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 2022مارس  31أشهر المنتهية في الثالثة تقرير مجلس اإلدارة لفترة 

 
 ،المساهمون األعزاء

 
، يسرني أن أقدم إليكم النتائح المالية التي حققها البنك خالل فترة الربع األول إتش إس بي سي عمانباألصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس إدارة بنك 

 .2022مارس  31في من العام الحالي والمنتهية 
 

 ملخص األداء
 

مليون لایر عماني للفترة نفسها  4.3مليون لایر عماني مقارنة مع  5.4في صافي الربح لتصل إلى  %25.6 زيادة بنسبةيظهر أداؤنا للربع األول 
االقتصادية مليئة بالتحديات على الرغم من ال تزال البيئة . وقد كان هذا مدفوعا بشكل أساسي إلى انخفاض مصروفات التشغيل.  2021من عام 

وبدأت  19-كوفيدعلى الرغم من أن عدًدا من الدول حول العالم قد بدأت في رفع قيود والتوقعات المستقبلية لالقتصاد العماني.   تحسن أسعار النفط
والتي قد تؤثر على توقعات االنتعاش  مستمرة تزال ال المتحوراتنتشار إفي إعادة فتح الحدود للمسافرين المحصنين، إال أن المخاوف المحيطة ب

  .2022سنواصل مراقبة الوضع طوال عام  العالمي. 
 

مليون لایر  12.3مقارنة مع  2022مارس  31مليون لایر عماني للفترة المنتهية في  12.4ليصل إلى  %0.8ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 
مليون لایر عماني للفترة المنتهية في  2.4غم من البيئة المليئة بالتحديات.  بلغ صافي إيرادات الرسوم مبلغ بالر 2021عماني لنفس الفترة من سنة 

 .التمويل التجاريبسبب انخفاض رسوم أعمال  2021مليون لایر عماني لنفس الفترة من سنة  2.5مقارنة مع  2022مارس  31
 

مليون لایر عماني للفترة نفسها من السنة الماضية،  1.7مليون لایر عماني مقارنة مع 1.6ى ليصل إل %5.9انخفض صافي إيرادات التداول بنسبة 
 ويرجع ذلك إلى حد كبير النخفاض أسعار الفائدة وأحجام المعامالت التبادلية.

 
قيمة االئتمان األخرى للبنك مقارنة مليون لایر عماني في الخسائر االئتمانية المتوقعة والمحمل من انخفاض  2.0تم تسجيل صافي مبلغ محرر قدره 

مليون لایر عماني من الخسائر االئتمانية  1.9مليون لایر عماني للفترة نفسها من السنة الماضية.  حرر البنك مبلغ  2.2مع صافي مبلغ محرر بقيمة 
المتوقعة للخدمات المصرفية لألفراد. يرجع السبب  مليون لایر عماني من الخسائر االئتمانية 0.1المتوقعة للخدمات المصرفية للشركات ومبلغ قدره 

 بيئة االقتصاد الكلي.   مؤشرات في تحرير هذه المبالغ إلى التحسن في 
 

  2021مليون لایر ُعماني للفترة نفسها من عام  13.6مليون لایر ُعماني مقارنة مع  12.1لتصل إلى  %11.0انخفضت مصروفات التشغيل بنسبة 
 .الماضيةللسنة  المحمل من انخفاض القيمةانخفاض تكلفة الموظفين وعدم تكرار ساسي إلى ويرجع ذلك بشكل أ

 
 31مليون لایر عماني كما في  1,346.7مليون لایر عماني مقارنة مع   1,304.8لتصل إلى  %3.1انخفضت القروض والسلفيات للعمالء بنسبة 

 .2021مارس 
 

مليون لایر عماني مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.  ما زلنا نتمتع بسيولة قوية  1,959.5لتصل إلى  %2.1انخفضت ودائع العمالء بنسبة 
 .2022في نهاية مارس  %66.6كما يتضح من نسبة السلفيات إلى الودائع البالغة 

 
 .2021مارس  31كما في  %20.9مقارنة مع  2022مارس  31كما في  %21.7بلغت نسبة كفاية رأس المال البنك 

 
 تقديم أفضل تجربة العمالء

 
نجاحا في تعزيز التجربة المصرفية الشاملة لألفراد والمؤسسات من خالل توفير عروض ذات  2022حققنا خالل الربع األول من العام الجاري 

س من خالل عرض مكافأة نالماضي هدفت لجذب عمالء جدد لبطاقات بريمير وأدفاقيمة مضافة لعمالئنا. فقد أطلقنا حملة تسويقية جديدة في يناير 
اجتماعا  420االسترداد النقدي. وقد تم إطالق الحملة بدعم وإدارة من قبل فريق برنامج الحلول المصرفية للموظفين. حيث عقدنا حينها حوالي 

عمالء الشركات من أجل بناء عالقات مثمرة وتعزيز المحفظة االستثمارية وتنمية أعمالنا يوما مفتوحا مع كبار  20افتراضيا مع العمالء، كما تم عقد 
  صاحب عمل. 120التجارية مع أفضل 

 
وفي إطار سعي البنك المتواصل لتحقيق تجربة مصرفية مرنة ومميزة من خالل تسخير أحدث اإلمكانيات، فقد حافظنا على مستوى أداء جيد في 

ومستوى إنتاجية عاٍل من موظفي المبيعات  الربع األول من العام الجاري. حيث اتسم أداؤنا بأسعار تنافسية للقروض والرهون،تقديم القروض خالل 
  .لدينا

 
د عن وكجزء من استراتيجيتنا لتعزيز حضور عمالئنا في األسواق العالمية؛ عمل فريق الخدمات المصرفية الدولية بالبنك على دعم وتمكين ما يزي

لبناء شبكة عالقات مصرفية جديدة خارج السلطنة. إذ هدف هذا الدعم إلى تلبية احتياجات العمالء المالية وجعل خدمات األسواق العالمية  عميالً  131
 .المختلفة في متناول المزيد من العمالء
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مليارات  4طويل األجل من وزارة المالية بقيمة بصفتنا منسقا رئيسيا مفوضا في تسهيل قرض مشترك  شاركنا وفي الخدمات المصرفية التجارية
 مليون دوالر أمريكي. 200سنوات مع التزام أولي قدره  7دوالر أمريكي لمدة 

 
هذا الموضوع أولوية متزايدة لعمالئنا. وكبنك، فإننا نعطي لكما قمنا بتنظيم اجتماعات مع هيئات حكومية كبرى حول التمويل المستدام حيث أصبح 

 . الكربونية للتمويل واالستثمار اللذين يدعمان التحول مما  يمّكن من الوصول إلى اقتصاد خاٍل من اإلنبعاثاتاألولوية 
 

فئة الشركات كأفضل بنك لخدمات التمويل التجاري وفقا الستطالع يوروموني للتمويل  ُسعدنا بالتصويت الذي حظي به البنك من قبل عمالئنا من كما
وتعبّر هذه الجائزة عن مكانتنا القوية وقدرتنا على ربط الشركات العمانية بالشركاء التجاريين في جميع أنحاء العالم، كما .  2022التجاري لعام 

 تعكس التزامنا باالستثمار في رقمنة منتجاتنا وخدماتنا.
 

 المجتمع في االستثمار في مواردنا البشرية و
 

  .2022نهاية مارس  كما في %94 المحافظة على نسبة تعمين بلغت تمكنا منإننا سعداء بتحقيق أداء جدير بالثناء حيث 
 

رئيس والمدير العام  - الرئيس الماليذلك في المناصب التالية: ، واإلدارة العليا للبنكمن الكوادر الوطنية ضمن فريق اثنين تم تعيين خالل هذا الربع، 
 .اعد المدير العاممس - دائرة الحماية من الجرائم المالية وااللتزام

 
ا على وقد حرصنا خالل الثالثة أشهر الماضية على تكثيف أنشطتنا التدريبية والتعليمية التي تركز على البرامج  التي من شأنها مساعدة موظفين

الشخصية االرتقاء وصياغة خطط تنموية فعالة تعكس تطلعاتهم واستغالل الفرص المتاحة لبناء المهارات والخبرات والسمات الالزمة لتحقيق أهدافهم 
 والمؤسسية. 

 
مية التي وضمن تركيزنا على ضمان توفير معايير الرفاهية والصحة النفسية والجسدية لموظفينا؛ قدمنا عددا من البرامج التدريبية والحلقات التعلي

ص البنك على صحة الموظفين؛ تحفزهم على العمل ضمن بيئة صحية والتوجه نحو خيارات إيجابية بشأن أولوياتهم الشخصية والمهنية. وترجمة لحر
نظمنا يوما خاصا تحت عنوان "يوم الصحة" في البنك، حيث أتيحت للموظفين فرصة االستماع إلى الخبراء والتفاعل معهم حول مواضيع الصحة 

 .النفسية والجسدية
 

مسة آخرون إلى الدفعة الثانية من البرنامج خالل الربع لبرنامج الوطني للتطوير القيادي "اعتماد". كما انضم خلوقد سعدنا  بإكمال أربعة من موظفينا 
 . حقيق طموحاتهموهذا البرنامج من شأنه أن يساعد في ارتقاء الموظفين وت .األول من هذا العام

 
حوت األحدب في بحر وقعنا اتفاقية لمدة عامين مع جمعية البيئة العمانية لدعم جهودها الرامية إلى حماية ال امج التنمية المستدامةوكجزء من بر

حلول العرب. وبموجب هذه الشراكة، ستنفذ الجمعية مشروعين جديدين هما: خطة إدارة الحماية التي تهدف إلى العمل مع الهيئات المحلية إليجاد 
 .من الباحثين في عالم البحار بديلة للممارسات البحرية الضارة التي تهدد بقاء الحيتان، وبرنامج بناء القدرات الذي يركز على تطوير الجيل القادم

 
 كلمة شكر وتقدير

 
مركزي وفي الختام، بالنيابة عن مجلس اإلدارة وجميع الموظفين بالبنك أود أن أتقدم بخالص شكري وتقديري لجميع المساهمين والعمالء والبنك ال

 .القطاع المصرفي في العماني والهيئة العامة لسوق المال على توجيهاتهم القيمة ودعمهم المتواصل لجهودنا
 

على  -حفظه هللا ورعاه  -كما أتوجه بالنيابة عن مجلس اإلدارة بخالص امتناني وتقديري لحضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم 
 رؤيته الثاقبة وقيادته الحكيمة ، ونؤكد على دعمنا الكامل للحكومة في جميع األوقات .

 
 
 
 
 

 كولز -السير شيرارد كوبر
 رئيس مجلس اإلدارة
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 2022مارس  31أشهر المنتهية في الثالثة ملخص النتائج غير المدققة لفترة 
 

2202مارس  31  1202 مارس 31    

(٪نسبة التغير ) لایر ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف   

 (3.1)% 1,346,652 1,304,849 بالصافي -قروض وسلفيات للعمالء 

 (2.1)% 2,002,074 1,959,520 ودائع العمالء

 2.8٪ 330,973 340,270 صافي األصول

 3.0٪ 0.165 0.170 *صافي األصول للسهم الواحد

 
 

 

 فترة الثالثة أشهر
مارس  31المنتهية في 

2022 

 فترة الثالثة أشهر
مارس 31المنتهية في   

(٪نسبة التغير ) 2021  

  لایر ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف 

 0.6٪ 12,279 12,356 صافي إيرادات الفوائد

 26.5٪ 4,264 5,395 ربح الفترة

 22.2٪ 0.009 0.011 **ربحية السهم الواحد )على أساس سنوي(

%20.91 21.72% ***نسبة كفاية رأس المال  ٪0.81 

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

 .مارس 31 المصدرة كما في
 

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

 
 تم احتساب نسبة كفاية رأس المال وفقاً لمعاهدة بازل لكفاية رأس المال. ويمّثل المعدل نسبة األصول المرجحة بالمخاطر إلى رأس المال. ***
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 )غير المدققة( 2022 مارس 31في المنتهية الثالثة أشهر لفترة قائمة الدخل الشامل المرحلية المختصرة 

 

  
فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

2022مارس  31  
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في

2021مارس  31  

لاير ُعماني باآلالف  إيضاحات  لایر ُعماني باآلالف    

 16,164  16,082 3 إيرادات الفوائد  

(3,885) (3,726) 4 مصروفات الفوائد    

 12,279  12,356  صافي إيرادات الفوائد  

 3,283  3,199  إيرادات الرسوم

(818) (843)  مصروفات الرسوم  

 2,465  2,356 5 صافي إيرادات الرسوم

 1,711  1,611  صافي إيرادات التداول
القيمة العادلة لالستثمارات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح التغيرات في 

 -  -  والخسارة

 120  228  بالصافي -إيرادات التشغيل األخرى 
المحمل من والتغير في الخسائر االئتمانية المتوقعة صافي إيرادات التشغيل قبل 

 16,575  16,551   انخفاض قيمة االئتمان األخرى

 2,155  2,033 6 التغير في الخسائر االئتمانية المتوقعة والمحمل من انخفاض قيمة االئتمان األخرى

 18,730  18,584  صافي إيرادات التشغيل

)أ( 7 تعويضات ومنافع الموظَّفين  (5,354) (6,025)  

(6,749) (6,241) )ب( 7 مصروفات عمومية وإدارية  

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

 -  -  ملموسةالصول غير األإهالك وانخفاض قيمة 

(13,601) (12,057)  إجمالي مصروفات التشغيل  

 5,129  6,527  الربح قبل الضريبة

(865) (1,132)  مصروف الضريبة  

 4,264  5,395  ربح الفترة

    األخرى الدخل / )الخسارة( الشاملة

    يمكن إعادة تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارةالتي بنود ال

    أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

(800) 196  )خسارة( القيمة العادلةربح /  -  

(97) 23  الخسائر االئتمانية المتوقعة المدرجة في قائمة الدخل -  

 120  (29)  ضريبة الدخل -

(777) 190  بالصافي من الضريبة -للفترة  ىاآلخر ة)الخسارة( الشاملالدخل /   

 3,487  5,585  إجمالي الدخل الشاملة للفترة

   8 األساسية والمعدلة -ربحية السهم الواحد 

 0.002  0.003  للفترة )لایر ُعماني( -

 0.009  0.011  على أساس سنوي )لایر ُعماني( -

 
 اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة.تشكل 
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 )غير المدققة( 2022 مارس 31قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة كما في 
 

  
 في
2202 مارس 31  

 في
1202 مارس 31  

فيمدققة   
2021 ديسمبر 31  

 لایر ُعماني باآلالف لایر ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف إيضاحات 

     األصول

 282,721 229,115 245,334  نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية

 213,700 218,977 267,178  مستحق من البنوك

 1,347,188 1,346,652 1,304,849 9 بالصافي -قروض وسلفيات للعمالء 

 448,962 617,121 556,784 10 استثمارات مالية

 34,078 44,347 41,581 11 أصول أخرى

 - - - 12 أصول غير ملموسة

 20,342 19,615 20,273 13 ممتلكات ومعدات  

 2,256 4,517 2,578  أصول ضريبة مؤجلة

 2,349,247 2,480,344 2,438,577  إجمالي األصول  

     االلتزامات وحقوق المساهمين

     االلتزامات

 48,444 84,538 70,258  مستحق إلى البنوك

 1,901,094 2,002,074 1,959,520 14 ودائع من عمالء

 5,339 5,060 6,822  التزامات ضريبة جارية

 48,883 57,699 61,707 15 التزامات أخرى

 2,003,760 2,149,371 2,098,307  إجمالي االلتزامات

     حقوق المساهمين

 200,031 200,031 200,031 20 رأس المال

 47,777 45,944 47,777 )أ( 21 احتياطي قانوني  

احتياطي القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
 912 1,570 )ب( 21 اآلخر

