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٢

٢٠٢١سبتمبر ٣٠-المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة 

الصفحةالمحتویات

٤-٣تقریر مجلس اإلدارة

٥ملخص النتائج غیر المدققة

٦تقریر فحص مراقب الحسابات المستقل

٧قائمة الدخل الشامل المرحلیة المختصرة (غیر المدققة)

٨المالي المرحلیة المختصرة (غیر المدققة)قائمة المركز 

٩قائمة التغیرات في حقوق المساھمین المرحلیة المختصرة (غیر المدققة)

١٠قائمة التدفقات النقدیة المرحلیة المختصرة (غیر المدققة)

٣٧-١١إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة (غیر المدققة)

المعلوماتعرض 

لبنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع ("البنك"). ویحتوي ٢٠٢١سبتمبر ٣٠-یشتمل ھذا المستند على المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة 
النتائج غیر على المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة (غیر المدققة)، باإلضافة إلى تقریر مجلس اإلدارة وتقریر فحص مراقب الحسابات وملخص 

المدققة.
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٣

٢٠٢١سبتمبر ٣٠تقریر مجلس اإلدارة لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

المساھمون األفاضل،

.٢٠٢١عامنیابةً عن مجلس اإلدارة، یسرني أن أقدم لكم النتائج المالیّة للبنك بالنسبة للربع الثالث من 

ملخص األداء

ملیون لایر عماني للفترة نفسھا ٠٫٣ملیون لایر عماني مقارنة بصافي ربح قدره ١٤٫٠تاریخھ صافي ربح بمبلغ حتىالعامیُظھر أداؤنا منذ بدایة 
. ویرجع ھذا في المقام األول إلى التغیر اإلیجابي في الخسائر االئتمانیة المتوقعة والمحمل من انخفاض قیمة االئتمان األخرى، والتي ٢٠٢٠من سنة 

اؤل في بیئة االقتصاد الكلي مع استمرار ارتفاع أسعار النفط مما یدعم المؤشرات اإلیجابیة في المنطقة. في حین كان ھناك تعكس المزید من التف
تطور الوضع أیًضا اتجاه تنازلي في عدد حاالت اإلصابة بفیروس كورونا وحملة اللقاح في عمان التي حققت تقدًما جیًدا، فإننا سنواصل مراقبة كیفیة 

.٢٠٢١فترة المتبقیة من سنة خالل ال

ملیون ٤١٫٥مقارنة بمبلغ ٢٠٢١سبتمبر ٣٠ملیون لایر عماني للفترة المنتھیة في ٣٨٫١لیصل إلى %٨٫٢انخفض صافي إیرادات الفوائد بنسبة 
بلھ جزئیاً انخفاض في مصروفات الفوائد. الذي قاو. تأثرت إیرادات الفوائد سلباً ببیئة أسعار الفائدة المنخفضة ٢٠٢٠لایر عماني لنفس الفترة من سنة 

، نظراً لزیادة رسوم خدمات ٢٠٢١سبتمبر ٣٠ملیون لایر عماني للفترة المنتھیة في ٧٫٠لیصل إلى %١٢٫٩ارتفع صافي إیرادات الرسوم بنسبة 
الحساب، والبطاقات واالستشارات.

العامملیون لایر عماني للفترة نفسھا من ٧٫٢ عماني مقارنة بمبلغ ملیون لایر٤٫٨لیصل إلى %٣٣٫٣انخفض صافي إیرادات التداول بنسبة 
الماضي، ویرجع ذلك أساساً إلى انخفاض أسعار الفائدة وأحجام المعامالت التبادلیة.

ن األخرى لدى البنك ملیون لایر عماني في الخسائر االئتمانیة المتوقعة والمحمل من انخفاض قیمة االئتما٧٫٠تم تسجیل صافي مبلغ محرر قدره 
ملیون لایر عماني من الخسائر ٧٫٦ملیون لایر عماني للفترة نفسھا من السنة الماضیة. وحرر البنك مبلغ ١٩٫١مقارنة مع صافي مبلغ محمل بقیمة 

الخسائر االئتمانیة المتوقعة ملیون لایر عماني من٠٫٦االئتمانیة المتوقعة للخدمات المصرفیة للشركات، والتي تمت مقاصتھا بمبلغ محّمل بقیمة 
للخدمات المصرفیة لألفراد. وكما ھو موضح أعاله، یرجع السبب في تحرر ھذه المبالغ إلى التحسن في بیئة التوقعات االقتصادیة.   

، ٢٠٢٠عامة نفسھا من ملیون لایر عماني للفتر٣٥٫٥ملیون لایر عماني مقارنة بمبلغ ٣٩٫٩لتصل إلى %١٢٫٤ارتفعت مصروفات التشغیل بنسبة 
ویرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع المصروفات المتعلقة بتقنیة المعلومات.

٣٠ملیون لایر عماني كما في ١٬٣٥٨٫٥ملیون لایر عماني مقارنةً بمبلغ ١٬٣٧٢٫٣لتصل إلى %١٫٠ارتفعت القروض والسلفیات للعمالء بنسبة 
.٢٠٢٠سبتمبر 

ملیون لایر عماني مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضیة. ما زلنا نتمتع بسیولة قویة ١٬٩١٣٫٩لتصل إلى %٠٫٥انخفضت ودائع العمالء بنسبة 
.٢٠٢١في نھایة سبتمبر %٧١٫٧إلى الودائع البالغة القروضكما یتضح من نسبة 

.٢٠٢٠سبتمبر ٣٠كما في %٢١٫٤مقارنةً مع ٢٠٢١سبتمبر ٣٠كما في %٢١٫٤بلغت نسبة كفایة رأس المال للبنك 

تقدیم أفضل تجربة عمالء

٢٠٢١٪ في الربع الثالث من سنة ٥العمالء المستفیدین من خدماتنا الرقمیة  نسبة في قطاع الخدمات المصرفیة لألفراد وإدارة الثروات، ارتفعت
عملیة إلكترونیة خالل الربع الثالث من ھذا العام والتي استمرت في تحقیق ١٥٠ین ما یقرب من . لقد قمنا بتمك٢٠٢١مقارنة بالربع الثاني من سنة 

نتائج إیجابیة لعمالئنا، الذین أصبحوا قادرین بشكل متزاید على تلبیة مجموعة متنوعة من االحتیاجات من خالل القنوات الرقمیة.

ات المصرفیة لألفراد وإدارة الثروات تحسنًا مع اكتساب عمالء جدد للبنك أعلى مما كان ، شھد زخم أعمال قطاع الخدم٢٠٢١في الربع الثالث من 
٪ مقارنة ٣٤٪ مقارنة بالربع األخیر، وزاد استحواذ أدفانس لدینا بنسبة ٢٢علیھ في الربع الثاني من العام. وكان استحواذ بریمیر لدینا أعلى بنسبة 

بالربع األخیر.

الشخصیة الخضراء في الربع الثالث، مما یوفر لعمالئنا القدرة على االقتراض لفترة قصیرة األجل بأسعار منخفضة لشراء كما قمنا بتدشین القروض
معدات األلواح الشمسیة لمنازلھم.

لى التوالي في في قطاع الخدمات المصرفیة للشركات، حصل بنك إتش إس بي سي ُعمان على جائزة أفضل بنك استثماري في ُعمان للسنة الثانیة ع
.٢٠٢١حفل توزیع جوائز یوروموني الشرق األوسط للتمیز لسنة 
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٤

في الشرق األوسط للتمویل المستدام وأفضل بنك في الشرق حصل بنك إتش إس بي سي على ما مجموعھ خمس جوائز بما في ذلك أفضل بنك 
األوسط لخدمات المعامالت.

الفرص إن حصولنا على جائزة أفضل بنك استثماري في ُعمان یعد اعترافًا واضًحا بقوتنا في دعم العمالء العمانیین الذین یسعون إلى الوصول إلى
ال في عمان التي تجذب المستثمرین الدولیین إلى السلطنة.والمنتجات العالمیة وقدرتنا على تقدیم فرص األعم

تدابیر اإلغاثة من إعصار شاھین  

تضررة.  إننا نعمل بشكل وثیق مع البنك المركزي العُماني والبنوك المحلیة األخرى لتقدیم المساعدة المالیة التي تشتد الحاجة إلیھا لألسر الم

موظفینا من المساھمة في التبرعات العینیة التي تم تسلیمھا من قبل موظفین متطوعین لألسر المتضررة في منطقة كما أطلقنا حملة تبرعات لتمكین 
شمال الباطنة.

الخالصة

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

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

كولز-السیر شیرارد كوبر
رئیس مجلس اإلدارة
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٥

٢٠٢١سبتمبر ٣٠ملخص النتائج غیر المدققة لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

٢٠٢٠سبتمبر ٢٠٢١٣٠سبتمبر ٣٠
)٪نسبة التغیر (لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالف

%١٬٣٧٢٬٢٨٠١٬٣٥٨٬٥٠٥١٫٠بالصافي-قروض وسلفیات للعمالء 
)%٠٫٥(١٬٩١٣٬٩١٨١٬٩٢٣٬٢٤٨ودائع العمالء

%٣٤١٬٠٣٦٣٣٦٬٧٤٥١٫٣صافي األصول
%٠٫١٧٠٠٫١٦٨١٫٢*صافي األصول للسھم الواحد

فترة التسعة أشھر
سبتمبر ٣٠المنتھیة في 

٢٠٢١

فترة التسعة أشھر
سبتمبر٣٠المنتھیة في 

)٪نسبة التغیر (٢٠٢٠
لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالف

)%٨٫٤(٣٨٬٠٦١٤١٬٥٤٠صافي إیرادات الفوائد
%١٣٬٩٦٩٣٠٤٤٩٥٫١٬٤ربح الفترة

%٠٫٠-٠٫٠٠٩**ربحیة السھم الواحد (على أساس سنوي)
%٠٫٠٤%٢١٫٣٥%٢١٫٣٩***نسبة كفایة رأس المال

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

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

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

(غیر المدققة)٢٠٢١سبتمبر ٣٠قائمة الدخل الشامل المرحلیة المختصرة لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في 

فترة الثالثة أشھر 
المنتھیة في

سبتمبر٣٠
٢٠٢١

فترة الثالثة أشھر 
المنتھیة في

سبتمبر٣٠
٢٠٢٠

فترة التسعة أشھر 
المنتھیة في

سبتمبر٣٠
٢٠٢١

التسعة أشھرفترة 
المنتھیة في

سبتمبر٣٠
٢٠٢٠

لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالفإیضاحات

٣١٧٬٠٢١١٧٬٢٦٦٤٩٬٦٢٦٥٣٬٩٢٤إیرادات الفوائد  

)١٢٬٣٨٤()١١٬٥٦٥()٣٬٢٠٩()٣٬٨٦١(٤مصروفات الفوائد  

١٣٬١٦٠١٤٬٠٥٧٣٨٬٠٦١٤١٬٥٤٠صافي إیرادات الفوائد  

٣٬١٦٢٢٬٧٠٨٩٬٦١١٨٬٦٨٧إیرادات الرسوم

)٢٬٥٣٥()٢٬٥٧٣()٨١٨()٨٧٣(مصروفات الرسوم

٢٬٢٨٩١٬٨٩٠٧٬٠٣٨٦٬١٥٢صافي إیرادات الرسوم

١٬٤٠٥١٬٧٤٤٤٬٧٦٦٧٬١٧٦صافي إیرادات التداول
العادلة لالستثمارات المالیة التغیرات في القیمة 

)٧٥( -١٠٥ -المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح والخسارة  

٣١١ - -األرباحتوزیعاتإیرادات 

)٩٨(بالصافي-إیرادات التشغیل األخرى   )١(  ٢٩(٣٦(  
صافي إیرادات التشغیل قبل المحمل من 

انخفاض قیمة القروض ومخصصات مخاطر 
١٦٬٧٥٦١٧٬٧٩٥٤٩٬٩٠٤٥٤٬٧٧٥األخرىاالئتمان 

التغیر في الخسائر االئتمانیة المتوقعة والمحمل 
)١٩٬٠٧٢(٦٬٩٦٨)١٬٧٦٥(٥١٬٢٨١بالصافي-من انخفاض قیمة االئتمان األخرى 

١٨٬٠٣٧١٦٬٠٣٠٥٦٬٨٧٢٣٥٬٧٠٣صافي إیرادات التشغیل

)١٦٬٧٩٨()١٧٬٢٠٨()٥٬٦٥١()٥٬٥٤٧(تعویضات ومنافع الموظَّفین

)١٦٬٢٦٣()٢٠٬٩٨٧()٥٬٤٢٨()٧٬٢١٣(٦مصروفات عمومیة وإداریة
استھالك وانخفاض قیمة الممتلكات والمعدات 

)١٬٩١٠()١٬٧٥٢()٦٣٧()٤٥٩(وأصول حق االستخدام

)٥٢٦( -)١٩٩( -٧إھالك أصول غیر ملموسة

)٣٥٬٤٩٧()٣٩٬٩٤٧()١١٬٩١٥()١٣٬٢١٩(إجمالي مصروفات التشغیل

٤٬٨١٨٤٬١١٥١٦٬٩٢٥٢٠٦الربح قبل الضریبة

٩٨)٢٬٩٥٦()٦١٠()٨٨٤(مصروف الضریبة

٣٬٩٣٤٣٬٥٠٥١٣٬٩٦٩٣٠٤ربح الفترة

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

معینةأو الخسارة عند الوفاء بشروط 
أدوات الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل 

