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  ع ع م ش صحار بنك

 2من  1الصفحة 
 

 اإلدارة مجلس تقرير

 م1326سبتمبر  03 في لمنتهيتتسعت اال األشهر نتائج عن

 

 انًغبًٌْٕ األفبػم ،،،

 ،،،  انغالو ػهٛكى ٔسزًّ هللا ٔثشكبرّ

فٙ فزشح ع، ٚغشَٙ أٌ ألذو نكى انُزبئح انًبنٛخ انزٙ زممٓب انجُك  ع و َٛبثخ ػٍ يدهظ إداسح ثُك طسبس ػ

 .و6302عجزًجش  03 ثزبسٚخنًُزٓٛخ ازغؼخ ان هشٓشاأل

عجزًجش  03لاير ػًبَٙ فٙ  بسيهٛ 0.737شرفغ يٍ ٛ% ن9..8ثُغجخ انجُك ٔعهف  شٔعإخًبنٙ ل بًَ

 ثهغ ًَٕا   ٔانغهفٛبد انمشٔع طبفٙ هشٓذ كًب و.6302عجزًجش  03لاير ػًبَٙ فٙ  بسيهٛ 0.928 إنٗ، و6302

 03 فٙ ػًبَٙ لاير يهٛبس 0.968 إنٗ و6302عجزًجش  03 فٙ ػًبَٙ لاير يهٛبس 0.273 يٍ نٛشرفغ% 8..8

لاير ػًبَٙ بس يهٛ 0.296% نٛجهغ 0.39ًَٕا  ْبيشٛب  ثُغجخ  إخًبنٙ لشٔع ٔعهف انجُك ًَب .و6302عجزًجش 

 رفبلٛخإأثشو انجُك و. 6302عجزًجش  03لاير ػًبَٙ فٙ بس يهٛ 0.222و يمبسَخ ثـ 6302عجزًجش  03فٙ 

يهٌٕٛ دٔالس أيشٚكٙ ٔرنك نزُٕٚغ يظبدس انزًٕٚم  623يشزشكخ دٔنٛخ نفزشح يزٕعطخ انًذٖ ثًجهغ  لشٔع

َغجخ نزجهغ  زظخ انجُك يٍ عٕق إئزًبٌ انمطبع انخبصاسرفؼذ ٔٔنزسم يسم انٕدائغ اٜخهخ ػبنٛخ انزكهٛف. 

اسرفؼذ و، كًب 6302% فٙ َٓبٚخ هشٓش دٚغًجش 8.07و يمبسَخ ثُغجخ 6302أغغطظ فٙ َٓبٚخ هشٓش % 8.73

% 7.72يمبسَخ ثـ  و6302أغغطظ % فٙ َٓبٚخ هشٓش 9.29َغجخ نزجهغ  زظخ انجُك يٍ ٔدائغ انمطبع انخبص

 .و6302فٙ َٓبٚخ دٚغًجش 

 خغبئش إززغبة لجم ،و6302يٍ ػبو  األٔنٗزغؼخ خالل األهشٓش ان انزشغٛهٛخ اإلٚشاداد فٙصٚبدح  انجُك زمك

 03يهٌٕٛ لاير ػًبَٙ فٙ  23.238يٍ % 0.68ثُغجخ  ،األسثبذ ٔرٕصٚؼبد نهجٛغ انًزبزخ االعزثًبساد

خالل  سرفؼذ األسثبذ انزشغٛهٛخاو. 6302ٔعجزًجش  03يهٌٕٛ لاير ػًبَٙ فٙ  20.020و إنٗ 6302عجزًجش 

 ،األسثبذ ٔرٕصٚؼبد نهجٛغ انًزبزخ االعزثًبساد خغبئش إززغبة ملج ،و6302ٔنٗ يٍ ػبو األزغؼخ األهشٓش ان

يهٌٕٛ لاير ػًبَٙ فٙ  62.260و إنٗ 6302عجزًجش  03يهٌٕٛ لاير ػًبَٙ فٙ  62.760يٍ % 0.06ثُغجخ 

 و.6302عجزًجش  03

ٔثغجت انزششٚؼبد اندذٚذح انًزؼهمخ  ؽٕٚهخ نفزشح انُفؾ أعؼبس إَخفبع ألزٕال انغٕق انًزشاخؼخ َزٛدخ َظشا  

 رخظٛض خبَت إنٗ نهجٛغ انًزبزخ اإلعزثًبساد لًٛخ ، لبو انجُك ثزخظٛض يجهغ إػبفٙ إلَخفبعثبالعزثًبس

 انزٙ نهسغبثبدكًب خظض انجُك يجبنغ إػبفٛخ نهجٛغ.  يزبزخ اعزثًبساد ثٛغ يٍانُبردخ  خغبسحنهيخظظبد 

 ػبو يٍنث انثب انشثغ خالل انشثر َخفغ طبفٙإ اندذٚذح. ٔلذانزششٚؼٛخ  نهًزطهجبد ٔفمب ْٛكهزٓب إػبدح ذرً

نهجٛغ ٔرٕصٚؼبد األسثبذ  انًزبزخ االعزثًبساد لًٛخ إَخفبع ٔيخظظبد خغبئش إززغبة ثؼذ و6302

 ٕٔٚاطم و.6302يٍ ػبو  ٛكهزٓب يمبسَخ ثبنشثغ انثبنثْ إػبدح ذرً انزٙ نهسغبثبدرخظٛض يجبنغ إػبفٛخ ٔ

 ْزافٙ  ٔكخطٕح .انًغزذاو انًُٕ ٔرسمٛك األفؼم نزمذٚى انًغزًشح خٕٓدِٔ اعزشارٛدزّ ػهٗ رشكٛضِ انجُك

 ػٍ رى ٔانز٘ ػًبَٙ، لاير يهٌٕٛ 02 ثمًٛخ انثبَٙ انًغزٕٖ يٍ انذٍٚ عُذاد ذثُدبانجُك اغهك  ،انًدبل

 .كٔدػى ًَٕ انجُ ًبلان سأط رسغٍٛ ػهٗ يهًٕط أثش األيش نٓزا ٚكٌٕ ٔعٕف. لشٔع ثبَٕٚخ  ؽشٚك



  ع ع م ش صحار بنك
 

 2من  2الصفحة 
 

 ػهٗ خبْذا   انجُك ٚؼًم  زٛث ، طسبس ثُك اعزشارٛدٛخ يٍ ٚزدضأ ال خضءا   االخزًبػٛخ انًغؤٔنٛخ يجبدساد رؼذ

. انًدزًغ أفشاد يٍ يًكُخ هششٚسخ أكجش إنٗ ٔٔطٕنٓب رُٕػٓب نؼًبٌ ثؼُبٚخ يغبًْبرّ ٔرمٛٛى رخطٛؾ

انخٛشٚخ  ًؤعغبدانيٍ   ػشش إنٗ انذػى ثزمذٚى انجُك لبو ٔثبنفؼم. إنٛٓب انسبخخ ثأيظ   ْى انزٍٚ أٔنئك ٔثبنزسذٚذ

 إنٗ ْزا اندبس٘ انؼبو ثذاٚخ يُزْزا انًدبل  فٙ َبهشطخ يؤعغخ 02خالل انشثغ انثبنث يٍ انؼبو يٍ أخًبنٙ 

 انجُك لبو، . انًدبالد يخزهففٙ  انًدزًغ نخذيخ انٓبدفخ انًجبدساد يٍ انؼذٚذ فٙ بنخانفؼ   يغبًْزّ خبَت

 ضسك  " أَشٕدح ثئؽالقانجُك  لبو زٛث انًشٔسٚخ، انغاليخ ثأًْٛخ انٕػٙ َشش ػهٗ أكجش ثشكم ثبنزشكٛض

 فٙ انطشق ػهٗ انغاليخ نزؼضٚض رٕػٕٚخ زًهخ رُظٛى رى   كًب طالنخ، ٔالٚخ فٙ ألٛى رذهشٍٛ زفم خالل "ٔعٕق

 دٔسٚخ صٚبساد خالل يٍ ثزُفٛزْب انجُك ثذء انزٙ انزٕػٕٚخ انفؼبنٛبد يٍ عهغهخ إنٗ ثبإلػبفخ طسبس، ٔالٚخ

  .انطشق ػهٗ نهغاليخ خانؼًبَٛ   اندًؼٛخ  يغ ٔانزؼبٌٔ ثبنزُغٛك انغهطُخ أَسبء كبفخ فٙ نهًذاسط

، ففٙ انًدبل انًدبالد يٍ انؼذٚذ فٙ انٓبدفخ انًجبدساد يٍ نؼذد ٔانشػبٚخ انذػى رمذٚى طسبس ثُك ٔاطم

ْزا  ،   االٚغ يزالصيخ زٕل انظسٛخ انًٍٓ نطهجخ األٔل انؼهًٙ انًؤرًش انطجٙ يثال ، لبو انجُك ثشػبٚخ

 يخزهف ٔدػى االخزًبػٛخ انفؼبنٛبد فٙ االَخشاؽٔ انشٚبػٛخ ٔانجطٕالد انمذو كشح فشق سػبٚخ إنٗ ثبإلػبفخ

 رفبػال   رشٓذ ٔانزٙ ثّ انخبطخ االخزًبػٙ انزٕاطم لُٕاد رطٕٚش طسبس ثُك ٔاطم كًب. انًدزًغ هششائر

ا  صثبئُّ يغ ٔانزفبػم انًجبهشش نهزٕاطم انمُٕاد ْزِ فٕٛظثز زٛث ٚمٕو انجُك  ٔانًزبثؼٍٛ، انضثبئٍ يٍ يزضاٚذ 

  .ٔانًزٕلؼٍٛ انسبنٍٛٛ

ًَِٕ  رسمٛك أٚؼب اإلعاليٙ طسبس ٔ ٔاطم انغهطُخ، فٙ ٔانثبثذ انمٕ٘ ًَْٕب اإلعاليٛخ انظٛشفخ ٔاطهذ

 .و6302 ػبو يٍنث ثبان انشثغ فٙ انكجٛش

 االرفبق ػمت يكثفخ يفبٔػبد فٙ انجُكبٌ اَخشؽفمذ  ع، ع و ػ ظفبس ثُك يغ اإلَذيبج يمزشذ ثخظٕصٔ 

ٌ   إال يهضيخ، اَذيبج ارفبلٛخ ػهٗ ٔانزٕلٛغ إنٗ انٕطٕل ثمظذ ٔرنك نألعٓى انزجبدنٛخ انُغجخ ػهٗ  نى انجُكٍٛ أ

 يمزشذ فٙ انٓبيخ انُمبؽ يٍ ػذد زٕل انُظش ٔخٓبد اخزالف ثغجت االرفبق ْزا نًثم انٕطٕل يٍ ٚزًكُب

 ع ع و ػ طسبس ثُك ٔعٕٛاطم االَذيبج يٕػٕع زٕل انًفبٔػبد إَٓبء رى   فمذ ػهّٛ، .االَذيبج ارفبلٛخ

 .يُفشدا   كبنًؼزبد ٔػًهٛبرّ يغٛشرّ

 إنٗ اندضٚم ثبنشكش أرمـذو أٌ إال ٚغؼُٙ ال فئَّ انجُك ٔيٕظفٙ اإلداسح، يدهظ أػؼبء ػٍ َٔٛبثخ انخزبو، فٙ

 فٙ يًُٓب، َزهمبِ انز٘ ٔانزٕخّٛ انًزٕاطم، دػًًٓب ػهٗ انًبل نغٕق انؼبيخ ٔانٓٛئخ انؼًبَٙ، انًشكض٘ انجُك

 لبثٕط انغهطبٌ اندالنخ طبزت نًٕالَب ٔانؼشفبٌ انشكش ٔافش أسفغ أٌ ٚششفُٙ كًب. ثبنشفبفٛخ رزًٛض ػًم ثٛئخ

 يٍ ثّ ٔرمٕو لبيذ نًب انشهشٛذح خالنزّ ٔزكٕيخ انغبيٛخ سػبٚزّ ػهٗ –سػبِ ٔ هللا زفظّ– انًؼظى  عؼٛذ ثٍ

 .َٕازّٛ هشزٗ فٙ ٔانًظشفٙ انًبنٙ ثبنمطبع نإلسرمبء ٔيٓى فبػم دٔس

 ،،، انزٕفــــٛك ٔنـــٙ ٔانهـــّ

 عبــدهللا بن حمــيد المعمــــري

 س اإلدارةـــــــــس مجلـــــرئي
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 38من  2المالٌة                                          صفحة  البٌاناتتكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه  1إلى هـ 1اإلٌضاحات المرفقة من أ

 

 المركز المالً بٌان
 2016 سبتمبر 30كما فً  

 

 
 دٌسمبر 31  سبتمبر 30   

   2016 2015 

 
 

 إٌضاح
 لاير عمانً 

 باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالف
     

     األصول

 122.340 93.655 1ب   نقدٌة وأرصدة لدى البنك المركزي
 128.329 166.107 2ب   مستحق من بنوك واٌداعات أخرى بسوق النقد

 1.647.311 1.828.687 3ب   قروض وسلف وتموٌل )بالصافً(
 277.318 348.921 4ب   استثمارات أوراق مالٌة

 13.422 14.248 5ب   ممتلكات ومعدات وتركٌبات 
 2.900 2.900 6ب   عقارات استثمارٌة

 16.005 19.735 7ب   أصول أخرى
   ————  ————  

   2.474.253 2.207.625 

    ══════  ══════ 
     االلتزامات

     
 382.012 487.864 8ب   مستحقات لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

 1.464.479 1.581.805 9ب   ودائع العمالء

 31.523 28.502 10ب   التزامات أخرى
 51.234 86.146 11ب   قروض ثانوٌة

 7.207 4.858 12ب   اً سندات قابلة للتحوٌل إلزامٌ
 18.008 18.686 13ب   شهادات إٌداع

   ————  ————  
   2.207.861 1.954.463 

   ————  ————  
     حقوق المساهمٌن

 144.144 160.450 14ب   رأس المال

 16.702 17.193 14ب   عالوة إصدار
 16.994 16.994 15ب   احتٌاطً قانونً

 988 988 16ب   احتٌاطً عام
 (7.208) (2.099) 17ب   القٌمة العادلةاحتٌاطً 

 40.000 40.000 11ب   احتٌاطً قروض ثانوٌة
 41.542 32.866   أرباح محتجزة

   ————  ————  
   266.392 253.162 

   ————  ————  
   2.474.253 2.207.625 
    ══════  ══════ 
     

 175.63 166.03 18ب   صافً األصول للسهم الواحد )بالبٌسة(
     
     

 377.072 404.685 أ -19ب   االلتزامات العرضٌة
 306.453 329.440 ب -19ب   االرتباطات

 
 
 

 ووقعها بالنٌابة عنه كل من: 2016أكتوبر  27 المالٌة وصرح بإصدارها بتارٌخ البٌاناتاعتمد مجلس اإلدارة 
 
 

 
 

_____________________    _____________________ 

  عضو مجلس اإلدارة           رئٌس مجلس اإلدارة             
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 38من  3صفحة  المالٌة البٌاناتتكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه  1إلى هـ 1اإلٌضاحات المرفقة من أ

 الدخل الشامل بٌان
 2016 سبتمبر 30المنتهٌة فً فترة لل

 أشهر 9  
 منتهٌة فً

 أشهر 9
 منتهٌة فً

 أشهر 3
 منتهٌة فً

 أشهر 3
 منتهٌة فً

 سبتمبر 30  سبتمبر 30 سبتمبر 30  سبتمبر 30  
  2016 2015 2016 2015 
 

 إٌضاح
 لاير عمانً

 باآلالف
 لاير عمانً

 باآلالف
 لاير عمانً

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
      

 19.228 23.826 54.851 65.531 1ج  إٌرادات فوائد
 (6.274) (12.806) (18.135) (31.760) 2ج  مصروفات الفوائد 

  ———— ———— ———— ———— 
 12.954 11.020 36.716 33.711  صافً اٌرادات الفوائد

      

 606 619 1.611 2.021 8 ج التموٌل اإلسالمً وأنشطة االستثمارصافً اٌرادات من 
أوراق مالٌة ستثمارات إخسائر أرباح/ قبل احتساب) إٌرادات تشغٌل أخرى

 وتوزٌعات األرباح( المتاحة للبٌع
 4.274 5.146 12.182 15.371 3ج 

  ———— ———— ———— ———— 
إستثمارات أوراق مالٌة قبل احتساب أرباح/خسائر )إٌرادات التشغٌل 
 (وتوزٌعات األرباح المتاحة للبٌع

 51.163 50.509 16.785 17.834 

  ———— ———— ———— ———— 
 306 - 1.932 (2.085) . أ3ج  وتوزٌعات األرباح المتاحة للبٌعأوراق مالٌة ستثمارات إ خسائرأرباح/

  ———— ———— ———— ———— 
 18.140 16.785 52.441 49.078  إٌرادات التشغٌل

  ———— ———— ———— ———— 
      

 (5.482) (4.750) (15.392) (14.887)  تكالٌف الموظفٌن
 (2.799) (2.635) (8.136) (8.342) 4ج  المصروفات األخرى للتشغٌل 

 (427) (488) (1.260) (1.411) 5ب  االستهالك
  ———— ———— ———— ———— 

 (8.708) (7.873) (24.788) (24.640)  مصروفات التشغٌل
  ———— ———— ———— ———— 

قبل احتساب أرباح/خسائر إستثمارات أوراق مالٌة المتاحة ) ربح التشغٌل
 (وتوزٌعات األرباح للبٌع

 26.523 25.721 8.912 9.126 

  ———— ———— ———— ———— 
 9.432 8.912 27.653 24.438  ربح التشغٌل

 - (2.249) - (1.661) . ج4ب  مالٌة استثمارات أوراقإنخفاض قٌمة 
 (828) (483) (2.253) (1.816) 5، ج 3ب  مخصص انخفاض قٌمة على أساس المحفظة

 (173) (1.354) (1.380) (6.056) 3ب  مخصص محدد لالنخفاض فً القٌمة
  ———— ———— ———— ———— 

 8.431 4.826 24.020 14.905  صافً الربح قبل الضرٌبة 
  ———— ———— ———— ———— 

 (1.012) (695) (2.728) (1.961) 6ج  مصروف ضرٌبة الدخل
  ———— ———— ———— ———— 

 7.419 4.131 21.292 12.944  فترةصافً الربح عن ال
  ———— ———— ———— ———— 

      دخل شامل آخر
      

فً القٌمة العادلة لألصول المالٌة المتاحة للبٌع بعد خصم  الحركةصافً 
 ضرٌبة الدخل )قابل إلعادة التصنٌف إلى األرباح أو الخسائر(

 5.109 (4.447) 2.823 (5.080) 

  ———— ———— ———— ———— 
 (5.080) 2.823 (4.447) 5.109  بعد خصم ضرٌبة الدخلفترة ن الع دخل شامل آخر

  ———— ———— ———— ———— 
 2.339 6.954 16.845 18.053  فترةإجمالً الدخل الشامل عن ال

  ══════ ══════ ══════ ══════ 
      

 4.624 2.575 14.095 8.067 7ج  بالبٌسة – فترةالعائد األساسً للسهم الواحد لل
      

 18.345 10.243 18.845 10.776 7ج  بٌسةبال –فترة )سنوي( العائد األساسً للسهم الواحد لل
      

 4.575 2.551 13.934 8.007 7ج  بالبٌسة –فترة العائد المعدل للسهم الواحد لل
      

 18.152 10.148 18.630 10.696 7ج  بٌسةبال –فترة )سنوي( العائد المعدل للسهم الواحد لل
      

      فترةصافً الربح/ )الخسارة( لل
 7.326 4.008 20.896 12.541  أعمال مصرفٌة تقلٌدٌة

 93 123 396 403  أعمال الصٌرفة اإلسالمٌة
  ———— ———— ———— ———— 

 7.419 4.131 21.292 12.944  اإلجمالً

  ══════ ══════ ══════ ══════ 

  



  .بنك صحار ش.م.ع.ع 

 38من  4صفحة  المالٌة البٌاناتتكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه  1إلى هـ 1اإلٌضاحات المرفقة من أ

 التغٌرات فً حقوق المساهمٌن بٌان
 2016 سبتمبر 30فً فترة المنتهٌة لل
 

 رأس المال 
 

 عالوة إصدار
احتٌاطً 
 احتٌاطً عام قانونً

احتٌاطً 
 القٌمة العادلة

 احتٌاطً قروض
 ثانوٌة

 األرباح
 المجموع المحتجزة

 
لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
عمانً  لاير

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف

         

 192.076 43.844 24.167 (5.138) 988 13.815 - 114.400 2015ٌناٌر  1الرصٌد كما فً 

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 
         عن الفترة إجمالً الدخل الشامل

 21.292 21.292 - - - - - - عن الفترةصافً ربح 

         عن الفترةآخر  دخل شامل
 –التغٌر فً القٌمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبٌع صافً 

 بعد خصم الضرٌبة
- - - - (4.391) - - (4.391) 

من بٌع استثمارات  المعاد تصنٌفه إلى الربح أو الخسارة 
 متاحة للبٌع

- - - - (56) - - (56) 

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

 16.845 21.292 - (4.447) - - - - عن الفترةإجمالً الدخل الشامل 

 22.880 - - - - - - 22.880 إصدار أسهم حق األفضلٌة

 16.702 - - - - - 16.702 - عالوة إصدار

 (4.576) (4.576) - - - - - - 2014نقدٌة مدفوعة عن عام  توزٌعات

 - (6.864) - - - - - 6.864 2014عن عام  مجانٌة إصدار أسهم

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

 243.927 53.696 24.167 (9.585) 988 13.815 16.702 144.144 2015 سبتمبر 30الرصٌد كما فً 

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

 243.927 53.696 24.167 (9.585) 988 13.815 16.702 144.144 2015أكتوبر  1الرصٌد كما فً 

         عن الفترة إجمالً الدخل الشامل

 6.454 6.454 - - - - - - عن الفترةصافً ربح 

         عن الفترةآخر  دخل شامل

 2.975 - - 2.975 - - - - بعد خصم الضرٌبة –إنخفاض قٌمة إستثمارات متاحة للبٌع 

 –المتاحة للبٌع صافً التغٌر فً القٌمة العادلة لالستثمارات 
 بعد خصم الضرٌبة

- - - - (633) - - (633) 

من بٌع استثمارات  المعاد تصنٌفه إلى الربح أو الخسارة 
 متاحة للبٌع

- - - - 35 - - 35 

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

 8.831 6.454 - 2.377 - - - - عن الفترة إجمالً الدخل الشامل

 - (18.608) 15.833 - - 2.775 - - التحوٌالت

 404 - - - - 404 - - صافً مصروفات إصدار حق األفضلٌة

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

 253.162 41.542 40.000 (7.208) 988 16.994 16.702 144.144 2015دٌسمبر  31الرصٌد كما فً 

