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٣

٢٠٢١مارس ٣١رة الثالثة أشھر المنتھیة في تقریر مجلس اإلدارة لفت

المساھمون األفاضل،

.٢٠٢١نیابةً عن مجلس اإلدارة، یسرني أن أقدم لكم النتائج المالیة للربع األول للبنك من عام 

ملخص األداء

، ٢٠٢٠لیون لایر عماني للفترة نفسھا من سنة م٤٫٥ملیون لایر عماني مقارنة بصافي خسارة قدرھا ٤٫٣یظھر أداؤنا للربع األول صافي ربح بمبلغ 
التحسن والتي تعكس ، للبنكاألصول المالیةقیمة في نخفاض االاالنخفاض في الخسائر االئتمانیة المتوقعة ووقد كان ھذا مدفوعا في المقام األول إلى 

في ظل وجود مخاطر ٢٠٢١في بیئة االقتصاد الكلي نتیجة الرتفاع أسعار النفط. سنواصل مراقبة كیفیة تطور الوضع خالل الفترة المتبقیة من سنة 
أنحاء العالم بأن األسواق اإلقلیمیة قد تشھد ضعفاً في اإلقبال على السوق ال سیما مع الموجات الجدیدة من اإلصابة بفیروس كورونا المنتشرة في جمیع

والتي تھدد بعرقلة االنتعاش االقتصادي الھش.

ملیون لایر ١٤٫١مقارنة مع ٢٠٢١مارس ٣١ملیون لایر عماني للفترة المنتھیة في ١٢٫٣لیصل إلى %١٢٫٨انخفض صافي إیرادات الفوائد بنسبة 
الذي قابلھ جزئیاً انخفاض في مصروفات الفوائد مدفوعاً والمنخفضة أسعار الفائدة ببیئة تأثرت إیرادات الفوائد سلباً . ٢٠٢٠عماني لنفس الفترة من سنة 

ملیون لایر ٢٫٦مقارنة مع ٢٠٢١مارس ٣١ملیون لایر عماني للفترة المنتھیة في ٢٫٥بانخفاض ودائع العمالء. بلغ صافي إیرادات الرسوم مبلغ 
ض رسوم بطاقات االئتمان نتیجة النخفاض اإلنفاق.بسبب انخفا٢٠٢٠عماني لنفس الفترة من سنة 

ملیون لایر عماني للفترة نفسھا من السنة الماضیة، ٢٫٦ملیون لایر عماني مقارنة مع ١٫٧لیصل إلى %٣٤٫٦انخفض صافي إیرادات التداول بنسبة 
ویرجع ذلك إلى حد كبیر النخفاض أسعار الفائدة وأحجام المعامالت التبادلیة.

مقارنة مع صافي للبنك واالنخفاض في قیمة األصول المالیةملیون لایر عماني في الخسائر االئتمانیة المتوقعة ٢٫٢جیل صافي مبلغ محرر قدره تم تس
ملیون لایر عماني من الخسائر االئتمانیة المتوقعة ٢٫٤البنك مبلغ حررملیون لایر عماني للفترة نفسھا من السنة الماضیة. ١١٫٣مبلغ محمل بقیمة 

ملیون لایر عماني من الخسائر االئتمانیة المتوقعة للخدمات المصرفیة ٠٫٢وقدره مبلغ محّمل بجزئیا والتي تمت مقاصتھ للخدمات المصرفیة للشركات، 
حریر ھذه المبالغ إلى التحسن في بیئة االقتصاد الكلي مقارنة بالسنة السابقة.   لألفراد. وكما ھو موضح أعاله، یرجع السبب في ت

٢٠٢٠ملیون لایر ُعماني للفترة نفسھا من عام ١٢٫٢ملیون لایر ُعماني مقارنة مع ١٣٫٦لتصل إلى %١١٫٥ارتفعت مصروفات التشغیل بنسبة 
علقة بتقنیة المعلومات.ویرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع المصروفات المت

٣١ملیون لایر عماني كما في ١٬٥٢١٫٦ملیون لایر عماني مقارنة مع ١٬٣٤٦٫٧لتصل إلى %١١٫٥انخفضت القروض والسلفیات للعمالء بنسبة 
.٢٠٢٠مارس 

اضیة. وما زلنا نتمتع بسیولة قویة كما ملیون لایر عماني مقارنة بنفس الفترة من السنة الم٢٬٠٠٢٫١لتصل إلى %٣٫٥انخفضت ودائع العمالء بنسبة 
.٢٠٢١في نھایة مارس %٦٧٫٣یتضح من نسبة السلفیات إلى الودائع البالغة 

.٢٠٢٠مارس ٣١كما في%١٧٫٦مقارنة مع ٢٠٢١مارس ٣١كما في %٢٠٫٩البنك كفایة رأس المال نسبة بلغت 

تقدیم أفضل تجربة عمالء

أثرین الخدمات المصرفیة لألفراد وإدارة الثروات، واصلنا دعم عمالئنا خالل ھذه األوقات الصعبة. واستمر تطبیق تدابیر اإلغاثة للعمالء المتفي قطاع
، بما في ذلك تأجیل أقساط القروض وإعفاءات الرسوم.١٩-بكوفید

جذب العمالء من خالل حملة "سوبر ستارت" الكتساب العمالء. كما قمنا بتخفیف مع التركیز على من العاموأطلقنا مبادرات رئیسیة خالل الربع األول
لسوقیة.معاییر اإلقراض لبعض القطاعات من السوق على القروض وبطاقات االئتمان وخفضنا معدل الفائدة على القروض للعمالء الجدد لزیادة حصتنا ا

فسیة مقارنة بالبنوك األخرى.التي تمنح جوائز نقدیة تنا٢٠٢١كما أطلقنا خطة مندوس 
خالل وواصلنا تعمیق عالقاتنا من خالل برنامج الحلول المصرفیة للموظفین (وھو ثمرة تعاون مع قطاع الخدمات المصرفیة التجاریة في البنك) من

التسعیر التفضیلي، وبناء عالقاتنا لكي تالئم كبار العمالء لدینا من الشركات والمؤسسات.

لخدمات المصرفیة للشركات، قمنا بتنظیم ندوة افتراضیة حول  التمویل المستدام للشركات العمانیة، مع التركیز على القضایا البیئیة وفي قطاع ا
واالجتماعیة وقضایا الحوكمة والفرص المتاحة لتسریع الجھود لبناء مستقبل أكثر صحة وأكثر مرونة واستدامة للبالد.
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٤

دثین في  الندوة رئیسة مركز التمویل المستدام في بنك إتش إس بي سي باإلضافة إلى ممثلین من مجموعة أو كیو ومیناء صحار وكان من بین المتح
وشركة مسقط للمواشي، الذین قدموا رؤى ووجھات نظر حول كیفیة تحویل الطموحات حول المناخ إلى إجراءات قابلة للتنفیذ.

یًضا مبادرة جدیدة تركز على تعزیز أداء الشركات العمانیة  في القضایا البیئیة واالجتماعیة وقضایا الحوكمة . حیث وخالل ھذا الربع األول، أطلقنا أ
على تحقیق یھدف برنامج "لیفینج بزنس" إلى تزوید المشاركین بتدریب فردي یقدمھ خبراء في القضایا البیئیة واالجتماعیة وقضایا الحوكمة لمساعدتھم

دبي، مع دعوة الفائزین ٢٠٢٠امة الخاصة بھم. وستقدم الشركات األكثر تمیزاً مبادراتھا في جناح المملكة المتحدة في معرض إكسبو أھداف االستد
لحضور دورة في معھد قیادة االستدامة بجامعة كامبریدج.

االستثمار في موظفینا والمجتمع

یوماً تدریبیاً وتعلیمیاً. وتم تقدیم غالبیة ھذه البرامج من خالل حلقات تدریبیة وندوات ٧٥٣واصلنا االستثمار في برامج تدریب موظفینا، حیث قدمنا 
یشرف علیھا مدربون، بینما تم تقدیم الباقي من خالل التعلم اإللكتروني.

د والتوجیھ وتعزیز المھارات الرقمیة في كما قمنا بتدشین برنامجاً تدریبیاً یستھدف موظفي الخطوط األمامیة  نسعى من خاللھ إلدارة التغییر واإلرشا
الخدمات المصرفیة لألفراد وإدارة الثروات.

ع االستراتیجیة كما استكملنا دوراتنا التدریبیة على مھارات المستقبل والتي تدعم استراتیجیتنا في إنشاء "بنك متناغم مع المستقبل" و مناقشة المواضی
المرونة وعقلیة النمو.مثل حب االستطالع واالتصال واإلبداع و

١٧" والذي تضمن  ٢٠٢١وضمن إطار مشاریع التنمیة المستدامة في البنك ، قمنا بالتعاون مع مؤسسة  إنجاز ُعمان في تنظیم برنامج "تحدي إنجاز 
لول مبتكرة للتحدیات المختلفة التي فریقًا من جمیع دول مجلس التعاون الخلیجي. والھدف من البرنامج ھو اختبار قدرات المشاركین في التوصل إلى ح

تخاذ تواجھھا الشركات في عصرنا الحالي. كما یھدف إلى رفع روح ریادة األعمال بین المشاركین وتعزیز المھارات المھمة مثل العمل الجماعي وا
القرار وحل المشكالت والتفكیر االستراتیجي.

التغییرات التي طرأت على مجلس اإلدارة

، استقبلنا أعضاء جدد في مجلس اإلدارة، وھم: الفاضلة/ نجالء ٢٠٢١مارس ٢٨الجمعیة العامة السنویة  األخیر والذي تم عقده بتاریخ  في إجتماع 
زھیر الجمالي، والفاضل/ولویزوس ماماس كریستودولیدیس، والفاضل/ ورانجیت سینغ،  . وأنا على یقین من أن خبرتھم الطویلة ستساھم في دعم

ریادة بنك إتش إس بي سي ُعمان في القطاع المصرفي في البالد.وتعزیز 

واوي وأود أن أعرب بالنیابة عن مجلس اإلدارة عن خالص امتناني ألعضاء مجلس اإلدارة المنتھیة والیتھم، وھم: العمید ركن (متقاعد) ولید الز
للبنك خالل  األعوام الماضیة، ونتمنى لھم كل التوفیق في مساعیھم والدكتور جمعة ال جمعة والشیخ أیمن الحوسني، لمساھمتھم القیمة ودعمھم 

المستقبلیة.

الختام

قّدموه من وفي الختام، أود أن أعرب عن خالص شكري وامتناني لجمیع األطراف المعنیة والبنك المركزي العُماني والھیئة العامة لسوق المال على ما 
دعم متواصل للبنك.

مجلس اإلدارة أن أعرب عن خالص امتناني لجاللة السلطان ھیثم بن طارق حفظھ هللا ورعاه على قیادتھ الرشیدة، ونؤكد دعمنا كما أود بالنیابة عن
الكامل للحكومة العمانیة في جمیع األوقات.

