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   ع ع م ش صحار بنك
  

 تقرير مجلس اإلدارة

 م 5132مارس  13المنتهيت في ثالثت الاألشهر عن نتائج 
 

 الوغبُوْى األفبضل ،،،

  

 ،،،  الغالم ػل٘كن ّسزوَ هللا ّثشكبرَ

 

فٖ فزشح ً٘بثخ ػي هدلظ ئداسح ثٌك صسبس ػ.م.ع.ع ، ٗغشًٖ أى ألذم لكن الٌزبئح الوبل٘خ الزٖ زممِب الجٌك 

 . م 5132هبسط  13 ثزبسٗخالوٌزِ٘خ  الثالثخ هشِشاأل

 

 م 5131هبسط  13لاير ػوبًٖ فٖ  بسهل٘ 3.115شرفغ هي ز% ل33.11ثٌغجخ فٖ ئخوبلِ٘ب الجٌك  لشّضذ ًو

صبفٖ المشّض ّالغلف٘بد ًوْاً ثلغ  د. كوب هشِذ م 5132هبسط  13لاير ػوبًٖ فٖ  بسهل٘ 3.151جلغ ز، ل

لاير ػوبًٖ  بسهل٘ 3.121ئلٔ  صلزم ل 5131هبسط  13لاير ػوبًٖ فٖ  بسهل٘ 3.112شرفغ هي ز% ل33.31

، همبسًخ ثـ  م 5132هبسط  13لاير ػوبًٖ فٖ  بسهل٘ 3.151ؼوالء . ّثلغذ ّدائغ ال م 5132هبسط  13فٖ 

ّلذ ثلغذ زصخ  .% 2.51 جخــثٌغثزلك ئسرفبػبً هغّدلخ  م ، 5131هبسط  13لاير ػوبًٖ فٖ  بسهل٘ 3.131

% ثٌ٘وب ثلغذ زصخ الجٌك هي ّدائغ المطبع الخبص 6.13الجٌك هي عْق ئئزوبى المطبع الخبص ًغجخ 

 م. 5132فجشاٗش % فٖ ًِبٗخ هشِش 5.31

 

جٌـك ب الـبذ الصبف٘ـــخ الزـــٖ زممِـثلغـــذ األسثالوذّسح للشثر ، ز٘ث  صْ األ فٖ ئٗدبث٘بً  ًوْاً  الجٌك زمك

همبسًخ هغ  هلْ٘ى لاير ػوبًٖ 3.255هجلغبً ّلذسٍ  م 5132هبسط  13 فـٖخ ـالوٌزِ٘ ثالثخال هشِشاألال  ـخ

هلْ٘ى لاير  4.624ّالزٖ ثلغذ  األسثبذ الصـبف٘خ الزٖ زممِب الجٌك خال  الفزشح الووبثلخ هي الؼبم الوبضٖ

 أعؼبس ُّجْط ، للغْق السبلْٖضغ ال ظل فٖ للجٌك الزسذٗبد ػبم ُْ 5132 كوب ُْ هؼشّف ػبم .ػوبًٖ

فٖ  اً هغزوشسغن الِصؼبة ال ٗضا  الجٌك ّ. الصٌبػٖ الٌوْ ّ ّاالئزوبى األعِن عْق ػلٔ رلك رأث٘ش ّ الٌفظ

 .الوغزذام الٌوْ ّرسم٘ك األهثل ثبلشكل لزمذما

 

فٖ الفزشح  ػوبًٖ لايرهلْ٘ى  33.151ز٘ث ثلغ  الوبضٖ الؼبم هغزْٓ ػٌذ فْائذ صبفٖاعزطبع الجٌك رسم٘ك 

ّثغجت  سغن المْ٘د الزٌظ٘و٘خ الزٖ رن فشضِب ػلٔ اإلٗذاػبد الخبسخ٘خ.  5132هبسط  13الوٌزِ٘خ فٖ 

لزصل ئالٔ %  2.42جخ غثٌد ئٗشاداد الزشغ٘ل ئًخفبضبً هشِذ الوسل٘خ األعِن عْق فٖ فشصال اًخفبض

هلْ٘ى لاير  34.315ثبلومبسًخ هغ  5132هبسط  13هلْ٘ى لاير ػوبًٖ فٖ الفزشح الوٌزِ٘خ فٖ  33.352

% 5.26 ثلغذ صادد هصشّفبد الزشغ٘ل ثٌغجــخفٖ الومبثل ّػوبًٖ خال  الفزشح الووبثلخ هي الؼبم الوبضٖ. 

 4.645 ئلٔ 5131ػبم هي األّلٔ أهشِش ثالثخ الهل٘ـــْى سٗـــب  ػوبًٖ فٖ  4.114ز٘ث اسرفؼذ هـــي  

 .الؼبم السبلٖهلْ٘ى لاير ػوبًٖ خال  ًفظ الفزشح هي 

 

الوزْعطخ  الششكبد لزشد٘غ عؼِ٘ب فٖالسكْهخ هغ ع٘بعبد  هش٘بً بّرلك رو خلوغزذاها دػوخ للزٌو٘خجٌك الٗؼضص 

 ػلٖ الزشك٘ض هغ ّالوزْعطخ الصغ٘شح الوشبسٗغ ّزذح رٌظ٘ن ثاػبدحهإخشاً ز٘ث لبم الجٌك . الصغ٘شحّ

لزْف٘ش الْلذ ّهشاخؼخ االئزوبًبد  َخشاءارّئ َربع٘بع أللوخهي خال  ئػبدح  الخبصخ لِزا المطبع زز٘بخبداإل

   الجٌك٘خ لِب. الخذهبد رمذٗن ّهي ثن رغِ٘ل الخبصخ ثبلششكبد
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الوو٘ض لإلدخبس للؼبم  الجٌك ػي ثشًبهدَ أػلي،  أساء صثبئي الجٌك ّاخزُب ثؼ٘ي االػزجبس ثؼذ اإلعزطالع زْ 

زن رثشًبهح الؼبم الوبضٖ ، ز٘ث ّالزٕ ٗؼزجش ًغخخ هي  5132الوو٘ض لإلدخبس للؼبم  . ثشًبهح 5132

، كل أعجْع ، كل هشِش ّهٌزصف الؼبم ًِّبٗخ الؼبم ، ثبإلضبفخ ئلٔ عسْثبد خبصخ  كل عبػخْثبد الغس

ح الو٘ض ُزٍ. الفبئضٗيٗضداد ػذد  ّرضداد فشصخ الفْص   فشّعلل الوخصصخ الدْائض هي الوضٗذ هغ ثبلفشسّع.

 .لجٌكا فشّع خو٘غ فٖ ثدْائض للفْص الفشص هي الوضٗذ للؼوالء رْفش 5132لجشًبهح ػبم  اإلضبف٘خ

 

 ًوْاً  رسم٘ك أٗضب اإلعالهٖ صسبس ّّاصل ، الغلطٌخ فٖ ّالثبثذ المْٕ ًوُْب اإلعاله٘خ الص٘شفخ ّاصلذ

ّصٗبدح  الزذسٗت ثشاهح رٌف٘زلذهبً فٖ  اإلعالهٖ صسبسّٗغزوش ُزا . 5132 ػبم هي األّ  الشثغ فٖ كج٘شاً 

 هؼشفزِن لزؼضٗض للوْظف٘ي هوزبصح هٌصخلجشاهح ا ُزٍ رْفش، خ لوْظف٘ اإلعاله٘خ الششٗؼخ زكبمالوؼشفخ أل

 .اإلعاله٘خ الششٗؼخ هغ الوزْافمخ بلوٌزدبدث

 

 دػن ئلٔ الِبدفخ األًشطخ هي ثؼذد الؼبم هي األّلٔ الثالثخ األهشِش خال  الجٌك لبم االخزوبػٖ، الوغزْٓ ػلٔ

 دػن ّثِذف الوجبدساد، هي غ٘شُب ّ األػوب  سٗبدح فٖ الؼوبًٖ الشجبة دػن أّ الوسل٘خ الزمبل٘ذ ئثشاص خِْد

 ثٌك سػٔ .الوٌطمخ فٖ الوسل٘خ لالعزثوبساد ّرشد٘ؼب الثشٕ، الجسشٕ الؼوبًٖ للزبسٗخ رشّج الزٖ الفؼبل٘بد

 فٖ الؼوبًٖ الشجبة لوجبدساد دػوَ ئطبس ّفٖ الزشاثٖ، الجسشٕ طبلخ ّالٗخ لوِشخبى الثبلثخ الذّسح صسبس

 الزصْٗش خْلخ هجبدسح الجٌك سػٔ الغلطٌخ، فٖ للغ٘بزخ  الزشّٗح فٖ هٌَ ّهغبُوخ األػوب  سٗبدح هدب 

 الغلطٌخ، ثِب رزوزغ الزٖ الوزُلخ الجسشٗخ الس٘بح ػلٔ الضْء علطذ ّالزٖ" 5الودِش رسذ ػوبى" الضْئٖ

 ODSA داّى لوزالصهخ الؼوبً٘خ الدوؼ٘خ رذهش٘ي زفل ثشػبٗخ  الؼبم ُزا هي األّ  الشثغ خال  الجٌك لبم كوب

 .داّى لوزالصهخ الؼبلوٖ ثبلْ٘م االززفبالد هغ ثبلزضاهي الدوؼ٘خ ًظوزِب ّالزٖ

 

 أداء أفضل" خبئضح صسبس ثٌك زصذ الودزوغ، اردبٍ لوغإّل٘زَ ثووبسعزَ الوزؼلمخ هجبدسارَ خبًت ئلٔ ّ

 الشاثؼخ، دّسرِب فٖ االلزصبدٗخ الشؤٗخ خْائض ضوي ّرلك م،5131 للؼبم الغلطٌخ هغزْٓ ػلٔ" هصشفٖ

 الوٌزدبد أفضل ثزمذٗن ّالزضاهَ رو٘ضٍ رشخوذ ّالزٖ م5132 الؼبم فٖ األّلٔ ُٖ الدبئضح ُزٍ كبًذ ز٘ث

 .الوجزكشح الوصشف٘خ ّالخذهبد

 

 11ئصذاس زك االفضل٘خ ثوجلغ الجٌك  ًظنلضٗبدح سأط الوب  ثغشض ًوْ االػوب  الزدبسٗخ الوغزمجل٘خ ، ّ 

ث٘غخ  41ح ئصذاس ّث٘غخ ّػال 311ث٘غخ )رشول الم٘وخ االعو٘خ  342الغِن ٗجلغ عؼش ، هلْ٘ى لاير ػوبًٖ 

هشِش  هي٘ي األّل األعجْػ٘ي خال  هٌِب االًزِبء ٗزن أى الوزْلغ ّهيث٘غخ لكل عِن(.  5ّهصبسٗف اإلصذاس 

 . 5132 هبْٗ

 

الجٌــك الوشكـــضٕ ّهْظفٖ الجٌك أرمـــذم ثبلشكـــشئلــٔ  ي أػضبء هدلظ اإلداسح،فٖ الخزبم، ًّ٘بثخ ػ

هٌِــن. كوب ٗششفٌٖ أى  ًزلمبٍ، ّالزْخ٘ــَ الزٕ دػوِن الوزْاصلخ لغْق الوب  ػلٔ الؼوبًـــٖ، ّالِ٘ئخ الؼبه

ّافش الشكش ّالؼشفبى لوْالًب زضشح صبزت الداللخ الغلطبى لبثْط ثي عؼ٘ذ الوؼظن زفظَ هللا ّسػبٍ سفغ أ

 طشٗك الزمذم ّالزٌو٘خ الوغزذاهخ. ػلٔبد ػلٔ ل٘بدرَ السك٘وخ الزٖ  ّضؼذ ػوبى ثثج

 

 ...ّاللـــَ ّلـــٖ الزْفــــ٘ك

 

 عبــدهللا بن حمــيد المعمــــري

 س اإلدارةـــــــــس مجلـــــرئي
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 36من  2إلى هـ تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوائم المالٌة                                          صفحة  1اإلٌضاحات المرفقة من أ
 

 

 المالًقائمة المركز 
 2015مارس  31كما فً 

 
 دٌسمبر 31 مارس 31   

   2015 2014 
  

 اتٌااحاإل
 لاير عمانً 
 باآلالف

 لاير عمانً 
 باآلالؾ

     

     األصول

     

 218,684 940098 1ب   نقدٌة وأرصدة لدى البنك المركزي

 153,786 1350168 2ب   مستحق من بنوك واٌداعات أخرى بسوق النقد

 1,423,053 104500459 3ب   قروض وسلؾ وتموٌل )بالصافً(

 240,512 2610299 4ب   استثمارات أوراق مالٌة

 12,804 120857 5ب   ممتلكات ومعدات وتركٌبات 

 2,900 20900 6ب   عقارات استثمارٌة

 23,656 300299 7ب   أصول أخرى

   ————  ————  

   109870080 2,075,395 

    ══════  ══════ 
     االلتزامات

     
 244,004 219,856 8ب   مستحقات لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

 1,551,696 1,483,859 9ب   ودائع العمالء

 29,180 31,685 10ب   التزامات أخرى

 51,232 50,404 11ب   قروض ثانوٌة

 7,207 7,287 12ب   سندات قابلة للتحوٌل إلزامٌاً 
   ————  ————  
   107930091 1,883,319 

   ————  ————  
     حقوق المساهمٌن

     

 114,400 121,264 13ب   رأس المال

 13,815 13,815 14ب   احتٌاطً قانونً

 988 988 15ب   احتٌاطً عام

 (5,138) (5,237) 16ب   احتٌاطً القٌمة العادلة

 24,167 24,167 11ب   احتٌاطً قروض ثانوٌة

 43,844 38,992   أرباح محتجزة

   ————  ————  
   1930989 192,076 

   ————  ————  
   109870080 2,075,395 
    ══════  ══════ 

 167.89 159.97 17ب   صافً األصول للسهم الواحد )بالبٌسة(
     
     

 343,445 360,506 18ب   االلتزامات العراٌة
 233,006 281,352 18ب   االرتباطات

 
 
 

 ووقعها بالنٌابة عنه كل من: 2015أبرٌل  28 اعتمد مجلس اإلدارة القوائم المالٌة وصرح بإصدارها بتارٌخ
 
 

 
 

_____________________    _____________________ 

  عضو مجلس اإلدارة           رئٌس مجلس اإلدارة             
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 قائمة الدخل الشامل
 2015مارس  31المنتهٌة فً فترة لل

      
 أشهر منتهٌة فً 3 أشهر منتهٌة فً 3  
 مارس 31 مارس 31  
  2015 2014 
 

 اتٌااحاإل
 لاير عمانً
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالؾ

    
 18,162 17,564 1ج  إٌرادات فوائد

 (6,783) (6,184) 2ج  مصروفات الفوائد 
   ————  ———— 

 11,379 11,380  صافً اٌرادات الفوائد
 346 450  من التموٌل اإلسالمً وأنشطة االستثمارصافً اٌرادات 

 5,383 4,371 3ج  إٌرادات تشؽٌل أخرى
   ————  ———— 

 17,108 16,201  إٌرادات التشغٌل 
   ————  ———— 

    مصروفات التشغٌل
 (4,382) (4,818)  تكالٌؾ الموظفٌن

 (2,519) (2,743) 4ج  المصروفات األخرى للتشؽٌل 
 (446) (417) 5ب  االستهالك

   ————  ———— 
  (7,978) (7,347) 
   ————  ———— 

 9,761 8,223  ربح التشغٌل
 (699) (225) 3ب  مخصص انخفاض قٌمة على أساس المحفظة

 (296) (660) 3ب  مخصص محدد لالنخفاض فً القٌمة
  ———— ———— 

 8,766 7,338  صافً الربح قبل الارٌبة 
   ————  ———— 

 (809) (750) 5ج  مصروف ارٌبة الدخل
   ————  ———— 

 7,957 6,588  فترةصافً الربح عن ال
  ———— ———— 

    دخل شامل آخر
    

صافً التؽٌرات فً القٌمة العادلة لألصول المالٌة المتاحة 
للبٌع بعد خصم ضرٌبة الدخل )قابل إلعادة التصنٌؾ 