1,380 

 96,299 84,086 90,892  أرباح محتجزة  

 345,487 330,973 340,270  حقوق المساهمينإجمالي 

 2,349,247 2,480,344 2,438,577  إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين  

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

 
 بموجب قرار مجلس اإلدارة. 2022 أبريل 28تم اعتماد إصدار المعلومات المالية المرحلية المختصرة في 

 
 
 
 

 مليكا بيتلي  كولز -السير شيرارد كوبر

 الرئيس التنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة
 

30604103
Stamp
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 )غير المدققة( 2022 مارس 31أشهر المنتهية في الثالثة قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية المختصرة لفترة 

 
 رأس
 المال

 احتياطي
 قانوني

احتياطي القيمة 
العادلة من خالل 

 الدخل الشامل اآلخر
 أرباح

 اإلجمالي محتجزة

 
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
 لاير ُعماني 

 باآلالف
 لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف

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

      إجمالي الدخل الشامل للفترة  

 4,264  4,264  -  - - ربح الفترة

      الشامل اآلخر للفترةالدخل 

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

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

  3,487  4,264  (777) - - للفترةإجمالي الدخل / )الخسارة( الشاملة 

      معاملة مع المساهمين مدرجة مباشرة في حقوق المساهمين

 -  -  -  - - 2020توزيعات أرباح لسنة 

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

      
      

 345,487 96,299 1,380 47,777 200,031 2022يناير  1في 

      الدخل الشامل للفترةإجمالي 

 5,395 5,395 - - - ربح الفترة

      للفترة الشامل األخر الدخل

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

- - 
190 

- 
190 

 190 - 190 - - للفترة الشامل األخر الدخلإجمالي 

 5,585 5,395 190 - - الشامل للفترة الدخلإجمالي 

      معاملة مع المساهمين مدرجة مباشرة في حقوق المساهمين

 (10,802) (10,802) - - - 2021 توزيعات أرباح لعام

 340,270 90,892 1,570 47,777 200,031 2022 مارس 31في 

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة.
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 )غير المدققة( 2022 مارس 31أشهر المنتهية في الثالثة قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة لفترة 
 

  
أشهر الثالثة فترة 

 المنتهية في
أشهرالثالثة فترة   

المنتهية في   

2202 مارس 31    
1202 مارس 31  

*معاد بيانها  

لاير ُعماني باآلالف  إيضاحات  لایر ُعماني باآلالف     

    التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 5,129 6,527  الربح قبل الضريبة

    تسويات لـ:

 (1,266) (1,640) )أ( 25 بنود غير نقديّة مدرجة في الربح قبل الضريبة -

 10,922 36,659 )ب( 25 التغير في األصول التشغيليّة -

 120,362 82,309 )ج( 25 التغير في االلتزامات التشغيلية -

 (17) (83)  منافع تقاعد مدفوعة -

 135,130 123,772  صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل

    

    التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

 (10,157) (34,851)  شراء استثمارات ماليّة

 135 60  متحصالت من استحقاق استثمارات مالّية

 (633) (201) 13 شراء ممتلكات ومعدات وبرمجيات

 (10,655) (34,992)  صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

    

 124,475 88,780  صافي التغير في النقد وما يماثل النقد

 863,481 817,619  *وما يماثل النقد في بداية الفترةالنقد 

 987,956 906,399 )د( 25 النقد وما يماثل النقد في نهاية الفترة

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

 
 26 اإليضاح * يرجى الرجوع إلى 
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 الشكل القانوني واألنشطة 1

 
مساهمة ُعمانية عامة، ويزاول  ، كشركة1979يناير  1تأسس بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع )"البنك" أو "إتش إس بي سي ُعمان"( في 

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

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

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

 

 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية 2

 
 أساس اإلعداد 2-1

 
 التقارير المالية الدوليةااللتزام بمعايير  )أ(

 
"التقارير المالية المرحلية"، الصادر عن مجلس معايير  34تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المختصرة للبنك وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

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

 
والتي تم  2021ديسمبر  31للبنك كما في وللسنة المنتهية في  المدققةيجب قراءة المعلومات المالية المرحلية المختصرة بالتزامن مع القوائم المالية 

التقارير المالية الدولية التي تم إصدارها من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية ومتطلبات اإلفصاح الصادرة عن الهيئة العامة  إعدادها وفقاً لمعايير
 لسوق المال واللوائح المنظمة الصادرة عن البنك المركزي العُماني.

 
مجلس معايير المحاسبة الدولية باإلضافة إلى التفسيرات الصادرة من تشتمل معايير التقارير المالية الدولية على المعايير المحاسبية الصادرة عن 

 قبل لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية.

  
 عرض المعلومات )ب(

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

 
 المقارنة أرقام )ج(

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

 النماذج الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال.

 

 استخدام التقديرات واالفتراضات )د(
 

ية المختصرة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية استخدام تقديرات وافتراضات حول الظروف المستقبلية. يتطلب إعداد المعلومات المالية المرحل
لتي تم إن استخدام المعلومات المتاحة وتطبيق االجتهادات متأصالن في وضع التقديرات، وقد تختلف النتائج الفعلية في المستقبل عن التقديرات ا

مات المالية. ترى اإلدارة أن السياسات المحاسبية الهامة للبنك التي تتطلب بالضرورة تطبيق اجتهادات هي التي تتعلق بناًء عليها إعداد المعلو
 بانخفاض قيمة األصول المالية بالتكلفة المهلكة وانخفاض قيمة األصول غير المالية وتقييم األدوات المالية.

 
 المعايير المطبقة خالل العام )هـ(

 

 .2022مارس  31كان لها تأثير جوهري على البنك خالل الفترة المنتهية في التي لم تكن هناك معايير محاسبية أو تفسيرات جديدة 

 
 التطورات المحاسبيّة المستقبليّة (و)

 

 .2021التقرير السنوي والحسابات لسنة تم تقديم معلومات عن التطورات المحاسبية المستقبلية وآثارها المحتملة على القوائم المالية للبنك في 

 2022يناير  1تدخل مجموعةً أخرى من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات حيز التطبيق بالنسبة للفترات السنوّية التي تبدأ في 
 المعلومات المالية المرحلية المختصرة للبنك.أو بعد ذلك التاريخ. ومن غير المتوقَّع أن يكون لدى أّيٍ منها تأثيٌر جوهريٌّ على 
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 مبدأ االستمرارية (ز)
 

على أساس مبدأ االستمرارية، حيث أن البنك لديه الموارد لالستمرار في العمل في المستقبل المنظور.  المختصرةتم إعداد المعلومات المالية المرحلية 
مستقبلية للربحية عند إجراء هذا التقييم، أخذ البنك في االعتبار مجموعة من المعلومات المتعلقة بالظروف الحالية والمستقبلية، بما في ذلك التوقعات ال

 تطلبات رأس المال وموارد رأس المال.والتدفقات النقدية وم
 
 تحليل القطاع (ح)

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

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

 وتقييم أدائه.
 

القطاعية  تشمل اإليرادات والمصروفات واإليرادات والمصروفات القطاعية وفقًا للسياسات المحاسبية للبنك. االلتزامات و األصوليتم قياس 
الفعلية يف لالتكاالقطاعات على أساس بين المشتركة  يتم تضمين التكاليف ويتم إجراء هذه التحويالت على أسس تجارية. التحويالت بين القطاعات، 

 التي تمت.
 

 المنتجات والخدمات
 

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

تقدم الثروة والخدمات المصرفية الفردية مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات لتلبية االحتياجات المصرفية الشخصية وتمويل  -
المستهلك واحتياجات إدارة الثروات للعمالء األفراد. بالمثل، تشمل عروض العمالء المنتجات المصرفية الشخصية )الحسابات 

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

 
على أسواقها المحلية وصوالً إلى عمالء الخدمات المصرفية التجارية هم مجموعة من الشركات الصغيرة التي تركز بشكل أساسي  -

العمل على مستوى العالم. تدعم الخدمات المصرفية التجارية العمالء بالمنتجات والخدمات المالية المصممة خصيصا للسماح لهم 
ولية، بالعمل بكفاءة والنمو. وتشمل الخدمات المقدمة رأس المال العامل، والقروض ألجل، وخدمات الدفع، وتسهيالت التجارة الد

 فضالً عن الخبرة في الوصول إلى األسواق المالية.
 

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

وأسواق المال وخدمات األوراق المالية  جنبيةاأل لعمالتوا الصرف التجارية في األسواق التي تقدم خدمات االئتمان وأسعار
 واألنشطة االستثمارية الرئيسية.

 
 .أعمالنا تدعم التي المركزي اإلشراف تكاليف الشركات خدمات مركز يضم -

 
 يةالسياسات المحاسب 2-2

 
ا البنك في إن السياسات المحاسبية وأهداف إدارة المخاطر التي طبقها البنك في هذه المعلومات الماليّة المرحلية المختصرة تتفق مع تلك التي طبقه

 .9باستثناء األمور الموضحة في إيضاح  2021ديسمبر  31قوائمه المالية كما في وللسنة المنتهية في 
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 إيرادات الفوائد 3
 

 31) 2022 مارس 31أشهر المنتهية في الثالثة لفترة  %3.11بفوائد معدالً سنوياً شامالً قدره  كتسبةبلغت إيرادات الفوائد عن األصول الم

 (.%3.04 – 2021 مارس

 

 

أشهر الثالثة فترة 
 المنتهية في

2202 مارس 31  

أشهرالثالثة فترة   
 المنتهية في

1202 مارس 13   

باآلالفلاير ُعماني    لایر ُعماني باآلالف 

 14,194 13,787 قروض وسلفيات للعمالء

 1,077 1,573 استثمارات مالية

 163 86 مستحق من البنوك

 730 636 أخرى

 16,164 16,082 اإلجمالي

 
  مصروفات الفوائد 4

 

 (.%0.77 – 2021 مارس 31) %0.75، بلغ متوسط التكلفة السنوية الشاملة لألموال 2022مارس  31أشهر المنتهية في الثالثة لفترة 

 

أشهر الثالثة فترة  
 المنتهية في

 31 مارس 2022

أشهرالثالثة فترة   
 المنتهية في

  31 مارس 2021

 لایر ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف 

(3,763) (3,606) ودائع من عمالء  

(81) (77) مستحق إلى البنوك  

(41) (43) أخرى  

(3,885) (3,726) اإلجمالي  

 
 صافي إيرادات الرسوم 5
 

أشهر الثالثة فترة  
 المنتهية في

 31 مارس 2022

أشهرالثالثة فترة   
 المنتهية في

  31 مارس 2021

 لایر ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف 

 639 190 تسهيالت ائتمانية

 255 311 تحويالت

 782 1,037 بطاقات

 191 165 خدمة الحفظ األمين العالمية

 254 312 خدمات الحساب

 291 273 تمويل تجاري

 871 911 أخرى

 3,283 3,199 إجمالي إيرادات الرسوم

 (818) (843) مصروفات الرسوم

 2,465 2,356 صافي إيرادات الرسوم

 
 بالصافي -من انخفاض قيمة االئتمان األخرىالتغير في الخسائر االئتمانية المتوقعة والمحمل  6

 

 

أشهر الثالثة فترة 
 المنتهية في

 31 مارس 2022

أشهرالثالثة فترة   
 المنتهية في

  31 مارس 2021

 لایر ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف 

 2,817  2,346 قروض وسلفيات للعمالء

 97  8 مستحق من البنوك

(944) (470) التزامات قروض وضمانات  

 88  172 أصول مالية أخرى

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

 2,155  2,033 اإلجمالي
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 التشغيلمصروفات  7
 تعويضات ومنافع الموظفين )أ(7
 

 

أشهر الثالثة فترة 
 المنتهية في

2022مارس  31  

أشهرالثالثة فترة   
 المنتهية في

2021مارس  31   

 لایر ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف 

 (4,218) (3,959) أجور ورواتب

 (395) (415) تكاليف التأمينات االجتماعية

 (48) (66) منافع ما بعد التوظيف

 (1,364) (914) منافع أخرى للموظفين

 (5,354) (6,025) 

 
 مصروفات عمومية وإدارية (ب)7

 

أشهر الثالثة فترة 
 المنتهية في

2022مارس  31  

أشهرالثالثة فترة   
 المنتهية في

2021مارس  31   

 لایر ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف 

(396) (143) تسويق وإعالن  

(840) (709) مبان ومعدات  

(194) (193) اتصاالت  

(290) (271) تأمين  

(5,029) (4,925) مصروفات إدارية أخرى  

 (6,241) (6,749)  

 
 األساسية والمعدلة -ربحية السهم الواحد  8

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

 

 

أشهر الثالثة فترة 
 المنتهية في

2022مارس  31  

أشهرالثالثة فترة   
 المنتهية في

2021مارس  31   
 السنة المنتهية في 

1202ديسمبر  31  

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

332,18 4,264 5,395 ربح الفترة / السنة )لایر عماني باآلالف(  

    األساسية والمعدلة )لاير ُعماني( -ربحية السهم الواحد 

 0.009 0.002 0.003 للفترة / السنة -

 0.009 0.009 0.011 على أساس سنوي -

 
  



 ش.م.ع.عبنك إتش إس بي سي ُعمان 
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 بالصافي -قروض وسلفيات للعمالء  9
 

2202 مارس 31  1202 مارس 31   1202ديسمبر  31   

 لایر ُعماني باآلالف لایر ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف 

 150,746 164,170  153,722 سحوبات على المكشوف

 32,338 27,642  28,299 بطاقات االئتمان

 1,140,632 1,133,392  1,094,776 قروض

 62,151  72,460  67,900 قروض استيراد نظيفة

 15,958 12,467  13,554 فواتير مخصومة / مشتراة

 1,401,825 1,410,131  1,358,251 إجمالي القروض والسلفيات

(49,440) (39,105) مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة  (41,393) 

(14,039) (14,297) فوائد مجنبة*  (13,244) 

 1,347,188 1,346,652  1,304,849 قروض وسلفيات )بالصافي(

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

 لفترة الثالثة أشهر / السنة المنتهية:فيما يلي تحليل حركة الفوائد المجنبة 
 

2202 مارس 31  1202 مارس 31   1202ديسمبر  31   

 لایر ُعماني باآلالف لایر ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف 

 13,416 13,416 13,244 الرصيد في بداية الفترة / السنة

 2,910 690 1,131 خالل الفترة / السنة مجنبة

 (1,241) (67) (77) الدخل الشامل قائمة محررة إلى

 (1,841) - (1) خالل الفترة / السنةمشطوبة 

 13,244 14,039 14,297 الرصيد في نهاية الفترة / السنة

 
 



 بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع
 

 )تابع( إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة غير المدققة
 

16 

 

