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٣

٢٠٢١یونیو ٣٠تقریر مجلس اإلدارة لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

المساھمون األفاضل،

.٢٠٢١بالنسبة للربع الثاني من سنة نیابةً عن مجلس اإلدارة، یسرني أن أقدم لكم النتائج المالیّة للبنك 

ملخص األداء

ملیون لایر عماني للفترة ٣٬٢ملیون لایر عماني مقارنة بصافي خسارة قدرھا ٠,١٠صافي ربح بمبلغ ٢٠٢١یُظھر أداؤنا للنصف األول من عام 
، والتي تعكس المزید مخصصات االئتمان األخرىالمتوقعة وفي المقام األول إلى االنخفاض في الخسائر االئتمانیة ھذایرجعو.٢٠٢٠نفسھا من سنة 

في المنطقة.  سنواصل مراقبة كیفیة ةاإلیجابیمؤشراتمن التفاؤل في تعافي بیئة االقتصاد الكلي مقترنا بإستمرار إرتفاع أسعار النفط مما یدعم ال
المتغیراتال سیما مع مؤشرات أعمال سلبیةسواق اإلقلیمیة قد تشھد في ظل وجود مخاطر بأن األ٢٠٢١تطور الوضع خالل الفترة المتبقیة من سنة 

.والتي تھدد بعرقلة االنتعاش االقتصادي الھشفیروس كورونا المنتشرة في جمیع أنحاء العالملالجدیدة 

ملیون لایر ٢٧٬٥مقارنة مع ٢٠٢١یونیو٣٠ملیون لایر عماني للفترة المنتھیة في ٢٤٬٩لیصل إلى %٩٫٥انخفض صافي إیرادات الفوائد بنسبة 
ً الفوائدإیرادات.  تأثرت٢٠٢٠لنفس الفترة من سنة  ً قابلھوالذي،القروض والسلفیات للعمالءاضانخفوالمنخفضةالفائدةبأسعارسلبا جزئیا

٢٠٢١یونیو٣٠ملیون لایر عماني للفترة المنتھیة في ٤٬٧لیصل إلى %٩٫٣بنسبة صافي إیرادات الرسوم إرتفع.الفوائدمصروفاتفيانخفاض
.أعمال التمویل التجارياالستشارات ورسومنظرا لزیادة

الماضی، عامملیون لایر عماني للفترة نفسھا من ال٥٬٤ملیون لایر عماني مقارنة مع ٣٬٤لیصل إلى %٣٧٫٠انخفض صافي إیرادات التداول بنسبة 
.نخفاض أسعار الفائدة وأحجام المعامالت التبادلیةاإلى أساساویرجع ذلك 

١٧٬٣مقارنة مع صافي مبلغ محمل بقیمة مخصصات االئتمان األخرىالخسائر االئتمانیة المتوقعة ومنملیون لایر عماني ٥٬٧قدره و مبلغ ردتم 
ملیون لایر عماني من الخسائر االئتمانیة المتوقعة للخدمات المصرفیة ٦٬٣وقدره البنك مبلغردملیون لایر عماني للفترة نفسھا من السنة الماضیة. 

وكما ملیون لایر عماني من الخسائر االئتمانیة المتوقعة للخدمات المصرفیة لألفراد. ٠٬٦جزئیا بمبلغ مّحمل وقدره ھللشركات، والتي تمت مقاصت
.ي بیئة االقتصاد الكلي مقارنة بالسنة السابقةھذه المبالغ إلى التحسن فردھو موضح أعاله، یرجع السبب في 

٢٠٢٠ماني للفترة نفسھا من عام ملیون لایر عُ ٢٣٬٦ملیون لایرُ عماني مقارنة مع ٢٦٬٧لتصل إلى %١٣٫١ارتفعت مصروفات التشغیل بنسبة 
.ویرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع المصروفات المتعلقة بتقنیة المعلومات

٣٠ملیون لایر عماني كما في ١٬٤٦١٬٤ملیون لایر عماني مقارنة مع ١٬٣٣٣٬٣لتصل إلى %٨٫٨السلفیات للعمالء بنسبة انخفضت القروض و
.٢٠٢٠یونیو 

ملیون لایر عماني مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضیة. ما زلنا نتمتع بسیولة قویة كما ١٬٩٢٢٬٩لتصل إلى %٠٫٤ودائع العمالء بنسبة إرتفعت
.٢٠٢١یونیو في نھایة %٦٩٫٣إلى الودائع البالغة القروضضح من نسبة یت

.٢٠٢٠یونیو٣٠كما في %١٩٫٠مقارنة مع ٢٠٢١یونیو٣٠كما في %٢١٫٦بلغت نسبة كفایة رأس المال البنك 

تقدیم أفضل تجربة عمالء

بالربع مقارنة٢٠٢١٪ في الربع الثاني من سنة ٨في قطاع الخدمات المصرفیة لألفراد وإدارة الثروات، ارتفعت نسبة المعامالت الرقمیة بنسبة 
٪ على أساس سنوي بینما انخفضت المعامالت منخفضة القیمة في الفروع ٣٢. حیث ارتفعت حصة المعامالت الرقمیة بنسبة ٢٠٢١األول من سنة 

عملیة إلكترونیة ُمفعلة بنجاح عبر جمیع القنوات حیث یمكن للعمالء إجراء ١٥٠٪ على أساس سنوي. في الوقت الحالي، توجد قرابة ٢٣بة بنس
المعامالت المصرفیة إلكترونیًا.

ومعدالت اإلقراض وبطاقات االئتمان. فیما یتعلق باستقطاب العمالء الجدد، أطلقنا حملة تسویقیة تھدف إلى الترویج لمزایا بریمیر وأدفانس الرائدة
. وقد تم دعم ذلك أیًضا ٢٠٢١من المتوقع أن یؤدي ذلك إلى ارتفاع عدد العمالء الجدد في  البنكإستكماال للجھود التي بذلناھا في الربع األول من عام 

یوًما مفتوًحا مع كبار أصحاب العمل من الشركات التي اجتماًعا افتراضیًا /٧٢من خالل برنامج الحلول المصرفیة للموظفین حیث عقدنا ما یقارب 
صاحب ١٢٠صاحب عمل. ارتفع االستقطاب الجدید من أكبر ١٢٠نتعامل معھا من أجل الحصول على حصة في المحفظة وتنمیة أعمالنا من أكبر 

٪ من ھذا القطاع.٣٪ على أساس سنوي مع زیادة اإلیرادات بنسبة ٧١عمل لدینا بنسبة 

اع الخدمات المصرفیة للشركات، وقعنا اتفاقیة مع صندوق تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لتزوید المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في في قط
ملیون لایر عماني. تھدف االتفاقیة إلى المساعدة في تسریع نمو المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في جمیع أنحاء السلطنة ٥سلطنة عمان بتمویل قدره 

ن خالل منحھا إمكانیة الوصول إلى التمویل بسعر مغر.م
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٪ من ١٠٠٪. نتوقع أن نشھد ما یقرب من ٩٠تجاوزت نسبة تطبیقات التداول الواردة من خالل قنواتنا الرقمیة (الخدمات التجاریة اإللكترونیة) 
ف قنوات التداول الیدویة لدینا ونقوم بإدخال العمالء المتبقیین إلى منصة حیث سنوق٢٠٢١تطبیقات التداول الرقمیة بحلول نھایة الربع الثالث من سنة 

الخدمات التجاریة اإللكترونیة.

لي.ساھم البنك في جمیع إصدارات الدین في السلطنة خالل النصف األول من السنة، ودعم االقتصاد العماني في االستفادة من سوق التمویل الدو

قد تم االعتراف بھا من خالل تسمیة بنك إتش إس بي سي ُعمان كأفضل بنك استثماري في ُعمان في حفل جوائز نحن فخورون بأن ھذه الجھود
، والذي یعكس موقفنا القوي وقدرتنا التي ال مثیل لھا على تقدیم حلول عبر الحدود لعمالئنا ومنصة ٢٠٢١یوروموني الشرق األوسط للتمیز لعام 

الفریدة لدینا.التغطیة المصرفیة االستثماریة

١٩-تحدیث كوفید

لجمیع موظفي ١٩خالل الوقت الحالي، ظلت سالمة وصحة موظفینا وعمالئنا على رأس أولویاتنا. في یونیو، قمنا بتنظیم حملة لتوفیر لقاح كوفید 
بنك إتش إس بي سي ُعمان وأزواجھم/زوجاتھم في جمیع أنحاء السلطنة.

ي  تقدیم خدمات سلسة لعمالئنا على الرغم من التحدیات التي تواجھنا. تضمن إجراءات الطوارئ الخاصة بنا نواصل العمل الجاد لإلستمرار ف
استمرار العملیات الرئیسیة  في البنك وذك من خالل قدرة موظفینا على العمل من مواقع مختلفة ومن منازلھم إذا تطلب األمر. .

الخالصة

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

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

كولز-السیر شیرارد كوبر 
رئیس مجلس اإلدارة
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٢٠٢١یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في غیر المدققةملخص النتائج 

نسبة التغیر (%)٢٠٢٠یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٣٠
لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالف

)%٨٫٨(١٬٣٣٣٬٣٤٥١٬٤٦١٬٤٢٦بالصافي-قروض وسلفیات للعمالء 
%١٬٩٢٢٬٩٤١١٬٩١٤٬٤٤٥٠٫٤ودائع العمالء

%٣٣٦٬٨٩٥٣٣٢٬٠٤٣١٫٥صافي األصول
%٠٫١٦٨٠٫١٦٦١٫٢*صافي األصول للسھم الواحد

فترة الستة أشھر
یونیو ٣٠المنتھیة في 

٢٠٢١

فترة الستة أشھر
یونیو ٣٠المنتھیة في 

نسبة التغیر (%)٢٠٢٠
لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالف

)%٩٫٤(٢٤٬٩٠١٢٧٬٤٨٣صافي إیرادات الفوائد
%٤١٣٫٥)٣٬٢٠١(١٠٬٠٣٥ربح / (خسارة) الفترة

%٤٣٣٫٣)٠٫٠٠٣(٠٫٠١٠أساس سنوي)**ربحیة / (خسارة) السھم الواحد (على 
%٢٫٥٧%١٩٫٠٤%٢١٫٦١***نسبة كفایة رأس المال

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

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

المال. ویمثّل المعدل نسبة األصول المرجحة بالمخاطر إلى رأس المال.تم احتساب نسبة كفایة رأس المال وفقاً لمعاھدة بازل لكفایة رأس ***
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 تقریر فحص المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة إلى أعضاء مجلس إدارة
 بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

المقدمة

وقائمة الدخل الشامل  ۲۰۲۱یونیو  ۳۰فحصنا قائمة المركز المالي المرحلیة المختصرة المرفقة لبنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع كما في 
یة النقد المرحلیة المختصرة ذات الصلة لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في ذلك التاریخ وقائمتي التغیرات في حقوق المساھمین والتدفقات
الیة المرحلیة المرحلیة المختصرة لفترة الستة أشھر المنتھیة في ذلك التاریخ واإلیضاحات التفسیریة. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد ھذه المعلومات الم

الصادرة عن الھیئة العامة ، "التقاریر المالیة المرحلیة" والحد األدنى من متطلبات اإلفصاح ۳٤المختصرة وعرضھا وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم 
 ریھ.لسوق المال ("الھیئة"). وتتمثل مسؤولیتنا في التعبیر عن استنتاج حول ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة وفقاً للفحص الذي نج

 نطاق الفحص

لتي یجریھا مراقب الحسابات المستقل للكیان". یتكون "فحص المعلومات المالیة المرحلیة ا ۲٤۱۰أجرینا فحصنا وفقاً للمعیار الدولي لمھام الفحص رقم 
لیلیة فحص المعلومات المالیة المرحلیة من االستفسار، وبشكل رئیسي من األشخاص المسؤولین عن األمور المالیة والمحاسبیة، وتطبیق إجراءات تح

معاییر الدولیة للمراجعة ولذلك فھو ال یمكننا من الحصول وإجراءات فحص أخرى. نطاق الفحص یقل كثیراً عن عملیة مراجعة یتم إجراؤھا وفقا لل
 اجعة.على تأكید بأننا سنتعرف على كافة األمور الجوھریة التي قد یتم التعرف علیھا في عملیة مراجعة. وتبعاً لذلك، فنحن ال نعبر عن رأي مر

 االستنتاج

یجعلنا نعتقد أن المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة المرفقة لم یتم إعدادھا، من كافة بناًء على الفحص الذي أجریناه، لم یسترعِ انتباھنا أي شيء 
 "التقاریر المالیة المرحلیة". - ۳٤جوانبھا الجوھریة، وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم 

 مسقط، سلطنة ُعمان
 ۲۰۲۱یولیو  ۲۸
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(غیر المدققة)٢٠٢١یونیو ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في قائمة الدخل الشامل المرحلیة المختصرة 

فترة الثالثة أشھر 
٣٠المنتھیة في 

٢٠٢١یونیو 

فترة الثالثة أشھر 
٣٠المنتھیة في 

٢٠٢٠یونیو 

فترة الستة أشھر 
٣٠المنتھیة في 

٢٠٢١یونیو 

فترة الستة أشھر 
یونیو٣٠المنتھیة في 

٢٠٢٠

لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالفلایر عُماني باآلالفلایر ُعماني باآلالفإیضاحات

٣١٦٬٤٤١١٧٬٥٠٧٣٢٬٦٠٥٣٦٬٦٥٨إیرادات الفوائد  

)٩٬١٧٥()٧٬٧٠٤()٤٬٠٩١()٣٬٨١٩(٤مصروفات الفوائد  

١٢٬٦٢٢١٣٬٤١٦٢٤٬٩٠١٢٧٬٤٨٣صافي إیرادات الفوائد  

٣٬١٦٦٢٬٥٧١٦٬٤٤٩٥٬٩٧٩إیرادات الرسوم

)١٬٧١٧()١٬٧٠٠()٨٨٠()٨٨٢(مصروفات الرسوم

٢٬٢٨٤١٬٦٩١٤٬٧٤٩٤٬٢٦٢صافي إیرادات الرسوم

١٬٦٥٠٢٬٨١٧٣٬٣٦١٥٬٤٣٢صافي إیرادات التداول
التغیرات في القیمة العادلة لالستثمارات المالیة 

)١٨٠(-٣٤-بالقیمة العادلة من خالل الربح والخسارةالمقاسة 

)١٧(١٣٧)٨(١٧بالصافي-إیرادات التشغیل األخرى 
صافي إیرادات التشغیل قبل المحمل من انخفاض 

١٦٬٥٧٣١٧٬٩٥٠٣٣٬١٤٨٣٦٬٩٨٠قیمة القروض ومخصصات مخاطر االئتمان األخرى
الخسائر االئتمانیة المتوقعة والمحمل من التغیر في 