كولز-السیر شیرارد كوبر 
رئیس مجلس اإلدارة
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 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في المدققة ملخص النتائج غير 
 

 
 مارس  31

2021 
 مارس  31

 نسبة التغير )%( 2020

  لایر ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف 

 (%11.5) 1,521,640 1,346,652 بالصافي -قروض وسلفيات للعمالء 

 (%3.5) 2,073,748 2,002,074 العمالءودائع 

 %0.1 330,665 330,973 صافي األصول

 - 0.165 0.165 *صافي األصول للسهم الواحد

 
 

 

فترة الثالثة أشهر 
 31المنتهية في 

 2021مارس 

فترة الثالثة أشهر 
 31المنتهية في 

 نسبة التغير )%( 2020مارس 

  باآلالفلایر ُعماني  لاير ُعماني باآلالف 

 (%12.7) 14,067  12,279 صافي إيرادات الفوائد

 %195.3 (4,475) 4,264 ربح / )خسارة( الفترة

 %200.0 (0.009) 0.009  **ربحية / )خسارة( السهم الواحد )على أساس سنوي(

 %3.28  %17.63 %20.91 ***نسبة كفاية رأس المال

 
مارس على عدد األسهم العادية  31الدفترية( للسهم الواحد بقسمة صافي األصول )القيمة الدفترية( في يتم احتساب صافي األصول )القيمة  *

 مارس. 31المصدرة في 
 

ين تم احتساب ربحيّة / )خسارة( السهم الواحد )على أساس سنوي( بقسمة صافي الربح / )الخسارة( بعد الضريبة المنسوب إلى المساهمين العادي **
 مارس على متوسط عدد األسهم العادية المصدرة للفترة. 31سنوي للفترة المنتهية في على أساس 

 
 كفاية رأس المال وفقاً لمعاهدة بازل لكفاية رأس المال. ويمّثل المعدل نسبة األصول المرجحة بالمخاطر إلى رأس المال.نسبة تم احتساب  ***
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 1065290أل استشارات مالية وإدارية ترخيص رقم  –  1065369 ألمحاسبون قانونيون ترخيص رقم 

   8055889 البطاقة الضريبية رقم  1230865سجل تجاري رقم  

المرحلية إلى مجلس إدارة   المختصرة الماليةالمعلومات فحص حول  تقرير
 ش.م.ع.ع عمان سي بي سا تشا نكب

المقدمة

، وقوائم 2021مارس  31ش.م.ع.ع كما في  ش اس بي سي عمانتبنك االمرفقة لغير المدققة فحصنا قائمة المركز المالي المختصرة المرحلية 
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، غير المدققة التغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية المختصرة المرحلية ، الدخل الشامل
ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  تفسيرية. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية المختصرة المرحليةالواإليضاحات  ، 34وعرضها وفقا

. وتتمثل مسؤوليتنا في التعبيرعن استنتاج )"الهيئة"( والحد األدنى لمتطلبات اإلفصاح الصادرة عن هيئة السوق المالية "التقارير المالية المرحلية" 
 حول هذه المعلومات المالية المختصرة المرحلية بناًء على فحصنا.

 الفحص نطاق

"فحص المعلومات المالية المرحلية التي يجريها المراقب المستقل للكيان". يتكون فحص   2410أجرينا فحصنا وفقاً للمعيار الدولي لعمليات الفحص  
إجراءات تحليلية المعلومات المالية المرحلية من االستفسار، وبشكل رئيسي من األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق 

ولذلك فهو ال يمكننا من الحصول على للتدقيق  يتم إجراؤها وفقا للمعايير الدولية  تدقيق  وإجراءات فحص أخرى. نطاق الفحص يقل كثيراً عن عملية  
 .تدقيقتبعاً لذلك، فنحن ال نعبر عن رأي . وتدقيقتأكيد بأننا سنتعرف على كافة األمور الجوهرية التي قد يتم التعرف عليها في عملية 

 االستنتاج

دادها، من كافة بناًء على الفحص الذي أجريناه، لم يسترعِ انتباهنا أي شيء يجعلنا نعتقد أن المعلومات المالية المختصرة المرحلية المرفقة لم يتم إع
 ."التقارير المالية المرحلية، 34جوانبها الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 2021أبريل  25
مسقط، سلطنة ُعمان

http://www.pwc.com/
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 2021مارس  31 المنتهية فيلفترة الثالثة أشهر المدققة قائمة الدخل الشامل المرحلية المختصرة غير  
 

  

فترة الثالثة أشهر 
مارس  31المنتهية في 

2021 

 فترة الثالثة أشهر
مارس  31 المنتهية في

2020 

 لایر ُعماني باآلالف  لاير ُعماني باآلالف  إيضاحات 

 19,151  16,164  3 إيرادات الفوائد  

 (5,084) (3,885) 4 مصروفات الفوائد  

 14,067  12,279   صافي إيرادات الفوائد  

 3,408  3,283   إيرادات الرسوم

 (837) (818)  مصروفات الرسوم

 2,571  2,465    صافي إيرادات الرسوم

 2,615  1,711   صافي إيرادات التداول

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

 (9) 120   بالصافي -إيرادات التشغيل األخرى 

صافي إيرادات التشغيل قبل المحمل من انخفاض قيمة القروض ومخصصات 
 16,575     االئتمان األخرى

 
 19,030 

 (11,330) 2,155  5 قيمة األصول المالية االنخفاض فيالتغير في الخسائر االئتمانية المتوقعة و

 7,700  18,730    صافي إيرادات التشغيل

 (5,752) (6,025)  تعويضات ومنافع الموظَّفين

 (5,558) (6,749) 6 مصروفات عمومية وإدارية

 (613) (827)  استهالك وانخفاض قيمة الممتلكات والمعدات وأصول حق االستخدام

 (252) -  7  ملموسةإهالك أصول غير 

 (12,175) (13,601)  إجمالي مصروفات التشغيل

 (4,475) 5,129   الربح / )الخسارة( قبل الضريبة

 -  (865)  مصروف الضريبة

 (4,475) 4,264   ربح / )خسارة( الفترة

    الدخل الشامل اآلخر  

    سوف يعاد تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارةالتي بنود ال

    أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 639  (800)  )خسارة( / ربح القيمة العادلة -

  8  (97)  الخسائر االئتمانية المتوقعة المدرجة في قائمة الدخل -

 (96) 120   ضريبة الدخل -

 551  (777)  بالصافي من الضريبة -)الخسارة( / الدخل الشامل اآلخر للفترة 

    

 (3,924) 3,487   إجمالي الدخل / )الخسارة( الشاملة للفترة

   8  األساسية والمعدلة -ربحية / )خسارة( السهم الواحد 

 (0.002) 0.002   للفترة )لایر ُعماني( -

 (0.009) 0.009   على أساس سنوي )لایر ُعماني( -
 

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



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

٨

٢٠٢١مارس ٣١كما في المدققة قائمة المركز المالي المرحلیة المختصرة غیر 

مارس ٣١في 
٢٠٢١

مارس٣١في 
٢٠٢٠

مدققة
دیسمبر ٣١في 

٢٠٢٠

لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالفإیضاحات
األصول

٢٢٩٬١١٥٢١٠٬١٥١٢٢٠٬٤٨٥نقدیة وأرصدة لدى البنوك المركزیة  
٢١٨٬٩٧٧٢٢١٬٤٩٨٢٢٧٬٤٤٨مستحق من البنوك  

٩١٬٣٤٦٬٦٥٢١٬٥٢١٬٦٤٠١٬٣٦٣٬٥٨٢بالصافي-قروض وسلفیات للعمالء 
١٠٦١٧٬١٢١٤٩٦٬٥٥٣٤٨٣٬٥٦٩استثمارات مالیة
١١٤٤٬٣٤٧٦٥٬٧٧٩٣٦٬٦١٠أصول أخرى  

-١٬٤٧١-١٢أصول غیر ملموسة
١٣١٩٬٦١٥٢٣٬٩٨٢١٩٬٤٨٨ممتلكات ومعدات  

٤٬٥١٧١٬٩٨٢٤٬٤٠٥أصول ضریبة مؤجلة
٢٬٤٨٠٬٣٤٤٢٬٥٤٣٬٠٥٦٢٬٣٥٥٬٥٨٧إجمالي األصول  

االلتزامات وحقوق المساھمین
االلتزامات

٨٤٬٥٣٨٦٧٬١٧٥٦٣٬٧٧٤مستحق إلى البنوك  
١٤٢٬٠٠٢٬٠٧٤٢٬٠٧٣٬٧٤٨١٬٩٠٥٬٧٧١ودائع من عمالء

١٥٥٧٬٦٩٩٦٩٬٣٢٢٥٤٬٣٥٤التزامات أخرى  
٥٬٠٦٠٢٬١٤٦٤٬٢٠٢التزامات ضریبة جاریة

٢٬١٤٩٬٣٧١٢٬٢١٢٬٣٩١٢٬٠٢٨٬١٠١إجمالي االلتزامات 

حقوق المساھمین
٢٠٢٠٠٬٠٣١٢٠٠٬٠٣١٢٠٠٬٠٣١رأس المال

٤٥٬٩٤٤٤٥٬٩٤٤٤٥٬٩٤٤(أ)٢١احتیاطي قانوني  
٩١٢١٬١٦٨١٬٦٨٩(ب)٢١احتیاطي القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

٨٤٬٠٨٦٨٣٬٥٢٢٧٩٬٨٢٢أرباح محتجزة  
٣٣٠٬٩٧٣٣٣٠٬٦٦٥٣٢٧٬٤٨٦حقوق المساھمین  صافي 

٢٬٤٨٠٬٣٤٤٢٬٥٤٣٬٠٥٦٢٬٣٥٥٬٥٨٧إجمالي االلتزامات وحقوق المساھمین  

بنود خارج المیزانیّة العمومیّة:

التزامات عرضیة وارتباطات

٧٢٬٨٨٤٧٧٬٧٠٠٨٢٬٦٢٢اعتمادات مستندیّة

٤٨٠٬٨٦٧٥٣٦٬٣٤٧٥١٠٬٨٤٣ضمانات وسندات أداء

١٦٩٩٤٬٦٠٩١٬٢٨٢٬٤٦٩١٬٠٠١٬٥٦٧أخرى

١٬٥٤٨٬٣٦٠١٬٨٩٦٬٥١٦١٬٥٩٥٬٠٣٢

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

بموجب قرار مجلس اإلدارة.٢٠٢١أبریل ٢٥تم اعتماد إصدار المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة في 

ملیكا بیتليكولز-السیر شیرارد كوبر

الرئیس التنفیذيرئیس مجلس اإلدارة



 

  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع
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 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في المدققة قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية المختصرة غير 

 رأس المال 
 احتياطي 

 قانوني

احتياطي القيمة 
العادلة من خالل 

 الدخل الشامل اآلخر
 أرباح 

 اإلجمالي محتجزة

 لاير ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف 

 351,992  105,400  617  45,944 200,031 2020يناير  1في 

      إجمالي الدخل / )الخسارة( الشاملة للفترة  

 (4,475) (4,475) -  - - خسارة الفترة  

      الدخل الشامل اآلخر للفترة  

صافي الحركة في القيمة العادلة ألدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 551  -  551  - - )بالصافي من الضريبة(

 551  -  551  - -  إجمالي الدخل الشامل اآلخر للفترة

 (3,924) (4,475) 551    الشاملة للفترةإجمالي الدخل / )الخسارة( 

      معاملة مع المساهمين مدرجة مباشرة في حقوق المساهمين  

 (17,403) (17,403) -  - - 2019توزيعات أرباح لعام 

 330,665  83,522  1,168  45,944 200,031 2020مارس  31في 

      

 327,486   79,822  1,689  45,944 200,031 2021يناير  1في 

      إجمالي الدخل الشامل للفترة  

 4,264  4,264  -  - - ربح الفترة  

      الدخل / )الخسارة( الشاملة األخرى للفترة  

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

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

  3,487  4,264  (777) - - إجمالي )الخسارة( / الدخل الشامل للفترة

      معاملة مع المساهمين مدرجة مباشرة في حقوق المساهمين  

 -  -  -  - - 2020توزيعات أرباح لعام 

 330,973  84,086  912  45,944 200,031 2021مارس  31في 

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



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع
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 2021مارس  31 لفترة الثالثة أشهر المنتهية فيالمدققة قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة غير 

 

  
فترة الثالثة أشهر 

 المنتهية في
فترة الثالثة أشهر 

 المنتهية في

  
 مارس  31

2021 
 مارس  31

2020 

 لایر ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف إيضاحات 

     التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 (4,475) 5,129   الربح / )الخسارة( قبل الضريبة  

    تسويات لـ:

 12,366  (1,266) )أ( 25 غير نقديّة مدرجة في الربح قبل الضريبةبنود  -

 (51,396) 10,922  )ب( 25 التغير في األصول التشغيليّة   -
 7,203  99,598  )ج( 25 التغير في االلتزامات التشغيليّة   -

 (5241) -   ضريبة مدفوعة -

 -  (17)  منافع تقاعد مدفوعة -
 (41,543) 114,366   صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( أنشطة التشغيل  

    
    التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار  

 (20,069) (10,157)  شراء استثمارات ماليّة  

 25,023  135  متحصالت من استحقاق استثمارات مالّية  

 (650) (633) 13 مجياتشراء ممتلكات ومعدات وبر

 -  -   متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات  
 4,304  (10,655)  صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من أنشطة االستثمار  

    
    التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل

 (17,403) -   توزيعات أرباح مدفوعة
    

 (54,642) 103,711     صافي التغير في النقد وما يماثل النقد

 797,388  799,707   النقد وما يماثل النقد في بداية الفترة

  742,746  903,418  )د( 25 النقد وما يماثل النقد في نهاية الفترة

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

   



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع
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 الشكل القانوني واألنشطة 1

 
، كشركة مساهمة ُعمانية عامة، ويزاول نشاطه 1979يناير  1تأسس بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع )"البنك" أو "إتش إس بي سي ُعمان"( في 

، مكتب بريد السيب الرئيسي، الرمز البريدي 1727كبنك تجاري من خالل شبكة من الفروع في سلطنة ُعمان. إن العنوان المسجل للبنك هو ص. ب. 
 .مسقطبورصة ، سلطنة ُعمان. وأسهم البنك مدرجة في 111

 
من أسهم البنك. والشركة األم  %51تمتلك إتش إس بي سي الشرق األوسط القابضة بي في )"إتش إس بي سي الشرق األوسط القابضة"( ما نسبته 

 بضة بي إل سي التي تأسست في إنجلترا.المطلقة لبنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع هي إتش إس بي سي القا

 

 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية 2
 

 أساس اإلعداد  2-1
 

 االلتزام بمعايير التقارير المالية الدولية )أ(
 

"التقارير المالية المرحلية"، الصادر عن مجلس معايير  34تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المختصرة للبنك وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
تجارية العُماني المحاسبة الدولية ومتطلبات اإلفصاح الواردة بقواعد ونماذج اإلفصاح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال وقانون الشركات ال

 واللوائح المنظمة الصادرة عن البنك المركزي العُماني.  
 

والتي تم  2020ديسمبر  31للبنك كما في وللسنة المنتهية في  المدققةيجب قراءة المعلومات المالية المرحلية المختصرة بالتزامن مع القوائم المالية 
الدولية التي تم إصدارها من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية ومتطلبات اإلفصاح الصادرة عن الهيئة العامة  إعدادها وفقاً لمعايير التقارير المالية

  لسوق المال واللوائح المنظمة الصادرة عن البنك المركزي العُماني.
 

المحاسبة الدولية ومن هيئته السابقة باإلضافة إلى التفسيرات تشتمل معايير التقارير المالية الدولية على المعايير المحاسبية الصادرة عن مجلس معايير 
  الصادرة من قبل لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية وهيئتها السابقة.

  
 عرض المعلومات )ب(

 
 المختصرة للبنك.العملة الوظيفية للبنك هي اللایر العُماني، وهي أيضاً عملة العرض المستخدمة في القوائم المالية المرحلية 

 
 أرقام المقارنة )ج( 

 
وعلى النحو المنصوص عليه في  34تتضمن هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة أرقاما مقارنة كما يقتضي المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 النماذج الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال.

 

 استخدام التقديرات واالفتراضات )د(
 

. إن اد المعلومات المالية المرحلية المختصرة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية استخدام تقديرات وافتراضات حول الظروف المستقبليةيتطلب إعد
تم بناًء عليها  استخدام المعلومات المتاحة وتطبيق االجتهادات متأصالن في وضع التقديرات، وقد تختلف النتائج الفعلية في المستقبل عن التقديرات التي

فاض قيمة إعداد المعلومات المالية. ترى اإلدارة أن السياسات المحاسبية الهامة للبنك التي تتطلب بالضرورة تطبيق اجتهادات هي التي تتعلق بانخ
 األصول المالية بالتكلفة المهلكة وانخفاض قيمة األصول غير المالية بالتكلفة المهلكة وتقييم األدوات المالية.

 
 



  بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع
 

 )تابع(المدققة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة غير 
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  التطورات المحاسبيّة المستقبليّة )هـ(

 

 .2020وآثارها المحتملة على القوائم المالية للبنك في التقرير السنوي والحسابات لعام تم تقديم معلومات عن التطورات المحاسبية المستقبلية 

. ويتوقع البنك أن 2021يناير  1نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية عدًدا من التعديالت البسيطة على معايير التقارير المالية الدولية اعتباًرا من 
 ا، على القوائم المالية للبنك.يكون لها تأثير غير جوهري، عند تطبيقه

 
 تحليل القطاع )و( 

 
مصروفات يمثل قطاع التشغيل أحد مكونات البنك الذي يمارس أنشطة تجارية قد يحقق من خاللها إيرادات ويتكبد مصروفات، بما في ذلك اإليرادات وال

التنفيذية هي صانع القرار التشغيلي الرئيسي، وتعمل كلجنة إدارية بموجب المتعلقة بالمعامالت مع أي من المكونات األخرى لدى البنك. إن اللجنة 
 .الصالحيات الممنوحة من قبل مجلس اإلدارة وتقوم بمراجعة نتائج قطاع التشغيل واتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد للقطاع وتقييم أدائه

 
 المنتجات والخدمات

 
 رفّية والخدمات الماليّة ذات الصلة لعمالئه.يقدم البنك مجموعةً شاملةً من الخدمات المص

 
تقدم الثروة والخدمات المصرفية الفردية مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات لتلبية االحتياجات المصرفية الشخصية، وتمويل  -

حسابات الجارية المستهلك واحتياجات إدارة الثروات للعمالء األفراد. بالمثل، تشمل عروض العمالء المنتجات المصرفية الشخصية )ال
وحسابات التوفير، والرهون العقارية والقروض الشخصية، وبطاقات االئتمان، وبطاقات السحب اآللي وخدمات الدفع المحلية والدولية( 

 .وخدمات إدارة الثروات )التأمين ومنتجات االستثمار وخدمات التخطيط المالي(
 
إلى العمل عمالء الخدمات المصرفية التجارية هم مجموعة من الشركات الصغيرة التي تركز بشكل أساسي على أسواقها المحلية وصوالً  -

تدعم الخدمات المصرفية التجارية العمالء بالمنتجات والخدمات المالية المصممة خصيصاً للسماح لهم بالعمل بكفاءة  مستوى العالم. على 
عن الخبرة في الخدمات المقدمة رأس المال العامل، والقروض ألجل، وخدمات الدفع وتسهيل التجارة الدولية، فضالً  لتشم.  والنمو

 .األسواق الماليةالوصول إلى 
 
الخدمات المصرفية العالمية واألسواق توفر حلوالً مالية مخصصة للعمالء من الحكومة والشركات والمؤسسات. توفر خطوط العمل التي  -

تركز على العميل مجموعة كاملة من القدرات المصرفية بما في ذلك التمويل والخدمات االستشارية والمعامالت؛ األعمال التجارية في 
األسواق التي تقدم خدمات االئتمان وأسعار الصرف والعمالت األجنبية وأسواق المال وخدمات األوراق المالية؛ وأنشطة االستثمار 

 .الرئيسية
 
 .ز خدمات الشركات تكاليف اإلشراف المركزي التي تدعم أعمالنايضم مرك -

 
  السياسات المحاسبية 2-2

 
الية كما في وللسنة إن السياسات المحاسبية التي طبقها البنك في هذه المعلومات المالّية المرحلية المختصرة تتفق مع تلك التي طبقها البنك في قوائمه الم

   .2020ديسمبر  31المنتهية في 
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 إيرادات الفوائد 3

 

مارس  31) 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  %3.04بلغت إيرادات الفوائد عن األصول المحملة بفوائد معدالً سنوياً شامالً قدره 

2020 - 3.45%.)  

 

 
فترة الثالثة أشهر 

 المنتهية في
فترة الثالثة أشهر 

  المنتهية في
 2020مارس  31 2021مارس  31 

 لایر ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف 

 17,116 14,194 قروض وسلفيات للعمالء

 1,293 1,077 استثمارات مالية

 730 163 مستحق من البنوك

 12 730 أخرى
 19,151 16,164 اإلجمالي

 
  مصروفات الفوائد 4

 

 (.%0.95 - 2020مارس  31) %0.77التكلفة السنوية الشاملة لألموال ، بلغ متوسط 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
فترة الثالثة أشهر  

 المنتهية في
 2021مارس  31

فترة الثالثة أشهر 
 المنتهية في 

 2020مارس  31
 لایر ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف 

 (5,031) (3,763) ودائع من عمالء

 (43) (81) مستحق إلى البنوك

 (10) (41) أخرى

 (5,084) (3,885) اإلجمالي
 
 

 بالصافي -النخفاض في قيمة األصول المالية التغير في الخسائر االئتمانية المتوقعة وا 5
 

 

فترة الثالثة أشهر  
 المنتهية في 

 2021مارس  31

 فترة الثالثة أشهر
 المنتهية في 

 2020مارس  31

 لایر ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف 

 (10,837) 2,817  قروض وسلفيات للعمالء

 14  97  مستحق من البنوك

 (492) (944) التزامات قروض وضمانات

 (7) 88  أصول مالية أخرى

 (8)   97  استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 (11,330) 2,155  اإلجمالي
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  مصروفات عمومية وإدارية 6

 

 

فترة الثالثة أشهر  
 31المنتهية في 

  2021مارس 

 فترة الثالثة أشهر
 المنتهية في 

 2020مارس  31

 لایر ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف 

 (411) (396) تسويق وإعالن*

 (680) (840) ومعدات يمبان

 (100) (194) اتصاالت

 (285) (290) تأمين

 (4,082) (5,029) مصروفات إدارية أخرى

 (5,558) (6,749) اإلجمالي

 
: 2020مارس  31مليون لایر ُعماني التي تمثل مصروفات سحب "جائزة مندوس" ) 0.2* تشمل مصروفات التسويق واإلعالنات للفترة الحاليّة مبلغ 

 مليون لایر ُعماني(. 0.3
 
 

 إهالك أصول غير ملموسة 7
 

 
 األساسية والمعدلة -ربحية السهم الواحد  8

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

 

 

فترة الثالثة أشهر 
 المنتهية في 

 2021مارس  31

فترة الثالثة أشهر 
 المنتهية في 

 2020مارس  31
 السنة المنتهية في 

 2020ديسمبر  31

 2,000,312  2,000,312  2,000,312 لعدد األسهم الصادرة )باآلالف(المتوسط المرجح 

 (8,211) (4,475) 4,264 الفترة / السنة )لایر عماني باآلالف()الخسارة(  /ربح 

    األساسية والمعدلة )لاير ُعماني( -السهم الواحد  / )الخسارة( ربحية

 (0.004) (0.002) 0.002 للفترة / السنة -

 (0.004) (0.009) 0.009 سنويعلى أساس  -

 
 

  

 

فترة الثالثة أشهر  
 31المنتهية في 

  2021مارس 

 فترة الثالثة أشهر
 المنتهية في 

 2020مارس  31

 لایر ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف 

 (252) - برمجيات
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 بالصافي -قروض وسلفيات للعمالء  9

 