 والضمانات القروض التزامات ذلك في بما والعمالء للبنوك والسلفيات القروض ومخصصات االسميةالقيمة التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية /  تسوية
 

 سنوي، ربع أساس على الحركات احتساب يتم. والضمانات القروض التزامات ذلك في بما والعمالء، للبنوك والسلفيات القروض ومخصصات للبنك االسميةالقيمة اإلفصاح التالي تسوية حسب المرحلة إلجمالي القيمة الدفترية /  يوفر
ل تحويالت األدوات المالية أثر التحويالت . إذا تم احتساب الحركات على أساس السنة حتى تاريخه، فإنها ستعكس فقط المركز االفتتاحي والختامي لألداة المالية. تمثألرباعا فترات بين المرحلة حركات بالكامل تلتقط فهي وبالتالي

  .المتوقعة االئتمانية للخسائر بها المرتبط والمخصص االسميةالقيمة المرحلية على إجمالي القيمة الدفترية / 
 

( األولى)المرحلة  شهًرا 12 لمدة المتوقعة االئتمانية الخسائر قياس أساس من االنتقال المثال، سبيل على التحويالت، هذه بسبب النقص أو الزيادة المرحلية التحويالت عن الناتج المتوقعة االئتمانية الخسائر قياس إعادة صافي يمثل
 جانب إلى ذلك، تسجيل يتم. المراحل تحويل عمليات من المالية األدوات حركات في السداد عن العجز احتمالية/  األساسي العمالء مخاطر تصنيف القياس إعادة صافي يستثني(. الثانية)المرحلة  العمر مدى على قياس أساس إلى

 .المجموعة إقراض محفظة داخل الحجم حركات عن الناتجة التغييرات أيًضا االتجاه هذا يتضمن". المخاطر معايير في والتغيرات/ )التسديدات(  اإلضافي واإلقراض الجديد اإلقراض"صافي  بند في األخرى االئتمان جودة حركات
 

 2022 مارس 31 في والضمانات القروض التزامات ذلك في بما والعمالء للبنوك والسلفيات القروض ومخصصات االسميةالقيمة التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية /  تسوية
 

 انخفاض في قيمة االئتمان دون انخفاض في قيمة االئتمان 

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى  اإلجمالي

  

إجمالي القيمة 
الدفترية / 

 القيمة االسمية

مخصص 
الخسائر 
االئتمانية 
 المتوقعة

إجمالي القيمة 
الدفترية / 

 القيمة االسمية

مخصص 
الخسائر 
االئتمانية 
 المتوقعة

إجمالي القيمة 
الدفترية / 

 القيمة االسمية

مخصص 
الخسائر 
االئتمانية 
 المتوقعة

إجمالي القيمة 
الدفترية / القيمة 

 االسمية

مخصص 
الخسائر 
االئتمانية 
 المتوقعة

 
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
 لاير ُعماني

 باآلالف

 43,988 2,253,352 22,607 45,924 16,756 874,613 4,625 1,332,815 2022يناير  1كما في 

 - - - - 95 8,984 (95) (8,984) تحويالت من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية -

 - - - - (721) (190,809) 721 190,809 تحويالت من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى -

 - - 321 8,020 (321) (8,020) - - تحويالت إلى المرحلة الثالثة -

 - - (553) (1,169) 553 1,169 - - تحويالت من المرحلة الثالثة -

 (319) - 30 - 39 - (388) - صافي إعادة قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة الناشئة من تحويل المرحلة

 (790) 23,951 823 (3,378) (488) 58,118 (1,125) (30,789) صافي اإلقراض الجديد / )التسديدات( والتغييرات في معايير المخاطر

 (685) (699) (685) (699) - - - - أصول مشطوبة

 42,194 2,276,604 22,543 48,698 15,913 744,055 3,738 1,483,851 2022 مارس 31في 

 1,114  (853)  449  1,518  لخسائر االئتمانية المتوقعة للفترةالمحرر / )المحمل( من ا

 770  770  -  -  استردادات

 1,884  (83)  449  1,518  المتوقعة للفترة إجمالي المحرر / )المحمل( من الخسائر االئتمانية

 
 



 بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع
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 )تابع( 2022 مارس 31والضمانات في  تسوية التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية / القيمة االسمية ومخصصات القروض والسلفيات للبنوك والعمالء بما في ذلك التزامات القروض

2202 مارس 31في    
 31المنتهية في  للفترة
2202 مارس  

الخسائر االئتمانية المتوقعةمخصص  إجمالي القيمة الدفترية / القيمة االسمية   

)المحمل( من المحرر / 
الخسائر االئتمانية 

 المتوقعة

 لاير ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف 

 1,884 42,194 2,276,604 كما ذكر أعاله 

 172 456 271,611 أصول مالية أخرى مقاسة بالتكلفة المهلكة

رقم  ةالتي تنطبق عليها متطلبات انخفاض القيمة في معيار التقارير المالية الدوليملخص األدوات المالية 
 2,056 42,650 2,548,215 / قائمة الدخل الملخصة 9

 (23) 700 556,784 (13أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )إيضاح 

إجمالي مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة / إجمالي المحمل على األرباح أو الخسائر من الخسائر 
 2,033 43,350 3,104,998 للفترةاالئتمانية المتوقعة 

 
 2021 ديسمبر 31 في والضمانات القروض التزامات ذلك في بما والعمالء للبنوك والسلفيات القروض ومخصصات االسميةالقيمة التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية /  تسوية

 انخفاض في قيمة االئتمان دون انخفاض في قيمة االئتمان 

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى  اإلجمالي

  

إجمالي القيمة 
الدفترية / 

 القيمة االسمية

مخصص 
الخسائر 
االئتمانية 
 المتوقعة

إجمالي القيمة 
 الدفترية /

 القيمة االسمية

مخصص 
الخسائر 
االئتمانية 
 المتوقعة

إجمالي القيمة 
الدفترية / 

 القيمة االسمية

مخصص 
الخسائر 
االئتمانية 
 المتوقعة

إجمالي القيمة 
الدفترية / القيمة 

 االسمية

مخصص 
الخسائر 
االئتمانية 
 المتوقعة

 
لایر ُعماني 

 باآلالف
لایر ُعماني 

 باآلالف
لایر ُعماني 

 باآلالف
لایر ُعماني 

 باآلالف
لایر ُعماني 

 باآلالف
لایر ُعماني 

 باآلالف
لایر ُعماني 

 باآلالف
 لایر ُعماني

 باآلالف

 57,422 2,348,506 27,198 52,892 20,616 784,579 9,608 1,511,035 2021يناير  1كما في 

 - - - - 2,311 540,752 (2,311) (540,752) تحويالت من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية -

 - - - - (5,150) (368,755) 5,150 368,755 تحويالت من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى -

 - - 3,453 13,965 (3,453) (13,965) - - تحويالت إلى المرحلة الثالثة -

 - - (3,036) (6,842) 3,036 6,842 - - تحويالت من المرحلة الثالثة -

 1,830 - 239 - 3,219 - (1,628) - إعادة قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة الناشئة من تحويل المرحلةصافي 

 (6,028) (84,077) 3,989 (3,014) (3,823) (74,840) (6,194) (6,223) صافي اإلقراض الجديد / )التسديدات( والتغييرات في معايير المخاطر

 (9,236) (11,077) (9,236) (11,077) - -  - أصول مشطوبة

 43,988 2,253,352 22,607 45,924 16,756 874,613 4,625 1,332,815 2021ديسمبر  31في 

 4,198  (4,228)  604  7,822  المحرر / )المحمل( من الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة

 3,415  3,415  -  -  استردادات

 7,613  (813)  604  7,822  الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنةإجمالي المحرر / )المحمل( من 



 بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع
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 )تابع( 2021ديسمبر  31والضمانات في  تسوية التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية / القيمة االسمية ومخصصات القروض والسلفيات للبنوك والعمالء بما في ذلك التزامات القروض
 

2021ديسمبر  31في    
 31في  للسنة المنتهية

2021ديسمبر   

 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة إجمالي القيمة الدفترية / القيمة االسمية 

)المحمل( المحرر / 
من الخسائر االئتمانية 

 المتوقعة

 لایر ُعماني باآلالف لایر ُعماني باآلالف لایر ُعماني باآلالف 

 7,613 43,988 2,253,352 كما ذكر أعاله 

(247) 648 306,210 أخرى مقاسة بالتكلفة المهلكةأصول مالية   

/  9رقم  ةملخص األدوات المالية التي تنطبق عليها متطلبات انخفاض القيمة في معيار التقارير المالية الدولي
 7,366 44,636 2,559,562 قائمة الدخل الملخصة

 134 677 448,696 (13)إيضاح أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

إجمالي مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة / إجمالي المحمل على األرباح أو الخسائر من الخسائر 
 7,500 45,313 3,008,258 االئتمانية المتوقعة للسنة

 
 



 بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع
 
 )تابع( المعلومات المالية المرحلية المختصرة غير المدققة إيضاحات حول 
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 مجاالت االهتمام الخاصة
 

 بيئة االقتصاد الكلي

 
له تأثير أقل أوميكرون كان  المتحور، حيث شوهد أن 19-كوفيد، شهد االقتصاد العالمي انتعاًشا كبيًرا من جائحة 2022في الشهر األول من عام 

تم و، بما في ذلك ُعمان حيث تم تحقيق معدالت تطعيم عالية، الدولفي معظم  ا. سابقالوفيات كما كان يُخشى حاالت العالج في المستشفيات و مع
 .تأقلمتخفيف القيود التي تؤثر على السفر والضيافة والمدارس، مما مهد الطريق لنمو اقتصادي متجدد مع انتقال الوباء إلى حالة 

 
 بي إس إتش بنكعمالء من يستمر عدد  . الوباءدعم الحكومية المتنوعة التي تم تقديمها استجابة لتفشي بشكل تدريجي التراجع عن تدابير الويتم 
المتحفظ المخصصات في االستفادة من تأجيل أقساط القروض أو إعادة الهيكلة في االنخفاض، وقد حافظ البنك على نهج  استمرواالذين  ُعمان سي

 دفع.المتزايدة في الرغبة العدم أظهروا لهؤالء العمالء الذين 
 

فبراير بسبب تصاعد الصراع الروسي / األوكراني الذي عطل بشكل كبير سالسل شهر كانت هذه الخلفية العالمية المتحسنة خافتة من منتصف 
لصراع واستفادت حتى من على المدى القريب، كانت ُعمان محمية إلى حد كبير من اآلثار الرئيسية ل التوريد وأثر على أسعار السلع األساسية. 

على الرغم من أن  -ومع ذلك، على المدى الطويل، هناك مخاوف متزايدة فيما يتعلق بالتضخم واألمن الغذائي  ارتفاع أسعار النفط في السوق. 
 الواردات من جميع األنواع.عمان لديها الروابط التجارية والقوة المالية الالزمة لتأمين اإلمدادات الكافية، إال أنها تعتمد بشكل كبير على 

 
 التعديالت االجتهادية لإلدارة

 
تأثير مجموعة من النتائج اإلقتصادية  المختصرةتعكس مخصصات إنخفاض قيمة الخسائر اإلئتمانية المتوقعة المدرجة في المعلومات المالية المرحلية 

يتضمن إدراج وقياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة إستخدام  المحتملة، محتسبة على أساس الترجيح المحتمل، بناءاً على السيناريوهات اإلقتصادية. 
يستخدم البنك  ت الخسائر اإلئتمانية المتوقعة. إجتهادات وتقديرات هامة. من الضروري صياغة توقعات متعددة لإلقتصاد الكلي ودمجها في تقديرا

ارة إطار عمل موحد لتشكيل سيناريوهات إقتصادية تعكس اإلفتراضات حول الظروف اإلقتصادية المستقبلية، باإلضافة إلى إستخدام إجتهادات اإلد
 .ة، والتي قد تؤدي إلى إستخدام سيناريوهات إقتصادية بديلة أو إضافية و/أو تعديالت إداري

 
 

إلى حد كبير خالل األشهر الماضية وخففت ُعمان العديد من قيودها االحترازية، لكن  19-كوفيدتراجعت حالة عدم اليقين المستمرة بسبب جائحة 
ا عودة ظهور الحاالت في آسيا )حيث كانت تدابير اإلغالق جذرية( يؤدي إلى مشاكل في سلسلة التوريد، وأدى الصراع الروسي / األوكراني أيضً 

 هاتالتوجيالجديد " في تمرين التنازلي ق األخير في االعتبار، تم تقديم سيناريو جديد "إلى زيادة الضغط على صناعات معينة. إلدراج هذا السيا
هذا السيناريو الروسي  . 2021 في ديسمبر في نهاية العام ةالمستخدم ةالقياسياألربعة  ةاالقتصادي هاتباإلضافة إلى السيناريو التطلعية يةاالقتصاد

لربع األول من عام لالخسائر اإلئتمانية المتوقعة  حلقةألمد بين روسيا وأوكرانيا كسيناريو تكميلي في األوكراني، والذي تضمن صراًعا طويل ا /
مارس  31نتيجة لذلك، اعتباًرا من  ليعكس التأثير على أسعار السلع )القمح والصلب والنفط وما إلى ذلك( وعلى سالسل التوريد لعمالئنا.  2022
، ووزن للسيناريوهين التصاعدي والتنازلي %20بنسبة التنازلي السيناريو  وزن، و%65المركزي بنسبة  للسيناريو وزن تخصيص، تم  2022

، تم 2021ديسمبر  31لبنك )كما في ل، وفقًا لقرار اإلدارة العليا %5 بنسبة الجديدالتنازلي السيناريو  وزنلكل منهما، و %5اإلضافي بنسبة 
ووزن للسيناريوهين التصاعدي والتنازلي اإلضافي بنسبة  %20بنسبة التنازلي السيناريو  وزن، و%70للسيناريو المركزي بنسبة  وزن تخصيص

 لكل منهما(. 5%
 

، مدفوعاً بنمو ُعمان سي بي إس إتش بنكل 2021في التحسن من الربع الرابع من العام  تاستمر التطلعية يةاالقتصاد هاتوالنتيجة هي أن التوجي
ظلت ُعمان معزولة إلى حد كبيرعن كما  الناتج المحلي اإلجمالي المستدام وتحسن أسعار النفط، مما أدى إلى تحرير الخسائر االئتمانية المتوقعة. 