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

         

 253.162 41.542 40.000 (7.208) 988 16.994 16.702 144.144 2016ٌناٌر  1الرصٌد كما فً 
 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

         عن الفترةإجمالً الدخل الشامل 

 12.944 12.944 - - - - - - عن الفترةصافً ربح 

         آخر عن الفترة   دخل شامل

 3.785 - - 3.785 - - - - بعد خصم الضرٌبة –إنخفاض قٌمة إستثمارات متاحة للبٌع 

 –صافً التغٌر فً القٌمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبٌع 
 بعد خصم الضرٌبة

- - - - 1.672 - - 1.672 

من بٌع استثمارات  المعاد تصنٌفه إلى الربح أو الخسارة 
 متاحة للبٌع

- - - - (348) - - (348) 

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

 18.053 12.944 - 5.109 - - - - عن الفترةإجمالً الدخل الشامل 

 (7.206) (7.206) - - - - - - 2015نقدٌة مدفوعة عن عام  توزٌعات

 - (14.414) - - - - - 14.414 2015عن عام  مجانٌة إصدار أسهم

 2.383 - - - - - 491 1.892 سندات قابلة للتحوٌل إازامٌاً إلى رأس المالتحوٌل 

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

 266.392 32.866 40.000 (2.099) 988 16.994 17.193 160.450 2016سبتمبر  30الرصٌد كما فً 

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

         

         

         

 

  



  .بنك صحار ش.م.ع.ع 

 38من  5صفحة  المالٌة البٌاناتتكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه  1إلى هـ 1اإلٌضاحات المرفقة من أ

 التدفقات النقدٌة بٌان
 2016 سبتمبر 30المنتهٌة فً فترة لل

 

 
 سبتمبر 30

2016 
 سبتمبر 30

2015 

 
 لاير عمانً

 باآلالف
 لاير عمانً

 باآلالف
   أنشطة التشغٌل

 24.020 14.905 قبل الضرٌبةعن الفترة صافً الربح 
   تسوٌات لـ:
 1.260 1.411 االستهالك 

 3.633 7.872 انخفاض قٌمة خسائر االئتمان
 (518) 3.499 من بٌع استثمارات أوراق مالٌة (/الخسائر األرباح)

 - 1.661 اإلستثمارات انخفاض قٌمة خسائر
 (12) (17) ممتلكات واآلت وتركٌباتمن بٌع (/الخسائر األرباح)

 (313) (344) من األنشطة اإلستثمارٌة للصٌرفة األسالمٌةالدخل 
 (1.872) (3.218) أوراق مالٌة ستثماراتإفوائد من 

 2.672 3.367 وقروض ثانوٌة اً سندات قابلة للتحوٌل إلزامٌالفائدة المستحقة على 
 ────── ────── 

 28.870 29.136 أرباح التشغٌل قبل التغٌرات فً أصول والتزامات التشغٌل
 (23.100) 13.819 مستحق من بنوك وإٌداعات بسوق النقد

 (250.794) (189.201) القروض والسلف والتموٌل 
 (1.675) (5.260) أصول أخرى

 (32.747) 70.354 مستحقات لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد
 13.220 117.326 ودائع العمالء
 - 678 شهادات إٌداع

 5.361 253 أخرىالتزامات 
 ────── ────── 

 (260.865) 37.105 من أنشطة التشغٌل/)المستخدم فً( النقد
 (3.451) (3.975) ضرٌبة دخل مدفوعة

 ────── ────── 
 (264.316) 33.130 من أنشطة التشغٌل/)المستخدم فً(صافً النقد 

 ══════ ══════ 
 (90.854) (2.367) أنشطة االستثمار

 19.057 13.798 استثمارات )بالصافً(شراء 
 (1.726) (2.237) متحصالت من بٌع/استرداد استثمارات

 12 17 شراء ممتلكات ومعدات وتركٌبات
 2.074 3.450 فوائد مستلمة من االستثمارات

 ────── ────── 
 (71.437) 12.661 نشطة االستثمارأصافً النقد المستخدم فً 

 ══════ ══════ 
   التموٌلأنشطة 

 22.880 - إصدار أسهم حق األفضلٌة )صافً مصروفات إصدار حق األفضلٌة(
 (4.576) (7.206) توزٌعات نقدٌة مدفوعة

 (3.408) (3.420) اً وقروض ثانوٌةسندات قابلة للتحوٌل إلزامٌفوائد مدفوعة على 
 16.702 - عالوة إصدار

 - 35.000 إصدار قروض ثانوٌة
 ────── ────── 

 31.598 24.374 التموٌل من أنشطة/)المستخدم فً(صافً النقد 
 ══════ ══════ 

 (304.155) 70.165 ر فً النقد وما ٌماثل النقدٌصافً التغٌ
 444.274 266.690 فترةالنقد وما ٌماثل النقد فً بداٌة ال

 ────── ────── 
 140.119 336.855 فترةالنقد وما ٌماثل النقد فً نهاٌة ال

 ══════ ══════ 
   ممثال فً:

 73.641 93.655 نقد وأرصدة لدى البنوك المركزٌة 
 109.231 134.731 مستحق من بنوك وإقراضات أخرى بسوق النقد

 154.816 203.979 استثمارات أوراق مالٌة
 (197.569) (95.510) مستحقات لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

 ────── ────── 
 336.855 140.119 
 ══════ ══════ 



 .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 2016 سبتمبر 30المنتهٌة فً فترة لل
 

 38من  6صفحة   

 

 الشكل القانونً واألنشطة الرئٌسٌة  1أ

 
كشركة مساهمة ُعمانٌة عامة وهو ٌقوم بصفة أساسٌة بمزاولة  2007مارس  4سلطنة ُعمان فً تم تؤسٌس بنك صحار ش.م.ع.ع )"البنك"( فً 

فروع للصٌرفة اإلسالمٌة فً السلطنة. خمسة وعشرٌن فرعاً وبعة األنشطة التجارٌة واالستثمارٌة والصٌرفة اإلسالمٌة من خالل شبكة من س
فة إسالمٌة صادر عن البنك المركزي الُعمانً وهو مشمول بنظام البنك ٌمارس البنك نشاطه بموجب ترخٌص تجاري واستثماري وصٌر
حً المٌناء رمز  44. العنوان المسجل للبنك هو ص.ب 2007أبرٌل  9المركزي لتؤمٌن الودائع المصرفٌة. بدأ البنك عملٌاته التشغٌلٌة فً 

 ألوراق المالٌة.، مسقط، سلطنة ُعمان. اإلدراج الرئٌسً للبنك هو فً سوق مسقط ل114برٌدي 
 

ٌقدم صحار اإلسالمً ة اإلسالمٌة )"صحار اإلسالمً"(. ، حصل البنك على ترخٌص لتشغٌل نافذة الصٌرف2013إبرٌل  30اعتباراً من 
إلسالمٌة مجموعة متكاملة من خدمات ومنتجات الصٌرفة اإلسالمٌة. تتضمن األنشطة الرئٌسٌة للنافذة قبول ودائع العمالء المتوافقة مع الشرٌعة ا

ستثمار وتقدٌم تموٌل متوافق مع الشرٌعة اإلسالمٌة بناًء على المرابحة والمضاربة والمشاركة واإلجارة واالستصناع والسلم والقٌام بؤنشطة اال
 وتقدٌم خدمات مصرفٌة تجارٌة وأنشطة االستثمار األخرى التً ٌسمح بها اإلطار التنظٌمً والرقابً للصٌرفة اإلسالمٌة. 

 
 (.موظفاً  724 -2015دٌسمبر  31) 2016 سبتمبر 30موظفاً كما فً  706بالبنك  ٌعمل

 
 أساس اإلعداد 2أ

 
ٌر المالٌة هذه البٌانات المالٌة مكثفة و مختصرة، وهً ال تحتوي على كافة المعلومات واإلٌضاحات إلعداد بٌانات مالٌة كاملة وفقا لمعاٌٌر التقار

 .2015دٌسمبر  31المالٌة السنوٌة للبنك كما فً  الدولٌة وٌجب قراءتها مع القوائم
 
 فقرة االلتزام 1-2أ

 
وتعدٌالته ومتطلبات  1974تم إعداد القوائم المالٌة وفقاً لمعاٌٌر التقارٌر المالٌة الدولٌة ومتطلبات قانون الشركات التجارٌة الُعمانً لعام 

 ك المركزي الُعمانً المطبقة.اإلفصاح الصادرة عن الهٌئة العامة لسوق المال ولوائح البن
 

 1 -، أصدر البنك المركزي العمانً تعمٌم رقم ط ب2000المتعلق بتعدٌل القانون المصرفً رقم  69/2012وفقاً للمرسوم السلطانً رقم 
متعلقة بالتجارة تتضمن والذي صدر وفقاً له إطار تنظٌمً ورقابً كامل للصٌرفة اإلسالمٌة )"االطار"(. ٌحدد اإلطار وسائل تموٌل مسموح بها 

شراء بضائع من قبل البنوك من عمالئها وبٌعها مباشرًة لهم بربح مناسب فً السعر على أساس الدفع اآلجل. لم ٌتم عكس هذه المشترٌات 
علٌاً والنسبة المالئمة للربح والمبٌعات الناشئة من هذه الترتٌبات فً هذه القوائم المالٌة بهذه الطرٌقة، ولكنها مقٌدة لمبلغ التسهٌالت المستخدمة ف

 علٌها.
 

إن تم عكس النتائج المالٌة لنافذة الصٌرفة اإلسالمٌة فً هذه القوائم المالٌة ألغراض التقرٌر بعد حذف المعامالت/ األرصدة بٌن الفروع. 
صحار اإلسالمٌة، التً أعدت فً إطار هٌئة المحاسبة  ،لنافذة الصٌرفة اإلسالمٌة لبنك صحارمستقلة مالٌة مجموعة كاملة من بٌانات 

 التقرٌر السنوي للبنك. إدراجها ضمن، ٌتم اجعة للمإسسات المالٌة اإلسالمٌةوالمر
 
 أساس القٌاس  2-2أ
 

ا للمتاجرة والمتاحة للبٌع التً تم إعداد القوائم المالٌة على أساس التكلفة التارٌخٌة فٌما عدا األدوات المالٌة المشتقة واألصول المالٌة المحتفظ به
 تم قٌاسها بالقٌمة العادلة. 

 
 العملة التنفٌذٌة وعملة العرض  3-2أ
 

لغ بالدوالر تم عرض هذه القوائم المالٌة باللاير الُعمانً وهو العملة التنفٌذٌة للبنك وبالدوالر األمرٌكً أٌضاً تسهٌال للقارئ. تم تحوٌل المبا
لاير  1لاير ُعمانً ) 0.385دوالر أمرٌكً =  1هذه القوائم المالٌة من مبالغ باللاير الُعمانً بسعر صرف ٌعادل األمرٌكً المعروضة فً 

 بٌسة(. تم تقرٌب جمٌع المعلومات المالٌة المعروضة باللاير الُعمانً والدوالر األمرٌكً إلى أقرب ألف. 1000ُعمانً = 
 
 استخدام التقدٌرات واالجتهادات 4-2أ
 

على  ب إعداد القوائم المالٌة بما ٌتوافق مع معاٌٌر التقارٌر المالٌة الدولٌة من اإلدارة القٌام بوضع اجتهادات وتقدٌرات وافتراضات تإثرٌتطل
تطبٌق السٌاسات المحاسبٌة ومبالغ األصول وااللتزامات والدخل والمصروفات الصادرة عنها التقرٌر. قد تختلف النتائج الفعلٌة عن هذه 

 قدٌرات.الت
 

ظل تستند التقدٌرات واالفتراضات المصاحبة لها على بٌانات مجال العمل وعلى العدٌد من العوامل األخرى التً ٌعتقد البنك أنها معقولة فً 
 الظروف وتشكل نتائجها أساساً للقٌام بوضع تقدٌرات عن القٌم الدفترٌة لألصول وااللتزامات التً ال تكون واضحة من مصادر أخرى. 

 
التقدٌر إذا  تتم مراجعة التقدٌرات واالفتراضات المتعلقة بها بشكل مستمر. ٌتم إدراج تعدٌالت التقدٌرات المحاسبٌة فً الفترة التً ٌتم فٌها تعدٌل

ٌة والفترات المستقبلٌة. ٌتم كان التعدٌل مإثراً على تلك الفترة فقط أو فً فترة التعدٌل والفترات المستقبلٌة إذا كان التعدٌل مإثراً على الفترة الحال
 أ. 4مناقشة التقدٌرات التً ٌعتبر البنك أن لها مخاطر جوهرٌة لتعدٌالت هامة فً اإلٌضاح 

 



  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 )تابع( 2016 سبتمبر 30المنتهٌة فً فترة لل
 

 38من  7صفحة  

 أساس اإلعداد )تابع( 2أ
 
 وتتعلق بؤعمال البنك 2016المعاٌٌر والتعدٌالت والتفسٌرات التً دخلت حٌز التطبٌق فً  5-2أ

 
قام البنك بتطبٌق كافة المعاٌٌر والتفسٌرات الجدٌدة والمعدلة الصادرة عن مجلس المعاٌٌر  2016 سبتمبر 30المنتهٌة فً فترة بالنسبة لل

خلت حٌز المحاسبٌة الدولٌة )المجلس( ولجنة تفسٌرات معاٌٌر التقارٌر المالٌة الدولٌة )اللجنة( التابعة للمجلس والتً تتعلق بعملٌاته والتً د
 . 2016ٌناٌر  1ً تبدأ فً التطبٌق بالنسبة للفترات الت

 
 :2015ٌناٌر  1المعاٌٌر والتعدٌالت والتفسٌرات التالٌة أصبحت سارٌة المفعول إعتباراً من 

 
 "القوائم المالٌة المنفصلة" حول طرٌقة حقوق الملكٌة -27تعدٌالت على المعٌار المحاسبً الدولً رقم  -
األصول غٌر الجارٌة المحتفظ بها للبٌع والعملٌات غٌر المستمرة" فٌما ٌتعلق " -5تعدٌالت على معٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم  -

 دبطرق االستبعا
 

فترة الحالٌة على المبالغ التً تم بٌانها لل ولم تإثر للبنكوالتفسٌرات إلى تغٌٌرات فً السٌاسات المحاسبٌة الجدٌدة والمعّدلة  لم ٌإد تطبٌق المعاٌٌر
 .أو السابقة

 
 والتعدٌالت والتفسٌرات على المعاٌٌر الحالٌة التً لم تدخل حٌز التطبٌق بعد ولم ٌطبقها البنك بصورة مبكرة المعاٌٌر 6-2أ

 
تبدأ فً  تم نشر المعاٌٌر والتعدٌالت والتفسٌرات التالٌة على المعاٌٌر الحالٌة والتً أصبحت إجبارٌة بالنسبة للفترات المحاسبٌـة للبنك والتً

ذلك التارٌخ او فً فترات الحقة، ولكن لم ٌطبقها البنك بصورة مبكرة وال ٌمكن تقدٌر أثر تلك التعدٌالت والتفسٌرات  أو بعد 2016ٌناٌر  1
  :2016 سبتمبر 30بشكل معقول كما فً 

 
  ًخطوات التً وٌإسس نموذجاً جدٌداً من خمس  2014فً ماٌو  15: صدر معٌار التقرٌر المالً الدولً 15معٌار التقرٌر المالً الدول

ٌتم إدراج اإلٌرادات بالمبلغ الذي  15سٌتم تطبٌقها على اإلٌرادات الناشئة عن العقود المبرمة مع العمالء. وفقاً لمعٌار التقرٌر المالً الدولً 
التقرٌر المالً  ٌعكس العوض الذي تتوقعه المنشؤة لٌكون من حقها فً مقابل نقل البضائع أو الخدمات إلى العمالء. ُتوفِّر مبادئ معٌار

نهج أكثر تنظٌماً لقٌاس واالعتراف باإلٌرادات. معٌار اإلٌرادات الجدٌد ٌنطبق على جمٌع المنشآت وسوف ٌحل محل جمٌع  15الدولً 
ل بؤثر  رجعً المتطلبات الحالٌة لالعتراف باإلٌرادات بموجب معٌار التقرٌر المالً الدولً. ٌتطلب تطبٌق المعٌار إما بالكامل أو ُمعدَّ

 مع السماح للتبنً المبكر. 2018ٌناٌر  1للفترات السنوٌة التً تبدأ فً أو بعد 
  ً9، أصدر مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة النسخة النهائٌة من معٌار التقرٌر المالً الدولً 2014: فً ٌولٌو 9معٌار التقرٌر المالً الدول 

األدوات المالٌة: االعتراف  39األدوات المالٌة وٌحل محل معٌار المحاسبة الدولً األدوات المالٌة التً تعكس جمٌع مراحل مشروع 
ٌُدِخل المعٌار متطلبات جدٌدة للتصنٌف والقٌاس، وإنخفاض القٌمة، 9والقٌاس وكافة اإلصدارات السابقة من معٌار التقرٌر المالً الدولً   .

، مع السماح 2018ٌناٌر  1ي المفعول للفترات السنوٌة التً تبدأ فً أو بعد سار 9ومحاسبة التحوط. إن معٌار التقرٌر المالً الدولً 
 للتطبٌق المبكر. بإستثناء محاسبة التحوط، ٌتطلب التطبٌق بؤثر رجعً، ولكن معلومات المقارنة لٌست إلزامٌة.

  ًعقود اإلٌجار، الذي  16التقرٌر المالً الدولً عقود اإلٌجار: أصدر مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة معٌار  16معٌار التقرٌر المالً الدول
ٌتطلب من المستؤجرٌن إدراج الموجودات والمطلوبات لمعظم عقود اإلٌجار. بالنسبة للمإجرٌن، ٌوجد هناك تغٌر طفٌف فً المحاسبة 

ٌناٌر  1نوٌة التً تبدأ فً أو بعد عقود اإلٌجار. سٌكون المعٌار الجدٌد ساري المفعول للفترات الس 17القائمة فً معٌار المحاسبة الدولً 
اإلٌرادات من العقود المبرمة مع  15. ٌسمح بالتطبٌق المبكر، بشرط أن معٌار اإلٌرادات الجدٌد، معٌار التقرٌر المالً الدولً 2019

 .16العمالء، قد تم تطبٌقه، أو ٌتم تطبٌقه فً ذات تارٌخ معٌار التقرٌر المالً الدولً 
 
 بٌة الهامةالسٌاسات المحاس 3أ

ى غٌر تم تطبٌق السٌاسات المحاسبٌة المبٌنة أدناه بشكل متوافق من قبل البنك لكافة الفترات المعروضة فً هذه القوائم المالٌة ما لم ٌنص عل
 ذلك.

 
 جنبٌةاألالمعامالت بالعملة  1-3أ

لسائدة فً تارٌخ المعاملة.  ٌتم تحوٌل األصول وااللتزامات ٌتم تحوٌل المعامالت بالعملة األجنبٌة إلى عملة التشغٌل بؤسعار الصرف الفورٌة ا
باح أو المالٌة المسجلة بالعمالت األجنبٌة بتارٌخ التقرٌر إلى عملة التشغٌل للشركة وفقا ألسعار الصرف الفورٌة السائدة فً ذلك التارٌخ. أر

كة بعملة التشغٌل فً بداٌة الفترة والتً تتم تسوٌتها بمعدل الفائدة الحقٌقً خسائر العمالت األجنبٌة فً البنود المالٌة هً الفرق بٌن التكالٌف المهل
بالعملة  والمدفوعات خالل الفترة والتكالٌف المهلكة بالعمالت األجنبٌة المحولة بسعر الصرف فً نهاٌة الفترة. األصول وااللتزامات غٌر المالٌة

لها إلى عملة التشغٌل بسعر الصرف السائد بتارٌخ تحدٌد القٌمة العادلة. فروق العملة األجنبٌة األجنبٌة التً ٌتم قٌاسها بالقٌمة العادلة ٌتم تحوٌ
درج بالدخل الناتجة عن التحوٌل ٌتم إدراجها بقائمة الدخل الشامل باستثناء األصول المالٌة غٌر النقدٌة مثل األسهم المصنفة كمتاحة للبٌع التً ت

االلتزامات غٌر النقدٌة بتكلفتها التارٌخٌة بالعملة األجنبٌة وٌتم تحوٌلها باستخدام معدل الصرف السائد بتارٌخ الشامل اآلخر. ٌتم قٌاس األصول و
 المعاملة.

 
 إدراج اإلٌرادات والمصروفات 2-3أ

 
 إٌراد ومصروف الفائدة  أ -2-3أ

الفائدة الفعلً. معدل الفائدة الفعلً هو المعدل الذي ٌجعل خصم ٌتم إدراج إٌراد ومصروف الفائدة فً قائمة الدخل الشامل باستخدام طرٌقة معدل 
( مساوٌاً المدفوعات النقدٌة المستقبلٌة والمقبوضات المقدرة طوال العمر المقدر لألصل أو االلتزام المالً )أو لفترة أقصر، إن كان ذلك مالئماً 

ئدة الحقٌقً عند اإلدراج المبدئً لألصل/االلتزام المالً وال ٌتم تعدٌله فً وقت للقٌمة الدفترٌة لألصل أو االلتزام المالً. ٌتم تحدٌد معدل الفا
 الحق. ٌتضمن إٌراد ومصروف الفائدة المعروض فً قائمة الدخل الشامل:
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 )تابع( السٌاسات المحاسبٌة الهامة 3أ
 
 )تابع( إدراج اإلٌرادات والمصروفات 2-3أ

 
 )تابع( إٌراد ومصروف الفائدة  أ -2-3أ

 

 الفائدة على األصول وااللتزامات المالٌة بالتكلفة المهلكة على أساس معدل الفائدة الفعلً؛ 

  لالستثمارات المتاحة للبٌع على أساس معدل الفائدة الفعلً؛ الدٌن أوراقالفائدة على 

  ذات الصلة عندما ٌكون خطر معدل الفائدة التغٌرات فً القٌمة العادلة للمشتقات المإهلة )متضمنة عدم فعالٌة التغطٌة( والبنود المغطاة
 هو الخطر المغطى.

 
 تدرج اٌرادات الفوائد المشكوك فً تحصٌلها ضمن مخصص انخفاض القٌمة وتستثنى من الدخل حتى ٌتم استالمها نقداً.

 
 أرباح وخسائر القٌمة العادلة ب-2-3أ

المخاطر واألصول المالٌة المتاحة للبٌع ٌتم عرضها فً قائمة الدخل الشامل  التغٌرات فً القٌمة العادلة للمشتقات المحتفظ بها ألغراض إدارة
 اآلخر.

