
  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
 

  
 م٢٠١٨سبتمبر  ٣٠تقرير مجلس اإلدارة عن الفترة المنتهية في 

  
   المساهمون األفاضل ،،،

 السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته ،،، 

  م.٢٠١٨سبتمبر  ٣٠الفترة المنتهية بتاريخ خالل أن أقدم لكم النتائج التي حققها البنك  نيابة عن مجلس إدارة بنك صحاريسرني 

  وأداء مالي فائقتميز 
أثبت البنك حيث ، االقتصاديةتحديات في البيئة رغم الوواصل مسيرة التميز المصرفي نجاح الربع الثالث من العام الجاري ببنك صحار اختتم 

أحد "أفضل الشركات العُمانية أداًء" عن فئة قطاع كجائزة مجلة عالم االقتصاد واألعمال، ب فوزال واستحق بذلكمكانته القوية في القطاع المصرفي 
 .شركات رأس المال الكبير

 
غت األرباح الصافية بل ، حيثم٢٠١٨سبتمبر  ٣٠خالل األشهر التسعة المنتهية فـي  %١٥٫٦٢بنسبة  نمواً في صافي أرباحهسجل بنك صحار 

 ١٨٫٩٧٦مقارنة مع األرباح الصافية التي حققها البنك خالل الفترة المماثلة من العام الماضي والتي بلغت لهذه الفترة مليون لایر عماني  ٢١٫٩٤٠
اإلنفاق الحكومي  تقليصرغم التحديات الناتجة عن  ستدامتحقيق نمو مثمر وممليون لایر عماني. هذا ويستمر البنك في بذل كافة الجهود من أجل 

 انخفاض أسعار النفط. على خلفيةعلى البنية التحتية 
 

م مقارنة بـ ٢٠١٨مليون لایر عماني خالل األشهر التسعة األولى من عام  ٦٩٫٦٥٠بلـغ ت% ل٢٦٫٩٣كما ارتفع إجمالي إيرادات التشغيل بنسبـة 
 األشهر التسعة األولىالتشغيلية في  صافي اإليراداتزيادة في  كذلك حقق البنكوترة نفسها من العام الماضي. مليون لایر عماني خالل الف ٥٤٫٨٧١
مليون  ٣٩٫٨٢١ إلىم ٢٠١٧خالل األشهر التسعة األولى من  مليون لایر عماني ٢٨٫٧٧٢% لترتفع من ٣٨٫٤٠م بزيادة قدرها ٢٠١٨من عام 

مليون لایر عماني خالل الشهور التسعة  ٢٩٫٨٢٩% لتبلغ ١٤٫٢٩بنسبة  يةالتشغيل النفقاترتفعت وقد ا م.٢٠١٨لایر عماني خالل الفترة نفسها من 
جهوده لتحقيق وعلى استراتيجيته ، ويواصل البنك تركيزه م٢٠١٧ في نفس الفترة منمليون لایر عماني  ٢٦٫٠٩٩م مقارنة بـ ٢٠١٨ األولى من

 .ستدامالنمو الم
 

مليار لایر  ٢٫٢٩٧م، إلى ٢٠١٧سبتمبر  ٣٠ فيمليار لایر عماني  ٢٫٠٥٠% لترتفع من ١٢٫٠٥بنسبة  ارتفاًعا ياتسلفالقروض والإجمالي وشهد 
سبتمبر  ٣٠مليار لایر عماني في  ٢٫٠٠٥% ليرتفع من ١٠٫٧٧ نسبةم. كما شهد صافي القروض والسلفيات نمواً ب٢٠١٨سبتمبر  ٣٠عماني في 

مليار لایر عماني في  ٢٫٥٩٧رتفع من ي% ل١٤٫٢٩م. ونما إجمالي األصول بنسبة ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠ عماني في مليار لایر ٢٫٢٢١م إلى ٢٠١٧
 اً سجلت مبلغ حيث % ٩٫٧٨ارتفاعاً بنسبة  الزبائنودائع  شهدتم. كما ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠مليار لایر عماني في  ٢٫٩٦٨م، إلى ٢٠١٧سبتمبر  ٣٠

لبنك من ام. كما بلغت حصة ٢٠١٧سبتمبر  ٣٠مليار لایر عماني في  ١٫٥٦٤م، مقارنة بـ ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠مليار لایر عماني في  ١٫٧١٧قدره 
، في حين بلغت حصته من ودائع ٢٠١٧سبتمبر  ٣٠٪ كما في ٩٫٧٦بـ  مقارنة ٢٠١٨يوليو  ٣١٪ كما في ١٠٫٢٣نسبة قروض القطاع الخاص 

 .٢٠١٧سبتمبر  ٣٠٪ كما في ٨٫٢١مقارنة بـ  ٢٠١٨يوليو  ٣١٪ كما في ٨٫١٤القطاع الخاص 
 
 
 

 التركيز على الزبائن
فعالية احتفالية عددًا من الفعاليات، كان من بينها  نظم البنك ،"عام محوره أنت" لشعار وترجمة ،زبائنهبتعزيز عالقته لوضمن التزامه المتواصل 

باإلضافة إلى تنظيم ، ٢٠١٨لبرنامج "المميز لالدخار" السحوبات الشهرية  خاللها ىجرأوبمناسبة يوم النهضة خالل مهرجان صاللة السياحي، 
في تقديم  تهءتعزيز كفاالجارية لأتي مشاركة البنك في هذه األنشطة االجتماعية انسجاماً مع حملته تو. نزوىوالية المتميزين في  لزبائنهحفل عشاء 

حيث شهدت هذه الحملة حتى اآلن مبادرات عديدة منها ، السلطنةيكون البنك األكثر تركيزاً على الزبائن في الخدمات المصرفية، سعيًا نحو هدفه ل
 نتجات وخدمات البنك منتمديد ساعات العمل في فرعه في "عمان أفينيوز مول" بحيث أصبح بإمكان الزبائن االستفادة من مجموعة متكاملة من م

حقق البنك مزيداً من النتائج  كما. مساًءا طوال أيام األسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت عة التاسعة والنصفالساحتى وصباًحا عة التاسالساعة 
فقط من وقت تقديم  ساعة ٢٤ إلىشخصية القروض ال إجراءاتتقلصت فترة وقت إجراء المعامالت المصرفية، حيت  صتقليل المتميزة ضمن حملته

وإصدار بطاقات  ،دقائق فقط ٥وإمكانية فتح حساب جديد خالل  ،ساعة ٧٢سكانية خالل اإلقروض إتمام الو ،طلب القرض والمستندات الالزمة
، كما عزز البنك محفظته من دقيقة فقط ٣٠خالل للزبائن من المؤسسات إصدار خطابات االعتماد والضمان  وإمكانية ،ساعة ٢٤ إئتمانية خالل

 العام. التأمين منتجاتلتأمين على الحياة ولة لمتكام منتجات المنتجات المبتكرة بتدشين
  

  الرقمنة
إللكتروني التفاعلي، وتأتي هذه الخطوة استكماالً يطلق خدمة كشف الحساب ا ُعمانوعلى الصعيد الرقمي، نجح البنك في أن يكون أول بنك في 

طوير خدمة تحويل أماكن تشهد كثافة سكانية عالية، إلى جانب تف آلي جديدة في اأجهزة صر ةللمبادرات السابقة للبنك المتمثلة في إطالق أربع
 بسهولة عبر تطبيق الهواتف الذكية الخاص بالبنك.الفوري األموال إلى الهند لتتيح إمكانية التحويل 

 
الزبائن والشركاء ، يواصل البنك التفاعل مع العديد من هموطموحات هماحتياجاتعن معرفة المزيد بهدف  مع الزبائنوبهدف توسيع قنوات تواصله 

 ، وهو ما عزز بصمة البنك الرقمية وحقق له قيمة مضافة. الخاصة به التواصل االجتماعيقنوات من خالل والشرائح المستهدفة 
 

 االلتزام بدعم المجتمعات المحلية
 مقومات من السلطنة به تزخر ما تعكس دعم المبادرات التيمن خالل  والمهنيةالفعاليات االجتماعية  يواصل بنك صحار لعب دور مهم في

رعى البنك الجاري، صعدة. وخالل الربع الثالث من العام مختلف األعلى  المشهد التنموي الوطنيتطوير وتسعى إلى متنوعة وثقافة  حضارية
تنظيم ب سلطنةالمن نوعها في  ىاألول لألعمال المرئية هي، ومسابقة ظفار فظةمحا في بلوكتشين لتقنية التدريبي والبرنامجرجان صاللة السياحي هم

تعزيز قدرات ، إضافة إلى رعاية البنك لفعاليات أخرى تركز على نوع الثقافي والتراثي في السلطنةالت تستعرض المسابقةو، منتدى سبلة ُعمان من
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.دعم التعليم وقطاع الشباب و



  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
  

  ٤٧ من ٢صفحة   ذه البيانات المالية المرحلية المختصرةهجزءاً ال يتجزأ من  ١الى هـ  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من أ

 
  ستثمار المستدام في المجتمعاال

، سواء من خالل المبادرات المسؤولية االجتماعية المستدامة ، واصل بنك صحار أنشطته في مجالفيهوضمن التزامه تجاه المجتمع الذي يعمل 
 الدعم تقديم من خالل ، أوالتغيير اإليجابيتعزيز االقتصاد المحلي و دعمفي  محرًكا مهًما وفاعالبصفته  ة البنكز مكانيتعز من شأنهاالداخلية التي 

 .من الدعم وتمكين المستفيدينخدمة التي تعمل على  اتلجمعيلالمباشر 
  

  الشباب العُمانيينتمكين  - 
ا مبتكًرا ، دشن البنك برنامجً لالنخراط بجدارة في سوق العمل الالزمة التزامه بتمكين الشباب العماني وتزويده بالخبرات المهنية في إطارو

حيث استقبل يستهدف خريجي الكليات والجامعات،  عام كامل،"طموحي"، وهو برنامج تدريبي لمدة  لصقل خبرات الشباب العُماني باسم
ً  ٢٠أول دفعة تضم هذا العام البرنامج  وتم توزيعهم على مختلف أقسام البنك بما يتوافق مع تخصصاتهم، كما سيتناوبون على  خريجاً عمانيا

" في وقت سابق راءآ -  دارة بنك صحارإ. كما أطلق البنك "منتدى رئيس مجلس ه األقسام لتمكينهم من اكتساب الخبرة في مجاالت متعددةهذ
 والرؤى األفكار لتبادل منصة إيجاد من خالل بالسلطنةجتماعي االاقتصادي وبدوره إضافة قيمة عالية على المشهد هذا العام، ليواصل من 
في  المتواصلة ضمن استثماراته . وفي سياق مواز،األهمية ذات القضايا بشأن ملهمة وقيادية من أنحاء العالم شخصيات مع الحوارات عبر

، وذلك من خالل تمكين الشباب المحلي، أطلق البنك حملة لتعزيز المعرفة المصرفية بين طالب المدارس في مختلف أنحاء السلطنةمبادرات 
  طالب إلى الفروع وتعريفهم بجوانب مختلفة عن القطاع المصرفي.تنظيم زيارات لل

  
  دعم قضايا المجتمع - 

وضمن التزامه تجاه مختلف شرائح المجتمع، واصل بنك صحار أنشطته في مجال المسؤولية االجتماعية المستدامة تحت مظلة برنامج "صحار 
عُمانية العطاء"، حيث قدّم مجموعة من المساهمات الهادفة إلى تمكين وتدريب المستفيدين من عدد من الجمعيات والمؤسسات األهلية مثل الجمعية ال

  سرطان، والجمعية العمانية للمعوقين، وجمعية النور لل
العُمانية  للمكفوفين، وجمعية التدخل المبكر لألطفال ذوي اإلعاقة. وقد حازت مساهماتنا على التقدير المتواصل من المجتمع، كان آخرها من الجمعية

 ألصدقاء المسنين خالل فعالية اجتماعية أقيمت في الشرقية.
  

 صحار اإلسالمي
حقق صحار اإلسالمي نمواً موازياً وتقدماً ملحوظاً في قد و، السلطنةشهد الصيرفة اإلسالمية نمواً متواصالً في مستوى القبول وحجم السوق في ت

جات للموظفين لتعزيز معرفتهم بالمنت مميزةويواصل صحار اإلسالمي عقد برامج تدريبية متنوعة توفر منصة كما . م٢٠١٨الربع الثالث من العام 
، الزبائنعلى  هوتركيزتواصله خالل مهرجان صاللة السياحي لتعزيز  احتفاالً مفتوًحا. كما نظم صحار اإلسالمي اإلسالمية المتوافقة مع الشريعة

 النسخة الرابعة من المهرجان الخليجي لكرة القدم لفئة البراعم. عالوة على رعايته مؤخًرا لفريق أكاديمية المكارم في
 

 المستقبليةالنظرة 
وااللتزام الحكومي بمواصلة االستثمار في  طفي المستقبل القريب نظًرا للتحسن الملحوظ في أسعار النفزيادة في الطلب على التمويل  يتوقع البنك

ء عليه، فإن بنك مشاريع البنية األساسية، عالوة على استثمار الحكومة في قطاعات بعينها ضمن التوجه لتنويع مصادر االقتصاد الوطني، وبنا
التي تمّكنه من مواصلة البناء في مسيرته للتميز المصرفي في السوق، وإضفاء قيمة إيجابية في تعزيز االقتصاد  ةصحار يمتلك المقومات المثالي

 الوطني، وكذلك لتحقيق قيمة عالية لجميع ذوي المصلحة. 
 
وموظفي البنك، ال يسعني إال أن أتقـدم بالشكر الجزيل إلى البنك المركزي  التنفيذية إلدارةفريق ابالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة، وختاًما، فإنه و

ر والعرفان العماني، والهيئة العامة لسوق المال على دعمهما المتواصل والتوجيه المستنير الذي نتلقاه منهما. كما يشرفني أن أرفع أسمى آيات الشك
على قيادته الحكيمة ورؤيته الثاقبة التي وضعت سلطنة ُعمان  –حفظه هللا ورعاه  –قابوس بن سعيد المعظم لموالنا حضرة صاحب الجاللة السلطان 

  على درب التقدم والتنمية المستدامة.
 

 وهللا ولي التوفيق
 
 

 محمد محفوظ العارضي
 رئيس مجلس اإلدارة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
  

  ٤٧ من ٣صفحة   ذه البيانات المالية المرحلية المختصرةهجزءاً ال يتجزأ من  ١الى هـ  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من أ

  بنك صحار ش.م.ع.ع.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  والمقر الرئيسي للعمل:العنوان المسجل 
  بناية بنك صحار

  ، حي الميناء٤٤صندوق بريد 
  مسقط ١١٤الرمز البريدي 

  سلطنة عمان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بنك صحار ش.م.ع.ع.
  

   المرحلية المختصرة غير المدققة  البيانات المالية
  

  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠في   منتهيةالأشهر  تسعةاللفترة 



  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
  

  ٤٧ من ٤صفحة   ذه البيانات المالية المرحلية المختصرةهجزءاً ال يتجزأ من  ١الى هـ  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من أ

 
  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠في  كماالمرحلي المختصر  المركز المالي بيان

  )ماني باآلالفلایر عُ (
  

  سبتمبر ٣٠  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠      
      ٢٠١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)      
        إيضاح    

            األصول
 ٥٧٬٣٥٠  ١٨٢٫٣٢٤  ١١٥٬٣٤٦  ١ب     نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

 ١٢٢٬٨٢٢  ١٠٤٫٢٠٣  ٣٢٬٦٨٢  ٢ب     مستحق من بنوك وايداعات أخرى بسوق النقد
 ٢٬٠٠٥٬١١٦  ٢٫٠٩٨٫٧٤٨  ٢٬٢٢١٬٠٥١  ٣ب     صافي، قروض وسلف وتمويل

 ٣٦٩٬٤٤٤  ٤١٣٫٧٤١  ٥٢٨٬٩٧٦  ٤ب     ستثماراتاال
 ١٧٬٠١٢  ١٧٫١٠٩  ١٧٬١٥٠      ممتلكات ومعدات وتركيبات 

 ٢٬٩٠٠  ٢٫٩٠٠  ٢٬٩٠٠      عقارات استثمارية
 ٢٢٬٥٩٥  ٢٣٫٧٩٣  ٥٠٬٢١٦  ٥ب     أصول أخرى

      ————  ————   ————   
  ٢٬٥٩٧٬٢٣٩  ٢٫٨٤٢٫٨١٨ ٢٬٩٦٨٬٣٢١      إجمالي األصول

       ══════   ══════   ══════  
            االلتزامات

            
  ٥٥٩٬٩١٠  ٧١٨٫٦١٩  ٧٤٣٬١٧٩  ٦ب     مستحقات لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

  ١٬٥٦٣٬٦٠٣  ١٫٦٤٢٫٨٤٥  ١٬٧١٦٬٥٦٢  ٧ب     ودائع العمالء
  ٢٩٬٧٣٠  ٣١٫٤٥١  ٦٦٬٧٢٨  ٨ب     التزامات أخرى
  ٣٥٬٦٥٤  ٣٥٫٣٩٢  ٣٥٬٦٥٤      قروض ثانوية

ً سندات قابلة للتحويل إلزامي   ٢٬٤٢٩  ٢٫٤٠٢  -   ٩ب     ا
  ١٨٬٦٨٦  ١٨٫٥١٣  ١٨٬٦٨٦      شهادات إيداع

      ————   ————   ————   
  ٢٬٢١٠٬٠١٢  ٢٫٤٤٩٫٢٢٢  ٢٬٥٨٠٬٨٠٩      إجمالي اإللتزامات

      ————   ————   ————   
            حقوق المساهمين

  ١٧٨٬٤٦٥  ١٧٨٫٤٦٥  ١٩٨٬٢٦٥  ١٠ب     رأس المال
  ١٧٬٦٠٧  ١٧٫٦٠٧  ١٨٬٠٣٧  ١٠ب     عالوة إصدار

  ١٨٬٩٠٥  ٢١٫٤٣٨  ٢١٬٤٣٨      احتياطي قانوني
  ٩٨٨  ٩٨٨ ٩٨٨      احتياطي عام

  ٧٧٥  ٣٫١٠٣  -  ١١ب     احتياطي خاص
  -   -   ٣٬٧٠٢  ١٢ب     احتياطي انخفاض القيمة

  )٥٤٢(  )٦٥٦(  )٢٬٧٩٨(      احتياطي القيمة العادلة
  -   -   -      احتياطي قروض ثانوية

  ٧١٬٠٢٩  ٧٢٫٦٥١  ٤٧٬٨٨٠      أرباح محتجزة
      ————   ————   ————   

  ٢٨٧٬٢٢٧  ٢٩٣٫٥٩٦  ٢٨٧٬٥١٢      إجمالي حقوق المساهمين
      ————   ————   ————   

  ١٠٠٬٠٠٠  ١٠٠٫٠٠٠  ١٠٠٬٠٠٠  ١٣ب     ١االوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم 
      ————   ————   ————   

  ٣٨٧٬٢٢٧  ٣٩٣٫٥٩٦  ٣٨٧٬٥١٢      المساهمينمجموع حقوق 
      ————   ————   ————   

  ٢٬٥٩٧٬٢٣٩  ٢٫٨٤٢٫٨١٨  ٢٬٩٦٨٬٣٢١      وحقوق المساهمينإجمالي اإللتزامات 
       ══════   ══════   ══════  
           

 ١٦٠٫٩٤ ١٦٤٫٥١  ١٤٥٫٠١      صافي األصول للسهم الواحد (بالبيسة)
          

  ٤٢٤٬٧٥٥ ٤٥٦٫١٠٣  ٥١٦٬٤٥٤  أ - ١٤ب     االلتزامات العرضية
  ٢٤٣٬٧٦٠  ٢٧٨٫٩٦٤  ٣٠٩٬٨٤١  ب - ١٤ب     االرتباطات

 
  

  وقعها بالنيابة عنه كل من: و ٢٠١٨ اكتوبر ٢٩بإصدارها بتاريخ وصرح  المختصرةالمرحلية اعتمد مجلس اإلدارة البيانات المالية 
  
  
  
  

_____________________        _____________________  
  عضو مجلس اإلدارة  رئيس مجلس اإلدارة  

  
  



  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
  

  ٤٧ من ٥صفحة   ذه البيانات المالية المرحلية المختصرةهجزءاً ال يتجزأ من  ١الى هـ  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من أ

  
  المختصر (غير المدقق)المرحلي بيان الدخل 

  ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠منتهية في الأشهر  التسعةلفترة 
  )ماني باآلالفلایر عُ ( 

  
  شهر منتهية  فيأ ثالثة  شهر منتهية  فيأ تسعة                                                           

  
  

  سبتمبر ٣٠  
٢٠١٨  

  سبتمبر ٣٠
٢٠١٧  

  سبتمبر ٣٠
٢٠١٨  

  سبتمبر ٣٠
٢٠١٧  

          إيضاح  
            

  ٢٨٬٠٢٥  ٣٣٬١٢٧  ٨٠٬١١٥  ٩٦٬٠٦٣  ١ج   فوائدالإيرادات 
  )١٥٬٢٤٣(  )١٨٬٦٧٩(  )٤٥٬٧٩٥(  )٥٣٬٩٤٨(  ٢ج   مصروفات الفوائد 

    ————  ————  ————  ————  
  ١٢٬٧٨٢  ١٤٬٤٤٨  ٣٤٬٣٢٠  ٤٢٬١١٥    صافي ايرادات الفوائد

            
  ١٬٠٢٧  ١٬٢١٩  ٢٬٦٢٣  ٣٬٤٧٧  ٣ج   صافي ايرادات من التمويل اإلسالمي وأنشطة االستثمار

  ٥٬٤٦٥  ١١٬٤٨٠  ١٧٬٤٦٥  ٢٤٬٠٥٨  ٤ج   إيرادات تشغيل أخرى
  ٢٣  -   ٤٦٣  -     االرباح في االصول المالية بالقيمة العادلة من خالل صافي 

            المتاحة للبيع)( الدخل الشامل االخر 
    ————  ————  ————  ————  

  ١٩٬٢٩٧  ٢٧٬١٤٧  ٥٤٬٨٧١  ٦٩٬٦٥٠    يرادات التشغيل إجمالي إ
    ————  ————  ————  ————  

  )٥٬٣٠٣(    )٥٬٩٦٥(     )١٥٬٦١٥(     )١٧٬٧٨٨(                                       تكاليف الموظفين
  )٢٬٩٤٦(    )٢٬٩٩٣(     )٨٬٩٩٠(     )٩٬٢٤٤(     ٥ج  مصروفات التشغيل االخرى  
  -   -   -   )١٬١٠٠(    محتفظ بها للمتاجرةصافي الربح من استثمارات 

  )٤٨٢(  )٥٦٣(  )١٬٤٩٤(  )١٬٦٩٧(    االستهالك
     ————  ————  ————  ————  

  )٨٬٧٣١(  )٩٬٥٢١(  )٢٦٬٠٩٩(  )٢٩٬٨٢٩(    مصروفات التشغيل إجمالي 
    ————  ————  ————  ————  

  ١٠٬٥٦٦  ١٧٬٦٢٦  ٢٨٬٧٧٢  ٣٩٬٨٢١    صافي إيرادات التشغيل
    ————  ————  ————  ————  

  -  )٨٬٢٧٠(  -  )١٤٬١٨٩(  ٦ج   نفقات خسارة االئتمان على األصول المالية
  )٦٦٤(  -   )١٬٥٢٠(  -     إنخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع

  )١٨٦(  -   )١٬٠٤٨(  -   ٦ج   قيمة على أساس المحفظةالمخصص انخفاض 
  )٩١٠(  -   )٣٬٨٤١(  -     صافيانخفاض القيمة المحدد، مخصص 

    ————  ————  ————  ————  
  ٨٬٨٠٦  ٩٬٣٥٦  ٢٢٬٣٦٣  ٢٥٬٦٣٢    الربح قبل الضريبة صافي 

  )١٬٣٩٦(  )١٬٣٩٨(  )٣٬٣٨٧(  )٣٬٦٩٢(    مصروف ضريبة الدخل
    ————  ————  ————  ————  

  ٧٬٤١٠  ٧٬٩٥٨  ١٨٬٩٧٦  ٢١٬٩٤٠    الربح عن الفترةصافي 
  ————  ————  ————  ————    دخل / (مصروف) شامل آخر

            
            

  ٣٫٧٣٧  ٤٫٠١٤  ٩٫٥٧١  ١١٫٠٦٦  ٧ج   بالبيسة –العائد األساسي للسهم الواحد للفترة 
  ١٤٫٩٩١  ١٥٫٩٢٤  ١٢٫٧٩٦  ١٤٫٧٩٥  ٧ج   بالبيسة –العائد األساسي للسهم الواحد للفترة (سنوي) 

  ٣٫٧١١  -   ٩٫٥٢٣  -   ٧ج   بالبيسة –للسهم الواحد للفترة  المخففالعائد 
  ١٤٫٧٢٤  -   ١٢٫٧٣٢  -   ٧ج   بالبيسة –للسهم الواحد للفترة (سنوي)  مخففالعائد ال

            
            للفترة صافي الربح

  ٧٬١٤٨  ٧٬٦٣٢  ١٨٬٥٦٢  ٢١٬٧٧١    أعمال مصرفية تقليدية
  ٢٦٢  ٣٢٦  ٤١٤  ١٦٩    أعمال الصيرفة اإلسالمية

    ————  ————  ————  ————  
  ٧٬٤١٠  ٧٬٩٥٨  ١٨٬٩٧٦  ٢١٬٩٤٠    اإلجمالي

    ══════  ══════  ══════  ══════  
            
            
            

 
  
  
  
  
  
  
 
  
 



  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
  

  ٤٧ من ٦صفحة   ذه البيانات المالية المرحلية المختصرةهجزءاً ال يتجزأ من  ١الى هـ  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من أ

  المختصر (غير المدقق)الدخل الشامل المرحلي بيان 
  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠المنتهية في أشهر  التسعة لفترة

  )ماني باآلالفلایر عُ (
 

  شهر منتهية  فيأ ثالثة                                 شهر منتهية  فيأ تسعة                                                                                     
  سبتمبر ٣٠    

٢٠١٨  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٧  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٨  
  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠

            
  ٧٬٤١٠  ٧٬٩٥٨  ١٨٬٩٧٦  ٢١٬٩٤٠     للفترة صافي الربح

            الدخل بيانالذي لن يتم اعادة تصنيفه الى  اآلخر الشامل الدخل 
            

 -  )٢٣١(  -  )٩٢٨(   القيمة العادلة من خسائر اعادة التقييم علئ ادوات حقوق الملكية في 
         خالل الدخل الشامل اآلخر

    ————  ————  ————  ————  
 -  )٢٣١(  -  )٩٢٨(    اجمالي الدخل الشامل االخر الذي لن يتم اعادة تصنيفه الى بيان الدخل 

            الدخل بيانالدخل الشامل االخر الذي سيتم اعادة تصنيفه الى 
            الشامل االخر ادوات الدين في القيمة العادلة من خالل الدخل

 -  )٢(  -  ٢٣      صافي التغيرات في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
            

القيمة العادلة من صافي التغيرات في االستثمارات المالية للديون في 
   خالل الدخل الشامل االخر

      

  
             االصول المالية المتاحة للبيع 

 بعد خصمصافي الحركة في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع، 
    ضريبة الدخل 

 -  ٦٠٣  -  ٢٣٠  

    ————  ————  ————  ————  
  -   -   -   -       من االستثمارات المتاحة للبيع األرباحصافي 

    ————  ————  ————  ————  
  ٦٠٣  )٢(  ٢٣٠  ٢٣    االخر الذي سيتم اعادة تصنيفه في بيان الدخل الشامل جمالي الدخل ا

    ————  ————  ————  ————  
  ٦٠٣  )٢٣٣(  ٢٣٠  )٩٠٥(     ضريبة الدخلاجمالي الدخل الشامل االخر للفترة، بعد خصم 

    ————  ————  ————  ————  
  ٨٬٠١٣  ٧٬٧٢٥  ١٩٬٢٠٦  ٢١٬٠٣٥    اجمالي الدخل الشامل للفترة، بعد خصم ضريبة الدخل

    ════════  ═══════  ═══════  ═══════  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  



  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
  

  ٤٧ من ٧صفحة   ذه البيانات المالية المرحلية المختصرةهجزءاً ال يتجزأ من  ١الى هـ  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من أ

 المرحلي المختصر (غير المدقق) بيان التغيرات في حقوق المساهمين
  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠منتهية في الأشهر  تسعةلفترة 

  )ماني باآلالفلایر عُ ( 

  
  رأس
  المال

  عالوة
  إصدار

احتياطي 
  قانوني

  احتياطي
  عام

  احتياطي
  خاص

احتياطي 
القيمة 
  العادلة

  
  

احتياطي 
انخفاض 

  القيمة

احتياطي 
قروض 

  ثانوية
  أرباح

  محتجزة

إجمالي 
حقوق 

  المساهمين

االوراق 
رأسمالية ال

المستديمة 
الشريحة 

  ١رقم 

مجموع 
حقوق 
  الملكية

             
  ٣٩٣٫٥٩٦  ١٠٠٫٠٠٠  ٢٩٣٫٥٩٦ ٧٢٫٦٥١ - - )٦٥٦( ٣٫١٠٣ ٩٨٨  ٢١٫٤٣٨  ١٧٫٦٠٧  ١٧٨٬٤٦٥  ٢٠١٨يناير  ١الرصيد كما في 
 ٩الدولي للتقارير المالية رقم تطبيق المعيار 

  )١٢٬٧٦٣(  -  )١٢٬٧٦٣(  )٨٬٩٤٥(  -  ١٬٣٠٣  )٢٬٠١٨(  )٣٫١٠٣(  -  -  -  -  )٤(ايضاح 

الرصيد االفتتاحي بموجب المعيار  بياناعادة 
    ٩الدولي للتقارير المالية 

٣٨٠٬٨٣٣  ١٠٠٫٠٠٠  ٢٨٠٬٨٣٣  ٦٣٬٧٠٦  -  ١٬٣٠٣  )٢٬٦٧٤(  -  ٩٨٨  ٢١٫٤٣٨  ١٧٫٦٠٧  ١٧٨٬٤٦٥  

                     الدخل الشامل عن الفترةإجمالي 
  ٢١٬٩٤٠  -  ٢١٬٩٤٠  ٢١٬٩٤٠  -  -  -  -  -  -  -  -  صافي ربح عن الفترة

                          لفترة لدخل شامل آخر 
  في الدوات الدينصافي التغير في القيمة العادلة 

بعد  االخر القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
  ضريبة الدخلخصم 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

صافي التغيرات في مخصص خسائر االئتمان 
 القيمة العادلة من خالل الدخل الشاملالمتوقعة في 

  االخر
-  -  -  -  -  ٦  -  ٦  -  -  -  ٦  

صافي التغيرات في القيمة العادلة الدوات حقوق 
 القيمة العادلة من خالل الدخل الشاملالملكية في 

 الخرا
-  -  -  -  -  )٩٢٨(  -  )٩٢٨(  -  -  -  )٩٢٨(  

  ────  ─────  ─────  ────  ────────  ────  ────  ────  ─────  ─────  ─────  
  )٩٠٥(  -  )٩٠٥(  -  -  -  )٩٠٥(  -  -  -  -  -  للفترة اجمالي الدخل االخر

  ────  ────  ────  ────  ────────  ────  ────  ────  ─────  ─────  ─────  
  ٢١٬٠٣٥  -  ٢١٬٠٣٥  ٢١٬٩٤٠  -  -  )٩٠٥(  -  -  -  -  -   إجمالي الدخل الشامل للفترة

  ────  ────  ────  ────  ────────  ────  ────  ────  ─────  ─────  ─────  
العادلة اعادة تصنيف صافي التغير في القيمة 

  الدوات حقوق الملكية عند الستبعاد
-  -  -  -  -  ٧٩٨(  -  -  ٧٩٨(   -  -   -  

  -   -  -   )١٧٬٨٤٦(  -  -  -  -  -  -  -  ١٧٬٨٤٦  ٢٠١٧  إصدار أسهم مجانية

تحويل سندات قابلة  للتحويل إلزاميا إلى رأس 
  المال   

٢٬٣٨٤  -   -  -  -  -  -  -  ٤٣٠  ١٬٩٥٤  
-  

٢٬٣٨٤  

  )٨٬٩٢٣(  -  )٨٬٩٢٣(  )٨٬٩٢٣( - - - - - -  -  -  ٢٠١٧ دفوعةاألرباح المتوزيعات 

  )٧٬٧٤٦(  -  )٧٬٧٤٦(  )٧٬٧٤٦( - - - - - -  -  -  اإلضافية ١قسيمة الفئة 

دين رأس المال اإلضافي  إصدارمصاريف  
  )٥٤(  -  )٥٤(  )٥٤( - -  - - - -  -  -  ١الفئة

