٩ ٤٫٦٣٤  ١٣٫٧١٠  ٥٩٤٫٠١٢  ودائع األفراد وودائع العمالء من الشركات الصغيرة ٤
 ٣٠٨٫٤٣٠ - ٣٦ ١٠٥  ٣٢٤٫٥٢٢  ودائع ثابتة ٥
 ٢٧٥٫٤٢٣ ١٦٫٤٩٩ ٤٫٥٩٨ ١٣٫٦٠٥  ٢٦٩٫٤٩٠  ودائع أقل ثباتا ٦
 ٨١٩٫٠٤٤ ٣٠١٫٠٤٤ ١٩٫٨٩١ ٨٠٫٦٣٦  ٩٣٦٫٢٦٧  :الخدمات المصرفية للشركاتتمويل  ٧
  ٢١٫٧٢٢  -  -  -  ٤٣٫٤٤٤  ودائع تشغيلية ٨
  ٧٩٧٫٧١٩  ٣٠١٫٠٤٤  ١٩٫٨٩١  ٨٠٫٦٣٦  ٨٩٢٫٨٢٣  الخدمات المصرفية للشركات االخرىتمويل   ٩

      -  -  -  التزامات بأصول متقابلة متكافئة  ١٠
      ٣٨٨  ٢٢٫٢٠٩  ٣٥٫٨٨٠  التزامات أخرى:  ١١
        التزامات المشتقات لغرض نسبة صافي التمويل الثابت  ١٢

١٣  
جميع االلتزامات وحقوق المساهمين األخرى غير المشمولة 

   ٣٨٨ ٢٢٫٢٠٩  ٣٥٫٨٨٠  في الفئات المذكورة اعاله
 ١٫٧٦٤٫٠٤٣       إجمالي التمويل الثابت المتاح ١٤

     عناصر التمويل الثابت المطلوب

١٥ 
إجمالي األصول السائلة عالية الجودة لغرض نسبة صافي 

 ١٣٫٢٥٣ - - -  -  التمويل الثابت

١٦ 
المؤسسات المالية األخرى  المحتفظ بها لدىالودائع 

 ٢٧٫٦٦٦ - - -  ٥٥٫٣٣٢  ألغراض تشغيلية
 ١٫٠١٣٫٣١٦ ٨٧٦٫٢٦١ ٢٢٫٨٥١ ٦١٨٫١٦١  ٢٫٣١٠  القروض المنتظمة واالوراق المالية : ١٧

١٨ 
قروض منتظمة لمؤسسات مالية مضمونة بأصول سائلة 

 - - - -  -  عالية الجودة من المستوى األول

١٩ 
قروض منتظمة لمؤسسات مالية مضمونة بأصول سائلة 

غير  منتظمةعالية الجودة من غير المستوى األول وقروض 
  ٢٧٫٨٩١  -  -  ١٨٥٫٩٤٢  -  مضمونة لمؤسسات مالية 

٢٠  
قروض منتظمة لعمالء من غير المؤسسات المالية وقروض 
للعمالء من األفراد والشركات الصغيرة وقروض لصناديق 

  ٨٩٠٫٨٠٤  ٧٦٧٫٠٠٩  ٢٢٫٠١٦  ٤٣٠٫٤٤٠  -  مركزية ومؤسسات القطاع العام، منهاسيادية وبنوك 

٢١  
بموجب  %٣٥بمخاطر مرجحة أقل من أو تساوي  - 

  ٢٩٫٩٨٦  ٤٦٫١٣٢  -  -  -  لمخاطر االئتمان موحدال ٢منهج بازل 
  ٦٢٫٦٧٢  ١٠٩٫٢٥٢  ٨٣٥  ١٫٧٧٩  -  رهون عقارية سكنية منتظمة ، منها:  ٢٢

٢٣  
بموجب  %٣٥تساوي بمخاطر مرجحة أقل من أو  - 

  ٦١٫٣٦٥  ٩٤٫٤٠٧  ٨٣٥  ١٫٧٧٩  -  الموحد لمخاطر االئتمان ٢منهج بازل 
األوراق المالية لم ينقضي موعد استحقاقها وال تصنف  ٢٤