 
 مارس 31

2021  
 مارس 31

2020 
 ديسمبر  31

2020 

 لایر ُعماني باآلالف لایر ُعماني باآلالف ُعماني باآلالفلاير  

 157,030  187,193  164,170  سحوبات على المكشوف

 27,809  28,904  27,642  بطاقات االئتمان

 1,168,280  1,282,351  1,133,392  قروض

 65,834  106,262   72,460  قروض استيراد نظيفة

 10,717  9,124  12,467  فواتير مخصومة / مشتراة

  1,429,670  1,613,834  1,410,131  إجمالي القروض والسلفيات

 (52,672) (49,627) (49,440) مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة

 (13,416) (42,567) (14,039) فوائد مجنبة*

 1,363,582  1,521,640  1,346,652  قروض وسلفيات )بالصافي(

 الفوائد المجنبة جزءًا من مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة ألغراض معايير التقارير المالية الدولية.* تشكل 
 
 

 تسوية مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على القروض والسلفيات للعمالء:
 

 2020ديسمبر  31 2020مارس  31  2021مارس  31  

 لایر ُعماني باآلالف باآلالفلایر ُعماني  لاير ُعماني باآلالف  

 38,776  38,776  52,672  يناير 1في 

 1,338  1,024  385  صافي إعادة قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة الناشئة من تحويل المرحلة

 17,160  10,646  (2,453) صافي اإلقراض الجديد والتغيرات في عوامل المخاطر

 (4,602) (819) (1,164) أصول مشطوبة

 52,672  49,627  49,440  ديسمبر 31مارس /  31في 

     
 (18,498) (11,670) 2,068  الخسائر االئتمانية المتوقعة المحررة / )المحملة( للفترة / السنة

 3,320  833   749  استردادات

 (15,178) (10,837) 2,817  إجمالي الخسائر االئتمانية المتوقعة المحررة / )المحملة( للفترة / السنة

 
 19-المخاطر المتعلقة بفيروس كوفيد

وتأثيره على االقتصاد العالمي بما في ذلك سلطنة عمان في التأثير على عمالئنا وأدائنا، وال تزال اآلثار المستقبلية  19-استمر تفشي فيروس كوفيد
بمستويات غير مسبوقة لحماية الصحة العامة ودعم االقتصادات المحلية وحماية  للوباء غير مؤكدة. وقد دفع تفشي الفيروس الحكومات إلى االستجابة

 سبل العيش.
 

ر والمتطلبات أدت تدابير وقيود الدعم الحكومي المختلفة في محاولة السيطرة على تفشي الفيروس إلى ظهور تحديات إضافية نظًرا للوتيرة السريعة للتغي
ركزي العماني مجموعة من التدابير لحماية استقرار اقتصاد البالد بما في ذلك تأجيل أقساط القروض المتضررين. التشغيلية الجوهرية. وقدم البنك الم

للنشاط االقتصادي سوف تختلف بناًء على مستويات الدعم الحكومي المستمر  19-إن سرعة عودة الدول والبلدان إلى مستويات ما قبل فيروس كوفيد
صول إلى اللقاحات والقدرة على طرحها. وال يزال هناك خطر حدوث موجات الحقة من العدوى، كما يتضح من ظهور المقدم ومستوى العدوى والو

 أنواع جديدة من الفيروس ونواصل مراقبة الوضع.
 

ورفع القيود الحكومية. ومع ذلك، هناك تباين جوهري في سرعة الدول اآلمال في تحقيق مناعة واسعة النطاق عبر رفع  19-لقاحات كوفيد تطوير
مع تنافس نشر اللقاحات وما زالت فعالية اللقاح وآثاره الجانبية على مدى آفاق زمنية مختلفة غير مؤكدة. لقد كانت االضطرابات واضحة وقد تستمر 

 أو في انتظار الموافقة أو تمت الموافقة عليها بالفعل.التطوير على الوصول إلى مجموعة اللقاحات سواء كانت قيد الدول 
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من األفراد والشركات، مما دفع البعض إلى المطالبة بإعفاءات من السداد وطالب البعض اآلخر عمالئنا كما أدى تفشي الفيروس إلى تغيرات في سلوك 

حّسنة لمخرجات بالتنازل أو تأجيل سداد أرصدة القروض. وقد أثرت هذه العوامل معًا على أداء نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة، مما يتطلب مراقبة م
ويضية. ويشمل ذلك التعديالت االجتهادية لإلدارة على أساس الحكم المتمرس من كبار مديري مخاطر االئتمان النموذج واستخدام ضوابط رقابية تع

عدم اليقين االقتصادي المستمر حالة على مدخالت النماذج الهامة. يمكن أن يؤثر  19-وإعادة معايرة نماذج الخسائر الرئيسية لمراعاة تأثيرات كوفيد
 ، ال سيما نمو الحجم، فضالً عن خلق تقلبات في مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة.إيراداتناعلى افتراضات  سلًبا 19-من تفشي كوفيد

 
 التعديالت االجتهادية لإلدارة

 
ل في الخسائر االئتمانية ، تعد التعديالت االجتهادية لإلدارة بمثابة زيادات أو تخفيضات قصيرة األج9في سياق معيار التقارير المالية الدولي رقم 

والتحقق  المتوقعة على مستوى العميل أو المحفظة لمراعاة األحداث األخيرة وأوجه القصور في النموذج والتقييمات األخرى المطبقة أثناء المراجعة
 من جانب اإلدارة.

 
نماذجنا. وتستمر دوافع التعديالت االجتهادية لإلدارة في ، تم تطبيق اجتهادات اإلدارة لتعكس العوامل الحيوية غير المدرجة في 2021مارس  31في 

تماد عليها من خالل التطور مع البيئة االقتصادية. ولدينا حوكمة داخلية مطبقة لمراقبة التعديالت االجتهادية لإلدارة بانتظام، وحيثما أمكن، لتقليل االع
تغرق تغيرات النماذج واسعة النطاق وقتًا للتطور وتحتاج إلى بيانات خسارة إعادة معايرة النموذج أو إعادة تطويره، حسب االقتضاء. سوف تس

. ولذلك، نستمر 19-ملحوظة التي يقوم عليها تطوير النماذج. وسيعاد النظر في النماذج بمرور الوقت بمجرد مالحظة اآلثار طويلة المدى لتفشي كوفيد
 .2021مستقبل المنظور في في توقع حدوث تعديالت اجتهادية من جانب اإلدارة في ال

 
لنتائج المحتملة. تم استخدام أربعة سيناريوهات اقتصادية لبيان أثر الطبيعة االستثنائية للبيئة االقتصادية الحالية وصياغة رؤية اإلدارة حول مجموعة ا

ة االقتصادية الحالية إلى قيام اإلدارة باختيار سيناريو أدت طبيعة البيئ ثالثة من هذه السيناريوهات مستمدة من توقعات وتقديرات توزيعية متفق عليها. 
تتم مناقشة السيناريوهات التي تم إعدادها لحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة بمزيد من  إضافي يمثل وجهة نظرها حول مخاطر الهبوط الشديد. 

 .2020من التقرير السنوي والحسابات لسنة  30التفصيل في اإليضاح رقم 
 

 يلي تحليل حركة الفوائد المجنبة لفترة الثالثة أشهر المنتهية: فيما
  

 2020ديسمبر  31 2020مارس  31  2021مارس  31 

 لایر ُعماني باآلالف لایر ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف 

 41,952  41,952  13,416  الرصيد في بداية الفترة / السنة

 3,394  783  690  مجنبة خالل الفترة / السنة

 (438) (104) (67) محررة إلى قائمة الدخل الشامل

 (31,492) (64) -  مشطوبة خالل الفترة / السنة

 13,416  42,567  14,039  الرصيد في نهاية الفترة / السنة

 
 فيما يلي فئات معدالت الفوائد على إجمالي القروض والسلفيات للعمالء:

 

 2020ديسمبر  31 2020مارس  31 2021مارس  31 

 لایر ُعماني باآلالف لایر ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف 

0-5% 983,037 1,147,802 1,010,485 

5-7% 367,942 398,135 357,767 

7-10% 24,383 32,146 26,567 

10-13% 3,431 3,300 3,381 

 31,470 32,451 31,338 %13أكثر من 

 1,429,670 1,613,834 1,410,131 اإلجمالي
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 :955فيما يلي تحليل االستحقاق لصافي القروض والسلفيات إلى العمالء وفقاً لتعميم البنك المركزي العُماني رقم ب م 
 

 2020ديسمبر  31 2020مارس  31 2021مارس  31 

 لایر ُعماني باآلالف لایر ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف 

 307,772 463,425 309,554 أشهر 0-6

 35,027 22,280 39,865 شهراً  6-12

 283,756 77,092 255,203 سنوات 1-3

 174,453 305,597 162,253 سنوات 3-5

 562,574 653,246 579,777 سنوات 5أكثر من 

 1,363,582 1,521,640 1,346,652 اإلجمالي

 
 تركز القروض والسلفيات:

 
  قروض وسلفيات للعمالء حسب القطاع

 2020ديسمبر  31 2020مارس  31  2021مارس  31 

 لایر ُعماني باآلالف لایر ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف 

 448,877  494,143  441,869  قروض شخصّية واستهالكّية

    

    التجارّية والشركات

 137,007  199,589  139,112  تجارة االستيراد

 81,835  91,537  86,646  اإلنشاءات

 169,992  221,956  169,603  التصنيع

 60,988  80,914  47,543  تجارة الجملة والتجزئة

 94,288  96,278  89,378  الكهرباء والغاز والمياه والنقل واالتصاالت

 113,743  116,195  115,356  الخدمات

 40,278  165,078  40,574  التعدين والمحاجر

  282,662  140,422  280,050  أخرى

  968,262  1,111,969  980,793 

  -  7,722  -  المؤسسات المالية

 1,429,670  1,613,834  1,410,131  إجمالي مجموع القروض والسلفيات  

    

 (52,672) (49,627) (49,440) مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة

 (13,416) (42,567) (14,039) فائدة مجنبة

 1,363,582  1,521,640  1,346,652  صافي القروض والسلفيات

 50,587  77,358  50,748  القروض المتعثرة

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

 

 
وفقاً لقواعد البنك 
 المركزي العُماني

 ً لمعيار التقارير  وفقا
 الفرق 9المالية الدولي رقم 

 لاير ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف باآلالفلاير ُعماني  2021مارس  31كما في 

 )المحمل( / المحرر من خسائر انخفاض القيمة إلى حساب الربح
 4,945 2,155 (2,790) والخسارة  

 11,822 56,063  44,241  مخصصات مطلوبة*

 - %3.60 %3.60 إجمالي معدل القروض المتعثرة )النسبة(

 %0.10 %0.87 %0.77 )النسبة(صافي معدل القروض المتعثرة 

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

 الصادرة عن البنك المركزي العُماني.يتجاوز متطلبات المخصص  9الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 
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 مع المخصص المطلوب وفقاً لقواعد البنك المركزي العماني )وفقاً لإلفصاح التوضيحي الصادر عن البنك المركزي العماني( كما في 9مقارنة المخصص المحتفظ به وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 
 2021مارس  31

 

 

تصنيف األصول وفقاً لقواعد 
 البنك المركزي العماني

تصنيف األصول وفقاً 
لمعيار التقارير المالية 

 9الدولي رقم 
القيمة إجمالي 
 الدفترية

المخصص المطلوب 
وفقاً لقواعد البنك 
 المركزي العُماني

المخصصات المحتفظ 
بها وفقاً لمعيار التقارير 

 9المالية الدولي رقم 

الفرق بين المخصص 
ك المطلوب وفقاً للبن
المركزي العُماني 

 والمخصص المحتفظ به
صافي القيمة 

 الدفترية

المجنبة وفقاً الفوائد 
لقواعد البنك المركزي 

 العُماني

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

 لاير ُعماني باآلالف ُعماني باآلالفلاير  لاير ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف  