  -   -  -   )٢٬٣٩٩( - ٢٬٣٩٩ - - - -  -  -  )١١٤٩(ب أ م انخفاض قيمة االئتمان مخصص 

  ────  ────  ────  ────  ────────  ────  ────  ────  ─────  ─────  ─────  
  ٣٨٧٬٥١٢  ١٠٠٫٠٠٠  ٢٨٧٬٥١٢  ٤٧٬٨٨٠  -  ٣٬٧٠٢  )٢٬٧٩٨(  -  ٩٨٨  ٢١٬٤٣٨  ١٨٬٠٣٧  ١٩٨٬٢٦٥  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠الرصيد كما في 

  ════  ════  ════  ════  ════════  ════  ════  ════  ═════  ═════  ═════  
  
  

      
 

     

 ٢٧٣٫٨٨٦ -  ٢٧٣٫٨٨٦ ٢٧٫١٢٢ ٥٠٫٠٠٠ -  (٧٧٢) -  ٩٨٨ ١٨٫٩٠٥ ١٧٫١٩٣ ١٦٠٫٤٥٠  ٢٠١٧يناير  ١الرصيد كما في 

  ──── ──── ──── ──── ──── ──── ───── ──── ──── ───── ───── ───── 

              إجمالي الدخل الشامل عن الفترة

 ١٨٬٩٧٦ -  ١٨٬٩٧٦ ١٨٬٩٧٦ -  -  -  -  -  -  -  -  صافي ربح عن الفترة

              دخل شامل آخر عن الفترة

 ١٬٤٩٥ -  ١٬٤٩٥ - - - ١٬٤٩٥ - - - - - اض قيمة إستثمارات أوراق مالية متاحة للبيعفإنخ

              بعد خصم الضريبة

صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات 
    بعد خصم الضريبة –مالية متاحة للبيع أوراق 

 -  -  -  -  -  )١٬٢٧٦(   -  -  - )١٬٢٧٦(   - )١٬٢٧٦(  

المعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة  من بيع 
  استثمارات أوراق مالية متاحة للبيع

 -  -  -  -  - ١١ -  ١١ -  -  -  ١١ 

  ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 

 ٢٣٠ -  ٢٣٠ ١٨٬٩٧٦ -  -  ٢٣٠ -  -  -  -  -   للفترة االخرإجمالي الدخل 

  ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 

)١٦٫٠٤٥( -  -  - -  -  -  -  ١٦٫٠٤٥ ٢٠١٦إصدار أسهم مجانية عن عام    -  -  - 

 - -  -  -  -  -  ٢٠١٦توزيعات نقدية مدفوعة عن عام 
 - 

 - )٨٫٠٢٢(  )٨٫٠٢٢(  
 - 

)٨٫٠٢٢(  

 ٢٬٣٨٤ -  ٢٬٣٨٤ -  -  -  -  -  -  -  ٤١٤ ١٬٩٧٠  تحويل سندات قابلة  للتحويل إلزاميا إلى رأس 

              المال

 ١٠٠٫٠٠٠ ١٠٠٫٠٠٠ -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   ١إصدار سندات دين رأس المال اإلضافي الفئة 

)١٩٥( -  -  -  -  -  -  -  -   اإلضافية ١الفئة قسيمة   )١٩٥(   - )١٩٥(  

رأس المال اإلضافي من  –مصروفات اإلصدار 
  ١الفئة 

 -  -  -  -  -  -  -  - )٣٢(  )٣٢(   - )٣٢(  

)٧٧٥( -  -  -  ٧٧٥ -  -  -  -   مخصص للقروض المعاد هيكلتها    -  -  - 

)٥٠٫٠٠٠( -  -  -  -  -  -  -   )١التحويالت (  ٥٠٫٠٠٠  -  -  - 

  ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 

)٥٤٢( ٧٧٥ ٩٨٨ ١٨٬٩٠٥ ١٧٬٦٠٧ ١٧٨٬٤٦٥  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠الرصيد كما في    -  - ٣٨٧٬٢٢٧ ١٠٠٫٠٠٠ ٢٨٧٬٢٢٧ ٧١٬٠٢٩ 

  ════ ════ ════ ════ ════ ════ ════ ════ ════ ════ ════ ════ 
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  ٤٧ من ٨صفحة   ذه البيانات المالية المرحلية المختصرةهجزءاً ال يتجزأ من  ١الى هـ  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من أ

  
  

  المرحلي المختصر (غير المدقق) التدفقات النقدية بيان
  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠أشهر منتهية في  تسعةلفترة 

 )ماني باآلالفلایر عُ (         
  

  سبتمبر ٣٠  
٢٠١٨  

  سبتمبر ٣٠
٢٠١٧  

      أنشطة التشغيل

  ٢٢٬٣٦٣  ٢٥٬٦٣٢  قبل الضريبة ،صافي الربح
      تسويات لـ:
  ١٬٤٩٤  ١٬٦٩٧  االستهالك 
  ٤٬٨٨٩  ١٤٬١٨٩  من أصول مالية  خسائر االئتمان مصاريف

  ١٬٥٢٠  ١٬٧٠١   من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة سائرلصافي  
  )٤٤٥(  -  أرباح من إستثمارات متاحة للبيع

  -  ١٬١٠٠  المشطوبةاالعمال الرأسمالية قيد التنفيذ 
  )٤٣٢(  )٦٦١(  يرادات من أنشطة اإلستثمارات اإلسالميةإ

  )٥٬٣٩٦(  )٩٬٨٩١(  فوائد من استثمارات
  ٣٬٩٦٧  ١٬٨٦٦  وائد مستحقة على قروض ثانوية  لسندات قابلة للتحويل إلزامية ف

  ──────  ──────  
  ٢٧٬٩٦٠  ٣٥٬٦٣٣  نقدية من أنشطة التشغيل قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل

  ١١٬٢٣٦  ١٥٬٤٦٣  مستحق من بنوك وإيداعات بسوق النقد
  )٩٧٬٠٢٥(  )١٣٤٬٤٥١(  القروض والسلف والتمويل 

  )٢٥٬٦١٢(  )٥٬٢٤٥(  محتفظ بها للمتاجرةالستثمارات الاستثمار في ا
  )٣٬٥٣٣(  )٢٧٬٦٧٢(  أصول أخرى

  ٢١١٬٨٦٧  ٣٩١٬٦٤٥  مستحقات لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد
  ٣١٬٩١٤  ٧٣٬٧١٥  ودائع العمالء
  ١٧٣  ١٧٤  شهادات إيداع

  ١٤٨  ٣٦٬٥٦٢  التزامات أخرى
  ──────  ──────  

  ١٥٧٬١٢٨  ٣٨٥٬٨٢٤  النقد من أنشطة التشغيل
  )٣٬٢٣٠(  )٤٬١١٨(  ضريبة دخل مدفوعة

  ──────  ──────  
 ١٥٣٬٨٩٨  ٣٨١٬٧٠٦  ضريبةال، بعد خصم صافي النقد من أنشطة التشغيل

  ══════  ══════  
      أنشطة االستثمار
  )١٩٬١١٥(  )٣٨٬٨٠٩(  الصافي، شراء استثمارات

  ١٥٬٩٨٣  ٧٦٣  متحصالت من بيع/استرداد استثمارات
  )٢٬٧٨٤(  )٢٬٨٤٦(  شراء ممتلكات ومعدات وتركيبات

  -  -  ممتلكات ومعدات وتركيباتمن بيع  المتحصل
  -  ٢١٠  ايرادات من أنشطة  االستثمار اإلسالمي

  ٥٬٦٢٧  ٩٬٨٩١  فوائد مستلمة من استثمار 
  ──────  ──────  

  )٢٨٩(  )٣٠٬٧٩١(  أنشطة االستثمار/ (المستخدم في) صافي النقد من 
  ══════  ══════  

      أنشطة التمويل
  )٨٬٠٢٢(  )٨٬٩٢٣(  أرباح مدفوعةتوزيعات 

ً قروض ثانوية وفوائد مدفوعة على    )٤٬٩٢١(  )١٬٦٢٣(  سندات قابلة للتحويل إلزاميا
  )٥٠٬٠٠٠(  -  سداد قروض ثانوية

  ١٠٠٬٠٠٠  )٧٬٧٤٦(  ١سندات دين رأس المال اإلضافي الفئة 
  )٣٢(  )٥٣(  ١سندات دين رأس المال اإلضافي الفئة إصدار مصروفات 

  ──────  ──────  
  ٣٧٬٠٢٥  )١٨٬٣٤٥(  أنشطة التمويلمن صافي النقد 

  ══════  ══════  
  ١٩٠٬٦٣٤  ٣٣٢٬٥٧٠  يماثل النقدصافي التغير في النقد وما 

  ١٢٠٬٠٧١  ١٣٬٥١٦  النقد وما يماثل النقد في بداية الفترة
  ──────  ──────  

  ٣١٠٬٧٠٥  ٣٤٦٬٠٨٦  النقد وما يماثل النقد في نهاية الفترة
  ══════  ══════  

      
  ٥٦٬٨٥٠  ١١٤٬٨٤٥  نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية (بإستثناء وديعة الرأس مالية)

ً  ٩٠خالل  من بنوك وإقراضات أخرى بسوق النقدمستحق    ١٠٤٬٤٥٤  ٢٣٬٦٧٣  يوما
ً يوم ٩٠خالل  ةستحقم استثمارات أوراق مالية   ١٨٥٬٢٤٨  ٢٧٣٬٩٨٧  ا

ً  ٩٠خالل  مستحقات لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد   )٣٥٬٨٤٧(  )٦٦٬٤١٩(  يوما
  ──────  ──────  
  ٣١٠٬٧٠٥  ٣٤٦٬٠٨٦  

  ══════  ══════  
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  ةالقانوني واألنشطة الرئيسي الشكل   ١أ
  

كشركة مساهمة عُمانية عامة وهو يقوم بصفة أساسية بمزاولة  ٢٠٠٧مارس  ٤تم تأسيس بنك صحار ش.م.ع.ع ("البنك") في سلطنة ُعمان في 
السلطنة. يمارس البنك  فروع للصيرفة اإلسالمية في ٧فرعاً و ثالثيناألنشطة التجارية واالستثمارية والصيرفة اإلسالمية من خالل شبكة من 

نشاطه بموجب ترخيص تجاري واستثماري وصيرفة إسالمية صادر عن البنك المركزي العُماني وهو مشمول بنظام البنك المركزي لتأمين الودائع 
، مسقط، سلطنة ١١٤حي الميناء رمز بريدي  ٤٤. العنوان المسجل للبنك هو ص.ب ٢٠٠٧أبريل  ٩المصرفية. بدأ البنك عملياته التشغيلية في 

  ُعمان. اإلدراج الرئيسي للبنك هو في سوق مسقط لألوراق المالية.
  

، حصل البنك على ترخيص لتشغيل نافذة الصيرفة اإلسالمية ("صحار اإلسالمي"). يقدم صحار اإلسالمي مجموعة ٢٠١٣إبريل  ٣٠اعتباراً من 
ة الرئيسية للنافذة قبول ودائع العمالء المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية وتقديم متكاملة من خدمات ومنتجات الصيرفة اإلسالمية. تتضمن األنشط

وتقديم تمويل متوافق مع الشريعة اإلسالمية بناًء على المرابحة والمضاربة والمشاركة واإلجارة واالستصناع والسلم والقيام بأنشطة االستثمار 
  يسمح بها اإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية.  خدمات مصرفية تجارية وأنشطة االستثمار األخرى التي

  
  ).موظف٧٠٧ -٢٠١٧ سبتمبر ٣٠ موظف، ٧٢٦-  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١( ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠موظفاً كما في  ٧٨٣يعمل بالبنك 

  
  أساس اإلعداد  ٢أ
  
  فقرة االلتزام  ١-٢أ
  

ً لمعايير التقارير المالية الدولية  وتعديالته والهيئة العامة لسوق المال  ١٩٧٤ومتطلبات قانون الشركات التجارية لعام تم إعداد القوائم المالية وفقا
  ولوائح البنك المركزي العُماني المطبقة.

  
والذي  ١ -، أصدر البنك المركزي العماني تعميم رقم ط ب٢٠٠٠المتعلق بتعديل القانون المصرفي رقم  ٦٩/٢٠١٢وفقاً للمرسوم السلطاني رقم 

ً له إطار تنظيمي ورقابي كامل للصيرفة اإلسالمية ("االطار"). يحدد اإلطار وسائل تمويل مسموح بها متعلقة بالتجارة تتضمن شراء  صدر وفقا
ت بضائع من قبل البنوك من عمالئها وبيعها مباشرةً لهم بربح مناسب في السعر على أساس الدفع اآلجل. لم يتم عكس هذه المشتريات والمبيعا

  ه الترتيبات في هذه القوائم المالية بهذه الطريقة، ولكنها مقيدة لمبلغ التسهيالت المستخدمة فعلياً والنسبة المالئمة للربح عليها.الناشئة من هذ
  

موعة إن مجتم عكس النتائج المالية لنافذة الصيرفة اإلسالمية في هذه القوائم المالية ألغراض التقرير بعد حذف المعامالت/ األرصدة بين الفروع. 
مؤسسات كاملة من بيانات مالية مستقلة لنافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار، صحار اإلسالمية، التي أعدت في إطار هيئة المحاسبة والمراجعة لل

  المالية اإلسالمية، يتم إدراجها ضمن التقرير السنوي للبنك.
  

  أساس القياس   ٢-٢أ
  

التاريخية فيما عدا األدوات المالية المشتقة واألصول المالية المحتفظ بها للمتاجرة والمتاحة للبيع التي تم تم إعداد القوائم المالية على أساس التكلفة 
  قياسها بالقيمة العادلة. 

  يتم عرض بيان المركز المالي بالترتيب التنازلي للسيولة حيث أن هذا العرض هو أكثر مالءمةً لعمليات البنك.
  

  العملة التنفيذية وعملة العرض   ٣-٢أ
  

ً تسهيال للقارئ. تم تحويل المبا لغ بالدوالر تم عرض هذه القوائم المالية بالريال العُماني وهو العملة التنفيذية للبنك وبالدوالر األمريكي أيضا
لایر  ١( ولایر ُعماني  ٠٫٣٨٥ر أمريكي = دوال ١األمريكي المعروضة في هذه القوائم المالية من مبالغ بالريال العُماني بسعر صرف يعادل 

  بيسة). تم تقريب جميع المعلومات المالية المعروضة بالريال العُماني والدوالر األمريكي إلى أقرب ألف، ما لم يذكر خالف ذلك. ١٠٠٠ُعماني = 
  
  استخدام التقديرات واالجتهادات  ٤-٢أ

  
التقارير المالية الدولية من اإلدارة القيام بوضع اجتهادات وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق  يتطلب إعداد القوائم المالية بما يتوافق مع معايير

  ت.السياسات المحاسبية ومبالغ األصول وااللتزامات والدخل والمصروفات الصادرة عنها التقرير. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرا
  

ة لها على بيانات مجال العمل وعلى العديد من العوامل األخرى التي يعتقد البنك أنها معقولة في ظل تستند التقديرات واالفتراضات المصاحب
  الظروف وتشكل نتائجها أساساً للقيام بوضع تقديرات عن القيم الدفترية لألصول وااللتزامات التي ال تكون واضحة من مصادر أخرى. 

  
التقدير إذا كان  تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها بشكل مستمر. يتم إدراج تعديالت التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل

والفترات المستقبلية. يتم مناقشة  التعديل مؤثراً على تلك الفترة فقط أو في فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كان التعديل مؤثراً على الفترة الحالية
  .٥أالتقديرات التي يعتبر البنك أن لها مخاطر جوهرية لتعديالت هامة في اإليضاح 
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  التغييرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات         ٣أ 
 معايير وتفسيرات جديدة ومعدلة      ١-٣أ

، والذي كان ساري المفعول للفترات السنوية التي  ٧Rوالمعيار الدولي للتقارير المالية  ٩الدولي للتقارير المالية  في هذه البيانات المالية ، قام البنك بتطبيق المعيار
 ، ألول مرة. لم يعتمد البنك في وقت مبكر أي معيار أو تفسير أو تعديل آخر تم إصداره ولكنه غير فعال بعد. ٢٠١٨يناير  ١تبدأ في أو بعد 

  األدوات المالية - ٩الدولي إلعداد التقارير المالية المعيار   أ-١-٣أ

  .كلذ دبع أو ٢٠١٨ ريناي ١ في يةولسنا راتللفت ٣٩ ليدولا لمحاسبةا رمعيا لمح ٩ لماليةا ريرللتقا ليدولا رلمعياا ليح

 لعام المقارنة المعلومات عن اإلبالغ تم ولذلك،. ٩ المالية للتقارير الدولي المعيار نطاق في المالية لألدوات ٢٠١٧ لعام المقارنة معلومات بيان بإعادة البنك يقم لم
 إلعداد الدولي المعيار اعتماد عن الناشئة الفروقتم االعتراف ب .٢٠١٨ لعام المقدمة بالمعلومات مقارنته يمكن وال ٣٩ الدولي المحاسبي المعيار بموجب ٢٠١٧

  .أ٦ المالحظة في عنها اإلفصاح ويتم ٢٠١٨ يناير ١ من اعتباًرا المحتجزة األرباح في مباشرة ٩ المالية التقارير

  والقياس التصنيف في التغييرات )١(

 والمشتقات، الملكية حقوق أدوات باستثناء المالية، األصول جميع تقييمل ٩ المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار يتطلب والقياس، التصنيف فئة لتحديد
 المحاسبي المعيار قياس فئات استبدال تم. لألدوات التعاقدية النقدية التدفقات وخصائص األصول إلدارة الكيان أعمال نموذج من مزيج أساس على

  :اآلتيبـ المطفأة والتكلفة االستحقاق حتى بها المحتفظو للبيع المتاحةو الخسارة أو الربح خالل من العادلة القيمة المالية لألصول ٣٩ الدولي

 ؛ المطفأة بالتكلفة الدين أدوات  

 االستبعاد؛ عند الخسارة أو الربح إلى تدويرها المعاد الخسائر أو األرباح مع اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة الدين أدوات  

 عند الخسارة أو الربح إلى الخسائر أو األرباح تدوير إعادة عدم مع ،القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في الملكية حقوق أدوات 
  أو ؛االستبعاد

 الخسارة أو الربح خالل من العادلة القيمة - المالية األصول.  

 عن الناشئة الخسائر أو المكاسب معاملة باستثناء ، ٣٩ الدولي المحاسبة معيار ظل في يه كما كبير حد إلى المالية المطلوبات عن المحاسبة ظلت
دخل الشركات  في الحركات هذه عرض يتمالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة.  في المحددة بالخصوم والمتعلقة بالمنشأة الخاصة االئتمان مخاطر

  .الدخل بيان إلى الحقة تصنيف إعادة دون )OCIالعاملة (

 األصول تصنيف يتم ذلك، من وبدالً . المضيف المالي األصل عن منفصلة المضمنة المشتقات تعد لم ،٩ المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار بموجب
 المطلوبات في المتضمنة المشتقات محاسبة تتغير لم .)١أ(-١-٣أ المالحظة في موضح هو كما ،ابه الخاصة التعاقد وشروط العمل لنموذج وفقًا المالية
  ).٢( أ -٣- ٤أ المالحظة في المضمنة بالمشتقات يتعلق فيما للبنك المحاسبية السياساتتم بيان . المالية غير المضيفة العقود وفي المالية

 المالية لتقاريرالعداد ا الدولية المعايير لتطبيق الكمي األثر عن اإلفصاح تم .د -٣-٤المالحظة أ في المالية ومطلوباته ألصوله البنك تصنيف شرح تم
  .٦أ المالحظة في ٢٠١٨ يناير ١ في ٩ رقم

  القيمة انخفاض حساب على التغييرات )٢(

 استبدال طريق عن القروض قيمة انخفاض خسائر على البنك محاسبة في جوهري تغيير إلى ٩ المالية التقارير عدادإل الدولي المعيار تطبيق أدى لقد
 ليدولا رلمعياا بلطيت(مستوى التوافق االقتصادي).   المتوقع االئتمان المستقبلي خسارة نهج مع ٣٩ الدولي المحاسبة معيار في المتكبدة الخسارة منهج

 ظالحتفاا ميت مل لتيا رىألخا ينيةدَ لا لماليةا ولألصوا روضلقا لجميع يةدالقتصاا تمادلخا داتلسن صمخص لتسجي كلبنا نم ٩ لماليةا ريرلتقاإلعداد ا
 على البدل هذا يستند لمالية.ا تلضماناا ودعقو روضلقا تمازالتا لیإ باإلضافةلقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة األصول المالية لفي  بها

 منذ االئتمان مخاطر في كبيرة زيادة هناك تكن لم ما ،القادمة عشر االثني األشهر في السداد عن التخلف باحتمال المرتبط المتوقع االئتمان المستقبلي
 في التغيير إلى يستند البدل فإن ،)) OCIالشركات العاملة (دخل في ( قيمته تنشأ أو شراؤه تم الذي اإلئتمان تعريف المالي األصل استوفى إذا. نشأتها

  .األصل عمر مدى على االئتمانات المستقبلية المتوقعة

 لتقاريرإلعداد ا الدولية المعايير لتطبيق الكمي األثر عن اإلفصاح تم. د-٣-٤رقم  احيضاإل في البنك قيمة انخفاض طريقة تفاصيل عن اإلفصاح تم
  .أ٦المالحظة في ٢٠١٨ يناير ١ في ٩ رقم المالية

   ٧Rرقم  المالية التقارير إلعداد الدولية لمعاييرل المالية األدوات إفصاحاتب -١-٣أ

وقام : ٧ المالية للتقارير الدولي لمعيارل اإلفصاح عن األدوات المالية تحديث تم ،٣٩ الدولي المحاسبة ومعيار ٩ المالية للتقارير الدولي المعيار بين الفروق إلظهار
 المالحظة في موضح هو كما االنتقالية اإلفصاحات التغييرات تشمل. ٢٠١٨ يناير ١ في تبدأ التي للسنة ٩  المالية لتقاريرا إلعداد الدولية المعايير مع البنك باعتماده

  .ز-٣-٢أ المالحظة في مبينةال المستخدمة والمدخالت االفتراضات مثلمستوى التوافق االقتصادي  حسابات حول والكمية النوعية المعلومات وتفاصيل ٦أ

  
  
  
  
  

  



  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
  

  ٤٧ من ١١صفحة   ذه البيانات المالية المرحلية المختصرةهجزءاً ال يتجزأ من  ١الى هـ  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من أ

  )تـابع( واإلفصاحات المحاسبية السياسات في التغيرات        ٣أ

  وتتعلق بعمليات البنك ٢٠١٧المعايير والتعديالت والتفسيرات التي دخلت حيز التطبيق في     ٢-٣أ
  

قام البنك بتطبيق كافة المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية (المجلس)  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١بالنسبة للسنة المنتهية في 
  . ٢٠١٧يناير  ١ز التطبيق بالنسبة للفترات التي تبدأ في ولجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية (اللجنة) التابعة للمجلس والتي تتعلق بعملياته والتي دخلت حي

 
  بيان التدفقات النقدية: مبادرة اإلفصاح ٧التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  
  ضرائب الدخل: إدراج األصول الضريبية المؤجلة عن الخسائر غير المحققة  ١٢التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  
 ٢٠١٦إلى  ٢٠١٤وية من دورة التحسينات السن   
  اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى: توضيح نطاق متطلبات اإلفصاح في معيار التقرير المالي  ١٢تعديالت على معيار التقرير المالي الدولي

  ١٢الدولي 
  

  ؤثر على المبالغ التي تم بيانها للسنة الحالية والفترات السابقة.لم يؤد تطبيق هذه المعايير والتفسيرات إلى أية تغييرات رئيسية في السياسات المحاسبية للبنك ولم ت
  
  المعايير والتعديالت والتفسيرات على المعايير الحالية التي لم تدخل حيز التطبيق بعد ولم يطبقها البنك بصورة مبكرة  ٣-٣أ

  ):٢٠١٦ ابريل ١"إيرادات من عقود مبرمة مع العمالء" (فترة التطبيق تبدأ من  ١٥معيار التقرير المالي الدولي   أ -٣-٣أ 

ً لمعيار  ٢٠١٤صدر المعيار في مايو   ً جديداً من خمس خطوات التي سيتم تطبيقها على اإليرادات الناشئة عن العقود المبرمة مع العمالء. وفقا ويؤسس نموذجا
وفِّر يتم إدراج اإليرادات بالمبلغ الذي يعكس العوض الذي تتوقعه المنشأة ليكون من حقها في مقابل نقل البضائع أو الخدمات إلى العمالء. تُ  ١٥مالي الدولي التقرير ال

على جميع المنشآت وسوف يحل محل جميع  نهج أكثر تنظيماً لقياس واالعتراف باإليرادات. معيار اإليرادات الجديد ينطبق ١٥مبادئ معيار التقرير المالي الدولي 
للفترات السنوية التي تبدأ في  المتطلبات الحالية لالعتراف باإليرادات بموجب معيار التقرير المالي الدولي. يتطلب تطبيق المعيار إما بالكامل أو ُمعدَّل بأثر رجعي

  مع السماح للتبني المبكر. ٢٠١٨يناير  ١أو بعد 

  ):٢٠١٩يناير  ١"عقود اإليجار" (فترة التطبيق تبدأ من  ١٦قرير المالي الدولي معيار الت  ب   -٣-٣أ

والذي يتطلب من المستأجرين إدراج الموجودات والمطلوبات لمعظم  ١٦، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معيار التقرير المالي الدولي ٢٠١٦في يناير  
"عقود اإليجار". يسمح بالتطبيق المبكر للمعيار،  ١٧تغير طفيف في المحاسبة القائمة في معيار المحاسبة الدولي عقود اإليجار. بالنسبة للمؤجرين، يوجد هناك 

 "اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء"، قد تم تطبيقه، أو يتم تطبيقه في ذات تاريخ لمعيار ١٧بشرط أن معيار اإليرادات الجديد، معيار التقرير المالي الدولي 
 .١٦التقرير المالي الدولي 

  السياسات المحاسبية الهامة          ٤-أ
  

  ى غير ذلك.تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل متوافق من قبل البنك لكافة الفترات المعروضة في هذه القوائم المالية ما لم ينص عل
  
  المعامالت بالعملة أجنبية        ١-٤أ

  
الية المسجلة المعامالت بالعملة األجنبية إلى عملة التشغيل بأسعار الصرف الفورية السائدة في تاريخ المعاملة.  يتم تحويل األصول وااللتزامات الميتم تحويل 

ائر العمالت األجنبية في البنود بالعمالت األجنبية بتاريخ التقرير إلى عملة التشغيل للشركة وفقا ألسعار الصرف الفورية السائدة في ذلك التاريخ. أرباح أو خس
لفترة والتكاليف المهلكة بالعمالت المالية هي الفرق بين التكاليف المهلكة بعملة التشغيل في بداية الفترة والتي تتم تسويتها بمعدل الفائدة الحقيقي والمدفوعات خالل ا

المالية بالعملة األجنبية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة يتم تحويلها إلى عملة التشغيل  األجنبية المحولة بسعر الصرف في نهاية الفترة. األصول وااللتزامات غير
اء األصول المالية غير النقدية بسعر الصرف السائد بتاريخ تحديد القيمة العادلة. فروق العملة األجنبية الناتجة عن التحويل يتم إدراجها بقائمة الدخل الشامل باستثن

ويتم تحويلها صنفة كمتاحة للبيع التي تدرج بالدخل الشامل اآلخر. يتم قياس األصول وااللتزامات غير النقدية بتكلفتها التاريخية بالعملة األجنبية مثل األسهم الم
  باستخدام معدل الصرف السائد بتاريخ المعاملة.

  
  اإليرادات إدراج والمصروفات  ٢-٤أ
  
  إيراد ومصروف الفائدة  أ -٢-٤أ

، يتم تسجيل إيرادات الفوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي  لكافة األدوات المالية التي  ٣٩ومعيار المحاسبة الدولي  ٩بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 
ات الفوائد على الموجودات المالية التي تحمل فائدة والتي تم يتم قياسها بالتكلفة المطفأة ، األدوات المالية المحددة في القيمة العادلة لسعر الصرف. يتم تسجيل إيراد

، على نحو مشابه للموجودات المالية التي تحمل فائدة كمتاحة للبيع أو ٩وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية  القيمة العادلة من خالل الربح والخسارة قياسها في 
، وذلك باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. إن معدل الفائدة الفعلي هو السعر الذي يقوم  ٣٩اسبي الدولي رقم المحتفظ بها حتى االستحقاق بموجب المعيار المح

  .افي القيمةبالضبط بالخصم من المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة خالل العمر المتوقع لألداة المالية أو ، عند اإلقتضاء ، فترة أقصر ، إلى ص
  

التي تشكل  ل الفائدة الفعلي (وبالتالي ، التكلفة المطفأة لألصل) من خالل األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة على الحيازة والرسوم والتكاليفيتم احتساب معد
ئد الثابت على مدى العمر المتوقع جزًءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. يعترف البنك بإيرادات الفوائد باستخدام معدل العائد الذي يمثل أفضل تقدير لمعدل العا

ة المنتج (بما في ذلك للقرض. ومن ثم ، فإنه يعترف بتأثير أسعار الفائدة المختلفة المحتملة التي يتم فرضها على مراحل مختلفة ، والخصائص األخرى لدورة حيا
  الدفعات المسبقة ، وفرض الغرامات والرسوم).

  
  تحصيلها ضمن مخصص انخفاض القيمة وتستثني من الدخل حتى يتم استالمها نقدًا.تدرج إيرادات الفوائد المشكوك في 

  
" ، يحسب البنك إيرادات الفوائد بتطبيق معدل ٣بالتالي "المرحلة  ) ويعتبرز- ٣-٤أ المذكرة عندما يصبح األصل المالي منخفًضا ائتمانيًا (وفقًا لما هو مذكور في 

ولم يعد هناك  )١٢٫٣٫٣٫١في إيضاح لمطفأة للموجودات المالية األصول. إذا تم معالجة الموجودات المالية (على النحو المبين الفائدة الفعلي على صافي التكلفة ا
  انخفاض في قيمة االئتمان ، يعود المصرف إلى حساب إيرادات الفوائد على أساس إجمالي.

  
  
  

  



  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
  

  ٤٧ من ١٢صفحة   ذه البيانات المالية المرحلية المختصرةهجزءاً ال يتجزأ من  ١الى هـ  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من أ

  )تـابع( السياسات المحاسبية الهامة     ٤أ

  اإليرادات والمصروفاتإدراج   ٢-٤أ
  
  أرباح وخسائر القيمة العادلة  ب-٢-٤أ
  

  لشامل اآلخر.التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر واألصول المالية المتاحة للبيع يتم عرضها في قائمة الدخل ا
  

ي القيمة العادلة والفائدة يعرض صافي الدخل من األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والذي يتضمن جميع التغيرات المحققة وغير المحققة ف
  وتوزيعات األرباح وفروق صرف العمالت األجنبية بقائمة الدخل. 

  
  إيراد توزيعات األرباح  ج-٢-٤أ

  
  ات األرباح عند نشوء الحق في استالم توزيعات األرباح. يتم إدراج توزيع

  
  الرسوم والعموالت  د-٢-٤أ

  عدل الفائدة الفعلي.  يتم إدراج إيراد ومصروفات الرسوم والعموالت والتي تشكل جزءاً ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي لألصل أو االلتزام المالي في قياس م
دراج هذه الرسوم يتضمن إيراد الرسوم والعموالت أتعاب خدمة الحسابات أو رسوم القرض ورسوم االستشارات ورسوم إدارة اإلستثمار وعموالت المبيعات. يتم إ

 يتوقع التزام القرض أن يؤدي والعموالت عند أداء الخدمات ذات الصلة. يتم احتساب رسوم القروض المشتركة ورسوم اإليداع عندما يتم ترتيب القرض. في حال ال
  إلى السحب من القرض، بالتالي فإن رسوم التزام القرض ذات الصلة يتم إدراجها على أساس القسط الثابت على مدى فترة االلتزام. 

