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 :والمقر الرئيسي للعملالعنوان المسجل 

 

 بناية بنك صحار

 حي الميناء، 44صندوق بريد 

 مسقط 114البريدي الرمز 

 ُعمانسلطنة 

   
 

 



   ع ع م ش صحار بنك
  

 تقرير مجلس اإلدارة

 م 1320 سبتمبر 03أشهر المنتهية في ة عستالعن نتائج 
 

 المساهمون األفاضل ،،،

  

 السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته،،، 

 

في ع ، يسرني أن أقدم لكم النتائج المالية التي حققها البنك .ع.م.نيابة عن مجلس إدارة بنك صحار ش

 . م 1320سبتمبر  03بتاريخ ة أشهر المنتهية عستفترة ال

 

 م 1320 سبتمبر 03 فـية ـأشهر المنتهي التسعةالل ـخك ـبنا الـالصافيـــة التـــي حققه احـبلغـــت األرب

مليون لاير  11..22 ة مع األرباح الصـافية التي بلغتمقارن مليون لاير عماني 21.223 وقدره ا  مبلغ

في صافي  ، مسجال  بذلك نموا  ملحوظا   عماني حققها البنك خالل الفترة المماثلة من العام الماضي

المحافظة  من أجلفي بذل كافة الجهود وتركيز القدرات لبنك اويستمر هذا .  %22.1 بنسبة أرباحه

 .على مستوى األرباح والنمو المتواصل

 

 عماني في  مليون لاير  03.220حيث ارتفع من %  2.1بة سبن نا  ـرادات الفوائد تحسيفي إشهد صا

مليون لاير عماني في نفس الفترة من العام  23..02بلغ ي، ل م 1321 سبتمبر 03 الفترة المنتهية في

مليون لاير عماني في فترة  .21.12، لتبلغ   %21.2وارتفعت اإليرادات التشغيلية بنسبة .  الحالي

مليــون ريـال عمـاني التي حققها البنك خالل نفس  01.132أشهر من العام الحالي مقارنة بـ  التسعة

ارتفعت حيث % 23.1 بلغت زادت مصروفات التشغيل بنسبــةفي المقابل و.  الفترة من العام الماضي

مليون  13.222 إلى 1321عام من األولى أشهر  التسعةمليـــون ريـــال عماني في  21.222مـــن  

 .العام الحالي لاير عماني خالل نفس الفترة من 

 

لاير   ارملي 2.231رتفع من تل% 1..بنسبة  إجمالي القروض ىالفترة المنتهية من هذا العام نمخالل 

كما شهد .  م 1320 سبتمبر 03لاير عماني في  ارملي 2.120بلغ ي، ل م 1321 سبتمبر 03عماني في 

 سبتمبر 03عماني في  لاير ارملي 2.201رتفع من يل% 3..صافي القروض والسلفيات نموا  بلغ 

 2.012 عمالءوبلغت ودائع ال.   م1320 سبتمبر 03لاير عماني في  ارملي 2.112إلى  صليم ل1321

 سبتمبر 03 فيلاير عماني  ارملي 2.212، مقارنة بـ  م1320 سبتمبر 03لاير عماني في  ارملي

ويعود هذا اإلنخفاض في الودائع إلى مبادرات البنك .  %3.1 بةــبنسا ضإنخفابذلك مسّجلة  ، م1321

الهادفة لتخفيض تكلفة الفائدة على اإليداعات اآلجلة والحفاظ على مستوى هامش الفائدة في وجه 

وقد بلغت حصة البنك من سوق إئتمان القطاع .  القروض اإلنخفاض المستمر لنسب الفوائد على 

في نهاية شهر % 1...بينما بلغت حصة البنك من ودائع القطاع الخاص % 1.11الخاص نسبة 

 .م1320 أغسطس
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أنشطة  ، حيث تم تدشين فروع أعمالة استطاع البنك تحقيق العديد من النجاحات في كافة مجاالتلقد 

هذه وقد نجحت .  سعادة في فلج القبائل وفرق ومنها اإلسالمي رسميا واإلحتفال بإفتتاح ثالثة صحار 

 الشريعةأحكام  معوافقة الفروع بكسب ثقة العمالء الجدد وقاموا بفتح العديد من الحسابات المت

 . األسالمية

 

ظيف بالبنك وتوفير آليات ستراتيجية التوابهدف تطوير " المسار المهني"تعاقد البنك مع مؤسسة 

يتم التقييم وفقا  لمعايير  علمية تساعد البنك على اختيار الشخص األفضل واألنسب لكل وظيفة بحيث

ي لكل وظيفة وتحديد فستهل البنك هذا المشروع وبدأ بمراجعة الوصف الوظياوقد . حة ومحددة ضوا

كما تم تحديد األدوات التي تستخدم في عملية . المؤهالت الضرورية لكل وظيفة ومستوياتها المطلوبة 

بلغ عــدد العــاملين بالــبنك وقد . األدوات  ههذالتقييم وتم تدريب عدد من موظفي البنك على استخدام 

 .نفس الفترةمع نهاية % 13 بلـغت نســبة التعــمين و، موظـفـا   331 م1320 سبتمبر 03حـتى 

 

المختلفة كالفروع، وأجهزة الصرف  خدماته ضا خدمات متنّوعة أخرى عبر وسائلويقدم البنك أي

 اآللي،  ومركز االتصاالت باإلضافة إلى القنوات اإللكترونية مثل العمليات المصرفية عبر اإلنترنت،
للخدمات  ا  فرع 12تتكون من واسعة  خدمات وقد أصبح للبنك شبكة. والرسائل النصية القصيرة 

و  حافظاتفي معظم م جهاز صراف آلي 21 وفروع للصيرفة االسالمية  0و ةالتجاري يةمصرفال

 .واليات السلطنة

 

، و يتجلى ذلك من خالل مجاالت الخدمة االجتماعيةيمضي بنك صحار قُدما في مساهماته البارزة في 

برامجه المتعددة ضمن أنشطة البنك للمسؤولية االجتماعية، و كان أبرز المستفيدين من مبادرات بنك 

من جمعية النور للمكفوفين، و جمعية رعاية  كلخالل هذا الفصل صحار للمسؤولية االجتماعية 

خل المبكر لألطفال ذوي االحتياجات األطفال المعوقين و مركز التوحد التابع للجمعية، و جمعية التد

الخاصة، و الجمعية العمانية ألصدقاء المسنين، و الجمعية العمانية للبيئة، كما قدم البنك دعمه لجمعية 

 .في شهر رمضان المبارك دار العطاء

 

دشن البنك بالتعاون مع الجمعية  ،"أمانة... السالمة"و كجزء من حملة بنك صحار للسالمة المرورية 

بهدف تثقيف األطفال و رفع " القرية التعليمية للسالمة المرورية"العمانية للسالمة على الطرق 

مستوى الوعي لديهم حول أهمية السالمة على الطرق، و قد تم استعراض القرية في عدد من الفعاليات 

بنك صحار للمرة السابعة على  يتهرعافي ساهم  الذي 1320الهامة مثل مهرجان صاللة السياحي 

 .التوالي إيمانا منه بأهمية دعم الفعاليات الوطنية التي تعكس التاريخ و الثقافة العريقين للسلطنة

 

بجائزة  لجمعيات األهليةلاإلجتماعية و دعمه قيامة لمسئولياتة و قد توجت جهود بنك صحار في 

في   (GBFR)من " في سلطنة عمان 1320ماعية أفضل البنوك في ممارسة المسؤولية االجت"

المملكة المتحدة، و باإلضافة إلى ذلك حصد البنك عددا من الجوائز األخرى حيث احتل البنك مكانه 

عالم االقتصاد مجلة في قائمة أفضل خمس شركات كبرى من ناحية األداء في السلطنة في جائزة 

، و تعد "1320أفضل رئيس تنفيذي لعام "جائزة حيازة الرئيس التنفيذي للبنك واألعمال، إلى جانب 

 .المصرفية ةهذه السلسلة من الجوائز دليال  على التزام بنك صحار بالتميز في تقديم خدمات
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للتصنيف مجددا " فـيـتـش"وتثبيتا لمركز البنك كأحد المؤسسات الرائدة في السلطنة ، فقد منحت وكالة 

وهذا دليل على صحة تطبيق استراتيجية .  للمدى الطويل مع نظرة مستقبلية مستقرة  +BBBتصنيف 

العديد " فـيـتـش"وتغطي وكالة .  البنك طويلة األمد ، وتأكيدا على اإلدارة المتمكنة وخبراتها الواسعة 

 . ربحية البنك وإدارة المخاطرمن نواحي المؤسسة منها سالمة وقوة الميزانية العمومية و

 

كما أن البنك استمر في تحقيق نجاحات وتطورات ملحوظة في خدماته ومنتجاته وذلك  بعد دخوله 

 .الناجح في شبكات التواصل اإلجتماعي عبر اإلنترنت وإصدار البطاقة الماسية 

 

المركـــزي وموظفي البنك أتقـــدم بالشكـــرإلــى البنــك  ن أعضاء مجلس اإلدارة،في الختام، ونيابة ع

كما . منهــم نتلقاه، والتوجيــه الذي دعمهم المتواصلة لسوق المال على العمانـــي، والهيئة العام

يشرفني أن أتقدم بوافر الشكر والعرفان لموالنا حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد 

طريق التقدم والتنمية  علىالمعظم حفظه هللا ورعاه على قيادته الحكيمة التي  وضعت عمان بثبات 

 .المستدامة

 

 

 ...واللـــه ولـــي التوفــــيق

 

 

 

 

 

 عبــدهللا بن حمــيد المعمــــري

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 س اإلدارةـــــــــس مجلـــــرئي

  
 

 
 



 ع.ع.م.ش صحاربنك  

 53من  2صفحة 

 

  قائمة المركز المالي

 1320 سبتمبر 03في كما 
 

  
 سبتمبر 03

1320 
 ديسمبر 02

1321 

 لاير ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف إيضاح 

    األصول 

 121 647 68 201 1ب  البنك المركزينقدية وأرصدة لدى 

 553 583 031 555 2ب  بسوق النقدموضوعة  مستحق من بنوك وإقراضات أخرى

 1 147 325 2 115 030 5ب  (بالصافي)والتمويالت  سلف،  قروض

 132 787 298 333 4ب  أوراق ماليةاستثمارات 

 12 186 20 062 3ب  معدات وتركيباتممتلكات و

 2 333 1 933 7 ب إستثماريةعقارات 

  17 253  10 159 6ب  أصول أخرى

  305 659 2 177 686 1 

 

    االلتزامات

 224 348 111 185 8ب  بسوق النقدأخرى  وإقتراضاتمستحقات لبنوك 

 1 556 433 2 010 153 3ب  ودائع العمالء

 53 858 00 999 13ب  التزامات أخرى

 33 333 53 333 11ب  ثانوية قروض

  -  1 253 12 ب سندات ملزمة التحويل

  855 861 2 287 742 1 

 

     ساهمين حقوق الم

 133 333 223 333 15ب  رأس المال 

 8 337 6 253 14ب  احتياطي قانوني

 415 520 13 ب       إحتياطي عام

 (831) (2 595) 17ب  احتياطي القيمة العادلة

 4 176 5 281 11 ب إحتياطي قروض ثانوية

  55 143  53 155  محتجزةأرباح 

  063 282  883 144 

    

  305 659 2 177 686 1 

 

  144.883  258.139 16ب  (سنتبال)صافي األصول للسهم الواحد 

 235 333 125 912 18ب  اللتزامات العرضيةا

 172 228 559 952 18ب  االرتباطات

 

 

 :ووقعها بالنيابة عنه كل من 1320أكتوبر  03 بتاريخوصرح بإصدارها  المدرجة  الماليةمجلس اإلدارة القوائم اعتمد 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

  نائب رئيس مجلس اإلدارة  رئيس مجلس اإلدارة   

 
 

 

 

 .تكون جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 5دإلى  2أالمدرجة بالصفحات من  والمعلومات التفسيرية األخرى اإليضاحات



 ع.ع.م.ش صحاربنك  

 53من  5صفحة 

 قائمة الدخل الشامل

 1320سبتمبر  03 المنتهية في للفترة

 

 

 

 يضاحإ 

أشهر منتهية  9

سبتمبر  03  في

1320 

أشهر منتهية  3

سبتمبر  53  في

2312 

أشهر منتهية  0

 سبتمبر 03  في

1320 

أشهر منتهية  5

 سبتمبر 53  في

2312 

  

لاير ُعماني 

 باآلالف

 

لاير ُعماني 

 باآلالف

 

لاير ُعماني 

 باآلالف

 

لاير ُعماني 

 باآلالف

 