 إلى األرباح أو الخسائر(
 

(99) (154) 

  ———— ———— 
 (154) (99)  بعد خصم ارٌبة الدخلفترة دخل شامل آخر عن ال

  ———— ———— 
 7,803 6,489  فترةإجمالً الدخل الشامل عن ال

  ══════ ══════ 
    

 6.562 5.433 6ج  بالبٌسة –العائد األساسً للسهم الواحد للفترة 
    

 26.611 22.033 6ج  بالبٌسة –العائد األساسً للسهم الواحد للفترة )سنوي( 
    

 6.412 5.310 6ج  بالبٌسة –العائد المعدل للسهم الواحد للفترة 
    

 26.002 21.537 6ج  بالبٌسة -العائد المعدل للسهم الواحد للفترة )سنوي( 
    

    فترةصافً الربح/ )الخسارة( لل
 8,013 60413  مصرفٌة تقلٌدٌةأعمال 

 (56)   175  أعمال الصٌرفة اإلسالمٌة
  ———— ———— 

 7,957 60588  اإلجمالً
  ══════ ══════ 

  



 بنك صحار ش.م.ع.ع    
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 قائمة التغٌرات فً حقوق المساهمٌن
 2015مارس  31فً فترة المنتهٌة لل
 
 

 رأس المال 
احتٌاطً 

 احتٌاطً عام قانونً
احتٌاطً القٌمة 

 العادلة
قروض  احتٌاطً

 ثانوٌة
 األرباح

 المجموع المحتجزة

 
لاير عمانً 

 باآلالؾ
لاير عمانً 

 باآلالؾ
لاير عمانً 

 باآلالؾ
لاير عمانً 

 باآلالؾ
لاير عمانً 

 باآلالؾ
لاير عمانً 

 باآلالؾ
لاير عمانً 

 باآلالؾ

        
 171,269 35,679 14,167 (467) 1,063 10,827 110,000 2014ٌناٌر  1الرصٌد كما فً 

 ────── ───── ───── ────── ────── ────── ────── 
        فترةإجمالً الدخل الشامل لل

 7,957 7,957 - - - - - فترةصافً ربح ال
        فترةللآخر  دخل شامل

 –صافً التؽٌر فً القٌمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبٌع 
 724 - - 724 - - - بعد خصم الضرٌبة

 (878) - - (878) - - - محرر من بٌع استثمارات متاحة للبٌع

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 7,803 7,957 - (154) - - - فترةإجمالً الدخل الشامل لل

 - (4,400) - - - - 4,400 2013عن عام  أسهم المجانٌةإصدار 
 (4,400) (4,400) - - - - - 2013توزٌعات نقدٌة مدفوعة عن عام 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 174,672 34,836 14,167 (621) 1,063 10,827 114,400 2014مارس  31الرصٌد كما فً 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
 174,672 34,836 14,167 (621) 1,063 10,827 114,400 2014أبرٌل  1الرصٌد كما فً 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
        فترةإجمالً الدخل الشامل لل

 21,996 21,996 - - - - - فترةصافً ربح ال
        فترةللآخر  دخل شامل

 –صافً التؽٌر فً القٌمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبٌع 
 - - - - - - - بعد خصم الضرٌبة

 (4,517) - - (4,517) - - - محرر من بٌع استثمارات متاحة للبٌع
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 17,479 21,996 - - - - - فترةإجمالً الدخل الشامل لل
 (75) (12,988) 10,000 - (75) 2,988 - التحوٌالت

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
  192,076  43,844  24,167 (5,138)  988  13,815  114,400 2014دٌسمبر  31الرصٌد كما فً 

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

  1920076  430844  240167 (50138)  988  130815  1140400 2015 ٌناٌر 1الرصٌد كما فً 

  ──────  ──────  ──────  ──────  ──────  ──────  ────── 
        إجمالً الدخل الشامل للعام

 60588 60588    -    -    -    -    - صافً ربح السنة

        للعام آخر  دخل شامل

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

-    -    -    (2) -    -    (2) 

 (97)    -    - (97)    -    -    - محرر من بٌع استثمارات متاحة للبٌع

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

 60489   60588    - (99)    -    -    - إجمالً الدخل الشامل للعام

 (40576) (40576)    -    -    -    -    - 2014عن عام مجانٌة  إصدار أسهم

    - (60864)    -    -    -    -  60864 2014توزٌعات نقدٌة مدفوعة عن عام 

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

 1930989 380992 240167 (50237) 988 130815 1210264 2015مارس  31الرصٌد كما فً 

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

 
 
 
 

 



 بنك صحار ش.م.ع.ع  
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 قائمة التدفقات النقدٌة
 2015مارس  31المنتهٌة فً فترة لل

 
 مارس 31 

2015 
 مارس 31 

2014 
 لاير عمانً 

 باآلالف 
لاير عمانً  

 باآلالؾ

    أنشطة التشغٌل

 8,766  7,338 قبل الضرٌبةفترة صافً الربح لل

    تسوٌات لـ:

 446  417 االستهالك 

 995  885 انخفاض قٌمة خسائر االئتمان واالستثمارات

 (1,063)  (239) األرباح من بٌع استثمارات أوراق مالٌة 

 -  (100) صحار اإلسالمً نشطةأاألرباح من 

 (332)  (478)  فوائد من استثمارات إٌرادات 

 -  36  ستثمارات محتفظ بها للمتاجرةإعادة التقٌٌم ألمكاسب 

 880  880 سندات قابلة للتحوٌل إلزامٌاً و روض ثانوٌة على ق مصروفات فوائد

 ──────  ────── 

 9,692  80739 أرباح التشغٌل قبل التغٌرات فً أصول والتزامات التشغٌل

 9,360  - من بنوك وإٌداعات بسوق النقدات مستحق

 (60,180)  (280291) القروض والسلؾ والتموٌل  

 (6,447)  (70240) أصول أخرى

 111,249  (650472) مستحقات لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

 27,364  (670838) ودائع العمالء

 10,372  50803 التزامات أخرى

 ──────  ────── 

 99,910  (1540299) النقد من أنشطة التشغٌل

 (3,225)  (30451) ارٌبة دخل مدفوعة

 ──────  ────── 

 98,185  (1570750) صافً النقد من أنشطة التشغٌل

 ══════  ══════ 

    أنشطة االستثمار

 (16,557)  (220680) شراء استثمارات )بالصافً(

 10,553  80483 متحصالت من بٌع/استرداد استثمارات

 (406)  (470) وتركٌباتشراء ممتلكات ومعدات 

 332  478 فوائد مستلمة من االستثمارات 

 ──────  ────── 

 (6,078)  (140189) نشطة االستثمارأصافً النقد المستخدم فً 

 ══════  ══════ 

    أنشطة التموٌل

 -  (4,576) توزٌعات نقدٌة مدفوعة

 (1,630)  (1,629) إلزامٌاً سندات قابلة للتحوٌل و روض ثانوٌة على قفوائد مدفوعة 

 ──────  ────── 

 (60205)  (1,630) 

 ══════  ══════ 

 90,477  (1780144) صافً التغٌر فً النقد وما ٌماثل النقد

    

 216,674  4440275 النقد وما ٌماثل النقد فً بداٌة العام

 ──────  ────── 

 307,151  2660131 فترةالنقد وما ٌماثل النقد فً نهاٌة ال

 ══════  ══════ 

    ممثال فً:

 142,560  94,098 نقد وأرصدة لدى البنوك المركزٌة 

 186,001  139,169 من بنوك وإقراضات أخرى بسوق النقد اتمستحق

 144,341  160,476 استثمارات أوراق مالٌة

 (165,751)  (127,612) مستحقات لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

 ──────  ────── 
 2660131  307,151 
 ══════  ══════ 
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 إٌااحات حول القوائم المالٌة
 2015مارس  31المنتهٌة فً فترة لل  
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 الشكل القانونً واألنشطة الرئٌسٌة  1أ

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

فروع للصٌرفة اإلسالمٌة فً  4وعشرٌن فرعاً وبمزاولة األنشطة التجارٌة واالستثمارٌة والصٌرفة اإلسالمٌة من خالل شبكة من ستة 
السلطنة. ٌمارس البنك نشاطه بموجب ترخٌص تجاري واستثماري وصٌرفة إسالمٌة صادر عن البنك المركزي الُعمانً وهو مشمول بنظام 

حً المٌناء  44ل للبنك هو ص.ب . العنوان المسج2007أبرٌل  9البنك المركزي لتؤمٌن الودائع المصرفٌة. بدأ البنك عملٌاته التشؽٌلٌة فً 
 ، مسقط، سلطنة ُعمان. اإلدراج الرئٌسً للبنك هو فً سوق مسقط لألوراق المالٌة.114رمز برٌدي 

 
ٌقدم صحار اإلسالمً ة اإلسالمٌة )"صحار اإلسالمً"(. ، حصل البنك على ترخٌص لتشؽٌل نافذة الصٌرف2013إبرٌل  30اعتباراً من 

ت ومنتجات الصٌرفة اإلسالمٌة. تتضمن األنشطة الرئٌسٌة للنافذة قبول ودائع العمالء المتوافقة مع الشرٌعة مجموعة متكاملة من خدما
بؤنشطة اإلسالمٌة وتقدٌم تموٌل متوافق مع الشرٌعة اإلسالمٌة بناًء على المرابحة والمضاربة والمشاركة واإلجارة واالستصناع والسلم والقٌام 

 صرفٌة تجارٌة وأنشطة االستثمار األخرى التً ٌسمح بها اإلطار التنظٌمً والرقابً للصٌرفة اإلسالمٌة. االستثمار وتقدٌم خدمات م
 

 (.650 -2014دٌسمبر  31) 2015 مارس 31موظفاً كما فً  674ٌعمل بالبنك 
 
 أساس اإلعداد 2أ

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

 .2014دٌسمبر  31المالٌة الدولٌة وٌجب قراءتها مع القوائم المالٌة السنوٌة للبنك كما فً 
 
 فقرة االلتزام 1-2أ

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

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

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

تتضمن شراء بضائع من قبل البنوك من عمالئها وبٌعها مباشرًة لهم بربح مناسب فً السعر على أساس الدفع اآلجل. لم ٌتم عكس هذه 
شئة من هذه الترتٌبات فً هذه القوائم المالٌة بهذه الطرٌقة، ولكنها مقٌدة لمبلػ التسهٌالت المستخدمة فعلٌاً والنسبة المشترٌات والمبٌعات النا

 المالئمة للربح علٌها.
 

 وع. تم عكس النتائج المالٌة لنافذة الصٌرفة اإلسالمٌة فً هذه القوائم المالٌة ألؼراض التقرٌر بعد حذؾ المعامالت/ األرصدة بٌن الفر
 
 أساس القٌاس  2-2أ
 

متاحة للبٌع التً تم إعداد القوائم المالٌة على أساس التكلفة التارٌخٌة فٌما عدا األدوات المالٌة المشتقة واألصول المالٌة المحتفظ بها للمتاجرة وال
 تم قٌاسها بالقٌمة العادلة. 

 
 العملة التنفٌذٌة وعملة العرض  3-2أ
 

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

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

ضات تإثر على ٌتطلب إعداد القوائم المالٌة بما ٌتوافق مع معاٌٌر التقارٌر المالٌة الدولٌة من اإلدارة القٌام بوضع اجتهادات وتقدٌرات وافترا
تطبٌق السٌاسات المحاسبٌة ومبالػ األصول وااللتزامات والدخل والمصروفات الصادرة عنها التقرٌر. قد تختلؾ النتائج الفعلٌة عن هذه 

 التقدٌرات.
 

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

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

لفترات إذا كان التعدٌل مإثراً على تلك الفترة فقط أو فً فترة التعدٌل والفترات المستقبلٌة إذا كان التعدٌل مإثراً على الفترة الحالٌة وا
 أ. 4المستقبلٌة. ٌتم مناقشة التقدٌرات التً ٌعتبر البنك أن لها مخاطر جوهرٌة لتعدٌالت هامة فً اإلٌضاح 
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 إٌااحات حول القوائم المالٌة

 )تابع( 2015مارس  31المنتهٌة فً  فترةلل  
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 أساس اإلعداد )تابع( 2أ
 
 وتتعلق بؤعمال البنك 2014المعاٌٌر والتعدٌالت والتفسٌرات التً دخلت حٌز التطبٌق فً  5-2أ

 
قام البنك بتطبٌق كافة المعاٌٌر والتفسٌرات الجدٌدة والمعدلة الصادرة عن مجلس المعاٌٌر  2014دٌسمبر  31بالنسبة للسنة المنتهٌة فً 

ز خلت حٌالمحاسبٌة الدولٌة )المجلس( ولجنة تفسٌرات معاٌٌر التقارٌر المالٌة الدولٌة )اللجنة( التابعة للمجلس والتً تتعلق بعملٌاته والتً د
 . 2014ٌناٌر  1التطبٌق بالنسبة للفترات التً تبدأ فً 

 
المالٌة. ٌوضح هذا التعدٌل أن  األصول واإللتزامات"األدوات المالٌة: العرض" حول مقاصة  -32تعدٌل على المعٌار المحاسبً الدولً رقم 

عً الحق فً إجراء المقاصة ٌجب أال ٌعتمد على حدث مستقبلً. وٌجب أن ٌكون قابال للتنفٌذ قانونا لجمٌع األطراؾ المقابلة فً المسار الطبٌ
عدٌل أثر جوهري على القوائم المالٌة للعمل وكذلك فً حالة التؤخر والعجز عن السداد واإلفالس. كما ٌتناول التعدٌل آلٌات التسوٌة. لم ٌكن للت

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

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

أو بعد ذلك التارٌخ او فً فترات الحقة، ولكن لم ٌطبقها البنك بصورة مبكرة وال ٌمكن تقدٌر أثر تلك التعدٌالت والتفسٌرات  2015ٌناٌر  1
 : 2014دٌسمبر  31بشكل معقول كما فً 

 
  1الفترات السنوٌة التً تبدأ فً ) –مالٌة المنفصلة" حول طرٌقة حقوق الملكٌة "القوائم ال -27تعدٌالت على المعٌار المحاسبً الدولً رقم 

 (أو بعد ذلك 2016ٌناٌر 
  األصول ؼٌر الجارٌة المحتفظ بها للبٌع والعملٌات ؼٌر المستمرة" فٌما ٌتعلق بطرق  -5تعدٌالت على معٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم"

 (أو بعد ذلك 2016ٌناٌر  1تبدأ فً  الفترات السنوٌة التً) –االستبعاد 
  األدوات المالٌة: اإلفصاحات" )مع تعدٌالت الحقة على معٌار التقارٌر المالٌة الدولً  -7تعدٌالت على معٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم"

 (أو بعد ذلك 2016ٌناٌر  1الفترات السنوٌة التً تبدأ فً ) –( فٌما ٌتعلق بعقود الخدمات 1رقم 
 ٌ(أو بعد ذلك 2017ٌناٌر  1الفترات السنوٌة التً تبدأ فً ) –"اإلٌرادات من العقود مع العمالء"  - 15ار التقارٌر المالٌة الدولً رقم مع 
  (أو بعد ذلك 2018ٌناٌر  1الفترات السنوٌة التً تبدأ فً ) –"األدوات المالٌة"  - 9معٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم. 
 
 المحاسبٌة الهامةالسٌاسات  3أ

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

 ذلك.
 