  
  المخصصات  ه٢-٤أ
  

تقديره بشكل يعتمد عليه ومن المحتمل أن يتطلب تدفقا خارجا يتم إدراج المخصص إذا كان لدى البنك التزام قانوني أو استداللي جاٍر، كنتيجة لحدث ماٍض، يمكن 
دية المستقبلية بمعدل ما قبل للمنافع االقتصادية لسداد االلتزامات. المخصصات تعادل التكلفة المهلكة لاللتزامات المستقبلية التي يتم تحديدها بخصم التدفقات النق

  الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة بااللتزام. الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة
  
  مقاصة اإليراد والمصروف   و-٢-٤أ
  

والخسائر التي تنشأ من يتم عرض اإليرادات والمصروفات على أساس الصافي فقط عندما تسمح المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بذلك أو بالنسبة للمكاسب 
    لتجارية للبنك. مجموعة معامالت مماثلة لألنشطة ا

  
  التأثير الجوهري المؤقت  ز-٢-٤أ

لمؤقت إلى وجود دليل إن البنك معفى من تطبيق طريقة حقوق الملكية عندما يكون التأثير الجوهري على شركة زميلة مؤقتاً بشكل مقصود. يشير التأثير الجوهري ا
ا تأثير جوهري على الشركة المستثمر فيها وأن اإلدارة تستقطب المستثمرين لضخ على االستحواذ على شركة زميلة مع نية تخفيض حصتها بحيث ال يعود له

  رؤوس أموال جديدة في الشركة المستثمر فيها. يصنف االستثمار كمتاح للبيع في القوائم المالية.
  
  األصول وااللتزامات المالية         ٣-٤أ
 
  اإلعتراف  أ-٣-٤أ

والسلفيات والودائع واألوراق المالية الخاصة بالدين الصادرة وااللتزامات الثانوية في تاريخ  نشأتها. ويتم مبدئياً إدراج يقوم البنك بشكل مبدئي بإدراج القروض 
  جميع األصول وااللتزامات المالية األخرى بتاريخ المتاجرة حينما يكون البنك طرفاً في الشروط التعاقدية لألدوات.

  
  التصنيف  ب-٣-٤أ

احة المالية ضمن الفئات التالية: بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وقروض ومديونيات واستثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق ومتيصنف البنك أصوله 
  للبيع.  ويعتمد التصنيف على الغرض من اقتناء األصول المالية.  وتحدد اإلدارة تصنيف أصولها المالية عند اإلدراج األولي.

 
  يوم الربح أو الخسارة     ج-٣-٤أ
  

حظتها في معامالت السوق ، عندما يختلف سعر الصفقة أللداة عن القيمة العادلة عند اإلنشاء والقيمة العادلة مبنية على أسلوب تقييم باستخدام مدخالت فقط يمكن مال
، اذج ال يمكن مالحظة بعض مدخالتهااالت التي تستند فيها القيمة العادلة إلى نميدرك البنك الفرق بين سعر المعاملة والقيمة العادلة في صافي دخل المتاجرة. في الح

أو عندما يكون الجهاز تم  يتم تأجيل الفرق بين سعر المعاملة والقيمة العادلة ويتم االعتراف بها فقط في الربح أو الخسارة عندما تصبح المدخالت قابلة للمالحظة
  استبعاده.

  
  المالية والخصوم لألصول القياس اتئف    د-٣-٤أ

  :باآلتي قياسها يتم والتي لألصل، التعاقدية والبنود األصول إلدارة العمل نموذج على بناءً  المالية أصوله جميع البنك يصنف ،٢٠١٨ يناير ١ من اعتباًرا

 ؛١( د-٣-٤أ المالحظة في الموضح النحو على ، المطفأة التكلفة(    

  ؛ أو)٥د(-٣-٤) و أ٤د(-٣-٤أالمالحظة  في موضح هو كما ،القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر    

  ٧د(-٣-٤أرقم  المالحظة في موضح هو كما ،القيمة العادلة من خالل الربح والخسارة(.    

  

  

  



  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
  

  ٤٧ من ١٣صفحة   ذه البيانات المالية المرحلية المختصرةهجزءاً ال يتجزأ من  ١الى هـ  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من أ

  )تـابع( السياسات المحاسبية الهامة     ٤أ

  (تابع) الماليةاألصول وااللتزامات          ٣-٤أ
  
  (تابع) المالية والخصوم لألصول القياس اتئف    د-٣-٤-أ

 لخال نم لةدلعاا بالقيمة لماليةا دواتألا للبنك أن يصنف يجوز ،رلخسائا أو حبارألا لخال نم لةدلعاا بالقيمة تهارامتاجو تهمشتقا ةظمحف سقياو فبتصني كلبنا وميق
  .تلتناقضاا القياسات والتعرف على نم رکبي لبشک ليقل فإنه. إذا قام البنك بذلك، رلخسائا أو حبارألا

  المطفأة بالتكلفة المالية واالستثمارات للعمالء، والسلف القروض البنوك، من المستحق )١(

 للتحديد القابلة أو الثابتة الدفعات ذات المشتقة غير المالية األصول للعمالء والسلف والقروض البنك من المستحقة المبالغشملت  ،٢٠١٨ يناير ١ قبل
  :التي األصول بخالف ، نشط سوقٍ  في تسعيرها يتم لم والتي

   ؛القريب المدى على أو البنك بيعها فوراً  يعتزم  

 ؛ أوالمبدئي عترافاال للبيع عند ةمتاح اأنه على أوالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة  أساس على عينها البنك يكون   

 للبيع کمتاحة تصنيفها مت لتيوا ، نالئتماا دهورلت التي كانت نتيجة فبخال ،ليةوألا تهراستثماا جميع وهريج لبشک منها كلبنا رديست ال دق.  

 استيفاء حالة في المطفأة بالتكلفة األخرى المالية واالستثمارات العمالء إلى والسلف والقروض البنوك من المستحقة المبالغ بقياس البنك يقوم ، ٢٠١٨ يناير ١ من
  :التاليين الشرطين

 و ؛التعاقدية النقدية التدفقات تحصيل أجل من المالية باألصول االحتفاظ بهدف عمالاأل نموذج ضمن المالي صلألبا حتفاظالا يتم  

  على أساس المبلغ الشروط التعاقدية للموجودات المالية تنشأ في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تكون فقط مدفوعات أساسية ومتعلقة بالفوائد
  .الرئيسي غير المسدد

  :أدناه مبينة الشروط هذه تفاصيل

 العمل نموذج تقييم  

 العمل نموذج تقييم يتم ال. التجاري هدفه لتحقيق وجه أفضل المالية على األصول من لمجموعات إدارته كيفية يعكس الذي المستوى على أعماله نموذج البنك يحدد
  :مثل ملحوظة عوامل إلى ويستند المجمعة المحافظ من أعلى مستوى على ولكن حدة، على أداة كل أساس على بالبنك الخاص

 بها؛ الرئيسيين اإلدارة موظفي إبالغكيفية و األعمال من نموذجال هذا في بها المحتفظ المالية واألصول األعمال نموذج أداء تقييم كيفية  

 بها تدار التي الطريقة الخصوص وجه وعلى ،)التجاري النموذج ذلك في الموجودة المالية واألصول( األعمال نموذج أداء على تؤثر التي المخاطر 
  المخاطر؛ تلك

 النقدية التدفقات على أو المدارة لألصول العادلة القيمة إلى يستند التعويض كان إذا ما ،ال الحصر المثال سبيل على( األعمال مديري تعويض يةكيف 
  و ؛)المجمعة التعاقدية

 مهمة جوانب المبيعات وتوقيت وقيمة المتوقع التكرار يعتبر  ً   .البنك تقييم في ايضا

 التدفقات تحقيق تم إذا. االعتبار في" الضغط حالة" أو" األسوأ الحالة" سيناريوهات وضع دون معقول بشكل متوقعة سيناريوهات على العمل نموذج تقييم يعتمد
 يدرج ولكنه هذا، العمل نموذج في بها المحتفظ المتبقية المالية األصول تصنيف البنك يغير ال للبنك، األصلية التوقعات عن تختلف بطريقة المبدئي التحقق بعد النقدية

  .قدما للمضي حديثًا المشتراة أو حديثًا نشأت التي المالية النشاطات تقييم عند المعلومات هذه

 مدفوعات األصل والفائدة لوحدهما اختبار )test SPPI(  

 هذا لغرض" األصل" يعرف. SPPI اختبار تستوفي كانت إذا ما لتحديد المالية لألصول التعاقدية الشروط بتقييم البنك يقوم التصنيف، عملية في ثانية كخطوة
 أو ألصل تسديد هناك كان إذا ،ال الحصر المثال سبيل على( المالي األصل عمر مدى على يتغير وقد األولي اإلقرار عند المالي لألصل العادلة القيمة بأنه االختبار

  ) .خصم/  قسط إهالك

 وينظر الحكم بتطبيق البنك يقوم ،SPPI بتقييم للقيام. االئتمان ومخاطر للنقود الزمنية القيمة في النظر عادةً  هي اإلقراض ترتيبات إطار في االهتمام عناصر أهم إن
  .الفائدة سعر تحديد فيها يتم التي والفترة المالي، األصل تقييم بها يتم التي العملة مثل الصلة ذات العوامل في

 اإلقراض بترتيب المرتبطة غير التعاقدية النقدية التدفقات في التقلبات أو المخاطر من األدنى الحد مجرد من أكثر تفرض التي التعاقدية الشروط تؤدي ال المقابل، في
القيمة  في المالي األصل قياس يتعين الحاالت، هذه مثل في. . المستحق المبلغ على وفائدة أصل مدفوعات فقط تكون التي التعاقدية النقدية التدفقات إلى األساسي

  العادلة من خالل الربح والخسارة.

  

  



  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
  

  ٤٧ من ١٤صفحة   ذه البيانات المالية المرحلية المختصرةهجزءاً ال يتجزأ من  ١الى هـ  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من أ

  )تـابع( السياسات المحاسبية الهامة     ٤أ

  (تابع) األصول وااللتزامات المالية         ٣-٤أ
  
  (تابع) المالية والخصوم لألصول القياس اتئف    د-٣-٤-أ

  الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مسجلة مشتقات )٢(

  :التالية الثالث الخصائص يحمل آخر عقد أو مالية أداة هو مشتقال

 أو األسعار أو األسعار مؤشر أو األجنبي الصرف سعر أو السلعة سعر أو المالية األداة سعر أو لفائدةالمحدد ل سعرال في للتغير نتيجة قيمته تتغير 
 أي( العقد في لطرف محدد غير فهو مالي، غير متغير حالة في ذلك يكون أن شريطة آخر، متغير أو االئتمان مؤشر أو االئتماني التصنيف

  ؛")األصيلا"

 ستجابةا لها نتكو أن يُتوقع التي دلعقوا من ىخرأ اعنوي أأل بمطلو هو مما صغرأ صليأ ريستثماا صافي أو ليأو رستثماا صافي أي يتطلب ال 
  ؛قلسوا ملاعو في اتللتغير مماثلة

 مستقبلي تاريخ في تسويتها يتم.  

 العمالت صرف وعقود العمالت مقايضة وعقود اآلجلة والعقود الفائدة أسعار مقايضات هذه وتشمل. مختلفة مقابلة أطراف مع مشتقة معامالت في البنك يدخل
 وكالتزامات ،موجبة العادلة قيمتها تكون عندما كأصول والمدفوعة العادلة بالقيمة المشتقات تسجيل يتم. األجنبية والعمالت الفائدة أسعار وخيارات اآلجلة األجنبية

 العادلة القيمة في التغيرات تدرج. ب ١٧ المالحظة في منفصل بشكل المشتقات لهذه العادلة والقيمة االسمية القيمة عن اإلفصاح يتم. سالبة العادلة قيمتها تكون عندما
  م.-٤-٤أ المالحظة في التحوط محاسبة إفصاحات تقديم تم. التحوط محاسبة تطبيق يتم لم ما ،المتاجرة دخل صافي في للمشتقات

  المضمنة المشتقات

 بطريقة المدمجة لألداة النقدية التدفقات بعض ه فىتأثيراختالف  مع مشتق غير مضيف عقد على أيًضا تشتمل هجين أداة مكونات أحد هي المضمنة المشتقات إن
ً  تعديلها العقد يتطلب قد التي النقدية التدفقات كل أو بعض في الضمني المشتق يتسبب. المنفصلة المشتقة تشبه  سلعة سعر أو مالية أداة سعر أو محدد فائدة لمعدل وفقا

 محددة ليست تكون ،ليالما غير متغيرال حالة في شريطة، آخر، متغير أو مؤشر ائتمان أو ائتماني تصنيف أو معدالت أو أسعار مؤشر أو أجنبي صرف سعر أو
 ليسيكون  دوات،األ تلك من آخر مقابل طرف لديه أو دوات،األ هذا عن مستقل بشكل التعاقدي للتحويل قابل ولكنه مالية، بأداة المرتبط المشتق إن. العقد في لطرف
 غير عالقاتالو والمطلوبات المالية األصول في المتضمنة المشتقات مع ،٣٩ الدولي المحاسبي المعيار بموجبتم التعامل، . منفصلة مالية أداة ولكنه ضمنيًا، مشتقًا

  .)أعاله موضح هو كما( المشتق تعريف استوفت إذا العادلة بالقيمة لهاتسجي تميو منفصلة كمشتقات المضيفة

 تصنيفه تم أو للمتاجرة به محتفظال نفسه هو المضيف العقد يكن ولم المضيف، بالعقد الخاصة بتلك وثيقًا ارتباًطا مرتبطة االقتصادية والمخاطر الخصائص تكن لم
 في التغيرات تسجيل مع المتاجرة محفظة في العادلة بالقيمة المضيفة الشركة عن المنفصلة الضمنية المشتقات إدراج تمالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة.  في

  .الدخل قائمة في العادلة القيمة

 المطلوبات في المدرجة بالمشتقات يتعلق فيما الطريقة بهذه حساباته البنك يواصل الدولية، المالية التقارير معايير من٩المعيار تطبيق ومع ،٢٠١٨ يناير ١ من ابتداءً 
  .د -٣-٤أ المذكرة في المبين النحو على الشركة وتقييمات األعمال نموذج أساس على مصنفة المالية األصول أن غير. المالية غير المضيفة والعقود المالية

  للمتاجرة بها محتفظ مالية مطلوبات أو مالية موجودات )٣(

 خالل من األجل قصيرة أرباح لتحقيق أساسي بشكل إصدارها أو شراؤها تم عندما للمتاجرة بها محتفظ هي كما المالية المطلوبات أو المالية األصول البنك يصنف
 يتم. القصير المدى على األرباح جني من األخير النمط على دليل عنها يوجد والتي معاً، تدار التي المالية األدوات محفظة من جزًءا تشكل أو التجارية األنشطة
 تسجيل يتم. المتاجرة دخل صافي في العادلة القيمة في التغيرات إثبات يتم. العادلة بالقيمة المالي المركز بيان في للمتاجرة بها المحتفظ والمطلوبات األصول تسجيل

ً  المتاجرة دخل صافي في التوزيعات أو الفوائد أرباح أو إيرادات   .السداد في الحق تحديد يتم عندما أو العقد، لشروط وفقا

 المدى على الشراء إعادة أو البيع لغرض أساسي بشكل عليها الحصول تم التي العمالء وقروض القصيرة والمراكز واألسهم الدين سندات التصنيف هذا يشمل
  .القريب

  )٢٠١٨ يناير ١ من المطبقة السياسةالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ( في الدين أدوات )٤(

 عندالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ب المقاسة الدين بأدوات الخاص ٩ رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار بموجب الجديدة الفئة البنك يطبق
  :التاليين الشرطين استيفاء

 و ؛المالية األصول وبيع التعاقدية النقدية التدفقات جمع خالل من هدفه تحقيق يتم أعمال نموذج ضمن داةألبا حتفاظاال يتم  

  باختبار المالي لألصل التعاقدية الشروطتفي SPPI.  
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  ٤٧ من ١٥صفحة   ذه البيانات المالية المرحلية المختصرةهجزءاً ال يتجزأ من  ١الى هـ  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من أ
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 أدوات قياس يتم. ٣٩ رقم الدولي المحاسبة معيار بموجب للبيع متاحة مالية كاستثمارات السابق في تصنيفها تم موجودات على كبير حد إلى دواتألا هذه تشتمل
شركات الشامل للدخل ال  في بها المعترف العادلة القيمة في التغيرات عن ناتجة وخسائر أرباح وجود مع العادلة بالقيمة الثابت الدخل خالل من العادلة بالقيمة الدين

 قياسها تم لتيا لماليةا داتللموجو بالنسبة لطريقةا بنفس لخسائرا أو حبارألا في ألجنبيةا تلعمالا فصر رسعاأ خسائرو حباوأر ئدالفوا اداتيرإ رجتدالعاملة. 
القيمة العادلة من خالل الدخل ( بالقيمة العادلة الدين ألدواتمستوى التوافق االقتصادي  حسابات إن. )١د(-٣-٤أ لمالحظةا في موضح وه كما ةلمطفأا بالتكلفة

ما يأتي أوالً،  أساس على منه التخلص يتم فإنه الضمان، نفس في واحد استثمار من بأكثر البنك يحتفظ عندما. )٣(ز-٣-٤أ المالحظة في موضحة )الشامل اآلخر
ً  بها المعترف المتراكمة الخسائر أو األرباح تصنيف إعادة يتم ، االستبعاد عند. FIFO يخرج أوالً  ويتم تصنيفها  من الدخل الشامل دخل الشركات العاملة  في سابقا
  .الخسارة أو الربح إلىمن الدخل 

  )٢٠١٨ يناير ١ من المطبقة السياسةالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ( في الملكية حقوق أدوات )٥(

 تفي مادعنالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  في ملکية وقحق دواتکأ مألسها في تهراستثماا ضبع فتصني حياناًأ كلبنا ريختا ،ئيدلمبا رافالعتا دعن
  .بأداة أداة أساس على التصنيف هذا تحديد يتم. رةللمتاج بها ظمحتف سليو للعرض: ٣٢لي دولا لمحاسبةا لمعيار األدوات المالية بجوبم لملکيةا وقحق فيربتع

 أخرى تشغيلية كإيرادات الخسارة أو الربح في األرباح توزيعات إثبات يتم. الربح إلى أبداً  تدويرها إعادة يتم ال الملكية حقوق أدوات على والخسائر المكاسبهذه 
لشركات لالشامل  دخل في المكاسب هذه تسجيل يتم الحالة، هذه وفي األداة، تكلفة من جزء كاسترداد العائدات هذه من البنك يستفيد عندما إال الدفع، حق إثبات عند

  .القيمة انخفاض لتقديرالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  في األسهم أدوات ال تخضع العاملة.

  الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مالية ومطلوبات مالية موجودات )٦(

 قياسها بيج أو ئيدلمبا رافالعتا دعن دارةإلا لقب نم تعيينها مت لتيوا رةللمتاج بها ظلمحتفا رغي وداتجولما يه لفئةا هذه في لماليةا تباولطلموا وداتجولما
  بأداة: أداة أساس على التصنيف هذا تحديد يتم. التالية المعايير أحد استيفاء يتم عندما. ٩ لماليةا ريرللتقا ليدولا رلمعياا بجوبم لةدلعاا للقيمة فقاًو ميةزالإ ورةبص

 الخسائر أو باألرباح االعتراف أو االلتزامات أو األصول قياس من ذلك بخالف تنشأ قد التي المتسقة غير المعاملة كبير بشكل يقلل أو يزيل التعيين 
  مختلف؛ أساس على عليها

 المالية األصول أو( المالية المطلوبات من مجموعة من جزًءا) ٣٩ الدولي المحاسبة معيار بموجب ٢٠١٨ يناير ١ حتى واألصول( المطلوبات تمثل ، 
التي تدار ويتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة ، وفقا إلستراتيجية إدارة المخاطر أو االستثمار  ،)٣٩ الدولي المحاسبة معيار بموجب كالهما أو

  الموثقة ؛ أو

 تقم لم إذا إال ضمنية،ال المشتقات من أكثر أو واحد على تحتوي التي) ٣٩ الدولي المحاسبي المعيار بموجب ٢٠١٨ يناير ١ حتى واألصول( المطلوبات 
 أداة تم اعتبار تحليل وجود عدم أو التحليل من القليل مع واضًحا كان أو واضح، بشكل العقد يتطلبها أن الممكن من كان التي النقدية التدفقات بتعديل
  ة.محظور ةالمضّمن المشتق (فصول) فصل أن مرة ألول مشابهة

 العادلة القيمة في التغيرات تسجل. العادلة بالقيمة المالي المركز بيان في الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية والمطلوبات المالية األصول تسجيل يتم
 الئتمانا مخاطر في التغيرات بسببالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة  في المصنفة للمطلوبات العادلة القيمة في الحركات باستثناء والخسارة الربح في

 إلى تدويرها إعادة تتم وال لشركات العاملةالدخل الشامل ل دخل خالل من الخاص ئتمانياال حتياطياال في العادلة القيمة في التغيرات هذه تسجيل يتم. بالبنك الخاصة
 الفوائد مصروفات أو الفوائد إيرادات فيالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة  في المحددة دواتاأل من المتكبدة أو المكتسبة الفوائد تستحق. الخسارة أو الربح
 الفوائد تسجيل يتم. دواتألا من يتجزأ ال جزًءا تشكل مؤهلة تالمعام وتكاليف قسط/ خصم أي عتبارالا في خذألا مع الفعلي، الفائدة معدل باستخدام التوالي، على

 المقاسة الملكية حقوق أدوات من األرباح توزيعات إيرادات تسجيل يتم. التعاقدية الفائدة سعر باستخدام العادلة القيمة بقياس إلزاًما المطلوبة األصول من المكتسبة
  .السداد في الحق إثبات عند أخرى تشغيلية كإيرادات الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة

  .المسحوبة غير القروض والتزامات االعتماد وخطابات المالية الضمانات )٧(

  .قروض والتزامات ائتمانية وخطابات مالية ضمانات البنك يصدر

 البنك التزام قياس يتم المبدئي، عترافالا بعد. المستلمة العالوة كونها العادلة، بالقيمة) المخصصات ضمن( المالية البيانات في مبدئيًا المالية الضمانات إثبات يتم
 تقدير أفضل - ٣٩ الدولي المحاسبي للمعيار وفقًا الدخل، بيان في به المعترف المتراكم طفاءإلا ناقًصا مبدئياً، به المعترف للمبلغ علىألا بالقيمة ضمان كل تحت

مستوى التوافق االقتصادي  تخصيص يتم – ٩ لماليةا يررللتقا ليولدا رلمعياا بموجب - أو ، نللضما نتيجة باعتباره ينشأ مالي التزام أي لتسوية المطلوبة للنفقات
 فترة مدى على الثابت القسط أساس على والعموالت الرسوم إيرادات بصافي الدخل بيان في المستلم القسط إثبات يتم. ز-٣-٤المالحظة أ في المبين على النحو

  .الضمان

ً  محددة بشروط قرض تقديم البنك على بموجبها يتعين التزامات هي االعتماد وخطابات المسحوبة غير القروض التزامات  على االلتزام، مدة مدار على للعميل، سلفا
 هذه تقع ،٢٠١٨ يناير ١ من اعتباًرا ولكن مرهقًا، عقدًا كان إذا للعقد مخصص تكوين تمي ،٣٩ الدولي المحاسبة معيار وبموجب المالية، الضمانات عقود غرار
  مستوى التوافق االقتصادي. متطلبات نطاق ضمن العقود

  

  



  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
  

  ٤٧ من ١٦صفحة   ذه البيانات المالية المرحلية المختصرةهجزءاً ال يتجزأ من  ١الى هـ  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من أ

  )تـابع( السياسات المحاسبية الهامة     ٤أ

  (تابع) األصول وااللتزامات المالية         ٣-٤أ
  
  (تابع) المالية والخصوم لألصول القياس اتئف    د-٣-٤-أ

 يتم ولم السوق، شروط على اتقديمه يتم أن على المتفقحيث هي القروض  ،بةولمسحا رغي تمازااللتوا نالئتماا تاباطخو لماليةا تللضمانا السميةا يةدلتعاقا لقيمةا
  .المالي المركز بيان في هاتسجيل

 قروض التزامات بإصدار أحيانًا البنك يقوم. ١١ يضاحإلا في المقابلةمستوى التوافق االقتصادي  مع جنب إلى جنبًا دواتألا لهذه سميةالا القيم عن فصاحإلا يتم
رقم    ة ظلمالحا في ضحوم هو کمامستوى التوافق االقتصادي ( مبالغ صمخص مبلغ دلبمع الحقًا تمازااللتا هذه سقيا ميت. السوقية الفائدة أسعار من أقل بسعر

  .للمسجا لخدلل مکرالمتا لمبلغا ، مناسبا كلذ ونيک مادعن ،أقلئياً دمب به رفلمعتا لمبلغوا) ز-٣-٤أ

  )٢٠١٨ يناير ١ قبل المطبقة السياسة( للبيع المتاحة المالية االستثمارات )٨(

 بها كمحتفظ المصنفة غير ستثماراتالا تلك هي للبيع كمتاحة المصنفة سهمألا في ستثماراتالا إن. والديون الملكية حقوق للبيع المتاحة المالية األصول تتضمن
 استجابة بيعها ويمكن الزمن من محددة غير لفترة بها االحتفاظ يقصد الفئة هذه في الدين أوراق إن. الخسارة أو الربح لخال من العادلة بالقيمة المصنفة أو للمتاجرة

  .السوق ظروف في للتغيرات استجابة أو السيولة الحتياجات

  .للبيع كمتاحة مدينة ذمم أو قروض أي البنك يحدد لم

  .العادلة بالقيمة حقًاال للبيع المتاحة المالية لستثماراتالا قياس يتم ولي،ألا القياس بعد

 يتم عندما. للبيع المتاحة المالية للموجودات العادلة القيمة في التغير في) اآلخر الشامل الدخل( الملكية حقوق في مباشرة المحققة غير والخسائر األرباح إثبات يتم
ً  بها المعترف المتراكمة الخسارة أو الربح إثبات يتم االستثمار، من التخلص  ميت. األخرى التشغيل إيرادات في الخسارة أو الربح في المساهمين حقوق في سابقا

 مع المحققة رباحألا توزيعات إثبات يتم لفعليا دةلفائا رسع دامباستخ دةفائ راداتکإي للبيع لمتاحةا لماليةا راتباالستثما ظالحتفاا مع لمحققةا دئوالفا نع غإلبالا
 هذه لالاضمح عن الناتجة الخسائر إثبات يتم. الدفع حق إثبات عند أخرى تشغيلية كإيرادات الخسائر أو رباحألا في للبيع متاحة مالية بإستثمارات لحتفاظالا
  .للبيع المتاحة ستثماراتالل العادلة القيمة في التغير من حذفها ويتم للبيع المتاحة المالية األصول انخفاض من الخسارة أو الربح في ستثماراتالا

  )٢٠١٨ يناير ١ قبل المطبقة السياسة( االستحقاق حتى بها المحتفظ المالية االستثمارات )٩(

 يجابيةإلا النية البنك لدى يكون ثابت واستحقاق للتحديد قابلة أو ثابتة دفعات ذات مشتقة غير موجودات هي ستحقاقالا تاريخ حتى بها المحتفظ المالية األصول إن
  .للبيع اإلتاحة أو الخسارة أو الربح لالخ من العادلة بالقيمة تصنيفها يتم ال والتي ستحقاقالا تاريخ حتى بها حتفاظالا على والقدرة

  .الفعلية الفائدة طريقة باستخدام المطفأة بالتكلفة الحقًا قياسها ويتم والتزايدية المباشرة المعاملة تكاليف ذلك في بما العادلة بالقيمة مبدئيًا إثباتها يتم

 غالبإلا يتم القيمة، في نخفاضالا حالة في". فوائد إيرادات" كـ تسجيلها ويتم الشامل الدخل بيان في االستحقاق حتى بها المحتفظ االستثمارات على الفوائد إدراج يتم
  ".ستثماراتالا قيمة في انخفاض" أنها على الشامل الدخل بيان في بها عترافالا ويتم ستثمارلال الدفترية القيمة من كاستقطاع القيمة في نخفاضالا خسارة عن

  
  اإلعتراف إلغاء     ه-٣-٤أ

  المالية األصول )١(

  :إذا االقتضاء عند) مماثلة مالية أصول مجموعة من جزء أو مالي أصل من جزء أو( مالي أصل استبعاد يتم

 أو األصل؛ من النقدية التدفقات استالم حقوق صالحية انتهت  

 ثالث طرف إلى مادي تأخير دون بالكامل المستلمة النقدية التدفقات دفع عاتقه على تحمل أو األصول من النقدية التدفقات تلقي في حقوقه بنقل البنك قام 
  :وإما ؛" العابر المرور" ترتيبات بموجب

 أو ؛جوهري بشكل األصل ومزايا مخاطر جميع بتحويل البنك قام  

 ألصل.ا على ةلسيطرا بتحويل مقا لكنهو ،جوهري بشكل ألصلا داتموجوو مخاطر بكافة ظالحتفاا أو بنقل لبنكا ميق لم  

 األصل ومزايا مخاطر بجميع جوهري بشكل حتفظي لم أو بنقل يقم ولم مرور، ترتيبات برمي أو أصل من النقدية التدفقات تلقي في حقوقه بنقل البنك يقوم عندما
 االلتزام على بالتعرف أيًضا البنك يقوم الحالة، هذه في. األصول في المشاركة في البنك استمرار مدىف به لمعتر هو األصل فإن األصل، على السيطرة وتحويل
 لتيا رةلمستما کةرلمشاا سقيا ميت. البنك بها يحتفظ التي وااللتزامات الحقوق يعكس أساس على بها المرتبطة والمطلوبات المنقولة األصول قياس يتم. به المرتبط

  .دادهس كلبنا نم بلطي أن نيمک مبلغ قصیوأ للألص ألصليةا يةرفتدلا بالقيمة لةولمنقا وداتجولما علی نضما لشک ذتأخ
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  ٤٧ من ١٧صفحة   ذه البيانات المالية المرحلية المختصرةهجزءاً ال يتجزأ من  ١الى هـ  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من أ

  )تـابع( السياسات المحاسبية الهامة     ٤أ

  (تابع) اإلعتراف إلغاء    ه-٣-٤أ

  المالية الخصوم )٢(

 بشروط المقرض نفس من آخر بواحد قائم مالي التزام استبدال يتم عندما. لتزامالا انتهاء أو إلغاء أو لتزامالا من عفاءإلا يتم عندما المالية المطلوبات استبعاد يتم
 األصلي االلتزام من استبعاد أنه على التعديل أو التبادل هذا مثل مع التعامل يتم  ،جوهري بشكل الحالي االلتزام شروط تعديل يتم أو كبير، حد إلى مختلفة

  .الخسارة أو الربح في المدفوع والمبلغ صليألا المالي لتزامالل الدفترية القيمة بين الفرق إثبات يتم. جديدة بمسؤولية واالعتراف

  تعويض األصول المالية والمطلوبات المالية     و-٣-٤أ
  

لمقاصة المبالغ المعترف ا يتم تعويض الموجودات المالية والمطلوبات المالية فقط والمبلغ الصافي المعلن في بيان المركز المالي عندما يكون هناك حق ملزم قانونً 
عندما  بها ويعتزم البنك إما تسوية على أساس صاف أو تحقيق األصل وتسوية المسؤولية في وقت واحد. يتم عرض الدخل والمصروف على أساس صاٍف فقط

  .تسمح به المعايير المحاسبية أو لألرباح والخسائر الناشئة عن مجموعة من المعامالت المماثلة
  
  )٢٠١٨ يناير ١ من المطبقة السياسة( المالية األصول قيمة انخفاض     ز-٣-٤-أ

  مستوى التوافق االقتصادي مبادئ على عامة نظرة )١(

 معيار في المتكبدة الخسارة منهج استبدال طريق عن جوهري بشكل البنك خسارة أسلوب تغيير إلى الدولية المالية التقارير معايير من ٩ المعيار تطبيق أدى لقد
 لجميع المتوقعة ئتمانالا خسائر مخصصات بتسجيل البنك يقوم ،٢٠١٨ يناير ١ منذمستوى التوافق االقتصادي.  في األمام إلى التطلع نهج مع ٣٩ الدولي المحاسبة
 والتي القسم هذا في المالي، الضمان وعقود القروض التزامات مع جنب إلى جنبًا المتحد، الخليج بنك في بها المحتفظ غير خرىألا للديون المالية صولألوا القروض

ً جميع إليها يشار   .٩ لماليةا يررللتقا ليولدا رلمعياا بموجب لقيمةا ضالنخفا تخضع ال لملكيةا أدوات". المالية دواتألا" باسم ا

 مستوىLT أو الحياة مدى المتوقعة االئتمان خسارة( األصل عمر مدى على حدوثها المتوقع االئتمان خسائر علىمستوى التوافق االقتصادي  مخصص يستند
 شهًرا ١٢ خالل المتوقعة االئتمانية الخسارة على البدل يستند الحالة، هذه وفي نشأتها، منذ االئتمان مخاطر في كبيرة زيادة هناك تكن لم ما ،التوافق االقتصادي)

  .االئتمان مخاطر في كبيرة زيادة هناك كانت إذا ما لتحديد البنك سياساتمستوى التوافق االقتصادي).  شهر ١٢(

 خالل من األولي، االعتراف منذ كبير بشكل زادت قد المالية لألداة االئتمانية المخاطر كانت إذا ما حول تقرير فترة كل نهاية في تقييمٍ  إلجراء سياسة البنك وضع
  . من األداة المتبقي العمر مدى على يحدث الذي التقصير مخاطر في التغير في النظر

  :أدناه موضح هو كما ،) POCIالشركات العاملة (دخل  و ٣ والمرحلة ٢ والمرحلة ١ المرحلة إلى قروضه بتجميع البنك يقوم أعاله، المذكورة العملية على بناءً 

 برنامج يشمل كمامستوى التوافق االقتصادي.  شهر ١١٢ علی مبني دلب دراكبإ كلبنا وميق رة،م ولأل روضبالق رافالعتا ميت مادعن: لیوألا حلةرلما 
   .الثانية المرحلة من القرض تصنيف إعادة وتم االئتمان مخاطر فيها تحسنت التي المرافق أيًضا األولى المرحلة

 الثانية المرحلة قروض تتضمن. تللتکلفا صمخص لبتسجي كلبنا وميق ،نشأته ذمن نالئتماا طرمخا في رةکبي دةياز رضلقا رهظي مادعن: لثانيةا حلةرلما 
  .الثالثة المرحلة من القرض تصنيف إعادة وتم االئتمان مخاطر تحسنت حيث تسهيالت، أيًضا

 التوافق االقتصادي ويخصص مستوى لبتسجي كلبنا وميق. نالئتماا منخفضة رتعتب لتيا روضلقا: لثالثةا حلةرلما  .  