 18 371 21 686 35 342 50 685 1ج  إيرادات الفوائد

  (8 126)  (1 216) (22 333) (11 259) 2ج  مصروفات الفوائد 

 13 454 23 893 53 445 02 128  صافي إيرادات الفوائد

 - 221 - 218  صافي الدخل من الصيرفة االسالمية

  2 542  5 125  6 672  23 915 5ج  إيرادات تشغيل أخرى 

  12 667  25 312  58 233  51 621  إيرادات التشغيل 

      

      مصروفات التشغيل

 (5 345) (5 292) (13 685) (21 355)  تكاليف الموظفين

 (2 335) (1 081) (3 813) (8 913) 4ج  المصروفات األخرى للتشغيل 

  (323)  (095)  (1 353)  (2 252) 3ب  االستهالك 

  (225 13) (141 18) (951 8)  (117 7)  
      

 7 773 6 389 23 374 11 131  ربح التشغيل
      

 - - (16) -  ستثماراتاإلمخصص 

 (583) (891) (1 533) (2 508) 5ب  مخصص ٳنخفاض قيمة على أساس المحفظة

  (281)  (551)  (1 357)  (2 335) 5ب  مخصص محدد لإلنخفاض في القيمة

  3 333  8 903  16 637  13 182  قبل خصم الضريبة الربح

      

  (758)  (115)  (1 384)  (1 252) 3ج  مصروف ضريبة الدخل

      

  3 571  8 258  13 622  26 223  فترةعن الالربح 

      

      خرآ شامل دخل

لألصول المالية  رات في القيمة العادلةيصافي التغي

 ضريبة الدخل صافي بعد خصم المتاحة للبيع

 539  266 1  160  681  

      

  681  160  1 266  539  دخل شامل آخر عن الفترة، بعد خصم الضريبة

      

  7 142  8 909  17 333  26 529  عن الفترةالدخل الشامل  إجمالي

      

 3.571 5.598 13.622 28.891 7ج (بالبيسة) فترةالعن  ربحية السهم الواحد األساسية

 21.273 11.130 21.323 11.021 7ج (سنتبال) فترةالعن  ربحية السهم الواحد األساسية

 5.140 5.556 13.365 28.282 7ج (بالبيسة) فترةالعن  الواحد المعدلةربحية السهم 

 20.391 12.825 23.132 12.836 7ج (لسنتبا) فترةالعن  ربحية السهم الواحد المعدلة
      

      فترةعن الالربح 

 3 571 8 055 13 622 26 585  المصرف التجاري

     -        (296)           -   (555)  الصيرفة االسالمية

  3 571  8 258  13 622  26 223  االجمالي

 

 

 

 .تكون جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 3دإلى  1أالمدرجة بالصفحات من  خرىألوالمعلومات التفسيرية ا اإليضاحات



 ع.ع.م.ش صحاربنك  

 53من  4صفحة 

  ساهمين يرات في حقوق الميقائمة التغ

 1320سبتمبر  03 المنتهية في للفترة

 
 رأس 

 المال

 االحتياطي

 القانوني

اإلحتياطي 

 العام

 احتياطي

 القيمة العادلة

 احتياطي

 قروض ثانوية

 األرباح

 المجموع المحتجزة

لاير ُعماني  

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

        

 128 787 24 732  - (2 354) 415 3 633 133 333  2312يناير  1الرصيد كما في 

        

        فترةإجمالي الدخل الشامل ربح ال

 13 622 13 622 - - - - - صافي الربح عن الفترة

دخل شامل آخر للفترة صافي التغير في 

القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة 

 1 266 - - - للبيع بعد خصم الضريبة 

 

 

 

- - 266 1 

        

  (86)-  -    (86) -  -   - مالية متاحة للبيع أستثماراتمحرر من بيع 

        

 17 312 13 622-  1 133   -          -          -        إجمالي الدخل الشامل

 -  -  -   -  م2311توزيعات نقدية مدفوعة عن عام 

 

  -(333 8) (333 8) 

        

 156 338  52 524-    (844) 415 3 633 133 333 2312سبتمبر  53الرصيد كما في 

 

  (844) 415 3 633 133 333 2312أكتوبر  1الرصيد كما في 

 

  -524 52  338 156 

        

        فترةإجمالي الدخل الشامل ربح ال

 6 283 6 283 --        -         - -        صافي الربح عن الفترة
 

 صافي التغير في القيمة العادلة

الستثمارات المتاحة للبيع بعد خصم ل

 1 733-           -   -              الضريبة

 

 

- 
- 733 1 

        

  -  (7 478)  4 176  -  -  2 531  - التحويالت

        

 144 883  55 143  4 176  (831)  415  8 337  133 333 2312ديسمبر  51الرصيد كما في 

        

لاير ُعماني  

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

ُعماني لاير 

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف
        

 255 663 00 255  5 281  (652)  520  6 338 233 333  1320يناير  2الرصيد كما في 

        إجمالي الدخل الشامل 

 26 223 26 223 -- - - -  فترةربح ال

        للفترة دخل شامل آخر

صافي التغير في القيمة العادلة 

لالستثمارات المتاحة للبيع بعد خصم 

 539- - -  (5إيضاح ب) الضريبة

 

 

-  -539 

  (2 250)  -  -  (2 250)  -  -  - مالية متاحة للبيع أستثماراتمحرر من بيع 

 21 088 26 223 - (155)       -         -         -   للفترة إجمالي الدخل الشامل

        

 23 333 - - - - - 23 333 األفضليةأصدار أسهم حق 

 205 - - - - 205 - مصاريف اصدار حق األفضلية

 (1 253) (1 253) - - - - - التحويالت

  (0 653)  (0 653)  -  -  -  -  - 1321توزيعات نقدية مدفوعة عن عام 

        

 282 063  53 155  5 281  (2 595)  520  6 253 223 333 1320سبتمبر  03الرصيد كما في 

 

 

 .تكون جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 3دإلى  1أالمدرجة بالصفحات من  والمعلومات التفسيرية األخرى اإليضاحات



 ع.ع.م.ش صحاربنك  

 53من  3صفحة 

 

  ةيالنقد اتقائمة التدفق

 1320سبتمبر  03 المنتهية في للفترة
 

 2312سبتمبر  53 1320سبتمبر  03 

لاير ُعماني  

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

   أنشطة التشغيل

 16 637 13 182 الربح قبل الضريبة

   :لـ تسويات

 1 353 2 252 االستهالك

 2 538 1 553 واالستثمارات اإلئتمانخسائر انخفاض قيمة 

 (241) (2 969) األرباح  من بيع األوراق المالية

 (7) (5) أرباح  من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

  (1 643)  (619) استثماراتفوائد من 

   

 13 711 12 303 رأس المال العاملأرباح التشغيل قبل التغيرات في 

 (123 538) (63 103) القروض والسلف 

 3 831 (6 291) األصول األخرى

 243 368 (20 859) ودائع العمالء 

 (13 333) 83 351 النقدبسوق أخرى  واقتراضاتمستحقات لبنوك 

 (73 848) 206 318 بنوك واقراضات أخرى بسوق النقدمستحق من 

 (13 331) 5 868 التزامات أخرى

 (22 433) (23 596) إستثمارات محتفظ بها للمتاجرة

   

 47 135 223 825 أنشطة التشغيل (المستخدم في/)النقد الناتج من

  (1 843)  (1 656)  ةمدفوعة دخل ضريب

   

  44 515 231 151 أنشطة التشغيل  ( المستخدم في/)منصافي النقد 

 أنشطة االستثمار
  

 (7 827) (21 361) شراء استثمارات 

 7 438 28 156 استرداد اإلستثمارات/ متحصالت بيع

 (1 432) (1 001) معدات وتركيباتممتلكات وشراء 

 7 - معدات وتركيباتممتلكات وبيع  متحصالت

  1 643  619 فوائد مستلمة من اإلستثمارات 

   

  (13)  (1 001) أنشطة االستثمار من(/المستخدم في)صافي النقد 

   

    أنشطة التمويل

-          23 333 أصدار أسهم حق األفضلية

-          205 تكاليف إصدار الحقوق

  (8 333)  (0 653) توزيعات أرباح مدفوعة

   

  (8 333)  8 165 الناتج من أنشطة التمويل(/المستخدم في) النقدصافي 

   

 57 234 222 139 النقد يماثلالتغير في النقد وما صافي 

  135 287  215 186 الفترةالنقد في بداية  يماثلالنقد وما 

   

  183 383  108 911 الفترةالنقد في نهاية  يماثلالنقد وما 

   :ممثالً في

 131 671 68 201  ةك المركزيووأرصدة لدى البننقد 

 138 434 215 110 مستحق من بنوك واقراضات أخرى بسوق النقد

 123 113 250 965  أوراق مالية استثمارات

 (314 633) (211 926) أخرى بسوق النقد وإقتراضاتمستحقات لبنوك 

   

 911 108 383 183 
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 1320سبتمبر  03المنتهية في  فترةلل

 

 53من  7صفحة 

 

 

 الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية 2أ
 

ية عامة وهو يقوم ُعمانكشركة مساهمة  2336مارس  4في  ُعمانفي سلطنة "( البنك)" ع.ع.م.شتم تأسيس بنك صحار 

من وتقديمها للشركات ولألفراد  التجارية واألستثمارات والصيرفة األسالمية بصفة أساسية بمزاولة األنشطة المصرفية

 األنشطة المصرفيةالبنك  يمارس . في السلطنةفروع للصيرفة األسالمية  5للمصارف التجارية و فرعاً  23خالل شبكة من 

بموجب ترخيص مصرفي صادر عن البنك المركزي  ُعمانفي سلطنة التجارية واألستثمارات والصيرفة األسالمية 

 . 2336 أبريل 3عملياته التشغيلية في  بدأ البنك . ي وهو مشمول بنظام البنك المركزي لتأمين الودائع المصرفيةُعمانال

 اإلدراج الرئيسي للبنك هو في .ُعمان، مسقط، سلطنة 114حي الميناء رمز بريدي  44ب .العنوان المسجل للبنك هو ص

 .سوق مسقط لألوراق المالية
 

 (.365 - 2312ديسمبر  51) 2315سبتمبر  53موظفاً كما في  733 يعمل بالبنك

 

 أساس اإلعداد 1أ
 

أن هذه بيانات مالية مرحلية مختصرة، فهي ال تحتوي على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة للبيانات المالية الكاملة 

 التي يتم إعدادها وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية بالتالي ينبغي قرائتها باإلقتران مع البيانات المالية السنوية للبنك كما

 .م2312ديسمبر  51في 

 

 فقرة االلتزام 2-1أ
 

 1364تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ومتطلبات قانون الشركات التجارية الُعماني لعام 

 .وتعديالته ومتطلبات اإلفصاح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال ولوائح البنك المركزي الُعماني المطبقة

 

 القياسأساس  1-1أ
 

تم إعداد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية فيما عدا األدوات المالية المشتقة واألصول المالية المتاحة للبيع التي تم 

 .قياسها بالقيمة العادلة

 

 العملة التنفيذية وعملة العرض 0-1أ
 

تم . للبنك وبالدوالر األمريكي أيضاً تسهيال للقاريءتم عرض هذه القوائم المالية بالريال الُعماني وهي العملة التنفيذية 

دوالر  1تحويل المبالغ بالدوالر األمريكي المعروضة في هذه القوائم المالية من مبالغ بالريال الُعماني بسعر صرف يعادل 

ر األمريكي إلى تم تقريب جميع المعلومات المالية المعروضة بالريال الُعماني والدوال. لاير ُعماني 3.583= أمريكي 

 .أقرب ألف

 

 استخدام التقديرات واإلجتهادات 5-1أ
 

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

لمصروفات الصادر عنها وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ األصول وااللتزامات والدخل وا

 .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. التقرير
 

تستند التقديرات واالفتراضات المصاحبة لها على البيانات التاريخية وعلى العديد من العوامل األخرى التي يعتقد البنك أنها 

قيم الدفترية لألصول وااللتزامات التي ال تكون معقولة في ظل الظروف وتشكل نتائجها أساساً للقيام بوضع تقديرات عن ال

 .واضحة من مصادر أخرى
 

يتم إدراج تعديالت التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم . تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها بشكل مستمر

تعديل والفترات المستقبلية إذا كان التعديل مؤثراً فيها تعديل التقدير إذا كان التعديل مؤثراً على تلك الفترة فقط أو في فترة ال

يتم مناقشة التقديرات، التي يعتبر البنك أن لها مخاطر جوهرية لتعديالت هامة في . على الفترة الحالية والفترات المستقبلية

 .أ 4اإليضاح 
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 وتتعلق بأعمال البنك 1321التطبيق في عام المعايير والتعديالت والتفسيرات التي دخلت حيز  5-1أ
 