والسيارات والمقاوالت  على أساس قطاعي، نعتقد أن بعض الصناعات )العقاراتو الصراع األوروبي واستفادت من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. 
الموصوفة  ةواإلنشاءات( ال تزال تظهر نقاط ضعف وأن الخسائر االئتمانية المتوقعة النموذجية ال تلتقط بشكل كاف مخاطر البيئة االقتصادية المتأخر

 الحالية. غطياتبنا جزئيًا إلى االحتفاظ بالت وجبأعاله، مما ي
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 إجمالي القروض والسلفيات للعمالء:فيما يلي فئات معدالت الفوائد على 
 

2022مارس  31  2021مارس  31   2021ديسمبر  31   

 لایر ُعماني باآلالف لایر ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف 

0-5% 1,032,554 983,037 1,042,289 

5-7% 267,889 367,942 296,897 

7-10% 18,800 24,383 19,787 

10-13% 2,098 3,431 2,037 

 40,816 31,338 36,910 %13أكثر من 

 1,401,826 1,410,131 1,358,252 اإلجمالي
 

 
 :955فيما يلي تحليل االستحقاق لصافي القروض والسلفيات إلى العمالء وفقاً لتعميم البنك المركزي العُماني رقم ب م 

 

2022مارس  31  2021مارس  31   2021ديسمبر  31   

 لایر ُعماني باآلالف لایر ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف 

 379,007 309,554 320,575 أشهر 0-6

 34,422 39,865 31,347 شهراً  6-12

 244,301 255,203 217,095 سنوات 1-3

 182,191 162,253 177,868 سنوات 3-5

 507,265 579,777 557,964 سنوات 5أكثر من 

 1,347,188 1,346,652 1,304,849 اإلجمالي

 
 

 تركز القروض والسلفيات:
 

 

 قروض وسلفيات للعمالء حسب القطاع
 

2022مارس  31  2021مارس  31   2021ديسمبر  31   

 لایر ُعماني باآلالف لایر ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف 

 458,488 441,869 485,382 قروض شخصّية واستهالكّية

    

    التجارّية والشركات

 124,952 139,112 125,746 تجارة االستيراد

 106,082 86,646 102,663 اإلنشاءات

 164,232 169,603 170,983 التصنيع

 52,190 47,543 38,594 تجارة الجملة والتجزئة

 54,282 89,378 53,487 الكهرباء والغاز والمياه والنقل واالتصاالت

 99,129 115,356 84,498 الخدمات

 32,140 40,574 26,889 والمحاجرالتعدين 

 309,728 280,050 262,675 أخرى

 865,535 968,262 942,735 

 602 - 7,334 المؤسسات المالية

 1,401,825 1,410,131 1,358,251 إجمالي مجموع القروض والسلفيات  

    

 (41,393) (49,440) (39,105) مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة

 (13,244) (14,039) (14,297) مجنبةفائدة 

 1,347,188 1,346,652 1,304,849 صافي القروض والسلفيات

 42,944 50,748 67,532 القروض المتعثرة
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 المحمل من انخفاض القيمة والمخصص المحتفظ به )وفقاً لإلفصاح التوضيحي الصادر عن البنك المركزي العُماني(
 

 2022 مارس 31كما في 
وفقاً لقواعد البنك المركزي 

 العُماني
وفقاً لمعيار التقارير 

9رقم  ةالمالية الدولي  الفرق 

 لاير ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف 

التغير في الخسائر االئتمانية المتوقعة والمحمل من 
 1,147 2,033 886 *انخفاض قيمة االئتمان األخرى

 4,847 57,647 52,799 *مطلوبة*مخصصات 

 - 3.18% 3.18% إجمالي معدل القروض المتعثرة )النسبة(

 0.01% 0.55% 0.54% صافي معدل القروض المتعثرة )النسبة(

 

 2021مارس  31كما في 
وفقاً لقواعد البنك المركزي 

 العُماني
وفقاً لمعيار التقارير 

9رقم  ةالمالية الدولي  الفرق 

باآلالف لایر ُعماني   لایر ُعماني باآلالف لایر ُعماني باآلالف 

التغير في الخسائر االئتمانية المتوقعة والمحمل من 
 4,945 2,155 (2,790) *انخفاض قيمة االئتمان األخرى

 11,822 56,063 44,241 *مخصصات مطلوبة*

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

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

 

 2021 ديسمبر 31كما في 
وفقاً لقواعد البنك المركزي 

 العُماني
وفقاً لمعيار التقارير 

9رقم  ةالمالية الدولي  الفرق 

 لایر ُعماني باآلالف لایر ُعماني باآلالف لایر ُعماني باآلالف 

من التغير في الخسائر االئتمانية المتوقعة والمحمل 
 4,483 7,500 3,017 *انخفاض قيمة االئتمان األخرى

 6,003 58,557 52,554 *مخصصات مطلوبة*

 - 3.06٪ 3.06٪ إجمالي معدل القروض المتعثرة )النسبة(

 0.01٪ 0.59٪ 0.58٪ صافي معدل القروض المتعثرة )النسبة(

 
المعلومات المالية المرحلية المختصرة المسجلة في هذه  انخفاض قيمة االئتمان األخرىعتمد التغير في الخسائر االئتمانية المتوقعة والمحمل من ي* 

ألن المخصصات المطلوبة بموجب هذا المعيار تتجاوز المخصصات المطلوبة الصادرة عن البنك المركزي  9رقم  ةعلى معيار التقارير المالية الدولي
 العُماني.

 
: 2021 ديسمبر 31و مليون لایر ُعماني 14.0: 2021 مارس 31مليون لایر عماني ) 14.3بة بقيمة **يشمل المخصص المطلوب الفوائد المجن

 مليون لایر عماني(. 13.2
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 مارس 31مع المخصص المطلوب وفقاً لقواعد البنك المركزي العماني )وفقاً لإلفصاح التوضيحي الصادر عن البنك المركزي العماني( كما في  9رقم  ةمقارنة المخصص المحتفظ به وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي
2022 

 

 

تصنيف األصول وفقاً لقواعد البنك 
 المركزي العماني

تصنيف األصول وفقاً لمعيار 
رقم  ةالتقارير المالية الدولي

9 
 إجمالي القيمة

 الدفترية

المخصص المطلوب 
وفقاً لقواعد البنك 
 المركزي العُماني

المخصصات المحتفظ 
بها وفقاً لمعيار التقارير 

9رقم  ةالمالية الدولي  

الفرق بين المخصص المطلوب 
وفقاً للبنك المركزي العُماني 

 صافي القيمة الدفترية والمخصص المحتفظ به

الفوائد المجنبة وفقاً 
لمركزي لقواعد البنك ا

 العماني

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

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

 معياري

 154 762,007 8,477 3,234 11,711 765,241 المرحلة األولى

 384 504,551 (3,882) 8,538 4,656 513,089 المرحلة الثانية

 - - - - - - المرحلة الثالثة

  1,278,330 16,367 11,772 4,595 1,266,558 538 

 قائمة خاصة

 - 1 (1) 1 - 2 المرحلة األولى

 490 29,914 (4,676) 5,026 350 34,940 المرحلة الثانية

 40 1,736 313 104 417 1,840 المرحلة الثالثة

  36,782 767 5,131 (4,364) 31,651 530 

 دون المعياري

 - - - - - - المرحلة األولى

 - - - - - - المرحلة الثانية

 51 481 - 508 250 989 المرحلة الثالثة

  989 250 508 (258) 481 51 

 مشكوك في تحصيله

 - - - - - - المرحلة األولى

 - - - - - - المرحلة الثانية

 7 44 (10) 64 54 108 المرحلة الثالثة

  108 54 64 (10) 44 7 

 خسارة

 - - - - - - المرحلة األولى

 - - - - - - المرحلة الثانية

 13,171 20,412 (566) 21,630 21,064 42,042 المرحلة الثالثة

  42,042 21,064 21,630 (566) 20,412 13,171 

مشمولة في تعميم البنك بنود أخرى غير 
 977المركزي العُماني رقم ب م 

 والتعليمات ذات الصلة

 - 1,130,662 (872) 872 - 1,131,534 المرحلة األولى

 - 607,282 (3,136) 3,136 - 610,418 المرحلة الثانية

 - 4,558 (237) 237 - 4,795 المرحلة الثالثة

  1,746,747 - 4,245 (4,245) 1,742,502 - 

 اإلجمالي

 154 1,892,670 7,604 4,107 11,711 1,896,777 المرحلة األولى

 874 1,141,747 (11,694) 16,700 5,006 1,158,447 المرحلة الثانية

 13,269 27,231 (758) 22,543 21,785 49,774 المرحلة الثالثة

 14,297 3,061,648 (4,848) 43,350 38,502 3,104,998 اإلجمالي
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 2021 مارس 31مع المخصص المطلوب وفقاً لقواعد البنك المركزي العماني )وفقاً لإلفصاح التوضيحي الصادر عن البنك المركزي العماني( كما في  9رقم  ةمقارنة المخصص المحتفظ به وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي
 

 
 

 2021ديسمبر  31مع المخصص المطلوب وفقاً لقواعد البنك المركزي العماني )وفقاً لإلفصاح التوضيحي الصادر عن البنك المركزي العماني( كما في  9رقم  ةمقارنة المخصص المحتفظ به وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي
 

 
 
  

تصنيف األصول وفقاً 
لقواعد البنك المركزي 

 العماني

األصول وفقاً تصنيف 
لمعيار التقارير المالية 

 إجمالي القيمة الدفترية 9رقم  ةالدولي

المخصص المطلوب 
وفقاً لقواعد البنك 
 المركزي العُماني

المخصصات المحتفظ 
بها وفقاً لمعيار التقارير 

9رقم  ةالمالية الدولي  

الفرق بين المخصص المطلوب 
وفقاً للبنك المركزي العُماني 

تفظ بهوالمخصص المح  

صافي المبلغ وفقاً 
لمعيار التقارير 

رقم  ةالمالية الدولي
9 

الفوائد المجنبة وفقاً 
لقواعد البنك المركزي 

 العماني

 لایر ُعماني باآلالف لایر ُعماني باآلالف لایر ُعماني باآلالف لایر ُعماني باآلالف لایر ُعماني باآلالف لایر ُعماني باآلالف  

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

 اإلجمالي

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

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

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

 3,153,561 44,241 56,063 (11,822) 3,097,498 14,039 

تصنيف األصول وفقاً 
المركزي لقواعد البنك 

 العماني

تصنيف األصول وفقاً 
لمعيار التقارير المالية 

 إجمالي القيمة الدفترية 9رقم  ةالدولي

المخصص المطلوب 
وفقاً لقواعد البنك 
 المركزي العُماني

المخصصات المحتفظ 
بها وفقاً لمعيار التقارير 

9رقم  ةالمالية الدولي  

الفرق بين المخصص المطلوب 
العُماني  وفقاً للبنك المركزي

 والمخصص المحتفظ به

صافي المبلغ وفقاً 
لمعيار التقارير 

رقم  ةالمالية الدولي
9 

الفوائد المجنبة وفقاً 
لقواعد البنك المركزي 

 العماني

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

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

 اإلجمالي

 142 1,805,326 5,335 4,925 10,260 1,810,251 المرحلة األولى

 390 1,134,302 (11,119) 17,781 6,662 1,152,083 المرحلة الثانية

 12,712 23,317 (219) 22,607 22,388 45,924 المرحلة الثالثة

 3,008,258 39,310 45,313 (6,003) 2,962,945 13,244 
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 2022 مارس 31قروض وسلفيات معاد هيكلتها )وفقاً لإلفصاح التوضيحي الصادر عن البنك المركزي العماني( كما في 
 

 
  

تصنيف األصول وفقاً لقواعد البنك 
 المركزي العماني

تصنيف األصول 
وفقاً لمعيار 

التقارير المالية 
 9رقم  ةالدولي

إجمالي القيمة 
 الدفترية

المخصص المطلوب وفقاً 
لقواعد البنك المركزي 

 العُماني

المخصصات المحتفظ بها 
وفقاً لمعيار التقارير المالية 

9رقم  ةالدولي  

الفرق بين المخصص المطلوب وفقاً 
للبنك المركزي العُماني والمخصص 

 صافي القيمة الدفترية المحتفظ به

وفقاً الفوائد المجنبة 
لقواعد البنك المركزي 

 العماني

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

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

 مصنفة على أنها منتظمة

 - 21,439 118 97 215 21,536 المرحلة األولى

 131 27,334 (924) 1,209 285 28,543 المرحلة الثانية

 40 1,736 313 104 417 1,840 المرحلة الثالثة

 171 50,509 (493) 1,410 917 51,919  اإلجمالي الفرعي

 مصنفة على أنها متعثرة

 - - - - - - المرحلة األولى

 - - - - - - المرحلة الثانية

 1,068 4,927 (2,797) 11,521 8,724 16,448 الثالثةالمرحلة 

 1,068 4,927 (2,797) 11,521 8,724 16,448  اإلجمالي الفرعي

 اإلجمالي

 - 21,439 118 97 215 21,536 المرحلة األولى

 131 27,334 (924) 1,209 285 28,543 المرحلة الثانية

 1,108 6,663 (2,484) 11,625 9,141 18,288 المرحلة الثالثة

 1,239 55,436 (3,290) 12,931 9,641 68,367 اإلجمالي
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 2021 مارس 31قروض وسلفيات معاد هيكلتها )وفقاً لإلفصاح التوضيحي الصادر عن البنك المركزي العماني( كما في 

 
 
 

 2021ديسمبر  31العماني( كما في قروض وسلفيات معاد هيكلتها )وفقاً لإلفصاح التوضيحي الصادر عن البنك المركزي 

 
  

تصنيف األصول وفقاً لقواعد البنك 
 المركزي العماني

تصنيف األصول 
وفقاً لمعيار 

المالية التقارير 
 9رقم  ةالدولي

إجمالي القيمة 
 الدفترية

المخصص المطلوب 
وفقاً لقواعد البنك 
 المركزي العُماني

المخصصات المحتفظ 
بها وفقاً لمعيار التقارير 

9رقم  ةالمالية الدولي  

الفرق بين المخصص المطلوب 
وفقاً للبنك المركزي العُماني 

 والمخصص المحتفظ به

لفوائد المجنبة وفقاً ا صافي القيمة الدفترية
لقواعد البنك المركزي 

 العماني

 لایر ُعماني باآلالف لایر ُعماني باآلالف لایر ُعماني باآلالف لایر ُعماني باآلالف لایر ُعماني باآلالف لایر ُعماني باآلالف  

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

 
 
 

 اإلجمالي

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

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

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

 98,249 11,330 16,579 (5,249) 81,670 740 

تصنيف األصول وفقاً لقواعد البنك 
 المركزي العماني

تصنيف األصول 
وفقاً لمعيار 

التقارير المالية 
 9رقم  ةالدولي

إجمالي القيمة 
 الدفترية

المخصص المطلوب 
وفقاً لقواعد البنك 
 المركزي العُماني

المخصصات المحتفظ 
بها وفقاً لمعيار التقارير 

9رقم  ةالمالية الدولي  

الفرق بين المخصص المطلوب 
وفقاً للبنك المركزي العُماني 

 والمخصص المحتفظ به

الفوائد المجنبة وفقاً  صافي القيمة الدفترية
لقواعد البنك المركزي 

 العماني

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

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

 
 
 

 اإلجمالي

 - 60,765 (200) 816 616 61,581 المرحلة األولى

 57 7,263 (990) 1,073 83 8,336 المرحلة الثانية

 1,012 6,090 (621) 11,612 10,991 17,702 المرحلة الثالثة

 87,619 11,690 13,501 (1,811) 74,118 1,069 
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 استثمارات ماليّة 10
 

 فيما يلي تفاصيل االستثمارات المالية:
 

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

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

 2202  1202  1202  2202  1202  1202  2202  1202  1202  

 
لاير ُعماني 

 باآلالف
لایر ُعماني 

 باآلالف
لایر ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لایر ُعماني 

 باآلالف
لایر ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لایر ُعماني 

 باآلالف
ُعماني لایر 

 باآلالف

          بورصة مسقط -أوراق مالية متداولة 

 76,819 76,781 76,816 77,711 77,038 77,840 77,711 77,038 77,840 سندات حكومية

          استثمارات غير مدرجة وأخرى

 371,000 539,839 478,688 370,985 539,866 478,738 370,985 539,866 478,738 أذون الخزانة