 لألصل الدفترية القيمة إجمالي تخفيض يتم منه، نسبة أو الكامل القائم للمبلغ إما استردادها بشأن معقولة توقعات أي البنك لدى ليس التي المالية للموجودات بالنسبة
  .المالي لألصل) جزئي( استبعاد بمثابة هذا يعتبر. المالي

  مستوى التوافق االقتصادي حساب )٢(

 الفائدة لسعر تقريبي بسعر مخصوًما المتوقع، النقدي النقص لقياس لالحتمال مرجحة سيناريوهات أربعة إلى استنادًامستوى التوافق االقتصادي  بحساب البنك يقوم
ً  للجهة المستحقة النقدية التدفقات بين والفرق النقديه العجز. الفعلي   .استالمها الجهة تتوقع التي النقدية والتدفقات للعقد وفقا

  :التالي النحو على الرئيسية والعناصرمستوى التوافق االقتصادي  حساب آليات توضيح يتم

 في السداد عن التخلف يحدث قد. معين زمني أفق خالل السداد عن التخلف الحتمال تقدير هو االفتراضي االحتمال حتمالاال - االحتمال االفتراضي 
  .المحفظة في زالت وال السابقة التسهيالت استبعاد يتم لم إذا فقط المحددة الفترة خالل محدد وقت

 في المتوقعة التغييرات مراعاة مع مستقبلي، افتراضي تاريخ في للتعرض تقدير هو التقديرات عند االفتراضي التعرض - التعرض االفتراضي 
 والفائدة المرافق لاللتزام المتوقع التوقعو ذلك غير أو بالعقد مقرراً  كان سواء والفائدة، الدين أصل سداد ذلك في بما التقرير، تاريخ بعد التعرض
 .الضائعة المدفوعات من المستحقة

 ) الخسارة االفتراضية المعطاةLGD(- نمعي تقو في زعج فيها دثيح لتيا لحالةا في لناشئةا رةللخسا ريدتق يه االفتراضية المعطاة رلخسائا رتعتب 
 كنسبة عادة عنها التعبير يتم. ضمانات أي تحقيق من ذلك في بما تلقيها، البنك يتوقع التي وتلك المستحقة التعاقدية النقدية التدفقات بين الفرق إلى ويستند
   .التعرض االفتراضي من مئوية
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 أكثر وهبوط") ١ السلبي الجانب(" معتدل سلبي وهبوط صعودي وجانب أساسية حالة( سيناريوهات أربعة البنك يدرس ،sمستوى التوافق االقتصادي تقدير عند
 يشتمل ، االقتضاء عند. خسارة افتراضيةو تعرض افتراضي و مختلفة احتمال افتراضية بنوبات البرامج هذه من واحد كل ويرتبط")). ٢ السلبي الجانب(" شدة
ً أيض المتعددة اتالسيناريوه تقييم  لبيع استالمه يتم قد الذي المبلغ أو الضمانات وقيمة القروض معالجة احتمالية ذلك في بما ، المتعثرة القروض استرداد كيفية على ا

  .األصل

 كللبن نيک مل ما لماليةا داةلأل ديلتعاقا رلعما يه عليها نالئتماا رخسائ ديدتح ميت لتيا وىلقصا رةلفتا نفإ رى،ألخا لتسهيالت الدوارةوا نالئتماا تاقاطب ءباستثنا
  .سابقاً به حلسماا في نيولقانا قلحا

 صلألل جماليةإلا الدفترية للقيمة كتسوية احتسابها يتم التي التعديل مكاسب أو خسائر عن منفصل بشكل اعنه فراجإلوا القيمة في نخفاضالا خسائر احتساب يتم
  .المالي

  :أدناهمستوى التوافق االقتصادي  طريقة يةميكانيك تلخيص

 من ءكجزمستوى التوافق االقتصادي شهر من  ١٢ احتساب يتم: ١ المرحلة LT مستوى التوافق االقتصادي تمثل التيمستوى التوافق االقتصادي 
مستوى التوافق شهر من  ١٢  مخصص باحتساب البنك يقوم. اإلبالغ تاريخ بعد شهًرا ١٢ خالل ممكنة مالية أداةٍ  على االفتراضية األحداث عن الناتجة

 ًراشه ١٢ دةلم قعةولمتا ضيةراالفتا تالحتماالا هذه قبيطت ميت. التقرير تاريخ بعد شهًرا ١٢ في السداد عن التخلف حدوث توقع أساس علىاالقتصادي 
 هذا إجراء يتم. لمحليا لفعليا دةلفائا دلمع لیإ بيربتق مةومخصو قعولمتا فلضعا وىمست في بةرومض )EADالتعرض االفتراضي ( ؤاتتنب علی

  .أعاله موضح هو كما ، األربعة السيناريوهات من لكل الحساب

 تلك يةالميكانيك هذه تشبه. تللتکلفا صمخص لبتسجي كلبنا وميق ،نشأته ذمن نالئتماا طرمخا في رةکبي دةياز رضلقا رهظي مادعن: لثانيةا حلةرلما 
 لمتوقعا يلنقدا لعجزا خصم يتم. األداة عمر مدى على LGD و PDs تقدير يتم ولكن متعددة سيناريوهات استخدام ذلك في بما أعاله، الموضحة

  ).EIR( األصليلفعلي ا ةلفائدا سعر لىإ بتقر سطةابو

 في األصول الطريقة هذه تشبه. روضلقا ذهله قعةولمتا الئتمانيةا رلخسائا كلبنا دركي ن،الئتماا منخفضة رتعتب لتيا روضللق بالنسبة: لثالثةا حلةرلما 
  ٪ .١٠٠ بنسبة PD تعيين مع ،٢ المرحلة

 ) دخل الشركات العاملةOCI :(موجودات إن ) دخل الشركات العاملةOCI (المبدئي االعترف عند ئتمانيةالا قيمتها إضمحالل يتم مالية موجودات هي .
 االحتمالية ترزح إلى استنادًا األولي، االعتراف منذ الحياة مدى على sمستوى التوافق االقتصادي في المتراكمة بالتغيرات إال البنك يعترف ال

ً مخصوم ، األربعة للسيناريوهات   ).EIR( الفعلية الفائدة معدل من ا

 من عالمتوق الجزء البنك يقدّر المسحوبة، غير القروض بالتزامات فيما يتعلق لتزامالبا تعلقةالم القيم تقدير عند: ئتمانالا وخطابات القروض التزامات 
 في المتوقع للنقص الحالية القيمة إلى ذلك بعدمستوى التوافق االقتصادي  وتستند. عالمتوق العمر مدى على تخفيضه سيتم والذي القروض التزام

 لفعليةا دةلفائا قيمة بيرتق دعن قعولمتا ودلنقا زعج مخص ميت. األربعة لسيناريوهاتا ترزح احتمال على بناءً  القرض، سحب تم إذا النقدية التدفقات
  .رضلقا علی قعةولمتا

 مستوى التوافق االقتصادي حساب يتم المسحوب، غير وااللتزام القرض من كل تشمل التي الدوارة والمرافق االئتمان بطاقاتs القرض مع وتقديمها .
  .المخصصات ضمنمستوى التوافق االقتصادي  إدراج يتم االعتماد، وخطابات القروض اللتزامات بالنسبة

 في به فلمعترا كمالمترا ءإلطفاا ناقصاً مبدئياً به فلمعترا لمبلغا من علىأ بقيمة نالضما بموجب لبنكا تمطلوبا سقيا يتم: لماليةا تلضماناا دعقو 
 الحالية القيمة أساس على ئتمانيةالا الرسوم بتقدير البنك يقوم الغرض، ولهذامستوى التوافق االقتصادي.  وتخصيص لمخصصوا لدخلا نبيا

 يتم. بالتعرض الصلة ذات المخاطر حسب المعدّل الفائدة معدل من النقص خصم يتم. تتكبدها التي ئتمانيةاال خسارةال لترد للمالك المتوقعة للمدفوعات
. المخصصات ضمن المالي الضمان بعقود المتعلقةمستوى التوافق االقتصادي  إدراج يتم. األربعة للسيناريوهات احتمالي ترزح باستخدام الحساب

  مستوى التوافق االقتصادي

  .)OCIدخل الشركات العاملة ( خالل من العادلة بالقيمة المقاسة الدين أدوات )٣(

 زکرلما قائمة في لماليةا وداتجولما ذهله يةرفتدلا لقيمةاالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  في لمقاسةا نيدلا دواتألمستوى التوافق االقتصادي  لتق ال
 ويلسنا لخدلا قائمة في ةفأطلما بالتکلفة وداتجولما سقيا دعن ينشأ دق ذيلا صللمخص وٍ مسا بمبلغ رافالعتا ميت ك،لذ نم الًدب. لةدلعاا بالقيمة رهظت لتيوا ،لماليا

دخل  في بها المعترف المتراكمة الخسارة تدوير إعادة يتم. رةلخساا أو بحرلل رسوٍم مقابلة مع ،ةمکرالمتا لقيمةا في ضنخفاا کمبلغ)) OCI(دخل الشركات العاملة (
  .األصول استبعاد عند والخسائر األرباح إلى )OCIالشركات العاملة (

  ))OCI(دخل الشركات العاملة ( الناشئة أو المشتراة السوقية القيمة ذات المالية األصول )٤(

 في األولي االعتراف منذمستوى التوافق االقتصادي LT في المتراكمة بالتغييرات فقط البنك يعترف ، المالية) OCIدخل الشركات العاملة ( ألصول بالنسبة
  مخصص الخسارة.
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  األخرى الدوارة التسهيالتو االئتمان بطاقات )٥(

 التسهيالت تقليل أو/ و إلغاء فيها للبنك يحق والتي االئتمان، وبطاقات للشركات المكشوف على السحب تسهيالت من متنوعة مجموعة البنك منتجات عرض يشمل
 توقعات تعكس فترة مدار علىمستوى التوافق االقتصادي  بحساب يقوم بل التعاقدي، اإلشعار لفترة االئتمان لخسائر تعرضه من البنك يحد ال. واحد يوممدته  بإشعار

  .التسهيالت إلغاء أو تخفيض تتضمن أن يمكن والتي المخاطر، من للتخفيف المستقبلية البنك وإجراءات السداد عن التخلف واحتمال العميل سلوك من البنك

 التحوالت على يعتمد فإن ذلك األخرى اإلقراض منتجات تشبه الدوارة للتسهيالت حدثت التي االئتمان مخاطر في الكبيرة الزيادة كانت إذا ما حول المستمر التقييم
ً أيض يتم ولكن للعميل، الداخلية االئتمان درجة في   .االستخدام في التغييرات مثل النوعية العوامل على أكبر بشكل التركيز ا

 التعرض فترة مدى على تحصيله المتوقع الفعلي الفائدة سعر متوسط على االئتمان لبطاقات sمستوى التوافق االقتصادي خصم في المستخدم الفائدة سعر يستند
  .عليها فوائد أي تحصيل يتم ال وبالتالي شهر، كل بالكامل سدادها يتم التسهيالت من العديد أن الحسبان في التقدير هذا ويأخذ. للتسهيالت المتوقعة

  التي يمكن التطلع لها في المستقبل المعلومات )٦(

  :مثل اقتصادية، كمدخالت المستقبلية المعلومات من واسعة مجموعة علىمستوى التوافق االقتصادي  نماذج في البنك يعتمد

 المحلي الناتج في الزيادة  

 البطالة معدالت  

 المركزي للبنك األساس أسعار  

 المنازل أسعار مؤشرات.  

 إجراء يتم ذلك، ولعكس. المالية البيانات تاريخ في السوق خصائص بجميع دائمامستوى التوافق االقتصادي  لحساب المستخدمة والنماذج المدخالت تحتفظ ال قد
ً  كبيرة بنسبة االختالفات هذه تكون عندما مؤقتة كتعديالت األحيان بعض في نوعية تراكبات أو تعديالت   .ماديا

  الضمانات تقييم )٧(

 المالية واألوراق النقدية مثل مختلفة، بأشكال الضمانات وتأتي. أمكن حيثما ضمانات استخدام إلى البنك يسعى المالية، األصول على ئتمانالا مخاطر من للتخفيف
. المعاوضة اتفاقات مثل االئتمانية والتحسينات المالية غير األصول من وغيرها والمخزونات القبض المستحقة والمبالغ والعقارات الضمانات/  االعتماد وخطابات

 المعيار بموجب كانت التي نفسها هي ٩ المالية للتقارير الدولي المعيار بموجب اإلقراض ترتيبات خالل من إليه الموكلة الضمانات بشأن للبنك المحاسبية السياسة
 حساب على تؤثر للضمانات العادلة القيمة فإن ذلك، ومع. استردادها يتم لم ما للمصرف، المالي المركز بيان في لضماناتا تسجيل يتم وال. ٣٩ الدولي المحاسبي

 أو النقديتم تقييم  المثال، سبيل على األصل، نوع على بناءً  دوري بشكل التقييم وإعادة البدء عند أدنى، كحد عام، بشكل تقييمها يتممستوى التوافق االقتصادي. 
  .يوميًا الربح هامش بمتطلبات المتعلقة المالية األوراق

 نيمک قيةوس مقي يهادل سلي لتيا رىألخا لماليةا وداتجولما متقيي ميت. كضمانات بها المحتفظ المالية األصول لتقييم النشطة السوق بيانات اإلمكان قدرب البنك يستخدم
  .ثالث طرف من نيمعتمد نيمقيم قبل من العقارات، مثل  المالية غير الضمانات تقييم يتم النماذج. دامباستخ لةوبسه ادهيدتح

  شطب الديون )٨(

ً  إما المالية األصول شطب يتم. ٣٩ الدولي المحاسبي المعيار ظل في هي كما ٩ المالية للتقارير الدولي المعيار بموجب للبنك المحاسبية السياسةتظل  ً  أو جزئيا  كليا
 إلى كإضافة أوالً  الفارق يعامل المتراكم، الخسارة مخصص من أكبر شطبه المطلوب المبلغ كان إذا. االسترداد عملية متابعة عن البنك يتوقف عندما فقط

  .االئتمان خسارة نفقة إلى الحقة مستردة مبالغ أية إرجاع يتم. الدفترية القيمة إجمالي مقابل ذلك بعد ،تطبيقها يتم التي المخصصات

  والمعدلة المحمولة القروض )٩(

ً  البنك يقوم  الضمانات عمليات تنفيذ أو االستحواذ من بدالً  للمقترض المالية للصعوبات كاستجابة للقروض األصلية الشروط على تعديالت أو تنازالت بتقديم أحيانا
 يكن ولم للمقترض المتوقعة أو الحالية المالية للصعوبات نتيجة التعديالت أو التنازالت هذه مثل تقديم عند قرض على الحصول في البنك وينظر. أخرى بطريقة

 أثارتها التي الهامة المخاوف أو العهود عن التخلف المالية الصعوبات مؤشرات تتضمن. المالية الناحية من زدة بحالة يتمتع المقترض كان إذا عليها وافق قد البنك
 ضنخفاا أي سقيا يتم ت،لمصطلحاا نبشأ وضلتفاا دةعاإ دبمجر. جديدة قرض شروط على واالتفاق السداد ترتيبات تمديد التحمل يشمل قد. االئتمان مخاطر إدارة

 استمرار ضمان على المساعدة أجل من المنقولة القروض مراقبة في البنك سياسة تتمثل. تلمصطلحاا تعديل قبل بمحسو لفعليا ةلفائدا سعر امباستخد لقيمةا في
 اإلجراءات هذه حددت إذا. حدة على حالة كل أساس على ٣ والمرحلة ٢ المرحلة بين والتصنيف االعتراف عدم قرارات تحديد يتم. المستقبلية المدفوعات حدوث
   عندما ، ٢٠١٨ يناير ١ من اعتباًرا. شطبها أو جمعها يتم حتى األصل المنقولة األصول من ٣ كأصل وإدارتها عنها اإلفصاح يتم ، ما بقرض يتعلق فيما خسارة
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 يضاأ كلبنا ظرين. االئتمان مخاطر في كبيرة زيادة هناك كانت إذا ما تقييم بإعادة أيًضا البنك قام استبعاده، يتم لم ولكن تعديله أو القرض على التفاوض إعادة تتم
 تصنيف إعادة أجل من. راشه ١٢ نع لتق ال دةلم والً محم يبقی ول،محم نهأ علی لألصا فتصني ميت أن دبع .٣ حلةرکم وداتجولما فتصني بيج نکا إذا ما في

  :التالية المعايير جميع تلبية العميل على يجب ، المحمولة الفئة من القرض

  ؛االعتبار بعين مرافقها جميعيجب أن تؤخذ  

  القرض المحمول؛ ر أداء تاريخ منالسنتين اعتباراً  اختبار فترة انقضتتكون قد  

 ؛األقل على مدة االختبار نصف خالل الفائدة أو المال رأس من مجرد تافه من أكثر مبلغ دفع االنتظام في تم  

 يوًما ٣٠ استحقاقه تجاوز عقد أي العميل يملك ال .  

 أو المالي األصل يتعرض. لماليةا وداتجولما نم عةومجم أو مالي لصأ قيمة ضنخفاا علی عيوضوم لليد كناه نکا إذا ما مبتقيي ريرتق لک يخربتا كلبنا وميق
 أكثر أو لواحد نتيجة القيمة انخفاض على موضوعي دليل هناك كان إذا وفقط إذا القيمة انخفاض خسارة تكبد ويتم القيمة في لالنخفاض المالية األصول من مجموعة

 لألصل المقدرة المستقبلية النقدية التدفقات على تأثير له) األحداث أو( الخسارة حدث وأن)  خسارة حدث( باألصل األولي االعتراف بعد وقعت التي األحداث من
 يتضمن القيمة منخفضة األصول مجموعة أو المالي األصل أن على الموضوعي الدليل يتضمن. موثوق بشكل تقديرها يمكن التي المالية األصول مجموعة أو المالي
  :العماني المركزي البنك عن الصادرة التالية التوزهية المبادئ مراعاة وكذلك التالية الخسارة أحداث حول البنك انتباه تسترعي والتي مالحظتها يمكن بيانات

 ؛ كبيرة مالية صعوبةلالمدين  أو لمصدرتهرض ا  

 السداد؛ أو الفائدة سداد عن العجز أو السداد عن التخلف مثل بالعقد، خاللاإل  

 ؛للمقترض المالية بالصعوبة تتعلق قانونية أو اقتصادية ألسباب ،تنازالً لن يفكر فيه لمقترضا البنك إذا منح   

 ؛آخر مالي تنظيم إعادة إلى أو اإلفالس في المقترض يدخل أن المرجح من إذا أصبح  

 أو ؛ المالية الصعوبات بسبب المالي األصل لهذا نشط سوق اختفاء  

  األولي االعتراف منذ المالية األصول من مجموعة من المقدرة المستقبلية النقدية التدفقات في ملموس انخفاض وجود إلى تشير ملحوظة بياناتظهور 
 السداد حالة في السلبية التغيرات ذلك في بما المجموعة، في الفردية المالية األصول مع االنخفاض تحديد عدم إمكانية من الرغم على األصول، بتلك

  .المجموعة في األصول على السداد عن بالتخلف ترتبط التي المحلية أو الوطنية االقتصادية الظروف أو المجموعة، في للمقترضين

  المطفأة بالتكلفة مدرجة موجودات )١(

 األصول المالية الفردية أو أو يةردلفا ميةهألا ذات لماليةا وداتجوللم رديف لبشک لقيمةا ضنخفاا علی عيوضوم لليد يوجد نکا إذا ما مبتقيي الًأو كلبنا وميق
 ،ال أم مهماً لكذ كان اءسو دي،فر بشكل تقييمه يتم ،مالي ألصل لقيمةا في ضنخفاا على موضوعي ليلد دجوو معد لبنكا رقر إذا. رديف لبشک لهامةا رغي لمجمعةا

 تقييمها يتم التي األصول. لقيمةا لتدني جماعي بشكل بتقييمها ميقوو مماثلة ئتمانيةا مخاطر خصائص ذات لماليةا داتلموجوا من مجموعة في ألصلا يشمل فهو
ً فردي   .القيمة النخفاض جماعيال تقييمال في تضمينها يتم ال إثباتها، يستمر أو قيمتها في انخفاض خسارة إثبات يتم والتي القيمة انخفاض لتحديد ا

 المطفأة، بالتكلفة مدرجةال من االستحقاق لتاريخ بها محتفظ استثمارات أو المدينة والذمم القروض قيمة في انخفاض خسارة تكبد على موضوعي دليل هناك كان إذا
) تكبدها يتم لم التي المستقبلية االئتمان خسائر باستثناء. (المقدرة المستقبلية النقدية للتدفقات الحالية والقيمة لألصل الدفترية القيمة بين بالفرق يقاس الخسارة مبلغ فإن

 قائمة في الخسارة مبلغ إثبات ويتم مخصص حساب استخدام اللخ من صللأل الدفترية القيمة تخفيض يتم. المالي لألصل األصلي الفعلي الفائدة بسعر مخصومة
 الفائدة سعر هو القيمة في انخفاض خسارة أي لقياس الخصم معدل فإن ،متغير فائدة معدل ستحقاقالا تاريخ حتى به المحتفظ أو للقرض كان إذا. الشامل الدخل
  .العقد بموجب المحدد الحالي الفعلي

 وللحصا فتکالي ناقصاً رهنلا حبس نم تنتج دق لتيا يةدلنقا تفقادلتا نةولمضما لماليةا وداتجوللم درةلمقا لمستقبليةا يةدلنقا تفقادللت لحاليةا لقيمةا بحسا سيعک
  .ال أم محتمالً رهنلاحبس  كان واءس ،بيعهاو تلضماناا علی

 يةدلنقا تفقادلتا سساأ علی لقيمةا في ضالنخفاا ديدلتح جماعي لبشک تقييمها ميت لتيا لماليةا وداتجولما نم عةومجم في لمستقبليةا يةدلنقا تفقادلتا ريدتق ميت
  .عةولمجما صلخصائ مشابهة نئتماا طرمخا صخصائ ذات وللألص يخيةرلتاا رةلخساا بةرتجو عةولمجما في وللألص يةدلتعاقا

 خسارةالوالمقدرة  الخسارة تقديرات بين فروقات أي لتقليل البنك قبل من منتظم بشكل المستقبلية النقدية التدفقات لتقدير المستخدمة فتراضاتالوا المنهزة مراجعة تتم
  .الفعلية

 الالزمة اإلجراءات جميع من االنتهاء بعد القروض هذه شطب يتم. القروض بضعف المتعلق المخصص مقابل شطبه يتم للتحصيل، قابل غير القرض يكون عندما
  .الخسارة مبلغ وتحديد
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  ٤٧ من ٢١صفحة   ذه البيانات المالية المرحلية المختصرةهجزءاً ال يتجزأ من  ١الى هـ  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من أ

  )تـابعالسياسات المحاسبية الهامة (     ٤أ

  (تابع) )٢٠١٨يناير ١ من المطبقة السياسة( المالية األصول قيمة انخفاض   ز-٣-٤-أ

 خسارة عكس يتم ،اللضمحالبا عترافالا بعد وقع بحدث موضوعي بشكل النقص يرتبط أن يمكن الحقة، فترة في القيمة في نخفاضالا خسارة قيمة تراجعت إذا
ً  المثبتة اللضمحالا  والسلف للقروض ب ٣ المالحظة إلى الرجوع يرجى. الشامل الدخل بيان في العكس مبلغ إثبات يتم. المخصص حساب تعديل طريق عن سابقا

  .والتمويل

  للبيع كمتاحة المصنفة األصول )٢(

 البنك يستخدم الدين، لسندات بالنسبة. لماليةا وداتجولما نم عةومجم أو لماليةا وداتجولما قيمة ضنخفاا علی عيوضوم لليد كناه نکا إذا ما مبتقيي كلبنا وميق
 أقل إلى المالية قلألورا العادلة القيمة في المطول أو الكبير نخفاضالا فإن للبيع، كمتاحة المصنفة سهمألا استثمارات حالة في. أعاله) ١( في إليها المشار المعايير

 بالفرق قياسها تم التي - المتراكمة الخسارة فإن ، للبيع المتاحة المالية للموجودات الدليل هذا مثل وجود حالة في. األصول قيمة انخفاض على دليل هو تكلفتها من
ً  بها المعترف المالي األصل ذلك قيمة في انخفاض خسارة أي ناقًصا - الحالية العادلة والقيمة الشراء تكلفة بين  حقوق من حذفها يتم - الخسارة أو الربح في سابقا

 أو بحرلا نبيا لخال نم رةلخساا أو بحرلا في جةدرلما لملکيةا أدوات قيمة في ضالنخفاا رخسائ سعک ميت ال. الخسارة أو الربح في بها عترفي و المساهمين
  .رةلخساا

  
  
  قياس التكلفة المهلكة  ح-٣-٤-أ
  

ً المدف ً إليه أو التكلفة المهلكة لألصل أو االلتزام المالي هي المبلغ الذي يتم به قياس األصل أو االلتزام المالي عند اإلدراج المبدئي ناقصا وعات الرئيسية ومضافا
ً منه اإلهالك المتراكم باستخدام  ً أية خصومات لالنخفاض في مخصوما طريقة معدل الفائدة الفعال ألي فرق بين المبلغ المبدئي المدرج والمبلغ المستحق ناقصا

  القيمة.
  
  قياس القيمة العادلة  ط-٣-٤-أ
  

تحديد القيمة العادلة إلغراض القياس و/أو يتطلب عدد من السياسات المحاسبية وإفصاحات البنك تحديد القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية وغير المالية. تم 
قيم العادلة ضمن اإلفصاح استناداً إلى عدد من السياسات واألساليب المحاسبية. وحيثما ينطبق، تم اإلفصاح عن معلومات حول افتراضات أجريت عند تحديد ال

  اإليضاحات المعنية بذلك األصل أو االلتزام تحديداً.
  

س عر الذي سوف يستلم لبيع أحد األصول أو المدفوعة لتحويل إلتزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. يستند قياإن القيمة العادلة هو الس
  القيمة العادلة على افتراض بأن المعاملة لبيع األصل أو تحويل اإللتزام يقام إما:

  في السوق الرئيسي ألصل أو التزام، أو        •
  في حالة عدم وجود السوق الرئيسية، في السوق األكثر فائدة لألصل أو إلتزام.        •
  

  يجب أن يكون السوق الرئيسية أو السوق األكثر فائدة في متناول البنك.
  

صل أو اإللتزام، على افتراض أن المشاركين يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو اإللتزام باستخدام االفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األ
  في السوق سيتصرفون بناءاً على أفضل مصلحة إقتصادية.

  
ل في أعلى وأفضل استخدام إن قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية تأخذ في االعتبار قدرة المشاركين في السوق على توليد منافع اقتصادية باستخدام األصو

  بيعها إلى المشاركين اآلخرين في السوق من شأنه استخدام األصول في أعلى وأفضل استخدام لها.لها أو عن طريق 
  

بلة للمالحظة إلى أقصى حد يستخدم البنك أساليب التقييم المناسبة حسب الظروف حيث تتوفر بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، واستخدام المدخالت ذات الصلة القا
  م المدخالت غير قابلة للمالحظة إلى أدنى حد.والتقليل من استخدا

  
ي للقيمة العادلة، يتم وصفها يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو يتم اإلفصاح عنها في البيانات المالية ضمن التسلسل الهرم

  القيمة العادلة ككل:على النحو التالي، بناءاً على مدخالت أقل مستوى الهامة لقياس 
  
  مدرجة (غير معدلة) في أسعار السوق في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة؛  – ١مستوى ال

  تقنيات التقييم حيث مدخالت أدنى مستوى هام لقياس القيمة العادلة يمكن مالحظتها مباشرة أو غير مباشرة؛ - ٢المستوى 
  حيث مدخالت أدنى مستوى هام لقياس القيمة العادلة  ال يمكن مالحظتها.تقنيات التقييم  - ٣المستوى 

  
ويات في التسلسل الهرمي بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إدراجها في البيانات المالية على أساس متكرر، يحدد البنك سواء التحويالت قد وقعت بين المست

  دخالت أقل مستوى هام لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة مشمولة بالتقرير.من خالل إعادة تقييم التصنيف (بناءاً على م
  

ً للسيا سات المحاسبية للبنك. لهذا في تاريخ كل تقرير، يقوم البنك بتحليل الحركات في قيم الموجودات والمطلوبات التي يتعين إعادة قياسها أو إعادة تقييمها وفقا
  حقق من المدخالت الرئيسية المطبقة في آخر تقييم بموافقة المعلومات في حساب التقييم مع العقود والوثائق ذات الصلة األخرى.التحليل، يقوم البنك بالت

  
  قول.التغيير هو معيقوم البنك أيضاً، بمقارنة كل التغيرات في القيمة العادلة لكل الموجودات والمطلوبات مع مصادر خارجية ذات الصلة لتحديد ما إذا كان 

  
بات ومستوى لغرض اإلفصاحات عن القيمة العادلة، قام البنك بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات أو المطلو

  التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله.
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  يماثل النقدالنقد وما   ي-٣-٤أ
  

ات فترات استحقاق تصل يتكون النقد وما يماثل النقد من نقد بالصندوق وأرصدة غير مقيدة يتم االحتفاظ بها لدى البنوك المركزية وأصول مالية عالية السيولة ذ
جانب البنك في إدارة ارتباطاته قصيرة األجل. يتم إدراج لثالثة أشهر والتي تخضع لمخاطر غير جوهرية فيما تعلق بالتغيرات في قيمتها العادلة ويتم استخدامها من 

  النقد وما يماثل النقد بالتكلفة المهلكة في قائمة المركز المالي.
  