 
ً ٌعرض صافً الدخل من األصول المالٌة بالقٌمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والذي ٌتضمن جمٌع التغٌرات المحققة وغٌر المحققة ف

 العمالت األجنبٌة بقائمة الدخل.  القٌمة العادلة والفائدة وتوزٌعات األرباح وفروق صرف
 
 إٌراد توزٌعات األرباح ج-2-3أ

 
 ٌتم إدراج توزٌعات األرباح عند نشوء الحق فً استالم توزٌعات األرباح. 

 
 الرسوم والعموالت د-2-3أ

عدل ٌتم إدراج إٌراد ومصروفات الرسوم والعموالت والتً تشكل جزءاً ال ٌتجزأ من معدل الفائدة الفعلً لألصل أو االلتزام المالً فً قٌاس م
  الفائدة الفعلً. 

المبٌعات. ٌتم  وعموالت إدارة اإلستثماررسوم ورسوم االستشارات و القرضرسوم  وأالعموالت أتعاب خدمة الحسابات ٌتضمن إٌراد الرسوم و
تم ترتٌب القرض. ٌعندما  اإلٌداعورسوم  المشتركة رسوم القروضٌتم احتساب إدراج هذه الرسوم والعموالت عند أداء الخدمات ذات الصلة. 

القسط  على أساس ٌتم إدراجها قرض ذات الصلةالرسوم التزام  بالتالً فإن، أن ٌإدي إلى السحب من القرض التزام القرض ال ٌتوقع فً حال
  الثابت على مدى فترة االلتزام.

 
 المخصصات هـ-2-3أ

 
أن ٌتم إدراج المخصص إذا كان لدى البنك التزام قانونً أو استداللً جاٍر، كنتٌجة لحدث ماٍض، ٌمكن تقدٌره بشكل ٌعتمد علٌه ومن المحتمل 

التكلفة المهلكة لاللتزامات المستقبلٌة التً ٌتم تحدٌدها بخصم ٌتطلب تدفقا خارجا للمنافع االقتصادٌة لسداد االلتزامات. المخصصات تعادل 
 لتزام.التدفقات النقدٌة المستقبلٌة بمعدل ما قبل الضرٌبة والذي ٌعكس تقٌٌمات السوق الحالٌة للقٌمة الزمنٌة للنقود والمخاطر المرتبطة باال

 
 مقاصة اإلٌراد والمصروف و -2-3أ
 

لى أساس الصافً فقط عندما تسمح المعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة بذلك أو بالنسبة للمكاسب ٌتم عرض اإلٌرادات والمصروفات ع
 والخسائر التً تنشؤ من مجموعة معامالت مماثلة لألنشطة التجارٌة للبنك. 

 
 التؤثٌر الجوهري المإقت ز-2-3أ

الجوهري على شركة زمٌلة مإقتاً بشكل مقصود. ٌشٌر التؤثٌر الجوهري إن البنك معفى من تطبٌق طرٌقة حقوق الملكٌة عندما ٌكون التؤثٌر 
حصتها بحٌث ال ٌعود لها تؤثٌر جوهري على الشركة المستثمر فٌها  تخفٌضالمإقت إلى وجود دلٌل على االستحواذ على شركة زمٌلة مع نٌة 

 . ٌصنف االستثمار كمتاح للبٌع فً القوائم المالٌة. فٌهاتستقطب المستثمرٌن لضخ رإوس أموال جدٌدة فً الشركة المستثمر وأن اإلدارة 
 

 األصول وااللتزامات المالٌة 3-3أ
 

 التصنٌف أ-3-3أ
حتى ٌصنف البنك أصوله المالٌة ضمن الفئات التالٌة: بالقٌمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وقروض ومدٌونٌات واستثمارات محتفظ بها 

 وٌعتمد التصنٌف على الغرض من اقتناء األصول المالٌة.  وتحدد اإلدارة تصنٌف أصولها المالٌة عند اإلدراج األولً. االستحقاق ومتاحة للبٌع. 
 

 أصول مالٌة بالقٌمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 

مصنفة عند التحقق أصول مالٌة تاجرة و من األصول المالٌة محتفظ بها للمضتت األصول المالٌة بالقٌمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
. ٌصنف األصل المالً فً هذه الفئة إذا تم اقتناإه فً األساس بغرض البٌع على المدى المبدئً بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 القصٌر. وتصنف األدوات المالٌة المشتقة كمحتفظ بها للمتاجرة إال إذا صنفت كؤدوات تغطٌة.
دارة ت المالٌة والمطلوبات المالٌة المصنفة فً هذه الفئة هً تلك التً تم تعٌٌنها من قبل اإلدارة عند اإلعتراف المبدئً. ٌجوز أن تعٌن اإلالموجودا

على أساس كل أداة فقط أداة بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند االعتراف األولً عندما ٌتم استٌفاء المعاٌٌر التالٌة، وٌتم تحدٌد التصنٌف 
  على حدة:
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 )تابع( السٌاسات المحاسبٌة الهامة 3أ
 
 )تابع( األصول وااللتزامات المالٌة 3-3أ

 

 ف )تابع(التصنٌ أ-3-3أ
 

 )تابع( أصول مالٌة بالقٌمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 
تنشؤ من قٌاس الموجودات أو المطلوبات أو االعتراف باألرباح أو الخسائر ( إن التصنٌف ٌلغً أو ٌخفف كثٌرا من المعالجة غٌر المتناسقة التً قد 1

 علٌهم على أساس مختلف.
 
مة ( الموجودات والمطلوبات هً جزء من مجموعة من موجودات مالٌة ومطلوبات مالٌة أو كلٌهما، التً تدار وأداإها ٌتم تقٌٌمه على أساس الق2ٌ

 استراتٌجٌة االستثمار.العادلة، وفقا إلدارة مخاطر موثقة أو 
 
ون ( تحتوي األداة المالٌة على واحد أو أكثر من المشتقات الضمنٌة، التً تعدل بشكل جوهري التدفقات النقدٌة التً من شؤنها بخالف ذلك تك3

 مطلوبة من قبل العقد.
 

خسارة فً بٌان المركز المالً بالقٌمة العادلة. ٌتم تسجٌل ٌتم تسجٌل الموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو ال
الخسارة. التغٌرات فً القٌمة العادلة فً صافً الربح أو الخسارة الناتجة عن الموجودات والمطلوبات المالٌة بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو 

وائد، على التوالً، وذلك باستخدام سعر الفائدة الفعلً، فً حٌن ٌتم تسجٌل تستحق الفوائد المحققة أو المتكبدة فً إٌرادات الفوائد أو مصروفات الف
 إٌرادات توزٌعات األرباح فً إٌرادات التشغٌل األخرى عندما ٌتقرر الحق فً الدفع.

 
 قروض ومدٌونٌات

 
 وق نشط.  القروض والمدٌونٌات هً أصول مالٌة غٌر مشتقة لها دفعات ثابتة أو قابلة للتحدٌد ولٌست مدرجة فً س

 
المإجر فً عقد إٌجار ٌحول بصورة كبٌرة كل المخاطر والمنافع المرتبطة بملكٌة األصل للمستؤجر، ٌتم إدراج اإلتفاق ضمن  وه البنككون ٌعندما 

 القروض والسلف.
 

قاً بالقٌمة تدرج القروض والمدٌونٌات مبدئٌا بالقٌمة العادلة، وهو المقابل النقدي إلنشاء أو شراء القرض بما فً ذلك تكالٌف المعاملة، وتقاس الح
المركز المالً المجمعة كقروض وسلف لبنوك أو عمالء.  تدرج  بٌانالمهلكة باستخدام طرٌقة معدل الفائدة الفعال.  تدرج القروض والمدٌونٌات فً 

الدخل الشامل المجمعة كـ"إٌرادات فوائد".  فً حال انخفاض القٌمة، تدرج خسارة انخفاض القٌمة كاستقطاع من القٌمة  بٌانالفائدة على القروض فً 
 ٌمة االئتمان".  الدخل الشامل المجمعة كـ"خسائر انخفاض ق بٌانالدفترٌة للقرض وتدرج فً 

 
 

 أصول مالٌة محتفظ بها حتى االستحقاق 
 

ٌكون األصول المالٌة المحتفظ بها حتى االستحقاق هً أصول مالٌة غٌر مشتقة لها دفعات ثابتة أو قابلة للتحدٌد وفترات استحقاق ثابتة والتً 
تكون مصنفة بالقٌمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو كمتاحة للبنك النٌة اإلٌجابٌة والقدرة على االحتفاظ بها حتى االستحقاق والتً ال 

 للبٌع.
 

قة الفائدة وتدرج هذه األصول مبدئٌاً بالقٌمة العادلة متضمنة تكالٌف المعاملة المباشرة واإلضافٌة وتقاس الحقاً بالتكلفة المهلكة باستخدام طرٌ
 الفعلٌة.

 
الدخل الشامل كـ"اٌرادات فوائد".  فً حال انخفاض القٌمة، تدرج خسارة  بٌاناالستحقاق فً  تدرج فوائد االستثمارات المحتفظ بها حتى

 الدخل الشامل كـ"انخفاض قٌمة االستثمارات".  بٌانانخفاض القٌمة كاستقطاع من القٌمة الدفترٌة لالستثمار وتدرج فً 
 

 أصول مالٌة متاحة للبٌع
 

وسندات الدٌن. استثمارات األسهم المصنفة على أنها متاحة للبٌع هً تلك التً ال تصنف على أنها  االستثمارات المتاحة للبٌع تشمل األسهم
ة من محتفظ بها للمتاجرة أو بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ٌقصد بسندات الدٌن فً هذه الفئة التً سٌحتفظ بها لفترة غٌر محدد

 السٌولة أو استجابة للتغٌرات فً ظروف السوق.الزمن وٌمكن بٌعها استجابة الحتٌاجات 
 

 لم ٌقم البنك بتصنٌف أي من القروض أو المدٌنٌن كمتاحة للبٌع.
 

 بعد القٌاس المبدئً، ٌتم الحقاً قٌاس اإلستثمارات المالٌة المتاحة للبٌع بالقٌمة العادلة.
 

)اإلٌرادات الشاملة األخرى( فً التغٌر فً القٌمة العادلة لالستثمارات ٌتم إدراج األرباح والخسائر غٌر المحققة مباشرة فً حقوق المساهمٌن 
الدخل المتاحة للبٌع. عندما ٌتم بٌع اإلستثمار، األرباح أو الخسائر المتراكمة التً سبق إدراجها ضمن حقوق المساهمٌن ٌتم إدراجها فً بٌان 

اإلستثمارات المالٌة المتاحة للبٌع ٌتم إدراجها كإٌرادات الفوائد باستخدام سعر  ضمن اإلٌرادات التشغٌلٌة األخرى. إٌرادات الفوائد أثناء تملك
ٌل األخرى الفائدة الفعلً. توزٌعات األرباح المحققة أثناء تملك اإلستثمارات المالٌة المتاحة للبٌع ٌتم إدراجها فً بٌان الدخل كإٌرادات التشغ

فاض قٌمة هذه االستثمارات ٌتم إدراجها فً بٌان الدخل ضمن انخفاض قٌمة االستثمارات عندما ٌتقرر حق الدفع. الخسائر الناتجة عن انخ
 وإزالتها من التغٌر فً القٌمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبٌع.
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 )تابع( السٌاسات المحاسبٌة الهامة 3أ
 
 )تابع( األصول وااللتزامات المالٌة 3-3أ

 
 عترافاإل ب-3-3أ
 

مبدئً بإدراج القروض والسلفٌات والودائع واألوراق المالٌة الخاصة بالدٌن الصادرة وااللتزامات الثانوٌة فً تارٌخ  نشؤتها. ٌقوم البنك بشكل 
 وٌتم مبدئٌاً إدراج جمٌع األصول وااللتزامات المالٌة األخرى بتارٌخ المتاجرة حٌنما ٌكون البنك طرفاً فً الشروط التعاقدٌة لألدوات.

 
 اإلعتراف إلغاء ج-3-3أ
 
 ( إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالٌة1)
 

 ٌتم إلغاء اإلعتراف باألصل المالً )أو حٌث ٌكون منطبق جزء من األصل المالً أو جزء من مجموعة أصول مالٌة مشابهة( عندما:
 
 ٌنتهً الحق من إستالم التدفقات النقدٌة من األصل؛ أو •
 
ل إلتزام دفع التدفقات النقدٌة المستلمة بالكامل دون أي تؤخٌر جوهري  بتحوٌل حقوقه البنكقوم ٌ • إلستالم التدفقات النقدٌة من األصل أو تحمَّ

 إلى طرف ثالث بمقتضى ترتٌبات "تمرٌر من خالل"؛ و
 
• ( َّ جوهرٌاً بكافة المخاطر حتفظ ٌكما لم  بتحوٌل البنكقم ٌ( لم 2كٌة األصل، أو )بتحوٌل جوهري لكافة المخاطر ومنافع مل البنك ( لقد قام1إما

 ومنافع ملكٌة األصل ولكن قام بتحوٌل الرقابة والسٌطرة على األصل.  
 

حتفظ جوهرٌاً ٌحوٌل كما لم قم بتٌرمت ترتٌبات تمرٌر من خالل، ولم إلستالم التدفقات النقدٌة من األصل أو قد أب بتحوٌل حقوقه البنكقوم ٌعندما 
 البنكقم بتحوٌل الرقابة والسٌطرة على األصل، فإن أصل جدٌد ٌتم اإلعتراف به إلى حد مشاركة ٌع ملكٌة األصل كما لم خاطر ومنافبكافة الم

عكس درج أٌضا اإللتزام المرتبط. ٌتم قٌاس الموجودات المنقولة واإللتزام المرتبط، على أساس أن ٌٌ البنكالمستمرة فً األصل. فً هذه الحالة، فإن 
شكل ضمان لألصل المحول، ٌتم قٌاس المشاركة بالمبلغ  للبنك. عندما تتخذ المشاركة المستمرة بها قد احتفظ البنك لتزامات التً كانالحقوق واال

 تسدٌده. البنكض الذي قد ٌطلب من راألقل بٌن القٌمة الدفترٌة األصلٌة لألصل والحد األعلى لقٌمة الع
 
 ( إلغاء اإلعتراف باإللتزام المال2ً)
 

آخر من نفس المقرض ٌتم إلغاء اإللتزام المالً عندما ٌتم إستٌفاء اإللتزام التعاقدي أو إلغاإه أو تنتهً مدته. عندما ٌتم إستبدال إلتزام مالً بإلتزام 
ء لإللتزام األصلً وإعتراف بشروط مختلفة جوهرٌاً، أو بشروط اإللتزام الحالً وٌتم تعدٌله جوهرٌاً، إن ذلك اإلستبدال أو التعدٌل ٌتم معاملته كإلغا

 ض المدفوع  ٌتم إدراجه فً الربح أو الخسارة.رباإللتزام الجدٌد، الفرق بٌن القٌم الدفترٌة لإللتزام المالً األصلً والع
 
 مقاصة األصول وااللتزامات المالٌة د-3-3أ
 

بقائمة المركز المالً عندما ٌكون هناك حق نافذ بالقانون ٌتم إجراء مقاصة بٌن األصول واإللتزامات المالٌة فقط وٌتم إدراج صافً القٌمة 
ٌتم عرض  إما التسدٌد على أساس الصافً أو تحقٌق األصل وسداد اإللتزام فً نفس الوقت. البنكنوي ٌء المقاصة بٌن المبالغ المدرجة وإلجرا

اسبٌة أو عندما تنشؤ اإلٌرادات والمصروفات عن اإلٌرادات والمصروفات على أساس صافً القٌمة فقط عندما تسمح بذلك المعاٌٌر المح
 مجموعة معامالت متماثلة.

 
 

 قٌاس التكلفة المهلكة هـ-3-3أ
 

وعات الرئٌسٌة التكلفة المهلكة لألصل أو االلتزام المالً هً المبلغ الذي ٌتم به قٌاس األصل أو االلتزام المالً عند اإلدراج المبدئً ناقصاً المدف
مخصوماً منه اإلهالك المتراكم باستخدام طرٌقة معدل الفائدة الفعال ألي فرق بٌن المبلغ المبدئً المدرج والمبلغ المستحق ناقصاً ومضافاً إلٌه أو 

 أٌة خصومات لالنخفاض فً القٌمة.
 

 قٌاس القٌمة العادلة و-3-3أ
 

وااللتزامات المالٌة وغٌر المالٌة. تم تحدٌد القٌمة العادلة ٌتطلب عدد من السٌاسات المحاسبٌة وإفصاحات البنك تحدٌد القٌمة العادلة لألصول 
 إلغراض القٌاس و/أو اإلفصاح استناداً إلى عدد من السٌاسات واألسالٌب المحاسبٌة. وحٌثما ٌنطبق، تم اإلفصاح عن معلومات حول افتراضات

 ام تحدٌداً.أجرٌت عند تحدٌد القٌم العادلة ضمن اإلٌضاحات المعنٌة بذلك األصل أو االلتز
 

تارٌخ  إن القٌمة العادلة هو السعر الذي سوف ٌستلم لبٌع أحد األصول أو المدفوعة لتحوٌل إلتزام فً معاملة منظمة بٌن المشاركٌن فً السوق فً
 القٌاس. ٌستند قٌاس القٌمة العادلة على افتراض بؤن المعاملة لبٌع األصل أو تحوٌل اإللتزام ٌقام إما:

 ئٌسً ألصل أو التزام، أوفً السوق الر •
 فً حالة عدم وجود السوق الرئٌسٌة، فً السوق األكثر فائدة لألصل أو إلتزام. •
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 )تابع( السٌاسات المحاسبٌة الهامة 3أ
 
 )تابع( األصول وااللتزامات المالٌة 3-3أ
 
 )تابع( قٌاس القٌمة العادلة و-3-3أ

 
 .البنكٌجب أن ٌكون السوق الرئٌسٌة أو السوق األكثر فائدة فً متناول 

 
على ٌتم قٌاس القٌمة العادلة لألصل أو اإللتزام باستخدام االفتراضات التً سٌستخدمها المشاركون فً السوق عند تسعٌر األصل أو اإللتزام، 

 إقتصادٌة.افتراض أن المشاركٌن فً السوق سٌتصرفون بناءاً على أفضل مصلحة 
 

ل فً أعلى إن قٌاس القٌمة العادلة للموجودات غٌر المالٌة تؤخذ فً االعتبار قدرة المشاركٌن فً السوق على تولٌد منافع اقتصادٌة باستخدام األصو
 لها. وأفضل استخدام لها أو عن طرٌق بٌعها إلى المشاركٌن اآلخرٌن فً السوق من شؤنه استخدام األصول فً أعلى وأفضل استخدام

 
أسالٌب التقٌٌم المناسبة حسب الظروف حٌث تتوفر بٌانات كافٌة لقٌاس القٌمة العادلة، واستخدام المدخالت ذات الصلة القابلة للمالحظة  البنكستخدم ٌ

 إلى أقصى حد والتقلٌل من استخدام المدخالت غٌر قابلة للمالحظة إلى أدنى حد.
 

لتً ٌتم قٌاسها بالقٌمة العادلة أو ٌتم اإلفصاح عنها فً البٌانات المالٌة ضمن التسلسل الهرمً للقٌمة ٌتم تصنٌف جمٌع الموجودات والمطلوبات ا
 العادلة، ٌتم وصفها على النحو التالً، بناءاً على مدخالت أقل مستوى الهامة لقٌاس القٌمة العادلة ككل:

 
 طة للموجودات أو المطلوبات المماثلة؛ مدرجة )غٌر معدلة( فً أسعار السوق فً األسواق النش – 1المستوى 
 تقنٌات التقٌٌم حٌث مدخالت أدنى مستوى هام لقٌاس القٌمة العادلة ٌمكن مالحظتها مباشرة أو غٌر مباشرة؛ - 2المستوى 
 تقنٌات التقٌٌم حٌث مدخالت أدنى مستوى هام لقٌاس القٌمة العادلة  ال ٌمكن مالحظتها. - 3المستوى 

 
سواء التحوٌالت قد وقعت بٌن المستوٌات فً  البنكحدد ٌٌانات المالٌة على أساس متكرر، ات والمطلوبات التً ٌتم إدراجها فً الببالنسبة للموجود

 بالتقرٌر. التسلسل الهرمً من خالل إعادة تقٌٌم التصنٌف )بناءاً على مدخالت أقل مستوى هام لقٌاس القٌمة العادلة ككل( فً نهاٌة كل فترة مشمولة
 
بتحلٌل الحركات فً قٌم الموجودات والمطلوبات التً ٌتعٌن إعادة قٌاسها أو إعادة تقٌٌمها وفقاً للسٌاسات المحاسبٌة  البنكقوم ًٌ تارٌخ كل تقرٌر، ف

بالتحقق من المدخالت الرئٌسٌة المطبقة فً آخر تقٌٌم بموافقة المعلومات فً حساب التقٌٌم مع العقود والوثائق ذات  البنكقوم ٌ. لهذا التحلٌل، للبنك
 الصلة األخرى.

 
هو أٌضاً، بمقارنة كل التغٌرات فً القٌمة العادلة لكل الموجودات والمطلوبات مع مصادر خارجٌة ذات الصلة لتحدٌد ما إذا كان التغٌٌر  البنكقوم ٌ

 معقول.
 

بتحدٌد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبٌعة وخصائص ومخاطر الموجودات أو  البنك احات عن القٌمة العادلة، قاملغرض اإلفص
 المطلوبات ومستوى التسلسل الهرمً للقٌمة العادلة كما هو موضح أعاله.