)١٧٬٣٠٧(٥٬٦٨٧)٥٬٩٧٧(٥٣٬٥٣٢بالصافي-انخفاض قیمة االئتمان األخرى 

٢٠٬١٠٥١١٬٩٧٣٣٨٬٨٣٥١٩٬٦٧٣صافي إیرادات التشغیل

)١١٬١٤٧()١١٬٦٦١()٥٬٣٩٥()٥٬٦٣٦(تعویضات ومنافع الموظَّفین

)١٠٬٨٣٥()١٣٬٧٧٤()٥٬٢٧٧()٧٬٠٢٥(٦مصروفات عمومیة وإداریة
استھالك وانخفاض قیمة الممتلكات والمعدات وأصول 

)١٬٢٧٣()١٬٢٩٣()٦٦٠()٤٦٦(حق االستخدام

)٣٢٧(-)٧٥(-٧إھالك أصول غیر ملموسة

)٢٣٬٥٨٢()٢٦٬٧٢٨()١١٬٤٠٧()١٣٬١٢٧(إجمالي مصروفات التشغیل

)٣٬٩٠٩(٦٬٩٧٨٥٦٦١٢٬١٠٧الربح / (الخسارة) قبل الضریبة

٧٠٨)٢٬٠٧٢(٧٠٨)١٬٢٠٧(مصروف الضریبة

)٣٬٢٠١(٥٬٧٧١١٬٢٧٤١٠٬٠٣٥ربح / (خسارة) الفترة

الدخل/ (الخسارة) الشاملة األخر
البنود التي ستتم إعادة تصنیفھا الحقاً إلى الربح أو 

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

)١٤٣()٦٠٠()٧٨٢(٢٠٠(خسارة) / ربح القیمة العادلة-

٧٧٧)١١٦(٧٦٩)١٩(الخسائر االئتمانیة المتوقعة المدرجة في قائمة الدخل-

١١٧٩٠٢١)٣٠(ضریبة الدخل-
بالصافي -(الخسارة) / الدخل الشامل اآلخر للفترة 

٦٥٥)٦٢٦(١٥١١٠٤من الضریبة

)٢٬٥٤٦(٥٬٩٢٢١٬٣٧٨٩٬٤٠٩إجمالي الدخل / (الخسارة) الشاملة للفترة

٨األساسیة والمعدلة-ربحیة / (خسارة) السھم الواحد 

)٠٫٠٠٢(٠٫٠٠٣٠٫٠٠١٠٫٠٠٥للفترة (لایر ُعماني)-

)٠٫٠٠٣(٠٫٠١٢٠٫٠٠٣٠٫٠١٠سنوي (لایر ُعماني)على أساس -

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



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

٨

(غیر المدققة)٢٠٢١یونیو ٣٠كما في قائمة المركز المالي المرحلیة المختصرة 

٢٠٢٠یونیو٣٠في ٢٠٢١یونیو ٣٠في 
مدققة
٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالفإیضاحات

األصول

٢٨٣٬١٧٥٢٦٧٬٧٩٨٢٢٠٬٤٨٥المركزیةنقدیة وأرصدة لدى البنوك 

٢٣٤٬٩٤٨١٧٥٬٤١١٢٢٧٬٤٤٨مستحق من البنوك

٩١٬٣٣٣٬٣٤٥١٬٤٦١٬٤٢٦١٬٣٦٣٬٥٨٢بالصافي-قروض وسلفیات للعمالء 

١٠٤٤٩٬١٠٢٤٢٠٬٤٣١٤٨٣٬٥٦٩استثمارات مالیة

٩٬٩٧٨١١٬٩٤٨١٠٬٥٦٩مشتقات

١١٢٩٬٣٠٣٣٧٬٣٢١٢٦٬٠٤١أصول أخرى

-١٬٣٦٩-١٢غیر ملموسةأصول 

١٣١٩٬٦٢٢٢٤٬٦٢٩١٩٬٤٨٨ممتلكات ومعدات  

٤٬٤٥٢٢٬٤٦٧٤٬٤٠٥أصول ضریبة مؤجلة

٢٬٣٦٣٬٩٢٥٢٬٤٠٢٬٨٠٠٢٬٣٥٥٬٥٨٧إجمالي األصول  

االلتزامات وحقوق المساھمین

االلتزامات

٤٧٬٥٩٨٦٩٬٦٠٠٦٣٬٧٧٤مستحق إلى البنوك

١٤١٬٩٢٢٬٩٤١١٬٩١٤٬٤٤٥١٬٩٠٥٬٧٧١ودائع من عمالء

٦٦٥٣٬١٦٦٤٬٣٣٧مشتقات

١٥٥٠٬١١٧٨١٬٤٠١٥٠٬٠١٧التزامات أخرى

٥٬٧٠٩٢٬١٤٥٤٬٢٠٢التزامات ضریبة جاریة

٢٬٠٢٧٬٠٣٠٢٬٠٧٠٬٧٥٧٢٬٠٢٨٬١٠١إجمالي االلتزامات

حقوق المساھمین

٢٠٢٠٠٬٠٣١٢٠٠٬٠٣١٢٠٠٬٠٣١رأس المال

٤٥٬٩٤٤٤٥٬٩٤٤٤٥٬٩٤٤(أ)٢١احتیاطي قانوني  

١٬٠٦٣١٬٢٧٢١٬٦٨٩(ب)٢١احتیاطي القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

٨٩٬٨٥٧٨٤٬٧٩٦٧٩٬٨٢٢أرباح محتجزة  

٣٣٦٬٨٩٥٣٣٢٬٠٤٣٣٢٧٬٤٨٦صافي حقوق المساھمین

٢٬٣٦٣٬٩٢٥٢٬٤٠٢٬٨٠٠٢٬٣٥٥٬٥٨٧إجمالي االلتزامات وحقوق المساھمین  

بنود خارج المیزانیّة العمومیّة:

التزامات عرضیة وارتباطات

٦٠٬٣٤٢٥٣٬٩٠٧٨٢٬٦٢٢اعتمادات مستندیّة

٤٧٢٬٥٠٦٥٢٤٬١٢١٥١٠٬٨٤٣ضمانات وسندات أداء

١٦٩٢٠٬٤١٣١٬١٨٣٬٥٣١١٬٠٠١٬٥٦٧أخرى

١٬٤٥٣٬٢٦١١٬٧٦١٬٥٥٩١٬٥٩٥٬٠٣٢

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

بموجب قرار مجلس اإلدارة.٢٠٢١یولیو ٢٨تم 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

٩

(غیر المدققة)٢٠٢١یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في قائمة التغیرات في حقوق المساھمین المرحلیة المختصرة 

قانونياحتیاطيرأس المال

احتیاطي القیمة 
العادلة من خالل 

الدخل الشامل 
اإلجماليأرباح محتجزةاآلخر

لایر ُعماني 
باآلالف

لایر ُعماني 
باآلالف

لایر ُعماني 
باآلالف

لایر ُعماني 
باآلالف

ُعماني لایر 
باآلالف

٢٠٢٠٢٠٠٬٠٣١٤٥٬٩٤٤٦١٧١٠٥٬٤٠٠٣٥١٬٩٩٢ینایر ١في 
إجمالي الدخل الشامل للفترة  

)٣٬٢٠١()٣٬٢٠١(---خسارة الفترة  
الدخل الشامل اآلخر للفترة  

صافي الحركة في القیمة العادلة ألدوات الدین المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (بالصافي من 
٦٥٥-٦٥٥--الضریبة)

٦٥٥-٦٥٥--إجمالي الدخل الشامل اآلخر للفترة
)٢٬٥٤٦()٣٬٢٠١(٦٥٥--إجمالي الدخل / (الخسارة) الشاملة للفترة

معاملة مع المساھمین مدرجة مباشرة في حقوق المساھمین
)١٧٬٤٠٣()١٧٬٤٠٣(---٢٠١٩توزیعات أرباح لسنة 

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

٢٠٢١٢٠٠٬٠٣١٤٥٬٩٤٤١٬٦٨٩٧٩٬٨٢٢٣٢٧٬٤٨٦ینایر ١في 
إجمالي الدخل الشامل للفترة

١٠٬٠٣٥١٠٬٠٣٥---ربح الفترة
الخسارة الشاملة األخرى للفترة

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (بالصافي من صافي الحركة في القیمة العادلة ألدوات الدین المدرجة بالقیمة 
الضریبة)

--
)٦٢٦(

-
)٦٢٦(

)٦٢٦(-)٦٢٦(--إجمالي الخسارة الشاملة األخرى للفترة
١٠٬٠٣٥٩٬٤٠٩)٦٢٦(--إجمالي (الخسارة) / الدخل الشامل للفترة

معاملة مع المساھمین مدرجة مباشرة في حقوق المساھمین
-----٢٠٢٠توزیعات أرباح لسنة 

٢٠٢١٢٠٠٬٠٣١٤٥٬٩٤٤١٬٠٦٣٨٩٬٨٥٧٣٣٦٬٨٩٥یونیو ٣٠في 

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



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

١٠

(غیر المدققة)٢٠٢١یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في قائمة التدفقات النقدیة المرحلیة المختصرة 

فترة الستة أشھر 
المنتھیة في

فترة الستة أشھر المنتھیة 
في

٢٠٢٠یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٣٠

لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالفإیضاحات

التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل

)٣٬٩٠٩(١٢٬١٠٧قبل الضریبةالربح / (الخسارة) 

تسویات لـ:

١٩٬١١٨)٤٬٣٣٥((أ)٢٥بنود غیر نقدیّة مدرجة في الربح قبل الضریبة-

٣٢٬٥٨١١٩٬٨٣١(ب)٢٥التغیر في األصول التشغیلیّة

)١٣٦٬٥٧٥(١٣٬٤٧٩(ج)٢٥التغیر في االلتزامات التشغیلیة

)٥٬٢٤١()٥٢٢(ضریبة مدفوعة-

)٢٢()٣١(منافع تقاعد مدفوعة-

)١٠٦٬٧٩٨(٥٣٬٢٧٩صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة التشغیل

التدفقات النقدیة من أنشطة االستثمار

)٤٥٬٤١٥()٧٤٬٨٩٤(شراء استثمارات مالیّة

١٣٥٥٨٬١٢٥متحصالت من استحقاق استثمارات مالیّة

)١٬٦٣٤()٨٦١(١٣شراء ممتلكات ومعدات

)١٢٣(-استثمار في أصول غیر ملموسة (برمجیات)

١٠٬٩٥٣)٧٥٬٦٢٠(صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من أنشطة االستثمار

التدفقات النقدیة المستخدمة في أنشطة التمویل

)١٧٬٤٠٣(-توزیعات أرباح مدفوعة

)١١٣٬٢٤٨()٢٢٬٣٤١(التغیر في النقد وما یماثل النقدصافي 

٧٩٩٬٧٠٧٧٩٧٬٣٨٨النقد وما یماثل النقد في بدایة الفترة

٧٧٧٬٣٦٦٦٨٤٬١٤٠(د)٢٥النقد وما یماثل النقد في نھایة الفترة

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



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

)المدققةغیر (إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة 

١١

الشكل القانوني واألنشطة١

، كشركة مساھمة ُعمانیة عامة، ویزاول ١٩٧٩ینایر ١تأسس بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع ("البنك" أو "إتش إس بي سي ُعمان") في 
السیب الرئیسي، الرمز ، مكتب برید١٧٢٧نشاطھ كبنك تجاري من خالل شبكة من الفروع في سلطنة ُعمان. إن العنوان المسجل للبنك ھو ص. ب. 

، سلطنة ُعمان. وأسھم البنك مدرجة في بورصة مسقط.١١١البریدي 

من أسھم البنك. والشركة األم %٥١تمتلك إتش إس بي سي الشرق األوسط القابضة بي في ("إتش إس بي سي الشرق األوسط القابضة") ما نسبتھ 
بي سي القابضة بي إل سي التي تأسست في إنجلترا.المطلقة لبنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع ھي إتش إس

أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة٢

أساس اإلعداد١-٢

االلتزام بمعاییر التقاریر المالیة الدولیة(أ)

"التقاریر المالیة المرحلیة"، الصادر عن مجلس معاییر ٣٤تم إعداد المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة للبنك وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم 
تجاریة العُماني المحاسبة الدولیة ومتطلبات اإلفصاح الواردة بقواعد ونماذج اإلفصاح الصادرة عن الھیئة العامة لسوق المال وقانون الشركات ال

واللوائح المنظمة الصادرة عن البنك المركزي العُماني.  

والتي ٢٠٢٠دیسمبر ٣١یجب قراءة المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة بالتزامن مع القوائم المالیة المراجعة للبنك كما في وللسنة المنتھیة في 
التي تم إصدارھا من قبل مجلس معاییر المحاسبة الدولیة ومتطلبات اإلفصاح الصادرة عن الھیئة تم إعدادھا وفقاً لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة

العامة لسوق المال واللوائح المنظمة الصادرة عن البنك المركزي العُماني.

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

عرض المعلومات(ب)

.العملة الوظیفیة للبنك ھي اللایر العُماني، وھي أیضاً عملة العرض المستخدمة في القوائم المالیة المرحلیة المختصرة للبنك

أرقام المقارنة(ج)

وعلى النحو المنصوص علیھ في ٣٤تتضمن ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة أرقاما مقارنة كما یقتضي المعیار المحاسبي الدولي رقم 
النماذج الصادرة عن الھیئة العامة لسوق المال.

استخدام التقدیرات واالفتراضات(د)

مالیة المرحلیة المختصرة وفقاً لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة استخدام تقدیرات وافتراضات حول الظروف المستقبلیة. إن یتطلب إعداد المعلومات ال
تم بناًء استخدام المعلومات المتاحة وتطبیق االجتھادات متأصالن في وضع التقدیرات، وقد تختلف النتائج الفعلیة في المستقبل عن التقدیرات التي

فاض إعداد المعلومات المالیة. ترى اإلدارة أن السیاسات المحاسبیة الھامة للبنك التي تتطلب بالضرورة تطبیق اجتھادات ھي التي تتعلق بانخعلیھا 
قیمة األصول المالیة بالتكلفة المھلكة وانخفاض قیمة األصول غیر المالیة وتقییم األدوات المالیة.
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١٢

التطورات المحاسبیّة المستقبلیّة(ھـ)

.٢٠٢٠في التقریر السنوي والحسابات لسنة تم تقدیم معلومات عن التطورات المحاسبیة المستقبلیة وآثارھا المحتملة على القوائم المالیة للبنك

أو ٢٠٢١ینایر ١تدخل مجموعةً أخرى من المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر والتفسیرات حیز التطبیق بالنسبة للفترات السنویّة التي تبدأ في 
المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة للبنك.بعد ذلك التاریخ. ومن غیر المتوقَّع أن یكون لدى أّيٍ منھا تأثیٌر جوھريٌّ على 

تحلیل القطاع(و)

یمثل قطاع التشغیل أحد مكونات البنك الذي یمارس أنشطة تجاریة قد یحقق من خاللھا إیرادات ویتكبد مصروفات، بما في ذلك اإلیرادات 
لجنة التنفیذیة ھي صانع القرار التشغیلي الرئیسي، وتعمل كلجنة والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع أي من المكونات األخرى لدى البنك. إن ال

إداریة بموجب الصالحیات الممنوحة من قبل مجلس اإلدارة وتقوم بمراجعة نتائج قطاع التشغیل واتخاذ القرارات حول تخصیص الموارد للقطاع
وتقییم أدائھ.