كأصول سائلة عالية الجودة، وتشمل األسهم المتداولة في 
 ١٫٩٦٤ - - -  ٢٫٣١٠  أسواق المال

        أصول بالتزامات متقابلة متكافئة ٢٥

 ٧٩٫٢٤٢ ١١٫٤١٧ - ٣٢٫٩٥٠  ٣٤٫٤٨٧  أصول أخرى: ٢٦

        سلع مادية متداولة، شاملة الذهب ٢٧

أولية من عقود المشتقات  كهوامشأصول مسجلة  ٢٨
        في صناديق األطراف المقابلة المركزية  المساهماتو

 ١٠٫٧٤١ ١٠٫٧٤١      أصول المشتقات لغرض نسبة صافي التمويل الثابت ٢٩

مشتقة لغرض نسبة صافي التمويل الثابت قبل  التزامات ٣٠
        خصم هامش الفرق المسجل

 ٦٨٫٥٠١ ١١٫٤١٧ ٣٨٨ ٢٢٫٢٠٩  ٣٤٫٤٨٧  جميع األصول األخرى غير المشمولة في الفئات السابقة ٣١

 ٦١٫٣٣٧ ٥٣٠٫٣٦١ ٤١٫٣٣٢ ٦٥٥٫٠٤٩  -  بنود خارج الميزانيّة العموميّةال ٣٢

 ١٫١٩٤٫٨١٤       إجمالي التمويل الثابت المطلوب ٣٣

  ١٤٧٫٦٤          نسبة صافي التمويل الثابت (%) ٣٤
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  المالية المرحلية المختصرة غير المدققة (تابع) المعلوماتإيضاحات حول 
  
 

٣٣  
 

 المالي الرفعنسبة    ٢٨
  

). تُحتسب الرفع المالينسبة بالخاصة  ٣(اإلرشادات حول بازل الصادر عن البنك المركزي العماني  ١١٥٧للتعميم ب م  الرفع الماليتخضع نسبة 
                       عتباراً منإحيز التنفيذ  الرفع المالينسبة شهرية ويتم رفع تقارير عنها إلى البنك المركزي العماني. دخل معيار ربع على فترات  الرفع المالينسبة 

 – ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠( %١١٫٧ هي ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠للبنك كما في  الرفع الماليكانت نسبة  .%٤٫٥مع حد أدنى بنسبة  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١
١٠٫٩%.( 

 
 ملخص المقارنة بين األصول المحاسبية ومقياس التعرض لنسبة الرفع المالي: ١الجدول 

  

  كما في  البند  
٣٠/٩/٢٠٢٠  

      
  ٢٫٣٥٧٫٧١١ وفقاً للقوائم المالية المنشورة المجمعةإجمالي األصول   ١
خضعت للتجميع ألغراض تسويات لالستثمارات في الكيانات البنكية أو المالية أو التأمينية أو التجارية التي   ٢

  -  محاسبية ولكن خارج نطاق التجميع التنظيمي
مانية المدرجة في الميزانية العمومية وفقاً لإلطار المحاسبي المطبق ولكنها مستثناة من تتسويات لألصول االئ  ٣

  -  مقياس التعرض لنسبة الرفع المالي
  ١٢٫٥٢٨  تسويات لألدوات المالية المشتقة  ٤
  -  لمعامالت تمويل األوراق المالية (مثل الشراء العكسي واإلقراض المضمون المماثل)تسويات   ٥
تسويات للبنود خارج الميزانية العمومية (مثل التحول إلى مبالغ مكافئة لالئتمان للتعرضات خارج الميزانية   ٦

  ٤٢٤٫٣٦٨  العمومية)
  )٤٫٣٨٤(  تسويات أخرى  ٧
  ٢٫٧٩٠٫٢٢٣  التعرض لنسبة الرفع المالي  ٨
      

  المالي الرفع لنسبة العام اإلفصاح نموذج: ٢ الجدول
  البند

  كما في
٣٠/٩/٢٠٢٠  

      