 المعامالت بالعملة أجنبٌة 1-3أ

 
ورٌة السائدة فً تارٌخ المعاملة.  ٌتم تحوٌل األصول وااللتزامات ٌتم تحوٌل المعامالت بالعملة األجنبٌة إلى عملة التشؽٌل بؤسعار الصرؾ الف

باح أو المالٌة المسجلة بالعمالت األجنبٌة بتارٌخ التقرٌر إلى عملة التشؽٌل للشركة وفقا ألسعار الصرؾ الفورٌة السائدة فً ذلك التارٌخ. أر
المهلكة بعملة التشؽٌل فً بداٌة الفترة والتً تتم تسوٌتها بمعدل الفائدة  خسائر العمالت األجنبٌة فً البنود المالٌة هً الفرق بٌن التكالٌؾ

 الحقٌقً والمدفوعات خالل الفترة والتكالٌؾ المهلكة بالعمالت األجنبٌة المحولة بسعر الصرؾ فً نهاٌة الفترة. األصول وااللتزامات ؼٌر
م تحوٌلها إلى عملة التشؽٌل بسعر الصرؾ السائد بتارٌخ تحدٌد القٌمة العادلة. فروق المالٌة بالعملة األجنبٌة التً ٌتم قٌاسها بالقٌمة العادلة ٌت

احة للبٌع العملة األجنبٌة الناتجة عن التحوٌل ٌتم إدراجها بقائمة الدخل الشامل باستثناء األصول المالٌة ؼٌر النقدٌة مثل األسهم المصنفة كمت
صول وااللتزامات ؼٌر النقدٌة بتكلفتها التارٌخٌة بالعملة األجنبٌة وٌتم تحوٌلها باستخدام معدل التً تدرج بالدخل الشامل اآلخر. ٌتم قٌاس األ

 الصرؾ السائد بتارٌخ المعاملة.
 
 إدراج اإلٌرادات والمصروفات 2-3أ

 
 إٌراد ومصروف الفائدة  أ -2-3أ

 
عدل الفائدة الفعلً. معدل الفائدة الفعلً هو المعدل الذي ٌجعل ٌتم إدراج إٌراد ومصروؾ الفائدة فً قائمة الدخل الشامل باستخدام طرٌقة م

ئماً( خصم المدفوعات النقدٌة المستقبلٌة والمقبوضات المقدرة طوال العمر المقدر لألصل أو االلتزام المالً )أو لفترة أقصر، إن كان ذلك مال
الفائدة الحقٌقً عند اإلدراج المبدئً لألصل/االلتزام المالً وال ٌتم تعدٌله فً مساوٌاً للقٌمة الدفترٌة لألصل أو االلتزام المالً. ٌتم تحدٌد معدل 

 وقت الحق. ٌتضمن إٌراد ومصروؾ الفائدة المعروض فً قائمة الدخل الشامل:

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

  المالٌة لالستثمارات المتاحة للبٌع على أساس معدل الفائدة الفعلً؛الفائدة على األوراق 

 التؽٌرات فً القٌمة العادلة للمشتقات المإهلة )متضمنة عدم فعالٌة التؽطٌة( والبنود المؽطاة ذات الصلة عندما ٌكون خطر معدل الفائدة 
 هو الخطر المؽطى.

 
 انخفاض القٌمة وتستثنى من الدخل حتى ٌتم استالمها نقداً. تدرج اٌرادات الفوائد المشكوك فً تحصٌلها ضمن مخصص
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 السٌاسات المحاسبٌة الجوهرٌة )تابع( 3أ
 
 )تابع( إدراج اإلٌرادات والمصروفات 2-3أ

 
 أرباح وخسائر القٌمة العادلة ب-2-3أ

 
المتاحة للبٌع ٌتم عرضها فً قائمة الدخل الشامل التؽٌرات فً القٌمة العادلة للمشتقات المحتفظ بها ألؼراض إدارة المخاطر واألصول المالٌة 

 اآلخر.
 

ً ٌعرض صافً الدخل من األصول المالٌة بالقٌمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والذي ٌتضمن جمٌع التؽٌرات المحققة وؼٌر المحققة ف
 الدخل. القٌمة العادلة والفائدة وتوزٌعات األرباح وفروق صرؾ العمالت األجنبٌة بقائمة 

 
 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

 ٌتضمن إٌراد الرسوم والعموالت أتعاب خدمة الحسابات والرسوم ذات الصلة باالئتمان ورسوم االستشارات والرسوم اإلدارٌة الفائدة الفعلً. 
األخرى وأتعاب اإلدارة األخرى وعموالت المبٌعات ورسوم الودائع ورسوم القروض المشتركة. ٌتم إدراج هذه الرسوم والعموالت عند أداء 

 الخدمات ذات الصلة.  
 
 المخصصات هـ-2-3أ

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

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

 
 مقاصة اإلٌراد والمصروف و -2-3أ
 

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

 
 التؤثٌر الجوهري المإقت ز-2-3أ
 

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

 . ٌصنؾ االستثمار كمتاح للبٌع فً القوائم المالٌة. تستقطب المستثمرٌن لضخ رإوس أموال جدٌدة فً الشركة المستثمر فٌهارة وأن اإلدا
 
 األصول وااللتزامات المالٌة 3-3أ

 

 التصنٌف أ-3-3أ
 

وض ومدٌونٌات واستثمارات محتفظ بها حتى ٌصنؾ البنك أصوله المالٌة ضمن الفئات التالٌة: بالقٌمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وقر
االستحقاق ومتاحة للبٌع.  وٌعتمد التصنٌؾ على الؽرض من اقتناء األصول المالٌة.  وتحدد اإلدارة تصنٌؾ أصولها المالٌة عند اإلدراج 

 األولً.
 

 أصول مالٌة بالقٌمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 

من خالل األرباح أو الخسائر هً أصول مالٌة محتفظ بها للمتاجرة.  ٌصنؾ األصل المالً فً هذه الفئة إذا تم  األصول المالٌة بالقٌمة العادلة
 اقتناإه فً األساس بؽرض البٌع على المدى القصٌر. وتصنؾ األدوات المالٌة المشتقة كمحتفظ بها للمتاجرة إال إذا صنفت كؤدوات تؽطٌة.
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 الجوهرٌة )تابع(السٌاسات المحاسبٌة  3أ
 
 )تابع( األصول وااللتزامات المالٌة 3-3أ

 

 )تابع( التصنٌف أ-3-3أ
 

 قروض ومدٌونٌات 
 

 القروض والمدٌونٌات هً أصول مالٌة ؼٌر مشتقة لها دفعات ثابتة أو قابلة للتحدٌد ولٌست مدرجة فً سوق نشط وال ٌنوي البنك بٌعها فوراً 
 على المدى القرٌب. 

 
قاً تدرج القروض والمدٌونٌات مبدئٌا بالقٌمة العادلة، وهً المقابل النقدي إلنشاء أو شراء القرض بما فً ذلك تكالٌؾ المعاملة، وتقاس الح

مل شابالقٌمة المهلكة باستخدام طرٌقة معدل الفائدة الفعلً باستثناء المخصصات المحددة والجماعٌة لالنخفاض بالقٌمة وتدرج بقائمة الدخل ال
كـ"مخصص انخفاض قٌمة".  ٌتم تكوٌن المخصص المحدد النخفاض القٌمة مقابل القٌمة الدفترٌة للقروض والمدٌونٌات التً تحدد على أنها 

د. انخفضت قٌمتها بناًء على مراجعات منتظمة للرصٌد القائم لتخفٌض القروض والمدٌونٌات التً انخفضت قٌمتها إلى قٌمتها القابلة لالستردا
ج القروض والمدٌونٌات فً قائمة المركز المالً كقروض وسلؾ لبنوك أو عمالء.  تدرج الفائدة على القروض فً قائمة الدخل الشامل تدر

 كـ"إٌرادات فوائد". 
 

 أصول مالٌة محتفظ بها حتى االستحقاق 
 

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

 للبٌع.
 

المباشرة واإلضافٌة وتقاس الحقاً بالتكلفة المهلكة باستخدام طرٌقة الفائدة وتدرج هذه األصول مبدئٌاً بالقٌمة العادلة متضمنة تكالٌؾ المعاملة 
 الفعلٌة.

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

ر وتدرج فً قائمة الدخل الشامل كـ"انخفاض قٌمة االستثمارات".  االستثمارات المحتفظ انخفاض القٌمة كاستقطاع من القٌمة الدفترٌة لالستثما
 بها حتى االستحقاق تتضمن سندات شركات وأدوات دٌن أخرى.

 
 أصول مالٌة متاحة للبٌع

 
 فً أٌة فئة أخرى.األصول المالٌة المتاحة للبٌع هً أدوات مالٌة ؼٌر مشتقة إما أن تكون مصنفة فً هذه الفئة أو ؼٌر مصنفة 

 
 االستثمارات المتاحة للبٌع هً أصول مالٌة ٌنوى االحتفاظ بها لفترة ؼٌر محددة وٌمكن بٌعها للوفاء باحتٌاجات السٌولة أو التؽٌرات فً

ستحقاق أو معدالت الفائدة أو معدالت الصرؾ أو أسعار األسهم أو تلك التً لم تصنؾ كقروض ومدٌونٌات أو استثمارات محتفظ بها حتى اال
 أصول مالٌة بالقٌمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. 

 
ٌمة العادلة مع تدرج األصول المالٌة المتاحة للبٌع بشكل مبدئً بالقٌمة العادلة، وهً المقابل النقدي متضمناً أٌة تكالٌؾ معاملة، وتقاس الحقاً بالق

خر، باستثناء خسائر انخفاض القٌمة وأرباح وخسائر صرؾ العمالت األجنبٌة، إلى أن ٌتم إدراج األرباح والخسائر فً قائمة الدخل الشامل اآل
جة سابقاً إلؽاء إدراج األصل المالً. إذا تم تحدٌد انخفاض قٌمة األصل المالً المتاح للبٌع، تدرج األرباح والخسائر المتراكمة المتحققة والمدر

الدخل الشامل. إال إن الفائدة تحتسب باستخدام طرٌقة الفائدة الفعلٌة. وتصنؾ أرباح وخسائر  فً قائمة الدخل الشامل اآلخر تدرج فً قائمة
ً قائمة العمالت األجنبٌة لألصول النقدٌة كمتاحة للبٌع وتدرج فً قائمة الدخل الشامل. تدرج توزٌعات األرباح ألدوات الملكٌة المتاحة للبٌع ف

 " عندما ٌنشؤ حق البنك الستالم المدفوعات.الدخل الشامل تحت "إٌرادات تشؽٌل أخرى
 

 اإلدراج ب-3-3أ
 

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

 
 االستبعاد ج-3-3أ
 

ٌقوم البنك باستبعاد أصل مالً عندما ٌنتهً مفعول الحقوق التعاقدٌة فً استالم التدفق النقدي من األصل أو عند تحوٌل الحقوق فً قبض 
ٌتم فٌها بشكل أساسً تحوٌل جمٌع مخاطر وعوائد الملكٌة لألصل المالً. ٌقوم البنك  التدفقات النقدٌة التعاقدٌة من األصل المالً فً معاملة

 باستبعاد االلتزام المالً عندما ٌتفرغ من التزاماته التعاقدٌة أو إلؽائها أو انتهاء أمدها.
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 السٌاسات المحاسبٌة الجوهرٌة )تابع( 3أ
 
 األصول وااللتزامات المالٌة )تابع(  3-3أ
 
 مقاصة األصول وااللتزامات المالٌة د-3-3أ
 

تتم مقاصة األصول وااللتزامات المالٌة وعرض صافً المبلػ فً قائمة المركز المالً، عندما، وفقط عندما ٌكون لدى البنك حق قانونً فً 
وقت. ٌجب أال تعتمد الحقوق مقاصة المبالػ وأن ٌكون راؼباً إما فً السداد على أساس الصافً أو تحقق األصل وسداد االلتزام فً نفس ال

س للبنك القانونٌة على أحداث مستقبلٌة وٌجب أن تكون قابلة للتنفٌذ فً المسار االعتٌادي للعمل وفً حال العجز أو التؤخر فً السداد أو اإلفال
 والطرؾ المقابل.

 

 قٌاس التكلفة المهلكة هـ-3-3أ
 

الذي ٌتم به قٌاس األصل أو االلتزام المالً عند اإلدراج المبدئً ناقصاً المدفوعات الرئٌسٌة  التكلفة المهلكة لألصل أو االلتزام المالً هً المبلػ
ستحق ومضافاً إلٌه أو مخصوماً منه اإلهالك المتراكم باستخدام طرٌقة معدل الفائدة الفعال ألي فرق بٌن المبلػ المبدئً المدرج والمبلػ الم

 ناقصاً أٌة خصومات لالنخفاض فً القٌمة.
 

 قٌاس القٌمة العادلة و-3-3أ
 

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

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

تستند بالنسبة لالستثمارات التً ال ٌوجد لها سعر سوقً مدرج ٌتم تحدٌد تقدٌر معقول بالرجوع إلى القٌمة الحالٌة بالسوق الستثمار مماثل أو 
 دفقات النقدٌة المتوقعة المخصومة. ال ٌتم خصم االستثمارات ذات فترات االستحقاق القصٌرة.إلى الت

 

ة بتارٌخ القٌمة العادلة للقروض والسلؾ ٌتم تقدٌرها استناداً إلى القٌمة الحالٌة للتدفقات النقدٌة المخصومة باستخدام معدالت الفائدة السائد
 التقرٌر. 

 

لعقود الصرؾ اآلجلة على األسعار المدرجة، إن توفرت. وإذا لم تتوفر األسعار المدرجة، تقدر القٌمة العادلة عن طرٌق ترتكز القٌمة العادلة 
خصم الفرق بٌن السعر اآلجل المتعاقد علٌه والسعر األجل الحالً للفترة المتبقٌة لالستحقاق باستخدام معدل فائدة ؼٌر معرض للمخاطر 

ٌة(. ترتكز القٌمة العادلة لمبادالت معدل الفائدة على تسعٌرات الوسٌط. وٌتم اختبار تلك التسعٌرات لتحدٌد مدى )استناداً على سندات حكوم
دوات معقولٌتها عن طرٌق خصم التدفقات النقدٌة المستقبلٌة المقدرة استناداً إلى شروط واستحقاق كل عقد وباستخدام معدالت السوق الحالٌة أل

تعكس القٌم العادلة مخاطر االئتمان لألداة وتتضمن تسوٌات تؤخذ بالحسبان مخاطر االئتمان الخاصة بالبنك والطرؾ  مشابهة بتارٌخ القٌاس.
 المقابل عندما ٌكون مالئماً.

 

ائد مخصومة تحتسب القٌمة العادلة، التً تحدد ألؼراض اإلفصاح، استناداً الى القٌمة الحالٌة للتدفقات النقدٌة المستقبلٌة ألصل المبلػ والفو
 حسب سعر الفائدة بالسوق بتارٌخ التقرٌر. 

 
 تحدٌد وقٌاس انخفاض قٌمة األصول المالٌة ز-3-3أ

 

 أصول مدرجة بالتكلفة المهلكة (1)
 

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

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

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

 
 .صعوبة مالٌة كبٌرة تواجه الشركة المصدرة أو المدٌن 
 .مخالفة العقد، مثل العجز عن أو التؤخر فً سداد الفوائد أو دفعات أصل المبلػ المستحقة 
 لمقرض منح البنك تنازالً للمقترضٌن ألسباب اقتصادٌة أو قانونٌة تتعلق بصعوبة مالٌة لدى المقترض، والتً فً ؼٌابها ال ٌنظر ا

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

التسجٌل األولً لتلك األصول ولو لم ٌكن باإلمكان تشخٌص االنخفاض باألصول المالٌة الفردٌة بالبنك متضمنة تؽٌٌرات عكسٌة فً 
 موقؾ السداد للمقترضٌن من البنك أو ظروؾ اقتصادٌة وطنٌة أو محلٌة تإكد على العجز عن التسدٌدات على أصول البنك.
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 سات المحاسبٌة الجوهرٌة )تابع(السٌا 3أ

 

 األصول وااللتزامات المالٌة )تابع(  3-3أ
 
 تحدٌد وقٌاس انخفاض قٌمة األصول المالٌة )تابع( ز-3-3أ
 
 ) تابع)أصول مدرجة بالتكلفة المهلكة  (1)
 

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

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

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

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

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

 
لرهن بعد ٌعكس احتساب القٌمة الحالٌة للتدفقات النقدٌة المستقبلٌة المقدرة ألصل مالً مضمون التدفقات النقدٌة التً قد تنتج عن التنفٌذ على ا

 خصم تكالٌؾ الحصول على الضمانة وبٌعها سواء كان التنفٌذ على الرهن محتمالً أم ال.
 