 260 260 250 259 210 200 259 210 200 أسهم ُعمانية غير مدرجة

 7 7 6 7 7 6 7 7 6 أسهم أجنبية غير مدرجة

 478,944 540,083 371,251 478,944 540,083 371,251 478,944 540,106 371,267 

          

 448,086 616,887 555,760 448,962 617,121 556,784 448,962 617,121 556,784 اإلجمالي
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 القيمة الدفترية لالستثمارات المالية
 

2202 مارس 31  1202 مارس 31  1202ديسمبر  31   

 لایر ُعماني باآلالف لایر ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف 

    استثمارات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 370,985 539,866 478,738 أذون الخزانة

 77,711 77,038 77,840 سندات حكومية

 200 200 200 استثمارات أخرى

 556,778 617,104 448,896 

    استثمارات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 66 17 6 استثمارات أسهم

 448,962 617,121 556,784 اإلجمالي

 
 أصول أخرى  11

 

2022مارس  31  2021مارس  31  2021ديسمبر  31   

 لایر ُعماني باآلالف لایر ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف 

 23,454 25,705 26,043 أوراق قبول

 (612) (101) (221) الخسائر االئتمانية المتوقعة من أوراق القبول

 22,842 25,604 25,822 أوراق قبول )بالصافي من الخسائر االئتمانية المتوقعة(

 6,040 13,910 4,394 إدراج األثر اإليجابي للسوق -مشتقات 

  393 626 934 مبالغ مدفوعة مقدماً 

 2,396 3,027 2,826 أصول حق االستخدام

 2,407 1,180 7,605 *أخرى

 34,078 44,347 41,581 اإلجمالي

إتش إس بي سي كما تابعة لـ مليون لایر عماني من األعمال قيد التنفيذ التي تمثل تطوير برمجيات الحاسب اآللي من شركات  0.7تشمل األخرى * 
 سيتم رسملة التكاليف المتكبدة عند اكتمال المشروع.  .2022مارس  31في 
 

 أصول غير ملموسة 12
 

2022مارس  31  2021مارس  31  2021ديسمبر  31   

 لایر ُعماني باآلالف لایر ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف 

 3,058 - - حاسب الي برمجيات

  - - - ناقصاً: اإلهالك

 (3,058) - - ناقصاً: االنخفاض في القيمة

 - - - اإلجمالي

 
 ممتلكات ومعدات 13

 
مليون لایر ُعماني(. كانت قيمة الممتلكات  0.6: 2021 مارس 31مليون لایر عماني خالل الفترة ) 0.2تمت إضافة ممتلكات ومعدات بمبلغ 

 مليون لایر عماني(. 0.5: 2021 مارس 31مليون لایر عماني ) 0.04والمعدات التي تم استبعادها خالل الفترة 
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 ودائع من العمالء 14
 

2022مارس  31  2021مارس  31  2021ديسمبر  31   

ُعماني باآلالفلایر  لاير ُعماني باآلالف   لایر ُعماني باآلالف 

    فيما يلي تفاصيل الودائع:
  1,021,550 972,943 1,068,795 حسابات جارية وتحت الطلب

 399,685 419,910 403,735 حسابات توفير 

 476,978 605,396 483,798 ودائع ألجل

 2,881 3,825 3,192 أخرى

 1,901,094 2,002,074 1,959,520 اإلجمالي

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

 

 31 ديسمبر 2021 31 مارس 2021 31 مارس 2022 

 لایر ُعماني باآلالف لایر ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف 

 660,642 791,716 696,064 أشهر 0-6

 290,611 273,088 295,216 شهراً  6-12

 428,588 168,655 431,654 سنوات 1-3

 149,626 394,612 151,785 سنوات 3-5

 371,627 374,003 384,801 سنوات 5أكثر من 

 1,901,094 2,002,074 1,959,520 اإلجمالي

 
 فيما يلي فئات معدالت الفائدة على الودائع:

 

 31 ديسمبر 2021 31 مارس 2021 31 مارس 2022 

ُعماني باآلالفلاير    لایر ُعماني باآلالف لایر ُعماني باآلالف 

0-2% 1,474,500 1,589,118 1,482,382 

2-5% 485,020 412,956 418,712 

 1,901,094 2,002,074 1,959,520 اإلجمالي

 
 التزامات أخرى 15

 

2022مارس  31  2021مارس  31  2021ديسمبر  31   

باآلالف لایر ُعماني لاير ُعماني باآلالف   لایر ُعماني باآلالف 

 23,454 25,705 26,043 أوراق قبول 

 6,103 3,626 4,195 مستحقات وإيرادات مؤجلة 

 2,391 2,968 2,676 التزامات اإليجار 

 379 432 302 مخصصات

خسائر ائتمانية متوقعة على التعرض خارج الميزانية العمومية 
 5,521 3,039 وارتباطات أخرى

2,565 

 1,436 1,495 التزام منافع التقاعد
1,464 

 1,326 871 5,966 إدراج األثر السلبي للسوق -مشتقات 

 - - 10,802 توزيعات األرباح مستحفة الدفع

 11,201 17,143 7,189 أخرى

 48,883 57,699 61,707 اإلجمالي
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 التزامات عرضية وارتباطات ومشتقات 16
 

 31 ديسمبر 2021 31 مارس 2021 31 مارس 2022 

 لایر ُعماني باآلالف لایر ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف 

 465,935 520,581 467,205 التزامات غير مسحوبة وقابلة لإللغاء بدون شروط*

 التزامات غير مسحوبة وغير قابلة لإللغاء بدون شروط
 

76,735 67,169 
 

76,296 

 21,125 183,944 33,206 عقود الصرف األجنبي اآلجلة

 246,015 222,915 246,015 مقايضات معدالت الفائدة

 66,862 72,884 77,119 االعتمادات المستندية

 457,643 480,867 449,319 ضمانات وسندات أداء

 1,333,876 1,548,360 1,349,599 اإلجمالي

 
ديسمبر  31و مليون لایر عماني 99: 2021 مارس 31مليون لایر عماني ) 124.6*االلتزامات غير المسحوبة وقابلة لإللغاء بدون شروط بمبلغ 

 .9مليون لایر عماني( تعتبر جزءا من التزامات القروض وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 113: 2021
 

رأي المستشار القانوني للبنك، ترى إدارة البنك أنه  ، كانت هناك بعض الدعاوى القانونية القائمة بحق البنك. واستناداً إلى2022 مارس 31كما في 
 ال يتوقع أن ينتج أي التزام إضافي من هذه الدعاوى وبالتالي من غير الضروري تكوين أي مخصصات إضافية في هذا الصدد.

 
 أساس تقييم األصول وااللتزامات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 17

 
 للمشتقات وبعض االستثمارات المالية باستخدام التسلسل الهرمي التالي لمستويات التقييم:تم تحديد القيم العادلة 

 
 :يقيس البنك القيم العادلة باستخدام التسلسل الهرمي التالي للقيمة العادلة الذي يعكس أهمية هذه المدخالت المستخدمة في وضع القياسات

 
السوق النشط للقيم العادلة لألصول وااللتزامات المالية التي يتم تداولها في األسواق النشطة والتي : سعر السوق المدرج )غير المعدل( في 1المستوى 

 تستند على أسعار السوق المدرجة أو عروض أسعار الوسطاء.
 

األسعار(. تشمل هذه الفئة  : أساليب تقييم تعتمد على مدخالت قابلة للمالحظة، سواء كانت مباشرة )كاألسعار( أو غير مباشرة )مشتقة من2المستوى 
هة في األسواق األدوات المقيَّمة باستخدام: أسعار األسواق المدرجة في األسواق النشطة ألدوات مشابهة واألسعار المدرجة لألدوات المماثلة أو المشاب

 حظة بشكل مباشر أو غير مباشر من بيانات السوق.التي تعتبر أقل من نشطة، أو أساليب تقييم أخرى تكون فيها كاّفة المدخالت الجوهريّة قابلة للمال
 

: أساليب تقييم باستخدام مدخالت جوهرّية غير قابلة للمالحظة. وتتضمن هذه الفئة كل األدوات حيث تشمل أساليب التقييم مدخالت ال 3المستوى 
على تقييم األدوات. وتتضمن هذه الفئة أدوات يتم تقييمها تعتمد على بيانات يمكن مالحظتها ويكون للمدخالت التي ال يمكن مالحظتها تأثير جوهري 

 اعتمادا على أسعار مدرجة ألدوات مشابهة حيث يلزم القيام بتعديالت جوهرية ال يمكن مالحظتها أو افتراضات لعكس الفروق بين األدوات.
  



 بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع

 )تابع( المرحلية المختصرة غير المدققةإيضاحات حول المعلومات المالية 
 

30 

 تقييم.يوضح الجدول أدناه تحليالً لألدوات المالية بالقيمة العادلة باستخدام أساليب ال
 

 أساليب التقييم 

1المستوى   2المستوى    اإلجمالي 

 
لاير ُعماني 

 باآلالف
 لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف

    2022 مارس 31في 

    األصول

 4,394 4,394 - مشتقات

 556,778 460,530 96,248 استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 6 6 - استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

    

    االلتزامات

 5,966 5,966 - مشتقات  

 237,361 237,361 - ودائع من عمالء

    

    2021مارس  31في 

    األصول

 13,910 13,910 - مشتقات

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

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

    

    االلتزامات

 871 871 - مشتقات

 234,170 234,170 - ودائع من عمالء

    

    2021ديسمبر  31في 

    األصول

-  مشتقات  6,040 6,040 

 448,896 352,648 96,248 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراستثمارات مالية بالقيمة 

 66 66 - استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

    

    االلتزامات

 1,326 1,326 - مشتقات

 258,368 258,368 - ودائع من عمالء

 
 االستثمارات المالية والمشتقات

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

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

 يتعلق بالسوق بالنسبة ألداة مالية مماثلة بتاريخ التقرير.
 

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

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

 .2021ديسمبر  31السنة المنتهية في 
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 المشتقات

ك بالعديد من أنواع المعامالت التي تتضمن أدوات مالية مشتقة. األداة المالية المشتقة هي عقد مالي بين في إطار النشاط االعتيادي يرتبط البن
طرفين تعتمد فيه المدفوعات على التحركات في سعر واحد أو أكثر من األدوات المالية أو المعدل االستداللي أو المؤشر. وتتضمن األدوات 

 دالت والخيارات.المشتقة اآلجلة والمستقبلية والمبا

تحقاق. وتمثل القيمة إن الجدول أدناه يوضح القيم العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة، إضافة إلى تحليل القيم االسمية وفقاً لفترة االس
 قياس التغيرات في قيمة المشتقات. االسمية قيمة األصل األساسي لألداة المشتقة والمعدل المرجعي أو المؤشر، وهي األساس الذي يتم بموجبه

 
اس عقود صرف تبين قيم العقود االسمية للمشتقات القيمة االسمية للمعامالت القائمة في تاريخ الميزانية العمومية وال تمثل المبالغ وقت الخطر. وتق

 للقيمة العادلة.من التسلسل الهرمي  2العملة األجنبية اآلجلة ومبادالت معدالت الفائدة باستخدام المستوى 
 
 

 2021 مارس 31
القيمة العادلة 

 الموجبة
 القيمة العادلة

 السالبة
 إجمالي القيمة

 االسمية

 
لاير ُعماني 

 باآلالف
 لاير ُعماني

باآلالف   
 لاير ُعماني

باآلالف   

       المشتقات:
 33,206 285 292 )أ(( 23عقود صرف العملة األجنبية اآلجلة )إيضاح 

 246,015 5,681 4,102 الفائدة* مبادالت معدل

 4,394 5,966 279,221 

 
 

 2021 مارس 31
القيمة العادلة 

 الموجبة
 القيمة العادلة

 السالبة
 إجمالي القيمة

 االسمية

 
لایر ُعماني 

 باآلالف
 لایر ُعماني

باآلالف   
 لایر ُعماني

باآلالف   

       المشتقات:
 183,944 746 4,171 ة األجنبية اآلجلة عقود صرف العمل

 222,915 125 9,739 مبادالت معدل الفائدة*

 13,910 871 406,859 

 
 

 2021ديسمبر  31
القيمة العادلة 

 الموجبة
 القيمة العادلة

 السالبة
 إجمالي القيمة

 االسمية

 
لایر ُعماني 

 باآلالف
 لایر ُعماني

باآلالف   
 لایر ُعماني

باآلالف   

       المشتقات:
 21,125 102 107 ة األجنبية اآلجلةالعملعقود صرف 

 246,015 1,224 5,933 مبادالت معدل الفائدة*

 6,040 1,326 267,140 

 
ريخ الميزانية * تشير مبالغ العقود االسمية للمشتقات المحددة في العالقات المحاسبية للتغطية المؤهلة إلى القيمة االسمية للمعامالت القائمة في تا

 كما أنها ال تمثل أي مبالغ معرضة للخطر.العمومية. 

 

 مشتقات محاسبة التغطية
 

 تغطيات القيمة العادلة
 

فائدة السوقية يدخل البنك في عقود لمبادلة معدالت الفائدة الثابتة بالعائمة إلدارة التعرض للتغيرات في القيمة العادلة بسبب الحركات في معدالت ال
 الت الفائدة الثابتة التي ال تقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.على بعض األدوات المالية ذات معد
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 أداة التغطية من حيث الخطر الُمغطى

  أداة التغطية  

   القيمة الدفترية  

 
 االلتزامات  األصول  القيمة االسمية 1

عرض قائمة 
 المركز المالي

التغير في القيمة 
 العادلة 2

 الخطر الُمغطى
لاير عماني 

 باآلالف
لاير عماني 

 باآلالف
لاير عماني 

 باآلالف
لاير عماني 

 باآلالف
لاير عماني 

 باآلالف
 (6,937) المشتقات 5,681 4,102 246,015 معدل الفائدة

 (6,937)  5,681 4,102 246,015 2022 مارس 31في 
 
 

  أداة التغطية  

    القيمة الدفترية   

 
 االلتزامات  األصول  القيمة االسمية 1

عرض قائمة 
 المركز المالي

التغير في القيمة 
 العادلة 2

 الخطر الُمغطى
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
 (2,324) المشتقات 125 9,739 222,915 معدل الفائدة

 (2,324)  125 9,739 222,915 2021 مارس 31في 
 

  أداة التغطية  

    القيمة الدفترية   

 
 االلتزامات  األصول  القيمة االسمية 1

عرض قائمة 
 المركز المالي

التغير في القيمة 
 العادلة 2

 الخطر الُمغطى
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
لایر عماني 

 باآلالف
(5,791)  المشتقات  1,224  5,933  246,015 معدل الفائدة  

(5,791)    1,224  5,933  246,015 2021ديسمبر  31في   
 
 
يخ تشير مبالغ العقود االسمية للمشتقات المحددة في العالقات المحاسبية التحوطية المؤهلة إلى القيمة االسمية للمعامالت القائمة في تار 1

 الميزانية العمومية. كما أنها ال تمثل أي مبالغ معرضة للخطر.
 