  عقود إعادة الشراء وإعادة البيع  ك-٣-٤أ
  

كز المالي ويتم قياسها وفقاً للسياسات المحاسبية لألوراق يتم إدراج األوراق المالية المباعة مع التعهد الفوري بإعادة شرائها في تاريخ مستقبلي محدد في قائمة المر
لبنوك واقتراضات أخرى بسوق المالية للمتاجرة أو الستثمار األوراق المالية. تدرج االلتزامات المقابلة المتعلقة بالمبالغ المستلمة لهذه العقود في "المستحقات ل

  الشراء كمصروف فائدة وهو يستحق على مدى عمر عقد إعادة الشراء. النقد". تتم معاملة الفرق بين سعر البيع وسعر إعادة 
  

المالي وتدرج المبالغ المدفوعة أما األوراق المالية المشتراة مع التعهد بإعادة بيعها في تاريخ مستقبلي محدد (إعادة شراء معكوس) فال يتم إدراجها في قائمة المركز 
أخرى لسوق النقد". تتم معالجة الفرق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء كمصروف فوائد وتصبح  وإيداعاتوك المتعلقة بهذه العقود ضمن "المستحق من بن

  مستحقة على مدى فترة العقد.
  
  أوراق القبول  ل-٣-٤أ
  

لتزامات األخرى. لذا ال توجد هناك يتم اإلفصاح عن أوراق القبول في قائمة المركز المالي تحت األصول األخرى مع اإلفصاح عن االلتزام المقابل لها في اال
  ارتباطات خارج الميزانية العمومية بالنسبة ألوراق القبول.

  
  األدوات المالية المشتقة المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر  م-٣-٤أ
  

ال تصنف على أنها أصول والتزامات للمتاجرة. يتم تتضمن األدوات المالية المشتقة المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر جميع األصول وااللتزامات المشتقة التي 
يرات في القيمة العادلة على قياس األدوات المالية المشتقة المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر بالقيمة العادلة في تاريخ قائمة المركز المالي. تعتمد معالجة التغ

  تصنيف الفئات التالية:
  

  تغطية القيمة العادلة )١
  

دلة لألداة المالية يص أداة مالية مشتقة كتغطية للتغير في القيمة العادلة ألصل أو التزام مالي مدرج أو ارتباط مؤكد يتم إدراج التغيرات في القيمة العاعندما يتم تخص
  ة.المشتقة مباشرة في قائمة الدخل الشامل معاً مع التغيرات في القيمة العادلة للبند المغطى المنسوبة إلى المخاطر المغطا

  
مة العادلة أو في حالة إلغاء التخصيص في حالة انتهاء مدة األداة المالية المشتقة أو بيعها أو إنهائها أو استخدامها أو في حالة عدم وفائها بمعايير المحاسبة لتغطية القي

البند المغطى الذي يستخدم ألجله معدل الفائدة الفعال في قائمة الدخل يتم التوقف عن استخدام محاسبة التغطية. يتم إهالك أي تعديل حتى تلك النقطة يتم إجراؤه على 
  كجزء من معدل الفائدة الفعلي المعاد احتسابه للبند على مدى عمره المتبقي.

  
  تغطية التدفق النقدي )٢

  
أو التزام مدرج أو معاملة توقع شديدة االحتمال التي قد  عندما يتم تصنيف األداة المشتقة كأداة تغطية لتغيرات التدفق النقدي الناتجة عن المخاطر المصاحبة ألصل

تياطي التغطية. المبلغ تؤثر على الربح أو الخسارة فإن الجزء الساري من التغير في القيمة العادلة لألداة المشتقة يتم إدراجه ضمن الدخل الشامل اآلخر في اح
الدخل الشامل كتعديل في التصنيف في نفس الفترة حيث يؤثر التدفق النقدي للتغطية على الربح أو  المدرج ضمن الدخل الشامل اآلخر يتم إعادة تصنيفه في قائمة

  قائمة الدخل الشامل.الخسارة وبنفس بنود الخط في قائمة الدخل الشامل. وأي جزء غير ساٍر من التغير بالقيمة العادلة لألداة المشتقة يتم إدراجه فوراً في 
  

فض تصنيف طية المشتقة أو انتهت مدتها أو تم إلغاؤها أو تمت ممارستها أو أن التغطية لم تعد تفي بمعايير محاسبة  تغطية التدفق النقدي أو تم رإذا تم بيع أداة التغ
خل الشامل اآلخر من الفترة التي التغطية، عندئذ يتم إيقاف محاسبة التغطية مستقبلياً. وفي حالة  إيقاف معاملة  تغطية التوقع، فإن المبلغ المتراكم المدرج في الد

ع وتأثر الربح أو الخسارة. تصبح فيها التغطية سارية المفعول، يتم إعادة تصنيفه من حقوق الملكية إلى قائمة الدخل الشامل كتعديل للتصنيف عند حدوث معاملة التوق
ضمن دخل شامل آخر بشكل فوري إلى قائمة الدخل الشامل كتعديل إعادة  وإذا لم يكن من المتوقع حدوث معاملة التوقع مرة أخرى، يتم إعادة تصنيف الرصيد

  تصنيف. 
  

  المشتقات األخرى لغير المتاجرة )٣
  

 دراجها فوراً في قائمة الدخلعندما ال يتم االحتفاظ باألداة المشتقة ألغراض المتاجرة، وأنها لم تصنف بعالقة تغطية مؤهلة، فإن كل التغيرات بقيمها العادلة يتم إ
  الشامل.

  
  الممتلكات والمعدات والتركيبات  ٤-٤أ
  

كلفة التاريخية المصروفات يتم قياس بنود الممتلكات والمعدات والتركيبات بالتكلفة التاريخية ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة. تتضمن الت
قصود. يتم احتساب االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر للممتلكات التي تنسب بصفة مباشرة إلى اقتناء األصل وإعداده الستخدامه الم

  والمعدات والتركيبات باستثناء األرض بالملكية الحرة. األعمار اإلنتاجية المقدرة للسنة الحالية على النحو التالي:
  عدد السنوات  

  ٥  السيارات
  ٧-٦  األثاث والتركيبات

  ٧-٦  المكتبمعدات 
  ١٠  برمجيات اإلنتاج
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  )تـابعالسياسات المحاسبية الهامة (     ٤ -أ

  (تابع)الممتلكات والمعدات والتركيبات  ٤-٤أ
  

المتبقية لألصول وتعدل، متى ما  ال يتم إستهالك األراضي واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ، ولكن يتم إختبارها إلنخفاض القيمة. تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية والقيم
  كان ذلك مالئما، في كل تاريخ تقرير. 

  
  ذا كانت القيمة الدفترية لالصل أكبر من القيمة القابلة لالسترداد المقدرة.تخفض القيمة الدفترية لألصل مباشرة إلى قيمته القابلة لالسترداد إ

  
  تحدد أرباح وخسائر االستبعادات بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية والمدرجة كـ"إيرادات تشغيل أخرى" في قائمة الدخل الشامل.

  
منفصل، كما هو مناسب، فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية  تدرج التكاليف الالحقة ضمن القيمة الدفترية لألصل أو تدرج كأصل

صالحات والصيانة األخرى على المصاحبة للبند إلى البنك ويمكن تقدير تكلفة البند بشكل يعتمد عليه.  تستبعد القيمة الدفترية للقطعة المستبدلة. وتم تحميل كافة اال
  الفترة المالية التي تتكبد فيها. قائمة الدخل خالل

  
  العقارات االستثمارية  ٥-٤أ
  

. ويحتفظ بهما حالياً لالستخدام في أعمال غير محددة وال ٢٠٠٨ العقارات االستثمارية تمثل قطعتي أرض استلمهما البنك كمنحة من حكومة سلطنة ُعمان خالل عام
. وبعد القياس األولي يتم قياس قطعتي األرض بالتكلفة ناقصاً ٢٠٠٨لقطعتين بمتوسط تقييم مقيمين اثنين خالل عام يشغلهما البنك حالياً. وقد قام البنك بإدراج هاتين ا

  انخفاض القيمة المتراكم إن وجد.
  
  الودائع وأوراق الدين المصدرة وااللتزامات الثانوية  ٦-٤أ
  

ً بالتكلفة المهلكة. تُقاس الودائع وأوراق الدين المصدرة وااللتزامات الثانوية يتم إدراج كافة ودائع سوق النقد والعمالء بشكل مبدئي بالقيمة العا دلة وتقاس الحقا
ً لجوهر البنود بتكلفتها المهلكة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال. يقوم البنك بتصنيف األدوات المالية الرأسمالية كالتزامات مالية أو أدوات حق وق ملكية وفقا

  داة. التعاقدية لأل
  
  الضريبة   ٧-٤أ
  

إدراج مصروف يتم تكوين مخصص للضريبة وفقاً للقوانين الضريبية المعمول بها في سلطنة عمان. تتكون ضريبة الدخل من ضريبة جارية وضريبة مؤجلة. يتم 
  اهمين أو الدخل الشامل اآلخر. ضريبة الدخل في قائمة الدخل الشامل فيما عدا القدر الذي يتعلق ببنود مدرجة بصفة مباشرة في حقوق المس

  
أية تعديالت على الضريبة الجارية هي الضريبة المستحقة الدفع محسوبة باستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو التي تطبق على نحو واسع في تاريخ التقرير و

  الضريبة المستحقة عن سنوات سابقة.
  

االلتزام لجميع الفروق المؤقتة بين القيم الدفترية لألصول وااللتزامات ألغراض التقارير المالية والمبالغ  تحتسب أصول/التزامات الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة
تعكس بناًء على القوانين المستخدمة ألغراض الضريبة.  يتم احتساب مبلغ الضريبة المؤجلة وفقاً لمعدالت الضريبة التي يتوقع تطبيقها على الفروق المؤقتة عندما 

  قة أو التي سيتم تطبيقها على نحو واسع في تاريخ التقرير.المطب
  

تتم مراجعة أصول  يتم إدراج أصل الضريبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي يكون من المحتمل معه توفر ربح ضريبي مستقبلي كاٍف يمكن في مقابله استخدام األصل.
  ن من غير الممكن معه تحقق المنفعة الضريبية ذات الصلة.الضريبة المؤجلة في تاريخ كل تقرير وتخفيضها بالقدر الذي يكو

  
  األصول االئتمانية  ٨-٤أ
  

  ال تعامل األصول المحتفظ بها كعهدة أو بصفة أمانة كأصول للبنك وبالتالي ال يتم إدراجها في هذه القوائم المالية.
  
  المحاسبة حسب تاريخ المتاجرة والسداد  ٩-٤أ
  

ت والمبيعات "العادية" لألصول المالية في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي يرتبط فيه البنك بشراء أو بيع األصل. المشتريات والمبيعايتم إدراج جميع المشتريات 
ف السائدة في عراالعادية هي تلك التي تتعلق باألصول المالية التي تتطلب تسليم األصول خالل اإلطار الزمني المنصوص عليه عامةً في القوانين أو حسب األ

  السوق.
  
  إيجارات  ١٠-٤أ
  

  يتم إدراج مدفوعات اإليجارات التشغيلية كمصروف في قائمة الدخل الشامل على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
  
  الضمانات المالية   ١١-٤أ
  

مالكها عن الخسارة التي يتكبدها بسبب فشل مدين محدد في القيام بالدفع  الضمانات المالية هي العقود التي يُطلب من البنك القيام بموجبها بمدفوعات محددة لتعويض
  عند حلول موعد استحقاقه وفقاً لبنود أداة الدين.

  
ً بقيمتها العادلة وإطفاء القيمة العادلة المبدئية على مدى عمر الضمان المالي. في أعقاب ذ تزام الضمان لك يتم إدراج اليتم إدراج التزامات الضمان المالي مبدئيا

المهلكة أو القيمة الحالية  بالمبلغ المطفأ أو القيمة الحالية ألية مدفوعات متوقعة (عندما يصبح الدفع بموجب الضمانة محتمال) أيهما أعلى. يتم إدراج القيمة غير
  للمدفوعات المتوقعة الناشئة من الضمان، حسب مقتضى الحال، في االلتزامات األخرى.
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  )تـابعالسياسات المحاسبية الهامة (     ٤ -أ

  منافع الموظفين  ١٢-٣أ
  
  منافع نهاية الخدمة   أ-١٢-٣أ
  

  وتعديالته.   ٢٠٠٣تستحق مكافآت نهاية الخدمة وفقاً لشروط تعاقد الموظفين بالبنك في تاريخ التقرير مع مراعاة متطلبات قانون العمل العُماني لعام 
  

 ١٩٩١مساهمات محددة والتأمين ضد إصابات العمل للموظفين العُمانيين وفقا لقانون التأمينات االجتماعية بسلطنة ُعمان لعام  تدرج المساهمات في خطة تقاعد ذات
  ويتم إدراجها كمصروف في قائمة الدخل الشامل عند تكبدها.

  
  
  المنافع قصيرة األجل  ب-١٢-٤أ
  

  بدون خصم ويتم تحميلها على المصروف عند تقديم الخدمة ذات الصلة.يتم قياس االلتزامات عن المنافع قصيرة األجل في األساس 
  

بقة مقدمة من جانب الموظف يتم إدراج مخصص للمبلغ المتوقع دفعه في الحالة التي يوجد فيها على البنك التزام حالي أو استداللي لدفع هذا المبلغ نتيجة لخدمات سا
  ومن الممكن قياس االلتزام بصورة موثوق بها.

  
  عائد السهم الواحد  ١٣-٤أ
  

لمنسوبة إلى حاملي األسهم يقوم البنك بعرض بيانات العائد األساسي والعائد المعدل ألسهمه العادية. يتم احتساب العائد األساسي للسهم بقسمة الربح أو الخسارة ا
اب العائد علي أساس سنوي للسهم عن طريق احتساب العائد للسهم الواحد على العادية للبنك على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل العام. يتم احتس

عدد األسهم العادية القائمة أساس سنوي للسنة بالكامل. يحدد العائد المعدل للسهم بتعديل الربح أو الخسارة المنسوبة إلى حاملي األسهم العادية والمتوسط المرجح ل
  المعدلة والتي تشتمل على أوراق قابلة للتحويل إلى أسهم أو أدوات مماثلة. بتأثير جميع األسهم العادية المحتملة

  
  توزيعات أرباح على أسهم عادية     ١٤-٤أ
  

وزيعات األرباح توزيعات أرباح على أسهم عادية يتم إدراجها كإلتزام وتخصم من حقوق المساهمين حينما يتم الموافقة عليها من قبل المساهمين. يتم خصم ت
  المرحلية من حقوق المساهمين عندما يتم دفعها.

  توزيعات األرباح للسنة التي يتم الموافقة عليها بعد تاريخ بيان المركز المالي يتم معاملتها كحدث بعد تاريخ بيان المركز المالي.
  
  التقرير عن قطاعات التشغيل  ١٥-٤أ
  

يحقق من خاللها ايرادات ويتكبد مصروفات، متضمنة اإليرادات والمصروفات التي تتعلق بمعامالت قطاع التشغيل هو مكون من البنك يمارس أنشطة األعمال التي 
خاذ القرارات المتعلقة مع أي من مكونات البنك األخرى ويتم فحص نتائج أنشطتها بانتظام من قبل الرئيس التنفيذي للبنك (وهو متخذ القرار الرئيسي بالبنك) الت

  ع وقياس أدائه الذي تتوفر عنه المعلومات المالية المنفصلة. بتوزيع الموارد لكل قطا
  
  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة  ١٦-٤أ
  

  بنك.تأسيس التحكم مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة كما هو محدد في قانون الشركات التجارية والتوجيهات الصادرة من قبل الهيئة العامة لسوق المال وعقد 
  

من قانون الشركات التجارية لعام  ١٠٦تحدد الجمعية العمومية السنوية وتعتمد المكافآت وأتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة ولجانه الفرعية شريطة، وفقاً للمادة 
االختياري وتوزيعات األرباح النقدية  % من صافي الربح السنوي بعد خصم االحتياطي القانوني واالحتياطي٥، وتعديالته، أن ال تتجاوز هذه األتعاب ١٩٧٤

لایر عماني في  ١٠٫٠٠٠لایر عماني. ال يجوز أن تتجاوز أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة لكل عضو  ٢٠٠٫٠٠٠للمساهمين على أن ال تتجاوز هذه األتعاب 
  السنة الواحدة.

  
  ١األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم     ١٧-٤أ
  

ألوراق الرأسمالية لكمطلوبات مالية أو أدوات حقوق ملكية وفقا لمضمون الشروط التعاقدية  ١يف األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم يقوم البنك بتصن
ً من قبل حامليها، ويكون لهم الحق في التوزيع غ ١يمكن استرداد األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم  ال. ١المستديمة الشريحة رقم  لتقدير  ير التراكمي ووفقا

  .عليه، يتم عرضها كمكون ضمن حقوق الملكية اً . وبناءاإلدارةمجلس 
  
  
  التقديرات واالجتهادات المحاسبية الجوهرية  ٥أ
  

ها لألصول وااللتزامات يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة إجراء اجتهادات وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المقرر عن
في ظل الظروف والتي تشكل نتائجها  وااليرادات والمصروفات. وترتكز التقديرات واالفتراضات المصاحبة على الخبرة السابقة وعوامل أخرى يعتقد أنها معقولة

لناتجة مساوية للنتائج أساس إلجراء أحكام حول القيم الدفترية لألصول وااللتزامات التي ال تكون واضحة من مصادر أخرى. ويندر أن تكون التقديرات المحاسبية ا
  الفعلية ذات العالقة. 

  
أساس مستمر. وتدرج التعديالت على التقديرات المحاسبية بالفترة التي تتم فيها مراجعة التقديرات إذا  تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التي تستند عليها على

لية. التقديرات المحاسبية كانت التعديالت تؤثر فقط على الفترة أو خالل فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كان التعديل يؤثر على الفترات الحالية والمستقب
  لبنك هي:الجوهرية ل
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  التقديرات واالجتهادات المحاسبية الجوهرية  ٥أ
  
    انخفاض القيمة على القروض والسلفياتخسائر   ١-٥أ
  

في جميع فئات الموجودات المالية ، الحكم ، على وجه  ٣٩ومعيار المحاسبة الدولي  ٩يتطلب قياس خسائر انخفاض القيمة في كل من المعيار الدولي للتقارير المالية 
يادة كبيرة في القيمة. مخاطر االئتمان. هذه الخصوص ، تقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وقيم الضمانات عند تحديد خسائر انخفاض القيمة وتقييم ز
للبنك هي نواتج لنماذج معقدة مع  خصائص التقديرات مدفوعة بعدد من العوامل ، حيث يمكن أن تؤدي التغييرات إلى مستويات مختلفة من المخصصات. حسابات 

التي تعتبر أحكاًما وتقديرات  مخصص خسائر االئتمانعدد من االفتراضات األساسية المتعلقة باختيار المدخالت المتغيرة وترابطاتها. تتضمن عناصر نماذج 
 محاسبية ما يلي:

 
  الشخصي للفئات الفرديةنموذج التصنيف االئتماني الداخلي للبنك ، الذي يحدد تكاليف الدعم  
 ية عن طريق استخدام معايير البنك لمعرفة ما اذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان ، ولهذا ينبغي تقييم البدالت المتعلقة باالصول المال

  احتساب خسائر اإلئتمان المتوقعة و التقييم النوعي 
 أساس جماعيان المخصصة على تقسيم األصول المالية عندما يتم تقييم خسائر اإلئتم  
  

 
  
  القيمة العادلة لألدوات المشتقة وغيرها من األدوات المالية  ٢-٥أ
  

تقديراته نيات التقييم. يستخدم البنك يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية التي ال تتم المتاجرة بها في سوق نشطة (مثل االدوات المشتقة غير المتداولة) باستخدام تق
ل التدفقات النقدية الختيار مجموعة طرق متنوعة والقيام بافتراضات تعتمد بشكل رئيسي على ظروف السوق القائمة في نهاية كل فترة تقرير. يستخدم البنك تحلي

  المتوقعة ألصول مالية متاحة للبيع متنوعة التي لم يتاجر بها في سوق نشطة.
  
  
  الضرائب   ٣-٥أ
  

التجارية لتيقن فيما يتعلق بتفسير القوانين الضريبية وكمية وتوقيت الدخل الخاضع للضريبة في المستقبل. بالنظر إلى مجموعة واسعة من العالقات توجد أوجه عدم ا
فتراضات، قد يحتم إجراء التعديالت وطبيعة االتفاقات التعاقدية القائمة، الخالفات التي تنشأ بين النتائج الفعلية واالفتراضات، أو تغييرات في المستقبل لمثل هذه اال

ضع اللمسات النهائية في المستقبل لحساب ضريبة الدخل والتي سجلت بالفعل. يقوم البنك بتكوين مخصصات، استنادا إلى تقديرات معقولة، عن العواقب المحتملة لو
لربوط ضريبية سابقة وتفسيرات مختلفة من األنظمة الضريبية من قبل للربوط الضريبية للبنك. مقدار تلك المخصصات يستند على عوامل مختلفة، مثل الخبرة 

  الكيان الخاضع للضريبة ومسؤولية السلطات الضريبية.
  
  تقدير القيمة العادلة لألوراق المالية غير المدرجة  ٤-٥أ
  

يمة األصول لهذه في حالة قياس األصول المضمنة بالقيمة العادلة مثل صناديق األسهم الخاصة، تستخدم اإلدارة صافي قيمة األصول. وترى اإلدارة أن صافي ق
ذه الكيانات تغيرات القيم العادلة االستثمارات تمثل قيمها العادلة حيث تقاس غالبية األصول المضمنة مقيمة بالقيمة العادلة ويأخذ صافي األصول المبلغ عنه له

  المحدثة في االعتبار. 
 
  إيرادات الرسوم والعموالت      ٥-٥أ

دارة بتطبيق بعض يعتمد إدراج إيرادات الرسوم والعموالت على الغرض التي يتم من أجلها تقدير العموالت وأساس المحاسبة ألي أداة مالية مصاحبة. تقوم اإل
م أجل تحديد الرسوم التي هي جزء ال يتجزأ من سعر الفائدة السائد ألداة مالية، والرسوم المحققة حيث يتم تقديم خدمات، والرسوم التي يتاإلفتراضات واألحكام من 

  تحقيقها عند تنفيذ إجراء هام.
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  



  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
  

  ٤٧ من ٢٦صفحة   ذه البيانات المالية المرحلية المختصرةهجزءاً ال يتجزأ من  ١الى هـ  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من أ

  االنتقال عن اإلفصاح   . ٦أ

 خسارة حسابات استبدال أثر ذلك في بما المستبقاة واألرباح المالي، المركز بيان على ٩ المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار اعتماد تأثير التالية الصفحات توضح
 .٩ المالية للتقارير الدولية بالمعايير الخاصمستوى التوافق االقتصادي  بمعيار ٣٩ الدولي المحاسبي المعيار في المتكبدة االئتمان

في البيانات المالية  ٢٠١٨مارس  ٣١كما هو موضح في البيان المالي لألشهر الثالثة المنتهية في  ٩الدولي للتقارير المالية تم إعادة بيان تأثير اعتماد المعيار 
 ٣١ ائجبين نت كما تقدم الجداول أدناه مقارنة   ٩للمعيار الدولي رقم المستخدمة   نماذج الحساب المعقدةوذلك بسبب  ،٢٠١٨يونيو  ٣٠لألشهر الستة المنتهية في 

  .٢٠١٨ سبتمبر ٣٠و  ٢٠١٨مارس 

  :يلي كما هو المستبقاة واألرباح االحتياطيات على ٩ المالية للتقارير الدولي المعيار إلى االنتقال تأثير إن

 انخفاض احتياطي  أرباح محتجزة  
  القرض قيمة

 القيمة احتياطي  احتياطي خاص
  العادلة

          

          ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠كما هو موضح في 

 ديسمبر ٣١( ٣٩ رقم الدولي المحاسبي المعيار بموجب الختامي الرصيد
٢٠١٧(  

٦٥٦(  ٣٬١٠٣  -  ٧٢٫٦٥١(  

          ):١( القياس وإعادة التصنيف إعادة على األثر

-    -  المطفأة التكلفة إلى للبيع المتاحة من الدين سندات تصنيف عادةإ     -  ٣١٤ 
 للبيع المتاحة األسهم من االستثمارية المالية واألوراق الديون تصنيف إعادة

  القيمة العادلة من خالل الربح والخسارة إلى
)٢٩٢  -  -  )٢٩٢  

القيمة العادلة من  إلى للبيع المتاحة األسهم من المالية األوراق تصنيف إعادة
  خالل الدخل الشامل اآلخر

٢٥٤٧(  -  -  ٢٫٥٤٧(  

  )٩٤(  -  -  -  أعاله ذكر بما يتعلق فيما مؤجلة ضرائب

          ):٢( المتوقعة االئتمان بخسائر االعتراف على التأثير
  -  -  )٦(  )٢٧٥(  األخرى المالية واألصول المركزية والبنوك البنوك من مستحق
 والضمانات القروض التزامات ذلك في بما المطفأة، بالتكلفة وسلف قرض
  المالية

)٣٬١٠٣(  ١٬٣٠٩  )١٠٬٥٧٦(  -  

  -  -  -  )٣٣٢(  المطفأة بالتكلفة الدين سندات
  ١٧  -  -  )١٧(  القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في الدين سندات

  ________  ________  _________  ________  
  )٢٬٦٧٤(  -  ١٬٣٠٣  ٦٣٬٧٠٦   بتاريخ ٩ المالية للتقارير الدولي المعيار بموجب المعدل االفتتاحي الرصيد

  ══════  ══════  ══════  ══════  ٢٠١٨ يناير ١ في األولي الطلب تقديم

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 



  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
  

  ٤٧ من ٢٧صفحة   ذه البيانات المالية المرحلية المختصرةهجزءاً ال يتجزأ من  ١الى هـ  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من أ

 فئات مع أدناه الجدول يتطابق. به الخاصة النقدية التدفقات خصائص تحليل إلى باإلضافة المالية األصول إلدارة أعماله لنماذج مفصل بتحليل البنك قام )١(
 ٩ المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار بموجب الجديدة القياس وفئات ٣٩ الدولي المحاسبة لمعيار وفقًا المالية لألصول الدفترية والقيم األصلية القياس
  .٢٠١٧ ديسمبر ٣١ بتاريخ

  ٩ المالية للتقارير الدولي المعيار تأثير          
 األصلي التصنيف  

 المحاسبة معيار بموجب
  ٣٩ الدولي

  جديد تصنيف
 الدولي المعيار بموجب

  ٩ المالية للتقارير

 الدفترية الكمية
  األصلية

  جديدة تحمل كمية  تصنيف إعادة  قياس إعادة

           األصول المالية
  ١٨٢٬٣٢٤     -      -   ١٨٢٬٣٢٤ LR AC  المركزية البنوك لدى واألرصدة النقد

  ١٠٣٬٩٢٢     -   )٢٨١(  ١٠٤٬٢٠٣ LR AC  البنوك من مستحق

  ٢٬٠٩٠٬٤٣٧     -   )٨٬٣١١(   ٢٬٠٩٨٬٧٤٨  LR AC  والسلفيات القروض
     -  )٤٬٣٤٤(  -   ٤٬٣٤٤ AC متاحة للبيع  الديون -  االستثمارية المالية األوراق

الديون -  االستثمارية المالية األوراق القيمة العادلة من خالل  متاحة للبيع 
 الدخل الشامل اآلخر

١٨٥٬٠٥٠  -  -  ١٨٥٬٠٥٠  

الديون -  االستثمارية المالية األوراق   ٦٬٢٩٧  ٦٬٢٩٧  -  - FVTPL متاحة للبيع 

الديون -  االستثمارية المالية األوراق  HTM AC  ٩٤٬٠١٢    ٤٬٦٥٨   )٣٣٢(    ٨٩٬٦٨٦   

الديون -  االستثمارية المالية األوراق  HFT FVTPL ١٠٥٬٣٧٢  -  -  ١٠٥٬٣٧٢  

الديون -  االستثمارية المالية األوراق  HFT  القيمة العادلة من خالل
 الدخل الشامل اآلخر

 ٥٬٣٢٨  -  -  ٥٬٣٢٨     

اسهم عادية -  االستثمارية المالية األوراق القيمة العادلة من خالل  متاحة للبيع 
 الدخل الشامل اآلخر

١٧٬٦٤٧  )٦٬٢٩٧(  )١٧(  ٢٣٬٩٦١  

     -  -  -  - FVTPL متاحة للبيع  اسهم عادية -  االستثمارية المالية األوراق

  ٢١٬٩٥٥  -  )٩٤(  ٢٢٬٠٤٩      موجودات أخرى
     -  -  -     - LR AC  القبض مستحقة فائدة

  ١٬٧٤٤  -  -  ١٬٧٤٤ FVTPL FVTPL  موجبة عادلة قيمة ذات مشتقات

              األخرى العمومية الميزانية بنود
  )٤٬٠٥٩(  -  )٤٬٠٥٩(  - LR AC  .إلخ مالية ضماناتو التزاماتو قرض

  ٢٬٨١٠٬٠٢٩  ٣١٤     )١٣٬٠٩٤(  ٢٬٨٢٢٬٨٠٩    التأثير صافي

  الرموز:

L & R =  ؛ للبيع متاحال =متاحة للبيع  ؛ القبض المستحقة والمبالغالقروض HFT = ؛للمتاجرة به محتفظال AC = ؛المطفأة التكلفة FVTPL  =من العادلة القيمة 
  .اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة القيمة =القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  ؛والخسارة الربح خالل

  .المالية االلتزامات وقياس تصنيف على تغييرات أي تطرأ لم

  

  

  (تابع) االنتقال عن اإلفصاح     ٦أ

 اإلقراض بدل إلى ٢٠١٧ ديسمبر ٣١ في كما ٣٩ رقم الدولي المحاسبة لمعيار وفقًا المالية للموجودات اإلغالق مخصص بين التوفيق التالي الجدول يتولى
 :٢٠١٨ يناير ١ بتاريخ ٩ رقم المالية للتقارير الدولي للمعيار وفقًا تحديده تم الذي المركزي

  

  ٢٠١٨يناير  ١  إعادة القياس  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  
  ١٬٣٢٠  ٢٨١  ١٠٣٩  األخرى المالية واألصول المركزية والبنوك البنوك من مستحق
  ٥٧٬٧٩٤  ٨٬٣١١  ٤٩٬٤٨٣  المطفأة بالتكلفة وسلف قرض

  ٤٬٠٥٩  ٤٬٠٥٩  -  المالية والضمانات القروض التزامات
  ٣٣٢  ٣٣٢  -  المطفأة بالتكلفة الدين سندات
  ١٧  ١٧  -  القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في الدين سندات

  _______  ________  ________  
  ٦٣٬٥٢٢  ١٣٬٠٠٠    ٥٠٬٥٢٢  

                                            ══════  ══════      ══════  
  
  

    



  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
  

  ٤٧ من ٢٨صفحة   ذه البيانات المالية المرحلية المختصرةهجزءاً ال يتجزأ من  ١الى هـ  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من أ

  النقدية لدى البنك المركزي األرصدة  ١ب
  سبتمبر ٣٠  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠ 
 ٢٠١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة) 
       

 ١٥٬٠٤١  ١٦٬٨٥٣  ٢٣٬٠٧١  النقدية 
 ٥٠٤  ٥٠٥  ٥٠٤  وديعة رأس المال لدى البنك المركزي العُماني

 ٤١٬٨٠٥  ١٦٤٬٩٦٦  ٩١٬٧٧١  مانياألرصدة لدى البنك المركزي العُ 
 ──────  ──────  ──────  
 ٥٧٬٣٥٠  ١٨٢٬٣٢٤  ١١٥٬٣٤٦  
 ══════  ══════  ══════  

  .تهموافق ال يمكن سحب وديعة رأس المال لدى البنك المركزي العُماني بدون
  
  مستحقات من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد  ٢ب
  

  سبتمبر ٣٠  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  
        

        بالعملة األجنبية
  ٩٣٬٦٠٤  ٥٠٬٨٨٨  ٣٬٨٥٣  إيداعات بسوق النقد

  ١٨٬٣٧٥  ٢٢٬٥٢٥  ٩٬٢١٤  قروض لبنوك
 ١٠٬٨٩٦  ٣١٬٨٢٩  ١٩٬٨٢٢  أرصدة عند الطلب 

  ————  —————   —————  
  ١٢٢٬٨٧٥  ١٠٥٬٢٤٢  ٣٢٬٨٨٩ 
        

-    -   )٢٠٧(    خسائر االئتمان المتوقعة  
 قروض المخصص إنخفاض قيمة 

  بنوكلل
 -  )٩٦٦(   -  

مخصص إنخفاض قيمة على أساس المحفظة 
 )٥٣(  )٧٣(  -       لبنوكاقروض ل

  —————  —————   —————   
  ١٢٢٬٨٢٢  ١٠٤٬٢٠٣  ٣٢٬٦٨٢  
  ═══════  ═══════  ═══════  

  
  