 
 انخفاض قٌمة األصول المالٌة ز-3-3أ

 

التقرٌر بتقٌٌم ما إذا كان هناك دلٌل موضوعً على انخفاض قٌمة أصل مالً أو مجموعة أصول مالٌة.  تنخفض قٌمة أصل ٌقوم البنك بتارٌخ 
ثر مالً أو مجموعة أصول مالٌة وٌتم تكبد خسارة االنخفاض بالقٌمة إذا، فقط إذا، كان هناك دلٌل موضوعً النخفاض القٌمة نتٌجة لحدث أو أك

ولً لألصل )حدث خسارة( وٌوجد لحدث الخسارة ذاك )أو األحداث( أثر على التدفقات النقدٌة المستقبلٌة المقدرة من حدث بعد التسجٌل األ
لألصل المالً أو مجموعة األصول المالٌة والتً ٌمكن تقدٌرها بشكل ٌعتمد علٌه.  ٌتضمن الدلٌل الموضوعً على انخفاض قٌمة أصل مالً أو 

مالحظتها والتً ترد إلى عناٌة البنك حول أحداث الخسارة واألخذ باالعتبار اإلرشادات الصادرة عن البنك  مجموعة أصول مالٌة بٌانات ٌمكن
 المركزي الُعمانً:

 
 .صعوبة مالٌة كبٌرة تواجه الشركة المصدرة أو المدٌن 
 .مخالفة العقد، مثل العجز عن أو التؤخر فً سداد الفوائد أو دفعات أصل المبلغ المستحقة 
 بنك تنازالً للمقترضٌن ألسباب اقتصادٌة أو قانونٌة تتعلق بصعوبة مالٌة لدى المقترض، والتً فً غٌابها ال ٌنظر المقرض منح ال

 بموضوع ذلك التنازل.
 .أن ٌصبح من المحتمل أن ٌدخل المقترض فً مرحلة إفالس أو إعادة هٌكلة مالٌة أخرى 
 لٌة.اختفاء سوق نشط لذلك األصل المالً بسبب صعوبات ما 
 ٌل بٌانات قابلة للمالحظة تشٌر إلى وجود انخفاض قابل للقٌاس فً التدفقات النقدٌة المستقبلٌة المقدرة من مجموعة أصول مالٌة منذ التسج

األولً لتلك األصول ولو لم ٌكن باإلمكان تشخٌص االنخفاض باألصول المالٌة الفردٌة بالبنك متضمنة تغٌٌرات عكسٌة فً موقف السداد 
 قترضٌن من البنك أو ظروف اقتصادٌة وطنٌة أو محلٌة تإكد على العجز عن التسدٌدات على أصول البنك.للم
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 )تابع( السٌاسات المحاسبٌة الهامة 3أ
 
 )تابع( األصول وااللتزامات المالٌة 3-3أ
 
 )تابع( انخفاض قٌمة األصول المالٌة ز-3-3أ
  

 األصول المدرجة بالتكلفة المطفؤة (1)
 

اَ البنك أوالَ بتقٌٌم فٌما إذا وجد دلٌل موضوعً منفرد على انخفاض قٌمة أصول مالٌة ٌكون كل منها جوهرٌاً بحد ذاته، ومنفرداً أو مجتمعٌقوم 
 اءً ألصول مالٌة ال ٌكون كل منها جوهرٌاً بحد ذاته.  إذا قرر البنك عدم وجود دلٌل موضوعً على انخفاض القٌمة ألصل مالً مقٌم فردٌاً، سو

جوهرٌاً أو ال، فإنه ٌّضمن األصل فً مجموعة أصول مالٌة لها نفس خصائص مخاطر االئتمان وٌقوم بتقٌٌم انخفاض قٌمتها مجتمعًة. األصول 
 ة.القٌمالتً تم تقٌٌم انخفاض قٌمتها فردٌاً وٌتم إدراج أو ٌستمر إدراج خسارة انخفاض بالقٌمة لها، ال تدرج ضمن التقٌٌم الجماعً لالنخفاض ب

 
إذا كان هناك دلٌل موضوعً على تكبد خسارة انخفاض بالقٌمة على قروض ومدٌونٌات أو استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق مدرجة 

اء رة )باستثنبالتكلفة المهلكة، ٌقاس مبلغ الخسارة على أنه الفرق بٌن القٌمة الدفترٌة لألصل والقٌمة الحالٌة للتدفقات النقدٌة المستقبلٌة المقد
ل من خسائر االئتمان المستقبلٌة التً لم ٌتم تكبدها( المخصومة حسب معدل الفائدة الفعلً األصلً لألصل المالً. تخفض القٌمة الدفترٌة لألص

خالل استخدام حساب مخصص وٌدرج مبلغ الخسارة بقائمة الدخل الشامل. إذا كان لقرض أو استثمار محتفظ به حتى االستحقاق معدل فائدة 
 غٌر، ٌكون معدل الخصم لقٌاس أي خسارة انخفاض بالقٌمة هو معدل الفائدة الفعلً الحالً المحدد بموجب العقد.مت
 

لرهن بعد ٌعكس احتساب القٌمة الحالٌة للتدفقات النقدٌة المستقبلٌة المقدرة ألصل مالً مضمون التدفقات النقدٌة التً قد تنتج عن التنفٌذ على ا
 ى الضمانة وبٌعها سواء كان التنفٌذ على الرهن محتمالً أم ال.خصم تكالٌف الحصول عل

 
لألصول تقدر التدفقات النقدٌة المستقبلٌة فً مجموعة أصول مالٌة ٌتم تقٌٌم انخفاض قٌمتها بشكل جماعً على أساس التدفقات النقدٌة التعاقدٌة 

 بالمجموعة وخبرة الخسائر السابقة لألصول ذات خصائص مخاطر االئتمان المشابهة لتلك الموجودة بالمجموعة. 
 
فتراضات المستخدمة فً تقدٌر التدفقات النقدٌة المستقبلٌة المقدرة بشكل منتظم من قبل البنك لتقلٌل أٌة فروقات بٌن تتم مراجعة المنهجٌة واال 

 تقدٌرات الخسارة وخبرة الخسارة الفعلٌة.
 

بعد إكمال  عندما ٌكون قرض ما غٌر قابل للتحصٌل، ٌتم شطبه مقابل مخصص انخفاض قٌمة القرض ذات العالقة.  ٌتم شطب تلك القروض
 كافة اإلجراءات الضرورٌة وتحدٌد مبلغ خسارة االنخفاض بالقٌمة. 

 
 إذا انخفض مبلغ خسارة االنخفاض بالقٌمة فً فترة الحقة وٌمكن أن ٌعزى مبلغ االنخفاض إلى حدث وقع بعد إدراج انخفاض القٌمة،  ٌتم عكس

إلى  الرجوعللمزٌد  .المخصص. ٌدرج مبلغ العكس فً قائمة الدخل الشاملخسارة انخفاض القٌمة المدرجة سابقاً عن طرٌق تسوٌة حساب 
 .القروض والسلف والتموٌل 3ب  اإلٌضاحات

 
 أصول مصنفة كمتاحة للبٌع (2)

 
ٌقٌم البنك فً نهاٌة كل فترة تقرٌر ما إذا كان هناك دلٌل موضوعً على انخفاض قٌمة أصل مالً أو مجموعة أصول مالٌة. بالنسبة لألوراق 

( أعاله. فً حالة استثمارات الملكٌة المصنفة كمتاحة للبٌع، ٌعتبر أي انخفاض 1مالٌة الخاصة بالدٌن، ٌستخدم البنك المعاٌٌر الواردة فً )ال
ة جوهري أو طوٌل المدى فً القٌمة العادلة لألوراق المالٌة إلى أقل من تكلفته دلٌالً على انخفاض قٌمة األصول. إذا وجدت مثل هذه األدل

ة، ناقصاً أي لألصول المالٌة المتاحة للبٌع، تتم إزالة الخسارة المتراكمة، التً تقاس باعتبارها الفرق بٌن تكلفة الحٌازة والقٌمة العادلة الحالٌ
شامل. وٌتم خسائر انخفاض بالقٌمة لذلك األصل المالً الذي أدرج سابقاً فً الربح أو الخسارة، من حقوق المساهمٌن وتدرج فً قائمة الدخل ال

، فقط عند بٌع مثل هذة عكس خسائر االنخفاض بالقٌمة المدرجة فً قائمة الدخل الشامل فً أدوات الملكٌة من خالل قائمة الدخل الشامل
 االدوات.

 
 النقد وما ٌماثل النقد ح-3-3أ

 
البنوك المركزٌة وأصول مالٌة عالٌة السٌولة ذات فترات ٌتكون النقد وما ٌماثل النقد من نقد بالصندوق وأرصدة غٌر مقٌدة ٌتم االحتفاظ بها لدى 

ارة استحقاق تصل لثالثة أشهر والتً تخضع لمخاطر غٌر جوهرٌة فٌما تعلق بالتغٌرات فً قٌمتها العادلة وٌتم استخدامها من جانب البنك فً إد
 قائمة المركز المالً.ارتباطاته قصٌرة األجل. ٌتم إدراج النقد وما ٌماثل النقد بالتكلفة المهلكة فً 

 
 عقود إعادة الشراء وإعادة البٌع ط-3-3أ

 
اً للسٌاسات ٌتم إدراج األوراق المالٌة المباعة مع التعهد الفوري بإعادة شرائها فً تارٌخ مستقبلً محدد فً قائمة المركز المالً وٌتم قٌاسها وفق

ه العقود فً "المستحقات المحاسبٌة لألوراق المالٌة للمتاجرة أو الستثمار األوراق المالٌة. تدرج االلتزامات المقابلة المتعلقة بالمبالغ المستلمة لهذ
للبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد". تتم معاملة الفرق بٌن سعر البٌع وسعر إعادة الشراء كمصروف فائدة وهو ٌستحق على مدى عمر عقد 

 إعادة الشراء. 
 

ال ٌتم إدراجها فً قائمة المركز المالً أما األوراق المالٌة المشتراة مع التعهد بإعادة بٌعها فً تارٌخ مستقبلً محدد )إعادة شراء معكوس( ف
عر وتدرج المبالغ المدفوعة المتعلقة بهذه العقود ضمن "المستحق من بنوك واقراضات أخرى لسوق النقد". تتم معالجة الفرق بٌن سعر البٌع وس

 إعادة الشراء كمصروف فوائد وتصبح مستحقة على مدى فترة العقد.
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 أوراق القبول ي-3-3أ

 
لذا  ٌتم اإلفصاح عن أوراق القبول فً قائمة المركز المالً تحت األصول األخرى مع اإلفصاح عن االلتزام المقابل لها فً االلتزامات األخرى.

 ألوراق القبول.ال توجد هناك ارتباطات خارج المٌزانٌة العمومٌة بالنسبة 
 
 األدوات المالٌة المشتقة المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر ك-3-3أ
 

تتضمن األدوات المالٌة المشتقة المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر جمٌع األصول وااللتزامات المشتقة التً ال تصنف على أنها أصول 
المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر بالقٌمة العادلة فً تارٌخ قائمة المركز المالً. تعتمد والتزامات للمتاجرة. ٌتم قٌاس األدوات المالٌة المشتقة 

 معالجة التغٌرات فً القٌمة العادلة على تصنٌف الفئات التالٌة:
 

 تغطٌة القٌمة العادلة
 

مدرج أو ارتباط مإكد ٌتم إدراج التغٌرات فً القٌمة عندما ٌتم تخصٌص أداة مالٌة مشتقة كتغطٌة للتغٌر فً القٌمة العادلة ألصل أو التزام مالً 
 اطر المغطاة.العادلة لألداة المالٌة المشتقة مباشرة فً قائمة الدخل الشامل معاً مع التغٌرات فً القٌمة العادلة للبند المغطى المنسوبة إلى المخ

 
خدامها أو فً حالة عدم وفائها بمعاٌٌر المحاسبة لتغطٌة القٌمة العادلة أو فً فً حالة انتهاء مدة األداة المالٌة المشتقة أو بٌعها أو إنهائها أو است

حالة إلغاء التخصٌص ٌتم التوقف عن استخدام محاسبة التغطٌة. ٌتم إهالك أي تعدٌل حتى تلك النقطة ٌتم إجراإه على البند المغطى الذي 
 دل الفائدة الفعلً المعاد احتسابه للبند على مدى عمره المتبقً.ٌستخدم ألجله معدل الفائدة الفعال فً قائمة الدخل كجزء من مع

 

 تغطٌة التدفق النقدي
 

قع عندما ٌتم تصنٌف األداة المشتقة كؤداة تغطٌة لتغٌرات التدفق النقدي الناتجة عن المخاطر المصاحبة ألصل أو التزام مدرج أو معاملة تو
ارة فإن الجزء الساري من التغٌر فً القٌمة العادلة لألداة المشتقة ٌتم إدراجه ضمن الدخل شدٌدة االحتمال التً قد تإثر على الربح أو الخس

ف فً الشامل اآلخر فً احتٌاطً التغطٌة. المبلغ المدرج ضمن الدخل الشامل اآلخر ٌتم إعادة تصنٌفه فً قائمة الدخل الشامل كتعدٌل فً التصنٌ
على الربح أو الخسارة وبنفس بنود الخط فً قائمة الدخل الشامل. وأي جزء غٌر ساٍر من التغٌر  نفس الفترة حٌث ٌإثر التدفق النقدي للتغطٌة

 بالقٌمة العادلة لألداة المشتقة ٌتم إدراجه فوراً فً قائمة الدخل الشامل.
 

د تفً بمعاٌٌر محاسبة  تغطٌة التدفق النقدي إذا تم بٌع أداة التغطٌة المشتقة أو انتهت مدتها أو تم إلغاإها أو تمت ممارستها أو أن التغطٌة لم تع
المدرج فً أو تم رفض تصنٌف التغطٌة، عندئذ ٌتم إٌقاف محاسبة التغطٌة مستقبلٌاً. وفً حالة  إٌقاف معاملة  تغطٌة التوقع، فإن المبلغ المتراكم 

نٌفه من حقوق الملكٌة إلى قائمة الدخل الشامل كتعدٌل الدخل الشامل اآلخر من الفترة التً تصبح فٌها التغطٌة سارٌة المفعول، ٌتم إعادة تص
للتصنٌف عند حدوث معاملة التوقع وتؤثر الربح أو الخسارة. وإذا لم ٌكن من المتوقع حدوث معاملة التوقع مرة أخرى، ٌتم إعادة تصنٌف 

 الرصٌد ضمن دخل شامل آخر بشكل فوري إلى قائمة الدخل الشامل كتعدٌل إعادة تصنٌف. 
 
 شتقات األخرى لغٌر المتاجرةالم
 

دراجها فوراً عندما ال ٌتم االحتفاظ باألداة المشتقة ألغراض المتاجرة، وأنها لم تصنف بعالقة تغطٌة مإهلة، فإن كل التغٌرات بقٌمها العادلة ٌتم إ
 فً قائمة الدخل الشامل.

 
 الممتلكات والمعدات والتركٌبات 4-3أ

 
والمعدات والتركٌبات بالتكلفة التارٌخٌة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض فً القٌمة. تتضمن التكلفة ٌتم قٌاس بنود الممتلكات 

ت التارٌخٌة المصروفات التً تنسب بصفة مباشرة إلى اقتناء األصل وإعداده الستخدامه المقصود. ٌتم احتساب االستهالك بطرٌقة القسط الثاب
تلكات والمعدات والتركٌبات باستثناء األرض بالملكٌة الحرة. األعمار اإلنتاجٌة المقدرة للفترة الحالٌة على مالمقدر للمعلى مدى العمر اإلنتاجً 

 النحو التالً:
 عدد السنوات 

 5 السٌارات
 7-6 األثاث والتركٌبات

 7-6 معدات المكتب
 10 برمجٌات اإلنتاج

 
 ر اإلنتاجٌة والقٌم المتبقٌة لألصول وتعدل، متى ما كان ذلك مالئما، فً كل تارٌخ تقرٌر. تتم مراجعة األعماال ٌتم إستهالك األراضً. 

 
 المقدرة. تخفض القٌمة الدفترٌة لألصل مباشرة إلى قٌمته القابلة لالسترداد إذا كانت القٌمة الدفترٌة لالصل أكبر من القٌمة القابلة لالسترداد

 
 بمقارنة المتحصالت مع القٌمة الدفترٌة والمدرجة كـ"إٌرادات تشغٌل أخرى" فً قائمة الدخل الشامل.تحدد أرباح وخسائر االستبعادات 
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فقط عندما ٌكون من المحتمل أن تتدفق المنافع  تدرج التكالٌف الالحقة ضمن القٌمة الدفترٌة لألصل أو تدرج كؤصل منفصل، كما هو مناسب،

دلة. وتم تحمٌل االقتصادٌة المستقبلٌة المصاحبة للبند إلى البنك وٌمكن تقدٌر تكلفة البند بشكل ٌعتمد علٌه.  تستبعد القٌمة الدفترٌة للقطعة المستب
 تتكبد فٌها.كافة االصالحات والصٌانة األخرى على قائمة الدخل خالل الفترة المالٌة التً 

 
 العقارات االستثمارٌة 5-3أ
 

. وٌحتفظ بهما حالٌاً لالستخدام فً 2008العقارات االستثمارٌة تمثل قطعتً أرض استلمهما البنك كمنحة من حكومة سلطنة ُعمان خالل عام 
. وبعد القٌاس 2008مقٌمٌن اثنٌن خالل عام أعمال غٌر محددة وال ٌشغلهما البنك حالٌاً. وقد قام البنك بإدراج هاتٌن القطعتٌن بمتوسط تقٌٌم 

 األولً ٌتم قٌاس قطعتً األرض بالتكلفة ناقصاً انخفاض القٌمة المتراكم إن وجد.
 
 الودائع وأوراق الدٌن المصدرة وااللتزامات الثانوٌة 6-3أ

 
كلفة المهلكة. ُتقاس الودائع وأوراق الدٌن المصدرة ٌتم إدراج كافة ودائع سوق النقد والعمالء بشكل مبدئً بالقٌمة العادلة وتقاس الحقاً بالت

مات مالٌة أو وااللتزامات الثانوٌة بتكلفتها المهلكة باستخدام طرٌقة معدل الفائدة الفعال. ٌقوم البنك بتصنٌف األدوات المالٌة الرأسمالٌة كالتزا
 أدوات حقوق ملكٌة وفقاً لجوهر البنود التعاقدٌة لألداة. 

 
 الضرٌبة  7-3أ

 
ٌتم تكوٌن مخصص للضرٌبة وفقاً للقوانٌن الضرٌبٌة المعمول بها فً سلطنة عمان. تتكون ضرٌبة الدخل من ضرٌبة جارٌة وضرٌبة مإجلة. 

ل ٌتم إدراج مصروف ضرٌبة الدخل فً قائمة الدخل الشامل فٌما عدا القدر الذي ٌتعلق ببنود مدرجة بصفة مباشرة فً حقوق المساهمٌن أو الدخ
 اآلخر.  الشامل

 
أٌة الضرٌبة الجارٌة هً الضرٌبة المستحقة الدفع محسوبة باستخدام معدالت الضرٌبة المطبقة أو التً تطبق على نحو واسع فً تارٌخ التقرٌر و

 تعدٌالت على الضرٌبة المستحقة عن سنوات سابقة.
 

ق المإقتة بٌن القٌم الدفترٌة لألصول وااللتزامات ألغراض تحتسب أصول/التزامات الضرٌبة المإجلة باستخدام طرٌقة االلتزام لجمٌع الفرو
على  التقارٌر المالٌة والمبالغ المستخدمة ألغراض الضرٌبة.  ٌتم احتساب مبلغ الضرٌبة المإجلة وفقاً لمعدالت الضرٌبة التً ٌتوقع تطبٌقها

 ها على نحو واسع فً تارٌخ التقرٌر.الفروق المإقتة عندما تعكس بناًء على القوانٌن المطبقة أو التً سٌتم تطبٌق
 

 ٌتم إدراج أصل الضرٌبة المإجلة فقط إلى الحد الذي ٌكون من المحتمل معه توفر ربح ضرٌبً مستقبلً كاٍف ٌمكن فً مقابله استخدام األصل.
تحقق المنفعة الضرٌبٌة ذات تتم مراجعة أصول الضرٌبة المإجلة فً تارٌخ كل تقرٌر وتخفٌضها بالقدر الذي ٌكون من غٌر الممكن معه 

 الصلة.
 
 األصول االئتمانٌة 8-3أ

 
 ال تعامل األصول المحتفظ بها كعهدة أو بصفة أمانة كؤصول للبنك وبالتالً ال ٌتم إدراجها فً هذه القوائم المالٌة.

 
 المحاسبة حسب تارٌخ المتاجرة والسداد 9-3أ

 
صول المالٌة فً تارٌخ المتاجرة، وهو التارٌخ الذي ٌرتبط فٌه البنك بشراء أو بٌع األصل. ٌتم إدراج جمٌع المشترٌات والمبٌعات "العادٌة" لأل

ً المشترٌات والمبٌعات العادٌة هً تلك التً تتعلق باألصول المالٌة التً تتطلب تسلٌم األصول خالل اإلطار الزمنً المنصوص علٌه عامًة ف
 القوانٌن أو حسب األعراف السائدة فً السوق.

 
 إٌجارات 10-3أ

 
 ٌتم إدراج مدفوعات اإلٌجارات التشغٌلٌة كمصروف فً قائمة الدخل الشامل على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلٌجار.

 
 الضمانات المالٌة  11-3أ
 

ٌُطلب من البنك القٌام بموجبها بمدفوعات محددة لتعوٌض مالكها عن الخسارة ال بسبب فشل مدٌن دها بٌتكتً الضمانات المالٌة هً العقود التً 
 محدد فً القٌام بالدفع عند حلول موعد استحقاقه وفقاً لبنود أداة الدٌن.

 
لك ٌتم إدراج ٌتم إدراج التزامات الضمان المالً مبدئٌاً بقٌمتها العادلة وإطفاء القٌمة العادلة المبدئٌة على مدى عمر الضمان المالً. فً أعقاب ذ

لمطفؤ أو القٌمة الحالٌة ألٌة مدفوعات متوقعة )عندما ٌصبح الدفع بموجب الضمانة محتمال( أٌهما أعلى. ٌتم إدراج القٌمة التزام الضمان بالمبلغ ا
 غٌر المهلكة أو القٌمة الحالٌة للمدفوعات المتوقعة الناشئة من الضمان، حسب مقتضى الحال، فً االلتزامات األخرى.
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 ع()تاب السٌاسات المحاسبٌة الهامة 3أ
 
 منافع الموظفٌن 12-3أ

 
  منافع نهاٌة الخدمة أ-12-3أ

 
 2003تستحق مكافآت نهاٌة الخدمة وفقاً لشروط تعاقد الموظفٌن بالبنك فً تارٌخ التقرٌر مع مراعاة متطلبات قانون العمل الُعمانً لعام 

 وتعدٌالته.  
 

إصابات العمل للموظفٌن الُعمانٌٌن وفقا لقانون التؤمٌنات االجتماعٌة تدرج المساهمات فً خطة تقاعد ذات مساهمات محددة والتؤمٌن ضد 
 وٌتم إدراجها كمصروف فً قائمة الدخل الشامل عند تكبدها. 1991بسلطنة ُعمان لعام 

 
 المنافع قصٌرة األجل ب-12-3أ

 
 روف عند تقدٌم الخدمة ذات الصلة.ٌتم قٌاس االلتزامات عن المنافع قصٌرة األجل فً األساس بدون خصم وٌتم تحمٌلها على المص

 
بقة مقدمة ٌتم إدراج مخصص للمبلغ المتوقع دفعه فً الحالة التً ٌوجد فٌها على البنك التزام حالً أو استداللً لدفع هذا المبلغ نتٌجة لخدمات سا

 من جانب الموظف ومن الممكن قٌاس االلتزام بصورة موثوق بها.
 