 معياري

 169 793,657 3,180  7,898 11,078 801,555 المرحلة األولى

 965 528,100 (7,432) 12,994 5,562 541,094 المرحلة الثانية

 - - -  - - - المرحلة الثالثة

  1,342,649 16,640 20,892 (4,252) 1,321,757 1,134 

 قائمة خاصة

 - - -  - - - المرحلة األولى

 27 13,942 (2,184) 2,352 168 16,294 المرحلة الثانية

 16 373 20  66 86 439 المرحلة الثالثة

  16,733 254 2,418 (2,164) 14,315 43 

 دون المعياري

 - - -  - - - المرحلة األولى

 - - -  - - - المرحلة الثانية

 86 648 (453) 820 367 1,468 المرحلة الثالثة

  1,468 367 820 (453) 648 86 

 مشكوك في تحصيله

 - - -  - - - المرحلة األولى

 - - -  - - - المرحلة الثانية

 209 1,589 338  419 757 2,008 المرحلة الثالثة

  2,008 757 419  338 1,589 209 

 خسارة

 - - -  - - - المرحلة األولى

 - - -  - - - الثانيةالمرحلة 

 12,567 22,382 1,332  24,891 26,223 47,273 المرحلة الثالثة

  47,273 26,223 24,891  1,332 22,382 12,567 

بنود أخرى غير مشمولة في 
تعميم البنك المركزي العماني 

والتعليمات  977رقم ب م 
 ذات الصلة

 - 1,439,601 (759) 759 - 1,440,360 المرحلة األولى

 - 296,161 (5,026) 5,026 - 301,187 المرحلة الثانية

 - 1,045 (838) 838 - 1,883 المرحلة الثالثة

  1,743,430 - 6,623 (6,623) 1,736,807 - 

 اإلجمالي

 169 2,233,258 2,421  8,657 11,078 2,241,915 المرحلة األولى

 992 838,203 (14,642) 20,372 5,730 858,575 المرحلة الثانية

 12,878 26,037 399  27,034 27,433 53,071 المرحلة الثالثة

 14,039 3,097,498 (11,822) 56,063 44,241 3,153,561 اإلجمالي
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 2021مارس  31قروض وسلفيات معاد هيكلتها )وفقاً لإلفصاح التوضيحي الصادر عن البنك المركزي العماني( كما في 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

تصنيف األصول وفقاً لقواعد 
تصنيف األصول وفقاً  البنك المركزي العماني

لمعيار التقارير المالية 
 9الدولي رقم 

القيمة إجمالي 
 الدفترية

المخصص المطلوب 
وفقاً لقواعد البنك 
 المركزي العُماني

المخصصات المحتفظ بها 
وفقاً لمعيار التقارير 
 9المالية الدولي رقم 

بين المخصص الفرق 
المطلوب وفقاً للبنك 

المركزي العُماني 
 والمخصص المحتفظ به

صافي القيمة 
 الدفترية

المجنبة وفقاً الفوائد 
لقواعد البنك 

 المركزي العُماني

 ُعماني باآلالفلاير  لاير ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف  

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

 - 24,093 (212) 458 246 24,551 المرحلة األولى مصنفة على أنها منتظمة

 - 51,084 (4,745) 5,309 564 56,393 المرحلة الثانية

 16 373 20  66 86 439 المرحلة الثالثة

 16 75,550 (4,937) 5,833 896 81,383  اإلجمالي الفرعي

 - - -  - - - المرحلة األولى مصنفة على أنها متعثرة

 - - -  - - - المرحلة الثانية

 724 6,120 (312) 10,746 10,434 16,866 المرحلة الثالثة

  16,866 10,434 10,746 (312) 6,120 724 

 - 24,093 (212) 458 246 24,551 المرحلة األولى اإلجمالي

 - 51,084 (4,745) 5,309 564 56,393 المرحلة الثانية

 740 6,493 (292) 10,812 10,520 17,305 المرحلة الثالثة

 740 81,670 (5,249) 16,579 11,330 98,249 اإلجمالي
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  استثمارات ماليّة 10
 

 فيما يلي تفاصيل االستثمارات المالية:
 
 

 التكلفة        التكلفة التكلفة القيمة الدفترية القيمة الدفترية القيمة الدفترية* القيمة العادلة القيمة العادلة القيمة العادلة 

 ديسمبر 31 مارس 31 مارس 31 ديسمبر 31 مارس 31  مارس 31 ديسمبر 31  مارس 31 مارس 31 

 2021 2020 2020 2021 2020 2020 2021 2020 2020 

 
لاير ُعماني 

 باآلالف
لایر ُعماني 

 باآلالف
لایر ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لایر ُعماني 

 باآلالف
لایر ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لایر ُعماني 

 باآلالف
لایر ُعماني 

 باآلالف

          

          مسقط بورصة  -أوراق مالية متداولة 

 66,617 84,970 76,781 67,670 86,122 77,038 67,670 86,122 77,038 سندات حكومية

          استثمارات غير مدرجة وأخرى

 415,515 408,163 539,839 415,547 408,261 539,866 415,547 408,261 539,866 **أذون الخزانة

 260 260 260 210 260 210 210 260 210 أسهم ُعمانية غير مدرجة

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

 107 2,879 - 135 1,903 - 135 1,903 - وحدات صناديق االستثمار

 540,083 410,431 415,899 540,083 410,431 415,899 540,106 411,309 415,889 

          

 482,506 496,279 616,887 483,569 496,553 617,121 483,569 496,553 617,121 اإلجمالي

 
مليون لایر عماني( في احتياطي القيمة العادلة من  0.8: 2020ديسمبر  31مليون لایر عماني و 0.1: 2020مارس  31مليون لایر عماني ) 0.7*تم تسجيل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على االستثمارات المالية بقيمة 

 خالل الدخل الشامل اآلخر.
 مليون لایر عماني( 225.6: 2020ديسمبر  31مليون لایر عماني و 261.3: 2020مارس  31مليون لایر عماني ) 260.1بمبلغ  المدرجةالخزانة األجنبية أذون ** تشمل 
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 القيمة الدفترية لالستثمارات المالية

 

 2020ديسمبر  31 2020مارس  31  2021مارس  31 

 لایر ُعماني باآلالف لایر ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف 

    استثمارات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 415,547 408,261 539,866 أذون الخزانة

 67,670 86,122 77,038 سندات حكومية

 200 250 200 استثمارات أخرى

 617,104 494,633 483,417 

    الخسارةاستثمارات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 152 1,920 17 استثمارات أسهم

 483,569 496,553 617,121 اإلجمالي

 
 

  أصول أخرى 11
 

 2020ديسمبر  31 2020مارس  31  2021مارس  31 

 لایر ُعماني باآلالف لایر ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف 

 22,149  35,590  25,705   أوراق قبول

 (167) (77) (101) المتوقعة من أوراق القبولالخسائر االئتمانية 

 21,982  35,513  25,604  أوراق قبول )بالصافي من الخسائر االئتمانية المتوقعة(

 10,569  12,843  13,910  إدراج األثر اإليجابي للسوق -مشتقات 

 408   819  626  دفعات مقدمة وإيرادات مستحقة

 3,180  2,899  3,027  أصول حق االستخدام

 471  13,705  1,180  أخرى

 36,610  65,779  44,347  اإلجمالي

 
 

 أصول غير ملموسة 12
 

 2020ديسمبر  31 2020مارس  31 2021مارس  31 

 لایر ُعماني باآلالف لایر ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف 

 5,025  2,418  - برمجيات

 (1,227) (947) - ناقصاً: اإلهالك

 (3,798) -  - ناقصاً: االنخفاض في القيمة

 -  1,471  - اإلجمالي

 
 

 ممتلكات ومعدات 13
 

مليون لایر ُعماني(. كانت قيمة الممتلكات والمعدات  0.7: 2020مارس  31مليون لایر عماني خالل الفترة ) 0.6تمت إضافة ممتلكات ومعدات بمبلغ 
 مليون لایر عماني(. 0.4: 2020مارس  31مليون لایر عماني ) 0.5التي تم استبعادها خالل الفترة 
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 ودائع من العمالء 14
 

 2020ديسمبر  31 2020مارس  31  2021مارس  31 

 لاير ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف 

    فيما يلي تفاصيل الودائع:

 893,758 1,109,150 972,943 حسابات جارية وتحت الطلب

 416,286 403,160 419,910 حسابات توفير

 591,533 558,156 605,396 ودائع ألجل

 4,194 3,282 3,825 أخرى

 1,905,771 2,073,748 2,002,074 اإلجمالي

 
 :955فيما يلي تحليل استحقاق ودائع العمالء وفقاً لتعميم البنك المركزي العُماني رقم ب م 

 

 2020ديسمبر  31 2020مارس  31 2021مارس  31 

 لایر ُعماني باآلالف لایر ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف 

 728,807 757,371 791,716 أشهر 0-6

 264,116 328,454 273,088 شهراً  6-12

 167,115 213,460 168,655 سنوات 1-3

 391,609 367,546 394,612 سنوات 3-5

 354,124 406,917 374,003 سنوات 5أكثر من 

 1,905,771 2,073,748 2,002,074 اإلجمالي

 
 فيما يلي فئات معدالت الفائدة على الودائع:

 

 2020ديسمبر  31 2020مارس  31 2021مارس  31 

 لایر ُعماني باآلالف لایر ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف 

0-2%  1,589,118 1,585,987 1,492,910 

2-5%  412,956 487,761 412,861 

 1,905,771 2,073,748 2,002,074 اإلجمالي

 
 

 التزامات أخرى 15
  

 2020ديسمبر  31 2020مارس  31 2021مارس  31 

 لایر ُعماني باآلالف لایر ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف 

 4,337 1,512 871 إدراج األثر السلبي للسوق -مشتقات 

 1,389 1,374 1,436 منافع التقاعدالتزام 

 22,149 35,590 25,705 أوراق قبول

 446 539 432 مخصصات

 خسائر ائتمانية متوقعة على بنود خارج الميزانية العمومية وارتباطات
 3,245 5,521 أخرى  

 
4,580 

 4,973 3,208 3,623 مستحقات وإيرادات مؤجلة

 3,208 2,388 2,968 التمويليالتزامات بموجب عقود اإليجار 

 13,272 21,466 17,143 أخرى

 54,354 69,322 57,699 اإلجمالي
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 التزامات عرضية وارتباطات ومشتقات 16

 

 2020ديسمبر  31 2020مارس  31 2021مارس  31 

 لایر ُعماني باآلالف لایر ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف 

 522,150 550,778 520,581 وقابلة لإللغاء بدون شروط*التزامات غير مسحوبة 

 61,438 82,071 67,169 التزامات غير مسحوبة وغير قابلة لإللغاء بدون شروط

 195,064 460,970 183,944 عقود الصرف األجنبي اآلجلة

 222,915 188,650 222,915  مقايضات معدالت الفائدة

 1,001,567 1,282,469 994,609 اإلجمالي

 
مليون لایر عماني( تعتبر جزءا من  98: 2020ديسمبر  31مليون لایر عماني ) 99*االلتزامات غير المسحوبة وقابلة لإللغاء بدون شروط بمبلغ 

 .9التزامات القروض وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 
 

القائمة بحق البنك. واستناداً إلى رأي المستشار القانوني للبنك، ترى إدارة البنك أنه ال ، كانت هناك بعض الدعاوى القانونية 2021مارس  31كما في 
 يتوقع أن ينتج أي التزام إضافي من هذه الدعاوى وبالتالي من غير الضروري تكوين أي مخصصات إضافية في هذا الصدد.
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 العادلة أساس تقييم األصول وااللتزامات المالية التي يتم قياسها بالقيمة 17
 

 أساليب التقييم 

 اإلجمالي 2المستوى  1المستوى  

 لاير ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف 

    2021مارس  31في 

    األصول

 13,910 13,910 -  مشتقات

 617,104 357,001 260,103 استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 17 17 - استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

    االلتزامات

 871 871 - مشتقات  

 234,170 234,170 - ودائع من العمالء

    

    2020مارس  31في 

    األصول

 12,843 12,843 -  مشتقات

 494,633 233,336 261,297 الشامل اآلخراستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 1,920 1,920 - استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

    االلتزامات

 1,512 1,512 - مشتقات

 193,922 193,922 - ودائع من العمالء

    

    2020ديسمبر  31في 

    األصول

 10,569 10,569 -  مشتقات

 483,417 257,814 225,603 مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراستثمارات 

 152 152 - استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

    االلتزامات

 4,337 4,337 - مشتقات

 232,610 232,610 - ودائع من العمالء

 
 االستثمارات المالية والمشتقات

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

 
تستند التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى أفضل تقديرات اإلدارة ويكون معدل الخصم هو معدل عند استخدام أساليب التدفقات النقدية المخصومة، 

 يتعلق بالسوق بالنسبة ألداة مالية مماثلة بتاريخ التقرير.
 