قام البنك بتطبيق كافة المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة عن  2315سبتمبر  53بالنسبة للربع المنتهي في 

التابعة ( اللجنة)واللجنة التطبيقية لتفسيرات معايير التقارير المالية الدولية ( المجلس)مجلس المعايير المحاسبية الدولية 

 .2315يناير  1للمجلس والتي تتعلق بعملياته والتي دخلت حيز التطبيق بالنسبة للفترات التي تبدأ في 
 

لم ينتج عن تطبيق هذه المعايير والتفسيرات أية تغييرات في السياسات المحاسبية للمجموعة كما لم يؤثر على المبالغ 

 .المذكورة في الفترة الحالية

 

معايير والتعديالت والتفسيرات على المعايير الحالية والتي لم تدخل حيز التطبيق بعد ولم يطبقها البنك بصورة ال 8-1أ

 :مبكرة
 

تم نشر المعايير والتعديالت والتفسيرات التالية على المعايير الحالية والتي أصبحت إجبارية بالنسبة للفترات المحاسبيـة 

أو بعد ذلك التاريخ أو في فترات الحقة، ولكن لم يطبقها البنك بصورة مبكرة وال يمكن  2314يناير  1للبنك التي تبدأ في 

 .2315سبتمبر  53بصورة معقولة كما في تقدير هذه المعايير والتفسيرات 

 األصول واإللتزامات الماليةموازنة حول " العرض: األدوات المالية" - 52تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 .(2314يناير  1مـن يدخـل حيز التطبيق )

 (.2313يناير  1مـن  يدخـل حيز التطبيق" )األدوات المالية" - 3معيار التقارير المالية الدولي رقم 

 

 سات المحاسبية الجوهرية ايالس 0أ
 

تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل متوافق من قبل البنك لكافة الفترات المعروضة في هذه القوائم المالية ما لم 

 .ينص على غير ذلك

 

 المعامالت بالعملة األجنبية  2-0أ
 

يتم تحويل .  يتم تحويل المعامالت بالعملة األجنبية إلى عمالت التشغيل بأسعار الصرف الفورية السائدة في تاريخ المعاملة

األصول وااللتزامات المالية المسجلة بالعمالت األجنبية إلى عملة التشغيل للشركة وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ 

ت األجنبية في البنود المالية هي الفرق بين التكاليف المهلكة بعملة التشغيل في بداية الفترة أرباح أو خسائر العمال. المعاملة

والتي تتم تسويتها بمعدل الفائدة الحقيقي والمدفوعات خالل الفترة والتكاليف المهلكة بالعمالت األجنبية المحولة بسعر 

بالعملة األجنبية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة يتم تحويلها إلى األصول وااللتزامات غير المالية . الصرف في نهاية الفترة

فروق العملة األجنبية الناتجة عن التحويل يتم إدراجها . عملة التشغيل بسعر الصرف السائد بتاريخ تحديد القيمة العادلة

يتم . التي تدرج بالدخل الشامل اآلخر بقائمة الدخل الشامل بإستثناء األصول غير المالية مثل األسهم المصنفة كمتاحة للبيع

قياس األصول وااللتزامات غير المالية بتكلفتها التاريخية بالعملة األجنبية ويتم تحويلها باستخدام معدل الصرف السائد 

 . بتاريخ المعاملة

 

 إدراج اإليرادات والمصروفات 1-0أ
 

 إيراد ومصروف الفائدة أ-1-0أ
 

معدل الفائدة الحقيقي هو . الفائدة في قائمة الدخل الشامل باستخدام طريقة معدل الفائدة الحقيقييتم إدراج إيراد ومصروف 

المعدل الذي يجعل خصم المدفوعات النقدية المستقبلية والمقبوضات المقدرة طوال العمر المقدر لألصل أو االلتزام المالي 

يتم تحديد معدل الفائدة الحقيقي عند . دفترية لألصل أو االلتزام الماليمساوياً للقيمة ال( أو لفترة أقصر، إن كان ذلك مالئماً )

يتضمن إيراد ومصروف الفائدة المعروض في قائمة . االلتزام المالي وال يتم تعديله في وقت الحق/اإلدراج المبدئي لألصل

 :الدخل الشامل
 

 س معدل الفائدة الحقيقي؛الفائدة على األصول وااللتزامات المالية بالتكلفة المهلكة على أسا 

 الفائدة على األوراق المالية لالستثمارات المتاحة للبيع على أساس معدل الفائدة الحقيقي؛ 

  والبنود المغطاة ذات الصلة عندما ( متضمنة عدم فعالية التغطية)التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المؤهلة

 .يكون خطر معدل الفائدة هو الخطر المغطى
 

 .  تدرج إيرادات الفوائد المشكوك في تحصيلها ضمن مخصص انخفاض القيمة ويستبعد من الدخل حتى يتم استالمها نقداً 
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 (تابع)السياسات المحاسبية الجوهرية  0أ

 

 (تابع) إدراج اإليرادات والمصروفات 1-0أ

 

 أرباح وخسائر القيمة العادلة ب-1-0أ
 

ت المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر واألصول المالية المتاحة للبيع يتم عرضها في التغيرات في القيمة العادلة للمشتقا

 .قائمة الدخل الشامل
 

يعرض صافي الدخل من األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر والذي يتضمن جميع التغيرات 

 .العمالت األجنبية بقائمة الدخل وتوزيعات األرباح وفروق صرفالمحققة وغير المحققة في القيمة العادلة والفائدة 

 

 إيراد توزيعات األرباح ج-1-0أ
 

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

 

 الرسوم والعموالت د-1-0أ
 

ل الفائدة الحقيقي لألصل أو االلتزام يتم إدراج إيراد ومصروفات الرسوم والعموالت والتي تشكل جزءاً ال يتجزأ من معد

 .ي في قياس معدل الفائدة الحقيقيالمال
 

يتضمن إيراد الرسوم والعموالت أتعاب خدمة الحسابات والرسوم ذات الصلة باالئتمان ورسوم االستشارات والرسوم 

يتم إدراج هذه . ض المشتركةاإلدارية األخرى وأتعاب اإلدارة اآلخرى وعموالت المبيعات ورسوم الودائع ورسوم القرو

 . الرسوم والعموالت عند أداء الخدمات ذات الصلة

 

 المخصصات هـ-1-0أ
 

يتم إدراج المخصص إذا كان لدى البنك التزام قانوني أو استداللي جاري، كنتيجة لحدث ماضي، يمكن تقديره بشكل يعتمد 

المخصصات تعادل التكلفة المهلكة .  لسداد اإللتزاماتعليه ومن المحتمل أن يتطلب تدفق خارج للمنافع اإلقتصادية 

لإللتزامات المستقبلية التي يتم تحديدها بخصم التدفقات النقدية المستقبلية بمعدل ما قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات 

 .السوق الحالي للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة باإللتزام

 

 مقاصة اإليراد والمصروف و-1-0أ
 

يتم عرض اإليرادات والمصروفات على أساس الصافي فقط عندما تسمح المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بذلك أو 

 .بالنسبة للمكاسب والخسائر التي تنشأ من مجموعة معامالت مماثلة لألنشطة التجارية للبنك

 

 األصول وااللتزامات المالية 0-0أ
 

 التصنيف أ-0-0أ
 

بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وقروض ومديونيات : أصوله المالية ضمن الفئات التاليةيصنف البنك 

وتحدد .  ويعتمد التصنيف على الغرض من إقتناء األصول المالية.  وإستثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق ومتاحة للبيع

 .اإلدارة تصنيف أصولها المالية عند اإلدراج األولي

 

 مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرأصول 
 

يصنف األصل المالي .  األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر هي أصول مالية محتفظ بها للمتاجرة

المشتقة كمحتفظ بها وتصنف األدوات المالية .  في هذه الفئة إذا تم إقتناءه في األساس بغرض البيع على المدى القصير

 .للمتاجرة إال إذا صنفت كأدوات تغطية
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 (تابع) األصول وااللتزامات المالية 0-0أ
 

 (تابع) التصنيف أ-0-0أ

 

 قروض ومديونيات
 

القروض والمديونيات هي أصول مالية غير مشتقة لها دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وليست مدرجة في سوق نشط وال ينووي 

 .  البنك بيعها فوراً على المدى القريب
 

تدرج القروض والمديونيات مبدئيا بالقيمة العادلة، وهو المقابل النقدي إلنشاء أو شراء القرض بما في ذلك تكاليف 

المعاملة، وتقاس الحقاً بالقيمة المهلكة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال بإستثناء المخصصات المحددة والجماعية 

يتم تكوين المخصص المحدد إلنخفاض القيمة ".  مخصص إنخفاض قيمة"مل لإلنخفاض بالقيمة وتدرج بقائمة الدخل الشا

مقابل القيمة الدفترية للقروض والمديونيات التي تحدد على أنها أنخفضت قيمتها بناءاً على مراجعات منتظمة للرصيد القائم 

ج القروض والمديونيات في قائمة تدر.  لتخفيض القروض والمديونيات التي أنخفضت قيمتها إلى قيمتها القابلة لإلسترداد

 ".  إيرادات فوائد"تدرج الفائدة على القروض في قائمة الدخل الشامل كـ.  المركز المالي كقروض وسلف لبنوك أو عمالء

 

 محتفظ بها حتى اإلستحقاق
 

لتحديد وفتورات إسوتحقاق األصول المالية المحتفظ بها حتى اإلستحقاق هي أصول مالية غير مشتقة لها دفعات ثابتة أو قابلة ل

ثابتة والتي يكون للبنك النية اإليجابية والقدرة على اإلحتفاظ بها حتى اإلستحقاق والتوي ال تكوون مصونفة بالقيموة العادلوة مون 

 .خالل األرباح أو الخسائر أو كمتاحة للبيع
 

إلضووافية وتقوواس الحقوواً بالتكلفووة المهلكووة وتوودرج هووذه األصووول مبوودئياً بالقيمووة العادلووة متضوومنة تكوواليف المعاملووة المباشوورة وا

 .بإستخدام طريقة الفائدة الفعالة
 

في حوال انخفواض القيموة، تودرج ".  إيرادات فوائد"تدرج فوائد االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق في قائمة الدخل كـ

".  انخفواض قيموة االسوتثمارات"لودخل كوـخسارة انخفاض القيمة كاستقطاع من القيمة الدفتريوة لالسوتثمار وتودرج فوي قائموة ا

 .    االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق تتضمن سندات شركات وأدوات دين أخرى
 

 أصول مالية متاحة للبيع
 

األصول المالية المتاحة للبيع هي أدوات ماليوة غيور مشوتقة إموا أن تكوون مصونفة فوي هوذه الفئوة أو غيور مصونفة فوي أيوة فئوة 

 .أخرى
 

االستثمارات المتاحة للبيع هي أصول مالية ينوى االحتفاظ بها لفترة غير محددة ويمكون بيعهوا للوفواء باحتياجوات السويولة أو 

التغييوورات فووي معوودالت الفائوودة أو معوودالت الصوورف أو أسووعار األسووهم أو تلووك التووي لووم تصوونف كقووروض ومووديونيات أو 

 . الية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةاستثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق أو أصول م
 

تدرج األصول المالية المتاحة للبيع بشكل مبودئي بالقيموة العادلوة، وهوو المقابول النقودي متضومناً أيوة تكواليف معاملوة، وتقواس 

القيموة وأربواح وخسوائر  الحقاً بالقيمة العادلة مع إدراج األرباح والخسائر في قائمة الدخل الشامل، باستثناء خسائر انخفاض

إذا توم تحديود انخفواض قيموة األصول الموالي المتواح للبيوع، .  صرف العمالت األجنبية، إلى أن يتم إلغاء ادراج األصل المالي

.  تدرج األرباح والخسائر المتراكمة المتحققة والمدرجة سابقاً في قائمة الدخل الشامل اآلخور تودرج فوي قائموة الودخل الشوامل

وتصونف أربواح وخسوائر العموالت األجنبيوة لألصوول النقديوة كمتاحوة .  لفائدة تحتسب باستخدام طريقة الفائودة الفعالوةإال إن ا

توودرج توزيعووات األربوواح ألدوات الملكيووة المتاحووة للبيووع فووي قائمووة الوودخل الشووامل .  للبيووع وتوودرج فووي قائمووة الوودخل الشووامل

 .المدفوعاتالستالم ، عندما ينشأ حق البنك "إيرادات تشغيل أخرى"كـ

 

 

 اإلدراج  ب-0-0أ

 

يقوم البنك بشكل مبدئي بإدراج القروض والسلفيات والودائع واألوراق المالية الخاصة بالدين الصادرة وااللتزامات الثانوية 