المنتجات والخدمات

المصرفیّة والخدمات المالیّة ذات الصلة لعمالئھ.یقدم البنك مجموعةً شاملةً من الخدمات

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

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

إلى ریة ھم مجموعة من الشركات الصغیرة التي تركز بشكل أساسي على أسواقھا المحلیة وصوالً عمالء الخدمات المصرفیة التجا- 
تدعم الخدمات المصرفیة التجاریة العمالء بالمنتجات والخدمات المالیة المصممة خصیصاً للسماح لھم مستوى العالم. العمل على 

العامل، والقروض ألجل، وخدمات الدفع وتسھیل التجارة الدولیة، فضالً الخدمات المقدمة رأس المال لتشم.  بالعمل بكفاءة والنمو
.األسواق المالیةعن الخبرة في الوصول إلى 

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

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

.المركزي التي تدعم أعمالنایضم مركز خدمات الشركات تكالیف اإلشراف- 

السیاسات المحاسبیة٢-٢

الیة كما في إن السیاسات المحاسبیة التي طبقھا البنك في ھذه المعلومات المالیّة المرحلیة المختصرة تتفق مع تلك التي طبقھا البنك في قوائمھ الم
.٢٠٢٠دیسمبر ٣١وللسنة المنتھیة في 
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١٣

إیرادات الفوائد٣

یونیو ٣٠(٢٠٢١یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في ٪٣٫١٩إیرادات الفوائد عن األصول المحملة بفوائد معدالً سنویاً شامالً قدره بلغت 

٣٫٤٥-٢٠٢٠.(٪

فترة الستة أشھر 
یونیو ٣٠المنتھیة في

٢٠٢١

فترة الستة أشھر
یونیو ٣٠المنتھیة في

٢٠٢٠
ُعماني باآلالفلایر لایر ُعماني باآلالف

٢٨٬٤٥٣٣٣٬٢٧٧قروض وسلفیات للعمالء
٢٬٣٣٣٢٬١٦٥استثمارات مالیة

٣٢١٨٦٨مستحق من البنوك
١٬٤٩٨٣٤٨أخرى

٣٢٬٦٠٥٣٦٬٦٥٨اإلجمالي

مصروفات الفوائد٤

٪).٠٫٨٩-٢٠٢٠یونیو ٣٠٪ (٠٫٧٨، بلغ متوسط التكلفة السنویة الشاملة لألموال ٢٠٢٠یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

فترة الستة أشھر 
یونیو ٣٠المنتھیة في 

٢٠٢١

فترة الستة أشھر
یونیو ٣٠المنتھیة في 

٢٠٢٠
لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالف

)٩٬٠١٦()٧٬٤٥٧(عمالءودائع من
)٨٨()١٧٠(مستحق إلى البنوك

)٧١()٧٧(أخرى
)٩٬١٧٥()٧٬٧٠٤(اإلجمالي

بالصافي-التغیر في الخسائر االئتمانیة المتوقعة والمحمل من انخفاض قیمة االئتمان األخرى٥

فترة الستة أشھر 
یونیو ٣٠المنتھیة في 

٢٠٢١

فترة الستة أشھر
یونیو ٣٠المنتھیة في 

٢٠٢٠
لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالف

)١٤٬٨٤٧(٤٬٩٢٩)٩قروض وسلفیات للعمالء (إیضاح 
)٤(١٤٧مستحق من البنوك

)١٬١٤٨(٣٦٣التزامات قروض وضمانات
)٥٣١(١٣٢أصول مالیة أخرى

)٧٧٧(١١٦اآلخراستثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل

)١٧٬٣٠٧(٥٬٦٨٧اإلجمالي



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع
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١٤

مصروفات عمومیة وإداریة٦

فترة الستة أشھر 
یونیو ٣٠المنتھیة في 

٢٠٢١

فترة الستة أشھر
یونیو ٣٠المنتھیة في 

٢٠٢٠
لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالف

)٨٣٨()٦٩٩(تسویق وإعالن*

)١٬٣٠٩()١٬٤٣٩(مبان ومعدات

)١٨٣()٤٠٦(اتصاالت

)٥٦٦()٥٦٩(تأمین

)٧٬٩٣٩()١٠٬٦٦١(مصروفات إداریة أخرى

)١٠٬٨٣٥()١٣٬٧٧٤(اإلجمالي

یونیو ٣٠ملیون لایر ُعماني التي تمثل مصروفات سحب "جائزة مندوس" (٠٫٥* تشمل مصروفات التسویق واإلعالنات للفترة الحالیّة مبلغ 
لایر ُعماني).ملیون ٠٫٦: ٢٠٢٠

إھالك أصول غیر ملموسة٧

األساسیة والمعدلة-ربحیة / (خسارة) السھم الواحد ٨

ة كما یلي:  یتم احتساب ربحیّة / (خسارة) السھم الواحد بقسمة الربح / (الخسارة) المنسوبة إلى المساھمین على المتوسط المرجح لعدد األسھم الصادر

فترة الستة أشھر
یونیو ٣٠المنتھیة في 

٢٠٢١

فترة الستة أشھر
یونیو ٣٠المنتھیة في 

٢٠٢٠
٣١السنة المنتھیة في 

٢٠٢٠دیسمبر 

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

)٨٬٢١١()٣٬٢٠١(١٠٬٠٣٥ربح / (خسارة) الفترة / السنة (لایر عماني باآلالف)
األساسیة والمعدلة (لایر -ربحیة / (خسارة) السھم الواحد 

ُعماني)

)٠٫٠٠٤()٠٫٠٠٢(٠٫٠٠٥للفترة / السنة- 

)٠٫٠٠٤()٠٫٠٠٣(٠٫٠١٠على أساس سنوي- 

فترة الستة أشھر 
یونیو ٣٠المنتھیة في 

٢٠٢١

فترة الستة أشھر 
یونیو ٣٠المنتھیة في 

٢٠٢٠

لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالف

)٣٢٧(-برمجیات
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١٥

بالصافي-قروض وسلفیات للعمالء ٩

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢٠٣١یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٣٠
لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالف

١٣٢٬٤٥٠١٩٣٬٦٧٧١٥٧٬٠٣٠سحوبات على المكشوف
٣٠٬٤٣٦٢١٬٦٨٩٢٧٬٨٠٩بطاقات االئتمان

١٬١٤٧٬٩٨٣١٬٢٥٥٬٠٤٠١٬١٦٨٬٢٨٠قروض
٦٨٬١١٥٨٢٬٦٧٠٦٥٬٨٣٤قروض استیراد نظیفة

١١٬٥١٩٤٬٣٩٣١٠٬٧١٧فواتیر مخصومة / مشتراة
١٬٣٩٠٬٥٠٣١٬٥٥٧٬٤٦٩١٬٤٢٩٬٦٧٠القروض والسلفیاتإجمالي

)٥٢٬٦٧٢()٥٢٬٨١٠()٤٢٬٧٤٠(مخصصات الخسائر االئتمانیة المتوقعة
)١٣٬٤١٦()٤٣٬٢٣٣()١٤٬٤١٨(فوائد مجنبة*

١٬٣٣٣٬٣٤٥١٬٤٦١٬٤٢٦١٬٣٦٣٬٥٨٢قروض وسلفیات (بالصافي)
* تشكل الفوائد المجنبة جزءاً من مخصصات الخسائر االئتمانیة المتوقعة ألغراض معاییر التقاریر المالیة الدولیة.

على القروض والسلفیات للعمالء:تسویة مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢٠٣١یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٣٠
لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالف

٥٢٬٦٧٢٣٨٬٧٧٦٣٨٬٧٧٦ینایر١في 
٨٧٦٩١٬٣٣٨صافي إعادة قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة الناشئة من تحویل المرحلة

١٥٬٤٢١١٧٬١٦٠)٣٬١٤٦(صافي اإلقراض الجدید والتغیرات في عوامل المخاطر
)٤٬٦٠٢()٢٬١٥٦()٦٬٧٩٤(أصول مشطوبة

٤٢٬٧٤٠٥٢٬٨١٠٥٢٬٦٧٢دیسمبر٣١یونیو / ٣٠في 

)١٨٬٤٩٨()١٦٬١٩٠(٣٬١٣٨الخسائر االئتمانیة المتوقعة المحررة / (المحملة) للفترة / السنة
١٬٧٩١١٬٣٤٣٣٬٣٢٠استردادات

)١٥٬١٧٨()١٤٬٨٤٧(٤٬٩٢٩إجمالي الخسائر االئتمانیة المتوقعة المحررة / (المحملة) للفترة / السنة

١٩-المخاطر المتعلقة بفیروس كوفید

وأدائنا، وال تزال اآلثار المستقبلیة وتأثیره على االقتصاد العالمي بما في ذلك سلطنة عمان في التأثیر على عمالئنا ١٩-استمر تفشي فیروس كوفید
وحمایة للوباء غیر مؤكدة. وقد دفع تفشي الفیروس الحكومات إلى االستجابة بمستویات غیر مسبوقة لحمایة الصحة العامة ودعم االقتصادات المحلیة

سبل العیش.

إلى ظھور تحدیات إضافیة نظًرا للوتیرة السریعة للتغیر أدت تدابیر وقیود الدعم الحكومي المختلفة في محاولة السیطرة على تفشي الفیروس 
ساط القروض والمتطلبات التشغیلیة الجوھریة. وقدم البنك المركزي العماني مجموعة من التدابیر لحمایة استقرار اقتصاد البالد بما في ذلك تأجیل أق

للنشاط االقتصادي سوف تختلف بناًء على مستویات الدعم ١٩-دالمتضررین. إن سرعة عودة الدول والبلدان إلى مستویات ما قبل فیروس كوفی
الحكومي المستمر المقدم ومستوى العدوى والوصول إلى اللقاحات والقدرة على طرحھا. وال یزال ھناك خطر حدوث موجات الحقة من العدوى، 

كما یتضح من ظھور أنواع جدیدة من الفیروس. ویواصل البنك مراقبة الوضع.

ورفع القیود الحكومیة. ومع ذلك، ھناك تباین جوھري في سرعة الدولاآلمال في تحقیق مناعة واسعة النطاق عبر رفع ١٩-احات كوفیدلقتطویر 
مع تنافس نشر اللقاحات وما زالت فعالیة اللقاح وآثاره الجانبیة على مدى آفاق زمنیة مختلفة غیر مؤكدة. لقد كانت االضطرابات واضحة وقد تستمر 

على الوصول إلى مجموعة اللقاحات سواء كانت قید اإلنتاج أو في انتظار الموافقة أو تمت الموافقة علیھا بالفعل.ولالد
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١٦

من األفراد والشركات، مما دفع البعض إلى المطالبة بإعفاءات من السداد وطالب البعض عمالئناكما أدى تفشي الفیروس إلى تغیرات في سلوك 
تأجیل سداد أرصدة القروض. وقد أثرت ھذه العوامل معًا على أداء نماذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة، مما یتطلب مراقبة محّسنة اآلخر بالتنازل أو

لمخرجات النموذج واستخدام ضوابط رقابیة تعویضیة. ویشمل ذلك التعدیالت االجتھادیة لإلدارة على أساس الحكم المتمرس من كبار مدیري 
على مدخالت النماذج الھامة. یمكن أن یؤثر عدم الیقین ١٩-ن وإعادة معایرة نماذج الخسائر الرئیسیة لمراعاة تأثیرات كوفیدمخاطر االئتما

، ال سیما نمو الحجم، فضالً عن خلق تقلبات في مخصصات الخسائر االئتمانیة إیراداتناسلبًا على افتراضات ١٩-االقتصادي المستمر من تفشي كوفید
، بما في ١٩-. إن توقعات الخسائر االئتمانیة المتوقعة غیر مؤكدة بشكل كبیر وال تزال تعتمد على المسار المستقبلي لتفشي فیروس كوفیدالمتوقعة

ذلك االنتشار الناجح لبرامج التطعیم وجودة االئتمان لمحفظة قروضنا عندما یتم سحب التحفیز والدعم الحكومي.

التعدیالت االجتھادیة لإلدارة

على أداء ١٩-أثرت التغییرات الجوھریة في العوامل االقتصادیة وعوامل السوق وسلوك العمالء واإلجراءات الحكومیة الناتجة عن فیروس كوفید
بعض النماذج، النماذج المالیة المستخدمة لحساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة. وقد تطلب ذلك المزید من المراقبة واالختبار المستمرة وإعادة معایرة

أن النتائج كما أدى ذلك إلى التعدیالت االجتھادیة لإلدارة التي تم إجراؤھا على مخصصات الخسائر االئتمانیة المتوقعة لدینا. ھناك خطر یتمثل في 
الفعلیة المستقبلیة قد تختلف عن ھذه االجتھادات واالفتراضات.

كس العوامل الحیویة غیر المدرجة في نماذجنا. وتستمر دوافع التعدیالت االجتھادیة لإلدارة ، تم تطبیق اجتھادات اإلدارة لتع٢٠٢١یونیو ٣٠في 
یل االعتماد علیھا في التطور مع البیئة االقتصادیة. ولدى البنك حوكمة داخلیة مطبقة لمراقبة التعدیالت االجتھادیة لإلدارة بانتظام، وحیثما أمكن، لتقل

أو إعادة تطویره، حسب االقتضاء. سوف تستغرق تغیرات النماذج واسعة النطاق وقتًا للتطور وتحتاج إلى بیانات من خالل إعادة معایرة النموذج
. ١٩-خسارة ملحوظة التي یقوم علیھا تطویر النماذج. وسیعاد النظر في النماذج بمرور الوقت بمجرد مالحظة اآلثار طویلة المدى لتفشي كوفید

.٢٠٢١حدوث تعدیالت اجتھادیة من جانب اإلدارة في المستقبل المنظور في ولذلك، یستمر البنك في توقع

ادیة، اعتمد البنك استخدام سیناریوھات اقتصادیة متعددة لتعكس افتراضات حول الظروف االقتصادیة المستقبلیة بدًءا من ثالثة سیناریوھات اقتص
اقتصادیة بدیلة أو إضافیة و / أو تعدیالت إداریة حیث، حسب رأي اإلدارة، ال تغطي استناداً إلى نشرات التوقعات المجمعة یتبعھا سیناریوھات 

وقعة نشرات التوقعات المجمعة بشكل كاٍف المخاطر ذات الصلة. إن االفتراضات االقتصادیة الرئیسیة المستخدمة لحساب الخسائر االئتمانیة المت
: نمو الناتج المحلي اإلجمالي وأسعار النفط ٢٠٢٠دیسمبر ٣١راضات االقتصادیة الرئیسیة في ھي نمو الناتج المحلي اإلجمالي وأسعار النفط (االفت

واالستثمار الثابت في اإلمارات العربیة المتحدة).