 عائد السهم الواحد 13-3أ
 

بة البنك بعرض بٌانات العائد األساسً والعائد المعدل ألسهمه العادٌة. ٌتم احتساب العائد األساسً للسهم بقسمة الربح أو الخسارة المنسوٌقوم 
عن  . ٌتم احتساب العائد علً أساس سنوي للسهمفترةإلى حاملً األسهم العادٌة للبنك على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادٌة القائمة خالل ال

بالكامل. ٌحدد العائد المعدل للسهم بتعدٌل الربح أو الخسارة المنسوبة إلى حاملً سنة طرٌق احتساب العائد للسهم الواحد على أساس سنوي لل
ق قابلة للتحوٌل األسهم العادٌة والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادٌة القائمة بتؤثٌر جمٌع األسهم العادٌة المحتملة المعدلة والتً تشتمل على أورا

 إلى أسهم أو أدوات مماثلة.
 
 أرقام المقارنة 14-3أ

 
 الحالٌة.فترة تم إعادة تصنٌف األرقام المقابلة المضمنة ألغراض المقارنة لتتوافق مع عرض األرقام خالل ال

 
 التقرٌر عن قطاعات التشغٌل 15-3أ

 
قطاع التشغٌل هو مكون من البنك ٌمارس أنشطة األعمال التً ٌحقق من خاللها اٌرادات وٌتكبد مصروفات، متضمنة اإلٌرادات والمصروفات 
 التً تتعلق بمعامالت مع أي من مكونات البنك األخرى وٌتم فحص نتائج أنشطتها بانتظام من قبل الرئٌس التنفٌذي للبنك )وهو متخذ القرار

 بالبنك( التخاذ القرارات المتعلقة بتوزٌع الموارد لكل قطاع وقٌاس أدائه الذي تتوفر عنه المعلومات المالٌة المنفصلة. الرئٌسً 
 
 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة 16-3أ

 
والتوجٌهات الصادرة من قبل الهٌئة العامة لسوق المال وعقد تحكم مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة كما هو محدد فً قانون الشركات التجارٌة 

 تؤسٌس البنك.
 

من قانون  106تحدد الجمعٌة العمومٌة السنوٌة وتعتمد المكافآت وأتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة ولجانه الفرعٌة شرٌطة، وفقاً للمادة 
% من صافً الربح السنوي بعد خصم االحتٌاطً القانونً واالحتٌاطً 5اب ، وتعدٌالته، أن ال تتجاوز هذه األتع1974الشركات التجارٌة لعام 

لاير عمانً. ال ٌجوز أن تتجاوز أتعاب حضور  200.000االختٌاري وتوزٌعات األرباح النقدٌة للمساهمٌن على أن ال تتجاوز هذه األتعاب 
 لاير عمانً فً السنة الواحدة. 10.000جلسات مجلس اإلدارة لكل عضو 

 
 لتقدٌرات واالجتهادات المحاسبٌة الجوهرٌةا 4أ

 
ها ٌتطلب إعداد القوائم المالٌة من اإلدارة إجراء اجتهادات وتقدٌرات وافتراضات تإثر على تطبٌق السٌاسات المحاسبٌة والمبالغ المقرر عن

برة السابقة وعوامل أخرى ٌعتقد أنها لألصول وااللتزامات واالٌرادات والمصروفات. وترتكز التقدٌرات واالفتراضات المصاحبة على الخ
معقولة فً ظل الظروف والتً تشكل نتائجها أساس إلجراء أحكام حول القٌم الدفترٌة لألصول وااللتزامات التً ال تكون واضحة من مصادر 

 أخرى. وٌندر أن تكون التقدٌرات المحاسبٌة الناتجة مساوٌة للنتائج الفعلٌة ذات العالقة. 
 

لتقدٌرات واالفتراضات التً تستند علٌها على أساس مستمر. وتدرج التعدٌالت على التقدٌرات المحاسبٌة بالفترة التً تتم فٌها تتم مراجعة ا
ترات الحالٌة مراجعة التقدٌرات إذا كانت التعدٌالت تإثر فقط على الفترة أو خالل فترة التعدٌل والفترات المستقبلٌة إذا كان التعدٌل ٌإثر على الف

 لمستقبلٌة. التقدٌرات المحاسبٌة الجوهرٌة للبنك هً:وا
 
 
 
 
 
 



  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 )تابع( 2016 سبتمبر 30المنتهٌة فً فترة لل
 

 38من  16صفحة  

 )تابع( التقدٌرات واالجتهادات المحاسبٌة الجوهرٌة 4أ
 
 خسائر انخفاض القٌمة على القروض والسلفٌات 1-4أ

 
ولتحدٌد ما إذا كانت هناك .  ربع سنوي على األقلٌقوم البنك بمراجعة محافظ القروض التابعة له لتقٌٌم االنخفاض فً القٌمة على أساس 

ضرورة لتسجٌل خسارة االنخفاض فً القٌمة فً قائمة الدخل الشامل، ٌقوم البنك بعمل افتراضات حول ما إذا كانت هناك أٌة بٌانات قابلة 
قعة من محفظة القروض للمالحظة تدل على وجود شرط االنخفاض فً القٌمة متبوع بانخفاض قابل للقٌاس فً التدفقات النقدٌة المستقبلٌة المتو

قبل إمكانٌة تحدٌد هذا االنخفاض فً هذه المحفظة.  وقد ٌتضمن هذا الدلٌل بٌانات قابلة للمالحظة تشٌر إلى حدوث تغٌر عكسً فً وضع 
تعتمد على . تستخدم اإلدارة تقدٌرات فً البنك المدفوعات من مقترضٌن أو ظروف اقتصادٌة محلٌة ودولٌة ترتبط بتعثر السداد على األصول

خبرة الخسارة السابقة لألصول ذات خصائص مخاطر ائتمانٌة ودلٌل موضوعً على االنخفاض فً القٌمة مماثل لتلك االنخفاضات فً المحفظة 
لمقدرة ووقتها عند تحدٌد التدفقات النقدٌة المستقبلٌة. تتم مراجعة المنهجٌة واالفتراضات المستخدمة فً تقدٌر قٌمة التدفقات النقدٌة المستقبلٌة ا

بشكل منتظم لتقلٌل أٌة فروقات بٌن تقدٌرات الخسارة وخبرة الخسارة الفعلٌة. بالنسبة للقروض والسلفٌات الجوهرٌة بشكل فردي والتً 
والسلفٌات انخفضت قٌمتها، تإخذ الخسارة الضرورٌة لالنخفاض فً القٌمة باالعتبار بناًء على تقدٌرات التدفقات النقدٌة المستقبلٌة. القروض 

الجوهرٌة بشكل فردي والتً لم تنخفض قٌمتها وكافة القروض والسلفٌات غٌر الجوهرٌة ٌتم تقٌٌمها على نحو جماعً مع أخذ الخبرة السابقة 
والبٌانات القابلة للمالحظة بعٌن االعتبار على أساس المحفظة وذلك ضمن مجموعات من األصول ذات خصائص مخاطر مماثلة لتحدٌد 

 إجراء خسارة االنخفاض فً القٌمة على نحو جماعً. ضرورة 
 
 المستحق من البنوكانخفاض قٌمة   2-4أ

 
البنوك على أساس سنوي لتقٌٌم االنخفاض فً القٌمة.  ولتحدٌد ما إذا كانت هناك ضرورة لتسجٌل  المستحق منبمراجعة محفظة  البنكقوم ٌ

بعمل افتراضات حول ما إذا كانت هناك أٌة بٌانات قابلة للمالحظة تدل على  البنكقوم ٌالدخل الشامل،  بٌانخسارة االنخفاض فً القٌمة فً 
خسارة االنخفاض فً القٌمة الضرورٌة استناداً إلى التدفقات  البنكقرر ٌائع التً انخفضت قٌمتها فردٌاً، االنخفاض فً القٌمة.  بالنسبة للود

فاض فً بتقٌٌم المحفظة على اساس جماعً وتقدر خسارة االنخ البنكقوم ٌضافة إلى ذلك، ً للمقترض.  وباإلالنقدٌة المتوقعة والمركز المال
تعتمد االفتراضات والتقدٌرات المستخدمة لتقٌٌم االنخفاض فً القٌمة على عدد من المعاٌٌر بما فً ذلك المركز المالً  القٌمة الجماعً، إن وجد.

 والتطلعات االقتصادٌة. للمقترض والظروف االقتصادٌة المحلٌة والدولٌة
 
 القٌمة العادلة لألدوات المشتقة وغٌرها من األدوات المالٌة 3-4أ

 
نٌات التقٌٌم. ٌتم تحدٌد القٌمة العادلة لألدوات المالٌة التً ال تتم المتاجرة بها فً سوق نشطة )مثل االدوات المشتقة غٌر المتداولة( باستخدام تق

مجموعة طرق متنوعة والقٌام بافتراضات تعتمد بشكل رئٌسً على ظروف السوق القائمة فً نهاٌة كل فترة ٌستخدم البنك تقدٌراته الختٌار 
 تقرٌر. ٌستخدم البنك تحلٌل التدفقات النقدٌة المتوقعة ألصول مالٌة متاحة للبٌع متنوعة التً لم ٌتاجر بها فً سوق نشطة.

 
 انخفاض قٌمة استثمارات المتاحة للبٌع 4-4أ

 
، وبخصوص األصول بالتكلفة المطفؤة قوم البنك بتطبٌق نفس المعاٌٌر المطبقة على، ٌستثمارات متاحة للبٌعسندات الدٌن المصنفة بإبخصوص 

إذا كان هناك انخفاض جوهري أو طوٌل ة اإلستثمارات ض قٌمٌخفإستثمارات األسهم غٌر سندات الدٌن بإستثمارات متاحة للبٌع، ٌقوم البنك بت
دلٌل موضوعً على حدوث االنخفاض فً القٌمة. هذا التحدٌد المتعلق بما ٌعد جوهرٌاً أو طوٌل أي قٌمة العادلة أقل من تكلفتها أو المدى فً ال

ومع ذلك ، فإن أي انخفاض فً المدى ٌتطلب إجراء تقدٌرات. ولتطبٌق هذه التقدٌرات، ٌقٌم البنك، ضمن عوامل أخرى، تقلب أسعار األسهم. 
ستثمارات األسهم أقل أو أكثر بؤنها "مهمة " و أي انخفاض فً القٌمة العادلة إل% 35 تكلفتها بنسبةمن قل سهم أستثمارات األة إلالقٌمة العادل

قد ٌعود وجود دلٌل موضوعً على . ٌعتبر " لفترة طوٌلة "، بحلول نهاٌة السنة المالٌة الحالٌة شهراً  12من تكلفتها لفترة متواصلة ألكثر من 
 القٌمة إلى تردي السالمة المالٌة للكٌان المستثمر فٌه وأداء مجال العمل والقطاع.انخفاض 

 
 الضرائب  5-4أ

 
عة توجد أوجه عدم التٌقن فٌما ٌتعلق بتفسٌر القوانٌن الضرٌبٌة وكمٌة وتوقٌت الدخل الخاضع للضرٌبة فً المستقبل. بالنظر إلى مجموعة واس

قبل لمثل مستمن العالقات التجارٌة وطبٌعة االتفاقات التعاقدٌة القائمة، الخالفات التً تنشؤ بٌن النتائج الفعلٌة واالفتراضات، أو تغٌٌرات فً ال
بتكوٌن مخصصات، استنادا إلى  البنكقوم ٌضرٌبة الدخل والتً سجلت بالفعل. هذه االفتراضات، قد ٌحتم إجراء التعدٌالت فً المستقبل لحساب 

فة، مثل . مقدار تلك المخصصات ٌستند على عوامل مختلللبنكتقدٌرات معقولة، عن العواقب المحتملة لوضع اللمسات النهائٌة للربوط الضرٌبٌة 
 الخبرة لربوط ضرٌبٌة سابقة وتفسٌرات مختلفة من األنظمة الضرٌبٌة من قبل الكٌان الخاضع للضرٌبة ومسإولٌة السلطات الضرٌبٌة.

 
سٌكون األصول الضرٌبٌة المإجلة عن جمٌع الخسائر الضرٌبٌة غٌر المستخدمة إلى حد أنه من المحتمل أن الربح الخاضع للضرٌبة تدرج 

، إثباتهاالمإجلة التً ٌمكن  الضرٌبٌة األصوللتحدٌد مقدار  قرار هام اإلدارة إتخاذ ٌتطلب منالخسائر التً ٌمكن االستفادة منها.  بلمتوفر مقا
 إلى جنب مع استراتٌجٌات التخطٌط الضرٌبً فً المستقبل. توقٌت المحتمل ومستوى األرباح الخاضعة للضرٌبة فً المستقبل جنباً ال بناءاً على

 
 تقدٌر القٌمة العادلة لألوراق المالٌة غٌر المدرجة 6-4أ

 
فً حالة قٌاس األصول المضمنة بالقٌمة العادلة مثل صنادٌق األسهم الخاصة، تستخدم اإلدارة صافً قٌمة األصول. وترى اإلدارة أن صافً 

مقٌمة بالقٌمة العادلة وٌؤخذ صافً األصول المبلغ عنه قٌمة األصول لهذه االستثمارات تمثل قٌمها العادلة حٌث تقاس غالبٌة األصول المضمنة 
 لهذه الكٌانات تغٌرات القٌم العادلة المحدثة فً االعتبار. 
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 النقدٌة واألرصدة لدى البنك المركزي 1ب

 دٌسمبر 31 سبتمبر 30 

 2016 2015 

 
 لاير عمانً 

 باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالف

   

 13.070 16.447 النقدٌة 

 505 503 ودٌعة رأس المال لدى البنك المركزي الُعمانً

 108.765 76.705 األرصدة لدى البنك المركزي العمانً

 ────── ────── 

 93.655 122.340 

 ══════ ══════ 

 ال ٌمكن سحب ودٌعة رأس المال لدى البنك المركزي الُعمانً بدون موافقة البنك المركزي الُعمانً. 
 
 من بنوك وإٌداعات أخرى بسوق النقدمستحقات  2ب

 دٌسمبر 31 سبتمبر 30 

 2016 2015 

 
 لاير عمانً 

 باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالف
   

   بالعملة المحلٌة:
 - 40.177 إٌداعات بسوق النقد 

 ————— ————— 
 40.177 - 
 ————— ————— 

   بالعملة األجنبٌة:
 79.141 84.700 إٌداعات بسوق النقد

 22.101 31.529 قروض لبنوك
 27.197 9.858 أرصدة عند الطلب 

 ————— ————— 

 126.087 128.439 

 ————— ————— 

 166.264 128.439 

مخصص إنخفاض قٌمة على أساس المحفظة 
 (110) (157) قروض البنوكعلى 

 ————— ————— 

 166.107 128.329 

 ═══════ ═══════ 

 
 كالتالً: على أساس المحفظة على قروض البنوك قٌمةالمخصص إنخفاض ٌتم تحلٌل حركة 

 

 دٌسمبر 31 سبتمبر 30 

 2016 2015 

 
 لاير عمانً

 باآلالف
 لاير عمانً

 باآلالف
   

 224 110 الرصٌد فً بداٌة الفترة
 (114) 47 صافً المخصص/)المفرج( خالل الفترة

 ─────── ─────── 
 110 157 فترةالرصٌد فً نهاٌة ال

 ═══════ ═══════ 
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 بالصافً  -القروض والسلف والتموٌل  3ب

 دٌسمبر 31 سبتمبر 30 

 2016 2015 

 
 لاير عمانً

 باآلالف
 لاير عمانً

 باآلالف
   

 1.131.769 1.276.799 قروض لشركات
 551.368 591.803 قروض شخصٌة

 ─────── ─────── 
 1.683.137 1.868.602 والتموٌل إجمالً القروض والسلف

   

 (20.588) (22.357) مخصص انخفاض قٌمة على أساس المحفظة
مخصص محدد لالنخفاض فً القٌمة )متضمن الفوائد 

 (التعاقدٌة غٌر المدرجة
(17.558) (15.238) 

 ─────── ─────── 
 1.647.311 1.828.687 صافً القروض والسلف 

 ═══════ ═══════ 

 
لاير عمانً( من خالل أنشطة التموٌل لصحار اإلسالمً وفق طرٌقة  67.692.029: 2015لاير عمانً ) 86.572.149ٌتضمن إجمالً القروض والسلف مبلغ 

 التموٌل اإلسالمً. 

 
 تتكون القروض والسلف والتموٌل مما ٌلً:

 دٌسمبر 31 سبتمبر 30 

 2016 2015 

 
 لاير عمانً 

 باآلالف
 لاير عمانً

 باآلالف
   

 1.509.644 1.655.158 قروض

 71.385 102.501 سحب على المكشوف 

 74.645 81.011 قروض مقابل إٌصاالت أمانة

 27.425 29.732 مخصومة كمبٌاالت

 38 200 سلفٌات مقابل التموٌل 

 ─────── ─────── 

 1.683.137 1.868.602 إجمالً القروض والسلف

 (20.588) (22.357) أساس المحفظةمخصص انخفاض قٌمة على 

مخصص محدد لالنخفاض فً القٌمة )متضمن 
 (التعاقدٌة غٌر المدرجةالفوائد 

(17.558) (15.238) 

 ─────── ─────── 

 1.647.311 1.828.687 صافً القروض والسلف 

 ═══════ ═══════ 

 
  



  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 )تابع( 2016 سبتمبر 30المنتهٌة فً فترة لل
 

 38من  19صفحة  

 )تابع(بالصافً  -القروض والسلف والتموٌل  3ب
 

 أدناه كما هو مطلوب من قبل البنك المركزي الُعمانً:على القروض  فً مخصص خسائر انخفاض القٌمةتحلٌل الحركة 
 

 دٌسمبر 31 سبتمبر 30 

 2016 2015 

 
 لاير عمانً 

 باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالف
   مخصص انخفاض فً القٌمة على أساس المحفظة

 18.319 20.588 فترةالرصٌد فً بداٌة ال

 2.269 1.769 فترةخالل الالمخصص 

 ─────── ─────── 

 20.588 22.357 فترةالرصٌد فً نهاٌة ال

 ═══════ ═══════ 

   مخصص محدد لالنخفاض فً القٌمة

   ( مخصص خسائر القروض1 

 9.436 10.640 فترةالرصٌد فً بداٌة ال

 6.706 10.631 فترةالمخصص خالل ال

 (5.681) (4.575) المسترد نظراً لالسترداد

 (283) (41) فترةالمشطوب خالل ال

 234 (152) أصول أخرى من)إلى(/ المحول

 228 (3.753) من المحفظة التذكٌرٌة)إلى(/محول ال

 ─────── ─────── 

 10.640 12.750 )أ(فترة الرصٌد فً نهاٌة ال

 ═══════ ═══════ 

   

   التعاقدٌة غٌر المدرجةالفوائد  (2

 3.730 4.598 فترةبداٌة الالرصٌد فً 

 1.784 1.661 فترةخالل ال غٌر مدرجة

 - - فترةمشطوبة خالل ال

 (916) (1.451) المسترد نظراً لالسترداد 

 ─────── ─────── 

 4.598 4.808 )ب( فترةالرصٌد فً نهاٌة ال

 ═══════ ═══════ 

 15.238 17.558 إجمالً إنخفاض القٌمة )أ( + )ب( 

 ═══════ ═══════ 
 

 ٌتم تكوٌن مخصص انخفاض فً القٌمة على أساس المحفظة لمقابلة مخاطر االئتمان المتؤصلة فً القروض والسلف على أساس المحفظة. 
 