البنك طرفاً ويتم مبدئياً إدراج جميع األصول واإللتزامات المالية األخرى بتاريخ المتاجرة حينما يكون . في تاريخ  نشأتها

 .في الشروط التعاقدية لألدوات

 



 ع.ع.م.ش صحاربنك 

 القوائم المالية إيضاحات حول 

 (تابع) 1320سبتمبر  03المنتهية في  فترةلل

 

 53من  13صفحة 

 

 (تابع)السياسات المحاسبية الجوهرية  0أ

 

 (تابع)األصول وااللتزامات المالية  0-0أ

 

 اإلستبعاد ج-0-0أ

 

يقوم البنك بإستبعاد أصل مالي عندما ينتهي مفعول الحقوق التعاقدية في التدفق النقدي من األصل أو عند تحويل الحقوق في 

التدفقات النقدية التعاقدية من األصل المالي في معاملة يتم فيها التحويل الجوهري لجميع مخاطر وعوائد الملكية  قبض

 .يقوم البنك بإستبعاد االلتزام المالي عندما يتفرغ من التزاماته التعاقدية أو إلغائها أو انتهاء أمدها. لألصل المالي

 

 ليةمقاصة األصول وااللتزامات الما د-0-0أ

 

تتم مقاصة األصول وااللتزامات المالية وعرض صافي المبلغ في قائمة المركز المالي، فقط عندما يكون لدى البنك حق 

قانوني في مقاصة جميع المبالغ وأن يكون راغباً إما في السداد على أساس الصافي أو تحقق األصل وسداد االلتزام في نفس 

 .الوقت

 

 كةقياس التكلفة المهل هـ-0-0أ

 

التكلفة المهلكة لألصل أو االلتزام المالي هي المبلغ الذي يتم به قياس األصل أو االلتزام المالي عند اإلدراج المبدئي ناقصاً 

المدفوعات الرئيسية ومضافاً إليه أو مخصوماً منه اإلهالك المتراكم باستخدام طريقة معدل الفائدة الحقيقي ألي فرق بين 

 . ج والمبلغ المستحق ناقصاً أية خصومات لالنخفاض في القيمةالمبلغ المبدئي المدر

 

 قياس القيمة العادلة و-0-0أ

 

تم . يتطلب عدد من السياسات المحاسبية وافصاحات البنك تحديد القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية وغير المالية

وحيثما ينطبق، تم .  عدد من السياسات واألساليب المحاسبية أو اإلفصاح إستناداً إلى/تحديد القيمة العادلة إلغراض قياس و

اإلفصاح عن معلومات حول افتراضات أجريت عند تحديد القيم العادلة ضمن اإليضاحات المعنية بذلك األصل أو االلتزام 

 .تحديداً 

 

ى القيمة الحالية بالسوق بالنسبة لالستثمارات التي ال يوجد لها سعر سوقي مدرج يتم تحديد تقدير معقول بالرجوع إل

ال يتم خصم االستثمارات ذات فترات االستحقاق . الستثمار مماثل أو تستند إلى التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة

 . القصيرة

 

ائدة القيمة العادلة للقروض والسلف يتم تقديرها استناداً إلى القيمة الحالية للتدفقات النقدية المخصومة باستخدام معدالت الف

 .السائدة بتاريخ التقرير

 

وإذا لم تتوفر األسعار المدرجة، تقدر القيمة .  ترتكز القيمة العادلة لعقود الصرف اآلجلة على األسعار المدرجة، إن توفرت

العادلة عن طريق خصم الفرق بين السعر اآلجل المتعاقد عليه والسعر األجل الحالي للفترة المتبقية لالستحقاق باستخدام 

ترتكز القيمة العادلة لمبادالت معدل الفائدة على (. استناداً على سندات حكومية)معدل فائدة غير معرض للمخاطر 

ويتم اختبار تلك التسعيرات لتحديد مدى معقوليتها عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة . تسعيرات الوسيط

تعكس القيم العادلة .  ام معدالت السوق الحالية ألدوات مشابهة بتاريخ القياساستناداً إلى شروط واستحقاق كل عقد وباستخد

ئتمان لألداة وتتضمن تسويات تأخذ بالحسبان مخاطر االئتمان الخاصة بالبنك والطرف المقابل عندما يكون إلمخاطر ا

 .مالئماً 

 

تحتسب القيمة العادلة، التي تحدد ألغراض اإلفصاح، إستناداً الى القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية ألصل المبلغ 

 . والفوائد مخصومة حسب سعر الفائدة بالسوق بتاريخ التقرير
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 (تابع)السياسات المحاسبية الجوهرية  0أ
 

 (تابع)األصول وااللتزامات المالية  0-0أ
 

 تحديد وقياس انخفاض قيمة األصول المالية  ز-0-0أ
 

 أصول مدرجة بالتكلفة المهلكة (2)
 

.  بتاريخ التقرير بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على إنخفاض قيمة أصول موالي أو مجموعوة أصوول ماليوةالبنك يقوم 

بالقيمووة إذا، فقووط إذا، كووان هنوواك دليوول توونخفض قيمووة أصوول مووالي أو مجموعووة أصووول ماليووة ويووتم تكبوود خسووارة اإلنخفوواض 

ويوجوود لحوودث ( حوودث خسووارة)موضوووعي النخفوواض القيمووة نتيجووة لحوودث أو أكثوور موون حوودث بعوود التسووجيل األولووي لألصوول 

أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقودرة لألصول الموالي أو مجموعوة األصوول الماليوة والتوي ( أو األحداث)الخسارة ذاك 

يتضمن الدليل الموضوعي على إنخفاض قيمة أصل مالي أو مجموعة أصول مالية بيانات .  ا بشكل يعتمد عليهيمكن تقديره

يمكن مالحظتها والتي يرد إلى عناية البنك حول أحداث الخسارة واألخذ باإلعتبار اإلرشادات الصادرة عن البنك المركوزي 

 :الُعماني
 

 صعوبة مالية جوهرية للمصدر أو الملتزم. 

 مخالفة العقد، مثل العجز عن أو التأخر في سداد الفوائد أو دفعات أصل المبلغ المستحقة. 

  تنازالً للمقترضين ألسباب إقتصادية أو قانونية تتعلق بصعوبة مالية لدى المقترض، والتي في غيابها البنك منح

 .ال ينظر المقرض بموضوع ذلك التنازل

  في مرحلة إفالس أو إعادة هيكلة مالية جوهريةأن يصبح من المحتمل أن يدخل المقترض. 

 إختفاء سوق نشط لذلك األصل المالي بسبب صعوبات مالية. 

  بيانووات قابلووة للمالحظووة تشووير إلووى وجووود إنخفوواض قابوول للقيوواس فووي التوودفقات النقديووة المسووتقبلية المقوودرة موون

باإلمكوان تشوخيص اإلنخفواض باألصوول مجموعة أصول مالية منذ التسجيل األولي لتلك األصول ولوو لوم يكون 

المالية الفردية بالبنك متضمنة تغييرات عكسوية فوي موقوف السوداد للمقترضوين مون البنوك أو ظوروف إقتصوادية 

 .وطنية أو محلية تؤكد على العجز عن التسديدات على أصول بالبنك
 

مة أصول مالية يكون كل منها جوهرياً بحود ذاتوه، أوالَ بتقييم فيما إذا وجد دليل موضوعي منفرد على إنخفاض قيالبنك يقوم 

عودم وجوود دليول موضووعي علوى البنوك إذا قورر .  ومنفرداً أو مجتمعواَ ألصوول ماليوة ال يكوون كول منهوا جوهريواً بحود ذاتوه

وومن األصوول فووي مجموعووة أصووول ماليووة لهووا نفووس  إنخفوواض القيمووة ألصوول مووالي مقوويم فرديوواً، سووواًء جوهريوواً أو ال، فإنووه يض 

األصول التي تم تقييم إنخفاض قيمتها فردياً ويتم إدراج أو .  صائص مخاطر اإلئتمان ويقوم بتقييم إنخفاض قيمتها مجتمعةً خ

 .يستمر إدراج خسارة إنخفاض بالقيمة لها، ال تدرج ضمن التقييم الجماعي لإلنخفاض بالقيمة
 

قروض ومديونيات أو إستثمارات محتفظ بها حتى  إذا كان هناك دليل موضوعي على تكبد خسارة إنخفاض بالقيمة على

اإلستحقاق مدرجة بالتكلفة المهلكة، يقاس مبلغ الخسارة على أنه الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات 

معدل الفائدة الفعلي المخصومة حسب ( بإستثناء خسائر اإلئتمان المستقبلية التي لم يتم تكبدها)النقدية المستقبلية المقدرة 

تخفض القيمة الدفترية لألصل من خالل إستخدام حساب مخصص ويدرج مبلغ الخسارة بقائمة .  األصلي لألصل المالي

إذا كان للقرض أو اإلستثمار المحتفظ به حتى اإلستحقاق معدل فائدة متغير، يكون معدل الخصم لقياس أي .  الدخل الشامل

 .  عدل الفائدة الفعلي الحالي المحدد بموجب العقدخسارة إنخفاض بالقيمة هو م
 

يعكس إحتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ألصل مالي مضمون التدفقات النقدية التي قد تنتج عن تنفيوذ 

 .الرهن بعد خصم تكاليف الحصول على الضمانة وبيعها سواًء كان تنفيذ الرهن محتمالً أم ال
 

التدفقات النقديوة المسوتقبلية فوي مجموعوة أصوول ماليوة يوتم تقيويم إنخفواض قيمتهوا بشوكل جمواعي علوى أسواس التودفقات  تقدر

النقدية التعاقدية لألصول بالبنك وخبرة الخسائر السابقة لألصول ذات خصوائص مخواطر اإلئتموان المشوابهة لتلوك الموجوودة 

 .  بالبنك
 

تتم مراجعة المنهجية واإلفتراضات المسوتخدمة فوي تقودير التودفقات النقديوة المسوتقبلية المقودرة بشوكل منوتظم مون قبول البنوك  

 .  لتقليل أية فروقات بين تقديرات الخسارة وخبرة الخسارة الفعلية
 

يتم شطب تلوك .  العالقةعندما يكون قرض ما غير قابل للتحصيل، يتم تخفيضه مقابل مخصص إنخفاض قيمة القرض ذات 

 .القروض بعد إكمال كافة اإلجراءات الضرورية وتحديد مبلغ خسارة اإلنخفاض بالقيمة
 

إذا إنخفووض مبلووغ خسووارة اإلنخفوواض بالقيمووة فووي فتوورة الحقووة ويمكوون أن يعووزى مبلووغ اإلنخفوواض إلووى حوودث وقووع بعوود إدراج 

يدرج مبلوغ العكوس .  سابقاً عن طريق تسوية حساب المخصصإنخفاض القيمة،  يتم عكس خسارة إنخفاض القيمة المدرجة 

 .في قائمة الدخل الشامل
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 (تابع)السياسات المحاسبية الجوهرية  0أ
 

 (تابع)األصول وااللتزامات المالية  0-0أ
 

 (تابع)تحديد وقياس انخفاض قيمة األصول المالية  ز-0-0أ
 

 أصول مصنفة كمتاحة للبيع (1)
 

يقيم البنك في نهاية كل فترة تقريور موا إذا كوان هنواك دليول موضووعي علوى إنخفواض قيموة أصول موالي أو مجموعوة أصوول 

فوي حالوة اسوتثمارات حقووق .  أعواله( أ)بالنسبة لألوراق المالية الخاصة بالدين، يستخدم البنوك المعوايير الوواردة فوي .  مالية

اض جووهري أو طويول المودى فوي القيموة العادلوة لوألوراق الماليوة إلوى اقول مون المساهمين مصنفة كمتاحة للبيع، يكون انخف

إذا وجدت مثل هذه األدلة لألصول المالية المتاحة للبيوع، توتم إزالوة الخسوارة .  تكلفته دليالً آخراً على انخفاض قيمة األصول

الحاليوة، ناقصواً أي خسوائر انخفواض بالقيموة لوذلك المتراكمة، التي تقاس باعتبارها الفرق بين تكلفة الحيوازة والقيموة العادلوة 

وال يوتم .  األصل المالي الذي أدرج سابقاً في الوربح أو الخسوارة، مون حقووق المسواهمين وتودرج فوي قائموة الودخل المنفصولة

  . عكس خسائر االنخفاض بالقيمة المدرجة في قائمة الدخل الشامل في أدوات الملكية من خالل قائمة الدخل الشامل

 

 النقد وما يماثل النقد ح-0-0أ

 