للسیناریوھات إضافي") وأعید تقییم األوزان الترجیحیةتنازليبدیل ("تنازليفي ضوء البیئة االقتصادیة الحالیة غیر المؤكدة، تم إدراج سیناریو 
٪ ووزن للسیناریوھین ٢٠بنسبة التنازلي ٪ ووزن للسیناریو ٧٠لتعكس رؤیة اإلدارة للمخاطر الشدیدة. تم تخصیص وزن للسیناریو المركزي بنسبة 

٪ ٧٠زي : كان وزن السیناریو المرك٢٠٢٠دیسمبر ٣١٪ لكل منھما (السیناریوھات االقتصادیة في ٥اإلضافي بنسبة التنازليوالتصاعدي
٪ لكل منھما) بناًء على قرار إدارة البنك. تتم مناقشة السیناریوھات التي تم ٥اإلضافي التنازليوالتصاعدي٪ والسیناریو ٢٠التنازليوالسیناریو 

.٢٠٢٠من التقریر السنوي والحسابات لسنة ٣٠إعدادھا لحساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة بمزید من التفصیل في اإلیضاح رقم 

فیما یلي تحلیل حركة الفوائد المجنبة لفترة الستة أشھر المنتھیة:
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢٠٣١یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٣٠

لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالف
١٣٬٤١٦٤١٬٩٥٢٤١٬٩٥٢الرصید في بدایة الفترة / السنة

١٬٥٢٧١٬٦٢١٣٬٣٩٤مجنبة خالل الفترة / السنة
)٤٣٨()٢١٤()٢٥٥(محررة إلى قائمة الدخل الشامل

)٣١٬٤٩٢()١٢٦()٢٧٠(مشطوبة خالل الفترة / السنة
١٤٬٤١٨٤٣٬٢٣٣١٣٬٤١٦الرصید في نھایة الفترة / السنة
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فیما یلي فئات معدالت الفوائد على إجمالي القروض والسلفیات للعمالء:
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢٠٣١یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٣٠

لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالف
٩٧٣٬١١٤١٬١٣٢٬٩١١١٬٠١٠٬٤٨٣%٥-٠
٣٥١٬٤٦٧٣٦٤٬٦٥٠٣٥٧٬٧٦٧%٧-٥

٢٣٬٢٤٦٣١٬٠٩١٢٦٬٥٦٧%١٠-٧
٣٬٤٨٠٣٬٥٥٣٣٬٣٨١%١٣-١٠

٣٩٬١٩٦٢٥٬٢٦٤٣١٬٤٧٢%١٣أكثر من 
١٬٣٩٠٬٥٠٣١٬٥٥٧٬٤٦٩١٬٤٢٩٬٦٧٠اإلجمالي

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

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢٠٣١یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٣٠
لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالف

٢٧٩٬٥٨٢٤٢٦٬٠٢٦٣٠٧٬٧٧٢أشھر٦-٠
١٣٤٬٥٠٦٢٠٬٥١٠٣٥٬٠٢٧شھراً ١٢-٦
٢٠١٬٩٧٠٢٥٠٬٠٤٠٢٨٣٬٧٥٦سنوات٣-١
٢٦٦٬١٢٣١٤٠٬٠٩٤١٧٤٬٤٥٣سنوات٥-٣

٤٥١٬١٦٤٦٢٤٬٧٥٦٥٦٢٬٥٧٤سنوات٥أكثر من 
١٬٣٣٣٬٣٤٥١٬٤٦١٬٤٢٦١٬٣٦٣٬٥٨٢اإلجمالي

تركز القروض والسلفیات:

للعمالء حسب القطاعقروض وسلفیات 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢٠٣١یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٣٠

لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالف
٤٤١٬٦٧٣٤٧٧٬٢٩٣٤٤٨٬٨٧٧قروض شخصیّة واستھالكیّة

التجاریّة والشركات
١٣٤٬٩٦٥١٨٠٬٢٢٩١٣٧٬٠٠٧تجارة االستیراد

٨٠٬٧٧٣٩٦٬٦٦٩٨١٬٨٣٥اإلنشاءات
١٨١٬٥٢٤١٩٢٬٦٨٥١٦٩٬٩٩٢التصنیع

٣١٬٩١٨٦٩٬٠٨٨٦٠٬٩٨٨تجارة الجملة والتجزئة
٧٨٬٥١٢٩٦٬٣٨٩٩٤٬٢٨٨الكھرباء والغاز والمیاه والنقل واالتصاالت

١٠٤٬٨٦٩١١٣٬٣٣٧١١٣٬٧٤٣الخدمات
٤٤٬٠٥٣١٦٣٬٥٥٨٤٠٬٢٧٨التعدین والمحاجر

٢٩١٬٦١٦١٦٠٬٥٠٩٢٨٢٬٦٦٢أخرى
٩٤٨٬٢٣٠١٬٠٧٢٬٤٦٤٩٨٠٬٧٩٣

-٦٠٠٧٬٧١٢المؤسسات المالیة
١٬٣٩٠٬٥٠٣١٬٥٥٧٬٤٦٩١٬٤٢٩٬٦٧٠إجمالي مجموع القروض والسلفیات  

)٥٢٬٦٧٢()٥٢٬٨١٠()٤٢٬٧٤٠(مخصصات الخسائر االئتمانیة المتوقعة
)١٣٬٤١٦()٤٣٬٢٣٣()١٤٬٤١٨(فائدة مجنبة

١٬٣٣٣٬٣٤٥١٬٤٦١٬٤٢٦١٬٣٦٣٬٥٨٢صافي القروض والسلفیات
٤٤٬٣٨٣٧٨٬٣٨٥٥٠٬٥٨٧القروض المتعثرة

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

٢٠٢١یونیو ٣٠كما في 
وفقاً لقواعد البنك 
المركزي العُماني

وفقاً لمعیار التقاریر 
الفرق٩المالیة الدولي رقم 

لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالف
خسارة انخفاض القیمة (المحملة) / المحررة على حساب 

٢٬٩٣٠٥٬٦٨٧٢٬٧٥٧الربح والخسارة

٣٨٬٥٢١٤٧٬٩٤٤٩٬٤٢٣مخصصات مطلوبة*
-%٣٫١٩%٣٫١٩معدل القروض المتعثرة (النسبة)إجمالي

)%٠٫٠٢(%٠٫٧١%٠٫٧٣صافي معدل القروض المتعثرة (النسبة)

ألن مخصص ٩*تعتمد خسارة االنخفاض في القیمة المحملة في ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
ني.یتجاوز متطلبات المخصص الصادرة عن البنك المركزي العُما٩الخسائر االئتمانیة المتوقعة وفقا لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
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یونیو ٣٠مع المخصص المطلوب وفقاً لقواعد البنك المركزي العماني (وفقاً لإلفصاح التوضیحي الصادر عن البنك المركزي العماني) كما في ٩المحتفظ بھ وفقاً لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم مقارنة المخصص 
٢٠٢١

تصنیف األصول وفقاً لقواعد البنك 
المركزي العماني

ار تصنیف األصول وفقاً لمعی
٩التقاریر المالیة الدولي رقم 

القیمة إجمالي
الدفتریة

المخصص المطلوب 
وفقاً لقواعد البنك 
المركزي العماني

المخصصات المحتفظ 
بھا وفقاً لمعیار التقاریر 

٩المالیة الدولي رقم 

الفرق بین المخصص المطلوب 
وفقاً للبنك المركزي العماني 

والمخصص المحتفظ بھ
صافي القیمة 

الدفتریة

الفوائد المجنبة وفقاً 
لقواعد البنك المركزي 

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

لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالف

معیاري

٧٣٠٬٣٥٠١٠٬٤٣٧٩٬٢٥٢١٬١٨٥٧٢١٬٠٩٨٢٢٩األولىالمرحلة
٥٨٩٬٤٠٠٩٦٥)٣٬٤٢١(٥٩٨٬٨٨٣٦٬٠٦٢٩٬٤٨٣المرحلة الثانیة
------المرحلة الثالثة

١٬٣١٠٬٤٩٨١٬١٩٤)٢٬٢٣٦(١٬٣٢٩٬٢٣٣١٦٬٤٩٩١٨٬٧٣٥

قائمة خاصة

-٧)١(١-٨المرحلة األولى
١٤٬٠٣٥١٥)١٬٩٥٧(١٦٬١٥٨١٦٦٢٬١٢٣المرحلة الثانیة
٥٨٩١٦)٤(٧٢١١٢٨١٣٢المرحلة الثالثة

١٤٬٦٣١٣١)١٬٩٦٢(١٦٬٨٨٧٢٩٤٢٬٢٥٦

دون المعیاري

------المرحلة األولى
------المرحلة الثانیة
٥٤٢٧٨)٤٤٩(١٬٣٢٢٣٣١٧٨٠المرحلة الثالثة

٥٤٢٧٨)٤٤٩(١٬٣٢٢٣٣١٧٨٠

في تحصیلھمشكوك 

------المرحلة األولى
------المرحلة الثانیة
١٬٦٠٠٨٧٨٦٧٨٢٠٠٩٢٢٢٤٨المرحلة الثالثة

١٬٦٠٠٨٧٨٦٧٨٢٠٠٩٢٢٢٤٨

خسارة

------المرحلة األولى
------المرحلة الثانیة
٢١٬١٧٠١٢٬٨٦٧)٢٤٦(٤١٬٤٦١٢٠٬٠٤٥٢٠٬٢٩١المرحلة الثالثة

٢١٬١٧٠١٢٬٨٦٧)٢٤٦(٤١٬٤٦١٢٠٬٠٤٥٢٠٬٢٩١

بنود أخرى غیر مشمولة في تعمیم 
البنك المركزي العماني رقم ب م 

والتعلیمات ذات الصلة٩٧٧

-١٬١١٢٬٢٧٠)١٬٢٠٥(١٬٢٠٥-١٬١١٣٬٤٧٥المرحلة األولى
-٥٣٦٬١٨٠)٣٬٥٢٥(٣٬٥٢٥-٥٣٩٬٧٠٥المرحلة الثانیة

-١٬٣٣٢-١٬٨٠٦٤٧٤٤٧٤الثالثةالمرحلة 
١٬٦٤٩٬٧٨٢)٤٬٧٣٠(١٬٦٥٤٬٩٨٦٤٧٤٥٬٢٠٤-

اإلجمالي

١٬٨٣٣٬٣٧٥٢٢٩)٢١(١٬٨٤٣٬٨٣٣١٠٬٤٣٧١٠٬٤٥٨المرحلة األولى
١٬١٣٩٬٦١٥٩٨٠)٨٬٩٠٣(١٬١٥٤٬٧٤٦٦٬٢٢٨١٥٬١٣١المرحلة الثانیة
٢٤٬٥٥٥١٣٬٢٠٩)٤٩٩(٤٦٬٩١٠٢١٬٨٥٦٢٢٬٣٥٥المرحلة الثالثة

٢٬٩٩٧٬٥٤٥١٤٬٤١٨)٩٬٤٢٣(٣٬٠٤٥٬٤٨٩٣٨٬٥٢١٤٧٬٩٤٤اإلجمالي
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٢٠٢١یونیو ٣٠قروض وسلفیات معاد ھیكلتھا (وفقاً لإلفصاح التوضیحي الصادر عن البنك المركزي العماني) كما في 

تصنیف األصول وفقاً 
لقواعد البنك المركزي 

العماني

تصنیف األصول وفقاً لمعیار 
التقاریر المالیة الدولي رقم 

٩
القیمة إجمالي

الدفتریة

المخصص المطلوب 
وفقاً لقواعد البنك 
المركزي العماني

المخصصات المحتفظ 
بھا وفقاً لمعیار 
التقاریر المالیة 

٩الدولي رقم 

الفرق بین المخصص المطلوب 
وفقاً للبنك المركزي العماني 

الدفتریةصافي القیمة والمخصص المحتفظ بھ
الفوائد المجنبة وفقاً لقواعد 

البنك المركزي العماني
لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالف

)٢()١(

مصنفة على أنھا منتظمة

-٤١٬٧٥٥)٧٦٧(٤٢٬٩٥٢٤٣٠١٬١٩٧المرحلة األولى
-٣٤٬٧٤٦)١٬٩٠٥(٣٧٬٠٢١٣٧٠٢٬٢٧٥المرحلة الثانیة
٥٨٩١٦)٤(٧٢١١٢٨١٣٢المرحلة الثالثة

٧٧٬٠٩٠١٦)٢٬٦٧٦(٨٠٬٦٩٤٩٢٨٣٬٦٠٤اإلجمالي الفرعي

مصنفة على أنھا متعثرة

------المرحلة األولى
------المرحلة الثانیة

٦٬١٨٦٨٢٠)٤٣١(١٧٬٠٣٩١٠٬٤٢٢١٠٬٨٥٣الثالثةالمرحلة

اإلجمالي

-٤١٬٧٥٥)٧٦٧(٤٢٬٩٥٢٤٣٠١٬١٩٧المرحلة األولى
-٣٤٬٧٤٦)١٬٩٠٥(٣٧٬٠٢١٣٧٠٢٬٢٧٥المرحلة الثانیة
٦٬٧٧٥٨٣٦)٤٣٥(١٧٬٧٦٠١٠٬٥٥٠١٠٬٩٨٥المرحلة الثالثة

٨٣٬٢٧٦٨٣٦)٣٬١٠٧(٩٧٬٧٣٣١١٬٣٥٠١٤٬٤٥٧اإلجمالي
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٢٠

استثمارات مالیّة١٠

فیما یلي تفاصیل االستثمارات المالیة:

التكلفة       التكلفةالتكلفةالقیمة الدفتریةالقیمة الدفتریةالقیمة الدفتریة*القیمة العادلةالقیمة العادلةالقیمة العادلة
دیسمبر٣١یونیو٣٠یونیو٣٠دیسمبر٣١یونیو٣٠یونیو٣٠دیسمبر٣١یونیو٣٠یونیو٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢٠
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

بورصة -أوراق مالیة متداولة 
مسقط

٧٧٬٢٩٦١٠٧٬٥٥٦٦٧٬٦٧٠٧٧٬٢٩٦١٠٧٬٥٥٦٦٧٬٦٧٠٧٦٬٧٨٥١٠٧٬٠٩٦٦٦٬٦١٧سندات حكومیة
استثمارات غیر مدرجة وأخرى

٣٧١٬٥٨٩٣١٠٬٦٧٠٤١٥٬٥٤٧٣٧١٬٥٨٩٣١٠٬٦٧٠٤١٥٬٥٤٧٣٧١٬٦١٨٣١٠٬٦٦١٤١٥٬٥١٥أذون الخزانة**
٢١٠٢٦٠٢١٠٢١٠٢٦٠٢١٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠ُعمانیة غیر مدرجةأسھم 