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 ؼٌر قابل للتحصٌل، ٌتم شطبه مقابل مخصص انخفاض قٌمة القرض ذات العالقة.  ٌتم شطب تلك القروض
 كافة اإلجراءات الضرورٌة وتحدٌد مبلػ خسارة االنخفاض بالقٌمة. 

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

 خصص. ٌدرج مبلػ العكس فً قائمة الدخل الشامل.عكس خسارة انخفاض القٌمة المدرجة سابقاً عن طرٌق تسوٌة حساب الم
 
 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 1المالٌة الخاصة بالدٌن، ٌستخدم البنك المعاٌٌر الواردة فً )

ألدلة جوهري أو طوٌل المدى فً القٌمة العادلة لألوراق المالٌة إلى أقل من تكلفته دلٌالً آخر على انخفاض قٌمة األصول. إذا وجدت مثل هذه ا
تراكمة، التً تقاس باعتبارها الفرق بٌن تكلفة الحٌازة والقٌمة العادلة الحالٌة، ناقصاً أي لألصول المالٌة المتاحة للبٌع، تتم إزالة الخسارة الم

ال خسائر انخفاض بالقٌمة لذلك األصل المالً الذي أدرج سابقاً فً الربح أو الخسارة، من حقوق المساهمٌن وتدرج فً قائمة الدخل الشامل. و
 قائمة الدخل الشامل فً أدوات الملكٌة من خالل قائمة الدخل الشامل.  ٌتم عكس خسائر االنخفاض بالقٌمة المدرجة فً

 
 النقد وما ٌماثل النقد ح-3-3أ

 
ات ٌتكون النقد وما ٌماثل النقد من نقد بالصندوق وأرصدة ؼٌر مقٌدة ٌتم االحتفاظ بها لدى البنوك المركزٌة وأصول مالٌة عالٌة السٌولة ذ

التً تخضع لمخاطر ؼٌر جوهرٌة فٌما تعلق بالتؽٌرات فً قٌمتها العادلة وٌتم استخدامها من جانب البنك فترات استحقاق تصل لثالثة أشهر و
 فً إدارة ارتباطاته قصٌرة األجل. ٌتم إدراج النقد وما ٌماثل النقد بالتكلفة المهلكة فً قائمة المركز المالً.

 
 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 بالمبالػ المستلمة لهذ
للبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد". تتم معاملة الفرق بٌن سعر البٌع وسعر إعادة الشراء كمصروؾ فائدة وهو ٌستحق على مدى عمر عقد 

 إعادة الشراء. 
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 السٌاسات المحاسبٌة الجوهرٌة )تابع( 3أ

 

 األصول وااللتزامات المالٌة )تابع(  3-3أ
 
 )تابع( إعادة الشراء وإعادة البٌععقود  ط-3-3أ

 
المالً أما األوراق المالٌة المشتراة مع التعهد بإعادة بٌعها فً تارٌخ مستقبلً محدد )إعادة شراء معكوس( فال ٌتم إدراجها فً قائمة المركز 

. تتم معالجة الفرق بٌن سعر البٌع وسعر وتدرج المبالػ المدفوعة المتعلقة بهذه العقود ضمن "المستحق من بنوك واقراضات أخرى لسوق النقد"
 إعادة الشراء كمصروؾ فوائد وتصبح مستحقة على مدى فترة العقد.

 
 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.

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

تتضمن األدوات المالٌة المشتقة المحتفظ بها ألؼراض إدارة المخاطر جمٌع األصول وااللتزامات المشتقة التً ال تصنؾ على أنها أصول 
لمالً. والتزامات للمتاجرة. ٌتم قٌاس األدوات المالٌة المشتقة المحتفظ بها ألؼراض إدارة المخاطر بالقٌمة العادلة فً تارٌخ قائمة المركز ا

 تعتمد معالجة التؽٌرات فً القٌمة العادلة على تصنٌؾ الفئات التالٌة:
 

 تغطٌة القٌمة العادلة
 

ؽطٌة للتؽٌر فً القٌمة العادلة ألصل أو التزام مالً مدرج أو ارتباط مإكد ٌتم إدراج التؽٌرات فً القٌمة عندما ٌتم تخصٌص أداة مالٌة مشتقة كت
 اطر المؽطاة.العادلة لألداة المالٌة المشتقة مباشرة فً قائمة الدخل الشامل معاً مع التؽٌرات فً القٌمة العادلة للبند المؽطى المنسوبة إلى المخ

 
األداة المالٌة المشتقة أو بٌعها أو إنهائها أو استخدامها أو فً حالة عدم وفائها بمعاٌٌر المحاسبة لتؽطٌة القٌمة العادلة أو فً  فً حالة انتهاء مدة

حالة إلؽاء التخصٌص ٌتم التوقؾ عن استخدام محاسبة التؽطٌة. ٌتم إهالك أي تعدٌل حتى تلك النقطة ٌتم إجراإه على البند المؽطى الذي 
 جله معدل الفائدة الفعال فً قائمة الدخل كجزء من معدل الفائدة الفعلً المعاد احتسابه للبند على مدى عمره المتبقً.ٌستخدم أل

 

 تغطٌة التدفق النقدي
 

توقع عندما ٌتم تصنٌؾ األداة المشتقة كؤداة تؽطٌة لتؽٌرات التدفق النقدي الناتجة عن المخاطر المصاحبة ألصل أو التزام مدرج أو معاملة 
لدخل شدٌدة االحتمال التً قد تإثر على الربح أو الخسارة فإن الجزء الساري من التؽٌر فً القٌمة العادلة لألداة المشتقة ٌتم إدراجه ضمن ا

تصنٌؾ الشامل اآلخر فً احتٌاطً التؽطٌة. المبلػ المدرج ضمن الدخل الشامل اآلخر ٌتم إعادة تصنٌفه فً قائمة الدخل الشامل كتعدٌل فً ال
فً نفس الفترة حٌث ٌإثر التدفق النقدي للتؽطٌة على الربح أو الخسارة وبنفس بنود الخط فً قائمة الدخل الشامل. وأي جزء ؼٌر ساٍر من 

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

أو تم إلؽاإها أو تمت ممارستها أو أن التؽطٌة لم تعد تفً بمعاٌٌر محاسبة  تؽطٌة التدفق النقدي  إذا تم بٌع أداة التؽطٌة المشتقة أو انتهت مدتها
المدرج أو تم رفض تصنٌؾ التؽطٌة، عندئذ ٌتم إٌقاؾ محاسبة التؽطٌة مستقبلٌاً. وفً حالة  إٌقاؾ معاملة  تؽطٌة التوقع، فإن المبلػ المتراكم 

التً تصبح فٌها التؽطٌة سارٌة المفعول، ٌتم إعادة تصنٌفه من حقوق الملكٌة إلى قائمة الدخل الشامل كتعدٌل فً الدخل الشامل اآلخر من الفترة 
للتصنٌؾ عند حدوث معاملة التوقع وتؤثر الربح أو الخسارة. وإذا لم ٌكن من المتوقع حدوث معاملة التوقع مرة أخرى، ٌتم إعادة تصنٌؾ 

 ي إلى قائمة الدخل الشامل كتعدٌل إعادة تصنٌؾ. الرصٌد ضمن دخل شامل آخر بشكل فور
 

 المشتقات األخرى لغٌر المتاجرة
 

دراجها عندما ال ٌتم االحتفاظ باألداة المشتقة ألؼراض المتاجرة، وأنها لم تصنؾ بعالقة تؽطٌة مإهلة، فإن كل التؽٌرات بقٌمها العادلة ٌتم إ
 فوراً فً قائمة الدخل الشامل.

 
 أ
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 المحاسبٌة الجوهرٌة )تابع(السٌاسات  3أ
 
 الممتلكات والمعدات والتركٌبات 4-3أ

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

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

 النحو التالً:
 عدد السنوات 

 5 السٌارات
 7-6 والتركٌباتاألثاث 

 7-6 معدات المكتب
 10 برمجٌات اإلنتاج

 
 تتم مراجعة األعمار اإلنتاجٌة والقٌم المتبقٌة لألصول وتعدل، متى ما كان ذلك مالئما، فً كل تارٌخ تقرٌر. 

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

 
 تحدد أرباح وخسائر االستبعادات بمقارنة المتحصالت مع القٌمة الدفترٌة والمدرجة كـ"إٌرادات تشؽٌل أخرى" فً قائمة الدخل الشامل.

 
ٌكون من المحتمل أن تتدفق المنافع تدرج التكالٌؾ الالحقة ضمن القٌمة الدفترٌة لألصل أو تدرج كؤصل منفصل، كما هو مناسب، فقط عندما 

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

 
 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 2008ن خالل عام أعمال ؼٌر محددة وال ٌشؽلهما البنك حالٌاً. وقد قام البنك بإدراج هاتٌن القطعتٌن بمتوسط تقٌٌم مقٌمٌن اثنٌ

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

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

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

 
 الارٌبة  7-3أ

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

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

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

 نوات سابقة.وأٌة تعدٌالت على الضرٌبة المستحقة عن س
 

 تحتسب أصول/التزامات الضرٌبة المإجلة باستخدام طرٌقة االلتزام لجمٌع الفروق المإقتة بٌن القٌم الدفترٌة لألصول وااللتزامات ألؼراض
تطبٌقها على  التقارٌر المالٌة والمبالػ المستخدمة ألؼراض الضرٌبة.  ٌتم احتساب مبلػ الضرٌبة المإجلة وفقاً لمعدالت الضرٌبة التً ٌتوقع

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

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

 الصلة.
  



 بنك صحار ش.م.ع.ع   

 
 إٌااحات حول القوائم المالٌة

 )تابع( 2015مارس  31المنتهٌة فً  فترةلل  
 

 36من  14إلى هـ تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوائم المالٌة                                                 صفحة  1اإلٌضاحات المرفقة من أ

 السٌاسات المحاسبٌة الجوهرٌة )تابع( 3أ
 
 األصول االئتمانٌة 8-3أ

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

 
 المحاسبة حسب تارٌخ المتاجرة والسداد 9-3أ

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

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

 
 إٌجارات 10-3أ

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

 
 الامانات المالٌة  11-3أ
 

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

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

ٌتم إدراج التزام الضمان بالمبلػ المطفؤ أو القٌمة الحالٌة ألٌة مدفوعات متوقعة )عندما ٌصبح الدفع بموجب الضمانة محتمال( أٌهما أعلى. 
 القٌمة الحالٌة للمدفوعات المتوقعة الناشئة من الضمان، حسب مقتضى الحال، فً االلتزامات األخرى.إدراج القٌمة ؼٌر المهلكة أو 

 
 منافع الموظفٌن 12-3أ

 
  منافع نهاٌة الخدمة أ-12-3أ

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

 وتعدٌالته.  
 

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

 
 لالمنافع قصٌرة األج ب-12-3أ

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

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

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

لمنسوبة ٌقوم البنك بعرض بٌانات العائد األساسً والعائد المعدل ألسهمه العادٌة. ٌتم احتساب العائد األساسً للسهم بقسمة الربح أو الخسارة ا
المرجح لعدد األسهم العادٌة القائمة خالل العام. ٌتم احتساب العائد علً أساس سنوي للسهم عن  إلى حاملً األسهم العادٌة للبنك على المتوسط

ملً طرٌق احتساب العائد للسهم الواحد على أساس سنوي للسنة بالكامل. ٌحدد العائد المعدل للسهم بتعدٌل الربح أو الخسارة المنسوبة إلى حا
سهم العادٌة القائمة بتؤثٌر جمٌع األسهم العادٌة المحتملة المعدلة والتً تشتمل على أوراق قابلة األسهم العادٌة والمتوسط المرجح لعدد األ

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

 
 تم إعادة تصنٌؾ األرقام المقابلة المضمنة ألؼراض المقارنة لتتوافق مع عرض األرقام خالل السنة الحالٌة.

  



 بنك صحار ش.م.ع.ع   

 
 إٌااحات حول القوائم المالٌة

 )تابع( 2015مارس  31المنتهٌة فً  فترةلل  
 

 36من  15إلى هـ تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوائم المالٌة                                                 صفحة  1اإلٌضاحات المرفقة من أ

 السٌاسات المحاسبٌة الجوهرٌة )تابع( 3أ
 
 التقرٌر عن قطاعات التشغٌل 15-3أ

 
قطاع التشؽٌل هو مكون من البنك ٌمارس أنشطة األعمال التً ٌحقق من خاللها اٌرادات وٌتكبد مصروفات، متضمنة اإلٌرادات والمصروفات 

نشطتها بانتظام من قبل الرئٌس التنفٌذي للبنك )وهو متخذ القرار التً تتعلق بمعامالت مع أي من مكونات البنك األخرى وٌتم فحص نتائج أ
 الرئٌسً بالبنك( التخاذ القرارات المتعلقة بتوزٌع الموارد لكل قطاع وقٌاس أدائه الذي تتوفر عنه المعلومات المالٌة المنفصلة. 

 
 مكافآت أعااء مجلس اإلدارة وأتعاب حاور جلسات مجلس اإلدارة 16-3أ

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

 تؤسٌس البنك.
 

ون من قان 106تحدد الجمعٌة العمومٌة السنوٌة وتعتمد المكافآت وأتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة ولجانه الفرعٌة شرٌطة، وفقاً للمادة 
% من صافً الربح السنوي بعد خصم االحتٌاطً القانونً 5، وتعدٌالته، أن ال تتجاوز هذه األتعاب 1974الشركات التجارٌة لعام 

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

 
 التقدٌرات واالجتهادات المحاسبٌة الجوهرٌة 4أ

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

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

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

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

 لبنك هً:الحالٌة والمستقبلٌة. التقدٌرات المحاسبٌة الجوهرٌة ل
 
 خسائر انخفاض القٌمة على القروض والسلفٌات 1-4أ

 
مسددة. ٌتبع البنك توجٌهات المعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة والبنك المركزي العمانً فً تقٌٌم انخفاض القٌمة مقابل القروض ؼٌر ال

ة على أساس شهري.  ولتحدٌد ما إذا كانت هناك ضرورة لتسجٌل ٌقوم البنك بمراجعة محافظ القروض التابعة له لتقٌٌم االنخفاض فً القٌم
لى خسارة االنخفاض فً القٌمة فً قائمة الدخل الشامل، ٌقوم البنك بعمل افتراضات حول ما إذا كانت هناك أٌة بٌانات قابلة للمالحظة تدل ع

ة المستقبلٌة المتوقعة من محفظة القروض قبل إمكانٌة تحدٌد وجود شرط االنخفاض فً القٌمة متبوع بانخفاض قابل للقٌاس فً التدفقات النقدٌ
هذا االنخفاض فً هذه المحفظة.  وقد ٌتضمن هذا الدلٌل بٌانات قابلة للمالحظة تشٌر إلى حدوث تؽٌر عكسً فً وضع المدفوعات من 

تقدٌرات تعتمد على خبرة الخسارة السابقة  مقترضٌن أو ظروؾ اقتصادٌة محلٌة ودولٌة ترتبط بتعثر السداد على األصول. تستخدم اإلدارة
لألصول ذات خصائص مخاطر ائتمانٌة ودلٌل موضوعً على االنخفاض فً القٌمة مماثل لتلك االنخفاضات فً المحفظة عند تحدٌد التدفقات 

ستقبلٌة المقدرة ووقتها بشكل منتظم لتقلٌل النقدٌة المستقبلٌة. تتم مراجعة المنهجٌة واالفتراضات المستخدمة فً تقدٌر قٌمة التدفقات النقدٌة الم
أٌة فروقات بٌن تقدٌرات الخسارة وخبرة الخسارة الفعلٌة. بالنسبة للقروض والسلفٌات الجوهرٌة بشكل فردي والتً انخفضت قٌمتها، تإخذ 

. القروض والسلفٌات الجوهرٌة بشكل فردي الخسارة الضرورٌة لالنخفاض فً القٌمة باالعتبار بناًء على تقدٌرات التدفقات النقدٌة المستقبلٌة
والتً لم تنخفض قٌمتها وكافة القروض والسلفٌات ؼٌر الجوهرٌة ٌتم تقٌٌمها على نحو جماعً مع أخذ الخبرة السابقة والبٌانات القابلة 

ٌد ضرورة إجراء خسارة للمالحظة بعٌن االعتبار على أساس المحفظة وذلك ضمن مجموعات من األصول ذات خصائص مخاطر مماثلة لتحد
 االنخفاض فً القٌمة على نحو جماعً. 