يتكون النقد وما يماثل النقد من نقد بالصندوق وأرصدة غير مقيدة يتم االحتفاظ بها لدى البنك المركزي وأصول مالية عالية 

السيولة ذات فترات استحقاق تصل لثالثة أشهر والتي تخضع لمخاطر غير جوهرية فيما تعلق بالتغيرات في قيمتها العادلة 

يتم إدراج النقد وما يماثل النقد بالتكلفة المهلكة في قائمة . ويتم استخدامها من جانب البنك في إدارة ارتباطاته قصيرة األجل

 . المركز المالي
 

 عقود إعادة الشراء وإعادة البيع  ط-0-0أ
 

قائمة المركز المالي  ويتم قياسها  يتم إدراج األصول المباعة مع التعهد الفوري بإعادة شرائها في تاريخ مستقبلي محدد في

تدرج االلتزامات المقابلة المتعلقة بالمبالغ . وفقاً للسياسات المحاسبية لألوراق المالية للمتاجرة أو الستثمار األوراق المالية

إعادة الشراء  تتم معاملة الفرق بين البيع وسعر. المستلمة لهذه العقود في المستحقات للبنوك وإقتراضات سوق النقد األخرى

 .كمصروف فائدة وهو يستحق على مدى عمر إعادة الشراء
 

أما األصول المشتراة مع االرتباط بإعادة بيعها في تاريخ مستقبلي محدد فال يتم إدراجها في قائمة المركز المالي وتدرج 

تتم معالجة الفرق بين ". األخرىالمستحق من بنوك وإقراضات سوق النقد "المبالغ المدفوعة المتعلقة بهذه العقود ضمن 

 .سعر البيع وسعر إعادة الشراء كمصروف فوائد وتصبح مستحقة على مدى فترة العقد
 

 أوراق القبول ي-0-0أ
 

يتم اإلفصاح عن أوراق القبول في المركز المالي تحت األصول األخرى مع اإلفصاح عن االلتزام المقابل لها في 

 . د هناك ارتباطات خارج الميزانية العمومية بالنسبة ألوراق القبوللذا ال توج. االلتزامات األخرى
 

 األدوات المالية المشتقة المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر ك-0-0أ
 

تتضمن األدوات المالية المشتقة المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر على جميع األصول وااللتزامات المشتقة التي ال 

يتم قياس األدوات المالية المشتقة المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر . والتزامات للمتاجرةتصنف على أنها أصول 

 :تعتمد معالجة التغيرات في القيمة العادلة على تصنيف الفئات التالية. بالقيمة العادلة في تاريخ قائمة المركز المالي
  

 تغطية القيمة العادلة
 

تغطية للتغير في القيمة العادلة ألصل أو التزام مالي مدرج أو ارتباط مؤكد يتم إدراج عندما يتم تخصيص أداة مالية مشتقة ك

التغيرات في القيمة العادلة لألداة المالية المشتقة مباشرة في قائمة الدخل الشامل معاً مع التغيرات في القيمة العادلة للبند 

 .المغطى المنسوبة إلى الخطر المغطى
 

ألداة المالية المشتقة أو بيعها أو إنهائها أو استخدامها أو في حالة عدم وفائها بمعايير المحاسبة لتغطية في حالة انتهاء مدة ا

يتم إطفاء أي تعديل حتى تلك النقطة . القيمة العادلة أو في حالة إلغاء التخصيص يتم التوقف عن استخدام محاسبة التغطية

له معدل الفائدة الحقيقي في قائمة الدخل كجزء من معدل الفائدة الفعلي المعاد يتم إجراؤه على البند المغطى الذي يستخدم ألج

 .احتسابه للبند على مدى عمره المتبقي
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 (تابع)األصول وااللتزامات المالية  0-0أ

 

 (تابع) األدوات المالية المشتقة المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر ك-0-0أ

 

 تغطية التدفق النقدي
 

عندما يتم تصنيف األداة المشتقة كأداة تغطية لتغيرات التدفق النقدي الناتجة عن المخاطر المصاحبة ألصل أو التزام مدرج 

اة أو معاملة توقع شديدة االحتمال التي قد تؤثر على الربح أو الخسارة فإن الجزء الساري من التغير في القيمة العادلة لألد

المبلغ المدرج ضمن الدخل الشامل اآلخر يتم إعادة . المشتقة يتم إدراجه ضمن الدخل الشامل اآلخر في احتياطي التغطية

تصنيفه في قائمة الدخل الشامل كتعديل في التصنيف في نفس الفترة حيث يؤثر التدفق النقدي للتغطية على الربح أو 

وأي جزء غير ساري من التغير بالقيمة العادلة لألداة المشتقة يتم .  الشاملالخسارة وبنفس بنود الخط في قائمة الدخل 

 .إدراجه فورا في قائمة الدخل الشامل
 

إذا تم بيع أداة التغطية المشتقة أو انتهت مدتها أو تم إلغاؤها أو تمت ممارستها أو أن التغطية لم تعد تفي بمعايير محاسبة  

وفي حالة  إيقاف معاملة  . صنيف التغطية، عندئذ يتم إيقاف محاسبة التغطية مستقبلياً تغطية التدفق النقدي أو تم رفض ت

تغطية التوقع، فإن المبلغ المتراكم المدرج في الدخل الشامل اآلخر من الفترة التي تصبح فيها التغطية سارية المفعول، يتم 

تصنيف عند حدوث معاملة التوقع وتأثر الربح أو إعادة تصنيفه من حقوق الملكية إلى قائمة الدخل الشامل كتعديل لل

وإذا لم يكن من المتوقع حدوث معاملة التوقع مرة أخرى، يتم إعادة تصنيف الرصيد ضمن دخل شامل آخر .  الخسارة

 .خل الشامل كتعديل إعادة تصنيفبشكل فوري إلى قائمة الد
 

 المشتقات األخرى لغير المتاجرة
 

باالداه المشتقة ألغراض المتاجرة، وأنها لم تصنف بعالقة تغطية مؤهلة، فإن كل التغيرات بقيمها عندما ال يتم االحتفاظ 

 .جها فورا في قائمة الدخل الشاملالعادلة يتم إدرا
 

 الممتلكات والمعدات والتركيبات  5-0أ
 

. المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمةيتم قياس بنود الممتلكات والمعدات والتركيبات بالتكلفة التاريخية ناقصاً االستهالك 

يتم . وإعداد األصل لألستخدام المراد منة تتضمن التكلفة التاريخية المصروفات التي تنسب بصفة مباشرة إلى اقتناء األصل

قدرة األعمار اإلنتاجية الم. احتساب االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر للمعدات والتركيبات

 :للفترة الحالية على النحو التالي
 

 عدد السنوات 

 3      السيارات

 6 - 7    األثاث والتركيبات

 6 - 7    معدات المكتب

 13      برمجيات اإلنتاج
 

على بناًء . تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية لألصول وتعدل، متى ما كان ذلك مالئما، في نهاية كل فترة تقرير

 13سنوات وبرمجيات اإلنتاج إلى  6 – 7التقديرات األخيرة، قام البنك بتغيير األعمار اإلنتاجية لألثاث والتركيبات إلى 

تم احتساب التغيير في األعمار اإلنتاجية كتغير في التقدير عن طريق تعديل اإلستهالك المحمل للعام الحالي حيث . سنوات

لية وعن طريق تعديل المحمل بسنوات سابقة الى الحد الذي تؤثر فيه على السنوات أن التغير يؤثر على السنة الحا

 .المستقبلية
 

تخفض القيمة الدفترية لألصل مباشرة إلى قيمته القابلة لالسترداد إذا كانت القيمة الدفترية لالصل أكبر من القيمة القابلة 

 .لالسترداد المقدرة
 

في قائمة " إيرادات تشغيل أخرى"ارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية والمدرجة كـتحدد أرباح وخسائر االستبعادات بمق

 .الدخل الشامل
 

تدرج التكاليف الالحقة ضمن القيمة الدفترية لألصل أو تدرج كأصل منفصل، كما هو مناسب، فقط عندما من المحتمل أن 

تستبعد القيمة .  ويمكن تقدير تكلفة البند بشكل يعتمد عليه تدفق المنافع اإلقتصادية المستقبلية المصاحبة للبند إلى البنكت

الل الفترة المالية التي تتكبد خوتم تحميل كافة اإلصالحات األخرى والصيانة على قائمة الدخل .  الدفترية للقطعة المستبدلة

 .فيها
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 عقارات استثمارية 5-0أ
 

ويحتفظ . 2338بنك كمنحة من حكومة سلطنة عمان خالل عام الاستلمها عقارات االستثمارية على قطع أراضي تشتمل ال

قُيم معدل هذة العقارات خالل نفس  .وليست مشغولة من قبل البنك غير محددة االستعمال التجاري حالياً البنك بهذه العقارات 

 .ميقيقبل خبيري تالسنة من 
 

 الدين الصادرة وااللتزامات الثانويةالودائع وأوراق  8-0أ
 

تُقاس الودائع وأوراق . يتم إدراج كافة ودائع سوق النقد والعمالء بشكل مبدئي بالقيمة العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة المهلكة

تصنيف األدوات يقوم البنك ب. الدين المصدرة وااللتزامات الثانوية بتكلفتها المهلكة باستخدام طريقة معدل الفائدة الحقيقي

 .المالية الرأسمالية كأدوات التزامات مالية أو أدوات حقوق ملكية وفقاً لجوهر البنود التعاقدية لألداة
 

 ضريبة الدخل  1-0أ
 

يتم . يتم تكوين مخصص للضريبة وفقاً للقوانين الضريبية المعمول بها وهي تتكون من ضريبة جارية وضريبة مؤجلة

ل في قائمة الدخل الشامل فيما عدا القدر الذي يتعلق ببنود مدرجة بصفة مباشرة في حقوق إدراج مصروف ضريبة الدخ

 .المساهمين أو الدخل الشامل اآلخر
 

الضريبة الجارية هي الضريبة المستحقة الدفع محسوبة باستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو التي تطبق على نحو واسع 

 .الضريبة المستحقة عن سنوات سابقة في تاريخ التقرير وأية تعديالت على
 

إلتزامات الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام لجميع الفروق المؤقتة بين القيم الدفترية لألصول /تحتسب أصول

يتم إحتساب مبلغ الضريبة المؤجلة وفقاً .  واإللتزامات ألغراض التقارير المالية والمبالغ المستخدمة ألغراض الضريبة

الت الضريبة التي يتوقع تطبيقها على الفروق المؤقتة عندما تعكس بناًء على القوانين المطبقة أو التي سيتم تطبيقها لمعد

  .على نحو واسع في تاريخ التقرير
 

يتم إدراج أصل الضريبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي يكون من المحتمل معه توفر ربح ضريبي مستقبلي كاف يمكن في 

تتم مراجعة أصول الضريبة المؤجلة في تاريخ كل تقرير وتخفيضها بالقدر الذي يكون من غير . دام األصلمقابله استخ

 .الممكن معه تحقق المنفعة الضريبية ذات الصلة
 

 األصول االئتمانية 6-0أ
 

 .قوائم الماليةال تعامل األصول المحتفظ بها كعهدة أو بصفة أمانة كأصول للبنك وبالتالي ال يتم إدراجها في هذه ال
 

 المحاسبة حسب تاريخ المتاجرة أو السداد  9-0أ
 

لألصول المالية في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي يرتبط فيه البنك " العادية"يتم إدراج جميع المشتريات والمبيعات 

لتي تتطلب تسليم األصول خالل المشتريات والمبيعات العادية هي تلك التي تتعلق باألصول المالية ا. بشراء أو بيع األصل

 .اإلطار الزمني المنصوص عليه عامةً في القوانين أو حسب األعراف السائدة  في السوق
 

 إيجارات 23-0أ
 

يتم إدراج مدفوعات اإليجارات التشغيلية كمصروف في الربح أو الخسارة على أساس القسط الثابت على مدى فترة 

 .اإليجار
 

 الضمانات المالية 22-0أ
 

الضمانات المالية هي العقود التي يُطلب من البنك القيام بموجبها بمدفوعات محددة لتعويض مالكها عن الخسارة التي 

 . يتكبدها بسبب فشل مدين محدد في القيام بالدفع عند حلول موعد استحقاقه وفقاً لبنود أداة الدين
 

في . العادلة وإطفاء القيمة العادلة المبدئية على مدى عمر الضمان المالييتم إدراج التزامات الضمان المالي مبدئياً بقيمتها 

عندما يصبح الدفع بموجب )أعقاب ذلك يتم إدراج التزام الضمان بالمبلغ المطفأ أو القيمة الحالية ألية مدفوعات متوقعة 