٧٧٧٧٧٧٧٧٧أسھم أجنبیة غیر مدرجة
٢٬٨٧٩١٠٧-١٬٩٣٨١٣٥-١٬٩٣٨١٣٥-وحدات صنادیق االستثمار

٣٧١٬٨٠٦٣١٢٬٨٧٥٤١٥٬٨٩٩٣٧١٬٨٠٦٣١٢٬٨٧٥٤١٥٬٨٩٩٣٧١٬٨٨٥٣١٣٬٨٠٧٤١٥٬٨٨٩

٤٤٩٬١٠٢٤٢٠٬٤٣١٤٨٣٬٥٦٩٤٤٩٬١٠٢٤٢٠٬٤٣١٤٨٣٬٥٦٩٤٤٨٬٦٧٠٤٢٠٬٩٠٣٤٨٢٬٥٠٦اإلجمالي

.ملیون لایر عماني)٠٫٨: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١ملیون لایر عماني و٠٫٩: ٢٠٢٠یونیو ٣٠ملیون لایر عماني (٠٫٧*تم تسجیل مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة على االستثمارات المالیة بقیمة 
ملیون لایر عماني)٢٢٥٫٦: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١ملیون لایر عماني و٢٢٥٫٧: ٢٠٢٠یونیو ٣٠ملیون لایر عماني (١٣٢٫٠بمبلغ ** تشمل أذون الخزانة األجنبیة المدرجة 
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٢١

القیمة الدفتریة لالستثمارات المالیة

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢٠٣١یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٣٠
لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالف

استثمارات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر
٣٧١٬٥٨٩٣١٠٬٦٧٠٤١٥٬٥٤٧أذون الخزانة

٧٧٬٢٩٦١٠٧٬٥٥٦٦٧٬٦٧٠سندات حكومیة
٢٠٠٢٥٠٢٠٠استثمارات أخرى

٤٤٩٬٠٨٥٤١٨٬٤٧٦٤٨٣٬٤١٧
استثمارات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 

الخسارة
١٧١٬٩٥٥١٥٢استثمارات أسھم

٤٤٩٬١٠٢٤٢٠٬٤٣١٤٨٣٬٥٦٩اإلجمالي

أصول أخرى ١١

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢٠٣١یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٣٠
لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالف

٢٤٬٧٥٧٢٩٬٢٧٩٢٢٬١٤٩أوراق قبول
)١٦٧()١٨٤()٩٦(المتوقعة من أوراق القبولالخسائر االئتمانیة 

٢٤٬٦٦١٢٩٬٠٩٥٢١٬٩٨٢أوراق قبول (بالصافي من الخسائر االئتمانیة المتوقعة)
٧٥٧٦٨٩٤٠٨دفعات مقدمة وإیرادات مستحقة

٢٬٧٩٥٢٬٨٥٢٣٬١٨٠أصول حق االستخدام
١٬٠٩٠٤٬٦٨٥٤٧١أخرى

٢٩٬٣٠٣٣٧٬٣٢١٢٦٬٠٤١اإلجمالي

أصول غیر ملموسة١٢

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢٠٣١یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٣٠
لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالف

٢٬٤١٨٥٬٠٢٥-برمجیات
)١٬٢٢٧()١٬٠٤٩(-ناقصاً: اإلھالك

)٣٬٧٩٨(--ناقصاً: االنخفاض في القیمة
-١٬٣٦٩-اإلجمالي

ومعداتممتلكات ١٣

ملیون لایر ُعماني). كانت قیمة الممتلكات ١٫٦: ٢٠٢٠یونیو ٣٠ملیون لایر عماني خالل الفترة (٠٫٩تمت إضافة ممتلكات ومعدات بمبلغ 
ملیون لایر عماني).١٫٨: ٢٠٢٠یونیو ٣٠ملیون لایر عماني (٠٫٥والمعدات التي تم استبعادھا خالل الفترة 
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ودائع من العمالء١٤

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢٠٣١یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٣٠
لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالف

فیما یلي تفاصیل الودائع:
٩٨٨٬٠٨١٩٥٩٬٠٢٩٨٩٣٬٧٥٨حسابات جاریة وتحت الطلب

٤١٩٬٧٤٧٤٢٠٬٧٦٩٤١٦٬٢٨٦حسابات توفیر
٥١١٬١٧٣٥٣٠٬٣٩٣٥٩١٬٥٣٣ودائع ألجل

٣٬٩٤٠٤٬٢٥٤٤٬١٩٤أخرى
١٬٩٢٢٬٩٤١١٬٩١٤٬٤٤٥١٬٩٠٥٬٧٧١اإلجمالي

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

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢٠٣١یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٣٠
لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالف

٧٢٣٬٢٩٢٧٢١٬٥٦٧٧٢٨٬٨٠٧أشھر٦-٠
٢٥٢٬٥٢٠٢٤٩٬٢٣٩٢٦٤٬١١٦شھراً ١٢-٦
٣٩٨٬٩١٤٢٣١٬٠٨١١٦٧٬١١٥سنوات٣-١
١٧٠٬١٠٥٣٤٦٬٠٧٤٣٩١٬٦٠٩سنوات٥-٣

٣٧٨٬١١٠٣٦٦٬٤٨٤٣٥٤٬١٢٤سنوات٥أكثر من 
١٬٩٢٢٬٩٤١١٬٩١٤٬٤٤٥١٬٩٠٥٬٧٧١اإلجمالي

فیما یلي فئات معدالت الفائدة على الودائع:

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢٠٣١یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٣٠
لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالف

١٬٥٠٨٬٠٠٩١٬٤٩٨٬٦٨٤١٬٤٩٢٬٩١٠%٢-٠
٤١٤٬٩٣٢٤١٥٬٧٦١٤١٢٬٨٦١%٥-٢

١٬٩٢٢٬٩٤١١٬٩١٤٬٤٤٥١٬٩٠٥٬٧٧١اإلجمالي

التزامات أخرى١٥

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢٠٣١یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٣٠
لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالف

١٬٤٨٤١٬٣٩٦١٬٣٨٩التزام منافع التقاعد
٢٬٧٢٧٢٬٠١٨٣٬٢٠٨التزامات بموجب عقود اإلیجار التمویلي

٢٤٬٧٥٧٢٩٬٢٧٩٢٢٬١٤٩أوراق قبول
٤١٨٥٠١٤٤٦مخصصات

بنود خارج المیزانیة العمومیة خسائر ائتمانیة متوقعة على 
٤٬٢١٥٣٬٩٠١٤٬٥٨٠وارتباطات أخرى

٤٬٣٥٤٣٬٧٨٩٤٬٩٧٣مستحقات وإیرادات مؤجلة
١٢٬١٦٢٤٠٬٥١٧١٣٬٢٧٢أخرى

٥٠٬١١٧٨١٬٤٠١٥٠٬٠١٧اإلجمالي
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٢٣

التزامات عرضیة وارتباطات ومشتقات١٦

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢٠٣١یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٣٠
لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالف

٥٣٥٬٨٩٨٥٤٨٬٤٣٥٥٢٢٬١٥٠التزامات غیر مسحوبة وقابلة لإللغاء بدون شروط*
٧٨٬٨٤٠٦٣٬٠٧٥٦١٬٤٣٨التزامات غیر مسحوبة وغیر قابلة لإللغاء بدون شروط

٨٢٬٧٦٠٣٨٣٬٣٧١١٩٥٬٠٦٤عقود الصرف األجنبي اآلجلة
٢٢٢٬٩١٥١٨٨٬٦٥٠٢٢٢٬٩١٥مقایضات معدالت الفائدة

٩٢٠٬٤١٣١٬١٨٣٬٥٣١١٬٠٠١٬٥٦٧

ملیون لایر عماني) تعتبر جزءا ٩٨: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١ملیون لایر عماني (١٣٠٫٢*االلتزامات غیر المسحوبة وقابلة لإللغاء بدون شروط بمبلغ 
.٩الدولي رقم من التزامات القروض وفقاً لمعیار التقاریر المالیة

، كانت ھناك بعض الدعاوى القانونیة القائمة بحق البنك. واستناداً إلى رأي المستشار القانوني للبنك، ترى إدارة البنك أنھ ٢٠٢١یونیو ٣٠كما في 
صدد.ال یتوقع أن ینتج أي التزام إضافي من ھذه الدعاوى وبالتالي من غیر الضروري تكوین أي مخصصات إضافیة في ھذا ال
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٢٤

أساس تقییم األصول وااللتزامات المالیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة١٧

أسالیب التقییم
اإلجمالي٢المستوى ١المستوى 

لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالف
٢٠٢١یونیو ٣٠في 

األصول
٩٬٩٧٨٩٬٩٧٨-مشتقات

١٣١٬٩٦٥٣١٧٬١٢٠٤٤٩٬٠٨٥مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراستثمارات 
١٧١٧-استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

االلتزامات
٦٦٥٦٦٥-مشتقات  

٢٣٥٬٧٥٦٢٣٥٬٧٥٦-ودائع من عمالء

٢٠٢٠یونیو ٣٠في 
األصول
١١٬٩٤٨١١٬٩٤٨-مشتقات

٢٢٥٬٧٢٤١٩٢٬٧٥٢٤١٨٬٤٧٦استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
١٬٩٥٥١٬٩٥٥-استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

االلتزامات
٣٬١٦٦٣٬١٦٦-مشتقات

١٩٥٬٦٩٨١٩٥٬٦٩٨-ودائع من عمالء

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 
األصول
١٠٬٥٦٩١٠٬٥٦٩-مشتقات

٢٢٥٬٦٠٣٢٥٧٬٨١٤٤٨٣٬٤١٧استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
١٥٢١٥٢-استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

االلتزامات
٤٬٣٣٧٤٬٣٣٧-مشتقات

٢٣٢٬٦١٠٢٣٢٬٦١٠-ودائع من عمالء

االستثمارات المالیة والمشتقات

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

لخصم ھو عند استخدام أسالیب التدفقات النقدیة المخصومة، تستند التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة إلى أفضل تقدیرات اإلدارة ویكون معدل ا
معدل یتعلق بالسوق بالنسبة ألداة مالیة مماثلة بتاریخ التقریر.

بیة استناداً إلى البیانات المشتقة من السوق. تم إدراج تعدیالت القیم السوقیة للعقود في القیمة الدفتریة لألصول یتم تقییم عقود صرف العمالت األجن
وااللتزامات األخرى.

للبنك عن المفصح عنھا في القوائم المالیّة المراجعة األخیرة ٢لم یكن ھناك أي تغییر على أساس تقییم األصول وااللتزامات المالیّة في المستوى 
.٢٠٢٠دیسمبر ٣١السنة المنتھیة في 
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٢٥

انتقال معدالت الفائدة بین البنوك ("إیبور")

، واصل البنك جھوده لتوفیر القدرة على تقدیم منتجات جدیدة بمعدل فائدة خال من المخاطر تقریباً، وبالتالي ٢٠٢١خالل النصف األول من سنة 
االنتقال من المنتجات القائمة على معدل لیبور. نظًرا ألن المسؤول عن معدل لیبور، المسؤول الدولي للمعاییر یوفر للعمالء بشكل فعال القدرة على 

، یركز البنك على االنتقال ٢٠٢٣یونیو ٣٠المرجعیة، قد أكد على تمدید تاریخ النشر لمعظم فترات السداد لمعدل لیبور بالدوالر األمریكي حتى 
.٢٠٢٢ینایر ١ي تنتھي بحلول النشط بعیًدا عن تلك الت

فائدة طورت جمیع أعمالنا وطبقت بشكل نشط قدرات النظام والتشغیل لمعظم األسعار البدیلة، مثل األسعار األساسیة أو األولیة ، ومنتجات بمعدل
بور التي لھا آجال استحقاق ما . ونتیجة لذلك، تستمر حاالت التعرض لمعدل إی٢٠٢١والنصف األول من سنة ٢٠٢٠خال من المخاطر خالل سنة 

، بمساعدة ضغط السوق على تداوالت معدل إیبور، وإجراء جمیع المعامالت الجدیدة بأسعار بدیلة ومنتجات بدیلة االنخفاضفي ٢٠٢١بعد سنة 
بمعدل فائدة خال من المخاطر، مع تزاید السیولة في السوق.

یقودنا مستوى استعدادھم، والذي یتم تتبعھ لضمان التخطیط المناسب لألنشطة التشغیلیة التي تجري مناقشات االنتقال بشكل نشط مع العمالء وسوف
. بینما ستتم إدارة أنشطة إعادة الجدولة التعاقدیة وإعادة الحجز وفقًا لذلك، وكذلك أي متطلبات لتدشین ٢٠٢١تحدث في النصف الثاني من سنة 

ل ھناك حاجة إلى حلول تشریعیة للسماح بانتقال سلس.األحكام االحتیاطیة التعاقدیة. وقد ال تزا

للتخلص من معدالت إیبور على منتجات بأسعار بدیلة، وقد التزم البنك بمعالم الصناعة ٢٠٢١یتم تقدیم جمیع عملیات إعادة التمویل بعد سنة 
المتعلقة بوقف إصدار قروض جدیدة بمعدل إیبور.