اآلخرالشامل

٩٧٩)٣٢٣(٢٧٧١٬١٢٢(خسارة) / ربح القیمة العادلة-
الخسائر االئتمانیة المتوقعة المدرجة في قائمة -

١٬٠٢٠)١٤٥(٢٤٣)٢٩(الدخل

)١٤٧(٤٩)١٦٨()٤١(ضریبة الدخل-
-الشامل اآلخر للفترة (الخسارة) / الدخل 

١٬٨٥٢)٤١٩(٢٠٧١٬١٩٧بالصافي من الضریبة

٤٬١٤١٤٬٧٠٢١٣٬٥٥٠٢٬١٥٦الشاملة للفترةإجمالي الدخل

٨األساسیة والمعدلة-ربحیة السھم الواحد 

٠٫٠٠٢٠٫٠٠٢٠٫٠٠٧٠٫٠٠٠للفترة (لایر ُعماني)-

٠٫٠٠٨٠٫٠٠٧٠٫٠٠٩٠٫٠٠٠على أساس سنوي (لایر عُماني)-

تشكل اإلیضاحات المرفقة جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة.
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(غیر المدققة)٢٠٢١سبتمبر ٣٠قائمة المركز المالي المرحلیة المختصرة كما في 

سبتمبر٣٠في 
٢٠٢١

سبتمبر٣٠في 
٢٠٢٠

مدققة
دیسمبر٣١في 

٢٠٢٠

لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالفإیضاحات

األصول

١٦٦٬٤١٨٧١٤٬٤٢٠٢٢٠٬٤٨٥نقدیة وأرصدة لدى البنوك المركزیة

١٧٢٬٨١٢٩٤٩٬٢٤٠٢٢٧٬٤٤٨مستحق من البنوك

٩١٬٣٧٢٬٢٨٠٥٠٥٬٣٥٨٬١١٬٣٦٣٬٥٨٢بالصافي-قروض وسلفیات للعمالء 

١٠٥٩٩٬٨٧٦٣٦٠٬٢٦٧٤٨٣٬٥٦٩استثمارات مالیة

٩٬٨٠١١٠٬٨٠٥١٠٬٥٦٩مشتقات

١١٢٦٬٨٧٢٣٠٬٢٠٤٢٦٬٠٤١أصول أخرى

-٣٩٣٬٢-١٢أصول غیر ملموسة

١٣١٩٬٧٧٢٧٩٠٬٢٤١٩٬٤٨٨ممتلكات ومعدات  

٤٬٢٩٦٩٩١٬١٤٬٤٠٥أصول ضریبة مؤجلة

٢٬٣٧٢٬١٢٧٧١١٬٣٥٧٬٢٢٬٣٥٥٬٥٨٧إجمالي األصول  

االلتزامات وحقوق المساھمین

االلتزامات

٦٥٬٣٠٤٤٤٤٬٤٣٦٣٬٧٧٤مستحق إلى البنوك

١٤١٬٩١٣٬٩١٨٢٤٨٬٩٢٣٬١١٬٩٠٥٬٧٧١ودائع من عمالء

٧٤٦٦٤٤٬٣٣٧مشتقات

١٥٤٤٬٦٤٥٧٦٢٥١٬٥٠٬٠١٧التزامات أخرى

٦٬٤٧٨٢٬٤٤٨٤٬٢٠٢التزامات ضریبة جاریة

٢٬٠٣١٬٠٩١٩٦٦٬٠٢٠٬٢٢٬٠٢٨٬١٠١إجمالي االلتزامات

حقوق المساھمین

٢٠٢٠٠٬٠٣١٠٣١٬٢٠٠٢٠٠٬٠٣١رأس المال

٤٥٬٩٤٤٩٤٤٬٤٥٤٥٬٩٤٤(أ)٢١احتیاطي قانوني  
احتیاطي القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

١٬٢٧٠٤٦٩٬٢١٬٦٨٩(ب)٢١اآلخر

٩٣٬٧٩١٣٠١٬٨٨٧٩٬٨٢٢أرباح محتجزة  

٣٤١٬٠٣٦٧٤٥٬٣٣٦٣٢٧٬٤٨٦صافي حقوق المساھمین

٢٬٣٧٢٬١٢٧٧١١٬٣٥٧٬٢٢٬٣٥٥٬٥٨٧إجمالي االلتزامات وحقوق المساھمین  

خارج المیزانیّة العمومیّة:بنود 

التزامات عرضیة وارتباطات

٦٩٬٤٧٤٩٨٣٬٤٣٨٢٬٦٢٢اعتمادات مستندیّة

٤٦٤٬٦٠٢٤١٥٬٥٢٤٥١٠٬٨٤٣ضمانات وسندات أداء

١٦٨٨١٬٢٦٢٨٩٣٬٤٧٣١٬٠٠١٬٥٦٧أخرى

١٬٤١٥٬٣٣٨١٬٤٦١٬٨٧١١٬٥٩٥٬٠٣٢

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

بموجب قرار مجلس اإلدارة.٢٠٢١كتوبر ٣١تم 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)٢٠٢١سبتمبر ٣٠قائمة التغیرات في حقوق المساھمین المرحلیة المختصرة لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

رأس
المال

احتیاطي
قانوني

احتیاطي القیمة 
العادلة من خالل 

الدخل الشامل اآلخر
أرباح

اإلجماليمحتجزة
لایر ُعماني 

باآلالف
لایر ُعماني 

باآلالف
لایر ُعماني 

باآلالف
لایر ُعماني 

باآلالف
لایر ُعماني 

باآلالف
٢٠٢٠٢٠٠٬٠٣١٤٥٬٩٤٤٦١٧١٠٥٬٤٠٠٣٥١٬٩٩٢ینایر ١في 

إجمالي الدخل الشامل للفترة  
٣٠٤٣٠٤ - - -ربح الفترة

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

الضریبة)
--٨٥٢٬١-٨٥٢٬١

٨٥٢٬١-٨٥٢٬١--للفترةإجمالي الدخل الشامل اآلخر 

٨٥٢٬١٣٠٤١٥٦٬٢--إجمالي الدخل الشامل للفترة

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

٢٠٢٠٢٠٠٬٠٣١٤٥٬٩٤٤٤٦٩٬٢٣٠١٬٨٨٧٤٥٬٣٣٦سبتمبر ٣٠في 

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

١٣٬٩٦٩١٣٬٩٦٩---ربح الفترة
-----الخسارة الشاملة األخرى للفترة

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

--
)٤١٩(  

-
)٤١٩(  

)٤١٩(-)٤١٩(--إجمالي الخسارة الشاملة األخرى للفترة
١٣٬٩٦٩١٣٬٥٥٠)٤١٩(--إجمالي (الخسارة) / الدخل الشامل للفترة

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

٢٠٢١٢٠٠٬٠٣١٤٥٬٩٤٤١٬٢٧٠٩٣٬٧٩١٣٤١٬٠٣٦سبتمبر٣٠في 

تشكل اإلیضاحات المرفقة جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة.
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١٠

(غیر المدققة)٢٠٢١سبتمبر ٣٠قائمة التدفقات النقدیة المرحلیة المختصرة لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

فترة التسعة أشھر 
المنتھیة في

فترة التسعة أشھر
المنتھیة في

٢٠٢٠سبتمبر ٢٠٢١٣٠سبتمبر ٣٠

لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالفإیضاحات

التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل

١٦٬٩٢٥٢٠٦الربح قبل الضریبة

تسویات لـ:

٦٦٧٬٢١)٥٬٢٦١((أ)٢٥بنود غیر نقدیّة مدرجة في الربح قبل الضریبة-

٢٤٧٬١٢٩)٢٬٦٣٩((ب)٢٥التغیر في األصول التشغیلیّة-

)٥١٩٬١٦٠()٩٠٠((ج)٢٥التغیر في االلتزامات التشغیلیة-

)٢٤٠٬٥()٥٢٢(ضریبة مدفوعة-

)٢٢()٩٥(منافع تقاعد مدفوعة-

)٦٦١٬١٤(٧٬٥٠٨الناتج من / (المستخدم في) أنشطة التشغیلصافي النقد

التدفقات النقدیة من أنشطة االستثمار

)٨٢٠٬١٢٧()٧٤٬٩٤٠(شراء استثمارات مالیّة

١٥٦٨٦٩٬١٨٠متحصالت من استحقاق استثمارات مالیّة

)٤٣١٬٣()١٬٣٢٩(١٣شراء ممتلكات ومعدات وبرمجیات

٦١٨٬٤٩)٧٦٬١١٣((المستخدم في) / الناتج من أنشطة االستثمارصافي النقد 

التدفقات النقدیة المستخدمة في أنشطة التمویل

)٤٠٣٬١٧( -توزیعات أرباح مدفوعة

٥٥٤٬١٧)٦٨٬٦٠٥(صافي التغیر في النقد وما یماثل النقد

٧٩٩٬٧٠٧٣٨٨٬٧٩٧النقد وما یماثل النقد في بدایة الفترة

٧٣١٬١٠٢٩٤٢٬٨١٤(د)٢٥النقد وما یماثل النقد في نھایة الفترة

تشكل اإلیضاحات المرفقة جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة.
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)المدققةإیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة (غیر 

١١

الشكل القانوني واألنشطة١

، كشركة مساھمة ُعمانیة عامة، ویزاول ١٩٧٩ینایر ١في تأسس بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع ("البنك" أو "إتش إس بي سي ُعمان") 
، مكتب برید السیب الرئیسي، ١٧٢٧نشاطھ 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.١١١الرمز البریدي 

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

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 
رة عن الھیئة العامة لسوق المال وقانون الشركات التجاریة العُماني المحاسبة الدولیة ومتطلبات اإلفصاح الواردة بقواعد ونماذج اإلفصاح الصاد

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 
عن الھیئة م إعدادھا وفقاً لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة التي تم إصدارھا من قبل مجلس معاییر المحاسبة الدولیة ومتطلبات اإلفصاح الصادرةت

العامة لسوق المال واللوائح المنظمة الصادرة عن البنك المركزي العُماني.

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

عرض المعلومات(ب)

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

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.

راضاتاستخدام التقدیرات واالفت(د)

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

ي تتعلق بناًء علیھا إعداد المعلومات المالیة. ترى اإلدارة أن السیاسات المحاسبیة الھامة للبنك التي تتطلب بالضرورة تطبیق اجتھادات ھي الت
بانخفاض قیمة األصول المالیة بالتكلفة المھلكة وانخفاض قیمة األصول غیر المالیة وتقییم األدوات المالیة.
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إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة (غیر المدققة) (تابع)

١٢

التطورات المحاسبیّة المستقبلیّة(ھـ)

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

٢٠٢٢ینایر ١تدخل مجموعةً أخرى من المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر والتفسیرات حیز التطبیق بالنسبة للفترات السنویّة التي تبدأ في 
لدى أّيٍ منھا تأثیٌر جوھريٌّ على المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة للبنك.أو بعد ذلك التاریخ. ومن غیر المتوقَّع أن یكون 

تحلیل القطاع(و)

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

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

المنتجات والخدمات

.لعمالئھالصلةذاتالمالیّةوالخدماتالمصرفیّةالخدماتمنشاملةً مجموعةً البنكمیقد

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

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

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

التجارة الدولیة، ، وتسھیالتالخدمات المقدمة رأس المال العامل، والقروض ألجل، وخدمات الدفعوتشملبالعمل بكفاءة والنمو. 
فضالً عن الخبرة في الوصول إلى األسواق المالیة.