مدفوعات المتوقعة الناشئة من الضمان، يتم إدراج القيمة غير المهلكة أو القيمة الحالية لل. أيهما أعلى( الضمانة محتمل

 .ضى الحال، في االلتزامات األخرىحسب مقت

 

 

 



 ع.ع.م.ش صحاربنك 

 القوائم المالية إيضاحات حول 

 (تابع) 1320سبتمبر  03المنتهية في  فترةلل

 

 53من  13صفحة 

 (تابع)السياسات المحاسبية الجوهرية  0أ

 

 منافع الموظفين 21-0أ

 

 منافع نهاية الخدمة أ-21-0أ
 

طلبات قانون العمل تستحق مكافآت نهاية الخدمة وفقاً لشروط تعاقد الموظفين بالبنك في تاريخ التقرير مع مراعاة مت

 .  وتعديالته 2335الُعماني لعام 
 

تدرج المساهمات لخطة تقاعد ذات مساهمات محددة والتأمين ضد اصابات العمل للموظفين الُعمانيين وفقا لقانون التأمينات 

 . ويتم إدراجها كمصروف في قائمة الدخل الشامل عند تكبدها 1331االجتماعية بسلطنة ُعمان لعام 
 

 ب المنافع قصيرة األجل-21-0أ
 

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

 . الصلة
 

ة يتم إدراج مخصص للمبلغ المتوقع دفعه في الحالة التي يوجد فيها على البنك التزام حالي أو استداللي لدفع هذا المبلغ نتيج

 .لخدمات سابقة مقدمة من جانب الموظف ومن الممكن قياس االلتزام بصورة موثوق بها
 

 عائد السهم الواحد 20-0أ
 

يتم احتساب العائد األساسي للسهم بقسمة الربح . يقوم البنك بعرض بيانات العائد األساسي والعائد المخفف ألسهمه العادية

يتم . أو الخسارة المنسوبة إلى حاملي األسهم العادية للبنك على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة

يحدد . للسهم عن طريق احتساب العائد للسهم الواحد علي أساس سنوي للسنة بالكاملاحتساب العائد علي أساس سنوي 

العائد المخفف للسهم بتعديل الربح أو الخسارة المنسوبة إلى حاملي األسهم العادية والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

 . أوراق قابلة للتحويل إلى أسهم أو أدوات مماثلة القائمة بتأثير جميع األسهم العادية المحتملة المخففة والتي تشتمل علي
 

 أرقام المقارنة 25-0أ
 

 .األرقام المقابلة المضمنة ألغراض المقارنة قد تم إعادة تصنيفها لتتوافق مع عرض األرقام خالل السنة الحالية
 

 التقرير عن قطاعات التشغيل 25-0أ
 

ال التي يحقق من خاللها إيرادات ويتكبد مصروفات، متضمنة قطاع التشغيل هو مكون من البنك يمارس أنشطة األعم

اإليرادات والمصروفات التي تتعلق بمعامالت مع أي من مكونات البنك األخرى ويتم فحص نتائج أنشطتها بانتظام من قبل 

لكل قطاع وقياس أدائه  التخاذ القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد( وهو متخذ القرار الرئيسي بالبنك)الرئيس التنفيذي للبنك 

 .الذي تتوفر عنه المعلومات المالية المنفصلة
 

 التقديرات واالجتهادات المحاسبية الجوهرية  5أ
 

يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة إجراء اجتهادات وتقديرات وإفتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية 

وترتكز التقديرات واإلفتراضات المصاحبة على .  ات واإليرادات والمصروفاتوالمبالغ المقرر عنها لألصول واإللتزام

الخبرة السابقة وعوامل أخرى يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف والتي تشكل نتائجها أساس إلجراء أحكام حول القيم 

رات المحاسبية الناتجة ويندر أن تكون التقدي. الدفترية لألصول واإللتزامات التي ال تكون واضحة من مصادر أخرى

 .  مساوية للنتائج الفعلية ذات العالقة
 

وتدرج التعديالت على التقديرات المحاسبية .  تتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات التي تستند عليها على أساس مستمر

رة التعديل والفترات المستقبلية بالفترة التي تتم فيها مراجعة التقديرات إذا كانت التعديالت تؤثر فقط على الفترة أو خالل فت

 :التقديرات المحاسبية الجوهرية للمجموعة هي.  إذا كان التعديل يؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية
 

  



 ع.ع.م.ش صحاربنك 

 القوائم المالية إيضاحات حول 

 (تابع) 1320سبتمبر  03المنتهية في  فترةلل

 

 53من  17صفحة 

 (تابع)التقديرات واالجتهادات المحاسبية الجوهرية   5أ

 

 خسائر انخفاض القيمة على القروض والسلفيات 2-5أ

 

ولتحديد ما إذا .  يقوم البنك بمراجعة محافظ القروض التابعة له لتقييم االنخفاض في القيمة على األقل على أساس شهري

كانت هناك ضرورة لتسجيل خسارة االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل الشامل، يقوم البنك بعمل افتراضات حول ما إذا 

على وجود شرط االنخفاض في القيمة متبوع بانخفاض قابل للقياس في التدفقات  كانت هناك أية بيانات قابلة للمالحظة تدل

وقد يتضمن هذا الدليل .  النقدية المستقبلية المتوقعة من محفظة القروض قبل إمكانية تحديد هذا االنخفاض في هذه المحفظة

ن أو ظروف اقتصادية محلية ودولية بيانات قابلة للمالحظة تشير إلى حدوث تغير عكسي في وضع المدفوعات من مقترضي

تستخدم اإلدارة تقديرات تعتمد على خبرة الخسارة السابقة لألصول ذات خصائص .  ترتبط بتعثر السداد على األصول

مخاطر ائتمانية ودليل موضوعي على االنخفاض في القيمة مماثل لتلك االنخفاضات في المحفظة عند تحديد التدفقات 

تتم مراجعة المنهجية واإلفتراضات المستخدمة في تقدير قيمة التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ووقتها .  النقدية المستقبلية

بالنسبة للقروض والسلفيات الجوهرية بشكل .  بشكل منتظم لتقليل أية فروقات بين تقديرات الخسارة وخبرة الخسارة الفعلية

رورية لالنخفاض في القيمة باالعتبار بناًء على تقديرات التدفقات النقدية فردي والتي انخفضت قيمتها، تؤخذ الخسارة الض

القروض والسلفيات الجوهرية بشكل فردي والتي لم تنخفض قيمتها وكافة القروض والسلفيات غير الجوهرية .  المستقبلية

االعتبار على أساس المحفظة وذلك  يتم تقييمها على نحو جماعي مع أخذ الخبرة السابقة والبيانات القابلة للمالحظة بعين

ضمن مجموعات من األصول ذات خصائص مخاطر مماثلة لتحديد ضرورة إجراء خسارة االنخفاض في القيمة على نحو 

ولتحديد خسارة االنخفاض في القيمة بشكل جماعي، يأخذ البنك باالعتبار عوامل عدة من ضمنها جودة االئتمان .  جماعي

 .ى المستحقات السابقة وأداء القطاع والضمانات المتوفرة والظروف االقتصادية الكليةوتركيز المخاطر ومستو

 

 القيمة العادلة لألدوات المشتقة وغيرها من األدوات المالية 1-5أ

 

( مثل االدوات المشتقة غير المتداولة)يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية التي ال تتم المتاجرة بها في سوق نشطة 

يستخدم البنك تقديراته الختيار مجموعة طرق متنوعة والقيام بافتراضات تعتمد بشكل رئيسي .  باستخدام تقنيات التقييم

يستخدم البنك تحليل التدفقات النقدية المتوقعة ألصول مالية متاحة .  ل فترة تقريرعلى ظروف السوق القائمة في نهاية ك

 .   للبيع متنوعة التي لم يتاجر بها في سوق نشطة

 

 انخفاض قيمة استثمارات األسهم المتاحة للبيع 0-5أ

 

ض جوهري أو طويل المدى في يحدد البنك بان استثمارات األسهم المتاحة للبيع قد انخفضت قيمتها إذا كان هناك انخفا

هذا التحديد المتعلق بما يعد .  القيمة العادلة أقل من تكلفتها أو يوجد دليل موضوعي على حدوث االنخفاض في القيمة

ولتطبيق هذه التقديرات، يقيم البنك، ضمن عوامل أخرى، تقلب أسعار .  جوهرياً أو طويل المدى يتطلب إجراء تقديرات

وجود دليل موضوعي على انخفاض القيمة إلى تردي السالمة المالية للكيان المستثمر فيه ومجال العمل قد يعود .  األسهم

 .وأداء القطاع

 

 النقدية واألرصدة لدى البنك المركزي  2ب

  

سبتمبر  03 

1320 

ديسمبر  51

2312 

 يُعمانلاير  

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

   

 13 363 23 225 النقدية 

 333 533 يُعمانرأس المال لدى البنك المركزي الوديعة 

 113 261  15 510 األرصدة لدى البنك المركزي بدون أي قيود

 201 68  647 121 

 

 

    

 .يُعماني بدون موافقة البنك المركزي الُعمانال يمكن سحب وديعة رأس المال ووديعة التأمين لدى البنك المركزي ال

 



 ع.ع.م.ش صحاربنك 

 القوائم المالية إيضاحات حول 

 (تابع) 1320سبتمبر  03المنتهية في  فترةلل

 

 53من  16صفحة 

  النقدق بسو ىأخر وإقراضاتمستحقات من بنوك  1ب

سبتمبر  03 

1320 

ديسمبر  51

2312 

  يُعمانلاير  

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

   :بالعملة المحلية

 2 333 29 333 إقراضات بسوق النقد

 333 29 333 2 

   :بالعملة األجنبية

 524 333 118 060 اقراضات بسوق النقد

 8 853  1 212 أرصدة البنك لدى بنوك في الخارج 

 555 160 583 555 

 555 031 583 553 
 

 

 بالصافي - القروض والسلف 0ب
 

 سبتمبر 03 

1320 

ديسمبر  51

2312 

ي ُعمانلاير  

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

   

 58 185 22 160 قروض لبنوك

 643 437 619 112 قروض لشركات

 585 713 522 110 قروض شخصية

 1 161 234 2 151 111 والتمويل إجمالي القروض والسلف

   

 (14 313) (28 058) مخصص انخفاض في القيمة على أساس المحفظة 

 (13 571) (21 216) (متضمن الفوائد المحفوظة) مخصص محدد لإلنخفاض في القيمة

 1 147 325 2 115 030 صافي القروض والسلف
 

 

 ليـــاس تفضيـــى أســـن علـــفيـه للموظـــقديمم تـــــتي انــُعملاير  16 355 255 غـــمبلة ـــروض الشخصيــالق نــتتضم

 .(يُعمانلاير   17 373 334 – 2312)

 . رياال عمانيا من التمويل اإلسالمي 7 365 314تضمن ت إجمالي القروض والسلف

 

 

 

 :مما يليوالتمويل  تتكون القروض والسلف

سبتمبر  03 

1320 

ديسمبر  51

2312 

ي ُعمانلاير  

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف
   

 1 363 381 2 205 958 قروض

 35 533 59 181 سحب على المكشوف

 52 277 50 991 قروض مقابل إيصاالت أمانة

 3 646 20 351 فواتير مخصومة

 1 161 234 2 151 111 إجمالي القروض والسلف

 (14 313) (28 058) مخصص انخفاض في القيمة على أساس المحفظة 

 (13 571) (21 216) (متضمن الفوائد المحفوظة) مخصص محدد لإلنخفاض في القيمة

 1 147 325 2 115 030 صافي القروض والسلف
 



 ع.ع.م.ش صحاربنك 

 القوائم المالية إيضاحات حول 

 (تابع) 1320سبتمبر  03المنتهية في  فترةلل

 

 53من  18صفحة 

 (تابع) القروض والسلف 0ب

 

 :  يُعمانكما هو مطلوب من قبل البنك المركزي ال أدناه القيمةتحليل الحركة في مخصص خسائر انخفاض 

 
 

 سبتمبر 03 

1320 

ديسمبر  51

2312 

ي ُعمانلاير  

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

   مخصص انخفاض في القيمة على أساس المحفظة 

 15 333 25 923 فترةالرصيد بداية 

 1 531  2 508 فترةالالمخصص خالل 

 14 313 28 058 فترةالنهاية  في صيدالر

   مخصص انخفاض قيمة على اساس محدد

   مخصص خسائر القروض( 2

 7 414 1 115 فترةالرصيد بداية 

 5 286 1 255 فترةالالمخصص خالل 

 - (55) دين ال يمكن تحصيلة

 (1 326) (2 209) فترةالخالل المسترد 

 6 664  6 105 فترةالنهاية  في صيدالر
 

 الفوائد المحفوظة(1
  

 1 433 1 561 فترةالرصيد بداية 

 1 474 2 391 فترةالالفوائد المحفوظة خالل 

 - (25) دين ال يمكن تحصيلة

  (266)  (118) فترةالالفوائد المحررة خالل 

 2 386  0 095 فترةالنهاية  في صيدالر

 216 21 571 13 
   

لمقابلة مخاطر االئتمان المتأصلة في القروض والسلف على  انخفاض في القيمة على أساس المحفظةمخصص  تكوينتم ي