معدل إیبور:األدوات المالیة التي تأثرت بإصالح
األدوات المالیة التي لم تنتقل بعد إلى معاییر مرجعیة بدیلة، حسب المعیار المرجعي الرئیسي

لیبور بالدوالر ال
األمریكي

لیبور بالجنیھ ال
اإلسترلیني

لیبور بالین ال
الیاباني

أخرى

لایر ُعماني باآلالفباآلالفلایر ُعماني لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالف٢٠٢١یونیو ٣٠في 
---١٩٧٬٢٥٠األصول المالیة غیر المشتقة
---١٣٤٬٧٥٠مبلغ العقد الفرضي المشتق

األدوات المالیة التي لم تنتقل بعد إلى معاییر مرجعیة بدیلة، حسب المعیار المرجعي الرئیسي
لیبور بالدوالر ال

األمریكي
لیبور بالجنیھ ال

اإلسترلیني
أخرىلیبور بالین الیابانيال

لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالف٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 
---٢٢٤٬٠٤٤األصول المالیة غیر المشتقة
---١٦٩٬٠١٥مبلغ العقد الفرضي المشتق

على مدى تعرض البنك لمعاییر إیبور التي من المقرر استبدالھا. المبالغ المتعلقة باألدوات المالیة التي:توفر المبالغ الواردة في الجدول أعاله مؤشرا 

.تشیر تعاقدیًا إلى معیار معدل الفائدة المخطط لالنتقال إلى معیار مرجعي بدیل
ئدة المرجعي.لھا تاریخ استحقاق تعاقدي بعد التاریخ الذي من المتوقع أن یتوقف فیھ معیار معدل الفا

.یتم االعتراف بھا في المیزانیة العمومیة المجمعة للبنك

، أعلن المسؤول عن معدل لیبور، المسؤول الدولي للمعاییر المرجعیة، عن تمدید تاریخ نشر معظم فترات السداد لمعدل لیبور ٢٠٢١في مارس 
. یقلل ٢٠٢١دیسمبر ٣١نشر فترات السداد لمدة أسبوع وشھرین بعد . وسیتوقف٢٠٢٣یونیو ٣٠إلى ٢٠٢١دیسمبر ٣١بالدوالر األمریكي من 

ستصل ٢٠٢٠دیسمبر ٣١في الجدول أدناه حیث أن بعض األدوات المالیة المدرجة في ٢٠٢١یونیو ٣٠ھذا التغییر من المبالغ المعروضة في 
البیانات المقارنة).إلى تاریخ استحقاقھا التعاقدي قبل تواریخ النشر الممتدة (لم یتم إعادة عرض 
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عدم تطابق األصول وااللتزامات١٨

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

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢٠٣١یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٣٠

األصولفترات االستحقاق

االلتزامات 
وحقوق 

األصولعدم التطابقالمساھمین

االلتزامات 
وحقوق 

األصولعدم التطابقالمساھمین

االلتزامات 
وحقوق 

عدم التطابقالمساھمین
لایر ُعماني 

باآلالف
لایر ُعماني 

باآلالف
لایر ُعماني 

باآلالف
لایر ُعماني 

باآلالف
لایر ُعماني 

باآلالف
لایر ُعماني 

باآلالف
لایر ُعماني 

باآلالف
لایر ُعماني 

باآلالف
لایر ُعماني 

باآلالف
١٬١٥٨٬٩١٨٨٢١٬٥٦١٣٣٧٬٣٥٧١٬٢٣٢٬٨٨٣٨٧٠٬٤٤٥٣٦٢٬٤٣٨١٬١٦١٬٠٠٣٨٤٥٬٥٠١٣١٥٬٥٠٢أشھر٦-٠
)١٩٨٬٠٥٩(٥٨٬٩٠٢٢٥٦٬٩٦١)٢١٧٬٥٥١(٣٢٬٠١٦٢٤٩٬٥٦٧)١٠٥٬٠٦٧(١٥٩٬٠٩٢٢٦٤٬١٥٩شھراً ١٢-٦
٢٧١٬٩٩١٢٣١٬٠٨١٤٠٬٩١٠٣٠٣٬٥٢٠١٦٧٬١١٥١٣٦٬٤٠٥)١٥٢٬٥٩٣(٢٤٦٬٣٢١٣٩٨٬٩١٤سنوات٣-١
)١٧٢٬٥٦٤(٢١٩٬٠٤٥٣٩١٬٦٠٩)١٦٢٬٩٤٧(٢٩٦٬٤٦٢١٧٠٬١٠٥١٢٦٬٣٥٧١٨٣٬١٢٧٣٤٦٬٠٧٤سنوات٥-٣

)٨١٬٢٨٤(٦١٣٬١١٧٦٩٤٬٤٠١)٢٢٬٨٥٠(٦٨٢٬٧٨٣٧٠٥٬٦٣٣)٢٠٦٬٠٥٤(٥٠٣٬١٣٢٧٠٩٬١٨٦سنوات٥أكثر من 
-٢٬٣٥٥٬٥٨٧٢٬٣٥٥٬٥٨٧-٢٬٤٠٢٬٨٠٠٢٬٤٠٢٬٨٠٠-٢٬٣٦٣٬٩٢٥٢٬٣٦٣٬٩٢٥اإلجمالي
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التعرض لمخاطر االئتمان١٩

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

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢٠٣١یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٣٠
إجمالي القیمة 

الدفتریة / 
االسمیة 

(بالصافي من 
الفوائد المجنبة)

مخصص 
الخسائر 

االئتمانیة 
المتوقعة

إجمالي القیمة 
الدفتریة / االسمیة 

(بالصافي من 
الفوائد المجنبة)

مخصص 
الخسائر 

االئتمانیة 
المتوقعة

إجمالي القیمة 
الدفتریة / 

االسمیة 
(بالصافي من 

المجنبة)الفوائد 

مخصص 
الخسائر 

االئتمانیة 
المتوقعة

لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

لایر عماني 
باآلالف

نقدیة وأرصدة لدى البنك 
)٢٤١(٢٢٠٬٧٢٦)٦١٢(٢٦٨٬٤١٠)١٧٨(٢٨٣٬٣٥٣المركزي

)١٧٠(٢٢٧٬٦١٨)٤٣(١٧٥٬٤٥٤)٢٠(٢٣٤٬٩٦٨مستحق من البنوك  
قروض وسلفیات للعمالء

الثروة والخدمات المصرفیة -
)٩٬٥٧٠(٤٤٧٬٤٢٩)٩٬٩٦٤(٤٧٥٬٩٥٤)٩٬٤٥٢(٤٤٠٬١٤٤الفردیة

)٤٣٬١٠٢(٩٦٨٬٨٢٥)٤٢٬٨٤٦(١٬٠٣٨٬٢٨٢)٣٣٬٢٨٨(٩٣٥٬٩٤١الخدمات المصرفیة للشركات-
)١٦٧(٢٢٬١٤٩)١٨٤(٢٩٬٢٧٩)٩٦(٢٤٬٧٥٧أصول أخرى

إجمالي مجموع القیمة الدفتریة 
)٥٣٬٢٥٠(١٬٨٨٦٬٧٤٧)٥٣٬٦٤٩(١٬٩٨٧٬٣٧٩)٤٣٬٠٣٤(١٬٩١٩٬١٦٣في المیزانیة العمومیة

قروض وارتباطات أخرى متعلقة 
)٤٬٥٨٠(٦٩١٬٢١٨)٣٬٩٠١(٦٦٨٬٧٦٤)٤٬٢١٤(٦٦٣٬٠٢٤باالئتمان

إجمالي القیمة االسمیة خارج 
)٤٬٥٨٠(٦٩١٬٢١٨)٣٬٩٠١(٦٦٨٬٧٦٤)٤٬٢١٤(٦٦٣٬٠٢٤المیزانیة العمومیة

القیمة العادلة

مذكرة مخصص 
الخسائر 

االئتمانیة 
القیمة العادلةالمتوقعة

مذكرة مخصص 
الخسائر 

االئتمانیة 
القیمة العادلةالمتوقعة

مذكرة 
مخصص 
الخسائر 

االئتمانیة 
المتوقعة

لایر ُعماني 
باآلالف

لایر ُعماني 
باآلالف

لایر ُعماني 
باآلالف

لایر ُعماني 
باآلالف

لایر ُعماني 
باآلالف

لایر ُعماني 
باآلالف

استثمارات مالیة بالقیمة العادلة 
)٨١١(٤٨٣٬٢١٧)٨٧٦(٤١٨٬٤٧٥)٦٩٦(٤٤٨٬٨٨٥من خالل الدخل الشامل اآلخر

رأس المال٢٠

دیسمبر ٣١و٢٠٢٠یونیو ٣٠لایر ُعماني للسھم الواحد (٠٫١٠٠سھماً مدفوعاً بالكامل بقیمة ٢٬٠٠٠٬٣١٢٬٧٩٠ینقسم رأس مال البنك إلى 
٠٫١٠٠ملیون سھم بقیمة ٧٬٥٠٠لایر ُعماني للسھم الواحد). یبلغ رأس المال المصرح بھ للبنك ٠٫١٠٠سھماً بقیمة ٢٬٠٠٠٬٣١٢٬٧٩٠-٢٠٢٠

للسھم الواحد).٠٫١٠٠ملیون سھم بقیمة ٧٬٥٠٠-٢٠٢٠دیسمبر ٣١و٢٠٢٠یو یون٣٠لایر ُعماني للسھم الواحد (

المساھمون الرئیسیون

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

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢٠٣١یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٣٠
عدد األسھماألسھمعددعدد األسھم

١٬٠٢٠٬١٥٩٬٥٢٣١٬٠٢٠٬١٥٩٬٥٢٣١٬٠٢٠٬١٥٩٬٥٢٣إتش إس بي سي الشرق األوسط القابضة بي في
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االحتیاطیات٢١

احتیاطي قانوني) أ( 

الرصید المتراكم من أرباح السنة لحساب االحتیاطي القانوني حتى یبلغ %١٠وفقاً لقانون الشركات التجاریة في سلطنة عمان، تُخصَّص سنویاً 
لالحتیاطي ما یعادل ثلث رأس مال البنك المدفوع، وھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع.

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

یمة العادلة یمثل احتیاطي القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تغیرات القیمة العادلة (بالصافي من الضریبة) لألصول المالیة المقاسة بالق
من خالل الدخل الشامل اآلخر.  

من أسھم البنك    %١٠األطراف ذات العالقة ومن یملكون ٢٢

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

المقربین من أسرھم.

لس ضمنھم أعضاء مجدارة العلیا ھم األشخاص الذین یملكون الصالحیة والمسؤولیة لتخطیط وتوجیھ أنشطة البنك والتحكم بھا، ومنموظفو اإل
اإلدارة في البنك.

العائلة أو أكثر من أسھم البنك شركات أو أفراد أو عائالت. ویتم تضمین العائالت إذا كان إجمالي أسھم أفراد %١٠یمكن أن یكون من یملكون 
التھم أو أكثر من أسھم البنك. إّن أفراد العائلة لفرد ما ھم أولئك الذین من المتوقع أن یكون لھم تأثیر أو أن یتأثروا بذلك الشخص في تعام%١٠یبلغ 

مع البنك.

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

مالت مع عدد من شركات مجموعة إتش إس بي سي، بما في الكبیرة المقدمة من مجموعة إتش إس بي سي ویقدم ویستلم خدمات أو یدخل في معا
التسویق ذلك المشاركة في تكلفة تطویر المنصات التكنولوجیة المستخدمة في جمیع أنحاء العالم واالستفادة من العقود العالمیة لإلعالنات وأبحاث

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

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

الشركة األم
أطراف أخرى ذات 
اإلجماليخرون  آاألعضاءعالقة بالمجموعة

لایر ُعماني 
باآلالف

لایر ُعماني 
باآلالف

لایر ُعماني 
باآلالف

لایر ُعماني 
باآلالف

لایر ُعماني 
باآلالف

٢٠٢١یونیو ٣٠
٥٦٢٧٢٬٨٦٩٧٣٬٤٣١--قروض وسلفیات

٣٬٩٦٠٤٦١١٢٬٢٤٣١٦٬٦٦٤-حسابات جاریة وودائع وحسابات أخرى
٨٬٨٠٠١٣٠٬٩٨٨-١٢٢٬١٨٨-خطابات اعتماد وضمانات

٣١٦٣١٦---أوراق قبول
٥٩٬٥٧٣--٥٩٬٥٧٣-مستحق من البنوك

١٧٬٥١٤--١٧٬٥١٤-مستحق إلى البنوك*
٦٢٬٢٣٠--٦٢٬٢٣٠-ضمانات مستلمة

٢٠٢١یونیو ٣٠للفترة المنتھیة في 
)١٤٦(--)١٤٦(-صافي إیرادات الرسوم**

)٩٬٢٨٨()٢٨٣()١٦()٨٬٩٨٩(-تشغیل أخرىمصروفات 

إتش إس بي سي لــ تابعةملیون لایر عماني من شركات ١٣٫٧بقیمة )فوسترو(لدى بنوك أخرى* یشتمل المستحق إلى البنوك على أرصدة
.٢٠٢١یونیو ٣٠في إتش إس بي سي كماتابعة لــ ملیون لایر عماني لمصروفات مستحقة الدفع إلى شركات ٣٫٨واستحقاق بقیمة 

إتش تابعة لــملیون لایر عماني متكبدة على التعویض المستلم كضمان من شركات ٠٫٣** یشمل صافي إیرادات الرسوم مصروفات رسوم بقیمة 
إس بي سي.



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

(تابع))غیر المدققة(إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة 

٢٩

الشركة األم

أطراف أخرى 
ذات عالقة 
اإلجماليآخرون  األعضاءبالمجموعة

لایر ُعماني 
باآلالف

لایر ُعماني 
باآلالف

لایر ُعماني 
باآلالف

لایر ُعماني 
باآلالف

لایر ُعماني 
باآلالف

٢٠٢٠یونیو ٣٠
٣٤٥١٠١٬٨٦٤١٠٢٬٢٠٩--قروض وسلفیات

٢٬٨٩٦١٬٢٢٤١٩٬٢٥٦٢٣٬٣٧٦-حسابات جاریة وودائع وحسابات أخرى
١١٬٤١٧١٤٨٬٩٨٢-١٣٧٬٥٦٥-خطابات اعتماد وضمانات

٨٬٤٩٨٨٬٤٩٨---قبولأوراق
٥٩٬٥٦٠--٥٩٬٥٦٠-مستحق من البنوك

١٨٬٠١٠--١٨٬٠١٠-مستحق إلى البنوك*
١١٤٬٠٩٢--١١٤٬٠٩٢-ضمانات مستلمة

٢٠٢٠یونیو ٣٠للفترة المنتھیة في 
)٢٥٨(--)٢٥٨(-صافي إیرادات الرسوم**
)٧٬٧١١()٦٢٧()٩()٧٬٠٧٥(-مصروفات تشغیل أخرى
)٥()٥(---شراء ممتلكات ومعدات

إتش إس بي سي تابعة لــملیون لایر عماني من شركات ١٤٫١بقیمة )فوسترولدى بنوك أخرى (*یشتمل المستحق إلى البنوك على أرصدة 
.٢٠٢٠یونیو ٣٠كما في إتش إس بي سيتابعة لــ ملیون لایر عماني لمصروفات مستحقة الدفع إلى شركات ٣٫٨واستحقاق بقیمة 

إتش تابعة لــ ملیون لایر عماني متكبدة على التعویض المستلم كضمان من شركات ٠٫٤** یشمل صافي إیرادات الرسوم مصروفات رسوم بقیمة 
إس بي سي.

الشركة األم

أطراف أخرى 
ذات عالقة 
اإلجماليآخروناألعضاءبالمجموعة

لایر ُعماني 
باآلالف

ُعماني لایر 
باآلالف

لایر ُعماني 
باآلالف

لایر ُعماني 
باآلالف

لایر ُعماني 
باآلالف

٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 
٣٨٥٨٩٬٤٠٢٨٩٬٧٨٧--قروض وسلفیات

٢٬٨٧٧٣٨٦١١٬٢٣٦١٤٬٤٩٩-حسابات جاریة وودائع وحسابات أخرى
١٤٬٦٠٠١٥٧٬٧٩٨-١٤٣٬١٩٨-خطابات اعتماد وضمانات

٩٩٠٩٩٠---أوراق قبول
٦٧٬٨٢٥--٦٧٬٨٢٥-مستحق من البنوك

٢٠٬٨٣٢--٢٠٬٨٣٢-مستحق إلى البنوك*
٧١٬٥٢١--٧١٬٥٢١-ضمانات مستلمة

تابعة ملیون لایر عماني وقروض بقیمة ال شيء من شركات ١٧٫٤بقیمة )فوسترولدى بنوك أخرى (* یشتمل المستحق إلى البنوك على أرصدة
دیسمبر ٣١إتش إس بي سي كما في تابعة لــ ملیون لایر عماني لمصروفات مستحقة الدفع إلى شركات ٣٫٤إتش إس بي سي واستحقاق بقیمة لــ 

٢٠٢٠.