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

وأسواق المال وخدمات األوراق المالیةجنبیةاأللعمالتواالصرفوأسعارالتجاریة في األسواق التي تقدم خدمات االئتمان 
الرئیسیة.واألنشطة االستثماریة

.أعمالناتدعمالتيالمركزياإلشرافتكالیفالشركاتخدماتمركزیضم- 

السیاسات المحاسبیة٢-٢

ا البنك في إن السیاسات المحاسبیة وأھداف إدارة المخاطر التي طبقھا البنك في ھذه المعلومات المالیّة المرحلیة المختصرة تتفق مع تلك التي طبقھ
.٩باستثناء األمور الموضحة في إیضاح ٢٠٢٠دیسمبر ٣١ھیة في قوائمھ المالیة كما في وللسنة المنت



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

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

١٣

إیرادات الفوائد٣

٣٠(٢٠٢١سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في %٣٫١٤بلغت إیرادات الفوائد عن األصول المحملة بفوائد معدالً سنویاً شامالً قدره 

%).٣٫٥٤–٢٠٢٠سبتمبر 

فترة التسعة أشھر 
فيالمنتھیة

٢٠٢١سبتمبر ٣٠

أشھرالتسعةفترة 
المنتھیة في

٢٠٢٠سبتمبر ٣٠
لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالف

٤٣٬١٣٠٩٣٧٬٤٧قروض وسلفیات للعمالء

٣٬٧٩١١٥٩٬٣استثمارات مالیة

٤٠٦٩٣٥مستحق من البنوك

٢٬٢٩٩٨٩٣٬١أخرى

٤٩٬٦٢٦٩٢٤٬٥٣اإلجمالي

الفوائدمصروفات ٤

%).٠٫٨١–٢٠٢٠سبتمبر ٣٠(%٠٫٧٨، بلغ متوسط التكلفة السنویة الشاملة لألموال ٢٠٢١سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

فترة التسعة أشھر 
المنتھیة في

٢٠٢١سبتمبر ٣٠

فترة التسعة أشھر
المنتھیة في

٢٠٢٠سبتمبر ٣٠
باآلالفلایر ُعماني لایر ُعماني باآلالف

)٠٧١٬١٢()١١٬١٥٥(ودائع من عمالء

)١٦٠()٢٥٤(مستحق إلى البنوك

)١٥٣()١٥٦(أخرى

)٣٨٤٬١٢()١١٬٥٦٥(اإلجمالي

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

فترة التسعة أشھر 
المنتھیة في

٢٠٢١سبتمبر ٣٠

فترة التسعة أشھر
المنتھیة في

٢٠٢٠سبتمبر ٣٠
لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالف

)٨٦٩٬١٦(٤٬٩٢١)٩قروض وسلفیات للعمالء (إیضاح 

)٢٠٩(١٤٤مستحق من البنوك

)٧٠٢(١٬٦٤٣التزامات قروض وضمانات

)٢٧٢(١١٥أصول مالیة أخرى

)٠٢٠٬١(١٤٥من خالل الدخل الشامل اآلخراستثمارات مالیة بالقیمة العادلة 

)٠٧٢٬١٩(٦٬٩٦٨اإلجمالي
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إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة (غیر المدققة) (تابع)

١٤

مصروفات عمومیة وإداریة٦

فترة التسعة أشھر 
المنتھیة في

٢٠٢١سبتمبر ٣٠

أشھرالتسعةفترة 
المنتھیة في

٢٠٢٠سبتمبر ٣٠
لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالف

)١٨٣٬١()١٬٠١٦(تسویق وإعالن*

)٠٠٥٬٢()٢٬٣٩٧(مبان ومعدات

)٣٣١()٥٦٣(اتصاالت

)٨١٠()٨٣٤(تأمین

)٩٣٤٬١١()١٦٬١٧٧(مصروفات إداریة أخرى

)٢٦٣٬١٦()٢٠٬٩٨٧(اإلجمالي

سبتمبر ٣٠(ملیون لایر ُعماني التي تمثل مصروفات سحب "جائزة مندوس" ٠٫٧* تشمل مصروفات التسویق واإلعالنات للفترة الحالیّة مبلغ 
ملیون لایر ُعماني).٠٫٩: ٢٠٢٠

إھالك أصول غیر ملموسة٧

األساسیة والمعدلة-ربحیة / (خسارة) السھم الواحد ٨

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

فترة التسعة أشھر 
المنتھیة في

٢٠٢١سبتمبر ٣٠

فترة التسعة أشھر
المنتھیة في

٢٠٢٠سبتمبر ٣٠
السنة المنتھیة في 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٢٬٠٠٠٬٣١٢٣١٢٬٠٠٠٬٢٢٬٠٠٠٬٣١٢المتوسط المرجح لعدد األسھم الصادرة (باآلالف)

)٨٬٢١١(١٣٬٩٦٩٣٠٤ربح / (خسارة) الفترة / السنة (لایر عماني باآلالف)
األساسیة والمعدلة (لایر -ربحیة / (خسارة) السھم الواحد 

ُعماني)

)٠٫٠٠٤(-٠٫٠٠٧السنةللفترة /- 

)٠٫٠٠٤(-٠٫٠٠٩على أساس سنوي- 

فترة التسعة أشھر 
المنتھیة في 

٢٠٢١سبتمبر ٣٠

أشھر فترة التسعة
المنتھیة في 

٢٠٢٠سبتمبر ٣٠

لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالف

)٥٢٦( -برمجیات



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

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

١٥

بالصافي-قروض وسلفیات للعمالء ٩

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

١٤٠٬٥٠٤٠٨١٬١٦٥١٥٧٬٠٣٠سحوبات على المكشوف
٣٠٬٣١٩٣٣٢٬٢٦٢٧٬٨٠٩االئتمانبطاقات 
١٬١٧٤٬٨٥٤٩٣٠٬١٤٦٬١١٬١٦٨٬٢٨٠قروض

٦٧٬٩٠٠٤٥٩٬٧٩٦٥٬٨٣٤قروض استیراد نظیفة
١٤٬٢٥٠٣٨٢٬٧١٠٬٧١٧فواتیر مخصومة / مشتراة

١٬٤٢٧٬٨٢٧١٨٤٬٤٢٥٬١١٬٤٢٩٬٦٧٠إجمالي القروض والسلفیات
)٥٢٬٦٧٢()٠١٥٬٥٤()٤٢٬١٩٩(مخصصات الخسائر االئتمانیة المتوقعة

)١٣٬٤١٦()٦٦٤٬١٢()١٣٬٣٤٨(فوائد مجنبة*
١٬٣٧٢٬٢٨٠٥٠٥٬٣٥٨٬١١٬٣٦٣٬٥٨٢قروض وسلفیات (بالصافي)

* تشكل الفوائد المجنبة جزءاً من مخصصات الخسائر االئتمانیة المتوقعة ألغراض معاییر التقاریر المالیة الدولیة.

المتوقعة على القروض والسلفیات للعمالء:تسویة مخصص الخسائر االئتمانیة 

سبتمبر ٣٠
٢٠٢١

سبتمبر ٣٠
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١
٢٠٢٠

باآلالفُعمانيلایر
ُعمانيلایر

باآلالف
ُعمانيلایر

باآلالف
٥٢٬٦٧٢٧٧٦٬٣٨٣٨٬٧٧٦ینایر١في 

٦٤٢١٬٣٣٨)١٨(صافي إعادة قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة الناشئة من تحویل المرحلة
٩٣٦٬١٧١٧٬١٦٠)٢٬٣٢٦(صافي اإلقراض الجدید والتغیرات في عوامل المخاطر

)٤٬٦٠٢()٣٣٩٬٣()٨٬١٢٩(أصول مشطوبة
١٩٩٤٢٬٠١٥٬٥٤٥٢٬٦٧٢دیسمبر٣١سبتمبر/ ٣٠في 

)١٨٬٤٩٨()٥٧٨٬١٨(٢٬٣٤٤الخسائر االئتمانیة المتوقعة المحررة / (المحملة) للفترة / السنة
٢٬٥٧٧٧٠٩٬١٣٬٣٢٠استردادات

)١٥٬١٧٨()٨٦٩٬١٦(٩٢١٤٬إجمالي الخسائر االئتمانیة المتوقعة المحررة / (المحملة) للفترة / السنة

١٩-المخاطر المتعلقة بفیروس كوفید

على عمالئنا وأدائنا، وال تزال اآلثار المستقبلیة وتأثیره على االقتصاد العالمي بما في ذلك سلطنة عمان في التأثیر 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.

تفشي الفیروس إلى ظھور تحدیات إضافیة نظًرا للوتیرة السریعة للتغیر أدت تدابیر وقیود الدعم الحكومي المختلفة في محاولة السیطرة على 
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-بل فیروس كوفیدالمتضررین. إن سرعة عودة الدول والبلدان إلى مستویات ما ق
الحكومي المستمر المقدم ومستوى العدوى والوصول إلى اللقاحات والقدرة على طرحھا.

ك اتجاه تنازلي في عدد حین كان ھنافي اآلمال في تحقیق مناعة واسعة النطاق عبر البلدان ورفع القیود الحكومیة. ١٩-رفع إنتاج لقاحات كوفید
.٢٠٢١ة حاالت اإلصابة بفیروس كورونا وحملة اللقاح في عمان التي حققت تقدًما جیًدا، سیواصل البنك مراقبة الوضع خالل الفترة المتبقیة من سن
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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
اقبة محّسنة اآلخر بالتنازل أو تأجیل سداد أرصدة القروض. وقد أثرت ھذه العوامل معًا على أداء نماذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة، مما یتطلب مر

عویضیة. ویشمل ذلك التعدیالت االجتھادیة لإلدارة على أساس الحكم المتمرس من كبار مدیري لمخرجات النموذج واستخدام ضوابط رقابیة ت
على مدخالت النماذج الھامة. یمكن أن یؤثر عدم الیقین ١٩-مخاطر االئتمان وإعادة معایرة نماذج الخسائر الرئیسیة لمراعاة تأثیرات كوفید

، ال سیما نمو الحجم، فضالً عن خلق تقلبات في مخصصات الخسائر االئتمانیة إیراداتناافتراضات سلبًا على١٩-االقتصادي المستمر من تفشي كوفید
، بما في ١٩-المتوقعة. إن توقعات الخسائر االئتمانیة المتوقعة غیر مؤكدة بشكل كبیر وال تزال تعتمد على المسار المستقبلي لتفشي فیروس كوفید

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

التعدیالت االجتھادیة لإلدارة

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

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

، تم تطبیق اجتھادات اإلدارة لتعكس العوامل الحیویة غیر المدرجة في نماذجنا. وتستمر دوافع التعدیالت االجتھادیة لإلدارة ٢٠٢١سبتمبر ٣٠في 
التعدیالت االجتھادیة لإلدارة بانتظام، وحیثما أمكن، لتقلیل االعتماد علیھا في التطور مع البیئة االقتصادیة. ولدى البنك حوكمة داخلیة مطبقة لمراقبة 

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

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

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

لرئیسیة المستخدمة لحساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة نشرات التوقعات المجمعة بشكل كاٍف المخاطر ذات الصلة. إن االفتراضات االقتصادیة ا
ھي نمو الناتج المحلي اإلجمالي ٢٠٢٠دیسمبر ٣١ھي نمو الناتج المحلي اإلجمالي وأسعار النفط (كانت االفتراضات االقتصادیة الرئیسیة كما في 

وأسعار النفط واالستثمار الثابت في اإلمارات العربیة المتحدة).

بیئة االقتصادیة الحالیة غیر المؤكدة، تم إدراج سیناریو تنازلي بدیل ("تنازلي إضافي") وأعید تقییم األوزان الترجیحیة للسیناریوھاتفي ضوء ال
ووزن %٢٠ووزن للسیناریو التنازلي بنسبة %٧٠لتعكس رؤیة اإلدارة للمخاطر الشدیدة. تم تخصیص وزن للسیناریو المركزي بنسبة 

: كان وزن السیناریو ٢٠٢٠دیسمبر ٣١٪ لكل منھما (أوزان السیناریوھات االقتصادیة كما في ٥لتصاعدي والتنازلي اإلضافي بنسبة للسیناریوھین ا
٪ لكل منھما) بناًء على قرار إدارة البنك. تتم مناقشة ٥والسیناریوھین التصاعدي والتنازلي اإلضافي %٢٠٪ والسیناریو التنازلي ٧٠المركزي 
من التقریر السنوي والحسابات لسنة ٣٠ھات التي تم إعدادھا لحساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة بمزید من التفصیل في اإلیضاح رقم السیناریو

٢٠٢٠.

فیما یلي تحلیل حركة الفوائد المجنبة لفترة التسعة أشھر المنتھیة:
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢٠٣١سبتمبر ٢٠٢١٣٠سبتمبر ٣٠

باآلالفُعمانيلایرباآلالفُعمانيلایرباآلالفلایر ُعماني 
١٣٬٤١٦٤١٬٩٥٢٤١٬٩٥٢الرصید في بدایة الفترة / السنة

٢٬٢٥٩٢٬٥٣٦٣٬٣٩٤مجنبة خالل الفترة / السنة
)٤٣٨((٣٥٣))٤٦٧(محررة إلى قائمة الدخل الشامل

)٣١٬٤٩٢((٣١٬٤٧١))١٬٨٦٠(مشطوبة خالل الفترة / السنة
١٣٬٣٤٨١٢٬٦٦٤١٣٬٤١٦في نھایة الفترة / السنةالرصید 



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

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

١٧

فیما یلي فئات معدالت الفوائد على إجمالي القروض والسلفیات للعمالء:
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢٠٣١سبتمبر ٢٠٢١٣٠سبتمبر ٣٠

لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالف
١٬٠٤٠٬٤٣٥١٬٠٢١٬٠٥٦١٬٠١٠٬٤٨٣%٥-٠
٣٢٥٬٤٨٤٣٤١٬٩١٢٣٥٧٬٧٦٧%٧-٥
٢٠٬٤٣٠٢٨٬١٧٨٢٦٬٥٦٧%١٠-٧

٢٬١٦٠٣٬٨٠٤٣٬٣٨١%١٣-١٠
٣٩٬٣١٨٣٠٬٢٣٤٣١٬٤٧٢%١٣أكثر من 
١٬٤٢٧٬٨٢٧١٬٤٢٥٬١٨٤١٬٤٢٩٬٦٧٠اإلجمالي

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

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

٣٥٣٬٨٣٢٣١٢٬٩١٦٣٠٧٬٧٧٢أشھر٦-٠
٨٠٬٤٩٥٣٥٬١١٤٣٥٬٠٢٧شھراً ١٢-٦
٢٢٦٬٨٦٣٢٦٣٬٨٠٧٢٨٣٬٧٥٦سنوات٣-١
٢٧٠٬٠٣٧١٤٠٬٥٨٥١٧٤٬٤٥٣سنوات٥-٣