 
ولتحدٌد خسارة االنخفاض فً القٌمة بشكل جماعً، ٌؤخذ البنك باالعتبار عوامل عدة من ضمنها جودة االئتمان وتركٌز المخاطر ومستوى 

 المستحقات السابقة وأداء القطاع والضمانات المتوفرة والظروؾ االقتصادٌة الكلٌة.
 
 القٌمة العادلة لألدوات المشتقة وغٌرها من األدوات المالٌة 2-4أ

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

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

  



 بنك صحار ش.م.ع.ع   

 
 إٌااحات حول القوائم المالٌة

 )تابع( 2015مارس  31المنتهٌة فً  فترةلل  
 

 36من  16إلى هـ تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوائم المالٌة                                                 صفحة  1اإلٌضاحات المرفقة من أ

 )تابع( التقدٌرات واالجتهادات المحاسبٌة الجوهرٌة 4أ
 
 استثمارات األسهم المتاحة للبٌعانخفاض قٌمة  3-4أ

 
من ٌحدد البنك بؤن استثمارات األسهم المتاحة للبٌع قد انخفضت قٌمتها إذا كان هناك انخفاض جوهري أو طوٌل المدى فً القٌمة العادلة أقل 

طوٌل المدى ٌتطلب إجراء تقدٌرات. تكلفتها أو ٌوجد دلٌل موضوعً على حدوث االنخفاض فً القٌمة. هذا التحدٌد المتعلق بما ٌعد جوهرٌاً أو 
ولتطبٌق هذه التقدٌرات، ٌقٌم البنك، ضمن عوامل أخرى، تقلب أسعار األسهم. قد ٌعود وجود دلٌل موضوعً على انخفاض القٌمة إلى تردي 

  السالمة المالٌة للكٌان المستثمر فٌه وأداء مجال العمل والقطاع.
 
 المالٌة غٌر المدرجةتقدٌر القٌمة العادلة لألوراق  4-4أ

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

األصول المبلػ عنه  قٌمة األصول لهذه االستثمارات تمثل قٌمها العادلة حٌث تقاس ؼالبٌة األصول المضمنة مقٌمة بالقٌمة العادلة وٌؤخذ صافً
 لهذه الكٌانات تؽٌرات القٌم العادلة المحدثة فً االعتبار. 

 
 
 النقدٌة واألرصدة لدى البنك المركزي 1ب
 

 دٌسمبر 31 مارس 31 

 2015 2014 

 
 لاير عمانً 
 باآلالف

 لاير عمانً 
 باآلالؾ

   

 12,236 120851 النقدٌة 

 508 501 الُعمانًودٌعة رأس المال لدى البنك المركزي 

 205,940 800746 األرصدة لدى البنك المركزي العمانً

 ────── ────── 

 94,098 218,684 

 ══════ ══════ 

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

 دٌسمبر 31 مارس 31 

 2015 2014 

 
 لاير عمانً 
 باآلالف

 لاير عمانً 
 باآلالؾ

   
   بالعملة المحلٌة:

 - 20499 إٌداعات بسوق النقد
   

   بالعملة األجنبٌة:
 96,198 860683 إٌداعات بسوق النقد

 44,783 400881 قروض لبنوك
 12,805 50105 أرصدة عند الطلب 

 —————  —————  

 1350168 153,786 

 ═══════ ═══════ 

 

  



 بنك صحار ش.م.ع.ع   

 
 إٌااحات حول القوائم المالٌة

 )تابع( 2015مارس  31المنتهٌة فً  فترةلل  
 

 36من  17إلى هـ تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوائم المالٌة                                                 صفحة  1اإلٌضاحات المرفقة من أ

 بالصافً  -القروض والسلف والتموٌل  3ب

   

 دٌسمبر 31 مارس 31 

 2015 2014 

 
 لاير عمانً 
 باآلالف

 لاير عمانً 
 باآلالؾ

   

 946,872 9700990 قروض لشركات

 507,890 5120448 قروض شخصٌة

 ─────── ─────── 

 1,454,762 104830438 والتموٌلإجمالً القروض والسلؾ 

   

(180768) مخصص انخفاض قٌمة على أساس المحفظة  (18,543) 

مخصص محدد لالنخفاض فً القٌمة )متضمن 
(140211) الفوائد المحفوظة(  (13,166) 

 ─────── ─────── 

 1,423,053 104500459 صافً القروض والسلؾ 

 ═══════ ═══════ 

 
لاير عمانً( من خالل أنشطة التموٌل لصحار اإلسالمً  38,319,042: 2014لاير عمانً ) 39,959,110ٌتضمن إجمالً القروض والسلؾ مبلػ 

 وفق طرٌقة التموٌل اإلسالمً. 
 

 تتكون القروض والسلؾ والتموٌل مما ٌلً:
 

 دٌسمبر 31 مارس 31 

 2015 2014 

 
 لاير عمانً 
 باآلالف

 لاير عمانً 
 باآلالؾ

   

 1,321,245 103220061 قروض

 56,094 750950 سحب على المكشوؾ 

 52,042 590152 قروض مقابل إٌصاالت أمانة

 25,381 260275 فواتٌر مخصومة

 ─────── ─────── 

 1,454,762 104830438 إجمالً القروض والسلؾ

 (18,543) (180768) مخصص انخفاض قٌمة على أساس المحفظة
مخصص محدد لالنخفاض فً القٌمة )متضمن 

 (13,166) (140211) الفوائد المحفوظة(

 ─────── ─────── 

 1,423,053 104500459 صافً القروض والسلؾ 

 ═══════ ═══════ 

 



 بنك صحار ش.م.ع.ع   

 
 إٌااحات حول القوائم المالٌة

 )تابع( 2015مارس  31المنتهٌة فً  فترةلل  
 

 36من  18إلى هـ تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوائم المالٌة                                                 صفحة  1اإلٌضاحات المرفقة من أ

 بالصافً )تابع( -القروض والسلف والتموٌل  3ب

 
 من قبل البنك المركزي الُعمانً:تحلٌل الحركة فً مخصص خسائر انخفاض القٌمة أدناه كما هو مطلوب 

 

 دٌسمبر 31 مارس 31 مخصص خسائر القروض

 2015 2014 

 
 لاير عمانً 
 باآلالف

 لاير عمانً 
 باآلالؾ

   مخصص انخفاض فً القٌمة على أساس المحفظة

 16,416 180543 الرصٌد فً بداٌة العام

 2,127 225 الفترةالمخصص خالل 

 ─────── ─────── 

 18,543 180768 فترةفً نهاٌة ال الرصٌد

 ═══════ ═══════ 

   مخصص محدد لالنخفاض فً القٌمة

   ( مخصص خسائر القروض1 

 6,228 90436 الرصٌد فً بداٌة العام

 5,678 10774 الفترةالمخصص خالل 

 (454) 19 المحول إلى أصول أخرى

 (2,016) (10114) المسترد نظراً لالسترداد

 ─────── ─────── 

 9,436 100115 فترةالرصٌد فً نهاٌة ال

 ═══════ ═══════ 

   الفوائد المحفوظة (2

 2,673 30730 الرصٌد فً بداٌة العام

 1,367 437 فترةالفوائد المحفوظة خالل ال

 (310) (71) المسترد نظراً لالسترداد 

  ─────── ─────── 

 3,730 40096 فترةالرصٌد فً نهاٌة ال

 ═══════ ═══════ 

 13,166 140211 اإلجمالً

 ═══════ ═══════ 

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

 
ة تتطلب جمٌع القروض والسلؾ سداد فوائد، بعضها بسعر ثابت والبعض اآلخر بؤسعار ٌعاد تعدٌلها قبل االستحقاق. ٌقوم البنك بتجنٌب الفائد

 31بؽرض االلتزام بالقواعد واللوائح اإلرشادٌة التً أصدرها البنك المركزي الُعمانً مقابل القروض والسلؾ التً تنخفض قٌمتها. كما فً 
لاير ُعمانً  23,286,053القروض والسلؾ التً لم ٌتم ادراج استحقاق عن فوائدها أو التً تم تجنٌب فوائدها بلؽت قٌمتها  2015س مار

 لاير ُعمانً(. 21,934,854 – 2014)
 
 استثمارات أوراق مالٌة 4ب
 

 دٌسمبر 31  مارس 31 

 2015  2014 

لاير عمانً  
 باآلالف

لاير عمانً  
 باآلالؾ

    

 44,911  450282 استثمارات محتفظ بها للمتاجرة 

 188,788  1920321 استثمارات متاحة للبٌع

 6,813  230696 محتفظ بها لتارٌخ االستحقاق

 ───────  ─────── 

 2610299  240,512 

 ═══════  ═══════ 
 

  



 بنك صحار ش.م.ع.ع   

 
 إٌااحات حول القوائم المالٌة

 )تابع( 2015مارس  31المنتهٌة فً  فترةلل  
 

 36من  19إلى هـ تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوائم المالٌة                                                 صفحة  1اإلٌضاحات المرفقة من أ

 )تابع( استثمارات أوراق مالٌة 4ب
 
 للمتاجرة تشتمل على:استثمارات محتفظ بها    أ-4ب
 

 دٌسمبر 31  مارس 31 
 2015  2014 
لاير عمانً  

 باآلالف
لاير عمانً  

 باآلالؾ
    

 38,914  390256 سلطنة ُعمان –سندات تنمٌة حكومٌة 

 5,997  60026 مضمونة -شهادات ائتمان صكوك 

 ───────  ─────── 

 450282  44,911 

 ═══════  ═══════ 

 
 % سنوٌاً .5أعوام وهً تحمل معدل ربح ثابت بمقدار  5الشهادات هً مدة هذه 

 
 االستثمارات المتاحة للبٌع تشتمل على: ب-4ب

 

القٌمة الدفترٌة/ 
 العادلة

 مارس 31
2015 

 التكلفة
 مارس 31

2015 

 القٌمة الدفترٌة/
 العادلة

دٌسمبر  31
2014 

 التكلفة
دٌسمبر  31

2014 

 
لاير عمانً 
 باآلالف

 لاير عمانً 
 باآلالف

 لاير عمانً 
 باآلالؾ

 لاير عمانً 
 باآلالؾ

     

 1,500 1,297 250  250 أوراق مالٌة ؼٌر مدرجة 
 38,651 33,511  370539  320128 أوراق مالٌة مدرجة

 153,994 153,980  1590941  1590943 أذون الخزانة

  ───────  ───────  ───────  ─────── 

 1920321 1970730 188,788 194,145 

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

حٌث ٌقوم البنك بدور المساهم المإسس.  1196427بموجب الترخٌص رقم  2014ماٌو  7)"الصندوق"( فً ش.م.ع.م تؤسس الصندوق العمانً للتنمٌة 
لمعاهدات ٌتمثل الهدؾ من الصندوق فً تحدٌد قطاعات الصناعة والتصنٌع المتوسطة التً تعزز الممٌزات الفرٌدة لسلطنة عمان مثل البنٌة التحتٌة وا

% فً الصندوق وهو ٌعمل فً 49.9ٌحتفظ البنك حالٌاً بحصة مقدارها دنٌة الطبٌعٌة للفرص االستثمارٌة المحتملة. الضرٌبٌة والجؽرافٌا والموارد المع
% من 5الوقت الحالً على جذب المستثمرٌن الملتزمٌن إلى الصندوق. ووفقا لمذكرة االكتتاب الخاص فإن بنك صحار ش.م.ع.ع سوؾ ٌحتفظ بنسبة 

 ٌتوقع إبرام اتفاقٌة إلدارة االستثمار مع الشركة.ما أنه رأس المال المدفوع للصندوق ك
 
 استثمارات محتفظ بها لتارٌخ االستثمار تشتمل على: ج-4ب
 

 دٌسمبر 31  مارس 31 
 2015  2014 
 لاير عمانً 

 باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالؾ
 -   160767  مضمونة -مدرجة 

 6,813   60929  مضمونة -ؼٌر مدرجة 
 __________  __________ 

 230696  6,813 
 ═══════  ═══════ 



 بنك صحار ش.م.ع.ع   

 
 إٌااحات حول القوائم المالٌة

 )تابع( 2015مارس  31المنتهٌة فً  فترةلل  
 

 36من  20إلى هـ تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوائم المالٌة                                                 صفحة  1اإلٌضاحات المرفقة من أ

 ممتلكات وآالت وتركٌبات  5ب
 

 

أرض 

بالملكٌة 

 الحرة

 

برمجٌات 

 حاسب آلً

األثاث 

 والتركٌبات

 

معدات 

 المكتب

 

 سٌارات

أعمال 

رأسمالٌة قٌد 

 اإلنجاز

 

 المجموع

 

لاير عمانً 

 باآلالف

لاير عمانً 

 باآلالف

لاير عمانً 

 باآلالف

لاير عمانً 

 باآلالف

لاير عمانً 

 باآلالف

لاير عمانً 

 باآلالف

لاير عمانً 

 باآلالف

        التكلفة: 

 240035 10694 726 40948  30889 80678 40100 2015ٌناٌر  1

 470 11 52 79 64 264 - إضافات

  -  -  -  -  -  -  - تحوٌالت/ استبعادات

  240505  10705  778  50027  30953  80942  40100 2015مارس  31كما فً 

 االستهالك المتراكم:

 (110231) - (505) (30561) (20614) (40551) - 2015ٌناٌر  1

 (417) - (24) (110) (99) (184) - استهالك وإهالك

  -  -  -  -  -  -  - استبعادات

  (110648)  -  (528)  (30673)  (20713)  (40734)  - 2015مارس  31كما فً 

 صافً القٌمة الدفترٌة فً 
  120857  10705  249  10356  10240  40207  40100 2015مارس  31

            

 

أرض 

بالملكٌة 

 الحرة

 

برمجٌات 

 حاسب آلً

األثاث 

 والتركٌبات

 

 معدات المكتب

 

 سٌارات

أعمال 

رأسمالٌة قٌد 

 اإلنجاز

 

 المجموع

 

لاير عمانً 

 باآلالؾ

عمانً لاير 

 باآلالؾ

لاير عمانً 

 باآلالؾ

لاير عمانً 

 باآلالؾ

لاير عمانً 

 باآلالؾ

لاير عمانً 

 باآلالؾ

لاير عمانً 

 باآلالؾ

        التكلفة: 

 2014ٌناٌر  1فً 
4,100 7,736 3,536 4,710 726 1,947 22,755 

 1,366 (253) - 242 435 942 - إضافات

  (86)  -  -  (4)  (82)  -  - استبعادات

  24,035  1,694  726  4,948  3,889  8,678  4,100 2014دٌسمبر  31فً 

        

        االستهالك المتراكم:

 (9,521) - (405) (2,937) (2,273) (3,906) - 2014ٌناٌر  1فً 

 (1,788) - (100) (628) (415) (645) - استهالك وإهالك

  78  -  -  4  74  -  - استبعادات

 (11,231)  -  (505)  (3,561)  (2,614)  (4,551)  - 2014 دٌسمبر 31كما فً 

        :فً صافً القٌمة الدفترٌة

  12,804  1,694  221  1,387  1,275  4,127  4,100 2014دٌسمبر  31
        

 



 بنك صحار ش.م.ع.ع   

 
 إٌااحات حول القوائم المالٌة

 )تابع( 2015مارس  31المنتهٌة فً  فترةلل  
 

 36من  21إلى هـ تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوائم المالٌة                                                 صفحة  1اإلٌضاحات المرفقة من أ

 عقارات استثمارٌة 6ب
 

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

 .2014دٌسمبر  31ملٌون لاير عمانً كما فً 
 
 أصول أخرى     7ب

 دٌسمبر 31 مارس 31 

 2015 2014 

 لاير عمانً 
 باآلالف

 لاير عمانً
 باآلالؾ

   