  :من ايداع السوق االئيمان اعلئ المصارف المستحقة من البنوك وغيرهاتحليل التغير في مخصص خسائر 
  

  (غير مدققة) ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠
  سبتمبر ٣٠          
          ٢٠١٧  

  (غير مدققة)       المجموع  ٣المرحله   ٢المرحله   ١المرحله   
  ١٤٨  ١٬٠٣٩  -   ٩٦٦  ٧٣  الرصيد في بداية الفترة 

  ٩تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  )٣_٦(ايضاح أ  

٢٨١  -   -   ٢٨١   -  

  —————  —————  —————   —————  —————  
  ١٤٨  ١٬٣٢٠  -   ٩٦٦  ٣٥٤  ٢٠١٨يناير  ١مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في 

  -           صافي النقل بين المراحل
    )٩٦٦(  -   )٩٦٦(  -   القروض الملغية

  )٢١(  )١٤٧(  -   -   )١٤٧(  )٥(ج صافي (المحرره)/الرسوم للفترة
  ──────     ──────  ──────  ──────  ──────  

  ١٢٧  ٢٠٧  -   -   ٢٠٧  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠كما في الرصيد 
  ═══════  ═══════   ═══════  ═══════  ═══════  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
  

  ٤٧ من ٢٩صفحة   ذه البيانات المالية المرحلية المختصرةهجزءاً ال يتجزأ من  ١الى هـ  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من أ

  صافي ، القروض والسلف والتمويل  ٣ب
  

  سبتمبر ٣٠  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  
        

 ١٬٤٠٠٬٣٩٦  ١٬٤٨١٬٠٩١  ١٬٥٦٢٬٨٣٦  قروض لشركات
 ٦٤٩٬٨٨٧  ٦٦٧٬١٤٠  ٧٣٤٬٤٨٤  قروض شخصية

  ───────  ───────  ───────  
  ٢٬٠٥٠٬٢٨٣  ٢٬١٤٨٬٢٣١  ٢٬٢٩٧٬٣٢٠  إجمالي القروض والسلف والتمويل

  -  -   )٦٧٬٧٥٦(  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
  )٢٤٬٤٣٧(  )٢٥٬١١٤(  -   مخصص انخفاض قيمة على أساس المحفظة

  )١٤٬٦٤٩(  )١٧٬٨٣٢(  -   القيمةمخصص محدد لالنخفاض في 
  )٦٬٠٨١(  )٦٬٥٣٧(  )٨٬٥١٣(  ةمتضمن الفوائد التعاقدية غير المدرج

  ───────  ───────  ───────  
  )٤٥٬١٦٧(  )٤٩٬٤٨٣( )٧٦٬٢٦٩(  
  ───────  ───────  ───────  

  ٢٬٠٠٥٬١١٦  ٢٬٠٩٨٬٧٤٨  ٢٬٢٢١٬٠٥١  والتمويلصافي القروض والسلف 
  ═══════  ═══════  ═══════  

  

: ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠، لایر عماني ١٤٧٬٢٦٦٬١٠٧: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١( لایر عماني  ١٧٤٬٠٦٥٬٨٢٠مبلغ والتمويل  يتضمن إجمالي القروض والسلف
  ) من خالل أنشطة التمويل لصحار اإلسالمي وفق طريقة التمويل اإلسالمي. لایر عماني ١٣٧٬٩٠١٬٩٨٨

  
  تتكون القروض والسلف والتمويل مما يلي:

  سبتمبر ٣٠  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  
        

  ١٬٧٧١٬٤٠٧      ١٬٨٦١٬٨٨٩   ١٬٩٩٤٬٥٧٣    قروض
  ١٢٥٬١٣٦      ١٣١٬٧٦١  ١٤١٬٢٤٥  سحب على المكشوف 

  ١٠٦٬٨٥١      ١٠٨٬٢٣٥  ١٠٥٬٦٧٧  قروض مقابل إيصاالت أمانة
      ٤٦٬٨٨٩     ٤٦٬٣٤٦  ٥٥٬٨٢٥  كمبياالت مخصومة

  ───────  ───────  ───────  
  ٢٬٠٥٠٬٢٨٣  ٢٬١٤٨٬٢٣١  ٢٬٢٩٧٬٣٢٠  والتمويل إجمالي القروض والسلف

  ───────  ───────  ───────  
  -      -   )٦٧٬٧٥٦(  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

   )٢٤٬٤٣٧(     )٢٥٬١١٤(  -  مخصص انخفاض قيمة على أساس المحفظة
)١٤٬٦٤٩(  )١٧٬٨٣٢(  -  القيمةمخصص محدد لالنخفاض في   

)٦٬٠٨١(  )٦٬٥٣٧(  )٨٬٥١٣(  ةمتضمن الفوائد التعاقدية غير المدرج  
  ───────  ───────  ───────  
  )٤٥٬١٦٧(     )٤٩٬٤٨٣(  )٧٦٬٢٦٩(   
  ───────  ───────  ───────  

  ٢٬٠٠٥٬١١٦  ٢٬٠٩٨٬٧٤٨  ٢٬٢٢١٬٠٥١  والتمويلصافي القروض والسلف 
  ═══════  ═══════  ═══════  

  



  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
  

  ٤٧ من ٣٠صفحة   ذه البيانات المالية المرحلية المختصرةهجزءاً ال يتجزأ من  ١الى هـ  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من أ

  
   صافي، القروض والسلف والتمويل  ٣ب
  

  الجول التالي يوضح المخصصات وفقا للمعاير الدولية العداد التقارير المالية وكما تتطلب من البنك المركزي:
  
  

  
  
  

  :على القروض والسلف والتمويل خسائر االئتمانفيما يلي تحليل للتغييرات في مخصص 
  
        

    

  
  المجموع  ٣المرحله   ٢المرحله   ١المرحله 

  
  

  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة قي
   ٢٠١٨يناير  ١ 

 -   -   -  ٤٢٬٩٤٦    

(ايضاح  ٩للتقارير المالية رقم تطبيق المعيار الدولي 
  )٣_٦أ 

 -   -   -  ٨٬٣١١    

  —————  —————  —————   —————    
  ا عادة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في

    ٢٠١٨يناير  ١ 
٥١٬٢٥٧  ٢١٬٥٥٨  ٢٢٬١٢٠  ٧٬٥٧٩    

    -   -   -   -   صافي النقل بين المراحل
    ١٦٬٤٩٩  ٨٬٥٣٢  ٨٬١١٣  )١٤٦(  )٦(ج صافي (المحرره)/الرسوم للفترة

    -  -  -   -   نقل الى حسابات المذكرة
  —————  —————  —————   ──────    

    ٦٧٬٧٥٦  ٣٠٬٠٩٠  ٣٠٬٢٣٣  ٧٬٤٣٣  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠كما في الرصيد 
  ═══════  ═════  ═══════   ══════    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  

الفائد المدرجة 
معاير البنك حسب 

  المركزي

الفائد المدرجة 
حسب المعيار 

الدولي للتقارير 
٩المالية  

صافي القيمة 
 الدفترية

المخصصات  الفرق
حسب المعيار 
٩للتقارير المالية  

المخصصات 
حسب معايير 

البنك المركزي 
 العماني 

تصنيف االصول  المبلغ االجمالي 
حسب المعيار 

الدولي للتقارير 
٩المالية   

تصنيف االصول 
حسب معايير البنك 
 المركزي العماني 

)٨(  )٩(  )٦)=(٤(- )٥(  )٧)=(٣(- )٥(  )١(  )٢(  )٣(  )٤(  )٥(  
  معيارية  ىالمرحله االول ١٬٧٧١٬٩٣١  ٢١٬٨٨٨  ٧٬٤٢٤  ١٤٬٤٦٤  ١٬٧٦٤٬٥٠٧  -  -
  المرحله الثانية  ٢٨٦٬٨٤٦   ٣٬٥٨٣  ٤٬٧٤٨  )١٬١٦٥(  ٢٨٢٬٠٩٨  -  -
  المرحلة الثالثة  ٤٩٢   ٦  ٢٣٤  )٢٢٨(  ٢٥٨  -  -
  المجموع الجزئي    ٢٬٠٥٩٬٢٦٩  ٢٥٬٤٧٧  ١٢٬٤٠٦  ١٣٬٠٧١  ٢٬٠٤٦٬٨٦٣  -  -
  خاص تنويه  ىالمرحله االول  ١٦  -  -  -  ١٦  -  -
  المرحله الثانية  ١٦١٬٢٨١  ١١٬٠٥٩  ٢٥٬٢٠٢  )١٤٬١٤٣(  ١٣٦٬٠٧٩  -  -
  المرحلة الثالثة  ٧٬١٠٠  ٨٩  -  ٨٩  ٧٬١٠٠  -  -
  المجموع الجزئي    ١٦٨٬٣٩٧  ١١٬١٤٨  ٢٥٬٢٠٢  )١٤٬٠٥٤(  ١٤٣٬١٩٥  -  -
  المعيارية دون  ىالمرحله االول  ١٠٠  -  ١  )١(  ٩٩  -  -
  المرحله الثانية  ١٬٣١٩  -  ٢٧٣  )٢٧٣(  ١٬٠٤٦  -  -

  المرحلة الثالثة  ١٥٬٥٧٧  ٧٬٦٩٤  ٨٬٢٦٦  )٥٧٢(  ٧٬٣١١  ١١٥  ١١٥
  المجموع الجزئي    ١٦٬٩٩٦  ٧٬٦٩٤  ٨٬٥٤٠  )٨٤٦(  ٨٬٤٥٦  ١١٥  ١١٥

 في مشكوك  ىالمرحله االول  ١١٨  -  ٣  )٣(  ١١٥  -  -
  المرحله الثانية  ١٠٨  -  ١٠  )١٠(  ٩٨  -  -  تحصيلها

  المرحلة الثالثة  ١١٬٣٧٤  ٤٬٩٥١  ٤٬٦٥٤  ٢٩٧  ٦٬٧٢٠  ٤٠٤  ٤٠٤
  المجموع الجزئي    ١١٬٦٠٠  ٤٬٩٥١  ٤٬٦٦٧  ٢٨٤  ٦٬٩٣٣  ٤٠٤  ٤٠٤

  خسارة  ىالمرحله االول  ٣٣٤  -  ٥  )٥(  ٣٢٩  -  -
  المرحله الثانية  ٤  -  -  -  ٤  -  -

  المرحلة الثالثة  ٤٠٬٧٢٠  ٢١٬٨٧٤  ١٦٬٩٣٦  ٤٬٩٣٨  ٢٣٬٧٨٤  ٧٬٩٩٤  ٧٬٩٩٤
  المجموع الجزئي    ٤١٬٠٥٨  ٢١٬٨٧٤  ١٦٬٩٤١  ٤٬٩٣٣  ٢٤٬١١٧  ٧٬٩٩٤  ٧٬٩٩٤

  المجموع  ىالمرحله االول  ١٬٧٧٢٬٤٩٩  ٢١٬٨٨٨  ٧٬٤٣٣  ١٤٬٤٥٥ ١٬٧٦٥٬٠٦٦  -  -
  المرحله الثانية  ٤٤٩٬٥٥٨  ١٤٬٦٤٢  ٣٠٬٢٣٣  )١٥٬٥٩١(  ٤١٩٬٣٢٥  -  -

  المرحلة الثالثة  ٧٥٬٢٦٣ ٣٤٬٦١٤ ٣٠٬٠٩٠ ٤٬٥٢٤ ٤٥٬١٧٣  ٨٬٥١٣  ٨٬٥١٣
  المجموع ٢٬٢٩٧٬٣٢٠ ٧١٬١٤٤ ٦٧٬٧٥٦ ٣٬٣٨٨ ٢٬٢٢٩٬٥٦٤  ٨٬٥١٣  ٨٬٥١٣



  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
  

  ٤٧ من ٣١صفحة   ذه البيانات المالية المرحلية المختصرةهجزءاً ال يتجزأ من  ١الى هـ  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من أ

   (تابع) صافي، القروض والسلف والتمويل  ٣ب
  

  للقروض ٣٩المحاسبة الدولية الحركة في مخصص انخفاض القيمة وفقا لمعايير 
  
  

  سبتمبر ٣٠  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  

        مخصص انخفاض قيمة على أساس المحفظة
  ٢٣٬٢٩٤  ٢٣٫٢٩٤  -   الرصيد في بداية الفترة

  ١٬١٤٣  ١٫٨٢٠  -   )٥المخصص خالل الفترة (إيضاح ج 
  ───────  ───────  ───────  

  ٢٤٬٤٣٧  ٢٥٫١١٤  -   الرصيد في نهاية الفترة

  ═══════  ═══════  ═══════  

        مخصص انخفاض القيمة المحدد

        ) مخصص خسائر القروض١ 
 ١٢٬٩٢٣  ١٢٫٩٢٣  -   الرصيد في بداية الفترة
 ١١٬٧٣٩  ١٧٫٤٠١  -   المخصص خالل الفترة

)٧٬٨٩٨(  )١٠٫٣٨٥(  -   المسترد نظراً لالسترداد  
  )٢٤(     )٥٦(  -   المشطوب خالل الفترة

  )٢٬٠٩١(     )٢٫٠٥١(  -   من المحفظة التذكيرية/  المحول (إلى)
  ───────  ───────  ───────  

  ١٤٬٦٤٩  ١٧٫٨٣٢  -   الرصيد في نهاية الفترة (أ)
  ═══════  ═══════  ═══════  
        الفوائد التعاقدية غير المدرجة  )٢

  ٥٬٢١١  ٥٬٢١١  ٦٬٥٣٧  الرصيد في بداية الفترة
  ٢٬٢٧٤  ٢٬٩٩٧  ٢٬٦٨٠  غير مدرجة خالل الفترة
  )١٬٤٠٤(  )١٬٤١٩(  )٧٠٤(  المسترد نظراً لالسترداد 

  -  )٢٥٢(  -  محول إلى المحفظة التذكيرية
  ───────  ───────  ───────  

  ٦٬٠٨١  ٦٬٥٣٧  ٨٬٥١٣  الرصيد في نهاية الفترة (ب)
  ═══════  ═══════  ═══════  

  ٢٠٬٧٣٠  ٢٤٫٣٦٩  ٨٬٥١٣  إجمالي إنخفاض القيمة (أ) + (ب) 
  ═══════  ═══════  ═══════  

  
  على أساس المحفظة. والتمويل  يتم تكوين مخصص انخفاض قيمة على أساس المحفظة لمقابلة مخاطر االئتمان المتأصلة في القروض والسلف

  
والبعض اآلخر بأسعار يعاد تعديلها قبل االستحقاق. يقوم البنك بتجنيب الفائدة تتطلب جميع القروض والسلف سداد فوائد، بعضها بسعر ثابت 

التي تنخفض قيمتها. كما في والتمويل  بغرض االلتزام بالقواعد واللوائح اإلرشادية التي أصدرها البنك المركزي العُماني مقابل القروض والسلف
 لایر  مليون ٧٥٫٢٦٣بلغت قيمتها لتي لم يتم ادراج استحقاق عن فوائدها أو التي تم تجنيب فوائدها والتمويل االقروض والسلف  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠

 سبتمبر ٣٠، ُعماني لایر  مليون  ٤٩٫٨٠٣: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١مليون لایر ُعماني،  ٦٨٫٠٤٢: ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠مقارنة بالبنك المركزي ُعماني (
  .)لایر ُعماني  مليون  ٣٨٫٤٨٨ : ٢٠١٧

  
بنك يتم تعريف القروض التي تتم إعادة التفاوض بشأنها على أنها قروض تمت إعادة هيكلتها بسبب تدهور الوضع المالي للمقترض ، والذي قام ال
ك. ذلبتقديم تنازالت من خالل الموافقة على الشروط واألحكام التي تكون أكثر مالءمة للمقترض من البنك الذي قدمه في البداية ، لن تفكر في 

  يستمر تقديم القرض كجزء من القروض بشروط يتم إعادة التفاوض عليها حتى وقت االستحقاق أو السداد المبكر أو شطبها.
  

  

الفائد المدرجة 
معاير حسب 

  البنك المركزي

الفائد المدرجة 
حسب المعيار 

الدولي للتقارير 
٩المالية  

صافي القيمة 
 الدفترية

المخصصات  الفرق
حسب المعيار 

للتقارير 
٩المالية  

المخصصات 
حسب معايير 

البنك المركزي 
 العماني 

المبلغ 
 االجمالي 

تصنيف 
االصول حسب 
المعيار الدولي 
للتقارير المالية 

٩ 

تصنيف االصول 
حسب معايير 

البنك المركزي 
 العماني 

)٩(  )٨(  )٧)=(٣(-)٥(  )٦)=(٤(-)٥(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  
مصنفة علئ انها   االولئالمرحله  - - - - - - -

  المرحله الثانية ٦٨٬٨٠٣ ٩٬٠٣٩ ٣٬١٦١ ٥٬٨٧٨ ٦٥٬٦٤٢ - - منتجة
  المرحلة الثالثة - - - - - - -
 الجزئي المجموع   ٦٨٬٨٠٣ ٩٬٠٣٩ ٣٬١٦١ ٥٬٨٧٨ ٦٥٬٦٤٢ - -
مصنفة علئ انها   المرحله االولئ - - - - - - -

  المرحله الثانية - - - - - - - متعثرة
  المرحلة الثالثة - - - - - - -
 المجموع  المرحله االولئ - - - - - - -
   المرحله الثانية ٦٨٬٨٠٣ ٩٬٠٣٩ ٣٬١٦١ ٥٬٨٧٨ ٦٥٬٦٤٢ - -
   المرحلة الثالثة - - - - - - -
   المجموع  ٦٨٬٨٠٣ ٩٬٠٣٩ ٣٬١٦١ ٥٬٨٧٨ ٦٥٬٦٤٢ - -



  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
  

  ٤٧ من ٣٢صفحة   ذه البيانات المالية المرحلية المختصرةهجزءاً ال يتجزأ من  ١الى هـ  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من أ

  استثمارات  ٤ب
  سبتمبر ٣٠  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  
  

  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)

  -   -   ١١٤٬٣٠٧  من خالل الربح والخسارةعقدت في القيمة 
  -   -   ٢٩٤٬٤٦٨    القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر عقدت في

  -   -   ١٢٠٬٢٠١  محتسب بالتكلفة المطفأة
 ٨٥٬٨٨٣  ١١٠٬٧٠٠  -  استثمارات محتفظ بها للمتاجرة 

 ٢١٦٬٥٠٣  ٢١٣٬٣٥٥  -  للبيع استثمارات متاحة
 ٦٧٬٠٥٨  ٨٩٬٦٨٦  -  محتفظ بها لتاريخ االستحقاقاستثمارات 

  ─────  ─────  ─────  
  ٣٦٩٬٤٤٤  ٤١٣٬٧٤١  ٥٢٨٬٩٧٦  
  ═════  ═════  ═════  

  
 
  
  :عقدت في القيمة من خالل الربح والخسارة  أ-٤ب
  

    عقدت للتداول              
  سبتمبر ٣٠  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  

      
  ٨٠٬٤٩٢     ١٠٥٬٣٧٢  ١٠٤٬٣٠٥  سلطنة ُعمان –سندات تنمية حكومية 

    ٥٬٣٩١     ٥٬٣٢٨  ٥٬٣٥١  مضمونة -شهادات ائتمان صكوك 
-    -  ٤٬٦٥١  اخرئ  

   ───────  ───────  ──────  
  ٨٥٬٨٨٣  ١١٠٬٧٠٠  ١١٤٬٣٠٧  
   ═══════  ══════  ══════  

  
  استثمارات متاحة للبيع تشتمل على: ب-٤ب
  

  
/  القيمة الدفترية

  التكلفة  العادلة
  / القيمة الدفترية

  التكلفة  العادلة
  / القيمة الدفترية

  التكلفة  العادلة
 سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠  ديسمبر ٣١  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٨  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (مدققة)  (مدققة) مدققة)(غير  (غير مدققة)  
            

  ١٬٩١٥  ١٬٨٨١  ٢٬٢٨٨  ٢٬٢٥٤  ٣٤  -   أوراق مالية غير مدرجة 
  ٣٣٬٦١٦  ٢٩٬٥٩٨  ٢٩٬٦٧٢  ٢٦٬٠٥١  ٢٣٬٢٦٨  ٢٠٬٤٨١  أوراق مالية مدرجة

  ١٨٤٬٨٠٠  ١٨٥٬٠٢٤  ١٨٥٬٣١٣  ١٨٥٬٠٥٠  ٢٧٤٬٦٥١  ٢٧٣٬٩٨٧  أذون الخزانة
  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ──────  
  ٢٢٠٬٣٣١  ٢١٦٬٥٠٣  ٢١٧٬٢٧٣  ٢١٣٬٣٥٥  ٢٩٤٬٤٦٨  ٢٩٤٬٤٦٨  
  ═════  ═════  ═════  ═════  ══════  ═════  
              

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  



  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
  

  ٤٧ من ٣٣صفحة   ذه البيانات المالية المرحلية المختصرةهجزءاً ال يتجزأ من  ١الى هـ  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من أ

القيمة العادلة من خالل الدخل  فيما يلي تحليل للتغيرات في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة الستثمارات الديون المصنفة على أنها محتفظ بها في
  :الشامل االخر

  
 

  المجموع  ٣المرحله   ٢المرحله   ١المرحله   
  -   -   -   -   ٢٠١٨يناير  ١كما في الرصيد 

    ٩تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  )٣_٦(ايضاح أ 

١٧  -   -   ١٧  

  —————  —————  —————   —————  
  فيا عادة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

  ٢٠١٨يناير  ١ 
١٧  -   -   ١٧  

  -   -   -   -   صافي النقل بين المراحل
  ٦  -   -   ٦  )٦( ج صافي (المحرره)/الرسوم للفترة

  —————  —————  —————   —————  
  ٢٣  -   -   ٢٣  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠كما في الرصيد 

  ═══════  ═══════  ═══════   ═══════  
 
  

  ٣٫٦٤١و   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في مليون لایر عماني ٣٫٣٢٣المتاحة للبيع بعد إعادة تصنيف يتم إثبات القيمة الدفترية / العادلة لالستثمارات   
   إنخفاض في القيمةركّز كالمرحلي المإلى بيان الدخل  ٢٠١٧سبتمبر  ٣٠في  مليون لایر عماني

  ٣٠، ماني عُ لایر ٢٬٢٥٤٬٤٠١: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١( مانيلایر عُ  ٢٬٥٠٠٬٠٠٠إستثمار بمقدار غير مدرجة  المالية الوراق األتتضمن 
بموجب الترخيص  ٢٠١٤مايو  ٧ش.م.ع.م. تأسس الصندوق في   ) في الصندوق العماني للتنميةلایر ُعماني ١٬٨٨١٬٥١٩: ٢٠١٧سبتمبر 

حيث يقوم البنك بدور المساهم المؤسس. يتمثل الهدف من الصندوق في تحديد قطاعات الصناعة والتصنيع المتوسطة التي  ١١٩٦٤٢٧رقم 
ستثمارية الموارد المعدنية الطبيعية للفرص اإلمان مثل البنية التحتية والمعاهدات الضريبية والجغرافيا وتعزز المميزات الفريدة لسلطنة عُ 

يحتفظ البنك حالياً بحصة مقدارها  ماني مع مستثمرين آخرين في الصندوقلایر عُ   ٢٤٥٬٥٩٩ستثمر البنك مبلغ ، إالفترةالل خ المحتملة.
 .ستثمار مع الصندوقاإل ةوق. أبرم البنك اتفاقية إلدارالصند من%) ١٦٫٩: ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠%، ١٦٫٩: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١% (١٦٫٩

  
  

  مليون لایر ُعماني،   ١٨٤٫٨٠: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١ماني (مليون لایر عُ   ٢٧٣٫٣األمريكي بمقدار تتضمن أذون الخزانة إستثمار بالدوالر
 مخصص كضمان مقابل اإلقتراضات البنكية. ماني)مليون لایر عُ  ١٨٥٫٠٢: ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠

  
  
  لتاريخ اإلستحقاق تشتمل على:استثمارات محتفظ بها  ت-٤ب

  حتى االستحقاق امحتفظ به                                                                                                         
 

   

  سبتمبر ٣٠  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  
     

  ٦٢٬٤٧١  ٨٦٬٦٥٤  ١١٨٬١٢٦  مدرجة 
  ٤٬٥٨٧  ٣٬٠٣٢  ٣٬٠٦٣  غير مدرجة 

  ───────  ───────  ───────  
  ٦٧٬٠٥٨  ٨٩٬٦٨٦  ١٢١٬١٨٩  

  -  -  )٩٨٨(  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
  ───────  ───────  ───────  

  ٦٧٬٠٥٨  ٨٩٬٦٨٦  ١٢٠٬٢٠١  ألمجموع 
  ═══════  ═══════  ═══════  



  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
  

  ٤٧ من ٣٤صفحة   ذه البيانات المالية المرحلية المختصرةهجزءاً ال يتجزأ من  ١الى هـ  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من أ

  على استثمارات الدين المصنفة على أنها محتفظ بها بالتكلفة المطفأة: خسائر االئتمان المتوقعةفيما يلي تحليل للتغيرات في مخصص 
  

  المجموع  ٣المرحله   ٢المرحله   ١المرحله   
  -   -   -   -   ٢٠١٨يناير  ١كما في الرصيد 

  ٩تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  )٣_٦(ايضاح أ 

٣٣٢  -   -   ٣٣٢  

  —————  —————  —————   —————  
  ا عادة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في

  ٢٠١٨يناير  ١ 
٣٣٢  -   -   ٣٣٢  

  ٦٥٦  -   -   ٦٥٦  )٦(ج صافي (المحرره)/الرسوم للفترة
  —————  —————  —————   —————  

  ٩٨٨  -   -   ٩٨٨  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠كما في الرصيد 
  ═══════  ═════  ═══════   ═══════  

  
  
  
  أصول أخرى  ٥ب
  

  سبتمبر ٣٠  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  
     

  ١٠٬٢٩٩  ٩٬٨٤٧  ٣١٬٥٦٨  أوراق قبول
  ٣٬٠٣٦  ٢٬٢١٥  ٣٬٢٩٩  مدفوعات مقدماً 

  ٣٬١٣٨  ٤٬٠٢٢  ١٬٨٧٦   مستحقات
  ٢٬٠٦٧  ١٬٧٤٤  ٣٬٠٦١  )١٧(ب القيمة العادلة الموجبة للمشتقات

  ٤٬٠٥٥  ٥٬٩٦٥  ١٠٬٤١٢  أخرى
  ───────  ──────  ──────  

 ٢٢٬٥٩٥  ٢٣٬٧٩٣  ٥٠٬٢١٦ المجموع
 ═══════  ═══════  ═══════ 
       

  
  مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد  ٦ب
  

  سبتمبر ٣٠  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠ 
  ٢٠١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة) 

     بالعملة المحلية:
  ١٥٬١١٠  ٤٠٬١٩٩  ٥٬٠١٣  اقتراضات من سوق النقد

  ٣٢٬٢٤٤  ٣٢٬١٤٥  ٤٬٤٨١  أرصدة عند الطلب
 ───────  ————  ————  
 ٤٧٬٣٥٤  ٧٢٬٣٤٤  ٩٬٤٩٤  
 ───────  ————  ————  

       بالعملة األجنبية:
  ٣١٧٬٨٢٠  ٣٣٧٬٦٠٤  ٤٢٤٬٤٥٩  اقتراضات من سوق النقد

  ١٬٦٧٧  ٥٤  ١٣٩  أرصدة عند الطلب
  ١٩٣٬٠٥٩  ٣٠٨٬٦١٧  ٣٠٩٬٠٨٧  قروض مشتركة 

 ───────  ————  ————  
 ٥١٢٬٥٥٦  ٦٤٦٬٢٧٥  ٧٣٣٬٦٨٥  
 ───────  ————  ————  

  ٥٥٩٬٩١٠  ٧١٨٬٦١٩  ٧٤٣٬١٧٩ المجموع
 ═══════  ══════  ══════  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
  

  ٤٧ من ٣٥صفحة   ذه البيانات المالية المرحلية المختصرةهجزءاً ال يتجزأ من  ١الى هـ  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من أ

  ودائع العمالء  ٧ب
  

  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠    ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠  
  مدققة)(غير     (مدققة)  (غير مدققة)  

  
 الصيرفة
  التقليدية

 الصيرفة
  المجموع  اإلسالمية

 الصيرفة
  التقليدية

الصيرفة 
  المجموع  اإلسالمية

 الصيرفة  
  التقليدية

 الصيرفة
  المجموع  اإلسالمية

                      العمالء األفراد:
  ٩٣٬٢٤٩  ٦٬١٠٧  ٨٧٬١٤٢    ٨٠٬٥٣٠  ١١٬٤٩٦  ٦٩٬٠٣٤  ٩٥٬٣١٨  ١٤٬٦٩٥  ٨٠٬٦٢٣  ودائع ألجل
 ٣٠٬٨٢٩  ٢٬٤٤٩  ٢٨٬٣٨٠    ٢٢٬٧٥٨  ٣٬٢٠٣  ١٩٬٥٥٥  ٢٣٬٢٨١  ٢٬٥٧٠  ٢٠٬٧١١  الطلبودائع تحت 
 ٢٥٠٬٩٥٨  ١١٬٩٤٣  ٢٣٩٬٠١٥    ٢٥٧٬٩٤٥  ١٢٬٣٦٦  ٢٤٥٬٥٧٩  ٢٥٩٬٥٥٧  ٢٦٬٢٧٠ ٢٣٣٬٢٨٧  ودائع توفير

                    
                      عمالء الشركات: 

 ٧٧١٬٣٧٥  ٩٢٬٣١٧  ٦٧٩٬٠٥٨    ٨٦١٬١٢٦  ٩٧٬٢٦٥  ٧٦٣٬٨٦١  ٩٢٢٬٠٨٩  ٩٨٬٤٠٠  ٨٢٣٬٦٨٩  ودائع ألجل
 ٣٨١٬١٤١  ٥٬٨٠٩  ٣٧٥٬٣٣٢    ٣٨١٬٨٥٠  ٦٬٨٥٧  ٣٧٤٬٩٩٣  ٣٧٦٬٥١٨  ٦٬٠٢٨  ٣٧٠٬٤٩٠  ودائع تحت الطلب

 ٢١٬٤٨٥  ٢١٬٤٨٥  -    ٢١٬٨٠١  ٢١٬٨٠١  -  ١٨٬٧٦٤  ١٨٬٧٦٤  -  ودائع توفير
 ١٤٬٥٦٦  ٦٬٤٨٥  ٨٬٠٨١    ١٦٬٨٣٥  ٩٬٧٧٦  ٧٬٠٥٩  ٢١٬٠٣٥  ٧٬٦٦٤  ١٣٬٣٧١  ودائع هامش

  ──────  ──────  ──────  ──────  ──────  ──────    ──────  ──────  ──────  
  ١٬٥٦٣٬٦٠٣  ١٤٦٬٥٩٥  ١٬٤١٧٬٠٠٨    ١٬٦٤٢٬٨٤٥  ١٦٢٬٧٦٤  ١٬٤٨٠٬٠٨١  ١٬٧١٦٬٥٦٢  ١٧٤٬٣٩١  ١٬٥٤٢٬١٧١  المجموع

  ══════  ══════  ══════  ══════  ══════  ══════    ══════  ══════  ══════  
 
 

    التزامات أخرى  ٨ب
  سبتمبر ٣٠  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٨  

  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  
      

  ١٢٧  -  -  القسيمة المستحقة على األوراق المالية الدائمة
  ١٠٬٢٩٩  ٩٬٨٤٧  ٣١٬٥٦٨  أوراق قبول     

  ٣٬٦١٣  ٣٬١٤٤  ٣٬٣٨٨  مستحقات الموظفين 
  ٣٬١٠٣  ٤٬١٤٧  ٣٬٦٥٦  ضريبة الدخل مستحقة الدفع 

  ١٬١٨٥  ٨٩٨  ٤٬١٥٥  )١٧(ب للمشتقاتالقيمة العادلة السالبة 
  ١٣٨  ٢٨٤  ٤٤٣  إلتزام ضريبي مؤجل

  ١١٬٢٦٥  ١٣٬١٣١  ٢٢٬١٥٩  اتمستحقات أخرى ومخصص
   من قعةولمتا نالئتماا رةخسا صمخص

  لماليةا تلضماناوا روضلقا تمازالتا
١٬٣٥٩  -  -  

  ───────  ───────  ───────  
  ٢٩٬٧٣٠  ٣١٬٤٥١  ٦٦٬٧٢٨  المجموع

  ═══════  ═══════  ═══════  
  
  