ة تتطلب جمٌع القروض والسلف سداد فوائد، بعضها بسعر ثابت والبعض اآلخر بؤسعار ٌعاد تعدٌلها قبل االستحقاق. ٌقوم البنك بتجنٌب الفائد
 30درها البنك المركزي الُعمانً مقابل القروض والسلف التً تنخفض قٌمتها. كما فً ـة التً أصـوائح اإلرشادٌـواعد واللـزام بالقـرض االلتـبغ

ال ُعمانً ـرٌ 30.808.055القروض والسلف التً لم ٌتم ادراج استحقاق عن فوائدها أو التً تم تجنٌب فوائدها بلغت قٌمتها  2016 سبتمبر
  لاير ُعمانً(. 20.724.989 – 2015)



  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 )تابع( 2016 سبتمبر 30المنتهٌة فً فترة لل
 

 38من  20صفحة  

 استثمارات أوراق مالٌة 4ب
 دٌسمبر 31 سبتمبر 30 

 2016 2015 

لاير عمانً  
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

   

 44.260 44.596 استثمارات محتفظ بها للمتاجرة 

 180.817 252.545 استثمارات متاحة للبٌع

 52.241 51.780 محتفظ بها لتارٌخ االستحقاق

 ─────── ─────── 

 348.921 277.318 

 ═══════ ═══════ 

 
 استثمارات محتفظ بها للمتاجرة تشتمل على: أ-4ب
 

 دٌسمبر 31 سبتمبر 30 
 2016 2015 
لاير عمانً  

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
   

 38.914 39.187 سلطنة ُعمان –سندات تنمٌة حكومٌة 
 5.346 5.409 مضمونة -شهادات ائتمان صكوك 

 ─────── ─────── 

 44.596 44.260 

 ═══════ ═══════ 
 
 االستثمارات المتاحة للبٌع تشتمل على: ب-4ب
 

 

القٌمة الدفترٌة/ 
 العادلة
 سبتمبر 30

2016 

 التكلفة
 سبتمبر 30

2016 

القٌمة الدفترٌة/ 
 العادلة

دٌسمبر  31
2015 

 التكلفة
 دٌسمبر 31

2015 

 
لاير عمانً 

 باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالف
     

 1.390 1.390 1.390 1.390 أوراق مالٌة غٌر مدرجة 
 68.417 61.190 53.914 51.955 أوراق مالٌة مدرجة

 121.242 121.245 203.889 203.869 أذون الخزانة
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 257.214 259.193 183.825 191.049 

 - (3.008) - (4.669) مخصص لإلنخفاض
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 252.545 259.193 180.817 191.049 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
 :ستثماراتنخفاض فً قٌمة اإلالحركة فً اإل ج-4ب
 

 دٌسمبر 31 سبتمبر 30 
 2016 2015 
عمانً  لاير 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
   

 33 3.008 الرصٌد فً بداٌة الفترة
 2.975 5.652 اإلنخفاض خالل الفترة

المعاد تصنٌفه إلى الربح أو الخسارة  من بٌع 
 تثماراتاإلس

(3.991) - 

 ─────── ─────── 

 4.669 3.008 

 ═══════ ═══════ 

  



  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 )تابع( 2016 سبتمبر 30المنتهٌة فً فترة لل
 

 38من  21صفحة  

 )تابع( استثمارات أوراق مالٌة 4ب
 
 استثمارات محتفظ بها لتارٌخ االستثمار تشتمل على: د-4ب

 
 دٌسمبر 31 سبتمبر 30 
 2016 2015 
 لاير عمانً 

 باآلالف
 لاير عمانً

 باآلالف
   

 45.043 46.140 مدرجة 
 7.198 5.640 غٌر مدرجة 

 ──────── ──────── 
 51.780 52.241 
 ════════ ════════ 

 
 ممتلكات وآالت وتركٌبات  5ب
 

 
أرض بالملكٌة 

 الحرة
برمجٌات 
 حاسب آلً

األثاث 
 سٌارات معدات المكتب والتركٌبات

أعمال رأسمالٌة 
 المجموع قٌد اإلنجاز

لاير عمانً  
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

عمانً لاير 
 باآلالف

        التكلفة:

 26.283 1.921 766 5.354 4.659 9.483 4.100 2016ٌناٌر  1

 2.237 884 135 392 195 631 - إضافات

 (79) - (79) - - - - تحوٌالت/ استبعادات
 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

 28.441 2.805 822 5.746 4.854 10.114 4.100 2016 سبتمبر 30كما فً 
 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

        االستهالك المتراكم:

 (12.861) - (567) (3.984) (3.000) (5.310) - 2016ٌناٌر  1

 (1.411) - (72) (348) (362) (629) - طفاءاستهالك وإ

 79 - 79 - - - - استبعادات
 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

 (14.193) - (560) (4.332) (3.362) (5.939) -  2016 سبتمبر 30كما فً 
 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

 صافً القٌمة الدفترٌة فً 
 )لاير عمانً( 2016 سبتمبر 30

4.100 4.175 1.492 1.414 262 2.805 14.248 

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

 

 
أرض بالملكٌة 

 الحرة
برمجٌات 
 حاسب آلً

األثاث 
 سٌارات معدات المكتب والتركٌبات

أعمال رأسمالٌة 
 المجموع قٌد اإلنجاز

لاير عمانً  
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

        التكلفة:
 24.035 1.694 726 4.948 3.889 8.678 4.100 2015ٌناٌر  1

 2.339 227 79 406 822 805 - إضافات
 (91) - (39) - (52) - - تحوٌالت/ استبعادات

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 
 26.283 1.921 766 5.354 4.659 9.483 4.100 2015دٌسمبر  31كما فً 

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 
        االستهالك المتراكم:

 (11.231) - (505) (3.561) (2.614) (4.551) - 2015ٌناٌر  1
 (1.710) - (101) (423) (427) (759) - طفاءاستهالك وإ
 80 - 39 - 41 - - استبعادات

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 
 (12.861) - (567) (3.984) (3.000) (5.310) -  2015دٌسمبر 31كما فً 

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 
 صافً القٌمة الدفترٌة فً 

 )لاير عمانً( 2015دٌسمبر  31
4.100 4.173 1.659 1.370 199 1.921 13.422 

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

 
 عقارات استثمارٌة 6ب
 

. وقد قام البنك بإدراج هاتٌن 2008العقارات االستثمارٌة تمثل قطعتً أرض استلمهما البنك كمنحة من حكومة سلطنة ُعمان خالل عام 
 3.053لكات . قطعتا األرض حالٌا محتفظ بهما خالٌتٌن. بلغت القٌمة العادلة لهذه الممت2008القطعتٌن بمتوسط تقٌٌم مقٌمٌن اثنٌن خالل عام 

 .2015دٌسمبر  31ملٌون لاير عمانً كما فً 
  



  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 )تابع( 2016 سبتمبر 30المنتهٌة فً فترة لل
 

 38من  22صفحة  

 أصول أخرى 7ب
 

 دٌسمبر 31 سبتمبر 30 
 2016 2015 
 لاير عمانً 

 باآلالف
 لاير عمانً

 باآلالف
   

 6.045 11.169 أوراق قبول
 3.974 2.765 مدفوعات مقدماً 

 4.041 1.647 مدٌونٌات 
 206 172 (6أصل ضرٌبً مإجل )إٌضاح ج 

 600 703 القٌمة العادلة لألدوات المشتقةاإلٌجابً من 
 1.139 3.279 أخرى

 ─────── ─────── 
 19.735 16.005 
 ═══════ ═══════ 

 

 لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد مستحق 8ب
 

 دٌسمبر 31 سبتمبر 30 
 2016 2015 
 لاير عمانً 

 باآلالف
 لاير عمانً

 باآلالف
   المحلٌة:بالعملة 

 31.604 - اقتراضات من سوق النقد
 6.142 1.254 أرصدة عند الطلب

 ———— ———— 
 1.254 37.746 
 ————  ———— 

   بالعملة األجنبٌة:
 247.190 390.013 اقتراضات من سوق النقد

 561 9 أرصدة عند الطلب
 96.515 96.588 قروض مشتركة 

 ———— ———— 
 486.610 344.266 
 ———— ———— 
 487.864 382.012 
  ═════ ═════ 

 
 ودائع العمالء 9ب
 

 دٌسمبر 31 سبتمبر 30 
 2016 2015 
 لاير عمانً  

 باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالف
   

 659.880 893.139 ودائع ألجل

 498.744 394.932 ودائع تحت الطلب

 286.577 278.929 ودائع توفٌر

 19.278 14.805 ودائع هامش

 ———— ———— 

 1.581.805 1.464.479 

 ══════ ════ ══ 

 

  



  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 )تابع( 2016 سبتمبر 30المنتهٌة فً فترة لل
 

 38من  23صفحة  

 )تابع( ودائع العمالء 9ب

 2015دٌسمبر  31 2016 سبتمبر 30 

 
 الصٌرفة التقلٌدٌة

 الصٌرفة
 اإلسالمٌة

 
 الصٌرفة التقلٌدٌة المجموع

 الصٌرفة
 اإلسالمٌة

 
 المجموع

 لاير عمانً  
 باآلالف

 لاير عمانً
 باآلالف

عمانً لاير 
 باآلالف

 لاير عمانً 
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

       العمالء األفراد:

 20.031 1.431 18.600 62.460 4.128 58.332 ودائع ألجل

 15.311 1.630 13.681 22.546 2.189 20.357 ودائع تحت الطلب

 286.577 26.341 260.236 278.929 33.433 245.496 ودائع توفٌر

    30 30 - ودائع هامش
       

       عمالء الشركات: 

 639.849 8.058 631.791 830.679 28.962 801.717 ودائع ألجل

 483.433 6.130 477.303 372.386 5.269 367.117 ودائع تحت الطلب

 19.278 12.165 7.113 14.775 7.499 7.276 ودائع هامش

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

 1.500.295 81.510 1.581.805 1.408.724 55.755 1.464.479 

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

 
 التزامات أخرى  10ب

 دٌسمبر 31 سبتمبر 30 

 2016 2015 

 لاير عمانً 
 باآلالف

 لاير عمانً
 باآلالف

   

 6.045 11.169 أوراق قبول

 3.541 2.932 الموظفٌنمستحقات 

 3.988 2.246 ضرٌبة الدخل مستحقة الدفع

 479 680 من القٌمة العادلة لألدوات المشتقةسلبً ال

 17.470 11.475 مستحقات أخرى ومخصصات

 ──── ──── 

 28.502 31.523 
 ════ ════ 
   

 

 قروض ثانوٌة  11ب
 

سنوات. هذه  7ملٌون لاير عمانً مع فترة استحقاق مدتها  50الثانوٌة الغٌر مضمونة بقٌمة قام البنك بإصدار سندات الدٌون  2010خالل عام 
دٌون األداة غٌر مدرجة وغٌر قابلة للتحوٌل وغٌر قابلة للتفاوض بدون خٌار طلب مبكر وحسبت علٌها فائدة بمعدل ثابت. القٌمة األساسٌة من ال

، بٌنما الفائدة ٌتم سدادها على فترات نصف سنوٌة. البنك مطالب بتكوٌن احتٌاطً للدٌون 2017الثانوٌة سوف ٌتم سدادها عند االستحقاق بعام 
% من قٌمة اإلصدار بشكل سنوي خالل السنوات الخمس األخٌرة من فترة استحقاق الدٌون الثانوٌة. ٌتم تكوٌن هذا االحتٌاطً 20الثانوٌة بنسبة 

 – 2014ملٌون لاير عمانً ) 15.833، تم تحوٌل مبلغ وقدره 2015. وتبعاً لذلك، وخالل عام فً نهاٌة كل سنة مالٌة من األرباح المحتجزة
 ملٌون لاير عمانً( إلى هذا اإلحتٌاطً من األرباح المحتجزة. 10

 

سنوات.  7مدتها  ملٌون لاير عمانً مع فترة استحقاق 35أٌضاً قام البنك بإصدار سندات الدٌون الثانوٌة الغٌر مضمونة بقٌمة  2016وفً عام 
ن هذه األداة غٌر مدرجة وغٌر قابلة للتحوٌل وغٌر قابلة للتفاوض بدون خٌار طلب مبكر وحسبت علٌها فائدة بمعدل ثابت. القٌمة األساسٌة م

بتكوٌن احتٌاطً  ، بٌنما الفائدة ٌتم سدادها على فترات نصف سنوٌة. البنك مطالب2023الدٌون الثانوٌة سوف ٌتم سدادها عند االستحقاق بعام 
% من قٌمة اإلصدار بشكل سنوي خالل السنوات الخمس األخٌرة من فترة استحقاق الدٌون الثانوٌة. ٌتم تكوٌن هذا 20للدٌون الثانوٌة بنسبة 

 االحتٌاطً فً نهاٌة كل سنة مالٌة من األرباح المحتجزة.
 

 – 2015ملٌون لاير عمانً ) 86.146مبلغ وقدره  2016ً سبتمبر أجمالً إصدار سندات الدٌون الثانوٌة مع الفائدة المستحقة كما ف
 ملٌون لاير عمانً(.  51.234

 

ألغراض كفاٌة رأس  2طبقا للوائح البنك المركزي الُعمانً، ٌتم اعتبار الدٌون الثانوٌة مخفضة باحتٌاطً السندات الثانوٌة كرأس المال الفئة 
 .المال

 
 سندات قابلة للتحوٌل إلزامٌا   12ب

 

 2013إبرٌل  28% وتم اصدارها فً 4.5ملٌون لاير عمانً معدل قسٌمة سنوي قدره  7.150تحمل السندات القابلة للتحوٌل إلزامٌاً وقدرها 
 . سٌتم تحوٌل هذه السندات إلى أسهم عادٌة للبنك فً ثالثة اقساط متساوٌة فً نهاٌة السنة الثالثة والرابعةكجزء من توزٌعات أرباحها الموزعة

أشهر لسعر السهم للبنك فً سوق مسقط  3% لمتوسط 20والخامسة من توارٌخ إصدارها بسعر تحوٌل مشتق من قبل تطبٌق خصم قدره 
إلى  لاير عمانً ملٌون 2.38قدره و تحوٌل القسط االول )الثلث( مبلغتم ، 2016وخالل عام وتبعاً لذلك،  لألوراق المالٌة قبل تارٌخ التحوٌل.

 بنك.أسهم عادٌة لل
  



  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 )تابع( 2016 سبتمبر 30المنتهٌة فً فترة لل
 

 38من  24صفحة  

 شهادات إٌداع 13ب 
 

 2015. أصدار البنك شهادات اإلٌداع فً عام (لاير عمانً 18.000.000 – 2015) شهادات إٌداعأٌة در البنك لم ٌص 2016خالل عام 
  سنوات بسعر فائدة ثابت. 3بإستحقاق قدره وهً شهادات غٌر مضمونة وباللاير العمانً 

 
 رأس المال 14ب 

 

بٌسة للسهم  100سهم بقٌمة  2.000.000.000 - 2015بٌسة للسهم الواحد ) 100سهم بقٌمة  2.000.000.000المرخص به من  ٌتكون رأسمال البنك
سهم بقٌمة  1.441.440.000 – 2015بٌسة للسهم الواحد ) 100سهم بقٌمة  1.604.499.341الواحد(. ٌتكون رأسمال البنك المصدر والمدفوع من 

 بٌسة للسهم الواحد(.  100
 

إصدار  مما نتج عن% 10على توصٌة مجلس اإلدارة بتوزٌع أسهم بنسبة  2016مارس  29وافق المساهمون فً اجتماع الجمعٌة العمومٌة السنوي بتارٌخ 
 سهم جدٌد. 144.144.000

 

مما نتج عنه أصدار  إلى أسهم عادٌة للبنك لاير عمانً ملٌون 2.38قدره و بمبلغ قابلة للتحوٌل إلزامٌاً السندات ال تحوٌل ثلث، تم 2016 عام خالل
 ملٌون لاير عمانً لعالوة إصدار. 0.49ملٌون لاير عمانً، وباقً المبلغ  1.89سهم بمبلغ  18.915.341

 

ٌّن 2016من عام ً أغسطس ف  إلى نافذة صحار اإلسالمٌة باعتبارها رأس مال إضافً.ملٌون لاير عمانً  5مبلغ البنك ، ع
 

 ألطراف ذات عالقة: % أو أكثر من رأسمال البنك سواًء بصفة شخصٌة أو10كان المساهمون الذٌن ٌملكون نسبة  2016 سبتمبر 30كما فً 
 نسبة المساهمة % عدد األسهم 

 %15.13 242.765.133 شركة عمان للتموٌل واالستثمار ش.م.ع.ع

 %14.57 233.760.051 شإون البالط السلطانً

 
 قانونًاحتٌاطً  15ب 

 

% من صافً ربح العام إلى االحتٌاطً القانونً إلى أن ٌبلغ الرصٌد 10ٌجب على البنك تحوٌل  1974وفقا ألحكام قانون الشركات التجارٌة الُعمانً لعام 
  رأسمال البنك المصدر على األقل.المتراكم لالحتٌاطً القانونً ثلث 

 
 احتٌاطً عام 16ب 

 

لم ٌقم البنك بتكوٌن أي  2015خالل العام  .2014و  2013للسنوات  لتغطٌة خسائر صحار اإلسالمًلاير عمانً  988.000قام البنك بتكوٌن إحتٌاطً قدره 
 ربح. صحار اإلسالمًإحتٌاطً إضافً، حٌث سجلت نافذة 

 
 احتٌاطً القٌمة العادلة 17ب 

 

التراكمً للقٌمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبٌع بعد خصم ضرٌبة الدخل التً تنطبق إلى حٌن استبعاد أو بٌع ٌتضمن احتٌاطً القٌمة العادلة صافً التغٌر 
 .أو تخفٌض قٌمته االستثمار

 
 صافً األصول للسهم الواحد 18ب 

 

 – 2015) 2016 سبتمبر 30فً لاير ُعمانً كما   266.392.000ٌستند احتساب صافً األصـول للسهم الواحـد على صافً األصول البالغة 
 سبتمبر 30سهم عادي وهو عدد األسهم القائمة فً  1.604.499.341لاير ُعمانً( المنسوبة إلى حاملً األسهم العادٌة على عـــــدد   253.162.000

 سهم عادي(. 1.441.440.000 – 2015) 2016
 
 االلتزامات العرضٌة واالرتباطات 19ب 
 
 العرضٌةااللتزامات أ -19ب 

 

 .ٌل عن األداء بموجب بنود العقدتإدي خطابات االعتماد المستندي والضمانات القائمة إلى ارتباط البنك بالدفع بالنٌابة عن عمالء فً حالة عجز العم
 

 دٌسمبر 31 سبتمبر 30   
 2016 2015 
 لاير عمانً 

 باآلالف 
 لاير عمانً

 باآلالف 
   

 340.892 364.297 ضمانات
 36.180 40.388 اعتمادات مستندٌة

  ──────   ────── 
 404.685 377.072 
  ══════  ═══════ 

 االرتباطات ب-19ب 
 

البنك. االرتباطات  تتضمن االرتباطات المتعلقة باالئتمان االرتباطات بزٌادة ائتمان واعتمادات مستندٌة ضمانات مساندة تم تصمٌمها لمقابلة متطلبات عمالء
ء أخرى وهً تتطلب دفع لزٌادة ائتمان تمثل االرتباطات التعاقدٌة لتقدٌم قروض وائتمان متجدد. فً العادة تكون لالرتباطات توارٌخ انتهاء ثابتة أو شروط إنها

 التدفق النقدي المستقبلٌة. رسوم عنها. حٌث أن تلك االرتباطات قد تنتهً بدون السحب منها لذا لٌس بالضرورة أن ٌمثل إجمالً مبالغ العقد التزامات
 

 سبتمبر 30 
2016 

 دٌسمبر 31
2015 

 لاير عمانً  
 باآلالف

 لاير عمانً 
 باآلالف

   

 929 2.597 ارتباطات رأسمالٌة
 305.524 326.843 ارتباطات متعلقة باالئتمان

 ─────── ─────── 
 329.440 306.453 
 ═══════ ═══════ 
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 )تابع( واالرتباطاتااللتزامات العرضٌة  19ب 
 
 )تابع( االرتباطات ب-19ب 
 

التقاضً أمر شائع فً القطاع المصرفً نظرا لطبٌعة األعمال المضطلع بها. ٌوجد لدى البنك ضوابط وسٌاسات رسمٌة إلدارة المطالبات 
البنك بإجراء تعدٌالت لمحاسبة أٌة آثار سلبٌة التً القانونٌة. عند الحصول على المشورة المهنٌة وٌتم تقدٌر مبلغ الخسارة على نحو معقول، ٌقوم 

 من المطالبات على مركزه المالً. قد تكون
 
 المعامالت مع األطراف ذات عالقة 20ب 

 

ضمن سٌاق أعماله االعتٌادٌة ٌقوم البنك بإجراء معامالت مع بعض أعضاء مجلس إدارته ومساهمٌه وإدارته العلٌا ومجلس الرقابة الشرعٌة 
جع الشرعً والشركات التً ٌكون لهم فٌها مصالح هامة. تتم هذه المعامالت على أساس التعامالت التجارٌة وٌتم اعتمادها من قبل إدارة والمرا

 البنك ومجلس اإلدارة.
 

 إجمالً مبالغ األرصدة واالٌرادات والمصروفات الناتجة عن األطراف ذات العالقة على النحو التالً:
 

 دٌسمبر 31 سبتمبر 30 

 2016 2015 

 لاير عمانً 
 باآلالف

 لاير عمانً 
 باآلالف

   
 31.010 14.760 (فترةالالقروض والسلفٌات )الرصٌد فً نهاٌة 

 164.255 88.594 فترةالقروض مصروفة خالل 

 (158.394) (104.153) فترةالقروض مسددة خالل 
   

 11.686 18.490 (فترةالالودائع )الرصٌد فً نهاٌة 
 7.793 19.054 فترةالودائع مستلمة خالل 
 (10.728) (12.264) فترةالودائع مدفوعة خالل 

   

 875 488 (فترةالاٌرادات فوائد )خالل 

 39 265 (فترةالمصروفات فوائد )خالل 
   

   مكافآت اإلدارة العلٌا

 4.279 2.610 رواتب ومزاٌا أخرى قصٌرة األجل

مجلس  ألعضاءاتعاب حضور جلسات ومكافآت 
 اإلدارة

190 215 

 49 39 أعضاء مجلس الرقابة الشرعٌة

 
 .2016 سبتمبر 30الفترة خالل  لم ٌتم إدراج أي مخصص محدد فٌما ٌتعلق بالقروض الممنوحة ألطراف ذات عالقة

 
 األدوات المالٌة المشتقة  22ب 
 

بالعدٌد من أنواع المعامالت التً تتضمن أدوات مالٌة مشتقة. األداة المالٌة المشتقة هً عقد مالً بٌن  فً إطار النشاط االعتٌادي ٌرتبط البنك
ت طرفٌن تعتمد فٌه المدفوعات على التحركات فً سعر واحد أو أكثر من األدوات المالٌة أو المعدل االستداللً أو المإشر. تدرج هذه األدوا

العادلة لألداة المشتقة هً ما ٌساوي الربح أو الخسارة غٌر المدرجٌن من المقارنة مع السوق بالنسبة لألداة المشتقة المشتقة بالقٌمة العادلة. القٌمة 
ف باستخدام األسعار السائدة بالسوق أو أسالٌب التسعٌر الداخلٌة.  تدرج األرباح أو الخسائر غٌر المحققة فً قائمة الدخل الشامل. تم وص

 تقة المستخدمة من جانب البنك أدناه:األدوات المالٌة المش
 
 أنواع األدوات المالٌة المشتقة 1-22ب 
 

 العقود اآلجلة هً اتفاقٌات تعاقدٌة إما لشراء أو لبٌع عملة أو سلعة أو أداة مالٌة بسعر محدد فً تارٌخ محدد فً المستقبل.
 

وق صرف العمالت األجنبٌة استناداً إلى مبلغ تقدٌري محدد. بالنسبة لعقود عقود المقاٌضة هً اتفاقٌات تعاقدٌة بٌن طرفٌن لمقاٌضة الفائدة أو فر
 دة.   مقاٌضة معدالت الفائدة تتبادل األطراف المتقابلة فً العادة معدالت الفائدة الثابتة والمتغٌرة استناداً إلى قٌمة تقدٌرٌة بعملة واح

 
ما فً شراء أو بٌع مقدار معٌن من السلع أو العمالت األجنبٌة أو األداة المالٌة بسعر محدد الخٌارات هً اتفاقٌات تعاقدٌة تنقل الحق ولٌس االلتزام إ

 إما فً تارٌخ مستقبلً محدد أو فً أي وقت خالل فترة زمنٌة محددة.  
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 المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة ألغراض التغطٌة 2-22ب 

 
باستخدام األدوات المالٌة المشتقة فً أغراض التغطٌة بغرض تخفٌض تعرضه لمخاطر العمالت ومعدالت الفائدة. كجزء من إدارة أصوله والتزاماته ٌقوم البنك 

 مٌع مخاطر قائمة المركز المالً.تحقق تلك التغطٌة أدوات مالٌة محددة ومعامالت متوقعة إضافة إلى التغطٌة االستراتٌجٌة ضد ج

 

اآلجلة للتغطٌة مقابل مخاطر عملة محددة. كما ٌستخدم البنك عقود صرف العمالت األجنبٌة اآلجلة لتغطٌة ضد ٌستخدم البنك عقود صرف العمالت األجنبٌة 

 مخاطر مجموعة من العمالت للحفاظ على نسبة صافً حد الوضع المفتوح المحددة من البنك المركزي الُعمانً. 
 