   

 11,874 120813 أوراق قبول

 3,160 30874 مدفوعات مقدماً 

 8,622 130612 أخرى

 ─────── ─────── 

 300299 23,656 

 ═══════ ═══════ 

 

 لبنوك واقترااات أخرى بسوق النقد مستحق      8ب

 دٌسمبر 31 مارس 31 

 2015 2014 

 لاير عمانً 
 باآلالف

 لاير عمانً
 باآلالؾ

   بالعملة المحلٌة:

 28,049 570032 اقتراضات من سوق النقد  

 1,130 40 أرصدة عند الطلب

 ————   ————   

 570072 29,179 

 ————  ————  

   بالعملة األجنبٌة:
 214,825 1610348 اقتراضات من سوق النقد

 - 10436 أرصدة عند الطلب

 ————   ————   

 1620784 214,825 

 ————   ————   

 2190856 244,004 

 ══════ ═══ ═══ 

 
 ودائع العمالء 9ب

 دٌسمبر 31 مارس 31 

 2015 2014 

 لاير عمانً  
 باآلالف

 لاير عمانً 
 باآلالؾ

   

 790,619 6800414 ودائع ألجل

 501,511 5350556 الطلبودائع تحت 

 249,485 2570018 ودائع توفٌر

 10,081 100871 ودائع هامش

 ————— ————— 

 104830859 1,551,696 

 ═══════ ═══════ 

  



 بنك صحار ش.م.ع.ع   

 
 إٌااحات حول القوائم المالٌة

 )تابع( 2015مارس  31المنتهٌة فً  فترةلل  
 

 36من  22إلى هـ تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوائم المالٌة                                                 صفحة  1اإلٌضاحات المرفقة من أ

 )تابع( ودائع العمالء 9ب

 

 2014دٌسمبر  31 2015مارس  31 

 
 الصٌرفة التقلٌدٌة

 الصٌرفة
 اإلسالمٌة

 
 الصٌرفة التقلٌدٌة المجموع

 الصٌرفة
 اإلسالمٌة

 
 المجموع

 لاير عمانً  
 باآلالف

 لاير عمانً
 باآلالف

 لاير عمانً
 باآلالف

 لاير عمانً 
 باآلالؾ

لاير عمانً 
 باآلالؾ

لاير عمانً 
 باآلالؾ

       العمالء األفراد:

 16,263 256 16,007 160638 10739 140899 ودائع ألجل

 20,564 1,167 19,397 140276 258 140018 ودائع تحت الطلب

 249,485 7,814 241,671 2570018 70495 2490523 ودائع توفٌر

       

       

       عمالء الشركات: 

 774,356 13,208 761,148 6650257 130254 6520003 ودائع ألجل

 480,947 7,852 473,095 5190799 30264 5160535 ودائع تحت الطلب

 10,081 6,449 3,632 100871 70744 30127 ودائع هامش

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

 104500105 330754 104830859 1,514,950 36,746 1,551,696 

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

 
 التزامات أخرى  10ب

 
 دٌسمبر 31 مارس 31  
  2015 2014 
 لاير عمانً   

 باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالؾ
    

 11,874 120813 أوراق قبول 

 4,052 20016 مستحقات الموظفٌن  

 3,453 758 ضرٌبة الدخل مستحقة الدفع  

 23 38 (5التزام ضرٌبة مإجلة )إٌضاح ج 

 9,778 160060 مستحقات أخرى ومخصصات  

  ──── ── ──── ── 

  310685 29,180 

  ════ ══ ════ ══ 

 
 قروض ثانوٌة  11ب
 

هذه األداة ؼٌر سنوات.  7مع فترة استحقاق مدتها  2011ملٌون لاير ُعمانً فً عام  50قام البنك بإصدار سندات الدٌون الثانوٌة بقٌمة 
القٌمة األساسٌة من الدٌون الثانوٌة %. 6.5مدرجة وؼٌر قابلة للتحوٌل وؼٌر قابلة للتفاوض بدون خٌار طلب مبكر وحسبت علٌها فائدة بمعدل 

بة سوؾ ٌتم سدادها عند االستحقاق بٌنما الفائدة سوؾ ٌتم سدادها على فترات نصؾ سنوٌة. البنك مطالب بتكوٌن احتٌاطً للدٌون الثانوٌة بنس
ٌة. ٌتم تكوٌن هذا االحتٌاطً فً وانتهاًء بتارٌخ استحقاق الدٌون الثانو 2012% من قٌمة اإلصدار بشكل سنوي ابتداًء من شهر أؼسطس 20

مالٌٌن  10 – 2013مالٌٌن لاير عمانً ) 10وتبعاً لذلك، تم خالل السنة تكوٌن احتٌاطً قدره نهاٌة كل سنة مالٌة من األرباح المحتجزة. 
ألؼراض  2الثانوٌة كرأس المال فئة وطبقا للوائح البنك المركزي الُعمانً، ٌتم اعتبار الدٌون الثانوٌة مخفضة باحتٌاطً السندات لاير عمانً(. 

 كفاٌة رأس المال. 
 
 سندات قابلة للتحوٌل إلزامٌا 12ب
 

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

% لمتوسط الثالثة أشهر لسعر السهم للبنك فً سوق مسقط لألوراق المالٌة قبل 20إصدارها بسعر تحوٌل مشتق من قبل تطبٌق خصم قدره 
 تارٌخ التحوٌل. 

  



 بنك صحار ش.م.ع.ع   

 
 إٌااحات حول القوائم المالٌة

 )تابع( 2015مارس  31المنتهٌة فً  فترةلل  
 

 36من  23إلى هـ تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوائم المالٌة                                                 صفحة  1اإلٌضاحات المرفقة من أ

 
 رأس المال 13ب
    

سهم بقٌمة  2.000.000.000 - 2014بٌسة للسهم الواحد ) 100سهم بقٌمة  2.000.000.000من ٌتكون رأسمال البنك المرخص به 
 - 2014بٌسة للسهم الواحد ) 100سهم بقٌمة  1,212,640,000بٌسة للسهم الواحد(. ٌتكون رأسمال البنك المصدر والمدفوع من  100

 بٌسة للسهم الواحد(.  100سهم بقٌمة  1,144,000,000
 

29بتارٌخ  اهمون فً اجتماع الجمعٌة العمومٌة السنويوافق المس
 

% 6بنسبة مجانٌة  على توصٌة مجلس اإلدارة بتوزٌع أسهم 2015مارس 
 سهم جدٌد. 68,640,000على ذلك تم إصدار  وبناءً 

 
مع أفراد عائالتهم  % أو أكثر من رأسمال البنك سواًء بصفة شخصٌة أو10كان المساهمون الذٌن ٌملكون نسبة  2015مارس  31كما فً 
 كالتالً:

 % نسبة المساهمة عدد األسهم 
 %15.00 18108950996 شركة عمان للتموٌل واالستثمار ش.م.ع.ع

 %14.57 17606690932 شإون البالط السلطانً
  

 احتٌاطً قانونً 14ب
 

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

  

 احتٌاطً عام 15ب
 

 . 2014لاير ُعمانً خالل عام  338,000بمبلػ إضافً لتؽطٌة خسائر صحار اإلسالمً قرر مجلس إدارة البنك تكوٌن احتٌاطً 
 

أنشؤ البنك خالل ، وبعد الحصول على موافقة البنك المركزي العمانً، قام البنك بتحوٌل االحتٌاطً إلى األرباح المحتجزة. الحالً خالل العام
 لاير عمانً لتؽطٌة خسائر صحار اإلسالمً. 338.000إضافٌا بمبلػ  العام احتٌاطٌاً 

 
 احتٌاطً القٌمة العادلة 16ب
 

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

 
 األصول للسهم الواحدصافً  17ب

 
- 2014) 2015مارس  31لاير ُعمانً كما فً  193,989,000ٌستند احتساب صافً األصـول للسهم الواحـد على صافً األصول البالؽة 

سهم عادي وهو عدد األسهم القائمة فً  1,212,640,000 لاير ُعمانً( المنسوبة إلى حاملً األسهم العادٌة على عـــــدد 192,076,000
 سهم عادي(. 1,144,000,000 – 2014) 2015مارس  31

 
 االلتزامات العراٌة واالرتباطات 18ب
 
 االلتزامات العراٌة1-18ب
 

 بنود العقد.  تإدي خطابات االعتماد المستندي والضمانات القائمة إلى ارتباط البنك بالدفع بالنٌابة عن عمالء فً حالة عجز العمٌل عن األداء بموجب 
 

 دٌسمبر 31 مارس 31   

 2015 2014 

 لاير عمانً 
 باآلالف 

 لاير عمانً
 باآلالؾ 

   

 300,611 3050388 ضمانات

 42,834 550118 مستندٌةاعتمادات 

  ──────  ────── 

 3600506 343,445 

  ══════  ══════ 

  



 بنك صحار ش.م.ع.ع   

 
 إٌااحات حول القوائم المالٌة

 )تابع( 2015مارس  31المنتهٌة فً  فترةلل  
 

 36من  24إلى هـ تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوائم المالٌة                                                 صفحة  1اإلٌضاحات المرفقة من أ

 
 )تابع( االلتزامات العراٌة واالرتباطات 18ب
 
 االرتباطات 2-18ب
 

متطلبات عمالء البنك. تتضمن االرتباطات المتعلقة باالئتمان االرتباطات بزٌادة ائتمان واعتمادات مستندٌة ضمانات مساندة تم تصمٌمها لمقابلة 
و شروط االرتباطات لزٌادة ائتمان تمثل االرتباطات التعاقدٌة لتقدٌم قروض وائتمان متجدد. فً العادة تكون لالرتباطات توارٌخ انتهاء ثابتة أ

ٌمثل إجمالً مبالػ العقد إنهاء أخرى وهً تتطلب دفع رسوم عنها. حٌث أن تلك االرتباطات قد تنتهً بدون السحب منها لذا لٌس بالضرورة أن 
 التزامات التدفق النقدي المستقبلٌة.

 
 

 دٌسمبر 31 مارس 31 

 2015 2014 

 لاير عمانً  
 باآلالف

 لاير عمانً 
 باآلالؾ

   

 1,638 39 ارتباطات رأسمالٌة
 231,368 2810313 ارتباطات متعلقة باالئتمان

 ─────── ─────── 
 2810352 233,006 
 ═══════ ═══════ 

 المعامالت مع األطراف ذات عالقة 19ب
 

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

 البنك ومجلس اإلدارة.
 

 إجمالً مبالػ األرصدة واالٌرادات والمصروفات الناتجة عن األطراؾ ذات العالقة على النحو التالً:
 

 دٌسمبر 31 مارس 31 

 2015 2014 

 لاير عمانً 
 باآلالف

 لاير عمانً 
 باآلالؾ

   
 27,455  300412 )الرصٌد فً نهاٌة الفترة(القروض والسلفٌات 

 102,885  420504 قروض مصروفة خالل الفترة

 (106,584) (360642) قروض مسددة خالل الفترة
   

 13,913  150429 الودائع )الرصٌد فً نهاٌة الفترة(
 14,425  40200 ودائع مستلمة خالل الفترة
 (6,591) (20052) ودائع مدفوعة خالل الفترة

   

 846  215 اٌرادات فوائد )خالل الفترة(

 74  40 مصروفات فوائد )خالل الفترة(
   

   مكافآت اإلدارة العلٌا

 4,323 10510 رواتب ومزاٌا أخرى قصٌرة األجل

 206  163 اتعاب حضور جلسات ومكافآت العضاء مجلس اإلدارة

 50  10 أعضاء مجلس الرقابة الشرعٌة

 
 لم ٌتم إدراج أي مخصص محدد فٌما ٌتعلق بالقروض الممنوحة ألطراؾ ذات عالقة. 

  



 بنك صحار ش.م.ع.ع   

 
 إٌااحات حول القوائم المالٌة

 )تابع( 2015مارس  31المنتهٌة فً  فترةلل  
 

 36من  25إلى هـ تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوائم المالٌة                                                 صفحة  1اإلٌضاحات المرفقة من أ

 األدوات المالٌة المشتقة  20ب
 

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

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

 وصؾ األدوات المالٌة المشتقة المستخدمة من جانب البنك أدناه:
 
 أنواع األدوات المالٌة المشتقة 1-20ب
 

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

بة لعقود عقود المقاٌضة هً اتفاقٌات تعاقدٌة بٌن طرفٌن لمقاٌضة الفائدة أو فروق صرؾ العمالت األجنبٌة استناداً إلى مبلػ تقدٌري محدد. بالنس
 ة فً العادة معدالت الفائدة الثابتة والمتؽٌرة استناداً إلى قٌمة تقدٌرٌة بعملة واحدة.   مقاٌضة معدالت الفائدة تتبادل األطراؾ المتقابل

 
الٌة بسعر محدد الخٌارات هً اتفاقٌات تعاقدٌة تنقل الحق ولٌس االلتزام إما فً شراء أو بٌع مقدار معٌن من السلع أو العمالت األجنبٌة أو األداة الم

 فً أي وقت خالل فترة زمنٌة محددة.   إما فً تارٌخ مستقبلً محدد أو
 

 المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة ألغراض التغطٌة 2-20ب
 

كجزء من إدارة أصوله والتزاماته ٌقوم البنك باستخدام األدوات المالٌة المشتقة فً أؼراض التؽطٌة بؽرض تخفٌض تعرضه لمخاطر العمالت 
 ومعدالت الفائدة. تحقق تلك التؽطٌة أدوات مالٌة محددة ومعامالت متوقعة إضافة إلى التؽطٌة االستراتٌجٌة ضد جمٌع مخاطر قائمة المركز

 .  المالً
 

ٌستخدم البنك عقود صرؾ العمالت األجنبٌة اآلجلة للتؽطٌة مقابل مخاطر عملة محددة. كما ٌستخدم البنك عقود صرؾ العمالت األجنبٌة 

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

تؽطٌة استراتٌجٌة عن طرٌق رصد إعادة تسعٌر األصول وااللتزامات المالٌة والدخول فً معدالت الفائدة ٌتم القٌام بإجراء  بالنسبة لمخاطر
ال تإهل للمحاسبة الخاصة عن التؽطٌة تتم أن التؽطٌة االستراتٌجٌة مقاٌضة معدالت فائدة لتؽطٌة حصة من مخاطر معدالت الفائدة. وحٌث 

 المالٌة المشتقة ذات الصلة على أنها أدوات للمتاجرة.  المحاسبة عن األدوات
 

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

 
 المبالغ التقدٌرٌة حسب الفترة واالستحقاق  

 سنوات 5-1 شهرا 12-3 أشهر 3خالل  المبالغ التقدٌرٌة 2015مارس 31كما فً 

لاير عمانً  
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

     

 70908 860278 3480669 4420855 عقود شراء آجل لعمالت أجنبٌة

  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

 70921 860359 3420878 4370158 عقود بٌع آجل لعمالت أجنبٌة

  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

     
 المبالػ التقدٌرٌة حسب الفترة واالستحقاق  

 سنوات 5-1 شهرا 12-3 أشهر 3خالل  المبالػ التقدٌرٌة 2014دٌسمبر  31كما فً 

لاير عمانً  
 باآلالؾ

لاير عمانً 
 باآلالؾ

لاير عمانً 
 باآلالؾ

لاير عمانً 
 باآلالؾ

     

 - 112,021 211,145 323,166 عقود شراء آجل لعمالت أجنبٌة

  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

 - 109,608 211,120 320,728 عقود بٌع آجل لعمالت أجنبٌة

  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

  



 بنك صحار ش.م.ع.ع   

 
 إٌااحات حول القوائم المالٌة

 )تابع( 2015مارس  31المنتهٌة فً  فترةلل  
 

 36من  26إلى هـ تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوائم المالٌة                                                 صفحة  1اإلٌضاحات المرفقة من أ

 
 إٌرادات الفوائد 1ج

 

 أشهر منتهٌة فً 3 أشهر منتهٌة فً 3 

 مارس 31 
2015 

 مارس 31
2014 

 لاير عمانً  
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالؾ

   