  بشأن التزامات القروض والضمانات المالية: قعةولمتا نالئتماا رةخسا صمخصتحليل للتغييرات في مخصص 
  
  

  المجموع  ٣المرحله   ٢المرحله   ١المرحله   
  -   -     -   -   ٢٠١٨يناير  ١كما في الرصيد 

  ٤٬٠٥٩  ٣٬١٨١  ٣٢٧  ٥٥١  )٦(ايضاح أ   ٩تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
  ──────  ──────  ──────  ──────  
  عادة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة فيا
  ٢٠١٨يناير  ١ 

٤٬٠٥٩  ٣٬١٨١  ٣٢٧  ٥٥١  

  -   -   -   -   صافي النقل بين المراحل
  )٢٬٧٠٠(  )٣٬١٣٩(  ١٠٣  ٣٣٦  )٦(ج صافي (المحرره)/الرسوم للفترة

  ──────  ──────  ──────  ──────  
  ١٬٣٥٩  ٤٢  ٤٣٠  ٨٨٧  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠كما في الرصيد 

  ═══════  ═════  ═══════   ═══════  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
  

  ٤٧ من ٣٦صفحة   ذه البيانات المالية المرحلية المختصرةهجزءاً ال يتجزأ من  ١الى هـ  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من أ

  سندات قابلة للتحويل إلزامياً   ٩ب
  

كجزء من  ٢٠١٣إبريل  ٢٨% وتم اصدارها في ٤٫٥ماني معدل قسيمة سنوي قدره مليون لایر عُ  ٧٫١٥٠تحمل السندات القابلة للتحويل إلزامياً وقدرها 
صدارها رباح. سيتم تحويل هذه السندات إلى أسهم عادية للبنك في ثالثة اقساط متساوية في نهاية السنة الثالثة والرابعة والخامسة من تاريخ إات األتوزيع

 بالتاليوبنك في سوق مسقط لألوراق المالية قبل تاريخ التحويل. ال% لمتوسط ثالثة أشهر لسعر سهم ٢٠قدره وبسعر تحويل مشتق من قبل تطبيق خصم 
 ٢٨التحويل االخير تم بتاريخ  .إلى أسهم عادية للبنكلكل سنة ماني مليون لایر عُ  ٢٫٣٨بمبلغ ثلث هذه السندات تم تحويل ، ٢٠١٧و  ٢٠١٦خالل عام 

 سبتمبر ٣٠ماني، عُ  مليون لایر  ٢٫٤٠٢: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١( مانيعُ  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠مع الفوائد المستحقة في  مبلغ متبقي يوجودال حيث  ٢٠١٨ابريل 
  .)مانيمليون لایر عُ  ٢٬٤٢٩: ٢٠١٧

  
  

  رأس المال  ١٠ب
  

سهم  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسهم الواحد ( لایر عماني ٠٫١٠٠سهم بقيمة  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠مال البنك المرخص به من  رأسيتكون 
مال البنك  ). يتكون رأسلایر عماني للسهم الواحد ٠٫١٠٠سهم بقيمة  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠: ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠، احدللسهم الولایر عماني  ٠٫١٠٠بقيمة 

لایر  ٠٫١٠٠سهم بقيمة  ١٬٧٨٤٬٦٤٦٬٢٤٢: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسهم الواحد ( لایر عماني ٠٫١٠٠سهم بقيمة  ١٬٩٨٢٬٦٤٦٬٣٩١والمدفوع من المصدر 
  ).لایر عماني للسهم الواحد ٠٫١٠٠سهم بقيمة   ١٬٧٨٤٬٦٤٦٬٢٤٢: ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠، للسهم الواحد عماني

  

من رأس  %١٠يساوي مجانية على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أسهم  ٢٠١٨مارس  ٢٩وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوي بتاريخ 
 ٢٠١٨في شهر مارس  سهم جديد  ١٧٨٬٤٦٤٬٦٢٤ إصدار همما نتج عن، ٢٠١٧ديسمبر  ٣١المال كما في 

  
  

 األطراف ذات العالقةمال البنك سواًء بصفة شخصية أو مع  % أو أكثر من رأس١٠كان المساهمون الذين يملكون نسبة  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠كما في 
  كالتالي:

عدد األسهم       نسبة المساهمة % 
  ١٥٫٣٧    ٣٠٤٬٧١٤٬٦٣٦  شركة عمان للتمويل واالستثمار ش.م.ع.ع

 ١٤٫٥٧ ٢٨٨٬٨٥٢٬٤٢٠  البالط السلطانيشؤون 
  
  
  
  
  احتياطي خاص  ١١ب
  

من التعرض المستحق  %١٠، احتفظ البنك بنسبة BSD/2017/BKUP/Banks&FLCs/467 وكما هو مطلوب من تعميم البنك المركزي العماني
تم تحويل هذا االحتياط الى احتياطي انخفاض القيمة بعد ما   .٢٠١٨سبتمبر  ٣٠في  للتسهيل المعاد هيكلته والذي لم يتم تصنيفه على أنه قرض متعثر

  .٩ إلعداد التقارير المالية تطبيق المعيار الدولي
  
  

  احتياطي انخفاض القيمة ١٢ب 
  
  

التعميم الصادر عن البنك الحالي. يتطلب  ٣٩ليحل محل معيار المحاسبة الدولي  ٩، تم تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  ٢٠١٨بدًءا من يناير 
، بشرط أن ٩م البنك بإنشاء احتياطي للفرق بين مخصصات البنك المركزي العماني والمعايير الدولية للتقارير المالية ا) قBM 1149المركزي العماني (

 ١مليون لایر عماني للفرق الموجود في   ١٫٣٠٣، أنشأ البنك احتياطًيا بقيمة  ٢٠١٨يكون مخصصات البنك المركزي العماني أعلى. اعتباًرا من يناير 
 ٩ المالية للتقارير الدولي المعيار إعانات بين القائم للفرق عماني لريا مليون   ٣٫٧٠٢ل تحوي تمبسبب خسائر انخفاض القيمة االئتمانية.  ٢٠١٨يناير 

  .٢٠١٨ سبتمبر ٣٠ في كما بنك المركزي العمانيالتوفير لل و باالنخفاض المتعلقة
  
  
  ١سندات دين رأس المال اإلضافي الفئة   ١٣ب
  

تزامات لالمالية اإلاألوراق . تشكل ٢٠١٧سبتمبر  ٢٥مليون لایر عماني في  ١٠٠بقيمة  ١فئة مالية مستدامة من ال رأسدين قام البنك بإصدار سندات 
وليس لديهم . الماليةتصنيف األدوات : ٣٢ثانوية وغير مضمونة للبنك وتصنف كحقوق ملكية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي الغير مشروطة والمباشرة وال

ً و تاريخ استحقاق ثابت أو نهائي.   وراق المالية بالكاملاأللتقديره وبعد موافقة مسبقة من الهيئة التنظيمية أن يمارس خياره في استرداد  يجوز للبنك وفقا
ً ول( ً اإلأي الذكرى الخامسة لتاريخ األستحقاق األول في تاريخ ) يس جزئيا بموافقة مسبقة من السلطات  صدار وفي كل خمس سنوات بعد ذلك، رهنا

  التنظيمية.
  

. وبعد ذلك %٧٫٧٥ه من رأس المال فائدة على قيمتها االسمية من تاريخ اإلصدار إلى تاريخ الدعوة األول بمعدل سنوي ثابت قدر ١فئة التحمل السندات 
ن حقوق سيتم إعادة تعيين سعر الفائدة على فترات خمس سنوات. يتم دفع الفائدة على أساس نصف سنوي على أساس متأخرات ويتم التعامل معها كخصم م

ً  الملكية. ويجوز للبنك وفقا لتقديره وحده أن يختار ذا لم يقم البنك بدفع فوائد على أوراق رأس للتخلف عن السداد. إ عدم توزيع الفوائد، وهذا ال يعتبر حدثا
في تاريخ دفع الفائدة المقرر (ألي سبب كان)، يجب على البنك عدم إجراء أي توزيع أو دفع آخر فيما يتعلق بأسهمه العادية أو أي من ، ١فئة المال من ال

إال إذا دفعت دفعة واحدة من  ١فئة دنى أو متقاربة مع أوراق رأس المال الأو األوراق المالية، التي تحتل مرتبة أ ١فئة دوات رأس المال الألأسهمه األخرى 
المالية في بعض األوراق للبنك بخفض أي مبالغ مستحقة لحاملي  ١الفئة . كما تسمح سندات رأس المال ١الفئة الفوائد بالكامل على أوراق رأس المال 

  .)كليا أو جزئيا( الظروف
 
 

. المرحلي المختصر بيان التغيرات في حقوق المساهمينوتم تعريفه  في  ٢٠١٨خالل مليون لایر عماني كقسيمة  ٧٫٧٤٦ُخصص مبلغ   
 
 

 
 
 

  



  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
  

  ٤٧ من ٣٧صفحة   ذه البيانات المالية المرحلية المختصرةهجزءاً ال يتجزأ من  ١الى هـ  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من أ

  االلتزامات العرضية واالرتباطات  ١٤ب
  

  االلتزامات العرضية   أ-١٤ب
  

  بنود العقد.  تؤدي خطابات االعتماد المستندي والضمانات القائمة إلى ارتباط البنك بالدفع بالنيابة عن عمالء في حالة عجز العميل عن األداء بموجب 
  

  سبتمبر ٣٠  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  

        

  ٣٨٧٬١٤٩  ٣٧٦٬٥٨٣  ٤٠٠٬٢٢٥  ضمانات
   ٣٧٬٦٠٦  ٧٩٬٥٢٠  ١١٦٬٢٢٩  اعتمادات مستندية

    ──────    ──────  ────── 
  ٤٢٤٬٧٥٥  ٤٥٦٬١٠٣  ٥١٦٬٤٥٤ 
   ══════   ══════   ══════  

  
  

عمالء البنك. االرتباطات تتضمن االرتباطات المتعلقة باالئتمان االرتباطات بزيادة ائتمان واعتمادات مستندية ضمانات مساندة تم تصميمها لمقابلة متطلبات 
ء أخرى وهي تتطلب لزيادة ائتمان تمثل االرتباطات التعاقدية لتقديم قروض وائتمان متجدد. في العادة تكون لالرتباطات تواريخ انتهاء ثابتة أو شروط إنها

  الي مبالغ العقد التزامات التدفق النقدي المستقبلية.دفع رسوم عنها. حيث أن تلك االرتباطات قد تنتهي بدون السحب منها لذا ليس بالضرورة أن يمثل إجم
  

  سبتمبر ٣٠  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  

        

  ١٬١٠٥  ٥١٦  ١٬٣٢٦  ارتباطات رأسمالية
  ٢٤٢٬٦٥٥  ٢٧٨٬٤٤٨  ٣٠٨٬٥١٥  ارتباطات متعلقة باالئتمان

  ───────  ───────       ──────  
  ٢٤٣٬٧٦٠  ٢٧٨٬٩٦٤  ٣٠٩٬٨٤١  
  ═══════  ═══════  ══════  

  
   



  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
  

  ٤٧ من ٣٨صفحة   ذه البيانات المالية المرحلية المختصرةهجزءاً ال يتجزأ من  ١الى هـ  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من أ

  المعامالت مع األطراف ذات عالقة  ١٥ب
  

ضمن سياق أعماله االعتيادية يقوم البنك بإجراء معامالت مع بعض أعضاء مجلس إدارته ومساهميه وإدارته العليا ومجلس الرقابة الشرعية 
فيها مصالح هامة. تتم هذه المعامالت على أساس التعامالت التجارية ويتم اعتمادها من قبل إدارة والمراجع الشرعي والشركات التي يكون لهم 

  البنك ومجلس اإلدارة.
  

  إجمالي مبالغ األرصدة وااليرادات والمصروفات الناتجة عن األطراف ذات العالقة على النحو التالي:
  سبتمبر ٣٠  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  دققة)م(غير   (مدققة)  (غير مدققة)  

        موظفي اإلدارة العليا 
  ٢٬٦٢٦  ٢٬٦٥٩  ٢٬٥٨٩  القروض والسلف والتمويل في نهاية الفترة

  ٢١٣  ٥٩٠  ١٤٦  قروض مصروفة خالل الفترة
  )٤١٠(  )٦٥٥(  )٢٧٧(  قروض مسددة خالل الفترة

      
  ٨٠٤  ٧٢٥  ٨٦٨  الودائع في نهاية الفترة

  ١٬٤٠٠  ١٬٣٤٨  ٢٦٥  الفترةودائع مستلمة خالل 
  )١٬١٧١(  )١٬٢٠٠(  )٢٣٠(  ودائع مدفوعة خالل الفترة

        
  ٨٩  ١٣٣  ٨٢  فوائد خالل الفترةالايرادات 

        
        أطراف ذات عالقة أخرى 

  ٤٬٧٤٤  ٦٬١٥٨  ٦٧٬٢٢٩  القروض والسلف والتمويل في نهاية الفترة
  ١٢٬٢٠٩  ١٦٬٩٥٦  ٥٩٬٣٢٤  قروض مصروفة خالل الفترة

  )١٢٬٢٢٠(  )١٤٬٢١٢(  )٨٢٣(  مسددة خالل الفترة قروض
        

  ١٠٬٩٩٨  ١٠٬١٦٥  ٣٬٠٦٢  الودائع في نهاية الفترة
  ١٠٬٨٣٦  ١١٬٢٤٢  ٢٬٣٩٣  ودائع مستلمة خالل الفترة
  )١٢٬٣٨٥(  )١٣٬٥٦٢(  )٣٬٦٠٢(  ودائع مدفوعة خالل الفترة

        
  ٢٧٦  ٣٧٤  ١٬٣٧٢  فوائد خالل الفترةالايرادات 

  ٤٢٧  ٥٥٦  ٣٠  خالل الفترةفوائد المصروفات 
        

        مكافآت اإلدارة العليا
  ٢٬٢٩٥  ٢٬٩٧٧  ٥٬٣٢٠  رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل

  ٧٠  ٩٦  ١٨٧  مزايا ما بعد الوظيفة
        

  ١٨٩  ١٩٩  ١٧١  اتعاب حضور جلسات ومكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة
  ٣٢  ٤٤  ٣٦  أعضاء مجلس الرقابة الشرعية

    
  % أو أكثر من أسهم البنك هي كالتالي:١٠لألرصدة واإليرادات والمصروفات المتولدة مع المساهمين المالكين لنسبة القيمة التراكمية 

  
  سبتمبر ٣٠  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  دققة)م(غير   (مدققة)  (غير مدققة)  
        

  -   -  ٩  القروض والسلف والتمويل في نهاية الفترة
  ٥٬٥٨٠  ٥٬٥٨٠  ٩  الفترة قروض مصروفة خالل

  )٢٣٬٧٦٥(  )٢٣٬٧٦٥(  -  قروض مسددة خالل الفترة
        

  ٣٤١  ١٬٢٦٢  ١٤٥  الودائع في نهاية الفترة
  ٧  ١٨  ٤  ودائع مستلمة خالل الفترة
  )٥٬٢٦١(  )٤٬٣٥٢(  )١٬١٢٠(  ودائع مدفوعة خالل الفترة

        
  ٦٢  ٦٢  ٤  فوائد خالل الفترةالايرادات 

  ١٢  ١٤  ٣  الفترة فوائد خاللالمصروفات 
  

: ال ٢٠١٧سبتمبر  ٣٠: ال يوجد، ٢٠١٧ديسمبر  ٣١( م يتم تخفيض قيمة أي قرض تم منحه ألي طرف ذات عالقةل ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠كما في 
   .يوجد)

   



  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
  

  ٤٧ من ٣٩صفحة   ذه البيانات المالية المرحلية المختصرةهجزءاً ال يتجزأ من  ١الى هـ  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من أ

  دوات الماليةالقيمة العادلة لأل  ١٦ب
  

في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. يستند  القيمة العادلة هي القيمة الذي سيتم استالمها لبيع أصل أو لدفع لتحويل إلتزام
  قياس القيمة العادلة على افتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل اإللتزام تتم، إما:

 في السوق الرئيسي لألصول أو األلتزامات والذي يمكن الوصول إليه؛ أو )١
 صول أو األلتزامات.في غياب السوق الرئيسي، في السوق األكثر مالئمة لأل )٢

  

  :ستخدام التسلسل الهرمي التالي للقيمة العادلةإالبنك القيم العادلة بويفصح يقيس 
  .لنفس األداةأسعار مدرجة (غير معدلة) في األسواق النشطة : ١ المستوى

جميع المداخالت الهامة : أسعار مدرجة في األسواق النشطة لألصول واأللتزامات أو أساليب تقييم أخرى تستند على ٢المستوى 
  وبيانات السوق القابلة للمالحظة.

  أساليب التقييم التي ال تستند إلى أية مداخالت هامة وال على بيانات السوق القابلة للمالحظة. :٣المستوى 
  

يوضح بِدة) في كل من تلك التواريخ. ائدة المتكّ يرى البنك أن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف اختالفاً جوهرياً عن القيمة الدفترية (متضمنةً الف
  :الجدول التالي تصنيف كل فئة من األصول وااللتزامات المالية وقيمها العادلة

  

  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠في 
  التكلفة المطفأة (غير مدققة)

سندات الدين في 
القيمة العادلة من 

خالل الدخل 
  الشامل االخر 

القيمة  العادلة 
من خالل الربح 

  والخسارة

إجمالي القيمة 
الدفترية (متضمنةً 
الفائدة المتكبدة)/ 

  العادلة
         

          األصول
  ١١٥٬٣٤٦  -   -   ١١٥٬٣٤٦ نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العُماني

  ٣٢٬٦٨٢  -   -   ٣٢٬٦٨٢ مستحق من بنوك وإقراضات أخرى بسوق النقد
  ٢٬٢٢١٬٠٥١  -   -   ٢٬٢٢١٬٠٥١ قروض وسلف وتمويل

  ٥٢٨٬٩٧٦  ١١٤٬٣٠٧  ٢٩٤٬٤٦٨  ١٢٠٬٢٠١ االستثمارات
  ٤٦٬٩١٧  -   -   ٤٦٬٩١٧ أصول أخرى (بإستثناء المدفوعات مقدماً)

  ─────  ─────  ─────  ─────         
  ٢٬٩٤٤٬٩٧٢  ١١٤٬٣٠٧  ٢٩٤٬٤٦٨  ٢٬٥٣٦٬١٩٧ اإلجمالي

  ═════  ═════  ═════  ═════       
         

         االلتزامات
  ٧٤٣٬١٧٩       واقتراضات أخرى بسوق النقدمستحقات لبنوك 

  ١٬٧١٦٬٥٦٢       ودائع العمالء 
  ٤٤٬٥٦٩       التزامات أخرى (بإستثناء مستحقات أخرى ومخصصات)

 ً   ٣٥٬٦٥٤       سندات قابلة للتحويل إلزاميا
  -        شهادات إيداع
  ١٨٬٦٨٦       قروض ثانوية

        ─────  
  ٢٬٥٥٨٬٦٥٠       اإلجمالي

        ═════  
  

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 
 (مدققة)

قروض 
  ومديونيات

محتفظ بها حتى 
  االستحقاق

  متاحة
  للبيع

  
  

  بها   محتفظ
  للمتاجرة

إجمالي القيمة 
الدفترية (متضمنةً 

الفائدة المتكبدة)/ 
  العادلة

           

            األصول
  ١٨٢٬٣٢٤  -   -   -   ١٨٢٬٣٢٤ نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العُماني

  ١٠٤٬٢٠٣  -   -   -   ١٠٤٬٢٠٣ وإقراضات أخرى بسوق النقدمستحق من بنوك 
  ٢٬٠٩٨٬٧٤٨  -   -   -   ٢٬٠٩٨٬٧٤٨ قروض وسلف وتمويل

  ٤١٣٬٧٤١  ١١٠٬٧٠٠  ٢١٣٬٣٥٥  ٨٩٬٦٨٦  -  االستثمارات
  ٢١٬٥٧٨  -   -   -   ٢١٬٥٧٨ أصول أخرى (بإستثناء المدفوعات مقدماً)

  ──────  ──────  ──────  ──────  ──────  
  ٢٬٨٢٠٬٥٩٤  ١١٠٬٧٠٠  ٢١٣٬٣٥٥  ٨٩٬٦٨٦  ٢٬٤٠٦٬٨٥٣ اإلجمالي

 ══════  ══════  ══════  ══════  ══════  
           

           االلتزامات
  ٧١٨٬٦١٩         مستحقات لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

  ١٬٦٤٢٬٨٤٥         ودائع العمالء 
  ١٨٬٣٢٠         التزامات أخرى (بإستثناء مستحقات أخرى ومخصصات)

ً سندات قابلة للتحويل    ١٨٬٥١٣         إلزاميا
  ٣٥٬٣٩٢         شهادات إيداع
  ٢٬٤٠٢         قروض ثانوية

          ─────  
  ٢٬٤٣٦٬٠٩١         اإلجمالي

          ═════  



  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
  

  ٤٧ من ٤٠صفحة   ذه البيانات المالية المرحلية المختصرةهجزءاً ال يتجزأ من  ١الى هـ  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من أ

(تابع) دوات الماليةالقيمة العادلة لأل ١٦ب    
  

  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠في 
 مدققة)غير (

قروض 
  ومديونيات

محتفظ بها حتى 
  االستحقاق

  متاحة
  للبيع

محتفظ بها 
  للمتاجرة

إجمالي القيمة 
الدفترية (متضمنةً 

الفائدة المتكبدة)/ 
  العادلة

           

            األصول
 ٥٧٬٣٥٠ - - - ٥٧٬٣٥٠ نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العُماني

 ١٢٢٬٨٢٢ - - - ١٢٢٬٨٢٢ مستحق من بنوك وإقراضات أخرى بسوق النقد
 ٢٬٠٠٥٬١١٦ - - - ٢٬٠٠٥٬١١٦ قروض وسلف وتمويل

 ٣٦٩٬٤٤٤ ٨٥٬٨٨٣ ٢١٦٬٥٠٣ ٦٧٬٠٥٨ - االستثمارات
 ١٩٬٥٥٩ - - - ١٩٬٥٥٩ أصول أخرى (بإستثناء المدفوعات مقدماً)

  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  
 ٢٬٥٧٤٬٢٩١ ٨٥٬٨٨٣ ٢١٦٬٥٠٣ ٦٧٬٠٥٨ ٢٬٢٠٤٬٨٤٧ اإلجمالي

  ═════  ═════  ═════  ═════  ═════  
           

           االلتزامات
 ٥٥٩٬٩١٠         لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقدمستحقات 

 ١٬٥٦٣٬٦٠٣         ودائع العمالء 
 ١٨٬٤٦٥         التزامات أخرى (بإستثناء مستحقات أخرى ومخصصات)

 ً  ٣٥٬٦٥٤         سندات قابلة للتحويل إلزاميا
 ٢٬٤٢٩         شهادات إيداع
 ١٨٬٦٨٦         قروض ثانوية

          ─────  
  ٢٬١٩٨٬٧٤٧         اإلجمالي

          ═════  
  
  

  يوضح الجدول التالي تصنيف األدوات المالية بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير:
  

  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠
  (غير مدققة)

إستثمارات 
  أوراق مالية 

القيمة العادلة 
الموجبة 
  للمشتقات

القيمة العادلة 
السالبة 

  المجموع  للمشتقات 
          

  ٨٬٩٣١  -   -   ٨٬٩٣١  ١المستوى 
  ٣٩٦٬٢٥٠  )٤٬١٥٥(  ٣٬٠٦١  ٣٩٧٬٣٤٤  ٢المستوى 
  ٢٬٥٠٠  -   -   ٢٬٥٠٠  ٣المستوى 

  ─────  ─────  ─────  ─────  
  ٤٠٧٬٦٨١  )٤٬١٥٥(  ٣٬٠٦١  ٤٠٨٬٧٧٥  
  ═════  ═════  ═════  ═════  

  
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

  (مدققة)
إستثمارات أوراق 

  مالية 
القيمة العادلة 

  الموجبة للمشتقات
القيمة العادلة السالبة 

  المجموع  للمشتقات 
          

  ٦٬٠٩٧  -   -   ٦٬٠٩٧  ١المستوى 
  ٣١٦٬٥٥٠  )٨٩٨(  ١٬٧٤٤  ٣١٥٬٧٠٤  ٢المستوى 
  ٢٬٢٥٤  -   -   ٢٬٢٥٤  ٣المستوى 

  ─────  ─────  ─────  ─────  
  ٣٢٤٬٩٠١  )٨٩٨(  ١٬٧٤٤  ٣٢٤٬٠٥٥  
  ═════  ═════  ═════  ═════  

  

  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠
  إستثمارات أوراق مالية   مدققة)غير (

القيمة العادلة الموجبة 
  للمشتقات

القيمة العادلة 
السالبة 

  المجموع  للمشتقات 
          

 ٨٩٬٣٩٢ -  -  ٨٩٬٣٩٢  ١المستوى 
  ٢١١٬٩٩٥  )١٬١٨٥(  ٢٬٠٦٧  ٢١١٬١١٣  ٢المستوى 
  ١٬٨٨١  -   -   ١٬٨٨٢  ٣المستوى 

  ─────  ─────  ─────  ─────  
  ٣٠٣٬٢٦٨  )١٬١٨٥(  ٢٬٠٦٧  ٣٠٢٬٣٨٦  
  ═════  ═════  ═════  ═════  

   



  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
  

  ٤٧ من ٤١صفحة   ذه البيانات المالية المرحلية المختصرةهجزءاً ال يتجزأ من  ١الى هـ  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من أ

  المشتقات   ١٧ب
  

سمية، ويتم تحليلها حسب الفترة حتى تاريخ األضافة إلى قيمتها اإلدوات المالية المشتقة، بلأليوضح الجدول أدناه القيم العادلة الموجبة والسالبة 
تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية. وهي ال القائمة في نهاية الفترة، الت على حجم المعامراً وفر مؤش سميةاأللمبالغ استحقاق. إلا

  وق.ساطر الخمللمشتقات أو موجبة ادة على القيمة العادلة التقتصر عالتي  البنك ئتمانإخاطر ملر مؤشتبر تع سمية البالغ األمفإن هذه اللي وبالتا
  

  واالستحقاقحسب الفترة سمية المبالغ األ        
  ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠كما في 

  (غير مدققة)
القيمة العادلة 

  الموجبة
القيمة العادلة 

  السالبة
  لغالمب
  سمياأل

  خالل
  أشهر ٣

١٢- ٣   
  شهرا

  أكثر من
  سنة ١

              
  ٩٬٩٠٠  ١٥٠٬٨١٠  ٢٧٧٬٢٨٦  ٤٣٧٬٩٩٦  ٣٬٩٣٧  ٢١٨  لعمالت أجنبيةه عقود شراء آجل

  -   -   -   -   -   -   مقايضات أسعار الفائدة
     -    -   -   -   -   -   خيارات

   ═══════   ═══════   ═══════   ═══════   ═══════   ═══════  
  ٩٬٦٢٥  ١٥٣٬٠٢٤  ٢٧٤٬٣٣٣  ٤٣٦٬٩٨٢  ٢١٨  ٢٬٨٤٣  لعمالت أجنبية هعقود بيع آجل

  -   -   -   -   -   -   مقايضات أسعار الفائدة
  -   -   -   -   -   -   خيارات

   ═══════   ═══════   ═══════   ═══════   ═══════   ═══════  
  

  حسب الفترة واالستحقاقسمية المبالغ األ        
  ٢٠١٧ ديسمبر ٣١كما في 
  (مدققة)

القيمة العادلة 
  الموجبة

القيمة العادلة 
  السالبة

  المبلغ
  سمياأل

  خالل
  أشهر ٣

١٢- ٣   
  شهرا

  أكثر من
  سنة ١

              
      ٩٬٩٠٠    ٢٥٢٬٨٤٤  ٤٤٦٬٣٥٠  ٧٠٩٬٠٩٤  ١٦٤  ٤٣١  لعمالت أجنبيةه عقود شراء آجل

  -    -     ٥٬٧٧٥    ٥٬٧٧٥  ٠  ٠  مقايضات أسعار الفائدة
     -    ٤٤٬٣٥٢  -   ٤٤٬٣٥٢  ٢٤٦  ٢٤٦  خيارات

   ═══════   ═══════   ═══════   ═══════   ═══════   ═══════  
      ٩٬٦٢٥  ٢٥٢٬٤٩٨  ٤٤٥٬٥٣٩  ٧٠٧٬٦٦٣  ٤٨٨  ١٬٠٦٧  لعمالت أجنبية هعقود بيع آجل

  -      -   ٥٬٧٧٥    ٥٬٧٧٥  ٠  ٠  مقايضات أسعار الفائدة
   -    ٤٤٬٣٥٢  -   ٤٤٬٣٥٢  ٢٤٦  ٢٤٦  خيارات

   ═══════   ═══════   ═══════   ═══════   ═══════  ═══════  
  

  حسب الفترة واالستحقاقسمية المبالغ األ        
  ٢٠١٧سبتمبر  ٣٠كما في 

  (غير مدققة)
القيمة العادلة 

  الموجبة
القيمة العادلة 

  السالبة
  المبلغ

  سمياأل
  خالل

  أشهر ٣
١٢- ٣   

  شهرا
  أكثر من

  سنة ١
              

  - ٢٩٠٬٠١٩ ٢٧٤٬٧٥٧ ٥٦٤٬٧٧٦ ٥٠٥ ٦٨٤  لعمالت أجنبيةه عقود شراء آجل
  -  ٥٬٧٧٥ - ٥٬٧٧٥ ١ ١  مقايضات أسعار الفائدة

  -  ٤٤٬٣٥٢ ١٥٣٬٠١٦ ١٩٧٬٣٦٨ ٢٧١ ٢٧١  خيارات
   ═══════   ═══════   ═══════   ═══════   ═══════   ═══════  

  - ٢٨٩٬٢٩١ ٢٧٤٬٦٩٩ ٥٦٣٬٩٩٠ ٦٨٠ ١٬٣٨٣  لعمالت أجنبية هآجلعقود بيع 
  -    ٥٬٧٧٥ - ٥٬٧٧٥ ١ ١  مقايضات أسعار الفائدة

  -  ٤٤٬٣٥٢ ١٥٣٬٠١٦ ١٩٧٬٣٦٨ ٢٧١ ٢٧١  خيارات
   ═══════   ═══════   ═══════   ═══════   ═══════   ═══════  

  
  



  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
  المرحلية المركّزة (تابع) المالية البياناتإيضاحات حول 

  ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠أشهر منتهية في تسعة لفترة 
  (غير مدققة)

  ماني باآلالف)(لایر عُ 
  
         دإيرادات الفوائ  ١ج

      ثالثة أشهر منتهية في                            أشهر منتهية في  تسعة                                       

  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٨  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٧  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٨  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٧  
          

 ٢٥٬١٦٥  ٢٨٬٩٤٨ ٧٢٬٧٨٦  ٨٣٬١٠٤  قروض وسلف للعمالء
 ٨٥٠  ٦٥٨ ١٬٩٣٣  ٣٬٠٦٨  مستحق من بنوك وايداعات أخرى بسوق النقد

 ٢٬٠١٠  ٣٬٥٢١ ٥٬٣٩٦  ٩٬٨٩١  استثمارات أوراق مالية
  ─────  ─────  ─────  ─────  
  ٢٨٬٠٢٥  ٣٣٬١٢٧  ٨٠٬١١٥  ٩٦٬٠٦٣  
  ═════  ═════  ═════  ═════  

  
  مصروفات الفوائد  ٢ج
       ثالثة أشهر منتهية في                               أشهر منتهية في تسعة                                         

  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٨  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٧  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٨  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٧  
          

  ٩٬٦٨٢  ١٠٬٥٣٤  ٣٠٬١٥٣  ٣٠٬٩٦٠  ودائع العمالء
  ١٬٠٢٥  ٦١٧  ٣٬٨٥٢  ١٬٨٣٢  قروض ثانوية

  ٤٬٥٠٩  ٧٬٥٢٨  ١١٬٦٧٥  ٢١٬١٢٢  مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد
  ٢٧  -  ١١٥  ٣٤  اً سندات قابلة للتحويل إلزامي