للعقود في القيمة الدفترية لألصول يتم تقييم عقود صرف العمالت األجنبية استناداً إلى البيانات المشتقة من السوق. تم إدراج تعديالت القيم السوقية 
 وااللتزامات األخرى.

 
المفصح عنها في القوائم الماليّة المراجعة األخيرة للبنك عن السنة  2لم يكن هناك أي تغيير على أساس تقييم األصول وااللتزامات الماليّة في المستوى 

 .2020ديسمبر  31المنتهية في 
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 عدم تطابق األصول وااللتزامات 18
 

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

 2020ديسمبر  31 2020مارس  31 2021مارس  31 

 األصول فترات االستحقاق
االلتزامات وحقوق 

 األصول عدم التطابق المساهمين
االلتزامات وحقوق 

 األصول عدم التطابق المساهمين
االلتزامات وحقوق 

 عدم التطابق المساهمين

 
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لایر ُعماني 

 باآلالف
لایر ُعماني 

 باآلالف
لایر ُعماني 

 باآلالف
 لایر ُعماني

 باآلالف
لایر ُعماني 

 باآلالف
لایر ُعماني 

 باآلالف

 315,502  845,501 1,161,003 503,610  889,584 1,393,194 361,004  933,259 1,294,263 أشهر 0-6

 (198,059) 256,961 58,902 (296,570) 327,163 30,593 (214,142) 277,583 63,441 شهراً  6-12

 136,405  167,115 303,520 (133,035) 213,460 80,425 123,245  168,655 291,900 سنوات 1-3

 (172,564) 391,609 219,045 (34,299) 367,546 333,247 (195,160) 394,612 199,452 سنوات 3-5

 (81,284) 694,401 613,117 (39,706) 745,303 705,597 (74,947) 706,235 631,288 سنوات 5أكثر من 

 -  2,355,587 2,355,587 -  2,543,056 2,543,056 -  2,480,344 2,480,344 اإلجمالي
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  التعرض لمخاطر االئتمان 19
 

 9ملخص األدوات المالية التي تطبق عليها متطلبات انخفاض القيمة في معيار التقارير المالية الدولي رقم 
 

 2020ديسمبر  31 2020مارس  31 2021مارس  31 

  

إجمالي القيمة 
الدفترية / 

االسمية 
)بالصافي من 

الفوائد 
 المجنبة(

مخصص 
الخسائر 

االئتمانية 
 المتوقعة

إجمالي القيمة 
الدفترية / 

االسمية 
)بالصافي من 

الفوائد 
 المجنبة(

مخصص 
الخسائر 

االئتمانية 
 المتوقعة

إجمالي القيمة 
الدفترية / 

االسمية 
)بالصافي من 

الفوائد 
 المجنبة(

مخصص 
الخسائر 

االئتمانية 
 المتوقعة

 

لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

لایر عماني 
 باآلالف

 (241) 220,726 (181) 210,332 (210) 229,325 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

 (170) 227,618 (39) 221,537 (77) 219,054 مستحق من البنوك  

       للعمالءقروض وسلفيات 

 (9,570) 447,429 (9,802) 492,812 (9,292) 440,369 الثروة والخدمات المصرفية الفردية -

 (43,102) 968,825 (39,825) 1,078,455 (40,148) 955,723 الخدمات المصرفية للشركات -

 (167) 22,149 (77) 35,590 (101) 25,705 أصول أخرى

إجمالي مجموع القيمة الدفترية في الميزانية 
 (53,250) 1,886,747 (49,924) 2,038,726 (49,828) 1,870,176 العمومية

 (4,580) 691,218 (3,245) 715,020 (5,521) 652,443  قروض وارتباطات أخرى متعلقة باالئتمان

إجمالي القيمة االسمية خارج الميزانية 
 (4,580) 691,218 (3,245) 715,020 (5,521) 652,443 العمومية

       

 القيمة العادلة 

مذكرة مخصص 
الخسائر 

االئتمانية 
 القيمة العادلة المتوقعة

مذكرة 
مخصص 
الخسائر 

االئتمانية 
 القيمة العادلة المتوقعة

مذكرة 
مخصص 
الخسائر 

االئتمانية 
 المتوقعة

 
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لایر ُعماني 

 باآلالف
لایر ُعماني 

 باآلالف
لایر ُعماني 

 باآلالف
لایر ُعماني 

 باآلالف

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 الدخل الشامل

 (811) 483,217 (107) 494,633 (714) 616,904 اآلخر 

 
 

  رأس المال 20
 

 - 2020ديسمبر  31و 2020مارس  31لایر ُعماني للسهم الواحد ) 0.100مدفوعاً بالكامل بقيمة سهماً  2,000,312,790ينقسم رأس مال البنك إلى 
لایر ُعماني  0.100مليون سهم بقيمة  7,500لایر ُعماني للسهم الواحد(. يبلغ رأس المال المصرح به للبنك  0.100سهماً بقيمة  2,000,312,790

 للسهم الواحد(. 0.100مليون سهم بقيمة  7,500 - 2020ديسمبر  31و 2020مارس  31للسهم الواحد )
 

  المساهمون الرئيسيون
 

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

 2020ديسمبر  31 2020مارس  31 2021مارس  31 

 عدد األسهم عدد األسهم عدد األسهم 

 1,020,159,523 1,020,159,523 1,020,159,523 إس بي سي الشرق األوسط القابضة بي فيإتش 
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 االحتياطيات 21

 
  احتياطي قانوني (أ)

 
من أرباح السنة لحساب االحتياطي القانوني حتى يبلغ الرصيد المتراكم  %10وفقاً لقانون الشركات التجارية في سلطنة عمان، تُخصَّص سنوياً 

 لالحتياطي ما يعادل ثلث رأس مال البنك المدفوع، وهذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.
 

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

مالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل يمثل احتياطي القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تغيرات القيمة العادلة )بالصافي من الضريبة( لألصول ال
 الدخل الشامل اآلخر.  

 
 

 من أسهم البنك     %10األطراف ذات العالقة ومن يملكون  22
 

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

 أسرهم.
 

س اإلدارة في لضمنهم أعضاء مجموظفو اإلدارة العليا هم األشخاص الذين يملكون الصالحية والمسؤولية لتخطيط وتوجيه أنشطة البنك والتحكم بها، ومن 
 البنك.

 
 %10أو أكثر من أسهم البنك شركات أو أفراد أو عائالت. ويتم تضمين العائالت إذا كان إجمالي أسهم أفراد العائلة يبلغ  %10يمكن أن يكون من يملكون 

 ون لهم تأثير أو أن يتأثروا بذلك الشخص في تعامالتهم مع البنك.أو أكثر من أسهم البنك. إّن أفراد العائلة لفرد ما هم أولئك الذين من المتوقع أن يك
 

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

مجموعة إتش إس بي سي ويقدم ويستلم خدمات أو يدخل في معامالت مع عدد من شركات مجموعة إتش إس بي سي، بما في ذلك المشاركة في تكلفة 
حاء العالم واالستفادة من العقود العالمية لإلعالنات وأبحاث التسويق والتدريب وغيرها من المجاالت تطوير المنصات التكنولوجية المستخدمة في جميع أن

 التشغيلية. وتتم هذه المعامالت مع األطراف ذات العالقة بشروط تماثل تلك المعروضة لألطراف غير ذات العالقة.
 

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

 

 الشركة األم 
أطراف أخرى ذات 
 عالقة بالمجموعة

أعضاء مجلس 
 اإلجمالي آخرون   اإلدارة

 2021مارس  31
لاير ُعماني 

 باآلالف
 لاير ُعماني

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف

 83,699 83,122 577 -  - قروض وسلفيات

 15,703 12,015 586 3,102  - حسابات جارية وودائع وحسابات أخرى

 136,022 10,747 -  125,275  -  خطابات اعتماد وضمانات

 888 888 -  -  - أوراق القبول

 53,446  -  -  53,446  - مستحق من البنوك

 36,562  -  -  36,562  - مستحق إلى البنوك*

 70,109  -  -  70,109  - ضمانات مستلمة

      2021مارس  31للفترة المنتهية في 

 (61) -  -  (61) - صافي إيرادات الرسوم**

 (4,447) (234) (6) (4,207) - مصروفات تشغيل أخرى

إتش إس بي سي واستحقاق  تابعة لــمليون لایر عماني من شركات  34.0بقيمة  (فوسترولدى بنوك أخرى )* يشتمل المستحق إلى البنوك على أرصدة 
 .2021مارس  31في إتش إس بي سي كما تابعة لــ مليون لایر عماني لمصروفات مستحقة الدفع إلى شركات  2.5بقيمة 

 
إتش إس بي تابعة لــ مليون لایر عماني متكبدة على التعويض المستلم كضمان من شركات  0.1** يشمل صافي إيرادات الرسوم مصروفات رسوم بقيمة 

 سي.
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 الشركة األم 

أطراف أخرى 
ذات عالقة 
 بالمجموعة

أعضاء مجلس 
 اإلجمالي آخرون   اإلدارة

 2020مارس  31
لایر ُعماني 

 باآلالف
لایر ُعماني 

 باآلالف
لایر ُعماني 

 باآلالف
لایر ُعماني 

 باآلالف
لایر ُعماني 

 باآلالف

 116,781  116,436  345  -  - قروض وسلفيات

 22,965  19,881  211   2,873  - حسابات جارية وودائع وحسابات أخرى

 157,801  13,135  -  144,666  -  خطابات اعتماد وضمانات

 8,771  8,771  -  -  - أوراق قبول

 42,367  -  -  42,367  - مستحق من البنوك

 15,820  -  -  15,820  - مستحق إلى البنوك*

 139,171  -  -  139,171  - ضمانات مستلمة

      2020مارس  31للفترة المنتهية في 

 (65) -  -  (65) - صافي إيرادات الرسوم**

 (3,664) (285) (4) (3,375) - مصروفات تشغيل أخرى

 (5) (5) -  -  - شراء ممتلكات ومعدات

 
 

إتش إس بي سي واستحقاق  تابعة لــمليون لایر عماني من شركات  13.1بقيمة  (فوسترولدى بنوك أخرى )* يشتمل المستحق إلى البنوك على أرصدة 
 .2020مارس  31إتش إس بي سي كما في  تابعة لـــمليون لایر عماني لمصروفات مستحقة الدفع إلى شركات  2.7بقيمة 

 
إتش إس بي تابعة لــ مليون لایر عماني متكبدة على التعويض المستلم كضمان من شركات  0.2** يشمل صافي إيرادات الرسوم مصروفات رسوم بقيمة 

 سي.
 