اتٌجٌة عن طرٌق رصد إعادة تسعٌر األصول وااللتزامات المالٌة والدخول فً مقاٌضة معدالت تغطٌة استربالنسبة لمخاطر معدالت الفائدة ٌتم القٌام بإجراء 
ال تإهل للمحاسبة الخاصة عن التغطٌة تتم المحاسبة عن األدوات المالٌة المشتقة أن التغطٌة االستراتٌجٌة فائدة لتغطٌة حصة من مخاطر معدالت الفائدة. وحٌث 

 متاجرة. ذات الصلة على أنها أدوات لل
 

دل المرجعً أو المإشر وهو ٌوضح الجدول التالً القٌم الفرضٌة لألدوات المالٌة المشتقة كما فً تارٌخ التقرٌر والتً تعادل القٌم األساسٌة لألداة المشتقة والمع
 األساس الذي ٌتم بموجبه قٌاس التغٌرات فً قٌمة المشتقات.

 
 قالمبالغ التقدٌرٌة حسب الفترة واالستحقا  

 أكثر من سنة شهرا 12-3 أشهر 3خالل  المبالغ التقدٌرٌة 2016 سبتمبر 30كما فً 

لاير عمانً  
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

     

 - 234.552 178.434 412.987 عقود شراء آجل لعمالت أجنبٌة

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 - 237.541 178.385 415.927 بٌع آجل لعمالت أجنبٌةعقود 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     
 المبالغ التقدٌرٌة حسب الفترة واالستحقاق  

 أكثر من سنة شهرا 12-3 أشهر 3خالل  المبالغ التقدٌرٌة 2015دٌسمبر  31كما فً 

لاير عمانً  
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

 لاير عمانً
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

     

 71.225 90.469 249.111 410.805 عقود شراء آجل لعمالت أجنبٌة

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 73.080 90.109 249.357 412.546 عقود بٌع آجل لعمالت أجنبٌة

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
 إٌرادات الفوائد 1 ج

 
 أشهر 9 

 فً منتهٌة
 أشهر 9

 منتهٌة فً

 أشهر 3
 منتهٌة فً

 أشهر 3
 منتهٌة فً

 سبتمبر 30 
2016 

 سبتمبر 30
2015 

 سبتمبر 30
2016 

 سبتمبر 30
2015 

 لاير عمانً  
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

 لاير عمانً 
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

     

 17.893 22.512 51.975 61.773 قروض وسلف للعمالء
 516 173 1.004 540 من بنوك واٌداعات أخرى بسوق النقد مستحق

 819 1.141 1.872 3.218 استثمارات أوراق مالٌة
 ───── ───── ───── ───── 
 65.531 54.851 23.826 19.228 
 ═════ ═════ ═════ ═════ 

 
 مصروفات الفوائد 2 ج

 أشهر 9 
 منتهٌة فً

 أشهر 9
 منتهٌة فً

 أشهر 3
 منتهٌة فً

 أشهر 3
 منتهٌة فً

 سبتمبر 30 
2016 

 سبتمبر 30
2015 

 سبتمبر 30
2016 

 سبتمبر 30
2015 

 لاير عمانً 
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

 لاير عمانً
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

     

 (4.423) (8.965) (13.413) (21.179) ودائع العمالء

 (819) (1.397) (2.431) (3.171) دٌون ثانوٌة

 (951) (2.390) (2.050) (7.214) مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد
 (81) (54) (241) (196) سندات قابلة للتحوٌل إلزامٌاً 

 ───── ───── ───── ───── 
 (31.760) (18.135) (12.806) (6.274) 
 ═════ ═════ ═════ ═════ 
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 أوراق مالٌةستثمارات إخسائر أرباح/ قبل احتساب) إٌرادات تشغٌل أخرى 3 ج

 وتوزٌعات األرباح( المتاحة للبٌع  

 
 أشهر 9

 منتهٌة فً
 أشهر 9

 منتهٌة فً
 أشهر 3

 منتهٌة فً
 أشهر 3

 منتهٌة فً

 
 سبتمبر 30

2016 
 سبتمبر 30

2015 
 سبتمبر 30

2016 
 سبتمبر 30

2015 

 
 لاير عمانً

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
 لاير عمانً

 باآلالف
عمانً  لاير

 باآلالف
     

 3.664 4.263 10.258 12.180 أتعاب وعموالت
 736 823 1.811 3.100 صافً أرباح من التعامالت بعمالت أجنبٌة

 - - 12 17 أرباح من بٌع أصول ثابتة 
 (139) 60 79 74 استرداد دٌون معدومة مشطوبة سابقا

 13 - 22 - بها للمتاجرة من استثمارات األوراق المالٌة المحتفظ صافً األرباح
 ───── ───── ───── ───── 
 15.371 12.182 5.146 4.274 
 ═════ ═════ ═════ ═════ 

 
 إستثمارات أوراق مالٌة المتاحة للبٌع وتوزٌعات األرباح رباح/خسائرأ أ. 3 ج
 

 
 أشهر 9

 منتهٌة فً
 أشهر 9

 منتهٌة فً
 أشهر 3

 منتهٌة فً
 أشهر 3

 منتهٌة فً

 
 سبتمبر 30

2016 
 سبتمبر 30

2015 
 سبتمبر 30

2016 
 سبتمبر 30

2015 

 
 لاير عمانً

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
 لاير عمانً

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
     

 221 44 1.414 1.414 أٌرادات توزٌع أرباح
 85 (44) 518 (3.499) متاحة للبٌعمن استثمارات األوراق المالٌة الأرباح/)خسائر( محققة 

 ───── ───── ───── ───── 
 (2.085) 1.932 - 306 
 ═════ ═════ ═════ ═════ 

 
 مصروفات التشغٌل األخرى 4 ج
 
 أشهر 9 

 منتهٌة فً
 أشهر 9

 منتهٌة فً
 أشهر 3

 منتهٌة فً
 أشهر 3

 منتهٌة فً
 سبتمبر 30 

2016 
 سبتمبر 30

2015 
 سبتمبر 30

2016 
 سبتمبر 30

2015 
 لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
     

 (2.181) (2.014) (6.218) (6.330) تكالٌف تشغٌل وإدارة
 (578) (600) (1.682) (1.783) تكالٌف التؤسٌس

 (19) (10) (201) (190) * أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة
 (21) (11) (35) (39) مجلس الرقابة الشرعٌة مكافآت وأتعاب حضور جلسات ألعضاء

 ───── ───── ───── ───── 
 (8.342) (8.136) (2.635) (2.799) 
 ═════ ═════ ═════ ═════ 

 الحالٌة. الفترةلاير عمانً( للسنة السابقة مدفوعة خالل  144.800 – 2015لاير عمانً ) 131.600* متضمنًة مكافآت بمقدار 
 
 إنخفاض قٌمة على أساس المحفظةمخصص  5ج 

 
 أشهر 9

 منتهٌة فً
 أشهر 9

 منتهٌة فً
 أشهر 3

 منتهٌة فً
 أشهر 3

 منتهٌة فً

 
 سبتمبر 30

2016 
 سبتمبر 30

2015 
 سبتمبر 30

2016 
 سبتمبر 30

2015 

 
 لاير عمانً 

 باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالف
     صافً مخصص/)مفرج( خالل الفترة: 

 838 475 2.434 1.769 على قروض وسلف  -
 (10) 8 (181) 47 إقراض لبنوك -

 ────── ────── ────── ────── 
 1.816 2.253 483 828 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

  



  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 )تابع( 2016 سبتمبر 30المنتهٌة فً فترة لل
 

 38من  28صفحة  

 ضرٌبة الدخل  6ج 
 
 الدخل الشامل بٌانمدرج فً  ( أ

 

 
 أشهر 9

 منتهٌة فً
 أشهر 9

 منتهٌة فً

 
 سبتمبر 30

2016 
 سبتمبر 30

2015 

 
 لاير عمانً 

 باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالف
   :مصروفات الضرٌبة

 2.720 2.233 الضرٌبة الجارٌة -
 8 (272) مصروف ضرٌبة مإجلة  -

 ────── ────── 
 2.728 1.961 مجموع المصروفات الضرٌبٌة

 ══════ ══════ 
 

% على الدخل الخاضع للضرٌبة بما 12للعام حسب متطلبات قانون ضرٌبة الدخل على الشركات فً السلطنة بمعدل  ٌخضع البنك لضرٌبة الدخل
 لاير ُعمانً. 30.000ٌزٌد عن 

 
 التسوٌة ( ب

 
 أشهر 9 

 منتهٌة فً
 أشهر 9

 منتهٌة فً
 سبتمبر 30 

2016 
 سبتمبر 30

2015 

 
 لاير عمانً

 باآلالف
 لاير عمانً

 باآلالف

 24.020 14.905 فترةقبل الضرٌبة للصافً الربح 

 ══════ ══════ 

 2.883 1.789 ضرٌبة الدخل وفق المعدالت المذكورة أعاله

   أثر ضرٌبة لـ:
 - 765 غٌر قابلة للخصم /خسائرمصروفات -
 (155) (593) الدخل المعفى من الضرٌبة -

 ────── ────── 
 2.728 1.961 مصروف ضرٌبة الدخل

 ══════ ══════ 
 
 أصول الضرائب المإجلة)التزامات(/ ج(
 

 دٌسمبر 31 سبتمبر 30 
 2016 2015 

 
لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف

 (227) 45 على بنود الدخل الشامل
 433 127 على بنود الدخل الشامل اآلخر

 ────── ────── 
 172 206 
 ══════ ══════ 

 
 
 الربط الضرٌبً د(
 

ولم ٌتم اإلتفاق بعد مع األمانة العامة للضرائب فً وزارة المالٌة على الربط  2013إلى  2007للبنك عن السنوات من  ةط الضرٌبٌومن الربتم اإلنتهاء 
للبنك لمركز المالً للن تكون جوهرٌة  بسنوات الضرٌبة المفتوحة. وٌرى البنك أن أٌة ضرائب إضافٌة، إن وجدت، والمتعلقة 2014لسنة الضرٌبً للبنك 

 .2016 سبتمبر 30كما فً 
 

  



  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 )تابع( 2016 سبتمبر 30المنتهٌة فً فترة لل
 

 38من  29صفحة  

 
 العائد األساسً والمعدل للسهم الواحد 7ج 
 
 

 . الفترةعلى المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل فترة ٌتم احتساب العائد للسهم بقسمة صافً الربح لل
 
 

 
 أشهر 9

 منتهٌة فً
 أشهر 9

 منتهٌة فً

 
 سبتمبر 30

2016 
 سبتمبر 30

2015 

 
 لاير عمانً 

 باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالف

   

 21.292 12.944 الفترةصافً ربح 

 ────── ────── 
بٌسة للسهم  100المتوسط المرجح لعدد األسهم بقٌمة 

 1.510.607 1.604.499 الواحد القائمة خالل الفترة )باأللف(

 ────── ────── 

 14.095 8.067 (بالبٌسة) فترةالعائد األساسً للسهم الواحد لل

 ══════ ══════ 

 18.845 10.776 (بالبٌسة)سنوي  – فترةالعائد األساسً للسهم الواحد لل

 ══════ ══════ 
 
 

رٌبة( للفترة ٌحتسب العائد المعدل للسهم بقسمة الربح المنسوب للمساهمٌٌن العادٌٌن )بعد تسوٌة الفوائد على السندات القابلة للتحوٌل، بعد خصم الض
   على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادٌة متضمنًة أسهم معدلة محتملة مصدرة على تحوٌل السندات القابلة للتحوٌل.

 
 

 
 أشهر 9

 منتهٌة فً
 أشهر 9

 منتهٌة فً

 
 سبتمبر 30

2016 
 سبتمبر 30

2015 

 
 لاير عمانً

 باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالف

   

 21.292 12.944 فترةصافً ربح ال

 212 172 فوائد على سندات قابلة للتحوٌل، بعد خصم الضرائب

 ─────── ─────── 

 13.116 21.504 

 ═══════ ═══════ 
بٌسة للسهم  100 المتوسط المرجح لعدد األسهم بقٌمة

 )باأللف(فترة الواحد القائمة خالل ال
1.638.067 1.543.255 

 ─────── ─────── 

 13.934 8.007 (بالبٌسة)فترة الواحد للالعائد المعدل للسهم 

 ═══════ ═══════ 

 18.630 10.696 (بالبٌسة) سنوي –فترة العائد المعدل للسهم الواحد لل

 ═══════ ═══════ 
 
 

  



  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 )تابع( 2016 سبتمبر 30المنتهٌة فً فترة لل
 

 38من  30صفحة  

 صافً اإلٌرادات من التموٌل اإلسالمً وأنشطة اإلستثمار  8ج 

 
 
 من التموٌل اإلسالمً وأنشطة اإلستثمار مكتسبة إٌرادات  أ-8ج 
 
 

 
 أشهر 9

 منتهٌة فً
 أشهر 9

 منتهٌة فً
 أشهر 3

 منتهٌة فً
 أشهر 3

 منتهٌة فً

 
 سبتمبر 30

2016 
 سبتمبر 30

2015 
 سبتمبر 30

2016 
 سبتمبر 30

2015 

 
 لاير عمانً 

 باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالف
     

 1.521 1.027 1.547 2.752 )تموٌل إسالمً( قروض وسلف

 (906) - 30 3 اقتراضات أخرى بسوق النقدمن بنوك وات مستحق
 102 117 313 344 أستثمارات أوراق مالٌة

 ────── ────── ────── ────── 
 3.099 1.890 1.144 717 
 ────── ────── ────── ────── 

 

 
 
  سوق النقدأخرى بواقتراضات بنوك عمالء/لودائع المبالغ تم دفعها  ب-8ج 
 
 

 
 أشهر 9

 منتهٌة فً
 أشهر 9

 منتهٌة فً
 أشهر 3

 منتهٌة فً
 أشهر 3

 منتهٌة فً

 
 سبتمبر 30

2016 
 سبتمبر 30

2015 
 سبتمبر 30

2016 
 سبتمبر 30

2015 

 
 لاير عمانً 

 باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالف
     

 86 475 221 925 أرباح تم دفعها لودائع العمالء
 25 50 58 153 أرباح تم دفعها لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد 

 ────── ────── ────── ────── 
 1.078 279 525 111 
 ────── ────── ────── ────── 

صافً اٌرادات من التموٌل اإلسالمً وأنشطة 
 االستثمار

2.021 1.611 619 606 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 
 إدارة المخاطر المالٌة   د
 

دامه ألدواته الهدف األساسً لنظام إدارة المخاطر هو حماٌة رأسمال البنك وموارده المالٌة من مختلف المخاطر. ٌتعرض البنك للمخاطر التالٌة من استخ
 المالٌة:

 
 مخاطر االئتمان 
 مخاطر السٌولة 
 مخاطر السوق 
 المخاطر التشغٌلٌة 
 

ولجنة االئتمان  تقع على مجلس اإلدارة المسإولٌة الكلٌة عن وضع ومراقبة إطار عمل إدارة المخاطر بالبنك. قام المجلس بتكوٌن لجنة األصول وااللتزامات
مجاالتهما المحددة. تقدم لجنة إدارة المخاطر تقارٌر دورٌة للمجلس فٌما والمخاطر وهما مسإولتان عن وضع ورصد سٌاسات إدارة المخاطر بالبنك فً 

 ٌتعلق بجوانب مختلفة للمخاطر والحركة فً مخاطر البنك.
 

ك عملٌة، ٌدرتركز سٌاسات إدارة المخاطر بالبنك على تحدٌد مخاطر االئتمان وقٌاسها ورصدها وتخفٌفها بغض النظر عن مظاهرها المختلفة. وخالل هذه ال
شاء مستوى البنك أن حركٌة السوق قد تتطلب قرارت تنحرف فً بعض الحاالت عن مبادئ إدارة العالقة بالعمالء ولتلبٌة مثل هذه المتطلبات البد من إن

 ضئٌل وضروري من المرونة فً سٌاق االئتمان بالبنك باإلضافة إلى حماٌة/ورقابة مالئمة وكافٌة.
 

رصد االلتزام بسٌاسات وإجراءات إدارة المخاطر بالبنك وعن مراجعة كفاٌة إطار عمل إدارة المخاطر فٌما ٌتعلق لجنة التدقٌق بالبنك مسإولة عن 
راجعات دورٌة بالمخاطر التً ٌواجهها البنك. تتم مساعدة لجنة التدقٌق فً أداء هذه الوظائف بواسطة التدقٌق الداخلً. ٌقوم التدقٌق الداخلً بؤداء م

 ٌة لرقابات وإجراءات إدارة المخاطر وٌتم تقدٌم تقرٌر عن نتائجها إلى لجنة التدقٌق.ومراجعات غٌر دور
  



  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 )تابع( 2016 سبتمبر 30المنتهٌة فً فترة لل
 

 38من  31صفحة  

 )تابع(إدارة المخاطر المالٌة   د
 

العمومٌة  هناك لجان فرعٌة على مستوى اإلدارة إلدارة المخاطر فً األعمال. تعد لجنة األصول وااللتزامات مسإولة عن إدارة المخاطر فً المٌزانٌة
رة من قبل لجنة األصول الناشئة عن إدارة السٌولة وإدارة معدالت الفائدة باالضافة إلى مضمون المخاطر المتخذة من قبل البنك. ٌتم تقدٌم اإلرشادات لإلدا

 بل لجنة وااللتزامات حول إدارة هذه المخاطر وٌتم إعالن اتجاه المخاطر من خالل عدة حدود ومعدالت وغطاءات. ٌتم إدارة المخاطر التشغٌلٌة من ق
 

وااللتزام والتدقٌق لفحص أحداث جوهرٌة المخاطر التشغٌلٌة بمستوى اإلدارة. تم تشكٌل لجنة المخاطر والرقابة والتً تتالف من رئٌس دائرة المخاطر 
 مختلفة للمخاطر التً ظهرت واعتمدت على نقاط الضعف واقتراح تحسٌنات فً الرقابة، إن لزم.

 
 تم تكوٌن لجنة أصول والتزامات منفصلة لمراقبة أداء األصول لخدمات الصٌرفة اإلسالمٌة. 

 
 مخاطر االئتمان 1د
 

بالتزاماته مخاطر االئتمان هً مخاطر الخسارة المالٌة التً ٌتعرض لها البنك فً حالة عجز العمٌل أو الطرف المقابل فً األداة المالٌة عن الوفاء 
اد الدٌن أو التعاقدٌة وهً تمثل بصفة أساسٌة تخلف أي طرف مقابل عن سداد أصل القرض و/أو التزامات الفوائد بما ٌتفق مع البرنامج الزمنً لسد

 شروط العقد. 
 
 إدارة مخاطر االئتمان  1-1د
 

قسمً الصٌرفة قام مجلس اإلدارة بتفوٌض مسإولٌة رصد مخاطر االئتمان للجنة إدارة المخاطرالتابعة له وهً مسإولة عن التعامل مع كافة أوجه المخاطر ل
 ٌقرر للجنة إدارة المخاطر. وسٌتم إدارة مخاطر االئتمان كما ٌلً:التقلٌدٌة واإلسالمٌة. ولدى البنك رئٌس مخاطر ٌرأس إدارة المخاطر و

 
  إلنشاء المخاطر لٌكون ضمن سٌاسة مخاطر البنك المعتمدة. -ضمن التوجٌهات التنظٌمٌة -وضع حدود المخاطر 
  ائتمان مستقلة لعروض االئتمان تدار مخاطر االئتمان فً المإسسة وتراقب من خالل عملٌة تقٌٌم ائتمان زمنً والتً تتضمن مراجعة مخاطر

للشركات ومن خالل سٌاسة منتجات البٌع بالتجزئة المعتمدة من قبل المجلس ونموذج اإلقراض. تتم مراجعة االستثناءات من قبل قسم مخاطر 
 االئتمان.

 ظة ائتمان التجزئة من خالل مجموعة رقابة مستمرة لمخاطر االئتمان المنفصلة فً محفظة "الشركة" و "الشركات المنبثقة" باإلضافة إلى محف
 لدرجات المحافظ وتتبع حركة الدرجات.  للجنة إدارة المخاطر لدى المجلسمراجعة القروض المستقلة التابعة 

  .قٌاس محفظة مخاطر االئتمان عبر تتبع عوامل مخاطر المحافظ مثل مخاطر التركٌز 
 أسمائهم فً قائمة البنك المركزي العمانً تحت مركز إحصائٌات االئتمان  د البنك بالعروض المقدمة من هٌئات/أفراد تظهرملن ٌعت

البنكً. وبالرغم من ذلك ٌتم إعتماد القروض فً حاالت خاصة فً وحدة أعمال األفراد بمبررات قوٌة وتخفٌف المخاطر لوضع 
 ة قروض األفراد. اعتبار لمثل هذه العروض، وٌتم فٌما بعد تحوٌلها إلى الجهات المفوض لها وفقاً لسٌاس

  الحد من تركٌز المخاطر لألطراف المقابلة والمناطق الجغرافٌة والصناعات )للقروض والسلف( وبالمصدر وسٌولة السوق والدولة
 )بالنسبة الستثمارات األوراق المالٌة(.

  ٌتم مواجهتها ولتركٌز اإلدارة للخسائر المالٌة التوضع واالحتفاظ بتصنٌف مخاطر البنك لتصنٌف المخاطر وفقاً لدرجة المخاطر ً
 على المخاطر المتكررة. 

 .تقدٌم المشورة واالرشاد والمهارات الخاصة لوحدات العمل لتعزٌز أفضل الممارسات فً البنك إلدارة مخاطر االئتمان 
 

على  ٌوظف البنك نطاقاً من السٌاسات والممارسات لتخفٌف مخاطر االئتمان. ٌتبع البنك ممارسة تخفٌف المخاطر لتحدٌد التدفقات النقدٌة للعمل
لٌة مناسبة آأنه الدافع الرئٌسً للسلفٌات المقدمة. بعدها ٌتم فحص هذه التدفقات النقدٌة لتحدٌد االستدامة على مدار فترة تسهٌالت االئتمان ووضع 

للحصول علٌها ضمن حساب العمٌل. ولتغطٌة بعض المخاطر غٌر المتوقعة، والتً بسببها تخف التدفقات النقدٌة، ٌتم أخذ ضمانة على شكل 
أوراق مالٌة ملموسة إضافٌة مثل العقارات أو أسهم الملكٌة.  ٌطبق البنك اإلرشادات الخاصة بمدى القدرة على قبول فئات محددة لتخفٌف 

 مخاطر االئتمان. فئات الضمانات األساسٌة للقروض والسلف هً: 
 

 .الرهن على عقارات 
 .رهن على األصول وفقاً التفاقٌة المرابحة 
 .ملكٌة/سند األصول وفقاً لتموٌل اإلجارة 
 .رهن على أصول الشركات مثل المقرات والمخزون والحسابات المستحقة القبض 
 راق المالٌة للدٌن والملكٌة.رهن على األدوات المالٌة مثل األو 
  

تتم متابعة كافة قروض وسلف البنك بانتظام للتؤكد من االلتزام بشروط السداد المحددة.  ٌتم تصنٌف هذه القروض والسلف إلى احد أنواع 
البنك المركزي تصنٌفات المخاطر الخمس وهً: معٌارٌة وخاصة وغٌر معٌارٌة ومشكوك فً تحصٌلها وخسارة كما حددته نظم وتوجٌهات 

 الُعمانً. وتظل مسإولٌة تحدٌد الحسابات ذات المشاكل وتصنٌفها مع الدائرة المختصة بالنشاط. 
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 )تابع( 2016 سبتمبر 30المنتهٌة فً فترة لل
 

 38من  32صفحة  

 مخاطر السٌولة 2د
 
 التعرض لمخاطر السٌولة 1-2د
 

تحدٌد االستحقاقات التعاقدٌة ٌلخص الجدول أدناه ملمح استحقاق التزامات البنك فً تارٌخ التقرٌر استناداً إلى ترتٌبات الدفع التعاقدٌة. تم 
 لألصول وااللتزامات على أساس الفترة المتبقٌة فً تارٌخ قائمة المركز المالً إلى تارٌخ االستحقاق التعاقدي وهً ال تؤخذ فً االعتبار

 االستحقاقات الفعلٌة كما هو مشار إلٌها فً تارٌخ الودائع المحتفظ بها لدى البنك وتوفر األموال السائلة.
 