ي علماً بأن العمالء األساسیین لھذه المعامالت لم یكونوا أطرافًا ذات عالقة.إتش إس بي ستابعة لــ أبرم البنك المعامالت التالیة مع الشركات 

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢٠٣١یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٣٠
لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالف

--٤٨٬١٢٥شراء قروض وسلفیات
١٢٧٬٨٢٠--بیع قروض وسلفیات

٥٨٢--بدالً من أنشطة جذب الودائعرسوم مدفوعة 

سنویاً). وتحمل ٪٤٫٨٪ و٤٫٥: بین ٢٠٢٠یونیو ٣٠٪ سنویاً (٧٪ و٣تحمل قروض وسلفیات األطراف ذات العالقة فائدة بمعدالت تتراوح بین 
٪ سنویاً).٠٫٢٪ و٠٫١: بین ٢٠٢٠یونیو ٣٠٪ سنویاً (٠٫٧٪ و٠٫١ودائع األطراف ذات العالقة فائدة بمعدالت تتراوح بین 



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

(تابع))غیر المدققة(إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة 

٣٠

تعویضات موظفي اإلدارة العلیا

فترة الستة أشھر 
یونیو ٣٠المنتھیة في 

٢٠٢١

فترة الستة أشھر 
یونیو ٣٠المنتھیة في 

٢٠٢٠
لایر ُعماني باآلالفُعماني باآلالفلایر 

٧٤٣٨٧٠أجور ورواتب ومنافع أخرى قصیرة األجل
٤٦٤٨منافع ما بعد التوظیف

٧٨٩٩١٨اإلجمالي

القطاعات التشغیلیة٢٣

(و).١-٢العوامل المستخدمة لتحدید القطاعات التي یتم التقریر عنھا لدى البنك مبینة في اإلیضاح تمت مناقشة 

٢٠٢١یونیو ٣٠

الخدمات 
المصرفیة 

التجاریة

الثروة 
الخدمات و

المصرفیة 
الفردیة

الخدمات 
المصرفیة 

العالمیة 
واألسواق

مركز خدمات 
اإلجماليالشركات

لایر ُعماني 
باآلالف

لایر ُعماني 
باآلالف

لایر ُعماني 
باآلالف

لایر ُعماني 
باآلالف

لایر ُعماني 
باآلالف

إیرادات الفوائدصافي 
٢٤٬٩٠١)١١٩(٦٬٩١٠١٢٬٣١٧٥٬٧٩٣خارجي-
-١٠٨)١٬٨٣٩(٥٨٨١٬١٤٣داخلي-

٢٤٬٩٠١)١١(٧٬٤٩٨١٣٬٤٦٠٣٬٩٥٤
٤٬٧٤٩)٧٢(١٬٥٦٩١٬٣٠٨١٬٩٤٤صافي إیرادات الرسوم
٣٬٣٦١-٨٧٤٧٧٣١٬٧١٤صافي إیرادات التداول

١١٢١٣٧)٧(١٣١بالصافي-األخرى إیرادات التشغیل 
٣٣٬١٤٨)٧١(١٠٬٠٧٢١٥٬٥٣٤٧٬٦١٣إجمالي إیرادات التشغیل

التغیر في الخسائر االئتمانیة المتوقعة والمحمل 
٥٬٦٨٧-٤٬٦٢٨)٥٢٨(١٬٥٨٧من انخفاض قیمة االئتمان األخرى

٣٨٬٨٣٥)٧١(١١٬٦٥٩١٥٬٠٠٦١٢٬٢٤١صافي إیرادات التشغیل
)٢٦٬٧٢٨()١٬٩١٦()٣٬٥٤٢()١٥٬٣٧٤()٥٬٨٩٦(مصروفات التشغیلإجمالي

١٢٬١٠٧)١٬٩٨٧(٨٬٦٩٩)٣٦٨(٥٬٧٦٣الربح / (الخسارة) قبل الضریبة
١٬٠١٥٬١٧٧٦٣٥٬٤٣٠٥٩٦٬٦٠٨١١٦٬٧١٠٢٬٣٦٣٬٩٢٥أصول قطاعیة مبلغ عنھا

٨٥١٬٦٤٧٦٢٦٬٦٥٤٥٢٤٬٩٢٠٢٣٬٨٠٩٢٬٠٢٧٬٠٣٠التزامات قطاعیة مبلغ عنھا

٢٠٢٠دیسمبر ٣١

الخدمات 
المصرفیة 

التجاریة

الثروة 
الخدمات و

المصرفیة 
الفردیة

الخدمات 
المصرفیة 

العالمیة 
واألسواق

مركز خدمات 
اإلجماليالشركات

لایر ُعماني 
باآلالف

لایر ُعماني 
باآلالف

لایر ُعماني 
باآلالف

لایر ُعماني 
باآلالف

لایر ُعماني 
باآلالف

١٬٠٨٢٬٠٦٤٦٢٦٬٠٥٧٥٤١٬٣١٣١٠٦٬١٥٣٢٬٣٥٥٬٥٨٧أصول قطاعیة مبلغ عنھا
١٬٠٠٣٬٩٤٦٦٢٠٬٥٨٨٣٨١٬٣١٦٢٢٬٢٥١٢٬٠٢٨٬١٠١التزامات قطاعیة مبلغ عنھا
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(تابع))غیر المدققة(إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة 

٣١

٢٠٢٠یونیو ٣٠

الخدمات 
المصرفیة 

التجاریة

الثروة 
الخدمات و

المصرفیة 
الفردیة

الخدمات 
المصرفیة 

العالمیة 
واألسواق

خدمات مركز
اإلجماليالشركات

لایر ُعماني 
باآلالف

لایر ُعماني 
باآلالف

لایر ُعماني 
باآلالف

لایر ُعماني 
باآلالف

لایر ُعماني 
باآلالف

صافي إیرادات الفوائد
٢٧٬٤٨٣)١٥٥(٤٬٨٤٢١٣٬٨٢٤٨٬٩٧٢خارجي-
-١٢)٣٬٦٦٢(٣٬١٥٣٤٩٧داخلي-

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

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

)١٧()٢٩(٤٤٤بالصافي-األخرى إیرادات التشغیل 
٣٦٬٩٨٠)٢٤٨(١١٬٢٥٦١٦٬٩٠١٩٬٠٧١إجمالي إیرادات التشغیل

التغیر في الخسائر االئتمانیة المتوقعة والمحمل 
)١٧٬٣٠٧(-)٩٬٦٨٢()٣٬٠٨٤()٤٬٥٤١(من انخفاض قیمة االئتمان األخرى

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

)٣٬٩٠٩()٥٠٥()٣٬٩٣٧()٧٠٦(١٬٢٣٩الربح قبل الضریبة
٩٩٦٬٥٩٥٦٣٩٬٧٧٠٦٣٩٬٠٧٦١٢٧٬٣٥٩٢٬٤٠٢٬٨٠٠أصول قطاعیة مبلغ عنھا

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

نسبة كفایة رأس المال٢٤

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

یونیو ٣٠(٢٠٢١٪ بما في ذلك حاجز المحافظة على رأس المال لسنة ١٢٫٢٥على البنك االحتفاظ بالحد األدنى من نسبة كفایة رأس المال وھو 
٪) وفقاً لإلرشادات المنصوص علیھا من قبل البنك المركزي العُماني.١٢٫٢٥: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١٪ و١٢٫٢٥: ٢٠٢٠

إجراءات البنك المركزي -١٩-فیما یتعلق بفیروس "كوفید٢٠٢٠یونیو ٣عالوة على ما ورد أعاله، أصدر البنك المركزي العماني التوجیھ في 
لیة " بموجب ترتیبات التعدیل المرحإجراءات إحترازیة" حیث قدم البنك المركزي العماني "٩العماني وتطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

إلضافتھا كجزء من رأس المال ٩للخسائر االئتمانیة المتوقعة للمرحلة األولى والمرحلة الثانیة المحسوبة بموجب معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
.٢التنظیمي بموجب الفئة 

. بالنسبة للمرحلة الثانیة، ٢لى رأس المال الفئة ٪ من الخسائر االئتمانیة المتوقعة للمرحلة األولى إ١٠٠، یجب االستمرار في إضافة بناء على ذلك
٪ ٤٠(أي المبكرالتدریجي التخلص)، في الحصول على ترتیب ٢٠١٩دیسمبر ٣١ستستمر الخسائر االئتمانیة المتوقعة لسنة األساس (كما في 

، والتي ستتم إضافتھا مرة أخرى بنسبة ٢٠٢٠) والخسائر االئتمانیة المتوقعة للمرحلة الثانیة اإلضافیة من سنة٢٠٢١٪ لسنة ٢٠و٢٠٢٠لسنة 
).٢٠٢١٪ لسنة ٨٠(أي ٢٠٢٤بحلول التدریجيالتخلصو٢٠٢٠٪ في سنة ١٠٠

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢٠٣١یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٣٠
لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالف

١٣٢١٬٠٣٤٣٢٥٬٢٧٦٣٢١٬٠٧٢الفئة /١رأس مال األسھم العادیّة 
٢١٣٬٧٢٠٢٢٬٨٦٢٢٢٬٦٠٠رأس المال الفئة 

٣٣٤٬٧٥٤٣٤٨٬١٣٨٣٤٣٬٦٧٢إجمالي رأس المال التنظیمي
١٬٥٤٨٬٧١٦١٬٨٢٨٬٦٣١١٬٦٤٧٬٧٤٨أصول مرجحة بالمخاطر

%١٩٫٤٩%١٧٫٧٩%١٢٠٫٧٣/ الفئة ١نسبة رأس مال األسھم العادیة 
%٢٠٫٨٦%١٩٫٠٤%٢١٫٦١إجمالي نسبة رأس المال
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٣٢

على النحو التالي:ستكون٢٠٢١یونیو ٣٠كما ھو موضح أعاله، فإن نسبة كفایة رأس المال في ةاالحترازیاإلجراءاتإذا لم یطبق البنك 

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢٠٣١یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٣٠
لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالف

١٣٢١٬٠٣٤٣٢٥٬٢٧٦٣٢١٬٠٧٢الفئة /١مال األسھم العادیّة رأس 
٢١٣٬٤٨٤١٨٬٢١٢١٨٬٤٨١رأس المال الفئة 

٣٣٤٬٥١٨٣٤٣٬٤٨٨٣٣٩٬٥٥٣إجمالي رأس المال التنظیمي
١٬٥٤٨٬٧١٦١٬٨٢٨٬٦٣١١٬٦٤٧٬٧٤٨أصول مرجحة بالمخاطر

%١٩٫٤٩%١٧٫٧٩%١٢٠٫٧٣/ الفئة ١نسبة رأس مال األسھم العادیة 
%٢٠٫٦١%١٨٫٧٨%٢١٫٦٠إجمالي نسبة رأس المال

النقد وما یماثل النقد٢٥

٢٠٢٠یونیو٢٠٢١٣٠یونیو٣٠إیضاحاتالبنود غیر النقدیة المدرجة في الربح قبل الضریبة(أ)٢٥
لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالف

المالیة المقاسة بالقیمة التغیرات في القیمة العادلة لالستثمارات 
١٨٠-١٠العادلة من خالل الربح أو الخسارة

التغیر في الخسائر االئتمانیة المتوقعة والمحمل من انخفاض قیمة 
١٧٬٣٠٧)٥٬٦٨٧(٥االئتمان األخرى

١٬٢٩٣١٬٢٧٣استھالك ممتلكات ومعدات
٣٢٧-٧إھالك أصول غیر ملموسة
)١١٦()٧٣(ماليإھالك خصم على استثمار 

١٢٧١٠٩مع الفائدةموظفینللالخدمة الحالیة تكلفة
٥٣٨خسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات

١٩٬١١٨)٤٬٣٣٥(اإلجمالي

٢٠٢٠یونیو٢٠٢١٣٠یونیو٣٠التغیر في األصول التشغیلیة(ب)٢٥
لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالف

٣٥٬٨٠٨٢٤٬٠٠١بالصافي-في القروض والسلفیات للعمالء التغیر 
)٩٬١٥٩(٥٩١التغیر في المشتقات

٤٬٩٨٩)٣٬٨١٨(التغیر في األصول األخرى

٣٢٬٥٨١١٩٬٨٣١اإلجمالي

٢٠٢٠یونیو٢٠٢١٣٠یونیو٣٠التغیر في االلتزامات التشغیلیة(ج)٢٥
باآلالفلایر ُعماني لایر ُعماني باآلالف

)١٥٧٬٠١٢(١٧٬١٧٠التغیر في الودائع من العمالء

٢٬١٤٣)٣٬٦٧٢(التغیر في المشتقات

١٨٬٢٩٤)١٩(التغیر في االلتزامات األخرى

)١٣٦٬٥٧٥(١٣٬٤٧٩اإلجمالي

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

٢٠٢٠یونیو٢٠٢١٣٠یونیو٣٠
لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالف

على:)المدققةغیر (تشتمل قائمة المركز المالي المرحلیة المختصرة 
٢٨٣٬١٧٥٢٦٧٬٧٩٨نقدیة وأرصدة لدى البنك المركزي

٢٣٤٬٩٤٨١٧٥٬٤١١مستحق من البنوك
٣٠٦٬٨٤١٣١٠٬٥٣١فترات استحقاق أصلیة ثالثة أشھر أو أقل–استثمارات مالیة 

)٦٩٬٦٠٠()٤٧٬٥٩٨(مستحق إلى البنوك
٧٧٧٬٣٦٦٦٨٤٬١٤٠اإلجمالي
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٣٣

السیولةنسبة تغطیة ٢٦

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

٪) وفقاً لإلرشادات المنصوص ١٠٠: ٢٠٢٠یونیو ٣٠(٢٠٢١٪ لسنة ١٠٠یتوجب على البنوك االحتفاظ بحد أدنى من نسبة تغطیة السیولة یبلغ 
-٢٠٢٠یونیو٣٠٪ (٢٥٨ما نسبتھ ٢٠٢١یونیو ٣٠علیھا من قبل البنك المركزي العُماني. بلغ متوسط نسبة تغطیة السیولة للبنك كما في 

٢١٤.(٪

:٢٠٢١یونیو ٣٠اإلفصاح عن نسبة تغطیة السیولة للفترة المنتھیة في 

٢٠٢١یونیو ٣٠

إجمالي القیمة غیر 
المرجحة (المتوسط*)