    ─────  ─────    ─────    ─────  
  ١٥٬٢٤٣  ١٨٬٦٧٩  ٤٥٬٧٩٥  ٥٣٬٩٤٨  
  ═════  ═════   ═════  ═════  

  
  صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي وأنشطة اإلستثمار  ٣ج
  
  اإليرادات المحققة من التمويل اإلسالمي وأنشطة اإلستثمار  أ-٣ج
                      ثالثة أشهر منتهية في                                     أشهر منتهية في تسعة                                    

  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٨  
  سبتمبر ٣٠

 ٢٠١٧  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٨  
  سبتمبر ٣٠

 ٢٠١٧  
          

  ١٬٧٦٥  ٢٬٢١٢  ٤٬٦٧٩  ٦٬١٥١ تمويل العمالء
  ١٧  ٢٤  ٣٦  ١٣٦ مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد

  ١٨٢  ٢٤٠  ٤٣٢  ٦٦١  ستثماراتاإل
  ──────  ──────  ──────  ──────  
  ١٬٩٦٤  ٢٬٤٧٦  ٥٬١٤٧  ٦٬٩٤٨  
  ──────  ──────  ──────  ──────  

   
  مبالغ مدفوعة إلى المودعين ومقرضين بسوق النقد   ب-٣ج

            ثالثة أشهر منتهية في                                أشهر منتهية في تسعة                                

  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٨  
  سبتمبر ٣٠

 ٢٠١٧  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٨  
  سبتمبر ٣٠

 ٢٠١٧  
          

  ٨٩٩  ١٬١٦٨  ٢٬٣٧٥  ٣٬٢٨٣  األرباح المدفوعة إلى المودعين
  ٣٨  ٨٩  ١٤٩  ١٨٨  األرباح المدفوعة إلى البنوك والمقرضين اآلخرين بسوق النقد

    ──────  ──────    ──────  ──────  
  ٩٣٧  ١٬٢٥٧  ٢٬٥٢٤  ٣٬٤٧١  
    ──────  ──────    ──────  ──────  

 ١٬٠٢٧  ١٬٢١٩  ٢٬٦٢٣  ٣٬٤٧٧  صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي وأنشطة اإلستثمار
    ══════  ══════    ══════  ══════  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
  المرحلية المركّزة (تابع) المالية البياناتإيضاحات حول 

  ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠أشهر منتهية في تسعة لفترة 
  (غير مدققة)

  ماني باآلالف)(لایر عُ 
  

  ٤٧ من ٤٣صفحة   ذه البيانات المالية المرحلية المختصرةهجزءاً ال يتجزأ من  ١الى هـ  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من أ

   إيرادات التشغيل األخرى  ٤ج
  ثالثة أشهر منتهية في                             أشهر منتهية في تسعة                                  

  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٨  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٧  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٨  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٧  
          

  ٣٬٩٢٦  ٤٬٨٧٨  ١٢٬٤٩٩  ١٢٬٨٨٢  أتعاب وعموالت
  ١٬٤١٩  ٦٬٤٦٩  ٤٬٢٤٧  ١١٬٧٠٢ صافي أرباح من التعامالت بعمالت أجنبية

  ٤٠  ٦٥  ٧٠  ١٥٣ استرداد ديون معدومة مشطوبة سابقا
  ٩٨  ٦٤٢  ٦٦٧  ١٬٠٢٢  إيرادات توزيعات أرباح

)١٨(  )١٬٧٠١(  صافي  لسائر من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح او   )١٨(  )٥٧٤(  
          الخسارة

    ─────  ─────    ─────    ─────  
  ٥٬٤٦٥  ١١٬٤٨٠  ١٧٬٤٦٥  ٢٤٬٠٥٨  
  ═════  ═════   ═════  ═════  

   
  التشغيل األخرىمصروفات   ٥ج
  ثالثة أشهر منتهية في                                   أشهر منتهية في تسعة                              

  سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٨    

  سبتمبر ٣٠
  ٢٠١٧  

  سبتمبر ٣٠ 
   ٢٠١٨  

  سبتمبر ٣٠
  ٢٠١٧  

          
  ٢٬٢٦٨  ٢٬٣٠٥  ٦٬٨٦٩  ٧٬٠٧٩  تكاليف تشغيل وإدارة

  ٦٥٣  ٦٦٨  ١٬٩٠٠  ١٬٩٥٨  تكاليف اإلشغال
  ١٣  ٨  ١٨٩  ١٧١  أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة *

  ١٢  ١٢  ٣٢  ٣٦   جلسمكافآت وأتعاب حضور جلسات ألعضاء م
          الرقابة الشرعية

  ─────    ─────     ─────  ─────  
  ٢٬٩٤٦  ٢٬٩٩٣  ٨٬٩٩٠  ٩٬٢٤٤  
  ═════     ═════     ═════  ═════  

  
   قيمة على أساس المحفظةمخصص إنخفاض           ٦ج

        ثالثة أشهر منتهية في                            أشهر منتهية في تسعة                                     
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  
  سبتمبر  ٣٠

٢٠١٨  
  سبتمبر  ٣٠

 ٢٠١٧  
  سبتمبر  ٣٠

  ٢٠١٨  
  سبتمبر  ٣٠

  ٢٠١٧  
          

          نفقات خسارة االئتمان على
  -   ٩٬٢٩٩  -   ١٦٬٤٩٩  قروض وسلف 
  -   )١٬٣٦٣(  -   )٢٬٧٠٠(  التزامات القروض والضمانات المالية 
  -   )١٩٢(  -   )١٤٧(  المستحق من البنوك وغيرها من عمليات وضع أسواق المال 
  -   ٥٨١  -   ٦٥٦  سندات الدين بالتكلفة المطفأة 
القيمة العادله العادله من خالل الدخل الشامل  سندات الدين في 

  االخر
٣(  -   ٦(   -  

  -   )٥٢(  -   )١٢٥(  القروض المشطوبة خالل الفترة 
    ──────  ──────    ──────  ──────  

  -   ٨٬٢٧٠  -   ١٤٬١٨٩  مجموع مصروفات خسارة االئتمان
          انخفاض المحفظة في:

  ٢٦٠  -  ١٬١٤٣  -   قروض وسلف  
  )٧٤(  -  )٩٥(  -   إقراض لبنوك 

  ──────  ──────  ──────  ──────  
  ١٨٦  ٨٬٢٧٠  ١٬٠٤٨  ١٤٬١٨٩  إجمالي خسائر المحفظة

  ══════  ══════   ══════  ══════  



  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
  المرحلية المركّزة (تابع) المالية البياناتإيضاحات حول 

  ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠أشهر منتهية في تسعة لفترة 
  (غير مدققة)

  ماني باآلالف)(لایر عُ 
  

  ٤٧ من ٤٤صفحة   ذه البيانات المالية المرحلية المختصرةهجزءاً ال يتجزأ من  ١الى هـ  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من أ

  ل للسهم الواحدالعائد األساسي والمعدّ   ٧ج
  

  .الفترةعلى المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل  الفترةللسهم بقسمة صافي ربح األساسي  يتم احتساب العائد
            ثالثة أشهر منتهية في                              أشهر منتهية في تسعة                     

  

  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٨  
  سبتمبر ٣٠

 ٢٠١٧  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٨  
  سبتمبر ٣٠

 ٢٠١٧  
  

        

  ٧٬٤١٠  ٧٬٩٥٨  ١٨٬٩٧٦  ٢١٬٩٤٠  صافي ربح الفترة
  ──────  ──────  ──────  ──────  

  ١٬٩٨٢٬٦٤٦  ١٬٩٨٢٬٦٤٦  ١٬٩٨٢٬٦٤٦  ١٬٩٨٢٬٦٤٦  بيسة للسهم الواحد  ١٠٠المتوسط المرجح لعدد األسهم بقيمة 
  ──────  ──────  ──────  ──────  القائمة خالل الفترة (باأللف)

  ٣٫٧٣٧  ٤٫٠١٤  ٩٫٥٧١  ١١٫٠٦٦  
  ══════  ══════  ══════  ══════  )بالبيسةالعائد األساسي للسهم الواحد للفترة (

  ١٤٫٩٩١  ١٥٫٩٢٤  ١٢٫٧٩٦ ١٤٫٧٩٥   
  ══════  ══════  ══════  ══════  )بالبيسةالعائد األساسي للسهم الواحد للفترة سنوي (

          
  

أسهم منحة مما أدى إلى  %١٠، وافق المساهمون على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع 2018مارس  29في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عقد في 
 سهم جديد. ١٧٨٬٤٦٤٬٦٢٤صدور 

  
فترة للن العاديين (بعد تسوية الفوائد على السندات القابلة للتحويل، بعد خصم الضريبة) هم بقسمة الربح المنسوب للمساهميلعائد المعدل للسيتم احتساب ا

  .إلى أسهم عادية تحويل السندات القابلة للتحويل التي سيتم إصدارها عندعلى المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية متضمنةً أسهم معدلة محتملة 
  
  
  

                                               ثالثة أشهر منتهية في                                 أشهر منتهية في تسعة                                                   
          

  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٨  
  سبتمبر ٣٠

 ٢٠١٧  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٨  
  سبتمبر ٣٠

 ٢٠١٧  
  

    
    

  ٧٬٤١٠  -  ١٨٬٩٧٦  -  صافي ربح الفترة
  ٢٣  -  ٩٧  -  فوائد على سندات قابلة للتحويل، بعد خصم 

  ──────  ───────  ──────  ───────  الضرائب
  -  ٧٬٤٣٣  - ١٩٬٠٧٣  
  ═══════  ══════  ═══════  ══════  

  ٢٬٠٠٢٬٨٤٤  -  ٢٬٠٠٢٬٨٤٤  -  بيسة للسهم الواحد  ١٠٠المتوسط المرجح لعدد األسهم بقيمة 
  ──────  ───────  ──────  ───────  القائمة المعدّل خالل الفترة (باأللف)

  -  ٣٫٧١١  -  ٩٫٥٢٣  
  ══════  ═══════  ══════  ═══════  )بالبيسةالعائد المعدّل للسهم الواحد للفترة (

  -  ١٤٫٧٢٤  -  ١٢٫٧٣٢  
  ══════  ═══════  ══════  ═══════  )بالبيسةالعائد المعدّل للسهم الواحد للفترة سنوي (

          
  

  
  هي كالتالي:عدّل تسوية المتوسط المرجح لعدد األسهم المبينة تحت العائد األساسي والم

             ثالثة أشهر منتهية في                              أشهر منتهية في تسعة                                          
  

  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٨  
  سبتمبر ٣٠

 ٢٠١٧  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٨  
  سبتمبر ٣٠

 ٢٠١٧  
          

  ١٬٩٨٢٬٦٤٦  -  ١٬٩٨٢٬٦٤٦  -  لایر عماني للسهم  ٠٫١٠٠المتوسط المرجح لعدد األسهم بقيمة 
          القائمة خالل الفترة

  ٢٠٬١٩٨  -  ٢٠٬١٩٨  -  سيتم إصدارها عند المعدّلة والمخففة األسهم العادية المحتملة 
          تحويل السندات القابلة للتحويل

  ───────  ──────  ───────  ──────  
  ٢٬٠٠٢٬٨٤٤  -  ٢٬٠٠٢٬٨٤٤  -  لایر عماني للسهم  ٠٫١٠٠المتوسط المرجح لعدد األسهم بقيمة 

          الل الفترةخ التعديل والتخفيفالقائمة بعد 
  ═══════  ══════  ═══════  ══════  

  
  
  
  
  
  
  



  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
  المرحلية المركّزة (تابع) المالية البياناتإيضاحات حول 

  ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠أشهر منتهية في تسعة لفترة 
  ماني باآلالف)(لایر عُ 

  
  إدارة المخاطر المالية (تابع)  د 
  
  مخاطر السيولة  ١د

  
ترتيبات الدفع التعاقدية. تم تحديد االستحقاقات التعاقدية لألصول يلخص الجدول أدناه ملمح استحقاق التزامات البنك في تاريخ التقرير استناداً إلى 

قاقات الفعلية وااللتزامات على أساس الفترة المتبقية في تاريخ قائمة المركز المالي إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي وهي ال تأخذ في االعتبار االستح
  نك وتوفر األموال السائلة.كما هو مشار إليها في تاريخ الودائع المحتفظ بها لدى الب

  
  

  القيمة الدفترية
إجمالي التدفق 

  شهراً  ١٢- ٣  أشهر ٣خالل   االسمي
أكثر من عام 

  واحد
لایر عماني   ٢٠١٨  سبتمبر ٣٠

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
       التزامات غير مشتقة

  ٤٨٨٬٨٣٥  ٢٧٥٬٢٢١  ١٤٬٦٨٨  ٧٧٨٬٧٤٤  ٧٤٣٬١٧٩  واقتراضات أخرى بسوق النقدمستحق لبنوك 
  ٣٩٢٬٤٧١  ٣٧٣٬٦٤٤  ١٬٠٤٩٬٨٣٦  ١٬٨١٥٬٩٥١  ١٬٧١٦٬٥٦٢  ودائع العمالء 

  -  -  ٦٦٬٧٢٨  ٦٦٬٧٢٨  ٦٦٬٧٢٨  التزامات أخرى
  ٤٤٬٧٣٠  ١٬٥٨٨  ٨٦٢  ٤٧٬١٨٠  ٣٥٬٦٥٤  قروض ثانوية

  -  -  -  -  -  سندات قابلة للتحويل إلزامياً 
  ٥٤٨  ١٨٬٠٢٢  ١٨٥  ١٨٬٧٥٥  ١٨٬٦٨٦  شهادات إيداع

  ──────  ──────  ──────  ──────  ──────  
  ٩٢٦٬٥٨٤  ٦٦٨٬٤٧٥  ١٬١٣٢٬٢٩٩  ٢٬٧٢٧٬٣٥٨  ٢٬٥٨٠٬٨٠٩  اإلجمالي 

  ══════  ══════  ══════  ══════  ══════  
  
  
  

  
  القيمة الدفترية

إجمالي التدفق 
  شهراً  ١٢- ٣  أشهر ٣خالل   االسمي

أكثر من عام 
  واحد

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١
  

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

       التزامات غير مشتقة
  ٣٦٥٬٠٣٢  ١٩٨٬١٢٩  ١٨٣٬٣٠٥  ٧٤٦٬٤٦٦  ٧١٨٬٦١٩  مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

  ٤٥٧٬١٩٠  ٤٢٧٬٤٧٩  ٨٧٢٬٣١١  ١٬٧٥٦٬٩٨٠  ١٬٦٤٢٬٨٤٥  ودائع العمالء 
  -   -   ٣١٬٤٥١  ٣١٬٤٥١  ٣١٬٤٥١  التزامات أخرى
  ٤٦٬٣١٨  ٢٬٠٨٤  ٣٦٦  ٤٨٬٧٦٨  ٣٥٬٣٩٢  قروض ثانوية

  -   ٢٬٤٣٧  -   ٢٬٤٣٧  ٢٬٤٠٢  سندات قابلة للتحويل إلزامياً 
  ٥٧١  ١٨٬٧٣٦  ١٢  ١٩٬٣١٩  ١٨٬٥١٣  شهادات إيداع

  ──────  ──────  ──────  ──────  ──────  
  ٨٦٩٬١١١  ٦٤٨٬٨٦٥  ١٬٠٨٧٬٤٤٥  ٢٬٦٠٥٬٤٢١  ٢٬٤٤٩٬٢٢٢  اإلجمالي 

  ══════  ══════  ══════  ══════  ══════  
  
  
  

  
  القيمة الدفترية

إجمالي التدفق 
  شهراً  ١٢- ٣  أشهر ٣خالل   االسمي

أكثر من عام 
  واحد

  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠
  

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

        التزامات غير مشتقة
  ١٢٤٬٥٣٠  ٣٧٦٬٠٩١  ١٥٣٬٤٧٨  ٦٥٤٬٦٤٥ ٥٥٩٬٩١٠  مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

  ٣٩٦٬٨٠٩  ٢٨٦٬٨١٤  ٩٥٤٬٩٠٤  ١٬٦٣٨٬٥٢٧ ١٬٥٦٣٬٦٠٣  ودائع العمالء 
  -   -  ٢٩٬٧٣٠  ٢٩٬٧٣٠ ٢٩٬٧٣٠  التزامات أخرى
  ٤٧٬٢٠٣  ١٬٥٨٨  ٨٦٢  ٤٩٬٦٥٣ ٣٥٬٦٥٤  قروض ثانوية

  -   ٢٬٤٣٧  ٥٤  ٢٬٤٩١ ٢٬٤٢٩  سندات قابلة للتحويل إلزامياً 
  ١٨٬٩٣٦  ٣٨٣  ٣٦١  ١٩٬٦٨٠  ١٨٬٦٨٦  شهادات إيداع

  ──────  ──────  ──────  ──────  ──────  
 ٥٨٧٬٤٧٨  ٦٦٧٬٣١٣  ١٬١٣٩٬٣٨٩  ٢٬٣٩٤٬١٨٠  ٢٬٢١٠٬٠١٢  اإلجمالي 

  ══════  ══════  ══════  ══════  ══════  
            

  
  
  
  

 



  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
  المرحلية المركّزة (تابع) المالية البياناتإيضاحات حول 

  ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠أشهر منتهية في تسعة لفترة 
  ماني باآلالف)(لایر عُ 

  

  ٤٧ من ٤٦صفحة   ذه البيانات المالية المرحلية المختصرةهجزءاً ال يتجزأ من  ١الى هـ  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من أ

  إدارة المخاطر المالية (تابع)  د
  
  إدارة رأس المال  ٢د
  
  رأس المال النظامي  ١-٢د
  

مخاطر إن المعيار الدولي لقياس كفاية رأس المال هو معدل رأس المال المخاطر والذي يربط بين رأس المال بأصول الميزانية العمومية والغرض لل
  واسع من المخاطر. خارج الميزانية العمومية مرجحاً وفقا لنطاق

  
  تم حساب معدل رأس المال المخاطر طبقاً إلرشادات بنك التسويات الدولية لكفاية رأس المال كما يلي:

  
  سبتمبر ٣٠  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  

     ١رأس المال الفئة 
  ١٧٨٬٤٦٥  ١٧٨٬٤٦٥  ١٩٨٬٢٦٥  رأس المال العادي

  ١٧٬٦٠٧  ١٧٬٦٠٧  ١٨٬٠٣٧  عالوة إصدار األسهم
  ١٨٬٩٠٥  ٢١٬٤٣٨  ٢١٬٤٣٨  االحتياطي القانوني

  ٩٨٨  ٩٨٨  ٩٨٨  احتياطي عام
  -   -  -  احتياطي قرض ثانوي

  ٧١٬٠٢٩  ٦٣٬٧٢٨  ٤٧٬٨٨٠  األرباح المحتجزة *
  ١٠٠٬٠٠٠  ١٠٠٬٠٠٠  ١٠٠٬٠٠٠  السندات الدائمة

  )١٬٢١٠(  )٧٨٤(  )٢٬٨٢٦(  خسائر القيمة العادلة 
  -   -  -  أصل ضريبة مؤجلة

 ──────  ──────  ──────  
  ٣٨٥٬٧٨٤  ٣٨١٬٤٤٢  ٣٨٣٬٧٨٢  اإلجمالي 

 ──────   ──────   ──────  
        ٢رأس المال الفئة 

  ٢٤٬٣٩٤  ٢٥٬١٨٧  ٧٬٤٧٥  مخصص انخفاض في القيمة على أساس المحفظة
  ٢٥٠  ٦٠  ٤  أرباح القيمة العادلة

  ٣٥٬٠٠٠  ٣٥٬٠٠٠  ٣٥٬٠٠٠  قرض ثانوي
  ٢٬٣٨٣  ٢٬٣٨٣  -  سندات قابلة للتحويل إلزامياً 

 ──────  ──────  ──────  
  ٦٢٬٠٢٧  ٦٢٬٦٣٠  ٤٢٬٤٧٩  اإلجمالي

 ──────  ──────  ──────  
  ٤٤٧٬٨١١  ٤٤٤٬٠٧٢  ٤٢٦٬٢٦١  مجموع رأس المال النظامي

 ──────  ──────  ──────  
        األصول المرجحة بالمخاطر

  ٢٬٥٠٥٬٦٠٥  ٢٬٥٩٧٬٣٠٩  ٢٬٥٩٢٬٩٥٣  ومخاطر السوقمخاطر االئتمان 
  ١٣٠٬٣٣٥  ١٤٠٬١٠٦  ١٤٠٬١٠٦  مخاطر التشغيل

 ──────  ──────  ──────  
  ٢٬٦٣٥٬٩٤٠  ٢٬٧٣٧٬٤١٥  ٢٬٧٣٣٬٠٥٩  مجموع األصول المرجحة بالمخاطر

 ──────  ──────  ──────  
     معدل كفاية رأس المال

     
كنسبة مئوية مجموع رأس المال النظامي معبر عنه 

  من إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر
١٦٫٩٩  %١٦٫٢٢  %١٥٫٦٠%  

        
معبر عنه كنسبة مئوية  ١مجموع رأس مال الفئة 

  من إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر
١٤٫٦٤  %١٣٫٩٣  %١٤٫٠٤%  

  
ماني. إن اإلفصاحات المطلوبة من البنك المركزي العُ  كما تم اعتمادها ٣وبازل  ٢بازل معاهدة لمعايير اً كفاية رأس المال وفقمعدل يتم احتساب 

ماني متوفر في قسم عالقات المستثمرين في الموقع البنك المركزي العُ من الصادر  ٢٠١٣نوفمبر  ١٧بتاريخ  ١١١٤- م والتعميم ب ٣بموجب بازل 
  .اإللكتروني للبنك

  
  .مانيعُ  لایر ٨٬٩٢٣٬٢٥٠مبلغ  ةينقدالرباح األ عاتيزبعد استبعاد تو ٢٠١٧ سمبريد ٣١تم إدراج األرباح المحتجزة في * 



  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
  المرحلية المركّزة (تابع) المالية البياناتإيضاحات حول 

  ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠أشهر منتهية في تسعة لفترة 
  ماني باآلالف)(لایر عُ 

  

  ٤٧ من ٤٧صفحة   ذه البيانات المالية المرحلية المختصرةهجزءاً ال يتجزأ من  ١الى هـ  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من أ

  المعلومات القطاعية  هـ
  

ً للمنتجات سبعة تم عرض المعلومات القطاعية فيما يتعلق بالقطاعات التشغيلية للبنك. ألغراض إدارية، يتم تنظيم البنك في  قطاعات تشغيلية وفقا
  والخدمات كالتالي:

  
  من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعمالء والتمويل التجاري.الخدمات المصرفية للشركات متضمنة القروض والودائع  
  والودائع من عمالء التجزئة وبطاقات اإلئتمان وتسهيالت تحويل األموال للتجزئة القروض إلىتشتمل الخدمات المصرفية. 
 الحكومة والمؤسسات المالية، وتمويل المشاريع والقروض  من ودائعويشمل القروض إلى  الحكومة والتمويل المشترك للمشاريع

 المشتركة.
 .تشمل اإلستثمارات استثمارات العقارات، ومراسل والخدمات المصرفية االستثمارية  
 .الخزانة تشمل وظيفة الخزانة لدى البنك  
 عير وتمتص تكلفة خسارة االنخفاض على أساس المحفظة ومصروف المركز الرئيسي ويشمل مجموع الموارد المعتبرة لتحويل التس

  ضريبة الدخل.
  الصيرفة اإلسالمية متضمنة أنشطة التمويل اإلسالمي والحسابات الجارية وحسابات االستثمار غير المقيدة ومنتجات وخدمات أخرى

  للشركات واألفراد وفقاً لمبادئ الشريعة.
  
شغيل من وحدات أعمالها بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد وتقييم األداء. يتم تقييم  يراقب الرئيس التنفيذي نتائج الت 

  قطاع األداء على أساس ربح أو خسارة التشغيل. تدار ضرائب الدخل على أساس البنك وال تخصص لقطاعات التشغيل.
  

المقام األول يعتمد على صافي ايرادات الفوائد كقياس األداء وليس على إجمالي الدخل  تسجل ايرادات الفوائد بالصافي ألن الرئيس التنفيذي في
  والمصروفات. 

  
  يتم إجراء أسعار التحويل بين القطاعات العاملة بشكل متحفظ و بطريقة مماثلة للمعامالت مع أطراف ثالثة.

  
  . ٢٠١٧أو  ٢٠١٨٪ أو أكثر من اجمالي ايرادات البنك في عام ١٠ال توجد ايرادات من المعامالت مع عميل خارجي واحد أو المقابل بلغت 

  
  



  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
  المرحلية المركّزة (تابع) المالية البياناتإيضاحات حول 

  ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠أشهر منتهية في تسعة لفترة 
  ماني باآلالف)(لایر عُ 

  

  ٤٧ من ٤٨صفحة   ذه البيانات المالية المرحلية المختصرةهجزءاً ال يتجزأ من  ١الى هـ  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من أ

  المعلومات القطاعية  ١هـ

  

  * المؤسسات المالية وتمويل المشاريع ودمجها
  
  المقارنةأرقام   ٢هـ

عمليات إعادة التصنيف هذه ال تؤثر على صافي األرباح أو  .الحاليةفترة لتتماشى مع عرض ال ٢٠١٧ـ تمت إعادة تصنيف بعض األرقام المقابلة ل
  . سابقاً اير حقوق المساهمين التي تم بيانها في التق

  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠
  (غير مدققة)

الخدمات 
 المصرفية

  لألفراد

الخدمات 
المصرفية 

  للشركات

مؤسسة حكومية 
 ومؤسسات مالية
وتمويل مشترك 

  الخزينة  إستثمارات  للمشاريع
المركز 

  الرئيسي
الصيرفة 
  المجموع  اإلسالمية

          
          بيان الدخل

          
  ٤٢٬١١٥  -  )١٬٨٦٤(  ٦٬٠٠٩  )٢٩٧(  ٤٬٣٩٠  ١٩٬٤٨٤  ١٤٬٣٩٣  صافي إيرادات الفوائد 

  ٣٬٤٧٧  ٣٬٤٧٧  -  -  -  -  -  -  صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي 
            وأنشطة اإلستثمار

  ٢٤٬٠٥٨  ٤٤٣  )٢٬٨٩٩(  ١٠٬٠٤٥  ١٬٧٠٤  ٢٬٧٧٤  ٨٬٤٦٦  ٣٬٥٢٥  إيرادات تشغيل أخرى
  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  

  ٦٩٬٦٥٠  ٣٬٩٢٠  )٤٬٧٦٣(  ١٦٬٠٥٤  ١٬٤٠٦  ٧٬١٦٤  ٢٧٬٩٥١  ١٧٬٩١٨ إيرادات تشغيل
  )٢٩٬٨٢٩(  )٢٬٧٠٥(  )١٬٦٢٠(  )١٬٦٦٩(  )١٬٣٤٨(  )١٬٢٨٨(  )٦٬٢٦٥(  )١٤٬٩٣٤(  مصروفات التشغيل

  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  
  ٣٩٬٨٢١  ١٬٢١٥  )٦٬٣٨٣(  ١٤٬٣٨٥  ٥٨  ٥٬٨٧٦  ٢١٬٦٨٦  ٢٬٩٨٤  صافي الدخل التشغيلي

  )١٤٬١٨٩(  )١٬٠١٦(  )٨٬٢٦٧(  )٣٣٦(  )٣١٤(  ١٬٤٥٥  )٥٬٩٥٤(  ٢٤٣  نفقات خسارة االئتمان على األصول المالية
  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  

  ٢٥٬٦٣٢  ١٩٩  )١٤٬٦٥٠(  ١٤٬٠٤٩  )٢٥٦(  ٧٬٣٣١  ١٥٬٧٣٢  ٣٬٢٢٧  أرباح / (خسائر) القطاع للفترة
  )٣٬٦٩٢(  )٣٠(  )٣٬٦٦٢(  -  -  -  -  -  مصروف ضريبة الدخل

  ═════  ═════  ═════  ═════  ═════  ═════  ═════  ═════  
  ٢١٬٩٤٠  ١٦٩  )١٨٬٣١٢(  ١٤٬٠٤٩  )٢٥٦(  ٧٬٣٣١  ١٥٬٧٣٢  ٣٬٢٢٧  القطاع  للفترةربح/ (خسارة) 

  ═════  ═════  ═════  ═════  ═════  ═════  ═════  ═════  
                  

  ٢٬٩٦٨٬٣٢١  ٢١٣٬٧٥٠  ١٧٠٬٠١٩  ٥٠٦٬٢٠٧  ٢٠٬٨٤٥  ٣٦٠٬١٦٤  ١٬٠٤١٬٥٩٩  ٦٥٥٬٧٣٧  أصول القطاع
                  

  ٢٬٩٦٨٬٣٢١  ٢١٥٬٣١٥  ٤٥٨٬٣٥٢  ٨٤٢٬٨١٧  ٤٧٬٦٦٩  ٧٩٦٬٩٣٢  ٢٣٢٬٩٥٢  ٣٧٤٬٢٨٤  قطاع للاإللتزامات وحقوق المساهمين 

  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠
  (غير مدققة)

الخدمات 
 المصرفية

  لألفراد

الخدمات 
المصرفية 

  للشركات

مؤسسة حكومية 
ومؤسسات مالية 
وتمويل مشترك 

  الخزينة  إستثمارات  للمشاريع
المركز 
  الرئيسي

الصيرفة 
  المجموع  اإلسالمية

          
          بيان الدخل

          
  ٣٤٬٣٢٠  -  )٢٠٦(  ١٬١٨١  ٤٠٩  ٣٬٣٣٦  ١٦٬٧٤٦  ١٢٬٨٥٤  صافي إيرادات الفوائد 

صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي 
  وأنشطة اإلستثمار 

-  -  -  -  -  -  ٢٬٦٢٣  ٢٬٦٢٣  

  ١٧٬٩٢٨  ٥٧٥  )٢٬٢٨٩(  ٤٬٠٣٠  ٤٥١  ١٬٨٨٥  ١٠٬١٦٩  ٣٬١٠٧  إيرادات تشغيل أخرى
  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  

  ٥٤٬٨٧١  ٣٬١٩٨  )٢٬٤٩٥(  ٥٬٢١١  ٨٦٠  ٥٬٢٢١  ٢٦٬٩١٥  ١٥٬٩٦١ إيرادات تشغيل
  )٢٦٬٠٩٩(  )٢٬٠٨١(  )٢٠١(  )١٬٥٠٣(  )٢٦٢(  )١٬٢١١(  )٧٬٠٣٠(  )١٣٬٨١١(  مصروفات التشغيل

  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  
  ٢٨٬٧٧٢  ١٬١١٧  )٢٬٦٩٦(  ٣٬٧٠٨  ٥٩٨  ٤٬٠١٠  ١٩٬٨٨٥  ٢٬١٥٠  

  )٦٬٤٠٩(  )٦٣٠(  )٥١١(  -  )١٬٥٢٠(  -  )١٬٤٠٥(  )٢٬٣٤٣(  نفقات خسارة االئتمان على األصول
                  المالية

  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  
  ٢٢٬٣٦٣  ٤٨٧  )٣٬٢٠٧(  ٣٬٧٠٨  )٩٢٢(  ٤٬٠١٠  ١٨٬٤٨٠  )١٩٣(  ربح/ (خسارة) القطاع  للفترة

  )٣٬٣٨٧(  )٧٣(  )٣٬٣١٤(  -  -  -  -  -  مصروف ضريبة الدخل
  ═════  ═════  ═════  ═════  ═════  ═════  ═════  ═════  
  ١٨٬٩٧٦  ٤١٤  )٦٬٥٢١(  ٣٬٧٠٨  )٩٢٢(  ٤٬٠١٠  ١٨٬٤٨٠  )١٩٣(  صافي ربح/(خسارة) القطاع للفترة  

  ═════  ═════  ═════  ═════  ═════  ═════  ═════  ═════  
                  

  ٢٬٥٩٧٬٢٣٩  ١٧٠٬٦٠٨  ٩٠٬٦٢٨  ٤٢٧٬٦٢٠  ٢١٬١٩٧  ٢٩١٬٩٦٦  ١٬٠١٨٬٧٤٤  ٥٧٦٬٤٧٦  أصول القطاع
                  

  ٢٬٥٩٧٬٢٣٩ ١٧٠٬٨١٥  ٤٣٠٬٠٤٥  ٦١٤٬٨١٠  ٩٬٠١٥  ٦٧١٬٦٠٩  ٢٩٤٬٨٦٣  ٤٠٦٬٠٨٢  اإللتزامات وحقوق المساهمين للقطاع