 .أساس المحفظة
 

يقوم . تتطلب جميع القروض والسلف سداد فوائد، بعضها بسعر ثابت والبعض اآلخر بأسعار يعاد تعديلها قبل اإلستحقاق

ي مقابل القروض ُعمانالمركزي الالبنك بتجنيب الفائدة بغرض اإللتزام بالقواعد واللوائح اإلرشادية التي أصدرها البنك 

القروض والسلف التي لم يتم ادراج استحقاق عن فوائدها أو التي  2315سبتمبر  53كما في . والسلف التي تنخفض قيمتها

 (.يُعمانلاير   18 283 534 – 2312)ي ُعمانلاير  23 325 428 تم تجنيب فوائدها بلغت قيمتها

 

  ةإستثمارات أوراق المالية 5ب

 

سبتمبر  03  

1320 

ديسمبر  51

2312 

ي ُعمانلاير  

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف
   

 147 147 216 681 متاحة للبيعإستثمارات 

 7 343 8 553 محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق

  -  23 596 محتفظ بها للمتاجرة

 333 298 787 132 
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 53من  13صفحة 

 :تشمل على المتاحة للبيعاإلستثمارات  أ-5ب 

 
 

/ القيمة الدفترية 

 العادلة

 سبتمبر  03

1320 

 التكلفة

سبتمبر  03

1320 

/ القيمة الدفترية

 العادلة

ديسمبر  51

2312 

 التكلفة

ديسمبر  51

2312 

 لاير ُعماني 

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

 لاير ُعماني

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف
     

 2 313 1 723 2 815 2 355 غير مدرجة أوراق مالية

 21 831 21 524 15 321 10 611 مدرجة أوراق مالية

 125 163 125 135 250 965 250 965 أذون الخزانة

 681 216 818 263 147 147 343 146 
     
 

 

 

 :تشمل على اإلستثمارات المحتفظ بها لتاريخ اإلستحقاقب -5ب

 

 

سبتمبر  03 

1320 

ديسمبر  51

2312 

 ي ُعمانلاير  

 باآلالف

 لاير ُعماني 

 باآلالف

   

 1 343 2 553 سندات شركات

 3 333 5 333 سندات الدين

 553 8 343 7 

 

 

 

 :تشمل على رات المحتفظ بها للمتاجرةاإلستثماج -5ب

 

 

سبتمبر  03 

1320 

ديسمبر  51

2312 

 ي ُعمانلاير  

 باآلالف

 لاير ُعماني 

 باآلالف

   

        - 23 596 السندات الحكومية

 596 23 -        
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 وتركيبات معداتممتلكات و 5ب

 

 راضيأ 

بالملكية 

 * الحرة

برمجيات 

 إنتاج

أثاث 

 وتركيبات

 معدات

 سيارات مكتب

 أعمال

رأسمالية 

 تحت التنفيذ

 

 المجموع

ي ُعمانلاير  

 باآلالف

ي ُعمانلاير 

 باآلالف

ي ُعمانلاير 

 باآلالف

ي ُعمانلاير 

 باآلالف

ي ُعمانلاير 

 باآلالف

ي ُعمانلاير 

 باآلالف

ي ُعمانلاير 

 باآلالف

        :التكلفة

 13 202 2 122 535 0 968 0 152 8 566 5 233 2315يناير  1في  

 1 005 583 129 815 180 829 - إضافات 

  (22)  -  (22)  -  -  -  - استبعادات

  11 555  1 112  120  5 883  0 535  1 131  5 233 1320سبتمبر  03في 

 

 اإلستهالك المتراكم

        

 (1 955) - (000) (1 165) (2 951) (0 019)        - 2315يناير  1في  

 (2 252)      - (58) (518) (105) (015)        - ستهالكا

  22  -  22  -  -  -  - استبعادات

  (9 315)  -  (016)  (1 182)  (1 262)  (0 155)  - 1320سبتمبر  03في 

        

        :صافي القيمة الدفترية

 20 062  1 112  005  2 699  2 010  0 550  5 233 1320سبتمبر  03في 
 
 

 راضيأ 

بالملكية 

 * الحرة

برمجيات 

 إنتاج

أثاث 

 وتركيبات

 معدات

 سيارات مكتب

 أعمال

رأسمالية 

 تحت التنفيذ

 

 المجموع

ي ُعمانلاير  

 باآلالف

ي ُعمانلاير 

 باآلالف

ي ُعمانلاير 

 باآلالف

ي ُعمانلاير 

 باآلالف

ي ُعمانلاير 

 باآلالف

ي ُعمانلاير 

 باآلالف

ي ُعمانلاير 

 باآلالف

        :التكلفة

 16 882 235 337 5 732 5 113 7 162 4 133 2312يناير  1في  

 2 532 1 338 12 234 122 417 - إضافات 

  (135)  -  (135)  -  -  -  - بعاداتتاس

 23 151  1 611  333  5 387  5 241  7 388  4 133 2312ديسمبر  51في 

 

 اإلستهالك المتراكم

       

 (7 723) - (576) (1 734) (1 737) (2 338) - 2312يناير  1في  

 (1 421)      - (78) (331) (231) (461)        - ستهالكا

  132  -  132  -  -  -  - 2312ديسمبر  51في 

 -  (563 5)  (346 1)  (283 2)  (555)  -  (344 6)  

        :صافي القيمة الدفترية

 12 186  1 611  162  1 631  1 234  5 233  4 133 2312ديسمبر  51في 

 

. 2338خالل عام  ُعمانكمنحة من حكومة سلطنة  استلمها بنك صحار ثالث قطع أراضي ي بالملكية الحرة تمثلأراض*

ويتم إستخدام األرض إلنشاء مقر  . 2338خالل عام إثنين مقيمين  بأدراج األرض بناًء على متوسط تقييمالبنك  قاموقد 

 .رئيسي جديد

 

 

 عقارات إستثمارية 8ب
 

وقد قام البنك . 2338العقارات اإلستثمارية تمثل قطعتي أرض استلمهما البنك كمنحة من حكومة سلطنة ُعمان خالل عام 

القيمة  .قطعتي األرض حالياً محتفظ بهما خاليتين.  2338بأدراج األرض بناًء على متوسط تقييم مقيمين إثنين خالل عام 

 .لاير عماني 1 173 333هي  2312ديسمبر  51العادلة لقطعتي األرض كما في 
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 أصول أخرى 1ب

 

 
 سبتمبر 03

1320 

ديسمبر  51

2312 

 
ي ُعمانلاير 

 باآلالف

ُعماني لاير 

 باآلالف

   

 7 433 5 825 القبضفوائد مستحقة 

 4 786 9 323 أوراق قبول

 1 866 1 625 ت مقدماً مدفوعا

 - 0 ةمؤجل ةضريب

 1 327 2 929 المستحقات االخرى

  2 133  5 096 أخرى

 159 10 253 17 

 

 

 النقدق بسو ىأخر وإقتراضاتمستحقات لبنوك  6ب

 

  

 
سبتمبر  03

1320 

ديسمبر  51

2312 

 
ي ُعمانلاير 

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

   :بالعملة المحلية

 44 773 55 351 قروض من سوق النقد

  214  555 أرصدة ودائع تحت الطلب

 561 55 864 44 

   :بالعملة األجنبية

 163 135 126 253 من سوق النقد إقتراضات

  21  16 أرصدة ودائع تحت الطلب

 216 126 164 163 

 185 111 348 224 

 

 

 ودائع العمالء  9ب

 
 

سبتمبر  03 

1320 

ديسمبر  51

2312 

ي ُعمانلاير  

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

   

 822 374 100 565 ودائع ألجل

 521 324 061 051 ودائع تحت الطلب

 131 816 299 859 توفير ودائع

  1 333  0 255 حسابات هامش ضمان

 153 010 2 433 556 1 
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 (تابع) ودائع العمالء 9ب

 

 1321ديسمبر  02 1320 سبتمبر 03 
المصرف    

 التجاري
الصيرفة 
 االسالمية

 اجمالي
المصرف 
 التجاري

الصيرفة 
 االسالمية

 االجمالي

       :األفرادالزبائن 

 131 816 - 131 816 299 859 2 585 296 295 ودائع توفير

 13 373 - 13 373 26 565 215 26 583 ودائع ألجل

 14 333 - 14 333 25 811 553 25 361 تحت الطلبودائع 

       

       :الشركاتالزبائن 

 837 434 - 837 434 125 332 - 125 332 ودائع ألجل

 536 427 - 536 427 011 115 291 011 500 تحت الطلبودائع 

  1 333  -  1 333  0 255 -   0 255 أخرى

 529 012 2 012 1  152 010 2 433 556 1 -  433 556 1 

 
 

 

 

 التزامات أخرى  23ب

 

سبتمبر  03 

1320 

ديسمبر  51

2312 

ي ُعمانلاير  

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف
   

 12 516 22 531 فوائد مستحقة الدفع

 4 786 9 323 أوراق قبول

 2 348 0 366 مستحقات لموظفين 

 2 337 1 112 الدفع ةمستحق ضريبة دخل

 155  - (3ج) التزامات الضريبة المؤجلة

 6 636  6 116 مستحقات أخرى ومخصصات

 999 00 858 53 

 

 

 ديون ثانوية       22ب

 

. سنوات 6مليون لاير ُعماني مع فترة استحقاق مدتها  33قام البنك بإصدار سندات الديون الثانوية بقيمة  2311خالل عام 

هذه اإلداة غير مدرجة وغير قابلة للتحويل لشخص وغير قابلة للتفاوض غير قابلة للتحويل لنقد وبدون خيار طلب مبكر 

عن طريق   فإن الديون الثانوية يتم تخفيضهالوائح البنك المركزي الُعماني، وطبقا ل%.  7.3وحسبت عليها فائدة بمعدل 

القيمة .  عند احتساب معدل رأس المال للمخاطر 2إعتبار الديون الثانوية  كرأس المال فئة ويتم  ديون الثانويةالاحتياطي 

البنك مطالب .  األساسية من الديون الثانوية سوف يتم سدادها عند اإلستحقاق بينما الفائدة سوف يتم سدادها على فترات

ًً من شهر أغسطس من قيمة اإلصدار بشكل % 23بتكوين احتياطي للديون الثانوية بنسبة  وانتهاءاً  2312سنوي ابتداءأً

 2312 وفقا لذلك، تم خالل السنة.  ن هذا اإلحتياطي من األرباح المحتجزةييتم تكوو.  بتاريخ استحقاق الديون الثانوية

 .لاير عماني   4 177 776تكوين احتياطي قدره 

 

 سندات ملزمة التحويل 21ب

 

 وسوف يتم تحويل هذه السندات إلى أسهم عادية %.4.3سنوية بمعدل ( كوبون)ئدة سندات ملزمة التحويل تحمل نسبة فاال

على ثالث دفعات متساوية في نهاية العام الثالث والرابع والخامس من تاريخ إصدار السندات باستخدام سعر التحويل  للبنك

 سقط لألوراق المالية قبلعلى متوسط سعر أسهم البنك لثالثة أشهر في سوق م% 23يتم إحتسابه بتطبيق خصم بمعدل 

 .التحويل تاريخ



 ع.ع.م.ش صحاربنك 

 القوائم المالية إيضاحات حول 

 (تابع) 1320سبتمبر  03المنتهية في  فترةلل

 

 53من  25صفحة 

 رأس المال 20ب
 

م ـــة للسهــة بيســئامدرها ــة قـاسمية ـسهم بقيم 2 333 333 333ن ــم  هــرخص بــك المــالبنال ـــون رأسمــيتك

المصدر  يتكون رأسمال البنكو .(ئة بيسة للسهم الواحدام اسمية قدرها سهم بقيمة 2 333 333 333 - 2312) دـــالواح

 سهم بقيمة 1 333 333 333 – 2312)مائة بيسة للسهم الواحد  اسمية قدرها سهم بقيمة 1 133 333 333 من والمدفوع

 (.مائة بيسة للسهم الواحد اسمية قدرها
 

مليووون لاير عموواني  سووهم عوون طريووق اكتتوواب أسووهم حووق  133 333 333قووام البنووك بإصوودار  2315فبرايوور  11بتوواريخ 