٤٤١٬٠٥٣٦٠٦٬٠٨٣٥٦٢٬٥٧٤سنوات٥أكثر من 
١٬٣٧٢٬٢٨٠١٬٣٥٨٬٥٠٥١٬٣٦٣٬٥٨٢اإلجمالي

تركز القروض والسلفیات:

قروض وسلفیات للعمالء حسب القطاع
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢٠٣١سبتمبر ٢٠٢١٣٠سبتمبر ٣٠

باآلالفلایر ُعمانيلایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالف
٤٤٣٬٤٦١٤٦٤٬٥٥٢٤٤٨٬٨٧٧قروض شخصیّة واستھالكیّة

التجاریّة والشركات
١٣٦٬٧٢٠١٢٨٬١٤٦١٣٧٬٠٠٧تجارة االستیراد

٧٧٬٤٦٧٨٠٬٣٣٦٨١٬٨٣٥اإلنشاءات
١٧٢٬١٦٩١٩١٬٤٤٠١٦٩٬٩٩٢التصنیع

٦٨٬٦٧٤٦٤٬٦٦٢٦٠٬٩٨٨تجارة الجملة والتجزئة
٦٦٬٥١٠٧٢٬٥٣٥٩٤٬٢٨٨والمیاه والنقل واالتصاالتالكھرباء والغاز 

١٠٣٬٩٧٤١١٠٬٨٧٤١١٣٬٧٤٣الخدمات
٦٢٬٤٢٧٤١٬٢٤٠٤٠٬٢٧٨التعدین والمحاجر

٢٩٥٬٩٢٥٢٧١٬٣٥٥٢٨٢٬٦٦٢أخرى
٩٨٣٬٨٦٦٩٦٠٬٥٨٨٩٨٠٬٧٩٣

-٥٠٠٤٤المؤسسات المالیة
١٬٤٢٧٬٨٢٧١٬٤٢٥٬١٨٤١٬٤٢٩٬٦٧٠إجمالي مجموع القروض والسلفیات  

)٥٢٬٦٧٢((٥٤٬٠١٥))٤٢٬١٩٩(مخصصات الخسائر االئتمانیة المتوقعة
)١٣٬٤١٦((١٢٬٦٦٤))١٣٬٣٤٨(فائدة مجنبة

١٬٣٧٢٬٢٨٠١٬٣٥٨٬٥٠٥١٬٣٦٣٬٥٨٢صافي القروض والسلفیات
٤٢٬٨٢٤٤٧٬٧٢١٥٠٬٥٨٧القروض المتعثرة

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

٢٠٢١سبتمبر ٣٠كما في 
وفقاً لقواعد البنك المركزي 

العُماني
وفقاً لمعیار التقاریر 
الفرق٩المالیة الدولي رقم 

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

٣٬١٦٦٦٬٩٦٨٣٬٨٠٢الربح والخسارة

٣٨٬٢٨٥٤٦٬١١٦٧٬٨٣١مخصصات مطلوبة*
-%٣٫٠٠%٣٫٠٠إجمالي معدل القروض المتعثرة (النسبة)
)%٠٫٠٣(%٠٫٦٦%٠٫٦٩صافي 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 



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

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

١٨

سبتمبر 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

لمعیار تصنیف األصول وفقاً 
التقاریر المالیة الدولي رقم 

٩
إجمالي القیمة 

الدفتریة

المخصص المطلوب 
وفقاً لقواعد البنك 
المركزي العُماني

المخصصات المحتفظ 
بھا وفقاً لمعیار التقاریر 

٩المالیة الدولي رقم 

الفرق بین المخصص المطلوب 
وفقاً للبنك المركزي العُماني 

القیمة الدفتریةصافي والمخصص المحتفظ بھ

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

٧١٦٬٧٤٢١٠٬٢٥٦٧٬٣٤٢٢٬٩١٤٧٠٩٬٤٠٠٣٥٧المرحلة األولى
٦٤٠٬٢٨٨٨١٧)٤٬٨١٦(٦٥١٬٧٢٨٦٬٦٢٤١١٬٤٤٠المرحلة الثانیة
------المرحلة الثالثة

١٬٣٤٩٬٦٨٨١٬١٧٤)١٬٩٠٢(١٬٣٦٨٬٤٧٠١٦٬٨٨٠١٨٬٧٨٢

قائمة خاصة

-٥)١(١-٦المرحلة األولى
١٣٬٧٧٤٩)١٬٣٢٧(١٥٬٢٥٦١٥٥١٬٤٨٢المرحلة الثانیة
١٬٠٠٩٢٠)١٥(١٬٢٧٤٢٥٠٢٦٥المرحلة الثالثة

١٤٬٧٨٨٢٩)١٬٣٤٣(١٦٬٥٣٦٤٠٥١٬٧٤٨

دون المعیاري

------المرحلة األولى
------المرحلة الثانیة
٨٢٤٨٥)٤٠٩(١٬٦٤٤٤١١٨٢٠المرحلة الثالثة

٨٢٤٨٥)٤٠٩(١٬٦٤٤٤١١٨٢٠

مشكوك في تحصیلھ

------المرحلة األولى
------المرحلة الثانیة
٢٤٩)٤٤(١٣٢٦٤١٠٨المرحلة الثالثة

٢٤٩)٤٤(١٣٢٦٤١٠٨

خسارة

------المرحلة األولى
------المرحلة الثانیة
٢٠٬٣٠٧١٢٬٠٥٠)٢١٦(٤١٬٠٤٨٢٠٬٥٢٥٢٠٬٧٤١المرحلة الثالثة

٢٠٬٣٠٧١٢٬٠٥٠)٢١٦(٤١٬٠٤٨٢٠٬٥٢٥٢٠٬٧٤١

بنود أخرى غیر مشمولة في تعمیم البنك 
٩٧٧المركزي العُماني رقم ب م 

والتعلیمات ذات الصلة

-١٬١٨٦٬١١٠)١٬١٣٥(١٬١٣٥-١٬١٨٧٬٢٤٥المرحلة األولى
-٤٢٩٬٠٥٠)٢٬٥٤٥(٢٬٥٤٥-٤٣١٬٥٩٥المرحلة الثانیة
-١٬٣٣٦)٢٣٧(٢٣٧-١٬٥٧٣المرحلة الثالثة

١٬٦١٦٬٤٩٦)٣٬٩١٧(٣٬٩١٧-١٬٦٢٠٬٤١٣-

اإلجمالي

١٬٩٠٣٬٩٩٣١٠٬٢٥٦٨٬٤٧٨١٬٧٧٨١٬٨٩٥٬٥١٥٣٥٧المرحلة األولى
١٬٠٨٣٬١١٢٨٢٦)٨٬٦٨٨(١٬٠٩٨٬٥٧٩٦٬٧٧٩١٥٬٤٦٧المرحلة الثانیة
٢٣٬٥٠٠١٢٬١٦٤)٩٢١(٤٥٬٦٧١٢١٬٢٥٠٢٢٬١٧١المرحلة الثالثة

٣٬٠٠٢٬١٢٧١٣٬٣٤٧)٧٬٨٣١(٣٬٠٤٨٬٢٤٣٣٨٬٢٨٥٤٦٬١١٦اإلجمالي



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

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

١٩

٢٠٢٠دیسمبر ٣١العماني) كما في مع المخصص المطلوب وفقاً لقواعد البنك المركزي العماني (وفقاً لإلفصاح التوضیحي الصادر عن البنك المركزي ٩مقارنة المخصص المحتفظ بھ وفقاً لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

تصنیف األصول وفقاً 
لقواعد البنك المركزي 

العماني

تصنیف األصول وفقاً 
لمعیار التقاریر المالیة 

إجمالي القیمة الدفتریة٩الدولي رقم 

المخصص المطلوب 
وفقاً لقواعد البنك 
المركزي العُماني

المخصصات المحتفظ 
بھا وفقاً لمعیار التقاریر 

٩المالیة الدولي رقم 

الفرق بین المخصص المطلوب 
وفقاً للبنك المركزي العُماني 

والمخصص المحتفظ بھ

صافي المبلغ وفقاً 
لمعیار التقاریر 

المالیة الدولي رقم 
٩

الفوائد المجنبة وفقاً 
لقواعد البنك المركزي 

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

اإلجمالي

٢٬٠٢٣٬٧٠٣١١٬٤٧٧٩٬٨٣٩١٬٦٣٨٢٬٠١٣٬٨٦٤١٣٩المرحلة األولى
٩٧٦٬٣٩٩٩٦٨(١٦٬٠١٢)٩٩٨٬٠٠٣٥٬٥٩٢٢١٬٦٠٤المرحلة الثانیة
٢٥٬٦٩٤١٢٬٣٠٩(٢٬٨١٦)٥٢٬٨٩٢٢٤٬٣٨٢٢٧٬١٩٨المرحلة الثالثة

٣٬٠١٥٬٩٥٧١٣٬٤١٦(١٧٬١٩٠)٣٬٠٧٤٬٥٩٨٤١٬٤٥١٥٨٬٦٤١



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

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

٢٠

٢٠٢١سبتمبر ٣٠وسلفیات معاد ھیكلتھا (وفقاً لإلفصاح التوضیحي الصادر عن البنك المركزي العماني) كما في قروض 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١وسلفیات معاد ھیكلتھا (وفقاً لإلفصاح التوضیحي الصادر عن البنك المركزي العماني) كما في قروض 

تصنیف األصول وفقاً لقواعد البنك 
المركزي العماني

تصنیف األصول 
وفقاً لمعیار 

التقاریر المالیة 
٩الدولي رقم 

إجمالي القیمة 
الدفتریة

المخصص المطلوب وفقاً 
لبنك المركزي لقواعد ا
العُماني

المخصصات المحتفظ بھا 
وفقاً لمعیار التقاریر المالیة 

٩الدولي رقم 

الفرق بین المخصص المطلوب وفقاً 
للبنك المركزي العُماني والمخصص 

صافي القیمة الدفتریةالمحتفظ بھ

الفوائد المجنبة وفقاً 
لقواعد البنك المركزي 

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

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

مصنفة على أنھا منتظمة

-٤١٬٣٤٧)٤٩٣(٤٢٬٢٦٣٤٢٣٩١٦المرحلة األولى
-٣٣٬٦١٢)١٬٠٤١(٣٥٬٠٠٣٣٥٠١٬٣٩١المرحلة الثانیة
١٬٠١٥٢٠)١٥(١٬٢٨٠٢٥٠٢٦٥المرحلة الثالثة

٧٥٬٩٧٤٢٠)١٬٥٤٩(٧٨٬٥٤٦١٬٠٢٣٢٬٥٧٢اإلجمالي الفرعي

مصنفة على أنھا متعثرة

------المرحلة األولى
------المرحلة الثانیة
١٦٬٨٤٢١٠٬٨٤١١٠٬٠٨٨٧٥٣٦٬٧٥٤٩٠٥المرحلة الثالثة

١٦٬٨٤٢١٠٬٨٤١١٠٬٠٨٨٧٥٣٦٬٧٥٤٩٠٥

اإلجمالي

-٤١٬٣٤٧)٤٩٣(٤٢٬٢٦٣٤٢٣٩١٦المرحلة األولى
-٣٣٬٦١٢)١٬٠٤١(٣٥٬٠٠٣٣٥٠١٬٣٩١المرحلة الثانیة
١٨٬١٢٢١١٬٠٩١١٠٬٣٥٣٧٣٨٧٬٧٦٩٩٢٥المرحلة الثالثة

٨٢٬٧٢٨٩٢٥)٧٩٦(٩٥٬٣٨٨١١٬٨٦٤١٢٬٦٦٠اإلجمالي

تصنیف األصول وفقاً لقواعد البنك 
المركزي العماني

تصنیف األصول 
وفقاً لمعیار 

التقاریر المالیة 
٩الدولي رقم 

إجمالي القیمة 
الدفتریة

المخصص المطلوب 
البنك وفقاً لقواعد 

المركزي العُماني

المخصصات المحتفظ 
بھا وفقاً لمعیار التقاریر 

٩المالیة الدولي رقم 

الفرق بین المخصص المطلوب 
وفقاً للبنك المركزي العُماني 

والمخصص المحتفظ بھ

الفوائد المجنبة وفقاً صافي القیمة الدفتریة
لقواعد البنك المركزي 

العماني

)٥()٤()٣()٢()١(  )٨()٥(-)٣)=(٧()٥(-)٤)=(٦(
لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالف

اإلجمالي

-١٬٢٦٢(٢)١٬٢٧٧١٣١٥المرحلة األولى
-٣٥٬٩٥٣(١٬٢٩٥)٣٧٬٦٢٤٣٧٦١٬٦٧١المرحلة الثانیة
٦٬٤٣١٦٥٢(٧٦٣)١٧٬٢٨٩١٠٬٠٩٥١٠٬٨٥٨المرحلة الثالثة

٤٣٬٦٤٦٦٥٢(٢٬٠٦٠)٥٦٬١٩٠١٠٬٤٨٤١٢٬٥٤٤



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

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

٢١

استثمارات مالیّة١٠

فیما یلي تفاصیل االستثمارات المالیة:

التكلفةالتكلفةالتكلفةالقیمة الدفتریةالقیمة الدفتریةالقیمة الدفتریة*القیمة العادلةالقیمة العادلةالقیمة العادلة
دیسمبر٣١سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠دیسمبر٣١سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠دیسمبر٣١سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