 

 الشركة األم

أطراف أخرى 
ذات عالقة 
 بالمجموعة

أعضاء مجلس 
 اإلجمالي آخرون اإلدارة

لایر ُعماني  
 باآلالف

لایر ُعماني 
 باآلالف

لایر ُعماني 
 باآلالف

لایر ُعماني 
 باآلالف

لایر ُعماني 
 باآلالف

      2020ديسمبر  31كما في 
 89,787 89,402 385 - - وسلفياتقروض 

 14,499 11,236 386 2,877 - حسابات جارية وودائع وحسابات أخرى
 157,798 14,600 - 143,198 - خطابات اعتماد وضمانات

 990 990 - - - أوراق قبول
 67,825 - - 67,825 - مستحق من البنوك

 20,832 - - 20,832 - مستحق إلى البنوك*
 71,521 - - 71,521 - ضمانات مستلمة

 
إتش  تابعة لــمليون لایر عماني وقروض بقيمة ال شيء من شركات  17.4بقيمة  (فوسترولدى بنوك أخرى )* يشتمل المستحق إلى البنوك على أرصدة 

 .2020ديسمبر  31إتش إس بي سي كما في  تابعة لـــمليون لایر عماني لمصروفات مستحقة الدفع إلى شركات  3.4إس بي سي واستحقاق بقيمة 
 

 إتش إس بي سي علماً بأن العمالء األساسيين لهذه المعامالت لم يكونوا أطرافًا ذات عالقة. تابعة لــأبرم البنك المعامالت التالية مع الشركات 
  

 2020ديسمبر  31 2020مارس  31 2021مارس  31

 لایر ُعماني باآلالف لایر ُعماني باآلالف ُعماني باآلالفلاير  

 14,577 - - شراء قروض وسلفيات

 
 

سنوياً(. وتحمل  %5.0و %3.9: بين 2020مارس  31سنوياً ) %7و %3تحمل قروض وسلفيات األطراف ذات العالقة فائدة بمعدالت تتراوح بين 
 سنوياً(. %1.7و %1.3: بين 2020مارس  31سنوياً ) %0.5و %0.1بين  ودائع األطراف ذات العالقة فائدة بمعدالت تتراوح
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 تعويضات موظفي اإلدارة العليا

 

 
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

 2021مارس  31في 
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

 2020مارس  31في 

 لایر ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف 

 441 381 األجلأجور ورواتب ومنافع أخرى قصيرة 

 21 19 منافع ما بعد التوظيف

 462 400 اإلجمالي

 
 القطاعات التشغيلية 23

 
 )و(. 1-2في اإليضاح العوامل المستخدمة لتحديد القطاعات التي يتم التقرير عنها لدى البنك تمت مناقشة 

 

 2021مارس  31 

 

الخدمات 
المصرفية 

 التجارية

الثروة 
والخدمات 
المصرفية 

 الفردية

الخدمات 
المصرفية 

العالمية 
 واألسواق

مركز خدمات 
 اإلجمالي الشركات

 
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف

      صافي إيرادات الفوائد

 12,279  (56) 2,692  6,136  3,507  خارجي -      

 -  53  (1,219) 1,303   (137) داخلي -      

  3,370  7,439  1,473 (3)  12,279 

 2,465  (31) 923  671  902  صافي إيرادات الرسوم

 1,711  -  840  397  474  صافي إيرادات التداول

 التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المالية 
 -  -  -  -  -  و الخسارةالمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح  

 120  (2) -  (7) 129  إيرادات التشغيل األخرى

 16,575  (36) 3,236  8,500  4,875  إجمالي إيرادات التشغيل

 االنخفاضالتغير في الخسائر االئتمانية المتوقعة و
 2,155  -  3,076  (145) (776) في قيمة األصول المالية

 18,730  (36) 6,312  8,355  4,099  صافي إيرادات التشغيل

 (13,601) (1,071) (1,730) (7,882) (2,918) إجمالي مصروفات التشغيل

 5,129  (1,107) 4,582  473  1,181  الربح / )الخسارة( قبل الضريبة

 2,480,344  107,230  582,979  661,612  1,128,523  عنها أصول قطاعية مبلغ

 2,149,371  18,601  543,876  643,630  943,264  التزامات قطاعية مبلغ عنها
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 2020مارس  31 

 

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

 14,067  (50) 4,558   7,086  2,473  خارجي -      

 -  (33) (1,843) 161  1,715  داخلي -      

  4,188  7,247  2,715 (83)  14,067 

 2,571  (38) 827  1,000   782  صافي إيرادات الرسوم

 2,615  -  1,133  575  907  صافي إيرادات التداول

 التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المالية 
 (214) (214) -  -  -  و الخسارةالمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح  

 (9) 205  (55) (98) (61) إيرادات التشغيل األخرى

 19,030  (130) 4,620  8,724  5,816  إجمالي إيرادات التشغيل

واالنخفاض التغير في الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 (11,330) -  (7,835) (1,823) (1,672) في قيمة األصول المالية

 7,700  (130) (3,215) 6,901  4,144  صافي إيرادات التشغيل

 (12,175) (177) (1,701) (7,491) (2,806) إجمالي مصروفات التشغيل

 (4,475) (307) (4,916) (590) 1,338  الربح / )الخسارة( قبل الضريبة

 2,543,056  128,196  661,558  672,772  1,080,530  أصول قطاعية مبلغ عنها

 2,212,391  17,226  448,636  601,660  1,144,869  التزامات قطاعية مبلغ عنها

 
 نسبة كفاية رأس المال 24

 
التنظيمية لرأس المال ( واللوائح 2)اإلرشادات حول بازل  1009عند إدارة رأس المال، يتم االسترشاد بالبنك المركزي العُماني من خالل التعميم رقم ب م 

. ويتم احتساب كفاية رأس المال على فترات ربع سنوية ويُقدم تقرير عنها إلى البنك المركزي العُماني. ويتوجب على البنك االحتفاظ 3بموجب إطار بازل 
 31و %12.25: 2020مارس  31) 2020بما في ذلك حاجز المحافظة على رأس المال لعام  %12.25بالحد األدنى من معدل كفاية رأس المال وهو 

 ( وفقاً لإلرشادات المنصوص عليها من قبل البنك المركزي العُماني.%12.25: 2020ديسمبر 
 

إجراءات البنك المركزي العماني  - 19-فيما يتعلق بفيروس "كوفيد 2020يونيو  3عالوة على ما ورد أعاله، أصدر البنك المركزي العماني التوجيه في 
" بموجب ترتيبات التعديل المرحلية للخسائر االئتمانية إحترازيةإجراءات " حيث قدم البنك المركزي العماني "9ر التقارير المالية الدولي رقم وتطبيق معيا

رأس المال التنظيمي بموجب الفئة  إلضافتها كجزء من 9المتوقعة للمرحلة األولى والمرحلة الثانية المحسوبة بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم 
2.  

 
. بالنسبة للمرحلة الثانية، ستستمر 2من الخسائر االئتمانية المتوقعة للمرحلة األولى إلى رأس المال الفئة  %100، يجب االستمرار في إضافة بناء على ذلك

 2020لسنة  %40)أي المبكر التدريجي التخلص صول على ترتيب (، في الح2019ديسمبر  31الخسائر االئتمانية المتوقعة لسنة األساس )كما في 
بطريقة  2020وما بعدها، والتي ستتم إضافتها مرة أخرى في سنة  2020( والخسائر االئتمانية المتوقعة للمرحلة الثانية اإلضافية من 2021لسنة  %20و

 (.2021ة لسن %80)أي  2024التدريجي بحلول التخلص 
 
 

 2020ديسمبر  31 2020مارس  31  2021مارس  31 

 لایر ُعماني باآلالف لایر ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف 

 321,072 326,006 321,015 1الفئة /1رأس مال األسهم العاديّة 

 22,600 15,728 16,112 2رأس المال الفئة 

 343,672 341,734 337,127 إجمالي رأس المال التنظيمي

 1,647,748 1,938,187 1,612,598 أصول مرجحة بالمخاطر

 %19.49 %16.82 %19.91 1/ الفئة  1معدل رأس مال األسهم العادية 

 %20.86 %17.63 %20.91 إجمالي معدل رأس المال
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 ستكون على النحو التالي: 2021مارس  31فإن نسبة كفاية رأس المال في كما هو موضح أعاله،  جراءات اإلحترازيةاإلإذا لم يطبق البنك 

 

 2020ديسمبر  31 2020مارس  31 2021مارس  31 

 لایر ُعماني باآلالف لایر ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف 

 321,072 326,006 321,015 1الفئة /1رأس مال األسهم العاديّة 

 18,481 15,728 12,731 2رأس المال الفئة 

 339,553 341,734 333,746 إجمالي رأس المال التنظيمي

 1,647,748 1,938,187 1,612,598 أصول مرجحة بالمخاطر

 %19.49 %16.82 %19.91 1/ الفئة  1معدل رأس مال األسهم العادية 

 %20.61 %17.63 %20.70 إجمالي معدل رأس المال

 
 النقد وما يماثل النقد 25

 

 في الربح قبل الضريبةالمضمنة البنود غير النقدية  )أ( 25
 مارس 31 إيضاحات

 2021 
 مارس  31

2020 

 لایر ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف   

 التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المالية المقاسة بالقيمة العادلة  
 214  -   الخسارةومن خالل الربح  

االنخفاض في قيمة األصول في الخسائر االئتمانية المتوقعة والتغير  
 11,330  (2,155) 5 المالية

 613  827   استهالك ممتلكات ومعدات 

 252  -  7 إهالك أصول غير ملموسة 

 (142) (7)  إهالك خصم على استثمار مالي - 

 65  64   مع الفائدةالحالية الموظفين خدمة  لفةتك 

 34  5   خسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات 

   (1,266)  12,366 

 

 
 التغير في األصول التشغيلية )ب( 25

 مارس  31
2021  

 مارس  31
2020  

 لایر ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف  

 (30,236) 18,988  بالصافي -التغير في القروض والسلفيات للعمالء    

 (21,160) (8,066)  التغير في األصول األخرى 

 (51,396) 10,922  اإلجمالي 

 

 مارس 31   التغير في االلتزامات التشغيلية )ج( 25
 2021 

 مارس  31
2020  

 لایر ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف  

 2,291 96,303 التغير في الودائع من العمالء 

 4,912 3,295 التغير في االلتزامات األخرى 

 7,203 99,598 اإلجمالي 

 

 مبينة أدناه:المدققة تسوية مكونات النقد وما يماثل النقد مع البنود المقابلة المدرجة في قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة غير  )د(25

 مارس 31 
 2021 

  مارس 31
2020 

 لایر ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف 

   على: المدققةتشتمل قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة غير 

 210,151  229,115  نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

 221,498  218,977  مستحق من البنوك

 378,272  539,864  استحقاق أصلية ثالثة أشهر أو أقلفترات  –استثمارات مالية 

 (67,175) (84,538) مستحق إلى البنوك

 742,746  903,418  اإلجمالي
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 نسبة تغطية السيولة 26

 
نسبة تغطية السيولة ومعايير  : إطار3)بازل  1127فيما يتعلق بنسبة تغطية السيولة، يتم االسترشاد بالبنك المركزي العُماني من خالل التعميم رقم ب م 

ويتوجب على اإلفصاح عن نسبة تغطية السيولة(. ويتم احتساب نسبة تغطية السيولة على فترات شهرية ويُقدم تقرير عنها إلى البنك المركزي العُماني. 
 لإلرشادات المنصوص عليها من قبل البنك ( وفقاً %100: 2020مارس  31) 2021لعام  %100البنوك االحتفاظ بحد أدنى من نسبة تغطية السيولة يبلغ 

  (.%201 - 2020مارس  31) %259ما نسبته  2021مارس  31المركزي العُماني. بلغ متوسط نسبة تغطية السيولة للبنك كما في 
 

 :2021مارس  31اإلفصاح عن نسبة تغطية السيولة للفترة المنتهية في 
 

 2021مارس  31  

  