اإلجمالي
القیمة المرجحة 

(المتوسط*)
لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالف

٦٦٤٬٧٣٥األصول السائلة عالیة الجودة
إجمالي األصول السائلة عالیة الجودة١

التدفقات النقدیة الصادرة
٦٢٧٬٣٨٢٤٦٬٨٧٨ودائع األفراد وودائع المؤسسات الصغیرة، ومنھا:٢
٣١٧٬٢٠٥١٥٬٨٦٠مستقرةودائع - ٣
٣١٠٬١٧٧٣١٬٠١٨ودائع أقل ثباتاً - ٤
٩٨٧٬٧٠٤٤٣٥٬١٧٠تمویل شركات غیر مضمون، ومنھ:٥

٦
تشغیلیة (كافة األطراف المقابلة) والودائع في شبكات البنوك ودائع - 

--المتعاونة
٩٨٧٬٧٠٤٤٣٥٬١٧٠ودائع غیر تشغیلیة (كافة األطراف المقابلة)- ٧
--دین غیر مضمون- ٨
--تمویل شركات مضمون٩
٧١٬٦٠٠٧٬٠٤٦متطلبات إضافیة، ومنھا١٠

١١
المشتقات ومتطلبات الضمانات تدفقات صادرة تتعلق بالتعرض لمخاطر - 

--األخرى
--تدفقات صادرة تتعلق بخسارة التمویل من منتجات الدین- ١٢
٧١٬٦٠٠٧٬٠٤٦تسھیالت ائتمانیة وتسھیالت السیولة- ١٣
٩٨٬٠٤٨٩٨٬٠٤٨التزامات تمویل تعاقدیة أخرى١٤
١٬٠٩٦٬٣١٨٥٤٬٨١٦التزامات تمویل محتملة أخرى١٥
٦٤١٬٩٥٧)١٥+١٠+٥+٢التدفقات النقدیة الصادرة (إجمالي ١٦

التدفقات النقدیة الواردة
--إقراض مضمون (مثل إعادة شراء معكوس)١٧
٣٠٢٬٤٨١٢٨٧٬٧٢٥تدفقات نقدیة واردة من تعرضات منتظمة السداد بالكامل١٨
٩٧٬٦٣٥٩٧٬٦٣٥تدفقات نقدیّة واردة أخرى١٩
٤٠٠٬١١٧٣٨٥٬٣٦٠)١٩+١٨+١٧النقدیة الواردة (إجمالي التدفقات ٢٠

٦٦٤٬٧٥٦-إجمالي األصول السائلة عالیة الجودة٢١
٢٥٧٬٢١٦-)٢٠-١٦إجمالي صافي التدفقات النقدیة الصادرة (٢٢
%٢٥٨-)٢١/٢٢نسبة تغطیة السیولة (٢٣

).٢٠٢١یونیو -شھور سابقة (أبریل * المتوسط البسیط للمالحظات الیومیة على مدار فترة ثالثة 
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٣٤

نسبة صافي التمویل الثابت٢٧

(اإلرشادات حول نسبة صافي ١١٤٧فیما یتعلق بنسبة صافي التمویل الثابت، یتم االسترشاد بالبنك المركزي العُماني من خالل التعمیم رقم ب م 
احتساب نسبة صافي التمویل الثابت على فترات شھریة ویُقدم تقریر عنھا إلى التمویل الثابت واإلفصاحات حول نسبة صافي التمویل الثابت). یتم 

. بلغت نسبة صافي ٢٠١٨ینایر ١٪ ودخلت حیز التنفیذ اعتباراً من ١٠٠البنك المركزي العُماني. یبلغ الحد األدنى لنسبة صافي التمویل الثابت 
٪).١٤٥-٢٠٢٠یونیو ٣٠٪ (١٥٢ما نسبتھ ٢٠٢١یونیو ٣٠التمویل الثابت للبنك في 

:٢٠٢١یونیو ٣٠اإلفصاح عن نسبة صافي التمویل الثابت للفترة المنتھیة في 

القیمة غیر المرجحة من حیث فترة االستحقاق المتبقیةعناصر التمویل الثابت المتاح

أشھر٦< دون استحقاق

أشھر إلى ٦
< سنة 

واحدة
سنة ≥ 

القیمة المرجحةواحدة

٣٥٠٬٦١٥---٣٥٠٬٦١٥رأس المال:١
٣٣٩٬٥١٧---٣٣٩٬٥١٧رأس المال التنظیمي٢
١١٬٠٩٨---١١٬٠٩٨أدوات رأس المال األخرى٣
٥٩٠٬٥٤٥٥٬٢٨٥١٤٬٧٩٦١٠٬٣٧٥٥٧٥٬٥٨٣ودائع األفراد وودائع العمالء من الشركات الصغیرة٤
٢٩٧٬٢٥٤-٣١٢٬٧٤١٤٢١١٧مستقرةودائع ٥
٢٧٧٬٨٠٤٥٬٢٤٣١٤٬٦٧٩١٠٬٣٧٥٢٧٨٬٣٢٩ودائع أقل ثباتاً ٦
٨٩٠٬٩٥٣١٥٨٬٠٣٤١٬٩٧٨٢٩٨٬٥٧٣٨٢٤٬٠٥٥تمویل الشركات:٧
٢٣٬٧٩٩---٤٧٬٥٩٨ودائع تشغیلیة٨
٨٤٣٬٣٥٥١٥٨٬٠٣٤١٬٩٧٨٢٩٨٬٥٧٣٨٠٠٬٢٥٦تمویل شركات آخر٩

-----التزامات بأصول متقابلة متكافئة١٠
-٢٩٬٥٩٤٢٨٬٢٠٨١٬٦٠٦٣٬٣٧٨التزامات أخرى:١١

١٢
التزامات المشتقات لغرض نسبة صافي التمویل 

-----الثابت

١٣
جمیع االلتزامات وحقوق المساھمین األخرى 

-٢٩٬٥٩٤٢٨٬٢٠٨١٬٦٠٦٣٬٣٧٨غیر المشمولة في الفئات المذكورة أعاله
١٬٧٥٠٬٢٥٣----إجمالي التمویل الثابت المتاح١٤

عناصر التمویل الثابت المطلوب

١٥
إجمالي األصول السائلة عالیة الجودة لغرض نسبة 

٢٢٬٤٤٤----صافي التمویل الثابت

١٦
الودائع المحتفظ بھا لدى المؤسسات المالیة األخرى 

٢٦٬٣٩٨---٥٢٬٧٩٥ألغراض تشغیلیة
٢١٧٥٥١٬٥٠٥١٢٥٬٩٢١٨١٥٬٢٨٨٩٧٤٬٢٠٩القروض المنتظمة واألوراق المالیة:١٧

١٨
قروض منتظمة لمؤسسات مالیة مضمونة بأصول 

-----سائلة عالیة الجودة من المستوى األول

١٩
قروض منتظمة لمؤسسات مالیة مضمونة بأصول 
سائلة عالیة الجودة من غیر المستوى األول وقروض 

٢٧٬٣٢٦--١٨٢٬١٧٢-منتظمة غیر مضمونة لمؤسسات مالیة

٢٠

قروض منتظمة لعمالء من غیر المؤسسات المالیة 
وقروض للعمالء من األفراد والشركات الصغیرة 
وقروض لصنادیق سیادیة وبنوك مركزیة 

٣٦٨٬٢٠١١٢٤٬٨٢٧٧٠٦٬٠٨٠٨٦٧٬٠٥١-ومؤسسات القطاع العام، منھا

٢١
%٣٥بمخاطر مرجحة أقل من أو تساوي - 

لمخاطر الموحد ٢بموجب منھج بازل 
٣٥٬٥٧٨٢٣٬١٢٦---االئتمان

١٬١٣٢١٬٠٩٤١٠٩٬٢٠٨٥٦٬٥٢١-رھون عقاریة سكنیة منتظمة، منھا:٢٢

٢٣
%٣٥بمخاطر مرجحة أقل من أو تساوي - 

الموحد لمخاطر ٢بموجب منھج بازل 
١٬١٣٢١٬٠٩٤٨٥٬٢٤٤٥٥٬٤٠٩-االئتمان

-
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٣٥

٢٤
استحقاقھا وال تصنف أوراق مالیة لم ینقضي موعد 

كأصول سائلة عالیة الجودة، وتشمل األسھم 
١٨٤---٢١٧المتداولة في أسواق المال

-----أصول بالتزامات متقابلة متكافئة٢٥
٢٤٬٢٦٧٣٢٬٤٦٣١٬٦٠٦١٢٬٥٦١٧٠٬٨٩٧أصول أخرى:٢٦
-----سلع مادیة متداولة، شاملة الذھب٢٧

٢٨
كأرباح أولیة من عقود المشتقات أصول مسجلة 

واالشتراكات في صنادیق غرف المقاصة 
-----المركزیة المقابلة

٢٩
أصول المشتقات لغرض نسبة صافي التمویل 

٩٬٣١٣٩٬٣١٣---الثابت

٣٠
التزامات المشتقات لغرض نسبة صافي التمویل 

-----الثابت قبل خصم ھامش الفرق المسجل

٣١
األصول األخرى غیر المشمولة في الفئات جمیع 

٢٤٬٢٦٧٢٣٬١٥٠١٬٦٠٦١٢٬٥٦١٦١٬٥٨٤المذكورة أعاله
٦٧٣٬١٢٦٥٢٬٠٤٨٤٢٢٬٤١٣٥٧٬٣٧٩-البنود خارج المیزانیة العمومیة٣٢
١٬١٥١٬٣٢٧----إجمالي التمویل الثابت المطلوب٣٣
١٥٢٫٠٢----نسبة صافي التمویل الثابت (%)٣٤
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٣٦

نسبة الرفع المالي٢٨

الخاصة بنسبة الرفع المالي). تُحتسب ٣الصادر عن البنك المركزي العماني (اإلرشادات حول بازل ١١٥٧تخضع نسبة الرفع المالي للتعمیم ب م 
عتبارا من انسبة الرفع المالي على فترات ربع سنویة ویتم رفع تقاریر عنھا إلى البنك المركزي العماني. دخل معیار نسبة الرفع المالي حیز التنفیذ

–٢٠٢٠یونیو ٣٠٪ (١١ما نسبتھ ٢٠٢١یونیو ٣٠بلغت نسبة الرفع المالي للبنك كما في ٪. ٤٫٥مع حد أدنى بنسبة ٢٠١٨دیسمبر ٣١
١١٫٤.(٪

: ملخص المقارنة بین األصول المحاسبیة ومقیاس التعرض لنسبة الرفع المالي١الجدول 
البند

٢٠٢١یونیو ٣٠كما في 

٢٬٣٦٣٬٩٢٥إجمالي األصول المجمعة وفقاً للقوائم المالیة المنشورة١

٢
تسویات لالستثمارات في الكیانات البنكیة أو المالیة أو التأمینیة أو التجاریة التي خضعت للتجمیع 

ألغراض محاسبیة ولكن خارج نطاق التجمیع التنظیمي
-

٣
العمومیة وفقاً لإلطار المحاسبي المطبق ولكنھا مستثناة تسویات لألصول االئتمانیة المدرجة في المیزانیة

من مقیاس التعرض لنسبة الرفع المالي
-

١١٬٦٥١تسویات لألدوات المالیة المشتقة٤
-تسویات لمعامالت تمویل األوراق المالیة (مثل الشراء العكسي واإلقراض المضمون المماثل)٥

٦
العمومیة (مثل التحول إلى مبالغ مكافئة لالئتمان للتعرضات خارج تسویات للبنود خارج المیزانیة 

المیزانیة العمومیة)
٤١٩٬٤٨٢

)٤٬٤٥٢(تسویات أخرى٧
٢٬٧٩٠٬٦٠٦التعرض لنسبة الرفع المالي٨

: نموذج اإلفصاح العام لنسبة الرفع المالي٢الجدول 
٢٠٢١یونیو ٣٠كما في البند

١
العمومیة (باستثناء المشتقات ومعامالت تمویل األوراق المالیة، ولكنھا تشمل البنود داخل المیزانیة 

٢٬٣٦٣٬٩٢٥الضمانات)
)٤٬٤٥٢()٣وفقاً لبازل ١(مبالغ األصول المخصومة لتحدید رأس المال الفئة ٢

٣
المالیة) (باستثناء المشتقات ومعامالت تمویل األوراق إجمالي التعرضات داخل المیزانیة العمومیة 

٢٬٣٥٩٬٤٧٣)٢و١(مجموع البندین 
التعرضات للمشتقات

٩٬٩٧٨تكلفة االستبدال المرتبطة بجمیع معامالت المشتقات (أي صافیة من ھامش التغیر النقدي المؤھل)٤
١٬٦٧٣المبالغ اإلضافیة عن التعرض المستقبلي المحتمل المرتبطة بجمیع معامالت المشتقات٥

٦
ضمانات المشتقات المقدمة عند الخصم من أصول المیزانیة العمومیة وفقاً لإلطار المحاسبي إجمالي 
-المطبق

-(اقتطاعات األصول المستحقة لھامش التغیر النقدي المقدم في معامالت المشتقات)٧
-(الطرف المقابل المركزي المعفي من التعرضات التجاریة التي تم تسویتھا للعمیل)٨
-القیمة االسمیة الفعلیة المعدلة للمشتقات االئتمانیة المكتتبة٩
-(تسویات اسمیة فعالة معدلة واقتطاعات إضافیة للمشتقات االئتمانیة المكتتبة)١٠
١١٬٦٥١)١٠إلى ٤إجمالي التعرضات للمشتقات (مجموع البنود ١١

التعرضات لمعامالت تمویل األوراق المالیة

١٢
أصول معامالت تمویل األوراق المالیة (مع عدم إدراج المقاصة) بعد تسویة المعامالت المحاسبیة إجمالي 

-للبیع

١٣
(مبالغ الدائنیات والمدیونیات النقدیة المخصومة من إجمالي أصول معامالت

-تمویل األوراق المالیة)
-األوراق المالیةتعرض مخاطر ائتمان الطرف المقابل ألصول معامالت تمویل ١٤
-التعرضات لمعامالت الوكیل١٥
-)١٥إلى ١٢إجمالي التعرضات لمعامالت تمویل األوراق المالیة (مجموع البنود ١٦

-التعرضات األخرى خارج المیزانیة العمومیة
١٬١٤٧٬٥٨٦التعرض خارج المیزانیة العمومیة بإجمالي القیمة االسمیة١٧
)٧٢٨٬١٠٤(للتحویل إلى المبالغ المكافئة لالئتمان)(تسویات ١٨
٤١٩٬٤٨٢)١٨و١٧البنود خارج المیزانیّة العمومیة (مجموع البندین ١٩

رأس المال وإجمالي التعرضات
١٣٢١٬٠٣٤رأس المال الفئة ٢٠
٢٬٧٩٠٬٦٠٦)١٩و١٦و١١و٣إجمالي التعرضات (مجموع البنود ٢١

نسبة الرفع المالي
١١٫٥(%)٣نسبة الرفع المالي وفقاً لبازل ٢٢
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