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 مسقط-أوراق مالیة متداولة 
٧٧٬٥٤٧٦٨٬٣٢٧٦٧٬٦٧٠٧٧٬٥٤٧٦٨٬٣٢٧٦٧٬٦٧٠٧٦٬٨١٩٦٦٬٧٤١٦٦٬٦١٧سندات حكومیة

استثمارات غیر مدرجة وأخرى
٥٢٢٬١١٢٧٢٣٬١٩٦٤١٥٬٥٤٧٥٢٢٬١١٢٧٢٣٬١٩٦٤١٥٬٥٤٧٥٢٢٬٠٨١٧٢٠٬١٩٦٤١٥٬٥١٥أذون الخزانة**

٢١٠٢٦٠٢١٠٢١٠٢٦٠٢١٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠أسھم ُعمانیة غیر مدرجة
٧٧٧٧٧٧٧٧٧أسھم أجنبیة غیر مدرجة

٨٧٩٬٢١٠٧-٠٤٣٬٢١٣٥-٠٤٣٬٢١٣٥-وحدات صنادیق االستثمار
٥٢٢٬٣٢٩٠٣٣٬١٩٩٤١٥٬٨٩٩٥٢٢٬٣٢٩٠٣٣٬١٩٩٤١٥٬٨٩٩٥٢٢٬٣٤٨٨٦٦٬١٩٩٤١٥٬٨٨٩

٥٩٩٬٨٧٦٣٦٠٬٢٦٧٤٨٣٬٥٦٩٥٩٩٬٨٧٦٣٦٠٬٢٦٧٤٨٣٬٥٦٩٥٩٩٬١٦٧٦٠٧٬٢٦٦٤٨٢٬٥٠٦اإلجمالي

ملیون لایر عماني).٠٫٨: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١ملیون لایر عماني و١٫١: ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠ملیون لایر عماني (٠٫٧*تم تسجیل مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة على االستثمارات المالیة بقیمة 

ملیون لایر عماني).٢٢٥٫٦: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١ملیون لایر عماني و١٥٦٫٧: ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠ملیون لایر عماني (١٨٢٫٥** تشمل أذون الخزانة األجنبیة المدرجة بمبلغ 
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٢٢

لالستثمارات المالیةالقیمة الدفتریة 

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

استثمارات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر
٥٢٢٬١١٢٧٢٣٬١٩٦٤١٥٬٥٤٧أذون الخزانة

٧٧٬٥٤٧٣٢٧٬٦٨٦٧٬٦٧٠سندات حكومیة
٢٠٠٢٥٠٢٠٠استثمارات أخرى

٥٩٩٬٨٥٩٣٠٠٬٢٦٥٤٨٣٬٤١٧
استثمارات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 

الخسارة
١٧٠٦٠٬٢١٥٢استثمارات أسھم

٥٩٩٬٨٧٦٢٦٧٬٣٦٠٤٨٣٬٥٦٩اإلجمالي

أصول أخرى ١١

٢٠٢٠دیسمبر٢٠٢٠٣١سبتمبر ٢٠٢١٣٠سبتمبر ٣٠
لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالف

٢١٬٦١٢٥٩٧٬٢٢٢٢٬١٤٩أوراق قبول
)١٦٧()١٦٨()١٠٦(الخسائر االئتمانیة المتوقعة من أوراق القبول

٢١٬٥٠٦٤٢٩٬٢٢٢١٬٩٨٢أوراق قبول (بالصافي من الخسائر االئتمانیة المتوقعة)
٦٢٩٣٤٠٤٠٨وإیرادات مستحقةدفعات مقدمة 

٢٬٧٨٥٠٩٠٬٣٣٬١٨٠أصول حق االستخدام
١٬٩٥٢٣٤٥٬٤٤٧١أخرى

٢٦٬٨٧٢٣٠٬٢٠٤٢٦٬٠٤١اإلجمالي

أصول غیر ملموسة١٢

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

٣٬٥٩٤٥٬٠٢٥-برمجیات
)١٬٢٢٧()١٬٢٠١(-ناقصاً: اإلھالك

)٣٬٧٩٨( --ناقصاً: االنخفاض في القیمة
 -٢٬٣٩٣-اإلجمالي

ممتلكات ومعدات١٣

ملیون لایر ُعماني). كانت قیمة الممتلكات٢٫١: ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠ملیون لایر عماني خالل الفترة (١٫٣تمت إضافة ممتلكات ومعدات بمبلغ 
ملیون لایر عماني).١٫٨: ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠ملیون لایر عماني (٠٫٥والمعدات التي تم استبعادھا خالل الفترة 
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٢٣

ودائع من العمالء١٤

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

فیما یلي تفاصیل الودائع:
٩٩٥٬٣٨٦١٬٠٠٨٬٥٢٦٨٩٣٬٧٥٨وتحت الطلبحسابات جاریة 
٤٠٩٬١٧٨٤٢٠٬٣٢٥٤١٦٬٢٨٦حسابات توفیر

٥٠٥٬٢٠١٤٨٩٬٧٥٩٥٩١٬٥٣٣ودائع ألجل
٤٬١٥٣٤٬٦٣٨٤٬١٩٤أخرى

١٬٩١٣٬٩١٨٬٩٢٣٬٢٤٨١١٬٩٠٥٬٧٧١اإلجمالي

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

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

٧١٧٬٥٤٢٨٩٩٬٧١٠٧٢٨٬٨٠٧أشھر٦-٠
٢٥٧٬٧٦٨٥٦٦٬٢٦٧٢٦٤٬١١٦شھراً ١٢-٦
٣٨٥٬٦٣٦١٢٤٬٢٠١١٦٧٬١١٥سنوات٣-١
١٦٩٬٣٦٥١٢١٬٣٧٦٣٩١٬٦٠٩سنوات٥-٣

٣٨٣٬٦٠٧٥٣٨٬٣٦٧٣٥٤٬١٢٤سنوات٥أكثر من 
١٬٩١٣٬٩١٨٢٤٨٬٩٢٣٬١١٬٩٠٥٬٧٧١اإلجمالي

فیما یلي فئات معدالت الفائدة على الودائع:

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

١٬٤٩٩٬٣٠٤٨٦٦٬٥٢٩٬١١٬٤٩٢٬٩١٠%٢-٠
٤١٤٬٦١٤٣٨٢٬٣٩٣٤١٢٬٨٦١%٥-٢

١٬٩١٣٬٩١٨٢٤٨٬٩٢٣٬١١٬٩٠٥٬٧٧١اإلجمالي

التزامات أخرى١٥

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

١٬٤٥٥١٬٤٤٠١٬٣٨٩التزام منافع التقاعد
٢٬٨٥٧٢٬٣٩٠٣٬٢٠٨التزامات بموجب عقود اإلیجار التمویلي

٢١٬٦١٢٢٢٬٥٩٧٢٢٬١٤٩أوراق قبول
 ٣٩٥٤٧٩٤٤٦مخصصات

خسائر ائتمانیة متوقعة على التعرض خارج المیزانیة 
٢٬٩٣٥٤٥٧٬٣٤٬٥٨٠العمومیة وارتباطات أخرى
٥٬٢٧٧٣٦٧٬٤٤٬٩٧٣مستحقات وإیرادات مؤجلة

١٠٬١١٤٠٣٢٬١٧١٣٬٢٧٢أخرى
٤٤٬٦٤٥٬٧٦٢٥١٥٠٬٠١٧اإلجمالي
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٢٤

التزامات عرضیة وارتباطات ومشتقات١٦

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

٤٨٠٬٥١٢٣٧١٬٥٦٥٥٢٢٬١٥٠التزامات غیر مسحوبة وقابلة لإللغاء بدون شروط*
٨٦٬٩١٣٣٧٦٬٧٠٦١٬٤٣٨التزامات غیر مسحوبة وغیر قابلة لإللغاء بدون شروط

٩٠٬٩٢٢٣٢٦٬٨٨١٩٥٬٠٦٤عقود الصرف األجنبي اآلجلة
٢٢٢٬٩١٥٤٠٠٬١٦٩٢٢٢٬٩١٥مقایضات معدالت الفائدة

٨٨١٬٢٦٢٤٧٣٬٨٩٣١٬٠٠١٬٥٦٧

ملیون لایر عماني) تعتبر جزءا ٩٨: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١ملیون لایر عماني (١٢٥٫٦شروط بمبلغ *االلتزامات غیر المسحوبة وقابلة لإللغاء بدون 
.٩من التزامات القروض وفقاً لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

للبنك، ترى إدارة البنك أنھ ، كانت ھناك بعض الدعاوى القانونیة القائمة بحق البنك. واستناداً إلى رأي المستشار القانوني٢٠٢١سبتمبر ٣٠كما في 
ال یتوقع أن ینتج أي التزام إضافي من ھذه الدعاوى وبالتالي من غیر الضروري تكوین أي مخصصات إضافیة في ھذا الصدد.

أساس تقییم األصول وااللتزامات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة١٧

المالیة باستخدام التسلسل الھرمي التالي لمستویات التقییم:تم تحدید القیم العادلة للمشتقات وبعض االستثمارات 

:یقیس البنك القیم العادلة باستخدام التسلسل الھرمي التالي للقیمة العادلة الذي یعكس أھمیة ھذه المدخالت المستخدمة في وضع القیاسات

لألصول وااللتزامات المالیة التي یتم تداولھا في األسواق النشطة والتي : سعر السوق المدرج (غیر المعدل) في السوق النشط للقیم العادلة ١المستوى 
تستند على أسعار السوق المدرجة أو عروض أسعار الوسطاء.

: أسالیب تقییم تعتمد على مدخالت قابلة للمالحظة، سواء كانت مباشرة (كاألسعار) أو غیر مباشرة (مشتقة من األسعار). تشمل ھذه الفئة ٢المستوى 
ھة في األسواق األدوات المقیَّمة باستخدام: أسعار األسواق المدرجة في األسواق النشطة ألدوات مشابھة واألسعار المدرجة لألدوات المماثلة أو المشاب

ر من بیانات السوق.التي تعتبر أقل من نشطة، أو أسالیب تقییم أخرى تكون فیھا كافّة المدخالت الجوھریّة قابلة للمالحظة بشكل مباشر أو غیر مباش

: أسالیب تقییم باستخدام مدخالت جوھریّة غیر قابلة للمالحظة. وتتضمن ھذه الفئة كل األدوات حیث تشمل أسالیب التقییم مدخالت ال ٣المستوى 
ھذه الفئة أدوات یتم تقییمھا تعتمد على بیانات یمكن مالحظتھا ویكون للمدخالت التي ال یمكن مالحظتھا تأثیر جوھري على تقییم األدوات. وتتضمن 

اعتمادا على أسعار مدرجة ألدوات مشابھة حیث یلزم القیام بتعدیالت جوھریة ال یمكن مالحظتھا أو افتراضات لعكس الفروق بین األدوات.
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٢٥

یوضح الجدول أدناه تحلیالً لألدوات المالیة بالقیمة العادلة باستخدام أسالیب التقییم.

أسالیب التقییم
اإلجمالي٢المستوى ١المستوى 

لایر ُعماني 
باآلالف

لایر ُعماني 
باآلالف

لایر ُعماني 
باآلالف

٢٠٢١سبتمبر ٣٠في 
األصول
٩٬٨٠١٩٬٨٠١-مشتقات

١٨٢٬٤٦٥٤١٧٬٣٩٤٥٩٩٬٨٥٩استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
١٧١٧-بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةاستثمارات مالیة 

االلتزامات
٧٤٦٧٤٦-مشتقات  

٢٣٧٬٣٦١٢٣٧٬٣٦١-ودائع من عمالء

٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 
األصول
١٠٬٨٠٥١٠٬٨٠٥-مشتقات

١٥٦٬٧٤٥١٠٨٬٥٥٥٢٦٥٬٣٠٠استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
٢٬٠٦٠٢٬٠٦٠-استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

االلتزامات
٦٤٦٤ -مشتقات

١٧٧٬٢٧٨١٧٧٬٢٧٨ -ودائع من عمالء

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

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

االلتزامات
٤٬٣٣٧٤٬٣٣٧ -مشتقات

٢٣٢٬٦١٠٢٣٢٬٦١٠ -ودائع من عمالء

االستثمارات المالیة والمشتقات

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

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

دفتریة لألصول لیتم تقییم عقود صرف العمالت األجنبیة استناداً إلى البیانات المشتقة من السوق. تم إدراج تعدیالت القیم السوقیة للعقود في القیمة ا
وااللتزامات األخرى.