 مستخدم في اختبار الفعالية ويشمل التغير في القيمة العادلة ألداة التغطية. 2
 

 أنواع منتجات المشتقات
 

تاريخ محدد في المستقبل. العقود اآلجلة هي العقود اآلجلة هي اتفاقيات تعاقدية إما لشراء أو لبيع عملة أو سلعة أو أداة مالية محددة بسعر محدد في 
 عقود مصممة يتم التعامل بها في السوق الفوري.

 
لة للودائع طويلة تتكون تغطيات القيمة العادلة للبنك بشكل رئيسي من مبادالت معدالت الفائدة التي يتم استخدامها للحماية من التغيرات في القيمة العاد

 يجة للحركات في معدالت الفائدة بالسوق.األجل ذات معدل فائدة ثابت نت
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 "المالية"األدوات  39معيار المحاسبة الدولي رقم و 9 رقم ةالدولي المالية التقارير معيار على تعديالت: المرجعي الفائدة معدل إصالح
 

 لتقاريرا معيار على"( 2)"المرحلة  التعديالت من الثانية والمجموعة"( 1)"المرحلة  التعديالت من األولى المجموعة من كل بتطبيق البنك قام
 .التغطية محاسبة على المطبق 39 رقم الدولي المحاسبة ومعيار 9 رقم ةالدولي المالية

 
 يعتبر. حلها تم ومتى االنتقال بعملية المتعلقة اليقين عدم حالة حل تم قد كان إذا ما لتحديد المرجعية المعايير على مطبقة جوهرية اجتهادات يوجد ال

 كبير حد إلى االنتهاء يتم أن المتوقع ومن. التغطية ألدوات استخدامه في البنك يستمر الذي إيبور معايير أهم من األمريكي بالدوالر ليبور مؤشر
 جديدة أساليب االنتقاالت هذه تتطلب وال. 2022 سنة نهاية بحلول األمريكي بالدوالر ليبور بمعدل المربوطة التغطية مشتقات من االنتقال من

 .االنتقال مخاطر إدارة استراتيجية تغيير الضروري من يكون ولن للتحول اآلن حتى المستخدمة اآلليات من بأي مقارنة

 
المتوقع أن تمثل المبالغ االسمية لمشتقات معدالت الفائدة المحددة في عالقات محاسبة التغطية مدى التعرض للمخاطر الذي يديره البنك والذي من 

 يتأثر بشكل مباشر بإصالح معدالت إيبور على مستوى السوق وفي نطاق تعديالت المرحلة األولى والثانية.

 
 أدوات التغطية المتأثرة بإصالح معدل إيبور

  القيمة االسمية للعقد غير متأثرة بإصالح معدل إيبور متأثرة بإصالح معدل إيبور 

ُعماني باآلالفلاير  لاير ُعماني باآلالف   لاير ُعماني باآلالف 

 246,015 77,000 169,015 2022 مارس 31تغطيات القيمة العادلة في 

 222,915 - 222,915 2021 مارس 31تغطيات القيمة العادلة في 

 246,015 77,000 169,015 2021ديسمبر  31تغطيات القيمة العادلة في 

 
 )"إيبور"(انتقال معدالت الفائدة بين البنوك 

 
، واصل البنك جهوده لتوفير القدرة على تقديم منتجات جديدة بمعدل فائدة خال 2022والفترة المنتهية في مارس  2021الماضية سنة العلى مدار 

عن معدل  من المخاطر تقريباً، وبالتالي يوفر للعمالء بشكل فعال القدرة على االنتقال من المنتجات القائمة على معدل ليبور. نظًرا ألن المسؤول
 مارس 31ى تمديد تاريخ النشر لمعظم فترات السداد لمعدل ليبور بالدوالر األمريكي حتى ليبور، المسؤول الدولي للمعايير المرجعية، قد أكد عل

2023. 
 

فائدة طورت جميع أعمالنا وطبقت بشكل نشط قدرات النظام والتشغيل لمعظم األسعار البديلة، مثل األسعار األساسية أو األولية، ومنتجات بمعدل 
، بمساعدة ضغط في االنخفاض 2021لها آجال استحقاق ما بعد سنة الت التعرض لمعدل إيبور التي خال من المخاطر. ونتيجة لذلك، تستمر حا

لسيولة السوق على تداوالت معدل إيبور، وإجراء جميع المعامالت الجديدة بأسعار بديلة ومنتجات بديلة بمعدل فائدة خال من المخاطر، مع تزايد ا
 في السوق.

 
نشط مع العمالء وسوف يقودنا مستوى استعدادهم، والذي يتم تتبعه لضمان التخطيط المناسب لألنشطة التشغيلية التي تجري مناقشات االنتقال بشكل 

. بينما ستتم إدارة أنشطة إعادة الجدولة التعاقدية وإعادة الحجز وفقًا لذلك، وكذلك أي 2022والفترة المنتهية في مارس  2021في سنة  تحدث
 االحتياطية التعاقدية. وقد ال تزال هناك حاجة إلى حلول تشريعية للسماح بانتقال سلس. متطلبات لتدشين األحكام

 
معدالت إيبور على منتجات بأسعار بديلة، وقد التزم البنك بمعالم الصناعة المتعلقة  للتخلص من 2021عمليات إعادة التمويل بعد سنة يتم تقديم جميع 

 بوقف إصدار قروض جديدة بمعدل إيبور.
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 األدوات المالية التي تأثرت بإصالح معدل إيبور:

األدوات المالية التي لم تنتقل بعد إلى معايير مرجعية بديلة، حسب المعيار المرجعي  
 الرئيسي

الليبور بالدوالر  
 األمريكي

الليبور بالجنيه 
 اإلسترليني

الليبور بالين 
 الياباني

 أخرى

 لاير ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف 2022 مارس 31في 

 - - - 188,975 األصول المالية غير المشتقة

 - - - 134,750 قيمة العقد االسمية المشتقة

 

 لایر ُعماني باآلالف لایر ُعماني باآلالف لایر ُعماني باآلالف لایر ُعماني باآلالف 2021 مارس 31في 

 - - - 193,965 المالية غير المشتقةاألصول 

 - - - 134,750 قيمة العقد االسمية المشتقة

 

 لایر ُعماني باآلالف لایر ُعماني باآلالف لایر ُعماني باآلالف لایر ُعماني باآلالف 2021ديسمبر  31في 

 - - - 214,774 األصول المالية غير المشتقة

 - - - 134,750 قيمة العقد االسمية المشتقة
 

 ات المالية التي:توفر المبالغ الواردة في الجدول أعاله مؤشرا على مدى تعرض البنك لمعايير إيبور التي من المقرر استبدالها. المبالغ المتعلقة باألدو
 

 .تشير تعاقديًا إلى معيار معدل الفائدة المخطط لالنتقال إلى معيار مرجعي بديل 

  التاريخ الذي من المتوقع أن يتوقف فيه معيار معدل الفائدة المرجعيلها تاريخ استحقاق تعاقدي بعد. 

  .يتم االعتراف بها في الميزانية العمومية المجمعة للبنك 
 

، أعلن المسؤول عن معدل ليبور، المسؤول الدولي للمعايير المرجعية، عن تمديد تاريخ نشر معظم فترات السداد لمعدل ليبور 2021في مارس 
. يقلل 2021ديسمبر  31. وسيتوقف نشر فترات السداد لمدة أسبوع وشهرين بعد 2023 يونيو 30إلى  2021ديسمبر  31ألمريكي من بالدوالر ا

ستصل  2021ديسمبر  31حيث أن بعض األدوات المالية المدرجة في  عالهفي الجدول أ 2022 مارس 31هذا التغيير من المبالغ المعروضة في 
 إلى تاريخ استحقاقها التعاقدي قبل تواريخ النشر الممتدة )لم يتم إعادة عرض البيانات المقارنة(.
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 عدم تطابق األصول وااللتزامات 18
 

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

2202 مارس 13  1202 مارس 13  1202ديسمبر  31   

 األصول فترات االستحقاق

االلتزامات 
وحقوق 
 األصول عدم التطابق المساهمين

االلتزامات 
وحقوق 
 األصول عدم التطابق المساهمين

االلتزامات 
وحقوق 
 عدم التطابق المساهمين

 
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لایر ُعماني 

 باآلالف
لایر ُعماني 

 باآلالف
لایر ُعماني 

 لایر ُعماني باآلالف باآلالف
لایر ُعماني 

 باآلالف
لایر ُعماني 

 باآلالف

 523,087 760,535 1,283,622 361,004 933,259 1,294,263 467,659 831,315 1,298,974 أشهر 0-6

 (274,522) 309,147 34,625 (214,142) 277,583 63,441 (260,136) 301,105 40,969 شهراً  6-12

 (152,389) 428,588 276,199 123,245 168,655 291,900 (169,249) 431,654 262,405 سنوات 1-3

 57,584 149,626 207,210 (195,160) 394,612 199,452 75,765 151,785 227,550 سنوات 3-5

 (153,760) 701,351 547,591 (74,947) 706,235 631,288 (114,038) 722,717 608,679 سنوات 5أكثر من 

 - 2,349,247 2,349,247 - 2,480,344 2,480,344 - 2,438,577 2,438,577 اإلجمالي
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  التعرض لمخاطر االئتمان 19
 

 9رقم  ةالتقارير المالية الدوليملخص األدوات المالية التي تطبق عليها متطلبات انخفاض القيمة في معيار 
 

  31 ديسمبر 2021 31 مارس 2021 31 مارس 2022 

  

 القيمة إجمالي
/  الدفترية
 االسمية
 من)بالصافي 
 الفوائد
(المجنبة  

 الخسائر مخصص
المتوقعة االئتمانية  

 القيمة إجمالي
/  الدفترية
 االسمية
 من)بالصافي 
 الفوائد
(المجنبة  

 الخسائر مخصص
المتوقعة االئتمانية  

 القيمة إجمالي
/  الدفترية
 االسمية
 من)بالصافي 
 الفوائد
(المجنبة  

 مخصص
 االئتمانية الخسائر

 المتوقعة

 

 عماني لاير
 باآلالف

عماني لاير  
 باآلالف

 عماني لایر
 باآلالف

عماني لایر  
 باآلالف

 عماني لایر
 باآلالف

 عماني لایر
 باآلالف

نقدية وأرصدة لدى البنك 
 (35) 282,756 (210) 229,325 (235) 245,569 المركزي

 (30) 213,730 (77) 219,054 (50) 267,228 مستحق من البنوك  

       قروض وسلفيات للعمالء

الثروة والخدمات  -
 (7,706) 457,693 (9,292) 440,369 (7,545) 484,522 المصرفية الفردية

الخدمات المصرفية  -
 (33,687) 930,888 (40,148) 955,723 (31,560) 859,432 للشركات

 (613) 23,454 (101) 25,705 (221) 26,043 أصول أخرى

إجمالي مجموع القيمة 
الدفترية في الميزانية 

 (42,071) 1,908,521 (49,828) 1,870,176 (39,611) 1,882,794 العمومية

قروض وارتباطات أخرى 
 (2,565) 637,797 (5,521) 652,443 (3,039) 651,124 متعلقة باالئتمان

إجمالي القيمة االسمية 
 (2,565) 637,797 (5,521) 652,443 (3,039) 651,124 خارج الميزانية العمومية

       

العادلة القيمة   

 مخصص مذكرة
 االئتمانية الخسائر

العادلة القيمة المتوقعة  

 مخصص مذكرة
 االئتمانية الخسائر

العادلة القيمة المتوقعة  

 مخصص مذكرة
 االئتمانية الخسائر

 المتوقعة

 
 ُعماني لاير

 باآلالف
ُعماني لاير  

 باآلالف
 ُعماني لایر

 باآلالف
ُعماني لایر  

 باآلالف
 ُعماني لایر

 باآلالف
 ُعماني لایر

 باآلالف

استثمارات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل 

(714) 616,904 (700) 556,784 الشامل اآلخر  448,696 (677) 

 
 رأس المال 20

 
ديسمبر  31و 2021 مارس 31لایر ُعماني للسهم الواحد ) 0.100سهماً مدفوعاً بالكامل بقيمة  2,000,312,790ينقسم رأس مال البنك إلى 

 0.100مليون سهم بقيمة  7,500لایر ُعماني للسهم الواحد(. يبلغ رأس المال المصرح به للبنك  0.100سهماً بقيمة  2,000,312,790 - 2021
 للسهم الواحد(. 0.100مليون سهم بقيمة  7,500 - 2021ديسمبر  31و 2021 مارس 31لایر ُعماني للسهم الواحد )

 
 المساهمون الرئيسيون

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

 

2202 مارس 31  1202 مارس 31  1202ديسمبر  31   

األسهم عدد عدد األسهم  األسهم عدد   

 1,020,159,523 1,020,159,523 1,020,159,523 إتش إس بي سي الشرق األوسط القابضة بي في
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 :بنك إتش إس بي سي ُعمانتوضح الجداول التالية توزيع ملكية أسهم 
 

 31 مارس 2022 

األسهممجموع  عدد المساهمين المساهمةالمئوية من  النسبة  األسهم رأس مالمن  النسبة المئوية 

 51.0% 1,020,159,523 1 وأكثر 5%

 49.0% 980,153,267 3,150 %5أقل من 

 100.0% 2,000,312,790 3,151 اإلجمالي

 
 

1202 مارس 31   

األسهم مجموع عدد المساهمين المساهمةالمئوية من  النسبة  النسبة المئوية من رأس مال األسهم 

 51.0٪ 1,020,159,523 1 وأكثر 5%

 49.0٪ 980,153,267 3,222 %5أقل من 

 100.0٪ 2,000,312,790 3,223 اإلجمالي

 
 

1202 ديسمبر 31   

األسهم مجموع عدد المساهمين المساهمةالمئوية من  النسبة األسهم رأس مال من النسبة المئوية   

 51.0٪ 1,020,159,523 1 وأكثر 5%

 49.0٪ 980,153,267 3,208 %5أقل من 

 100.0٪ 2,000,312,790 3,209 اإلجمالي
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 االحتياطيات 21
 

 احتياطي قانوني (أ)
 

من أرباح السنة لحساب االحتياطي القانوني حتى يبلغ الرصيد المتراكم  %10سلطنة عمان، تُخصَّص سنوياً وفقاً لقانون الشركات التجارية في 
 لالحتياطي ما يعادل ثلث رأس مال البنك المدفوع، وهذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.

 

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

 ي القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تغيرات القيمة العادلة )بالصافي من الضريبة( لألصول المالية المقاسة بالقيمة العادلةيمثل احتياط
 من خالل الدخل الشامل اآلخر.  

 
 من أسهم البنك     %10األطراف ذات العالقة ومن يملكون  22

 

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

 المقربين من أسرهم.
 

 مجلسليا هم األشخاص الذين يملكون الصالحية والمسؤولية لتخطيط وتوجيه أنشطة البنك والتحكم بها، ومن ضمنهم أعضاء موظفو اإلدارة الع
 اإلدارة في البنك.

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

التهم أو أكثر من أسهم البنك. إّن أفراد العائلة لفرد ما هم أولئك الذين من المتوقع أن يكون لهم تأثير أو أن يتأثروا بذلك الشخص في تعام %10يبلغ 
 مع البنك.