 
 القٌمة الدفترٌة

إجمالً التدفق 
 االسمً

 شهرا   12-3 أشهر 3خالل 
عام  أكثر من
 واحد

لاير عمانً  
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

 2016 سبتمبر 30
 

 التزامات غٌر مشتقة
 

     

 253.017 64.587 176.951 494.555 487.864 مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

 441.437 371.782 860.969 1.674.188 1.581.805 ودائع العمالء 

 - - 28.502 28.502 28.502 التزامات أخرى

 49.707 54.739 968 105.414 86.146 قروض ثانوٌة

 2.491 2.490 108 5.089 4.858 سندات قابلة للتحوٌل إلزامٌا  

 19.680 383 361 20.424 18.686 شهادات إٌداع

 ────── ────── ────── ────── ────── 

 766.332 493.981 1.067.859 2.328.172 2.207.861 اإلجمالً 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

      

 
 القٌمة الدفترٌة

إجمالً التدفق 
 شهراً  12-3 أشهر 3خالل  االسمً

عام  أكثر من
 واحد

عمانً لاير  
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

 2015دٌسمبر  31
 

 التزامات غٌر مشتقة
 

     

 137.448 131.785 118.435 387.668 382.012 مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

 184.941 447.071 909.094 1.541.106 1.464.479 ودائع العمالء 

 - - 31.523 31.523 31.523 التزامات أخرى

 53.294 1.625 1.634 56.553 51.234 قروض ثانوٌة

 4.981 2.652 - 7.633 7.207 سندات قابلة للتحوٌل إلزامٌاً 

  19.444  722  -  20.166  18.008 شهادات إٌداع

 ────── ────── ────── ────── ────── 
 400.108 583.855 1.060.686 2.044.649 1.954.463 اإلجمالً 

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



  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 )تابع( 2016 سبتمبر 30المنتهٌة فً فترة لل
 

 38من  33صفحة  

 إدارة المخاطر المالٌة )تابع( د 
 
 مخاطر السوق 3د
 
 المحافظ لغٌر المتاجرة –التعرض لمخاطر معدالت الفائدة  1-3د
 

 على النحو التالً: 2016 سبتمبر 30تعاقدٌة فً كان مركز حساسٌة سعر الفائدة استناداً إلى ترتٌبات إعادة تسعٌر 
 

 

 معدل الفائدة
 الفعلً
 السنوي

خالل ثالثة 
 أشهر

 12إلى  4من 
 شهرا  

أكثر من عام 
 واحد

غٌر معرض 
لمخاطر 

 أسعار الفائدة
 

 المجموع

 % 
لاير عمانً 
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

       2016 سبتمبر 30
       األصول

 93.655  93.152  503  - - 0.01 نقدٌة وأرصدة لدى البنوك المركزٌة

مستحق من بنوك وإقراضات أخرى بسوق 
 النقد

1.39 156.017 -  -  10.090  166.107 

 1.828.687  3.890  807.090 351.364 666.343 4.78 وتموٌل قروض وسلفصافً 

 348.921  28.258  69.816  25.127 225.720 1.76 استثمارات أوراق مالٌة

 14.248  14.248  - - - - ممتلكات ومعدات وتركٌبات 

 19.735  19.735  - - - - العقارات االستثمارٌة

 2.900  2.900  -             -            -                - أصول أخرى

  ────── ────── ────── ────── ────── 

 2.474.253 172.273 877.409 376.491 1.048.080  إجمالً األصول

  ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

       

       االلتزامات وحقوق المساهمٌن

 487.864 3.184  -  73.150  411.530 2.27 مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

 1.581.805  681.669  367.591  344.402  188.143 1.95 ودائع العمالء 

 28.502  28.502  -  -  - - التزامات أخرى

 86.146  1.146  35.000  50.000  -  6.71 قروض ثانوٌة

 4.858  91  2.384  2.383  -  4.50 سندات قابلة للتحوٌل

 18.686  186  18.500  -  -  4.00 شهادات إٌداع

 266.392  266.392  -  -  -  - المساهمٌنأموال 

  ────── ────── ────── ────── ────── 

 2.474.253 981.170 423.475 469.935 599.673  مجموع االلتزامات وحقوق المساهمٌن

  ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

  - (808.897) 453.934 (93.444) 448.407  إجمالً فجوة حساسٌة سعر الفائدة

  ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

  -  - 808.897 354.963 448.407  الفجوة التراكمٌة لحساسٌة سعر الفائدة

  ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 



  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 )تابع( 2016 سبتمبر 30المنتهٌة فً فترة لل
 

 38من  34صفحة  

 إدارة المخاطر المالٌة )تابع( د 
  

 مخاطر السوق )تابع( 3د
 
 المحافظ لغٌر المتاجرة )تابع( -التعرض لمخاطر معدالت الفائدة  1-3د
 

 

 معدل الفائدة
 الفعلً
 السنوي

خالل ثالثة 
 أشهر

 12إلى  4من 
 شهرا  

أكثر من عام 
 واحد

غٌر معرض 
لمخاطر 

 أسعار الفائدة
 

 المجموع
لاير عمانً  % 

 باآلالف
لاير عمانً 
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

       2015دٌسمبر  31
       األصول

 122.340 121.840 500    -  - - نقدٌة وأرصدة لدى البنوك المركزٌة
مستحق من بنوك وإقراضات أخرى بسوق 

 128.329 13.611 20 25.093 89.605 0.99 النقد
 1.647.311 - 723.805 367.729 555.777 4.60 وتموٌل قروض وسلفصافً 

 277.318 38.393 60.160 19.611 159.154 1.45 مالٌة استثمارات أوراق
 13.422 13.422 - - - - ممتلكات ومعدات وتركٌبات 

  2.900 2.900 - - - - العقارات االستثمارٌة
 16.005 16.005           -           -           - - أصول أخرى

  ────── ────── ────── ────── ────── 
 2.207.625 206.171 784.485 412.433 804.536  إجمالً األصول

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

       االلتزامات وحقوق المساهمٌن
 382.012 6.707 - 106.103 269.202 1.41 مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

 1.464.479 784.795 152.653 359.182 167.849 1.21 ودائع العمالء 
 31.523 31.523 - - - - التزامات أخرى
 51.234 - 51.234 - - 6.50 قروض ثانوٌة

 7.207 57 4.767 2.383 - 4.50 سندات قابلة للتحوٌل
 18.008 - 18.008 - - 4.00 شهادات إٌداع

-  أموال المساهمٌن  -           -           -           253.162 253.162 
  ────── ────── ────── ────── ────── 

 2.207.625 1.076.244 226.662 467.668 437.051  مجموع االلتزامات وحقوق المساهمٌن
  ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

         - (870.073) 557.823 (55.235) 367.485  إجمالً فجوة حساسٌة سعر الفائدة
  ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

         -         - 870.073 312.250 367.485  الفجوة التراكمٌة لحساسٌة سعر الفائدة
  ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 
 مخاطر العملة 4د
 

قام مجلس اإلدارة مخاطر العمالت هً المخاطر التً تنشؤ من تقلب قٌمة األداة المالٌة بسبب التغٌرات فً معدالت صرف العمالت األجنبٌة. 
بوضع حدود للمراكز المفتوحة الكلٌة وللمراكز المفتوحة لكل العملة. تتضمن حدود المراكز المفتوحة مراكز مفتوحة مبٌتة ومراكز مفتوحة 

دود لحظٌة. ٌتم رصد المراكز المفتوحة على نحو ٌومً وٌتم استخدام استراتٌجٌات تغطٌة لضمان المحافظة على المراكز فً إطار الح
 الموضوعة. لدى البنك صافً التعرض التالً للمخاطر بالعمالت األجنبٌة:

 

 2015دٌسمبر  31 2016 سبتمبر 30  

 االلتزامات األصول 
 الصافً

 االلتزامات األصول )التزامات(/ أصول
 الصافً

 )التزامات(/ أصول
 باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف 

       

 (209.656) 1.686.079 1.476.423 (162.508) 1.720.471 1.557.964 أمرٌكًدوالر 
 (32) 39.516 39.484 (376) 30.096 29.720 ٌورو

 (64.656) 86.042 21.386 30.068 67.594 97.661 درهم إماراتً

 3.715 13.711.316 13.715.031 269 6.052.692 6.052.961 ٌن ٌابانً
 77 3.979 4.056 74 18.150 18.225 جنٌه استرلٌنً

 7.291 84 7.375 15.986 86 16.072 روبٌة هندٌة

عمالت أخرى )لاير 
 عمانً باآلالف(

  1.517   679 



  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 )تابع( 2016 سبتمبر 30المنتهٌة فً فترة لل
 

 38من  35صفحة  

 إدارة المخاطر المالٌة )تابع( د 
 
 إدارة رأس المال 5د
 
 رأس المال النظامً 1-5د
 

المخاطر والذي ٌربط بٌن رأس المال بؤصول المٌزانٌة العمومٌة والغرض إن المعٌار الدولً لقٌاس كفاٌة رأس المال هو معدل رأس المال 
 للمخاطر خارج المٌزانٌة العمومٌة مرجحاً وفقا لنطاق واسع من المخاطر.

 

 تم حساب معدل رأس المال المخاطر طبقاً إلرشادات بنك التسوٌات الدولٌة لكفاٌة رأس المال كما ٌلً:
 

 
 سبتمبر 30

2016 
 دٌسمبر 31

2015 

 
 لاير عمانً

 باآلالف
 لاير عمانً

 باآلالف

   1رأس المال الفئة 

 144.144 160.450 رأس المال العادي

 16.702 17.193 عالوة إصدار األسهم

 16.994 16.994 االحتٌاطً القانونً

 988 988 احتٌاطً عام

 40.000 40.000 احتٌاطً قرض ثانوي

 34.334 32.866  األرباح المحتجزة

 (7.314) (2.243) خسائر القٌمة العادلة 

 (206) (172) أصل ضرٌبة مإجلة

 ──────  ────── 

 245.642 266.076 اإلجمالً 

 ──────  ────── 

   2رأس المال الفئة 

 20.698 22.514 مخصص انخفاض فً القٌمة على أساس المحفظة

 48 67 أرباح القٌمة العادلة

 10.000 35.000 قرض ثانوي

 7.150 4.767 سندات قابلة للتحوٌل إلزامٌاً 

 ──────  ────── 

 37.896 62.348 اإلجمالً

 ──────  ────── 

 283.538 328.424 مجموع رأس المال النظامً

 ──────  ────── 

   األصول المرجحة بالمخاطر

 2.002.111 2.128.313 مخاطر االئتمان ومخاطر السوق

 115.943 115.943 مخاطر التشغٌل

 ──────  ────── 

 2.118.054 2.244.256 مجموع األصول المرجحة بالمخاطر

 ──────  ────── 

   معدل كفاٌة رأس المال

   
مجموع رأس المال النظامً معبر عنه كنسبة 
 %13.39 %14.63 مئوٌة من إجمالً األصول المرجحة بالمخاطر

 
مئوٌة معبر عنه كنسبة  1مجموع رأسمال الفئة 

 %11.60 %11.86 من إجمالً األصول المرجحة بالمخاطر

   

   

 
 3المطبقة بالبنك المركزي. اإلفصاحات المطلوبة بموجب بازل  3و بازل  2ٌتم احتساب معدل كفاٌة رأس المال وفقاً لمعاٌٌر معاهدة بازل 

العمانً متاحة فً القسم المتعلق باالستثمار على الموقع  الصادر عن البنك المركزي 2013نوفمبر  17المإرخ  1114والتعمٌم رقم ب م 
 اإللكترونً للبنك.

 



  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 )تابع( 2016 سبتمبر 30المنتهٌة فً فترة لل
 

 38من  36صفحة  

 المعلومات القطاعٌة هـ
 

قطاعات تشغٌلٌة وفقاً للمنتجات بعة ستم عرض المعلومات القطاعٌة فٌما ٌتعلق بالقطاعات التشغٌلٌة للبنك. ألغراض إدارٌة، ٌتم تنظٌم البنك فً 
 والخدمات كالتالً:

 
 والتموٌل التجاري ،والمإسسات الصغٌرة والمتوسطة وعمالء ،لشركاتلالمصرفٌة للشركات متضمنة القروض والودائع  الخدمات. 
  عمالء التجزئة، وبطاقات االئتمان وتسهٌالت تحوٌل األموال.لودائع والالقروض متضمنة الخدمات المصرفٌة لألفراد 
 متضمنة القروض والودائع للمإسسات والدوائر الحكومٌة وتموٌل القروض المشتركة تموٌل و، وحدة المإسسات والدوائر الحكومٌة

 القروض المشتركة.
 الخدمات المصرفٌة االستثمارٌةومتضمنة استثمارات الملكٌة، و وحدة مراسلة البنوك، ستثمارات اال. 
 .الخزانة تشمل وظٌفة الخزانة لدى البنك 
 معتبرة لتحوٌل التسعٌر وتمتص تكلفة خسارة االنخفاض على أساس المحفظة ومصروف المركز الرئٌسً وٌشمل مجموع الموارد ال

 ضرٌبة الدخل.
  الصٌرفة اإلسالمٌة متضمنة أنشطة التموٌل اإلسالمً والحسابات الجارٌة وحسابات االستثمار غٌر المقٌدة ومنتجات وخدمات أخرى

 للشركات واألفراد وفقاً لمبادئ الشرٌعة.
 
التنفٌذي نتائج التشغٌل من وحدات أعمالها بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصٌص الموارد وتقٌٌم األداء. ٌتم ٌراقب الرئٌس  

 تقٌٌم  قطاع األداء على أساس ربح أو خسارة التشغٌل. تدار ضرائب الدخل على أساس البنك وال تخصص لقطاعات التشغٌل.
 

الرئٌس التنفٌذي فً المقام األول ٌعتمد على صافً اٌرادات الفوائد كقٌاس األداء ولٌس على إجمالً الدخل تسجل اٌرادات الفوائد بالصافً ألن 
 والمصروفات. 

 
 ٌتم إجراء أسعار التحوٌل بٌن القطاعات العاملة بشكل متحفظ و بطرٌقة مماثلة للمعامالت مع أطراف ثالثة.

 
 . 2015أو  2016٪ أو أكثر من اجمالً اٌرادات البنك فً عام 10حد أو المقابل بلغت ال توجد اٌرادات من المعامالت مع عمٌل خارجً وا

 
 



  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 )تابع( 2016 سبتمبر 30المنتهٌة فً فترة لل
 

 38من  37صفحة  

 المعلومات القطاعٌة 1هـ

  

         2016 سبتمبر 30

 

الخدمات 
 المصرفٌة

 لألفراد

الخدمات 
المصرفٌة 
 للشركات

وحدة الدوائر 
الحكومٌة وتموٌل 
 القروض المشتركة

 
 
 ستثماراتاال

 
 

 الخزٌنة
المركز 
 الرئٌسً

الصٌرفة 
 المجموع اإلسالمٌة

 بٌان الدخل الشامل
 لاير عمانً 

 باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالف
 لاير عمانً

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
         

 33.771 - (535) 497 739 3.574 14.406 15.090 صافً إٌرادات الفوائد

صافً الدخل من أنشطة التموٌل 
 للصٌرفة اإلسالمٌة

- - - - - - 2.021 2.021 

 13.286 373 (2.255) 2.954 (1.891) 952 11.074 2.079 إٌرادات تشغٌل أخرى

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

 49.078 2.394 (2.790) 3.451 (1.152) 4.526 25.480 17.169 إٌرادات تشغٌل

 (24.640) (1.795) (317) (1.400) (2.083) (1.126) (5.048) (12.871) مصروفات التشغٌل

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

 24.438 599 (3.107) 2.051 (3.235) 3.400 20.432 4.298 ربح/)خسارة( التشغٌل

 (1.661) - - - (1.661) - - - استثمارات أوراق مالٌةإنخفاض قٌمة 

مخصص انخفاض قٌمة على أساس 
 المحفظة

- - - - - (1.611) (205) (1.816) 

 (6.056) 9 - - - - (3.210) (2.855) مخصص محدد لالنخفاض فً القٌمة
 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

 14.905 403 (4.718) 2.051 (4.896) 3.400 17.222 1.443 للفترةربح/)خسارة( القطاع 

 (1.961) - (1.961) - - - - - مصروف ضرٌبة الدخل

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

 12.944 403 (6.679) 2.051 (4.896) 3.400 17.222 1.443 صافً ربح/)خسارة( القطاع للفترة 

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

         2016 سبتمبر 30

ان المركز المالً          ٌب

         األصول

 93.655 11.551 82.104 - - - - - نقدٌة وأرصدة لدى البنك المركزي

مستحق من بنوك واٌداعات أخرى 
 بسوق النقد

- - 31.372 - 129.789 - 4.946 166.107 

 1.828.687 85.684 - - - 251.878 956.792 534.333 )بالصافً(قروض وسلف 

 348.921 10.139 - 314.786 23.996 - - - استثمارات أوراق مالٌة

 14.248 1.360 12.888 - - - - - ممتلكات ومعدات وتركٌبات

 2.900 - 2.900 - - - - - عقارات استثمارٌة

 19.735 1.188 18.547 - - - - - أصول أخرى

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

 534.333 956.792 283.250 23.996 444.575 116.439 114.868 2.474.253 

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

         اإللتزامات

مستحق لبنوك واقتراضات أخرى 
 بسوق النقد

- - - - 474.376 - 13.488 487.864 

 1.581.805 81.510 - 42.164 27.512 720.678 385.751 324.190 ودائع العمالء

 28.502 2.817 25.685 - - - - - التزامات أخرى

 86.146 - 86.146 - - - - - قروض ثانوٌة

 4.858 - 4.858 - - - - - سندات قابلة للتحوٌل إلزامٌاً 

 18.686 - - 18.686 - - - - شهادات إٌداع

 266.392 17.907 248.485 - - - - - حقوق المساهمٌن
 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 
 324.190 385.751 720.678 27.512 535.226 365.174 115.722 2.474.253 
 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 



  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 )تابع( 2016 سبتمبر 30المنتهٌة فً فترة لل
 

 38من  38صفحة  

 المعلومات القطاعٌة )تابع( 1هـ

 

         2015 سبتمبر 30

 

الخدمات 
 المصرفٌة

 لألفراد

الخدمات 
المصرفٌة 
 للشركات

وحدة الدوائر 
الحكومٌة وتموٌل 
 القروض المشتركة

 
 

 االستثمارات

 
 

 الخزٌنة
المركز 
 الرئٌسً

الصٌرفة 
 المجموع اإلسالمٌة

 بٌان الدخل الشامل
 لاير عمانً 

 باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
         

 36.716 - (1.730) 793 413 4.430 15.643 17.167 صافً إٌرادات الفوائد
صافً الدخل من أنشطة التموٌل 

 للصٌرفة اإلسالمٌة
- - - 

- 
- - 1.611 1.611 

 14.114 600 (1.638) 1.778 2.433 1.470 6.598 2.873 إٌرادات تشغٌل أخرى
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 52.441 2.211 (3.368) 2.571 2.846 5.900 22.241 20.040 إٌرادات تشغٌل

 (24.788) (1.649) (322) (1.416) (2.165) (1.177) (4.953) (13.106) مصروفات التشغٌل

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

 27.653 562 (3.690) 1.155 681 4.723 17.288 6.934 ربح/)خسارة( التشغٌل

 - - - - - - - - إنخفاض قٌمة استثمارات أوراق مالٌة

مخصص انخفاض قٌمة على أساس 
 المحفظة

- - - - - (2.087) (166) (2.253) 

 (1.380) - - - - - (174) (1.206) مخصص محدد لالنخفاض فً القٌمة
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 24.020 396 (5.777) 1.155 681 4.723 17.114 5.728 ربح/)خسارة( القطاع  للفترة

 (2.728) - (2.728) - - - - - مصروف ضرٌبة الدخل

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

 21.292 396 (8.505) 1.155 681 4.723 17.114 5.728 صافً ربح/)خسارة( القطاع للفترة 

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

         2015دٌسمبر  31

ان المركز المالً          ٌب

         األصول

 122.340 25.028 97.312 - - - - - نقدٌة وأرصدة لدى البنك المركزي

مستحق من بنوك واٌداعات أخرى 
 بسوق النقد

- 21.991 - - 106.212 - 126 128.329 

 1.647.311 67.000 - - - 217.984 858.820 503.507 قروض وسلف )بالصافً(

 277.318 10.027 - 244.293 22.998 - - - استثمارات أوراق مالٌة

 13.422 1.392 12.030 - - - - - ممتلكات ومعدات وتركٌبات

 2.900 - 2.900 - - - - - عقارات استثمارٌة

 16.005 733 15.272 - - - - - أصول أخرى

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

 503.507 880.811 217.984 22.998 350.505 127.514 104.306 2.207.625 

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

         اإللتزامات

مستحق لبنوك واقتراضات أخرى 
 بسوق النقد

- - - - 347.457 - 34.555 382.012 

 1.464.479 55.755 - 15.400 21.182 660.745 418.879 292.518 ودائع العمالء

 31.523 1.829 29.694 - - - - - التزامات أخرى

 51.234 - 51.234 - - - - - قروض ثانوٌة
 7.207 - 7.207 - - - - - سندات قابلة للتحوٌل إلزامٌاً 

 18.008 - - - - - 18.008 - شهادات إٌداع
 253.162 12.504 240.658 - - - - - حقوق المساهمٌن

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 292.518 436.887 660.745 21.182 362.857 328.793 104.643 2.207.625 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 