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



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

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

٢٦

انتقال معدالت الفائدة بین البنوك ("إیبور")

، واصل البنك جھوده لتوفیر القدرة على تقدیم منتجات جدیدة بمعدل فائدة خال من المخاطر تقریباً، وبالتالي یوفر للعمالء ٢٠٢١مدار سنة على 
یة، قد مرجعبشكل فعال القدرة على االنتقال من المنتجات القائمة على معدل لیبور. نظًرا ألن المسؤول عن معدل لیبور، المسؤول الدولي للمعاییر ال

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

مثل األسعار األساسیة أو األولیة، ومنتجات بمعدل فائدة طورت جمیع أعمالنا وطبقت بشكل نشط قدرات النظام والتشغیل لمعظم األسعار البدیلة، 
في ٢٠٢١. ونتیجة لذلك، تستمر حاالت التعرض لمعدل إیبور التي لھا آجال استحقاق ما بعد سنة ٢٠٢١و٢٠٢٠خال من المخاطر خالل سنة 

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

ة التي تجري مناقشات االنتقال بشكل نشط مع العمالء وسوف یقودنا مستوى استعدادھم، والذي یتم تتبعھ لضمان التخطیط المناسب لألنشطة التشغیلی
تتم إدارة أنشطة إعادة الجدولة التعاقدیة وإعادة الحجز وفقًا لذلك، وكذلك أي متطلبات لتدشین . بینما س٢٠٢١تحدث في النصف الثاني من سنة 

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

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

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

الرئیسي
اللیبور بالدوالر 

األمریكي
اللیبور بالجنیھ 

اإلسترلیني
اللیبور بالین 

الیاباني
أخرى

لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالف٢٠٢١سبتمبر ٣٠في 
---٢١٤٬٧٧٤األصول المالیة غیر المشتقة
---١٣٤٬٧٥٠مبلغ العقد الفرضي المشتق

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

اللیبور بالدوالر 
األمریكي

اللیبور بالجنیھ 
اإلسترلیني

أخرىاللیبور بالین الیاباني

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

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

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

.یتم االعتراف بھا في المیزانیة العمومیة المجمعة للبنك

الدولي للمعاییر المرجعیة، عن تمدید تاریخ نشر معظم فترات السداد لمعدل لیبور ، أعلن المسؤول عن معدل لیبور، المسؤول٢٠٢١في مارس 
. یقلل ٢٠٢١دیسمبر ٣١. وسیتوقف نشر فترات السداد لمدة أسبوع وشھرین بعد ٢٠٢٣سبتمبر ٣٠إلى ٢٠٢١دیسمبر ٣١بالدوالر األمریكي من 

ستصل ٢٠٢٠دیسمبر ٣١حیث أن بعض األدوات المالیة المدرجة في عالهدول أفي الج٢٠٢١سبتمبر ٣٠ھذا التغییر من المبالغ المعروضة في 
إلى تاریخ استحقاقھا التعاقدي قبل تواریخ النشر الممتدة (لم یتم إعادة عرض البیانات المقارنة).



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

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

٢٧

عدم تطابق األصول وااللتزامات١٨

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

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢٠٣١سبتمبر ٢٠٢١٣٠سبتمبر ٣٠

األصولفترات االستحقاق

االلتزامات 
وحقوق 

األصولعدم التطابقالمساھمین

االلتزامات 
وحقوق 

األصولعدم التطابقالمساھمین

االلتزامات 
وحقوق 

التطابقعدم المساھمین
لایر ُعماني 

باآلالف
لایر ُعماني 

باآلالف
لایر ُعماني 

باآلالف
لایر ُعماني 

باآلالف
لایر ُعماني 

باآلالف
لایر ُعماني 

لایر ُعماني باآلالفباآلالف
لایر ُعماني 

باآلالف
لایر ُعماني 

باآلالف
١٬٢١٨٬٧٦٧٨٣٠٬٧٧١٣٨٧٬٩٩٦٨٥٩٬١٨١٬١٧٧٣٬٨٠٤٠٨٦٬٣٧٧١٬١٦١٬٠٠٣٨٤٥٬٥٠١٣١٥٬٥٠٢أشھر٦-٠
)١٩٨٬٠٥٩(٥٨٬٩٠٢٢٥٦٬٩٦١)٩٠٩٬٢٢٤(٣٤٩٬٤٣٢٥٨٬٢٦٨)١٨٣٬٢٤٩(٨٩٬٤٩٦٢٧٢٬٧٤٥شھراً ١٢-٦
٣٦٦٬٢٨٤١٢٤٬٢٠١٢٤٢٬٨٣٣٠٣٬٥٢٠١٦٧٬١١٥١٣٦٬٤٠٥)١١٥٬٠٣٠(٢٧٠٬٦٠٦٣٨٥٬٦٣٦سنوات٣-١
)١٧٢٬٥٦٤(٢١٩٬٠٤٥٣٩١٬٦٠٩)٧٨٠٬١٩١(٣٠٠٬٢٥٨١٦٩٬٣٦٥١٣٠٬٨٩٣٣٤١٬١٨٤١٢١٬٣٧٦سنوات٥-٣

)٨١٬٢٨٤(٦١٣٬١١٧٦٩٤٬٤٠١)٦٣٩٬٤٣(٧٩٦٬٦٦٣٤٣٥٬٧٠٧(٢٢٠٬٦١٠)٤٩٣٬٠٠٠٧١٣٬٦١٠سنوات٥أكثر من 
 -٢٬٣٥٥٬٥٨٧٢٬٣٥٥٬٥٨٧-٧١١٬٣٥٧٬٢٧١١٬٣٥٧٬٢-٢٬٣٧٢٬١٢٧٢٬٣٧٢٬١٢٧اإلجمالي



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

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

٢٨

التعرض لمخاطر االئتمان١٩

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

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢٠٣١سبتمبر ٢٠٢١٣٠سبتمبر ٣٠
القیمةإجمالي

/ الدفتریة
االسمیة

من(بالصافي 
الفوائد
)المجنبة

الخسائرمخصص
المتوقعةاالئتمانیة

القیمةإجمالي
/ الدفتریة
االسمیة

من(بالصافي 
الفوائد

)المجنبة
الخسائرمخصص
المتوقعةاالئتمانیة

القیمةإجمالي
/ الدفتریة
االسمیة

من(بالصافي 
الفوائد

)المجنبة

مخصص
الخسائر

االئتمانیة
المتوقعة

عمانيلایر
باآلالف

عماني لایر
باآلالف

عمانيلایر
باآلالف

عماني لایر  
باآلالف

عمانيلایر
باآلالف

عمانيلایر
باآلالف

نقدیة وأرصدة لدى البنك 
)٢٤١(٢٢٠٬٧٢٦)٣٦٧(٠٨١٬٤٢١)١٨٠(١٦٦٬٥٩٨المركزي

)١٧٠(٢٢٧٬٦١٨)٢٥٣(٢٠٢٬٢٤١)٢٨(١٧٢٬٨٤٠مستحق من البنوك  
قروض وسلفیات للعمالء

الثروة والخدمات -
)٩٬٥٧٠(٤٤٧٬٤٢٩)٩٬٩٧٠(١٨٥٬٤٦٣)١٣٩٩٬(٤٤١٬٩٨١المصرفیة الفردیة

الخدمات المصرفیة -
)٤٣٬١٠٢(٩٦٨٬٨٢٥)٠٤٥٬٤٤(٣٣٥٬٩٤٩)٠٥٩٣٣٬(٩٧٢٬٤٩٨للشركات

)١٦٧(٢٢٬١٤٩)١٦٨(٥٩٧٬٢٢)١٠٧(٢١٬٦١٢أصول أخرى
إجمالي مجموع القیمة 
الدفتریة في المیزانیة 

)٥٣٬٢٥٠(١٬٨٨٦٬٧٤٧)٨٠٣٬٥٤(٤٠٠٬٠٩٧٬٢)٤٢٬٥١٣(٧٧٥٬٥٢٩١٬العمومیة
قروض وارتباطات أخرى 

)٤٬٥٨٠(٦٩١٬٢١٨)٤٥٧٬٣(٦٨٢٬٦٥٤)٢٬٩٣٥(٦٥٩٬٧٠٥متعلقة باالئتمان
إجمالي القیمة االسمیة 

)٤٬٥٨٠(٦٩١٬٢١٨)٤٥٧٬٣(٦٨٢٬٦٥٤)٢٬٩٣٥(٦٥٩٬٧٠٥خارج المیزانیة العمومیة

العادلةالقیمة

مخصصمذكرة
االئتمانیةالخسائر
العادلةالقیمةالمتوقعة

مخصصمذكرة
االئتمانیةالخسائر
العادلةالقیمةالمتوقعة

مخصصمذكرة
الخسائر

االئتمانیة
المتوقعة

ُعمانيلایر
باآلالف

ُعماني لایر
باآلالف

ُعمانيلایر
باآلالف

ُعماني لایر
باآلالف

ُعمانيلایر
باآلالف

ُعمانيلایر
باآلالف

مالیة بالقیمة استثمارات 
العادلة من خالل الدخل 

)٦٦٧(٥٩٩٬٦٥٩الشامل اآلخر  ٨١١(٤٨٣٬٢١٧)١١٩٬١(٢٦٥٬٠٥٠(

رأس المال٢٠

دیسمبر ٣١و٢٠٢٠سبتمبر 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 ٣١و٢٠٢٠سبتمبر ٣٠لایر ُعماني للسھم الواحد (

المساھمون الرئیسیون

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

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢٠٣١سبتمبر٢٠٢١٣٠سبتمبر٣٠
األسھمعدداألسھمعددعدد األسھم

١٬٠٢٠٬١٥٩٬٥٢٣١٬٠٢٠٬١٥٩٬٥٢٣١٬٠٢٠٬١٥٩٬٥٢٣إتش إس بي سي الشرق األوسط القابضة بي في
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لمالیة المرحلیة المختصرة (غیر المدققة) (تابع)إیضاحات حول المعلومات ا

٢٩

االحتیاطیات٢١

احتیاطي قانوني)أ(

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

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

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

المقربین من أسرھم.

مجلسموظفو اإلدارة العلیا ھم األشخاص الذین یملكون الصالحیة والمسؤولیة لتخطیط وتوجیھ أنشطة البنك والتحكم بھا، ومن ضمنھم أعضاء 
اإلدارة في البنك.

ن أسھم البنك شركات أو أفراد أو عائالت. ویتم تضمین العائالت إذا كان إجمالي أسھم أفراد العائلة أو أكثر م%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.

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

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

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

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
كیانات أخرى ذات 
اإلجماليآخروناألعضاءعالقة بالمجموعة

لایر ُعماني 
باآلالف

لایر ُعماني
باآلالف

لایر ُعماني 
باآلالف

لایر ُعماني 
باآلالف

لایر ُعماني 
باآلالف

٢٠٢١سبتمبر ٣٠
٥٤٧٩٣٬٥٨٠٩٤٬١٢٧--قروض وسلفیات

٤٬٣٢٢٤٥٤١٢٬٩١٧١٧٬٦٩٣-وحسابات أخرىحسابات جاریة وودائع 
٧٬٣٢١١٦٨٬٠٣٤-١٦٠٬٧١٣-خطابات اعتماد وضمانات

٢٠٧٢٠٧---أوراق قبول
٤٠٬٥٤٠--٤٠٬٥٤٠-مستحق من البنوك

١٦٬٣٦٥--١٦٬٣٦٥-مستحق إلى البنوك*
٥٦٬٥٣٦--٥٦٬٥٣٦-ضمانات مستلمة

٢٠٢١سبتمبر ٣٠للفترة المنتھیة في 
)١٧٩(--)١٧٩(-صافي إیرادات الرسوم**
)١٤٬٠٢٨()٤٥٨()٢٣()١٣٬٥٤٧(-مصروفات تشغیل أخرى

٢٫٤ملیون لایر عماني من شركات تابعة لـ إتش إس بي سي واستحقاق بقیمة ١٣٫٩* یشتمل المستحق إلى البنوك على أرصدة فوسترو بقیمة 
.٢٠٢١سبتمبر ٣٠مستحقة الدفع إلى شركات تابعة لـ إتش إس بي سي كما في ملیون لایر عماني لمصروفات 

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



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

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

٣٠

الشركة األم
كیانات أخرى ذات 

اإلجماليآخروناألعضاءعالقة بالمجموعة
لایر ُعماني 

باآلالف
لایر ُعماني

باآلالف
لایر ُعماني 

باآلالف
لایر ُعماني 

باآلالف
لایر ُعماني 

باآلالف
٢٠٢٠سبتمبر ٣٠

٣٤٢١٠٤٬٠٢٨١٠٤٬٣٧٠- -قروض وسلفیات

٢٬٨٨٦٤٥٤١٨٬٥٦٢٢١٬٩٠٢ -حسابات جاریة وودائع وحسابات أخرى

-اعتماد وضماناتخطابات   ١١٬٦٢٦١٥٨٬٧٧٤-١٤٧٬١٤٨

٨٠١٨٠١-- -أوراق قبول

٥٣٬٧٦١--٥٣٬٧٦١ -مستحق من البنوك

٢١٬٧٠٨--٢١٬٧٠٨ -مستحق إلى البنوك*

٩٤٬٨٨٨--٩٤٬٨٨٨ -ضمانات مستلمة

٢٠٢٠سبتمبر ٣٠للفترة المنتھیة في 
)٣٥٦(--)٣٥٦( -صافي إیرادات الرسوم**

)١١٬٨٣٥()٩١٦()١٥()١٠٬٩٠٤( -مصروفات تشغیل أخرى

)٥()٥(-- -شراء ممتلكات ومعدات

ملیون ٢٫٧ملیون لایر عماني من شركات تابعة لـ إتش إس بي سي واستحقاق بقیمة ١٨٫٩*یشتمل المستحق إلى البنوك على أرصدة فوسترو بقیمة 
.٢٠٢٠سبتمبر ٣٠لایر عماني لمصروفات مستحقة الدفع إلى شركات تابعة لـ إتش إس بي سي كما في 

م كضمان من شركات زمیلة في ملیون لایر عماني متكبدة على التعویض المستل٠٫٦** یشمل صافي إیرادات الرسوم مصروفات رسوم بقیمة 
مجموعة إتش إس بي سي.