إجمالي القيمة غير 
 المرجحة )المتوسط*(

إجمالي القيمة المرجحة  
  )المتوسط*(

 لاير ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف  

   األصول السائلة عالية الجودة

 725,945  إجمالي األصول السائلة عالية الجودة 1

    التدفقات النقدية الصادرة

 46,535 625,092 ودائع األفراد وودائع المؤسسات الصغيرة، ومنها: 2

 15,974 319,481 مستقرةودائع  - 3

 30,561 305,611 ودائع أقل ثباتاً  - 4

 445,181 1,012,366 تمويل شركات غير مضمون، ومنه: 5

6 
ودائع تشغيلية )كافة األطراف المقابلة( والودائع في شبكات البنوك  -

 - - المتعاونة

 445,181 1,012,366 المقابلة(ودائع غير تشغيلية )كافة األطراف  - 7

 - - دين غير مضمون - 8

 -  تمويل شركات مضمون 9

 6,170 62,612 متطلبات إضافية، ومنها 10

11 
تدفقات صادرة تتعلق بالتعرض لمخاطر المشتقات ومتطلبات الضمانات  -

 - - األخرى

 - - تدفقات صادرة تتعلق بخسارة التمويل من منتجات الدين - 12

 6,170 62,612 تسهيالت ائتمانية وتسهيالت السيولة - 13

 79,389 79,389 التزامات تمويل تعاقدية أخرى 14

 56,827 1,136,535 التزامات تمويل محتملة أخرى 15

 634,101  (15+10+5+2إجمالي التدفقات النقدية الصادرة ) 16

    التدفقات النقدية الواردة

 - - شراء معكوس(إقراض مضمون )مثل إعادة  17

 274,810 293,281 تدفقات نقدية واردة من تعرضات منتظمة السداد بالكامل 18

 79,228 79,228 تدفقات نقديّة واردة أخرى 19

 354,038 372,509 (19+18+17إجمالي التدفقات النقدية الواردة ) 20

     

 725,945  إجمالي األصول السائلة عالية الجودة 21

 280,064  (20-16إجمالي صافي التدفقات النقدية الصادرة ) 22

 %259  (22 /21نسبة تغطية السيولة ) 23

 
 (2021مارس  -* المتوسط البسيط للمالحظات اليومية على مدار فترة الثالثة أشهر األخيرة )يناير 
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 نسبة صافي التمويل الثابت 27

 
)اإلرشادات حول نسبة صافي التمويل  1147فيما يتعلق بنسبة صافي التمويل الثابت، يتم االسترشاد بالبنك المركزي العُماني من خالل التعميم رقم ب م 

ا إلى البنك المركزي الثابت واإلفصاحات حول نسبة صافي التمويل الثابت(. ويتم احتساب نسبة صافي التمويل الثابت على فترات شهرية ويُقدم تقرير عنه
. بلغت نسبة صافي التمويل الثابت للبنك %100مع حد أدنى بنسبة  2018يناير  1حيز التنفيذ اعتباراً من دخل معيار نسبة صافي التمويل الثابت العُماني. 

  (.%140 - 2020مارس  31) %152ما نسبته  2021مارس  31في 
 

 :2021مارس  31اإلفصاح عن نسبة صافي التمويل الثابت للفترة المنتهية في 
 

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

  

دون 
 أشهر 6>  استحقاق

أشهر إلى  6
> سنة 

 واحدة
سنة ≤ 

 القيمة المرجحة واحدة

  
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف

 347,087 - - - 347,087 رأس المال: 1

 341,909 - - - 341,909 رأس المال التنظيمي 2

 5,178 - - - 5,178 أدوات رأس المال األخرى 3

 األفراد وودائع العمالء من الشركات الصغيرة ودائع 4
600,843 5,882 9,636 15,473 585,926 

 298,826 - 59 36 314,458 مستقرةودائع  5

 287,100 15,473 9,577 5,846 286,385 ودائع أقل ثباتاً  6

 873,824 292,873 77,594 184,410 899,899 تمويل الشركات: 7

 42,268 - - - 84,536 ودائع تشغيلية 8

 831,556 292,873 77,594 184,410 815,363 تمويل شركات آخر 9

 التزامات بأصول متقابلة متكافئة 10
- - - - - 

 - 2,206 233 31,294 34,837 التزامات أخرى: 11

    التزامات المشتقات لغرض نسبة صافي التمويل الثابت 12

13 
المساهمين األخرى غير جميع االلتزامات وحقوق 

 - 2,206 233 31,294 34,837 المشمولة في الفئات المذكورة أعاله

 1,806,837     إجمالي التمويل الثابت المتاح 14

     عناصر التمويل الثابت المطلوب

15 
إجمالي األصول السائلة عالية الجودة لغرض نسبة صافي 

 30,845     التمويل الثابت

16 
المحتفظ بها لدى المؤسسات المالية األخرى الودائع 

 23,072 - - - 46,143 ألغراض تشغيلية

 1,001,535 873,746 42,098 577,350 217 القروض المنتظمة واألوراق المالية: 17

18 
قروض منتظمة لمؤسسات مالية مضمونة بأصول 

 - - - - - سائلة عالية الجودة من المستوى األول

19 
لمؤسسات مالية مضمونة بأصول قروض منتظمة 

سائلة عالية الجودة من غير المستوى األول وقروض 
 منتظمة غير مضمونة لمؤسسات مالية

- 150,151 14,801 - 31,117 

20 

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

ومؤسسات وقروض لصناديق سيادية وبنوك مركزية 
 884,232 764,553 26,518 426,060 - القطاع العام، منها

21 
 %35بمخاطر مرجحة أقل من أو تساوي  -

 الموحد لمخاطر االئتمان 2بموجب منهج بازل 
- - - 38,540 25,051 

  رهون عقارية سكنية منتظمة، منها: 22
- 1,139 779 109,193 60,951 
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23 
 %35بمخاطر مرجحة أقل من أو تساوي  -

  الموحد لمخاطر االئتمان 2بموجب منهج بازل 
- 1,139 779 92,296 59,992 

 

24 
أوراق مالية لم ينقضي موعد استحقاقها وال تصنف 
كأصول سائلة عالية الجودة، وتشمل األسهم المتداولة في 

 184 - - - 217  أسواق المال

 - - - - - أصول بالتزامات متقابلة متكافئة 25

 77,885 14,692 233 38,511 24,449 أخرى:أصول  26

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

28 
أصول مسجلة كأرباح أولية من عقود المشتقات 
واالشتراكات في صناديق غرف المقاصة المركزية 

 المقابلة
- - - 

 13,039 13,039     أصول المشتقات لغرض نسبة صافي التمويل الثابت 29

30 
التزامات المشتقات لغرض نسبة صافي التمويل الثابت 

  قبل خصم هامش الفرق المسجل
   

جميع األصول األخرى غير المشمولة في الفئات المذكورة  31
 64,846 14,692 233 25,472 24,449  أعاله

 57,075 436,618 69,936 634,948   البنود خارج الميزانية العمومية 32

 1,190,412     إجمالي التمويل الثابت المطلوب 33

 152     نسبة صافي التمويل الثابت )%( 34
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 نسبة الرفع المالي 28

 
الخاصة بنسبة الرفع المالي(. تُحتسب نسبة  3الصادر عن البنك المركزي العماني )اإلرشادات حول بازل  1157تخضع نسبة الرفع المالي للتعميم ب م 

ديسمبر  31 المالي على فترات ربع سنوية ويتم رفع تقارير عنها إلى البنك المركزي العماني. دخل معيار نسبة الرفع المالي حيز التنفيذ اعتبارا منالرفع 
  (.%10.9 – 2020 مارس 31) %11.0ما نسبته  2021مارس  31. وبلغت نسبة الرفع المالي للبنك كما في %4.5مع حد أدنى بنسبة  2018

 
  : ملخص المقارنة بين األصول المحاسبية ومقياس التعرض لنسبة الرفع المالي1لجدول ا

  
 البند

 31كما في 
 2021مارس 

  
لاير ُعماني 

 باآلالف

 2,480,344 إجمالي األصول المجمعة وفقاً للقوائم المالية المنشورة 1

2 
التأمينية أو التجارية التي خضعت للتجميع ألغراض محاسبية تسويات لالستثمارات في الكيانات البنكية أو المالية أو 

 ولكن خارج نطاق التجميع التنظيمي
- 

3 
تسويات لألصول االئتمانية المدرجة في الميزانية العمومية وفقاً لإلطار المحاسبي المطبق ولكنها مستثناة من مقياس 

 التعرض لنسبة الرفع المالي
- 

 16,595 المشتقةتسويات لألدوات المالية  4

 - تسويات لمعامالت تمويل األوراق المالية )مثل الشراء العكسي واإلقراض المضمون المماثل( 5

 429,778 تسويات للبنود خارج الميزانية العمومية )مثل التحول إلى مبالغ مكافئة لالئتمان للتعرضات خارج الميزانية العمومية( 6

 (4517) تسويات أخرى 7

 2,922,200 لنسبة الرفع الماليالتعرض  8

 : نموذج اإلفصاح العام لنسبة الرفع المالي2الجدول 

  
 البند

 31كما في 
 2021مارس 

 
 

لاير ُعماني 
 باآلالف

 2,480,344  البنود داخل الميزانية العمومية )باستثناء المشتقات ومعامالت تمويل األوراق المالية، ولكنها تشمل الضمانات( 1

 (4517)  (3وفقاً لبازل  1)مبالغ األصول المخصومة لتحديد رأس المال الفئة  2

3 
 1)باستثناء المشتقات ومعامالت تمويل األوراق المالية( )مجموع البندين إجمالي التعرضات داخل الميزانية العمومية 

 2,475,827  (2و
  التعرضات للمشتقات 

 13,910  معامالت المشتقات )أي صافية من هامش التغير النقدي المؤهل(تكلفة االستبدال المرتبطة بجميع  4

 2,685  المبالغ اإلضافية عن التعرض المستقبلي المحتمل المرتبطة بجميع معامالت المشتقات 5

 -  إجمالي ضمانات المشتقات المقدمة عند الخصم من أصول الميزانية العمومية وفقاً لإلطار المحاسبي المطبق 6

 -  )اقتطاعات األصول المستحقة لهامش التغير النقدي المقدم في معامالت المشتقات( 7

 -  )الطرف المقابل المركزي المعفي من التعرضات التجارية التي تم تسويتها للعميل( 8

 -  القيمة االسمية الفعلية المعدلة للمشتقات االئتمانية المكتتبة 9

 -  واقتطاعات إضافية للمشتقات االئتمانية المكتتبة()تسويات اسمية فعالة معدلة  10

 16,595  (10إلى  4إجمالي التعرضات للمشتقات )مجموع البنود  11
  التعرضات لمعامالت تمويل األوراق المالية 

 -  إجمالي أصول معامالت تمويل األوراق المالية )مع عدم إدراج المقاصة( بعد تسوية المعامالت المحاسبية للبيع  12

13 
 )مبالغ الدائنيات والمديونيات النقدية المخصومة من إجمالي أصول معامالت

 -  تمويل األوراق المالية(

 -  تمويل األوراق الماليةتعرض مخاطر ائتمان الطرف المقابل ألصول معامالت  14

 -  التعرضات لمعامالت الوكيل 15

 - (15إلى  12إجمالي التعرضات لمعامالت تمويل األوراق المالية )مجموع البنود  16
  التعرضات األخرى خارج الميزانية العمومية 

 1,141,501  التعرض خارج الميزانية العمومية بإجمالي القيمة االسمية 17

 (711,723)  )تسويات للتحويل إلى المبالغ المكافئة لالئتمان( 18

 429,778  (18و 17البنود خارج الميزانيّة العمومية )مجموع البندين  19

  رأس المال وإجمالي التعرضات 

 321,015  1رأس المال الفئة  20

 2,922,200  (19و 16و 11و 3إجمالي التعرضات )مجموع البنود  21
  الرفع المالينسبة  

 11.0 )%( 3نسبة الرفع المالي وفقاً لبازل  22
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