 

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

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

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

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

 

 الشركة األم 
كيانات أخرى ذات 
 عالقة بالمجموعة

أعضاء مجلس 
 اإلجمالي آخرون اإلدارة

 
ُعماني لاير 

 باآلالف
 لاير ُعماني

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف

      2022 مارس 31

 26,113 20,740 5,372 - - قروض وسلفيات

 10,114 6,072 242 3,801 - حسابات جارية وودائع وحسابات أخرى

 108,855 7,669 - 101,186 - خطابات اعتماد وضمانات

 277 277 - - - أوراق قبول

 50,277 - - 50,277 - مستحق من البنوك

 19,889 - - 19,899 - 1مستحق إلى البنوك

 696 - - 696 - 2األصول األخرى

 43,429 - - 43,429 - ضمانات مستلمة

      

      2022مارس  31للفترة المنتهية في 

 4 - - 4 - 3صافي إيرادات الرسوم

 (4,245) (28) (9) (4,208) - 4إدارية وعموميةمصروفات 

 
مليون لایر عماني من شركات تابعة لـ إتش إس بي سي  15.8بقيمة على أرصدة لدى بنوك أخرى )فوسترو( يشتمل المستحق إلى البنوك  1

 .2022 مارس 31مليون لایر عماني لمصروفات مستحقة الدفع إلى شركات تابعة لـ إتش إس بي سي كما في  3.5واستحقاق بقيمة 
شركات تابعة لـ إتش إس بي سي من الحاسب االلي  اتبرمجيفي تطوير قيد التنفيذ أعمال  مليون لایر عماني 0.7بقيمة تمثل األصول األخرى  2

 .ليف المتكبدة عند اكتمال المشروعالتكاسيتم رسملة   .2022مارس  31 كما في
مليون لایر عماني متكبدة على التعويض المستلم كضمان من شركات تابعة لـ إتش  0.1يشمل صافي إيرادات الرسوم مصروفات رسوم بقيمة  3

 إس بي سي.
على سبيل المثال ال  ، بما في ذلكإتش إس بي سيمن شركات مجموعة التي يتم الحصول عليها الخدمات دارية اإلو عموميةالمصروفات التشمل  4
ب وغيرها من المجاالت التشغيلية.إلعالن وأبحاث التسويق والتدريواالمشاركة في تكلفة تطوير منصات التكنولوجيا حصر، ال
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 الشركة األم 
كيانات أخرى ذات 
 عالقة بالمجموعة

أعضاء مجلس 
 اإلجمالي آخرون اإلدارة

 
لایر ُعماني 

 باآلالف
 لایر ُعماني

 باآلالف
لایر ُعماني 

 باآلالف
لایر ُعماني 

 باآلالف
لایر ُعماني 

 باآلالف

      2021 مارس 31

 83,699 83,122 577 - - قروض وسلفيات

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

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

 888 888 - - - أوراق قبول

 53,446 - - 53,446 - مستحق من البنوك

 36,562 - - 36,562 - 1مستحق إلى البنوك

 70,109 - - 70,109 - ضمانات مستلمة

      2021مارس  31للفترة المنتهية في 

 (61) - - (61) - 2صافي إيرادات الرسوم

 (4,447) (234) (6) (4,207) - 3إدارية وعموميةمصروفات 

 (5) (5) - - - شراء الممتلكات والمعدات
 

 

مليون لایر عماني من شركات تابعة لــ إتش إس بي سي  34.0يشتمل المستحق إلى البنوك على أرصدة لدى بنوك أخرى )فوسترو( بقيمة  1
 .2021مارس  31مليون لایر عماني لمصروفات مستحقة الدفع إلى شركات تابعة لــ إتش إس بي سي كما في  2.5واستحقاق بقيمة 

مليون لایر عماني متكبدة على التعويض المستلم كضمان من شركات تابعة لــ إتش  0.1يشمل صافي إيرادات الرسوم مصروفات رسوم بقيمة  2
 إس بي سي.

على سبيل المثال ال  ، بما في ذلكإتش إس بي سيمن شركات مجموعة التي يتم الحصول عليها الخدمات دارية اإلو عموميةالمصروفات التشمل  3
 ب وغيرها من المجاالت التشغيلية.إلعالن وأبحاث التسويق والتدريواالمشاركة في تكلفة تطوير منصات التكنولوجيا حصر، ال

 

 الشركة األم 
كيانات أخرى ذات 
 عالقة بالمجموعة

أعضاء مجلس 
 اإلجمالي آخرون اإلدارة

 
لایر ُعماني 

 باآلالف
 لایر ُعماني

 باآلالف
لایر ُعماني 

 باآلالف
لایر ُعماني 

 باآلالف
لایر ُعماني 

 باآلالف

      2021ديسمبر  31كما في 

 70,626 70,221 405 - - قروض وسلفيات

 23,880 20,100 276 3,504 - حسابات جارية وودائع وحسابات أخرى 

 167,579 6,866 - 160,713 - خطابات اعتماد وضمانات 

 37 37 - - - أوراق قبول 

 41,793 - - 41,793 - مستحق من البنوك 

 23,564 - - 23,564 - 1مستحق إلى البنوك 

 47,611 - - 47,611 - ضمانات مستلمة 
 

عماني من شركات تابعة لـ إتش إس بي سي  مليون لایر 20.1بقيمة ( يشتمل المستحق إلى البنوك على أرصدة لدى بنوك أخرى )فوسترو 1
 .2021ديسمبر  31مليون لایر عماني لمصروفات مستحقة الدفع إلى شركات تابعة لـ إتش إس بي سي كما في  3.4واستحقاق بقيمة 

 

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

مارس  31
2202  

مارس 31  
1202 1202ديسمبر  31   

 
 ُعماني لاير

 باآلالف
 ُعماني لایر

 باآلالف
 ُعماني لایر

 باآلالف

 48,125 - - شراء قروض وسلفيات

 
سنوياً(. وتحمل  %7و %3: بين 2021 مارس 31سنوياً ) %7و %3تحمل قروض وسلفيات األطراف ذات العالقة فائدة بمعدالت تتراوح بين 

 سنوياً(. %0.5و %0.1: بين 2021 مارس 31سنوياً ) %0.7و %0.1ودائع األطراف ذات العالقة فائدة بمعدالت تتراوح بين 
 

 تعويضات موظفي اإلدارة العليا
 

 

أشهر الثالثة فترة 
 مارس 31المنتهية في 

2202  

أشهرالثالثة فترة   
 مارس 13المنتهية في 

1202  

 لایر ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف 

 381 365 أجور ورواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل

 19 53 منافع ما بعد التوظيف

 400 418 اإلجمالي
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 القطاعات التشغيلية 23
 

 1-2ية الجوهرية" في اإليضاح "ملخص السياسات المحاسب البنك فيي يتم التقرير عنها لدى مناقشة العوامل المستخدمة لتحديد القطاعات التتمت 
 .)ح(

 

 2022 مارس 31 ربح / )الخسارة( الفترة

 

الخدمات 
المصرفية 
 التجارية

الثروة 
والخدمات 
المصرفية 

 الفردية

الخدمات 
المصرفية 
العالمية 
 واألسواق

مركز خدمات 
 اإلجمالي الشركات

 
لاير ُعماني 

 باآلالف
ُعماني لاير 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف

 12,356 (5) 2,292 6,823 3,246 صافي إيرادات الفوائد

 2,356 (37) 792 794 807 صافي إيرادات الرسوم

 1,611 - 947 324 340 صافي إيرادات التداول

المالية التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات 
 المقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

- - - - - 

 228 (19) 181 (1) 67 إيرادات أخرى 

صافي إيرادات التشغيل قبل التغير في الخسائر 
االئتمانية المتوقعة والمحمل من انخفاض قيمة 

 االئتمان األخرى 
4,460 7,940 4,212 (61) 16,551 

االئتمانية المتوقعة والمحمل من التغير في الخسائر 
 انخفاض قيمة االئتمان األخرى

(1,322) 171 3,184 - 2,033 

 18,584 (61) 7,396 8,111 3,138 التشغيل خسارة() / صافي إيرادات

 (12,057) (315) (1,968) (7,201) (2,573) إجمالي مصروفات التشغيل

 6,527 (376) 5,428 910 565 الربح / )الخسارة( قبل الضريبة

 
 

 2021مارس  31 ربح / )الخسارة( الفترة

 

الخدمات 
المصرفية 
 التجارية

الثروة 
والخدمات 
المصرفية 

 الفردية

الخدمات 
المصرفية 
العالمية 
 واألسواق

مركز خدمات 
 اإلجمالي الشركات

 
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف

 12,279 (3) 1,473 7,439 3,370 صافي إيرادات الفوائد

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

 1,711 - 840 397 474 صافي إيرادات التداول

التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المالية 
 المقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

- - - - - 

 120 (2) - (7) 129 إيرادات أخرى 

صافي إيرادات التشغيل قبل التغير في الخسائر 
االئتمانية المتوقعة والمحمل من انخفاض قيمة 

 االئتمان األخرى 
4,875 8,500 3,236 (36) 16,575 

التغير في الخسائر االئتمانية المتوقعة والمحمل من 
 انخفاض قيمة االئتمان األخرى

(776) (145) 3,076 - 2,155 

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

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

 5,129 (1,107) 4,582 473 1,181 الربح / )الخسارة( قبل الضريبة
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 2021 مارس 31 معلومات الميزانية العمومية

 

الخدمات 
المصرفية 
 التجارية

الثروة 
والخدمات 
المصرفية 

 الفردية

الخدمات 
المصرفية 
العالمية 
 واألسواق

مركز خدمات 
 اإلجمالي الشركات

 
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف

 1,304,849 - 298,905 476,977 528,967 )بالصافي(قروض وسلفيات للعمالء 

 2,438,577 113,368 529,943 787,844 1,007,422 إجمالي األصول

 1,959,520 - 515,130 589,050 855,340 ودائع من العمالء 

 2,098,307 34,349 582,429 595,117 886,412 إجمالي االلتزامات

 2021 مارس 31 

)بالصافي( قروض وسلفيات للعمالء  545,252 431,100 370,300 - 1,346,652 

 2,480,344 107,230 582,979 661,612 1,128,523 إجمالي األصول

 2,002,074 - 458,535 632,555 910,984 ودائع من العمالء 

 2,149,371 18,601 543,876 643,630 943,264 إجمالي االلتزامات

 2021ديسمبر  31 

للعمالء )بالصافي(قروض وسلفيات   537,321 449,986 359,881 - 1,347,188 

 2,349,247 95,039 529,609 656,087 1,068,512 إجمالي األصول

 1,901,094 - 442,750 583,275 875,069 ودائع من العمالء 

 2,003,760 27,744 487,873 588,486 899,657 إجمالي االلتزامات

 
 معلومات مالية أخرى

 

 2022 مارس 31 إيرادات التشغيل من األعمال التجارية العالميةصافي 

 

الخدمات 
المصرفية 
 التجارية

الثروة 
والخدمات 
المصرفية 

 الفردية

الخدمات 
المصرفية 
العالمية 
 واألسواق

مركز خدمات 
 اإلجمالي الشركات

 
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف

 16,551 (61) 4,212 7,940 4,460 1صافي إيرادات التشغيل 

 16,551 (105) 4,818 7,490 4,348 خارجي -

 - 44 (606) 450 112 داخلي -

1202 مارس 31   

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

 16,575 (89) 4,455 7,197 5,012 خارجي -

 - 53 (1,219) 1,303 (137) داخلي -
 صافي إيرادات التشغيل قبل المحمل من انخفاض قيمة القروض ومخصصات مخاطر االئتمان األخرى والتي يشار إليها أيًضا باإليرادات. 1
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 نسبة كفاية رأس المال 24
 

في جميع األوقات. لقد تم تصميم نهج البنك في إدارة رأس المال للتأكد يتمثل هدف البنك في التأكد من أن موارد رأس المال كافية ومستخدمة بكفاءة 
تند سياسة البنك من أننا نتجاوز المتطلبات التنظيمية الحالية وأننا في وضع جيد لتلبية التغيرات في هذه المتطلبات المتوقعة في المستقبل المنظور. تس

 ملية تقييم كفاية رأس المال الداخلية، والتي تمكنه من إدارة رأس ماله بطريقة متسقة.بشأن إدارة رأس المال إلى عملية إدارة رأس المال وع
 

( واللوائح التنظيمية 2)اإلرشادات حول بازل  1009عند إدارة رأس المال، يتم االسترشاد بالبنك المركزي العُماني من خالل التعميم رقم ب م 
توجب . ويتم احتساب كفاية رأس المال على فترات ربع سنوية ويُقدم تقرير عنها إلى البنك المركزي العُماني. وي3لرأس المال بموجب إطار بازل 

: 2021 مارس 31حاجز المحافظة على رأس المال ) ٪ بما في ذلك12.25رأس المال وهو على البنك االحتفاظ بالحد األدنى من نسبة كفاية 
 قبل البنك المركزي العُماني. ٪( وفقاً لإلرشادات المنصوص عليها من12.25: 2021ديسمبر  31٪ و12.25

 
إجراءات البنك المركزي  - 19-فيما يتعلق بفيروس "كوفيد 2020يونيو  3لمركزي العماني التوجيه في عالوة على ما ورد أعاله، أصدر البنك ا

" بموجب ترتيبات التعديل المرحلية إجراءات احترازية" حيث قدم البنك المركزي العماني "9رقم  ةالعماني وتطبيق معيار التقارير المالية الدولي
إلضافتها كجزء من رأس المال  9رقم  ةحلة األولى والمرحلة الثانية المحسوبة بموجب معيار التقارير المالية الدوليللخسائر االئتمانية المتوقعة للمر

 .2التنظيمي بموجب الفئة 
 

لة الثانية، . بالنسبة للمرح2٪ من الخسائر االئتمانية المتوقعة للمرحلة األولى إلى رأس المال الفئة 100بناء على ذلك، يجب االستمرار في إضافة 
٪ لسنة 0(، في الحصول على ترتيب التخلص التدريجي المبكر )أي 2019ديسمبر  31ستستمر الخسائر االئتمانية المتوقعة لسنة األساس )كما في 

٪ في سنة 60ستتم إضافتها مرة أخرى بنسبة والتي  2022و 2021و 2020لسنة ( والخسائر االئتمانية المتوقعة للمرحلة الثانية اإلضافية 2022
 .2024 وسيتم التخلص منها تدريجياً بحلول سنة 2022

 

2202 مارس 31  1202 مارس 31  1202ديسمبر  31    

 لایر ُعماني باآلالف لایر ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف 

 330,783 321,015 330,551 1الفئة /1رأس مال األسهم العاديّة 

 10,307 16,112 5,284 2رأس المال الفئة 

 341,090 337,127 335,835 إجمالي رأس المال التنظيمي

 1,500,051 1,612,598 1,546,338 أصول مرجحة بالمخاطر

 22.05٪ 19.91٪ 21.38% 1/ الفئة  1نسبة رأس مال األسهم العادية 

 22.74٪ 20.91٪ 21.72% رأس المالكفاية إجمالي نسبة 
 

 
 ستكون على النحو التالي: 2022 مارس 31االحترازية كما هو موضح أعاله، فإن نسبة كفاية رأس المال في إذا لم يطبق البنك اإلجراءات 