الشركة األم
كیانات أخرى ذات 

اإلجماليآخروناألعضاءعالقة بالمجموعة
لایر ُعماني 

باآلالف
لایر ُعماني

باآلالف
لایر ُعماني 

باآلالف
لایر ُعماني 

باآلالف
لایر ُعماني 

باآلالف
٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 
- -وسلفیاتقروض   ٣٨٥٨٩٬٤٠٢٨٩٬٧٨٧

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

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

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

ملیون لایر عماني وقروض بقیمة ال شيء من شركات تابعة لـ إتش إس بي سي ١٧٫٤* یشتمل المستحق إلى البنوك على أرصدة فوسترو بقیمة 
.٢٠٢٠دیسمبر ٣١إتش إس بي سي كما في ملیون لایر عماني لمصروفات مستحقة الدفع إلى شركات تابعة لـ ٣٫٤واستحقاق بقیمة 

إتش إس بي سي علماً بأن العمالء األساسیین لھذه المعامالت لم یكونوا أطرافًا ذات عالقة.أبرم البنك المعامالت التالیة مع الشركات التابعة لـ

سبتمبر ٣٠
٢٠٢١

سبتمبر٣٠
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١
٢٠٢٠

ُعمانيلایر
باآلالف

ُعمانيلایر
باآلالف

ُعمانيلایر
باآلالف

 - -٤٨٬١٢٥شراء قروض وسلفیات
٨٢٠٬١٢٧١٢٧٬٨٢٠-بیع قروض وسلفیات

٥٨٢٥٨٢-رسوم مدفوعة بدالً من أنشطة جذب الودائع

سنویاً). %٥٫٢و%٤٫٧: بین ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠سنویاً (%٧و%٣تحمل قروض وسلفیات األطراف ذات العالقة فائدة بمعدالت تتراوح بین 
% سنویاً).٠٫٧% و٠٫١: بین ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠سنویاً (%٠٫٦٥و%٠٫١وتحمل ودائع األطراف ذات العالقة فائدة بمعدالت تتراوح بین 



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

لمالیة المرحلیة المختصرة (غیر المدققة) (تابع)إیضاحات حول المعلومات ا

٣١

اإلدارة العلیاتعویضات موظفي 

فترة التسعة أشھر 
سبتمبر ٣٠المنتھیة في 

٢٠٢١

فترة التسعة أشھر
سبتمبر ٣٠المنتھیة في 

٢٠٢٠
لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالف

١٬١٢٣٣٤٢٬١أجور ورواتب ومنافع أخرى قصیرة األجل

٧٣٦٩منافع ما بعد التوظیف

١٬١٩٦٤١١٬١اإلجمالي

القطاعات التشغیلیة٢٣

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

٢٠٢١سبتمبر ٣٠

الخدمات 
المصرفیة 

التجاریة

الثروة 
والخدمات 
المصرفیة 

الفردیة

الخدمات 
المصرفیة 

العالمیة 
واألسواق

مركز خدمات 
اإلجماليالشركات

لایر ُعماني 
باآلالف

لایر ُعماني 
باآلالف

لایر ُعماني 
باآلالف

لایر ُعماني 
باآلالف

لایر ُعماني 
باآلالف

صافي إیرادات الفوائد
٣٨٬٠٦١)١٧٨(١٠٬٤٦٠١٨٬٥٩٤٩٬١٨٥خارجي-
-١٦٣)٢٬٧٧٩(٩٥٨١٬٦٥٨داخلي-

٣٨٬٠٦١)١٥(١١٬٤١٨٢٠٬٢٥٢٦٬٤٠٦
٧٬٠٣٨)١١٠(٢٬٢٤٦٢٬١٢٥٢٬٧٧٧صافي إیرادات الرسوم
٤٬٧٦٦-١٬١٦١١٬٠٩٧٢٬٥٠٨صافي إیرادات التداول

١٦٣٩)٩٩()٩(١٣١بالصافي-إیرادات التشغیل األخرى 
٤٩٬٩٠٤)١٠٩(١٤٬٩٥٦٢٣٬٤٦٥١١٬٥٩٢إجمالي إیرادات التشغیل

المتوقعة والمحمل التغیر في الخسائر االئتمانیة 
٦٬٩٦٨-٤٬٦٦٨)٥٣٤(٢٬٨٣٤من انخفاض قیمة االئتمان األخرى

٥٦٬٨٧٢)١٠٩(١٧٬٧٩٠٢٢٬٩٣١١٦٬٢٦٠صافي إیرادات التشغیل
)٣٩٬٩٤٧()٣٬٣٠٣()٥٬٢٥١()٢٢٬٦٩٢()٨٬٧٠١(إجمالي مصروفات التشغیل

١٦٬٩٢٥)٣٬٤١٢(٩٬٠٨٩٢٣٩١١٬٠٠٩الربح / (الخسارة) قبل الضریبة
١٬٠٤٧٬٣٥٠٦٣٦٬٤٠٩٥٨٦٬٣١٨١٠٢٬٠٥٠٢٬٣٧٢٬١٢٧أصول قطاعیة مبلغ عنھا

٨٧٤٬٩٥٠٦١١٬٥٠٤٥٢٢٬٤٣٥٢٢٬٢٠٢٢٬٠٣١٬٠٩١التزامات قطاعیة مبلغ عنھا

٢٠٢٠دیسمبر ٣١

الخدمات 
المصرفیة 

التجاریة

الثروة 
والخدمات 
المصرفیة 

الفردیة

الخدمات 
المصرفیة 

العالمیة واألسواق
مركز خدمات 

اإلجماليالشركات
لایر ُعماني 

باآلالف
لایر ُعماني 

باآلالف
لایر ُعماني 

باآلالف
لایر ُعماني 

باآلالف
لایر ُعماني 

باآلالف
١٬٠٨٢٬٠٦٤٦٢٦٬٠٥٧٥٤١٬٣١٣١٠٦٬١٥٣٢٬٣٥٥٬٥٨٧أصول قطاعیة مبلغ عنھا

١٬٠٠٣٬٩٤٦٦٢٠٬٥٨٨٣٨١٬٣١٦٢٢٬٢٥١٢٬٠٢٨٬١٠١التزامات قطاعیة مبلغ عنھا



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

لمالیة المرحلیة المختصرة (غیر المدققة) (تابع)إیضاحات حول المعلومات ا

٣٢

٢٠٢٠سبتمبر ٣٠

الخدمات 
المصرفیة 

التجاریة

الثروة 
والخدمات 
المصرفیة 

الفردیة

الخدمات 
المصرفیة العالمیة 

واألسواق
مركز خدمات 

اإلجماليالشركات
لایر ُعماني 

باآلالف
لایر ُعماني 

باآلالف
لایر ُعماني 

باآلالف
لایر ُعماني 

باآلالف
لایر ُعماني 

باآلالف
صافي إیرادات الفوائد

٥٤٠٬٤١)٢٩٩(٨٩٢٬٨٦٣٠٬٢٠٣١٧٬١٢خارجي-

-٧٣)٢٥٨٬٤(١٦١٬٣٠٢٤٬١داخلي-

٥٤٠٬٤١)٢٢٦(٠٥٣٬١٢٦٥٤٬٢١٠٥٩٬٨

١٥٢٬٦)١١٠(٨٧٢٬١٠٤٣٬٢٣٤٧٬٢صافي إیرادات الرسوم

١٧٦٬٧-٤٦٦٬٢٦٢١٬١٠٨٩٬٣صافي إیرادات التداول

التغیرات في القیمة العادلة لالستثمارات المالیة 
)٧٥()٧٥(---المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح والخسارة

)١٨(٤٦)١٦()٣٠()١٨(بالصافي-إیرادات التشغیل األخرى 
٧٧٥٬٥٤)٣٦٥(٣٧٣٬١٦٢٨٨٬٢٥٤٧٩٬١٣التشغیلإیراداتإجمالي

المتوقعة والمحمل التغیر في الخسائر االئتمانیة
)٠٧٢٬١٩(-)٧٦٣٬٩()٩١٠٬٣()٣٩٩٬٥(من انخفاض قیمة االئتمان األخرى

٧٠٣٬٣٥)٣٦٥(٩٧٤٬١٠٣٧٨٬٢١٧١٦٬٣التشغیلإیراداتصافي
)٤٩٧٬٣٥()٢٧٥()٨٦١٬٤()٩٣٠٬٢١()٤٣١٬٨(التشغیلمصروفاتإجمالي
٢٠٦)٦٤٠()١٤٥٬١()٥٥٢(٥٤٣٬٢الضریبةقبلالربح

٠٧٢٬٠٩١٬١٠٠٧٬٦٤٠٣٦٤٬٥٠١٢٦٨٬١٢٥٧١١٬٣٥٧٬٢أصول قطاعیة مبلغ عنھا
٥٣٣٬٩٧٦٧٣٨٬٦٣٣٤٤٢٬٣٨٩٢٥٣٬٢١٩٦٦٬٠٢٠٬٢التزامات 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 
. ویتم احتساب كفایة رأس المال على فترات ربع سنویة ویُقدم تقریر عنھا إلى البنك المركزي العُماني. ویتوجب ٣لرأس المال بموجب إطار بازل 

سبتمبر ٣٠(٢٠٢١المحافظة على رأس المال لسنة ٪ بما في ذلك حاجز 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

البنك المركزي إجراءات-١٩-فیما یتعلق بفیروس "كوفید٢٠٢٠یونیو ٣عالوة على ما ورد أعاله، أصدر البنك المركزي العماني التوجیھ في 
" بموجب ترتیبات التعدیل المرحلیة إجراءات احترازیة" 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، ٢٪ من الخسائر االئتمانیة المتوقعة للمرحلة األولى إلى رأس المال الفئة ١٠٠بناء على ذلك، یجب االستمرار في إضافة 
٪ ٤٠)، في الحصول على ترتیب التخلص التدریجي المبكر (أي ٢٠١٩دیسمبر ٣١ستستمر الخسائر االئتمانیة المتوقعة لسنة األساس (كما في 

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

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

١٣٢١٬٢٦٠١٠٢٬٣٢٥٣٢١٬٠٧٢الفئة /١رأس مال األسھم العادیّة 
٢١٢٬٠٠٨٠٠٣٬٢٤٢٢٬٦٠٠رأس المال الفئة 

٣٣٣٬٢٦٨١٠٥٬٣٤٩٣٤٣٬٦٧٢إجمالي رأس المال التنظیمي
١٬٥٥٧٬٧٠٩١٣٨٬٦٣٥٬١١٬٦٤٧٬٧٤٨أصول مرجحة بالمخاطر

%١٩٫٤٩%١٩٫٨٨%١٢٠٫٦٢/ الفئة ١نسبة رأس مال األسھم العادیة 
%٢٠٫٨٦%٢١٫٣٥%٢١٫٣٩إجمالي نسبة رأس المال



بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

لمالیة المرحلیة المختصرة (غیر المدققة) (تابع)إیضاحات حول المعلومات ا

٣٣

ستكون على النحو التالي:٢٠٢١سبتمبر٣٠إذا لم یطبق البنك اإلجراءات االحترازیة كما ھو موضح أعاله، فإن نسبة كفایة رأس المال في 

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

١٣٢١٬٢٦٠١٠٢٬٣٢٥٣٢١٬٠٧٢الفئة /١رأس مال األسھم العادیّة 
٢١١٬٥٧١٥٨٧٬١٩١٨٬٤٨١رأس المال الفئة 

٣٣٢٬٨٣١٦٨٩٬٣٤٤٣٣٩٬٥٥٣التنظیميإجمالي رأس المال
١٬٥٥٧٬٧٠٩١٣٨٬٦٣٥٬١١٬٦٤٧٬٧٤٨أصول مرجحة بالمخاطر

%١٩٫٤٩%١٩٫٨٨%١٢٠٫٦٢/ الفئة ١نسبة رأس مال األسھم العادیة 
%٢٠٫٦١%٢١٫٠٨%٢١٫٣٧إجمالي نسبة رأس المال

النقد وما یماثل النقد٢٥

إیضاحاتالربح قبل الضریبةالبنود غیر النقدیة المدرجة في (أ)٢٥
سبتمبر٣٠

٢٠٢١
سبتمبر٣٠

٢٠٢٠
لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالف

التغیرات في القیمة العادلة لالستثمارات المالیة المقاسة بالقیمة 
٧٥ -١٠العادلة من خالل الربح والخسارة

انخفاض قیمة التغیر في الخسائر االئتمانیة المتوقعة والمحمل من 
٠٧٢٬١٩)٦٬٩٦٨(٥االئتمان األخرى

١٬٧٥٢٩١٠٬١استھالك ممتلكات ومعدات
٥٢٦-٧إھالك أصول غیر ملموسة

)١٠٧()٢١٠(إھالك خصم على استثمار مالي
١٦١١٥٣تكلفة الخدمة الحالیة لصاحب العمل مع الفائدة