  ٢٫٣٥٧٫٧١١  البنود داخل الميزانية العمومية (باستثناء المشتقات ومعامالت تمويل األوراق المالية، ولكنها تشمل الضمانات)  ١
  )٤٫٣٨٤(  )٣وفقاً لبازل  ١ (مبالغ األصول المخصومة لتحديد رأس المال الفئة  ٢
  (باستثناء المشتقات ومعامالت تمويل األوراق المالية) إجمالي التعرضات داخل الميزانية العمومية   ٣

  ٢٫٣٥٣٫٣٢٧  )٢و ١(مجموع البندين 
    التعرضات للمشتقات  
التغير النقدي صافية من هامش على سبيل المثال، تكلفة االستبدال المرتبطة بجميع معامالت المشتقات (  ٤

  ١٠٫٨٠٥  المؤهل)
  ١٫٧٢٣  المبالغ اإلضافية عن التعرض المستقبلي المحتمل المرتبطة بجميع معامالت المشتقات  ٥
  -  إجمالي ضمانات المشتقات المقدمة عند الخصم من أصول الميزانية العمومية وفقاً لإلطار المحاسبي المطبق  ٦
  -  التغير النقدي المقدم في معامالت المشتقات)(اقتطاعات األصول المستحقة لهامش   ٧
  -  (الطرف المقابل المركزي المعفي من التعرضات التجارية التي تم تسويتها للعميل)  ٨
  -  القيمة االسمية الفعلية المعدلة للمشتقات االئتمانية المكتتبة  ٩

  -  المكتتبة)(تسويات اسمية فعالة معدلة واقتطاعات إضافية للمشتقات االئتمانية   ١٠
  ١٢٫٥٢٨  )١٠إلى  ٤إجمالي التعرضات للمشتقات (مجموع البنود   ١١
    تمويل األوراق المالية  ملةالتعرضات لمعا  

  -  إجمالي أصول معامالت تمويل األوراق المالية (مع عدم إدراج المقاصة) بعد تسوية المعامالت المحاسبية للبيع  ١٢
  -  النقدية المخصومة من إجمالي أصول معامالت تمويل األوراق المالية)(مبالغ الدائنيات والمديونيات    ١٣
  -  تعرض مخاطر ائتمان الطرف المقابل ألصول معامالت تمويل األوراق المالية  ١٤
  -  التعرضات لمعامالت الوكيل  ١٥
  -  )١٥إلى  ١٢تمويل األوراق المالية (مجموع البنود  ةإجمالي التعرضات لمعامل  ١٦
    التعرضات األخرى خارج الميزانية العمومية  

  ١٫٢٠٤٫١٤٥  التعرض خارج الميزانية العمومية بإجمالي القيمة االسمية  ١٧
  )٧٧٩٫٧٧٧(  (تسويات للتحويل إلى المبالغ المكافئة لالئتمان)  ١٨
  ٤٢٤٫٣٦٨  )١٨و ١٧البنود خارج الميزانيّة العمومية (مجموع البندين   ١٩
    التعرضات رأس المال وإجمالي  

  ٣٢٥٫١٠٢  ١رأس المال الفئة   ٢٠
  ٢٫٧٩٠٫٢٢٣  )١٩و ١٦و ١١و ٣إجمالي التعرضات (مجموع البنود   ٢١
    نسبة الرفع المالي  

  ١١٫٧  (%) ٣نسبة الرفع المالي وفقاً لبازل   ٢٢
      

  
  أرقام المقارنة   ٢٩

 

الربح في أرقام عملية إعادة التصنيف هذه إلى تغير لتتوافق مع عرض الفترة الحالية. ولم تؤد ٢٠١٩تمت إعادة تصنيف أرقام مقارنة معينة لعام 
وحقوق المساهمين المشمولة في تقرير الفترة السابقة.



  
  

    
 

  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

  ١٧٢٧ص.ب 
  ١١١الرمز البريدي 

  سلطنة عمان
www.hsbc.co.om 
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