 

  31 ديسمبر 2021 31 مارس 2021 31 مارس 2022 

 لایر ُعماني باآلالف لایر ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف 

 330,783 321,015 330,551 1الفئة /1رأس مال األسهم العاديّة 

 8,481 12,731 4,107 2رأس المال الفئة 

 339,264 333,746 334,658 إجمالي رأس المال التنظيمي

 1,500,051 1,612,598 1,546,338 أصول مرجحة بالمخاطر

 22.05٪ 19.91٪ 21.38% 1/ الفئة  1نسبة رأس مال األسهم العادية 

 22.62٪ 20.70٪ 21.64% رأس المالكفاية إجمالي نسبة 
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 النقد وما يماثل النقد 25
 

 إيضاحات البنود غير النقدية المدرجة في الربح قبل الضريبة )أ( 25
مارس 13  

2202  
مارس 13  

1202  

 لایر ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف   

 
التغير في الخسائر االئتمانية المتوقعة والمحمل من انخفاض قيمة 

(2,155) (2,033) 6 االئتمان األخرى  

 827 462  استهالك ممتلكات ومعدات 

(7) (150)  إهالك خصم على استثمار مالي   

 64 66  تكلفة الخدمة الحالية لصاحب العمل مع الفائدة 

 5 15  خسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات   

(1,266) (1,640)  اإلجمالي   

 

 التغير في األصول التشغيلية )ب( 25
مارس 31  

2022 
مارس 31  

2021 

 لایر ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف  

 18,988 44,372 بالصافي -التغير في القروض والسلفيات للعمالء  

(8,066) (7,713) التغير في األصول األخرى   

 10,922 36,659 اإلجمالي 

 

   التغير في االلتزامات التشغيلية )ج( 25
مارس 31  

2022 
مارس 31  

2021 

 لایر ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف  

 20,764 21,814 المستحق إلى البنوك التغير في 

 96,303 58,426 التغير في الودائع من العمالء 

 3,295 2,069 التغير في االلتزامات األخرى 

 120,362 82,309 اإلجمالي 
 

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

مارس 31   
2022 

مارس 31  
2021 

 لایر ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف 

   تشتمل قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة )غير المدققة( على:

 229,115 245,334 المركزينقدية وأرصدة لدى البنك 

 218,977 267,178 مستحق من البنوك

 539,864 393,887 فترات استحقاق أصلية ثالثة أشهر أو أقل –استثمارات مالية 

 987,956 906,399 اإلجمالي
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 أرقام المقارنة  26
 

معايير التقارير وفقًا لمناقشات لجنة التفسيرات الدولية  2020ديسمبر  31تمت إعادة بيان النقد وما يماثل النقد في قائمة التدفقات النقدية كما في 
 )د((: 25على النحو التالي )راجع إيضاح المالية الدولية 

 

 معاد بيانه كما تم إدراجه سابقاً  

 لایر ُعماني باآلالف لایر ُعماني باآلالف 

   تتكون بنود قائمة المركز المالي من:

 220,485 220,485 وأرصدة لدى البنك المركزينقدية 

 227,448 227,448 مستحق من البنوك

 415,548 415,548 استحقاقات أصلية مدتها ثالثة أشهر أو أقل -استثمارات مالية 

 - (63,774) مستحق إلى البنوك

 799,707 863,481 

 
األولية المعلنة عن الفترة السابقة بخالف التأثير على التدفقات النقدية التشغيلية ضمن  قوائملم ينتج عن عمليات إعادة التصنيف هذه أي تغيير في ال

 للفترة. التدفق النقدي قوائم
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 معلومات أخرى 27
 

 نسبة تغطية السيولة
 

: إطار نسبة تغطية السيولة 3)بازل  1127فيما يتعلق بنسبة تغطية السيولة، يتم االسترشاد بالبنك المركزي العُماني من خالل التعميم رقم ب م 
عُماني. ومعايير اإلفصاح عن نسبة تغطية السيولة(. يتم احتساب نسبة تغطية السيولة على فترات شهرية ويُقدم تقرير عنها إلى البنك المركزي ال

المنصوص  ٪( وفقاً لإلرشادات100: 2021 مارس 31) 2022٪ لسنة 100تغطية السيولة يبلغ ويتوجب على البنوك االحتفاظ بحد أدنى من نسبة 
 - 2021 مارس 31٪ )253ما نسبته  2022 مارس 31السيولة للبنك كما في عليها من قبل البنك المركزي العُماني. بلغ متوسط نسبة تغطية 

259%.) 
 

 :2022 مارس 31اإلفصاح عن نسبة تغطية السيولة للفترة المنتهية في 
 

2202 مارس 13    

  

إجمالي القيمة غير 
 المرجحة )المتوسط*(

إجمالي   
القيمة المرجحة  

 )المتوسط*(

لاير ُعماني باآلالف     لاير ُعماني باآلالف 

   األصول السائلة عالية الجودة

 691,748  السائلة عالية الجودةإجمالي األصول  1

   التدفقات النقدية الصادرة

 43,828 587,505 ودائع األفراد وودائع المؤسسات الصغيرة، ومنها: 2

 14,922 298,442 ودائع مستقرة - 3

 28,906 289,063 ودائع أقل ثباتاً  - 4

 452,918 1,017,597 تمويل شركات غير مضمون، ومنه: 5

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

 - - المتعاونة

 452,918 1,017,597 ودائع غير تشغيلية )كافة األطراف المقابلة( - 7

 - - دين غير مضمون - 8

 - - تمويل شركات مضمون 9

 7,393 75,783 متطلبات إضافية، ومنها 10

11 
ومتطلبات الضمانات تدفقات صادرة تتعلق بالتعرضات للمشتقات  -

 - - األخرى

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

 7,393 75,783 تسهيالت ائتمانية وتسهيالت السيولة - 13

 35,811 35,811 تدفقات نقدية أخرى صادرة 14

 49,689 993,777 التزامات تمويل محتملة أخرى 15

 589,639 - (15+10+5+2الصادرة )إجمالي التدفقات النقدية  16

   التدفقات النقدية الواردة

 - - إقراض مضمون )مثل إعادة شراء معكوس( 17

 280,630 310,887 تدفقات نقدية واردة من تعرضات منتظمة السداد بالكامل 18

 35,413 35,413 تدفقات نقديّة واردة أخرى 19

 316,043 346,300 (19+18+17)إجمالي التدفقات النقدية الواردة  20

     

 691,748 - إجمالي األصول السائلة عالية الجودة 21

 273,808 - (20-16إجمالي صافي التدفقات النقدية الصادرة ) 22

 253% - (22 /21نسبة تغطية السيولة ) 23
 

 (.2022مارس  -يناير * المتوسط البسيط للمالحظات اليومية على مدار فترة ثالثة أشهر سابقة )
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 نسبة صافي التمويل الثابت
 

)اإلرشادات حول نسبة صافي  1147فيما يتعلق بنسبة صافي التمويل الثابت، يتم االسترشاد بالبنك المركزي العُماني من خالل التعميم رقم ب م 
إلى  االتمويل الثابت واإلفصاحات حول نسبة صافي التمويل الثابت(. يتم احتساب نسبة صافي التمويل الثابت على فترات شهرية ويُقدم تقرير عنه

: 2021مارس  31)في  2022٪ لعام 100بنسبة  نسبة صافي التمويل الثابت يتوجب على البنوك االحتفاظ بحد أدنى من البنك المركزي العُماني. 
ما نسبته  2022 مارس 31بلغت نسبة صافي التمويل الثابت للبنك في   .المنصوص عليها من قبل البنك المركزي العُماني وفقاً لإلرشادات٪( 100

 (.%152.0 – 2021 مارس 31) 154.8٪
 
 :2022 مارس 31اإلفصاح عن نسبة صافي التمويل الثابت للفترة المنتهية في  

 

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

أشهر 6>  دون استحقاق    
أشهر إلى  6

سنة واحدة≤  > سنة واحدة  القيمة المرجحة 

  
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف
 345,559 - - - 345,559 رأس المال: 1

 338,592 - - - 338,592 رأس المال التنظيمي 2

 6,967 - - - 6,967 أدوات رأس المال األخرى 3

 545,009 11,150 9,282 10,274 557,151 األفراد وودائع العمالء من الشركات الصغيرةودائع  4

 281,648 - 1 2 296,469 ودائع مستقرة 5

 263,361 11,150 9,281 10,272 260,682 ودائع أقل ثباتاً  6

 891,154 340,389 35,240 51,797 1,014,493 تمويل الشركات: 7

 35,129 - - - 70,257 ودائع تشغيلية 8

 856,025 340,389 35,240 51,797 944,236 تمويل شركات آخر 9

 - - - - - التزامات بأصول متقابلة متكافئة 10

 - 6,822 492 29,798 42,975 التزامات أخرى: 11

12 
التزامات المشتقات لغرض نسبة صافي التمويل 

 - - - 1,572 - الثابت

13 
المساهمين األخرى جميع االلتزامات وحقوق 

 - 6,822 492 28,226 42,975 غير المشمولة في الفئات المذكورة أعاله

 1,781,722     إجمالي التمويل الثابت المتاح 14

      عناصر التمويل الثابت المطلوب

15 
إجمالي األصول السائلة عالية الجودة لغرض نسبة 

 27,829     صافي التمويل الثابت

16 
المحتفظ بها لدى المؤسسات المالية األخرى الودائع 

 22,233 - - - 44,465 ألغراض تشغيلية

 978,839 869,929 21,524 639,853 206 القروض المنتظمة واألوراق المالية: 17

18 
قروض منتظمة لمؤسسات مالية مضمونة بأصول 

 - - - - - سائلة عالية الجودة من المستوى األول

19 
لمؤسسات مالية مضمونة بأصول قروض منتظمة 

سائلة عالية الجودة من غير المستوى األول وقروض 
 33,414 - - 216,192 - منتظمة غير مضمونة لمؤسسات مالية

20 

قروض منتظمة لعمالء من غير الشركات المالية 
وقروض للعمالء من األفراد والشركات الصغيرة 
وقروض لصناديق سيادية وبنوك مركزية 

 888,868 755,346 20,216 421,291 - القطاع العام، منهاومؤسسات 

21 
 %35بمخاطر مرجحة أقل من أو تساوي  -

 - - - - - الموحد لمخاطر االئتمان 2بموجب نهج بازل 

 56,381 114,583 1,308 2,370 - رهون عقارية سكنية منتظمة، منها: 22

23 
 %35بمخاطر مرجحة أقل من أو تساوي  -

 54,542 83,911 1,308 2,370 - الموحد لمخاطر االئتمان 2بموجب نهج بازل 
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24 
أوراق مالية لم ينقضي موعد استحقاقها وال تصنف 
كأصول سائلة عالية الجودة، وتشمل األسهم 

 175 - - - 206 المتداولة في أسواق المال

 - - - - - أصول بالتزامات متقابلة متكافئة 25

 69,659 13,551 492 25,550 30,066 أصول أخرى: 26

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

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

 - -   - المركزية المقابلة

29 
أصول المشتقات لغرض نسبة صافي التمويل 

 - -   - الثابت

30 
صافي التمويل التزامات المشتقات لغرض نسبة 

      الثابت قبل خصم هامش الفرق المسجل

31 
جميع األصول األخرى غير المشمولة في الفئات 

 69,659 13,551 492 25,550 30,066 المذكورة أعاله

 52,457 295,759 164,208 589,171  البنود خارج الميزانية العمومية 32

 1,151,017     إجمالي التمويل الثابت المطلوب 33

 154.8     (%نسبة صافي التمويل الثابت ) 34
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 نسبة الرفع المالي
 

الخاصة بنسبة الرفع المالي(.  3الصادر عن البنك المركزي العماني )اإلرشادات حول بازل  1157تخضع نسبة الرفع المالي للتعميم ب م 
 يتوجب على البنوك االحتفاظ بحد أدنى منتُحتسب نسبة الرفع المالي على فترات ربع سنوية ويتم رفع تقارير عنها إلى البنك المركزي العماني. 

. المنصوص عليها من قبل البنك المركزي العُماني وفقاً لإلرشادات٪( 4.5: 2021مارس  31)في  2022٪ لعام 4.5بنسبة ة الرفع المالي نسب
 (.%11.0 – 2021 مارس 31) ٪11.6ما نسبته  2022 مارس 31وبلغت نسبة الرفع المالي للبنك كما في 

 
 ومقياس التعرض لنسبة الرفع المالي: ملخص المقارنة بين األصول المحاسبية 1الجدول 

   
 البند

 
2202 مارس 13كما في   

 2,438,577 إجمالي األصول المجمعة وفقاً للقوائم المالية المنشورة 1

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

 التجميع التنظيميألغراض محاسبية ولكن خارج نطاق 
- 

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

 من مقياس التعرض لنسبة الرفع المالي
- 

 1,391 تسويات لألدوات المالية المشتقة 4

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

6 
تسويات للبنود خارج الميزانية العمومية )مثل التحول إلى مبالغ مكافئة لالئتمان للتعرضات خارج 

 الميزانية العمومية(
418,654 

 (2,578) تسويات أخرى 7

 2,856,044 التعرض لنسبة الرفع المالي 8

الرفع المالي: نموذج اإلفصاح العام لنسبة 2الجدول   
2022مارس  31كما في  البند    

1 
البنود داخل الميزانية العمومية )باستثناء المشتقات ومعامالت تمويل األوراق المالية، ولكنها تشمل 

 2,434,183 الضمانات(

 (2,578) (3وفقاً لبازل  1)مبالغ األصول المخصومة لتحديد رأس المال الفئة  2

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

 2,431,605 (2و 1)مجموع البندين 
  التعرضات للمشتقات 

 4,394 تكلفة االستبدال المرتبطة بجميع معامالت المشتقات )أي صافية من هامش التغير النقدي المؤهل( 4

 1,391 اإلضافية عن التعرض المستقبلي المحتمل المرتبطة بجميع معامالت المشتقاتالمبالغ  5

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

 - المطبق

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

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

 - القيمة االسمية الفعلية المعدلة للمشتقات االئتمانية المكتتبة 9

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

 5,785 (10إلى  4)مجموع البنود إجمالي التعرضات للمشتقات  11
  التعرضات لمعامالت تمويل األوراق المالية 

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

 - للبيع

 - تمويل األوراق المالية()مبالغ الدائنيات والمديونيات النقدية المخصومة من إجمالي أصول معامالت  13

 - تعرض مخاطر ائتمان الطرف المقابل ألصول معامالت تمويل األوراق المالية 14

 - التعرضات لمعامالت الوكيل 15

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

 1,070,377 التعرض خارج الميزانية العمومية بإجمالي القيمة االسمية 17

 (651,723) )تسويات للتحويل إلى المبالغ المكافئة لالئتمان( 18

 418,654 (18و 17البنود خارج الميزانيّة العمومية )مجموع البندين  19

  رأس المال وإجمالي التعرضات 

 330,551 1رأس المال الفئة  20

 2,856,044 (19و 16و 11و 3إجمالي التعرضات )مجموع البنود  21
  نسبة الرفع المالي 

 11.6 )%( 3نسبة الرفع المالي وفقاً لبازل  22
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