 16,678 16,835 قروض وسلؾ للعمالء

 1,152 251 مستحق من بنوك واٌداعات أخرى بسوق النقد
 332 478 أوراق مالٌةاستثمارات 

 ───── ───── 

 17,564 18,162 

 ═════ ═════ 

 
 مصروفات الفوائد 2ج

 

 أشهر منتهٌة فً 3 أشهر منتهٌة فً 3 

 مارس 31 
2015 

 مارس 31
2014 

 لاير عمانً 
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالؾ

   
 5,262 40726 ودائع العمالء

 801 801 دٌون ثانوٌة
 641 578 واقتراضات أخرى بسوق النقدمستحق لبنوك 

 79 79 سندات قابلة للتحوٌل إلزامٌاً 

  ─────  ───── 

 60184 6,783 

 ═════ ═════ 

 
 إٌرادات التشغٌل األخرى 3ج
 

 أشهر منتهٌة فً 3 أشهر منتهٌة فً 3 

 مارس 31 
2015 

 مارس 31
2014 

 لاير عمانً 
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالؾ

   
 2,561 20555 أتعاب وعموالت 

 591 586 صافً أرباح من التعامالت بعمالت أجنبٌة
 1,107 876 إٌرادات توزٌعات نقدٌة

 - 151 استرداد دٌون معدومة مشطوبة سابقا
صافً األرباح من استثمارات األوراق المالٌة 

 (36) المحتفظ بها للمتاجرة
61 

األوراق صافً األرباح المحققة من استثمارات 
 239 المالٌة المتاحة للبٌع

1,063 

  ─────   ───── 

 4,371 5,383 

 ═════ ═════ 

 

  



 بنك صحار ش.م.ع.ع   

 
 إٌااحات حول القوائم المالٌة

 )تابع( 2015مارس  31المنتهٌة فً  فترةلل  
 

 36من  27إلى هـ تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوائم المالٌة                                                 صفحة  1اإلٌضاحات المرفقة من أ

 مصروفات التشغٌل األخرى 4ج

 أشهر منتهٌة فً 3 أشهر منتهٌة فً 3 
 مارس 31 

2015 
 مارس 31

2014 
 باآلالؾ لاير عمانً لاير عمانً باآلالف 

   

 1,786 20016 تكالٌؾ تشؽٌل وإدارة
 559 557 تكالٌؾ التؤسٌس

 162 163 أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة
 12 7 مكافآت وأتعاب حضور جلسات ألعضاء مجلس الرقابة الشرعٌة 
  ─────  ───── 
 20743 2,519 

 ═════ ═════ 

 ارٌبة الدخل 5ج
 مدرج فً قائمة الدخل الشامل ( أ
  ( ب

 أشهر منتهٌة فً 3 أشهر منتهٌة فً 3 

 
 مارس 31

2015 
 مارس 31

2014 

 لاير عمانً باآلالؾ لاير عمانً باآلالف 

   مصروفات الضرٌبة 

 818 757 الضرٌبة الجارٌة
 - - تعدٌالت الفترة السابقة

 (9) (7) مصروؾ ضرٌبة مإجلة 
  ──────  ────── 

 809 750 مجموع المصروفات الضرٌبٌة
  ══════  ══════ 

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

 
 المطابقة ( ت

 أشهر منتهٌة فً 3 أشهر منتهٌة فً 3 

 مارس 31 
2015 

 مارس 31
2014 

 لاير عمانً باآلالؾ لاير عمانً باآلالف 
   

 8,766 70338 قبل الضرٌبة للعامصافً الربح 
  ══════  ══════ 

 1,052 881 ضرٌبة الدخل وفق المعدالت المذكورة أعاله

   أثر ضرٌبة لـ:
 (234) (131) مصروفات ؼٌر قابلة للخصم

 - - االٌرادات ؼٌر الخاضعة للضرائب
 (9) - تعدٌالت الفترة السابقة -

  ──────  ────── 
 809 750 مصروؾ ضرٌبة الدخل

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

 أشهر منتهٌة فً 3 أشهر منتهٌة فً 3 

 
 مارس 31

2015 
 مارس 31

2014 

 لاير عمانً باآلالؾ لاير عمانً باآلالف 
   

 (215) (208) على بنود الدخل الشامل
 192 170 على بنود الدخل الشامل اآلخر

 ────── ────── 

 (38) (23) 
 ══════ ══════ 

  



 بنك صحار ش.م.ع.ع   

 
 إٌااحات حول القوائم المالٌة

 )تابع( 2015مارس  31المنتهٌة فً  فترةلل  
 

 36من  28إلى هـ تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوائم المالٌة                                                 صفحة  1اإلٌضاحات المرفقة من أ

 )تابع( ارٌبة الدخل 5ج
 
 الربط الارٌبً د( 
 

ولم ٌتم اإلتفاق بعد مع األمانة العامة للضرائب فً وزارة المالٌة على الربط  2011إلى  2007تم اإلنتهاء من الربط الضرٌبً للبنك عن السنوات من 
ذا عرضت فً . وٌرى البنك أن أٌة ضرائب إضافٌة، إن وجدت، والمتعلقة بضرٌبة بداٌة العام لن تكون جوهرٌة إ2013و 2012الضرٌبً للبنك للعامٌن 

 .2015مارس  31المركز المالً للبنك كما فً 
 
 العائد األساسً والمعدل للسهم الواحد 6ج
 

 ٌتم احتساب العائد للسهم بقسمة صافً الربح للسنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل العام. 
 
 

 أشهر منتهٌة فً 3 أشهر منتهٌة فً 3 

 
 مارس 31

2015 
 مارس 31

2014 

 
 لاير عمانً
 باآلالف

 لاير عمانً
 باآلالؾ 

   

 7,957 60588 للفترةصافً ربح 

  ───────  ─────── 
بٌسة للسهم  100المتوسط المرجح لعدد األسهم بقٌمة 
 1,212,640 102120640 الواحد القائمة خالل الفترة )باأللؾ(  

  ───────  ─────── 
 6.562 5.433 بالبٌسة –فترة العائد األساسً للسهم الواحد لل

  ═══════ ═══════ 
 26.611 22.033 بالبٌسة –العائد األساسً للسهم الواحد للفترة )سنوي( 

   

 
 

للفترة رٌبة( ٌ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 منتهٌة فً 3 أشهر منتهٌة فً 3 

 
 مارس 31

2015 
 مارس 31

2014 

 
 لاير عمانً
 باآلالف

 لاير عمانً
 باآلالؾ 

   

 7,957 60588 صافً ربح السنة

 70 70 فوائد على سندات قابلة للتحوٌل، بعد خصم الضرائب

  ─────── ─────── 

 60658 8,027 

  ═══════ ═══════ 

 المتوسط المرجح لعدد األسهم بقٌمة

 1,251,926 102530732 بٌسة للسهم الواحد القائمة خالل العام)باأللؾ( 100

  ─────── ─────── 

 6.412 5.310 بالبٌسة() للعامالعائد المعدل للسهم الواحد 

  ═══════ ═══════ 

 26.002 21.537 العائد المعدل للسهم الواحد للعام)بالسنت(

   
 



 بنك صحار ش.م.ع.ع   

 
 إٌااحات حول القوائم المالٌة

 )تابع( 2015مارس  31المنتهٌة فً  فترةلل  
 

 36من  29إلى هـ تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوائم المالٌة                                                 صفحة  1اإلٌضاحات المرفقة من أ

 إدارة المخاطر المالٌة   د

 
من استخدامه ألدواته الهدؾ األساسً لنظام إدارة المخاطر هو حماٌة رأسمال البنك وموارده المالٌة من مختلؾ المخاطر. ٌتعرض البنك للمخاطر التالٌة 

 المالٌة:
 
 مخاطر االئتمان 
 مخاطر السٌولة 
 مخاطر السوق 
 المخاطر التشؽٌلٌة 
 

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

 للمجلس فٌما ٌتعلق بجوانب مختلفة للمخاطر والحركة فً مخاطر البنك.
 

مظاهرها المختلفة. وخالل هذه العملٌة،  تركز سٌاسات إدارة المخاطر بالبنك على تحدٌد مخاطر االئتمان وقٌاسها ورصدها وتخفٌفها بؽض النظر عن
من إنشاء ٌدرك البنك أن حركٌة السوق قد تتطلب قرارت تنحرؾ فً بعض الحاالت عن مبادئ إدارة العالقة بالعمالء ولتلبٌة مثل هذه المتطلبات البد 

 ة وكافٌة.مستوى ضئٌل وضروري من المرونة فً سٌاق االئتمان بالبنك باإلضافة إلى حماٌة/ورقابة مالئم
 

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

 ومراجعات ؼٌر دورٌة لرقابات وإجراءات إدارة المخاطر وٌتم تقدٌم تقرٌر عن نتائجها إلى لجنة التدقٌق.
 

 العمومٌة هناك لجان فرعٌة على مستوى اإلدارة إلدارة المخاطر فً األعمال. تعد لجنة األصول وااللتزامات مسإولة عن إدارة المخاطر فً المٌزانٌة
ن قبل لجنة األصول الناشئة عن إدارة السٌولة وإدارة معدالت الفائدة باالضافة إلى مضمون المخاطر المتخذة من قبل البنك. ٌتم تقدٌم اإلرشادات لإلدارة م
لتشؽٌلٌة من قبل لجنة وااللتزامات حول إدارة هذه المخاطر وٌتم إعالن اتجاه المخاطر من خالل عدة حدود ومعدالت وؼطاءات. ٌتم إدارة المخاطر ا

داث جوهرٌة المخاطر التشؽٌلٌة بمستوى اإلدارة. تم تشكٌل لجنة المخاطر والرقابة والتً تتالؾ من رئٌس دائرة المخاطر وااللتزام والتدقٌق لفحص أح
 مختلفة للمخاطر التً ظهرت واعتمدت على نقاط الضعؾ واقتراح تحسٌنات فً الرقابة، إن لزم.

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

 
 مخاطر االئتمان 1د
 

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

 شروط العقد. 
 
 إدارة مخاطر االئتمان  1-1د
 

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

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

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

 رقابة مستمرة لمخاطر االئتمان المنفصلة فً محفظة "الشركة" و "الشركات المنبثقة" باإلضافة إلى محفظة ائتمان التجزئة من خالل مجموعة 
 مراجعة القروض المستقلة التابعة لرئٌس المخاطر لدرجات المحافظ وتتبع حركة الدرجات. 

 محافظ مثل مخاطر التركٌز. قٌاس محفظة مخاطر االئتمان عبر تتبع عوامل مخاطر ال 
  لن ٌعتد البنك بالعروض المقدمة من هٌئات/أفراد تظهر أسمائهم فً قائمة البنك المركزي العمانً تحت مركز إحصائٌات االئتمان

البنكً. وبالرؼم من ذلك ٌتم إعتماد القروض فً حاالت خاصة فً وحدة أعمال األفراد بمبررات قوٌة وتخفٌؾ المخاطر لوضع 
 ار لمثل هذه العروض، وٌتم فٌما بعد تحوٌلها إلى الجهات المفوض لها وفقاً لسٌاسة قروض األفراد. اعتب

  الحد من تركٌز المخاطر لألطراؾ المقابلة والمناطق الجؽرافٌة والصناعات )للقروض والسلؾ( وبالمصدر وسٌولة السوق والدولة
 )بالنسبة الستثمارات األوراق المالٌة(.



 بنك صحار ش.م.ع.ع   

 
 إٌااحات حول القوائم المالٌة

 )تابع( 2015مارس  31المنتهٌة فً  فترةلل  
 

 36من  30إلى هـ تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوائم المالٌة                                                 صفحة  1اإلٌضاحات المرفقة من أ

 مخاطر المالٌة )تابع(إدارة ال د 
 
 مخاطر االئتمان )تابع( 1د
 
 )تابع( إدارة مخاطر االئتمان  1-1د
 
  وضع واالحتفاظ بتصنٌؾ مخاطر البنك لتصنٌؾ المخاطر وفقاً لدرجة المخاطر 

  .للخسائر المالٌة التً ٌتم مواجهتها ولتركٌز اإلدارة على المخاطر المتكررة 
  والمهارات الخاصة لوحدات العمل لتعزٌز أفضل الممارسات فً البنك إلدارة مخاطر االئتمان.تقدٌم المشورة واالرشاد 
 

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

مناسبة للحصول علٌها ضمن حساب العمٌل. ولتؽطٌة بعض المخاطر ؼٌر المتوقعة، والتً بسببها تخؾ التدفقات النقدٌة، ٌتم أخذ ضمانة على 
ٌؾ شكل أوراق مالٌة ملموسة إضافٌة مثل العقارات أو أسهم الملكٌة.  ٌطبق البنك اإلرشادات الخاصة بمدى القدرة على قبول فئات محددة لتخف

 مخاطر االئتمان. فئات الضمانات األساسٌة للقروض والسلؾ هً: 
 

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

تتم متابعة كافة قروض وسلؾ البنك بانتظام للتؤكد من االلتزام بشروط السداد المحددة.  ٌتم تصنٌؾ هذه القروض والسلؾ إلى احد أنواع 
جٌهات البنك المركزي تصنٌفات المخاطر الخمس وهً: معٌارٌة وخاصة وؼٌر معٌارٌة ومشكوك فً تحصٌلها وخسارة كما حددته نظم وتو

 الُعمانً. وتظل مسإولٌة تحدٌد الحسابات ذات المشاكل وتصنٌفها مع الدائرة المختصة بالنشاط. 
 
 مخاطر السٌولة 2د
 
 التعرض لمخاطر السٌولة 1-2د
 

 
 القٌمة الدفترٌة

إجمالً التدفق 
 شهرا   12-3 أشهر 3خالل  االسمً

عام  أكثر من
 واحد

لاير عمانً  
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

 2015مارس  31
 

 التزامات غٌر مشتقة

     

 380792 770482 1040252 2200526 2190856 مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد
 1750057 4980050 9600471 106330578 104830859 ودائع العمالء 

 0 0 310685 310685 310685 التزامات أخرى
 560558 10603 10603 590764 500404 قروض ثانوٌة

  645  159  159  70963  70287 سندات قابلة للتحوٌل إلزامٌاً 
      

 2780052 5770294 100980170 109530516 107930091 اإلجمالً 
 

 
 القٌمة الدفترٌة

إجمالً التدفق 
 شهراً  12-3 أشهر 3خالل  االسمً

عام  أكثر من
 واحد

 لاير عمانً  
 باآلالؾ

 لاير عمانً
 باآلالؾ 

لاير عمانً 
 باآلالؾ

لاير عمانً 
 باآلالؾ

لاير عمانً 
 باآلالؾ

 2014دٌسمبر  31
 

 التزامات غٌر مشتقة

     

 97,581 66,294 82,196 246,071 244,004 مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

 178,693 602,607 938,465 1,719,765 1,551,696 ودائع العمالء 

 - - 38,803 38,803 29,180 التزامات أخرى

 56,558 1,603 1,603 59,764 51,232 قروض ثانوٌة

  7,645  159  159  7,963  7,207 سندات قابلة للتحوٌل إلزامٌاً 
      

  340,477  670,663 1,061,226 2,072,366 1,883,319 اإلجمالً 
 



 بنك صحار ش.م.ع.ع   

 
 إٌااحات حول القوائم المالٌة

 )تابع( 2015مارس  31المنتهٌة فً  فترةلل  
 

 36من  31إلى هـ تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوائم المالٌة                                                 صفحة  1اإلٌضاحات المرفقة من أ

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

 على النحو التالً: 2015مارس  31كان مركز حساسٌة سعر الفائدة استناداً إلى ترتٌبات إعادة تسعٌر تعاقدٌة فً 
 

 

 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

       2015مارس  31
       األصول

 940098 940098 - - - 0.01 المركزٌةنقدٌة وأرصدة لدى البنوك 
 1350168 275    - 150427  1190466 2.04 مستحق من بنوك وإقراضات أخرى بسوق النقد