٤٣٨خسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات
٥٬٢٦١٦٦٧٬٢١اإلجمالي

التغیر في األصول التشغیلیة(ب)٢٥
سبتمبر٣٠

٢٠٢١
سبتمبر٣٠

٢٠٢٠
لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالف

١٥٧٬١٢٥)١٬٨٧٥(بالصافي-التغیر في القروض والسلفیات للعمالء 
--التغیر في المشتقات

٠٩٠٬٤)٧٦٤(التغیر في األصول األخرى

٢٤٧٬١٢٩اإلجمالي

التغیر في االلتزامات التشغیلیة(ج)٢٥
سبتمبر٣٠

٢٠٢١
سبتمبر٣٠

٢٠٢٠
لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالف

)١٤٨٬٢٠٩(٨٬١٤٧التغیر في الودائع من العمالء

 - -التغیر في المشتقات

)٣١٠٬١٢()٩٬٠٤٧(التغیر في االلتزامات األخرى

)٥١٩٬١٦٠()٩٠٠(اإلجمالي

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

سبتمبر٣٠
٢٠٢١

سبتمبر٣٠
٢٠٢٠

لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالف
المركز المالي المرحلیة المختصرة (غیر المدققة) على:تشتمل قائمة

١٦٦٬٤١٨٧١٤٬٤٢٠نقدیة وأرصدة لدى البنك المركزي

١٧٢٬٨١٢٩٤٩٬٢٤٠مستحق من البنوك

٤٥٧٬١٧٦٧٢٣٬١٩٦فترات استحقاق أصلیة ثالثة أشھر أو أقل–استثمارات مالیة 

)٤٤٤٬٤٣()٦٥٬٣٠٤(مستحق إلى البنوك

٧٣١٬١٠٢٩٤٢٬٨١٤اإلجمالي
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لمالیة المرحلیة المختصرة (غیر المدققة) (تابع)إیضاحات حول المعلومات ا

٣٤

نسبة تغطیة السیولة٢٦

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

٪) وفقاً لإلرشادات المنصوص ١٠٠: ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠(٢٠٢١٪ لسنة ١٠٠ویتوجب على البنوك االحتفاظ بحد أدنى من نسبة تغطیة السیولة یبلغ 
-٢٠٢٠سبتمبر ٣٠٪ (٢٢٥ما نسبتھ ٢٠٢١سبتمبر ٣٠علیھا من قبل البنك المركزي العُماني. بلغ متوسط نسبة تغطیة السیولة للبنك كما في 

٢٠٠%.(

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

٢٠٢١سبتمبر ٣٠

إجمالي القیمة غیر 
المرجحة (المتوسط*)

إجمالي
القیمة المرجحة 

(المتوسط*)
لایر ُعماني باآلالفلایر ُعماني باآلالف

األصول السائلة عالیة الجودة
٦٤٥٬٨٥٣-األصول السائلة عالیة الجودةإجمالي ١

التدفقات النقدیة الصادرة
٦١٤٬٣٤٥٤٦٬٠٦٠ودائع األفراد وودائع المؤسسات الصغیرة، ومنھا:٢
٣٠٩٬٨٨٧١٥٬٦١٤ودائع مستقرة- ٣
٣٠٤٬٤٥٨٣٠٬٤٤٦ودائع أقل ثباتاً - ٤
٩٤١٬٨٥٨٤١٣٬٦٤٦تمویل شركات غیر مضمون، ومنھ:٥

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

--المتعاونة
٩٤١٬٨٥٨٤١٣٬٦٤٦ودائع غیر تشغیلیة (كافة األطراف المقابلة)- ٧
--دین غیر مضمون- ٨
--تمویل شركات مضمون٩
٨٣٬٢٤٤٨٬٢٠٥متطلبات إضافیة، ومنھا١٠

١١
للمشتقات ومتطلبات الضمانات تدفقات صادرة تتعلق بالتعرضات - 

--األخرى
--تدفقات صادرة تتعلق بخسارة التمویل من منتجات الدین- ١٢
٨٣٬٢٤٤٨٬٢٠٥تسھیالت ائتمانیة وتسھیالت السیولة- ١٣
٣٩٬٠٨٩٣٩٬٠٨٩تدفقات نقدیة أخرى صادرة١٤
١٬٠٥٦٬٥٢٨٥٢٬٨٢٦التزامات تمویل محتملة أخرى١٥
٥٥٩٬٨٢٦-)١٥+١٠+٥+٢النقدیة الصادرة (إجمالي التدفقات١٦

التدفقات النقدیة الواردة
--إقراض مضمون (مثل إعادة شراء معكوس)١٧
٢٤٦٬٢٨٢٢٣٣٬٠٢٨تدفقات نقدیة واردة من تعرضات منتظمة السداد بالكامل١٨
٣٩٬٦١٦٣٩٬٦١٦تدفقات نقدیّة واردة أخرى١٩
٢٨٥٬٨٩٨٢٧٢٬٦٤٤)١٩+١٨+١٧الواردة (إجمالي التدفقات النقدیة ٢٠

٦٤٥٬٨٥٣إجمالي األصول السائلة عالیة الجودة٢١
٢٨٧٬١٨٢)٢٠-١٦إجمالي صافي التدفقات النقدیة الصادرة (٢٢
٪٢٢٥)٢١/٢٢نسبة تغطیة السیولة (٢٣

).٢٠٢١سبتمبر -(یولیو* المتوسط البسیط للمالحظات الیومیة على مدار فترة ثالثة أشھر سابقة 
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لمالیة المرحلیة المختصرة (غیر المدققة) (تابع)إیضاحات حول المعلومات ا

٣٥

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 
إلى االتمویل الثابت واإلفصاحات حول نسبة صافي التمویل الثابت). یتم احتساب نسبة صافي التمویل الثابت على فترات شھریة ویُقدم تقریر عنھ

. بلغت نسبة صافي ٢٠١٨ینایر ١٪ ودخلت حیز التنفیذ اعتباراً من ١٠٠البنك المركزي العُماني. یبلغ الحد األدنى لنسبة صافي التمویل الثابت 
).%١٤٨-٢٠٢٠سبتمبر ٣٠٪ (١٤٨٫٨ما نسبتھ ٢٠٢١سبتمبر ٣٠التمویل الثابت للبنك في 

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

القیمة غیر المرجحة من حیث فترة االستحقاق المتبقیةعناصر التمویل الثابت المتاح

أشھر٦< دون استحقاق
أشھر إلى ٦

القیمة المرجحةسنة واحدة≥ < سنة واحدة
لایر ُعماني 

باآلالف
لایر ُعماني 

باآلالف
لایر ُعماني 

باآلالف
لایر ُعماني 

باآلالف
لایر ُعماني 

باآلالف
٣٥٣٬٠٤٣---٣٥٣٬٠٤٣رأس المال:١
٣٣٧٬٨٠٥---٣٣٧٬٨٠٥رأس المال التنظیمي٢
١٥٬٢٣٨---١٥٬٢٣٨أدوات رأس المال األخرى٣
٥٧٥٬٥٠٤١١٬٢٩٠٨٬٤٣٧٩٬٥٧٠٥٦٠٬٤٢٧ودائع األفراد وودائع العمالء من الشركات الصغیرة٤
٢٨٧٬٨١٢-٣٠٢٬٨١٠٨٦٦٤ودائع مستقرة٥
٢٧٢٬٦٩٤١١٬٢٠٤٨٬٣٧٣٩٬٥٧٠٢٧٢٬٦١٥ودائع أقل ثباتاً ٦
٩٢٣٬٣٠٠١٤٣٬٥٥٧٢٥٬٣٩٧٢٨٢٬١٦٨٨٢٨٬٢٩٤تمویل الشركات:٧
٣٢٬٦٥٢---٦٥٬٣٠٤ودائع تشغیلیة٨
٨٥٧٬٩٩٦١٤٣٬٥٥٧٢٥٬٣٩٧٢٨٢٬١٦٨٧٩٥٬٦٤٢تمویل شركات آخر٩

بأصول متقابلة متكافئةالتزامات١٠
-٢٨٬٥١١٢٥٬٧٩١١٬٠٠٩٤٬١٤٧التزامات أخرى:١١

١٢
التزامات المشتقات لغرض نسبة صافي التمویل 

-----الثابت

١٣
جمیع االلتزامات وحقوق المساھمین األخرى 

-٢٨٬٥١١٢٥٬٧٩١١٬٠٠٩٤٬١٤٧غیر المشمولة في الفئات المذكورة أعاله
١٬٧٤١٬٧٦٤التمویل الثابت المتاحإجمالي١٤

عناصر التمویل الثابت المطلوب

١٥
إجمالي األصول السائلة عالیة الجودة لغرض نسبة 

٢٩٬٩٨٣صافي التمویل الثابت

١٦
الودائع المحتفظ بھا لدى المؤسسات المالیة األخرى 

٢٠٬٢٣١---٤٠٬٤٦٢ألغراض تشغیلیة
٢١٧٥٨٤٬٤٥٩٧٠٬٨٥٨٨٦٢٬٠٦٦٩٩٧٬٣٧٤واألوراق المالیة:القروض المنتظمة١٧

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 

١٩٬٨٥٧--١٣٢٬٣٧٧-لمؤسسات مالیةمنتظمة غیر مضمونة 

٢٠

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

٤٥١٬٠٥٥٦٩٬٥٥٥٧٥٠٬٨٧٨٩٢١٬٢٦٥-ومؤسسات القطاع العام، منھا

٢١
%٣٥بمخاطر مرجحة أقل من أو تساوي - 

-----الموحد لمخاطر االئتمان٢بموجب نھج بازل 
١٬٠٢٧١٬٣٠٣١١١٬١٨٨٥٦٬٠٦٨-رھون عقاریة سكنیة منتظمة، منھا:٢٢

٢٣
%٣٥بمخاطر مرجحة أقل من أو تساوي - 

١٬٠٢٧١٬٣٠٣٨٤٬٤٦٦٥٤٬٩٠٣-الموحد لمخاطر االئتمان٢بموجب نھج بازل 
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لمالیة المرحلیة المختصرة (غیر المدققة) (تابع)إیضاحات حول المعلومات ا

٣٦

٢٤
استحقاقھا وال تصنف أوراق مالیة لم ینقضي موعد 

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

-----أصول بالتزامات متقابلة متكافئة٢٥
٢٥٬١٣٨٢٩٬٦٥٨١٬٠٠٩١٢٬١٠١٦٧٬٩٠٦أصول 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 

٩٬٠٥٥٩٬٠٥٥---الثابت

٣٠
التزامات المشتقات لغرض نسبة صافي التمویل 

-----الثابت قبل خصم ھامش الفرق المسجل

٣١
األصول األخرى غیر المشمولة في الفئات جمیع

٢٥٬١٣٨٢٠٬٦٠٣١٬٠٠٩١٢٬١٠١٥٨٬٨٥١المذكورة أعاله
٦٢١٬٩٥٨٥٥٬٧٥٨٤٢٣٬٧٨٥٥٥٬٠٧٥-البنود خارج المیزانیة العمومیة٣٢
١٬١٧٠٬٥٦٩----إجمالي التمویل الثابت المطلوب٣٣
١٤٨٫٨٠----)٪(نسبة صافي التمویل الثابت ٣٤
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لمالیة المرحلیة المختصرة (غیر المدققة) (تابع)إیضاحات حول المعلومات ا

٣٧

نسبة الرفع المالي٢٨

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

٣٠٪ (١١٫٥ما نسبتھ ٢٠٢١سبتمبر ٣٠٪. وبلغت نسبة الرفع المالي للبنك كما في ٤٫٥مع حد أدنى بنسبة ٢٠١٨دیسمبر ٣١عتبارا من ا
).%١١٫٧–٢٠٢٠سبتمبر 

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

٢٠٢١سبتمبر ٣٠كما في 

٣٧٢٬١٢٧٢٬إجمالي 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
-

٤٥٩١١٬تسویات 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)
٤١٨٬٦٢٩

(٤٬٢٩٦)تسویات أخرى٧
٢٬٧٩٧٬٩١٩التعرض لنسبة الرفع المالي٨

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

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

٣٧٢٬١٢٧٢٬الضمانات)
)٢٩٦٤٬()٣وفقاً لبازل ١(مبالغ األصول المخصومة لتحدید رأس المال الفئة ٢

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

٣٦٧٬٨٣١٢٬)٢و١(مجموع البندین 
التعرضات للمشتقات

٨٠١٩٬تكلفة االستبدال المرتبطة بجمیع معامالت المشتقات (أي صافیة من ھامش التغیر النقدي المؤھل)٤
٦٥٨١٬المبالغ 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
٤٥٩١١٬)١٠إلى ٤إجمالي التعرضات للمشتقات (مجموع البنود ١١

التعرضات لمعامالت تمویل األوراق المالیة

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

-للبیع
-(مبالغ الدائنیات والمدیونیات النقدیة المخصومة من إجمالي أصول معامالت تمویل األوراق المالیة)١٣
-تمویل األوراق المالیةتعرض مخاطر ائتمان الطرف المقابل ألصول معامالت ١٤
-التعرضات لمعامالت الوكیل١٥
-)١٥إلى ١٢إجمالي التعرضات لمعامالت تمویل األوراق المالیة (مجموع البنود ١٦

التعرضات األخرى خارج المیزانیة العمومیة
١٠١٬٥٠٠١٬التعرض خارج المیزانیة العمومیة بإجمالي القیمة االسمیة١٧
(٦٨٢٬٨٧١)(تسویات للتحویل إلى المبالغ المكافئة لالئتمان)١٨
٤١٨٬٦٢٩)١٨و١٧البنود خارج المیزانیّة العمومیة (مجموع البندین ١٩

رأس المال وإجمالي التعرضات
١٣٢١٬١٩٠رأس المال الفئة ٢٠
٢٬٧٩٧٬٩١٩)١٩و١٦و١١و٣إجمالي التعرضات (مجموع البنود ٢١

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