  104500459  120195  5560707 3320869  5480687 5.04 قروض وسلؾ
  2610299  300012  230129 180148  1900010 1.37 استثمارات أوراق مالٌة

  120857  120857 - - - - ممتلكات ومعدات وتركٌبات 
  20900  20900 - - - - العقارات االستثمارٌة

  300299  002993  -  -  - - أصول أخرى

 109870080 1820636 5790836 3660444 8580163  إجمالً األصول
       

       االلتزامات وحقوق المساهمٌن
  2190856 - -  770063  1420793 1.05 أخرى بسوق النقدمستحق لبنوك واقتراضات 

  104830859  7820111  1660282  4140556  1200910 1.26 ودائع العمالء 
  310685  310685 - - - - التزامات أخرى
  500404 -  500404 - - 6.50 قروض ثانوٌة

  70287 -  70287 - - 4.50 سندات قابلة للتحوٌل
 1930989 1930989  -  -  - - المساهمٌنأموال 

 109870080 100070785 2230973 4910619  2630703  مجموع االلتزامات وحقوق المساهمٌن

  - (8250149)  3550863 (1250175)  5940460  إجمالً فجوة حساسٌة سعر الفائدة

  -  -  8250149 4690285  5940460  الفجوة التراكمٌة لحساسٌة سعر الفائدة
 

  



 بنك صحار ش.م.ع.ع   

 
 إٌااحات حول القوائم المالٌة

 )تابع( 2015مارس  31المنتهٌة فً  فترةلل  
 

 36من  32إلى هـ تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوائم المالٌة                                                 صفحة  1اإلٌضاحات المرفقة من أ

 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 
 شهراً 

أكثر من عام 
 واحد

ؼٌر معرض 
لمخاطر أسعار 

 الفائدة
 

 المجموع
 

% 
لاير عمانً 

 باآلالؾ
لاير عمانً 

 باآلالؾ
لاير عمانً 

 باآلالؾ
لاير عمانً 

 باآلالؾ
لاير عمانً 

 باآلالؾ
       2014دٌسمبر  31

       األصول
 218,684 218,677  - -  7 0.01 نقدٌة وأرصدة لدى البنوك المركزٌة

 153,786 513  - 4,686 148,587 2.23 أخرى بسوق النقد واقراضاتمستحق من بنوك 
 1,423,053  12,939 593,212 194,803 622,099 4.91 قروض وسلؾ

 240,512 28,214 6,098 22,299 183,901 0.75 استثمارات أوراق مالٌة
 12,804 12,804 - - - - ممتلكات ومعدات وتركٌبات

 2,900 2,900 - -  - - العقارات االستثمارٌة
  23,656  23,388  -  -  268 - أصول أخرى

 2,075,395 299,435 599,310 221,788 954,862  إجمالً األصول

       
       االلتزامات وحقوق المساهمٌن

 244,004 53 - 65,488 178,463 0.73 مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد
 1,551,696 740,885 173,451 457,221 180,139 1.39 ودائع العمالء 

 29,180 29,180 - - - - أخرىالتزامات 
 51,232 - 51,232 - - 6.50 قروض ثانوٌة

 7,207 - 7,207 - - 4.50 سندات قابلة للتحوٌل إلزامٌاً 
 192,076 192,076  -  -  - - أموال المساهمٌن

 2,075,395 962,194 231,890 522,709 358,602 - مجموع االلتزامات وحقوق المساهمٌن

 حساسٌة سعر الفائدةإجمالً فجوة 
 

596,260 (300,921) 367,420  (662,759) -  

 الفجوة التراكمٌة لحساسٌة سعر الفائدة
 

596,260 295,339  662,759 -  -  
 
 
 مخاطر العملة 4د
 

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

ً إطار الحدود لحظٌة. ٌتم رصد المراكز المفتوحة على نحو ٌومً وٌتم استخدام استراتٌجٌات تؽطٌة لضمان المحافظة على المراكز ف
 الموضوعة. لدى البنك صافً التعرض التالً للمخاطر بالعمالت األجنبٌة:

 

2015مارس  31   2014دٌسمبر  31   

 االلتزامات األصول 
 الصافً

 االلتزامات األصول )التزامات(/ أصول
 الصافً

 )التزامات(/ أصول

       

 (81,851)  1,434,705  1,352,854 (126,787)  1,565,548  1,438,761 دوالر أمرٌكً
 (37)  117,610  117,573     -  3,093  3,093 جنٌه استرلٌنً

 (19,270)  35,832  16,562 (177)  119,863  119,686 ٌورو
 (439)  11,248,262  11,247,823  610  12,342,533  12,343,143 ٌن ٌابانً

  31   3,183  3,214  50,144  20,595  70,739 درهم إماراتً
  17,728   48  17,776  16,191 50  16,241 روبٌة هندٌة



 بنك صحار ش.م.ع.ع   

 
 إٌااحات حول القوائم المالٌة

 )تابع( 2015مارس  31المنتهٌة فً  فترةلل  
 

 36من  33إلى هـ تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوائم المالٌة                                                 صفحة  1اإلٌضاحات المرفقة من أ

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

المٌزانٌة العمومٌة والؽرض إن المعٌار الدولً لقٌاس كفاٌة رأس المال هو معدل رأس المال المخاطر والذي ٌربط بٌن رأس المال بؤصول 
 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:
 

 
 مارس 31

2015 
 دٌسمبر 31

2014 

 
 لاير عمانً
 باآلالف

 لاير عمانً
 باآلالؾ

   1رأس المال الفئة 

 114,400 1210264 رأس المال العادي

 13,815 130815 االحتٌاطً القانونً

 988 988 احتٌاطً عام

 24,167 240167 احتٌاطً قرض ثانوي

 39,268 380992 *األرباح المحتجزة

 (5,249) (50357) خسائر القٌمة العادلة 

 (4) (12) أصل ضرٌبة مإجلة

 ────── ────── 

 187,385 1930857 اإلجمالً 

 ────── ────── 

   2رأس المال الفئة 

 18,543 180768 مخصص انخفاض فً القٌمة على أساس المحفظة

 48 54 أرباح القٌمة العادلة

 25,833 250833 قرض ثانوي

 7,150 70150 سندات قابلة للتحوٌل إلزامٌاً 

 ────── ────── 

 51,574 510805 اإلجمالً

 ────── ────── 

 238,959 2450662 مجموع رأس المال النظامً

 ────── ────── 

   األصول المرجحة بالمخاطر

 1,726,345 107620210 مخاطر االئتمان ومخاطر السوق

 104,214 1030438 مخاطر التشؽٌل

 ────── ────── 

 1,830,559 108650647 مجموع األصول المرجحة بالمخاطر

 ────── ────── 

   معدل كفاٌة رأس المال

   
مجموع رأس المال النظامً معبر عنه كنسبة مئوٌة 

 %13.05 %13.17 من إجمالً األصول المرجحة بالمخاطر
 

معبر عنه كنسبة مئوٌة من  1مجموع رأسمال الفئة 
 %10.24 %10.39 إجمالً األصول المرجحة بالمخاطر

   

 لاير عمانً. 4,576,000النقدٌة  بعد استثناء توزٌعات األرباح* األرباح المحتجزة هً 

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

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

 
 2014دٌسمبر  24المإرخ فً  BM-1127( حسب التعمٌم  LCRبشؤن تؽطٌة السٌولة النسبة )  - IIIإلفصاحات المطلوبة بموجب بازل ا

 .الصادرة عن البنك المركزي العمانً ٌتوفر فً قسم عالقات المستثمرٌن من موقع البنك على اإلنترنت



 بنك صحار ش.م.ع.ع   

 
 إٌااحات حول القوائم المالٌة

 )تابع( 2015مارس  31المنتهٌة فً  فترةلل  
 

 36من  34إلى هـ تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوائم المالٌة                                                 صفحة  1اإلٌضاحات المرفقة من أ

 المعلومات القطاعٌة هـ
 

ٌة وفقاً تم عرض المعلومات القطاعٌة فٌما ٌتعلق بالقطاعات التشؽٌلٌة للبنك. ألؼراض إدارٌة، ٌتم تنظٌم البنك فً خمس قطاعات تشؽٌل
 للمنتجات والخدمات كالتالً:

 
  الخدمات المصرفٌة للشركات متضمنة القروض والودائع بما فً ذلك الحسابات الجارٌة والودائع ألجل وؼٌرها بالنسبة للعمالء من

 الشركات والمإسسات والتموٌل التجاري.
 لسحب على المكشوؾ وبطاقات االئتمان وتسهٌالت تحوٌل تشتمل الخدمات المصرفٌة لألفراد ودائع العمالء والقروض االستهالكٌة وا

 األموال.
  االستثمارات ومجموعات االستثمار المالً والخزٌنة وتشمل العقارات االستثمارٌة والبنوك االستثمارٌة والخزٌنة والشركة الدولٌة

 وعالقات الحكومة المإسسٌة.
  التسعٌر وتمتص تكلفة خسارة االنخفاض على أساس المحفظة ومصروؾ المركز الرئٌسً وٌشمل مجموع الموارد المعتبرة لتحوٌل

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

 للشركات واألفراد وفقاً لمبادئ الشرٌعة.
 
م ٌراقب الرئٌس التنفٌذي نتائج التشؽٌل من وحدات أعمالها بشكل منفصل لؽرض اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصٌص الموارد وتقٌٌم األداء. ٌت 

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

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

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

 
 . 2013أو  2014٪ أو أكثر من اجمالً اٌرادات البنك فً عام 10عمٌل خارجً واحد أو المقابل بلؽت  ال توجد اٌرادات من المعامالت مع

 
 



 بنك صحار ش.م.ع.ع   

 
 إٌااحات حول القوائم المالٌة

 )تابع( 2015مارس  31المنتهٌة فً  فترةلل  
 

 36من  35إلى هـ تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوائم المالٌة                                                 صفحة  1اإلٌضاحات المرفقة من أ

 المعلومات القطاعٌة )تابع( هـ
 

   
  

 2015مارس  31

 

الخدمات 
 المصرفٌة
 لألفراد

 الخدمات
المصرفٌة 
 للشركات

استثمارات 
ومجموعات 

 الخزٌنة االستثمار  المالٌة
 المركز

 الرئٌسً 
الصٌرفة 
 المجموع اإلسالمٌة

 
 لاير عمانً 
 باآلالف

 لاير عمانً 
 باآلالف

 لاير عمانً
 باآلالف 

 لاير عمانً
 باآلالف 

لاير عمانً 
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

        قائمة الدخل
 110380 - (10007)  382 (110)  60386  50729 صافً إٌرادات الفوائد
 40371  238 (456)  583  10271  10689  10046 إٌرادات تشؽٌل أخرى

صافً الدخل من أنشطة التموٌل للصٌرفة 
  450 450  -  -  -  -  - اإلسالمٌة

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 
 160201  688 (10463)  965  10161  80075  60775 إٌرادات تشغٌل

 (70978) (500)    - (413) (417) (20045) (40603) مصروفات التشغٌل
 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

 80223  188 (10463)   552   744   60030  20172 ربح / )خسارة(التشغٌل

    - -    -    -    -    - - مخصص انخفاض على االستثمارات

مخصص انخفاض قٌمة على أساس 
 (225) (13) (212)    -    -    - - المحفظة

 (660) - - -    - (150) (510) مخصصات محددة

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

  70338  175 (10675)   552   744  50880  10662 ربح/ )خسارة( القطاع للفترة

 (750) - (750)  - - - - مصروف ارٌبة الدخل

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

  60588 175 (20425)   552  744  50880  10662 ربح/)خسارة( للفترة

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

               

               المٌزانٌة العمومٌة

               األصول

  940098  110620  820478 -    -    -     - نقدٌة وأرصدة لدى البنك المركزي

مستحق من بنوك واٌداعات أخرى بسوق 
  1350168  60050 (40001)  920238  400881    -     - النقد

  104500459  390507    - - 635  9360911   4730406 قروض وسلؾ وتموٌل )بالصافً(

  2610299  90098    - -  2520201    -     - استثمارات متاحة للبٌع

  120857  10565  110292 -    -    -     - ممتلكات ومعدات وتركٌبات

  300299 879  290420    -    -    -     - أصول أخرى

  20900    -  20900    -    -    -     - العقارات االستثمارٌة

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 
 4730406   9360911  2930717  920238  1220089  680719  109870080  

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

               االلتزامات
مستحقات لبنوك واقتراضات أخرى بسوق 

  2190856 220777 (40001)  2010080    -    -    - النقد
  104830859 330754    -  -  60466  101650199  2780439 ودائع العمالء

  310685 10879  290806  -    -    -    - التزامات أخرى
  70287 -  70287  - - -  - سندات قابلة للتحوٌل إلزامٌاً 

  500404 -  500404  - - - - قرض ثانوي
  1930989  100309 1830680  - -  -  - حقوق المساهمٌن

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 
 2780439   101650200   60466   2010080   2670176  680719  109870080  
 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 
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 إٌااحات حول القوائم المالٌة
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 المعلومات القطاعٌة )تابع( هـ
 

 

 2014مارس  31

 

الخدمات 
 المصرفٌة

 لألفراد

 الخدمات
المصرفٌة 
 للشركات

استثمارات 
ومجموعات 

 الخزٌنة المالٌة االستثمار
 المركز

 الرئٌسً
الصٌرفة 
 المجموع اإلسالمٌة

 
 لاير عمانً

 باآلالف
 لاير عمانً

 باآلالف
 لاير عمانً

 باآلالف
 لاير عمانً

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
        قائمة الدخل

  11,379 - (941)  841  165  5,881  5,433 صافً إٌرادات الفوائد
  5,383 129 (517)  591  2,152  1,463  1,565 إٌرادات تشؽٌل أخرى

صافً الدخل من أنشطة التموٌل للصٌرفة 
 346 346 - - - - - اإلسالمٌة

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

  17,108  475 (1,458)  1,432  2,317  7,344  6,998 إٌرادات تشغٌل

 (7,347) (459)    - (381) (405) (1,852) (4,250) مصروفات التشغٌل

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

 9,761  16 (1,458)  1,051  1,912  5,492  2,748 التشغٌل/ )خسارة( ربح

  -    -    - - -    -    - مخصص انخفاض على االستثمارات

أساس مخصص انخفاض قٌمة على 
 (699) (72) (627)    - -    -    - المحفظة

 (296)    - -    - -  7 (303) مخصصات محددة

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

  8,766 (56) (2,085)  1,051  1,912  5,499  2,445 قطاع للفترةربح/ )خسارة( ال

 (809)    - (809) - - - - مصروف ارٌبة الدخل

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

  7,957 (56) (2,894)  1,051  1,912  5,499  2,445 فترةربح/)خسارة( لل

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

               

               المٌزانٌة العمومٌة

               األصول

  142,562 1,138  141,424    -    -    -    - المركزينقدٌة وأرصدة لدى البنك 
مستحق من بنوك واٌداعات أخرى بسوق 

  325,982 46,282 (3,000)  258,494  24,206    -    - النقد

  1,307,581 18,241    -    -    549  847,128  441,663 قروض وسلؾ وتموٌل )بالصافً(

  213,708 6,244    - -  207,464    -    - استثمارات متاحة للبٌع

  13,194 1,793  11,401 -    -    -    - ممتلكات ومعدات وتركٌبات

  17,866 816  17,050 -    -    -    - أصول أخرى

  2,900 -  2,900 - - - - العقارات االستثمارٌة

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

 441,663  847,128  232,219  258,494  169,775  74,514  2,023,793  

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

               االلتزامات
مستحقات لبنوك واقتراضات أخرى بسوق 

  335,356  50,446 (3,000)  287,910    -    -    - النقد

  1,420,628  12,930    -    -  6,614  1,140,425  260,659 ودائع العمالء

  35,449 1,060  34,389    -    -    -    - التزامات أخرى

  7,287 -  7,287    -    -    -    - سندات قابلة للتحوٌل إلزامٌاً 

  50,401 -  50,401    -    -    -    - قرض ثانوي

  174,672 10,078  164,594    -    -    -    - حقوق المساهمٌن

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

 260,659  1,140,425  6,614  287,910  253,671  74,514 2,023,793  

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