 3.133أي موا يعوادل القيموة االسومية والتوي قودرها بيسوة للسوهم الواحود،  3.132األفضلية للمساهمين الحاليين، و ذلك بقيمة 

المبووالغ المجمعووة موون اكتتوواب حووق . بيسووة للسووهم الواحوود كمصوواريف إصوودار حووق األفضوولية 3.332بيسووة للسووهم الواحوود و 

مليوون لاير عمواني فوي  13 333 333مليون لاير عماني، منهوا توم تسوجيل موا يعوادل  13 233 333األفضلية والتي قدرها 

مليوون لاير عمواني  فقود توم تسوجيلها فوي اإلحتيواط القوانوني  1 354 333المال، أما المبالغ المتبقية وهو موا يعوادل  بند رأس

 .وهو ما تبقى بعد خصم تكاليف اإلصدار
 

، و توم إدراج هوذه 2315ينواير  26إلوى  15تم فتح االشتراك الكتتاب أسهم حوق األفضولية للمسواهمين الموؤهليين مون تواريخ 

 . 2315فبراير  11األسهم في سوق مسقط لألوراق المالية من تاريخ 
 

 رياال عمانيا وذلك لتشغيل الصيرفة االسالمية  13 333 333قام البنك بتعيين رأس مال من 

 

أو أكثر من رأسمال البنك بصفة شخصية أو مع أفوراد % 13كان المساهمون الذين يملكون نسبة  2315سبتمبر  53كما في 

 :عائالتهم كالتالي

 %نسبة المساهمة  عدد األسهم 
 %13.33 285 333 333 ع.ع.م.شركة عمان لإلستثمارات والتمويل ش

 %14.36 283 159 015 شئون البالط السلطاني
 

 إحتياطي قانوني 25ب
 

إلى  ربح العاممن صافي % 13البنك تحويل  ىيجب عل 1364ي لعام ُعمانوفقا ألحكام قانون الشركات التجارية ال

 .األقل ىطي القانوني ثلث رأسمال البنك علاالحتياطي القانوني إلى أن يبلغ الرصيد المتراكم لالحتيا
 

 عاماحتياطي  25ب
 

 .2313لاير ُعماني خالل العام  412 333إحتياطي عام غير قابل للتوزيع بمبلغ قرر مجلس إدارة البنك تكوين 
 

 احتياطي القيمة العادلة 28ب
 

ضريبة الدخل  بعد خصميتضمن احتياطي القيمة العادلة صافي التغير التراكمي للقيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع 

 . ستثمارإلى حين استبعاد أو انخفاض قيمة االالتي تنطبق 
 

 صافي األصول للسهم الواحد 21ب
 

 53في  كماي ُعمانلاير  171 318 333البالغة  د على صافي األصولـول للسهم الواحـيستند احتساب صافي األص

 133 333 333دد ـــــعلى عإلى حاملي األسهم العادية  المنسوبة( يُعمانلاير  144 883 333 – 2312) 2315سبتمبر

 (سهم عادي 1 333 333 333 -2312) 2315سبتمبر  53عدد األسهم القائمة في  وهيسهم عادي  1

 

 االلتزامات العرضية واإلرتباطات 26ب
 

 العرضيةااللتزامات   2-26ب
 

عجز العميل عن  في حالةالبنك بالدفع بالنيابة عن عمالء  إرتباطإلى  القائمة والضمانات المستنديتؤدي خطابات االعتماد 

 .األداء بموجب بنود العقد

 2312ديسمبر  51 1320سبتمبر  03 

  يُعمانلاير  

 باآلالف

 لاير ُعماني

 باآلالف
   

 174 225 215 061 ضمانات

  53 652  52 565 اعتمادات مستندية

 912 125 333 235 



 ع.ع.م.ش صحاربنك 

 القوائم المالية إيضاحات حول 

 (تابع) 1320سبتمبر  03المنتهية في  فترةلل

 

 53من  24صفحة 

 (تابع) االلتزامات العرضية واإلرتباطات 26ب
 

 رتباطاتالا 1-26ب
 

تتضمن االرتباطات . ها كارتباطات بالقيمة العادلةإدراجاالرتباطات التعاقدية متضمنة العقود لشراء وبيع عمالت أجنبية يتم 

. تم تصميمها لمقابلة متطلبات عمالء البنكمساندة ضمانات واعتمادات مستندية ائتمان  بزيادةالمتعلقة باالئتمان االرتباطات 

في العادة تكون لالرتباطات تواريخ . تمثل االرتباطات التعاقدية لتقديم قروض وائتمان متجددائتمان  زيادةلاالرتباطات 

حيث أن تلك االرتباطات قد تنتهي بدون السحب منها لذا . انتهاء ثابتة أو شروط إنهاء أخرى وهي تتطلب دفع رسوم عنها

 . المستقبلية التدفق النقدي التزاماتليس بالضرورة أن يمثل إجمالي مبالغ العقد 
 

سبتمبر  03 

1320 

ديسمبر  51

2312 

ي ُعمانلاير  

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف
   

 1 236 2 210 ارتباطات رأسمالية

 171 321 556 616 ارتباطات متعلقة باالئتمان

 952 559 228 172 
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 29ب
 

البنك بإجراء معامالت مع بعض أعضاء مجلس إدارته ومساهميه وإدارته العليا ادية يقوم تيعضمن سياق أعماله اال

تتم هذه المعامالت على أساس التعامالت التجارية ويتم اعتمادها من قبل إدارة . والشركات التي يكون لهم فيها مصالح هامة

 . ومجلس اإلدارة البنك
 

 . وحة ألطراف ذات عالقةفيما يتعلق بالقروض الممنمحدد مخصص أي  إدراجلم يتم 
 

 :إجمالي مبالغ األرصدة واإليرادات والمصروفات الناتجة عن األطراف ذات العالقة على النحو التالي

سبتمبر  03 

1320 

ديسمبر  51

2312 

ي ُعمانلاير  

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف
   

 51 834 11 519 (في نهاية الفترة) القروض والسلفيات

 416 634 160 113 فترةخالل ال مصروفةقروض 

 (413 328) (165 300) فترةقروض مسددة خالل ال
   

 44 381 05 108 (في نهاية الفترة) الودائع

 231 473 101 012 فترةودائع مستلمة خالل ال

 (132 126) (106 562) فترةودائع مدفوعة خالل ال

 1 353 508 (خالل الفترة) إيرادات فوائد

 (732) 518 (خالل الفترة) فوائدمصروفات 
   

   مكافآت اإلدارة العليا

 5 333 0 202 رواتب ومنافع قصيرة األجل
   

 138 290 اإلدارة مجلس ومكافأت العضاء حضور جلسات اتعاب

 

 األدوات المالية المشتقة 13ب

 

األداة المالية المشتقة . العديد من أنواع المعامالت التي تتضمن أدوات مالية مشتقةبالبنك  يرتبطفي إطار النشاط االعتيادي 

هي عقد مالي بين طرفين تعتمد فيه المدفوعات على التحركات في سعر واحد أو أكثر من األدوات المالية أو المعدل 

العادلة لألداة المشتقة هي ما يساوي الربح أو القيمة .  قيمة العادلةلتدرج هذه األدوات المشتقة با . االستداللي أو المؤشر

ألداة المشتقة بإستخدام األسعار السائدة بالسوق أو أساليب التسعير لالخسارة غير المدرجين من المقارنة مع السوق بالنسبة 

ة المستخدمة من شتقتم وصف األدوات المالية الم.  تدرج األرباح أو الخسائر غير المحققة في قائمة الدخل الشامل.  الداخلية

 :جانب البنك أدناه

 



 ع.ع.م.ش صحاربنك 

 القوائم المالية إيضاحات حول 

 (تابع) 1320سبتمبر  03المنتهية في  فترةلل

 

 53من  23صفحة 

 (تابع) األدوات المالية المشتقة 13ب

 

 المشتقة األدوات الماليةأنواع  2-13ب
 

 .في المستقبل في تاريخ محدد بسعر محددالعقود اآلجلة هي اتفاقيات تعاقدية إما لشراء أو لبيع عملة أو سلعة أو أداة مالية 
 

استناداً إلى مبلغ تقديري الفائدة أو فروق صرف العمالت األجنبية  لمقابضةهي اتفاقيات تعاقدية بين طرفين  المقايضةعقود 

معدالت الفائدة الثابتة والمتغيرة استناداً إلى معدالت الفائدة تتبادل األطراف المتقابلة في العادة  مقايضةبالنسبة لعقود . محدد

 .قيمة تقديرية بعملة واحدة
 

رات هي اتفاقيات تعاقدية تنقل الحق وليس االلتزام إما في شراء أو بيع مقدار معين من السلع أو العمالت األجنبية أو الخيا

 . األداة المالية بسعر محدد إما في تاريخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خالل فترة زمنية محددة

 

 

 المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة ألغراض التغطية 1-13ب
 

يقوم البنك باستخدام األدوات المالية المشتقة في أغراض التغطية بغرض تخفيض  كجزء من إدارة أصوله والتزاماته

تغطية أدوات مالية محددة ومعامالت متوقعة إضافة إلى التغطية اللك تتحقق . تعرضه لمخاطر العمالت ومعدالت الفائدة

 .ئمة المركز الماليقااإلستراتيجية ضد جميع مخاطر 
 

كما يستخدم البنك عقود صرف  .للتغطية مقابل مخاطر عملة محددة يستخدم البنك عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة

المحددة  صافي حد الوضع المفتوحنسبة العمالت األجنبية اآلجلة لتغطية ضد مخاطر مجموعة من العمالت للحفاظ على 

 . يُعمانمن البنك المركزي ال

 

 

 (تابع) المحتفظ بها أو المصدرة ألغراض التغطيةالمشتقات  1-13ب
 

الناشئة عن بعض القروض  النقدي التدفق الفائدة للتغطية ضد مخاطر مقايضة معدالتباإلضافة إلى ذلك يستخدم البنك 

 .والودائع ذات معدالت الفائدة الثابتة
 

طريق رصد إعادة تسعير األصول وااللتزامات  بالنسبة لمخاطر معدالت الفائدة يتم القيام بإجراء تغطية إستراتيجية عن

وحيث أن التغطية اإلستراتيجية ال . المالية والدخول في مقايضة معدالت فائدة لتغطية حصة من مخاطر معدالت الفائدة

 .تؤهل للمحاسبة الخاصة عن التغطية تتم المحاسبة عن األدوات المالية المشتقة ذات الصلة على أنها أدوات للمتاجرة
 

ألداة المشتقة لاألساسية لألدوات المالية المشتقة كما في تاريخ التقرير والتي تعادل القيم  الفرضيةيوضح الجدول التالي القيم 

 .والمعدل المرجعي أو المؤشر وهو األساس الذي يتم بموجبه قياس التغيرات في قيمة المشتقات

 

 

 المبالغ التقديرية حسب الفترة واالستحقاق                                                                          

 سنوات 5 ىإل 2 أشهر 21-0 أشهر 0خالل  المبالغ التقديرية  1320سبتمبر  03كما في 

ي ُعمانلاير  

 باآلالف

ي ُعمانلاير 

 باآلالف

ي ُعمانلاير 

 باآلالف

ي ُعمانلاير 

 باآلالف
     

  - 151 189 299 058 552 815 عقود شراء آجل لعمالت أجنبية 

  - 159 560 299 560 559 288 عقود بيع آجل لعمالت أجنبية
     

                    

 المبالغ التقديرية حسب الفترة واالستحقاق                                                       

 سنوات 3 ىإل 1 أشهر 12-5 أشهر 5خالل  المبالغ التقديرية 2312 ديسمبر 51كما في 

ي ُعمانلاير  

 باآلالف

ي ُعمانلاير 

 باآلالف

ي ُعمانلاير 

 باآلالف

ي ُعمانلاير 

 باآلالف
     

  - 136 176 576 633 374 336 عقود شراء آجل لعمالت أجنبية 

  - 136 544 578 334 373 538 عقود بيع آجل لعمالت أجنبية
     
 

 



 ع.ع.م.ش صحاربنك 

 القوائم المالية إيضاحات حول 

 (تابع) 1320سبتمبر  03المنتهية في  فترةلل

 

 53من  27صفحة 

 

 الفوائد اتإيراد 2ج

أشهر  9 

  منتهية في

سبتمبر  03

1320 

أشهر  3

  منتهية في

سبتمبر  53

2312 

أشهر  0

  منتهية في

 سبتمبر 03

1320 

أشهر  5

  منتهية في

 سبتمبر 53

2312 

لاير ُعماني  

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

     

 13 716 28 191 43 536 51 190 وسلف للعمالءقروض 

 2 432 2 018 3 333 5 150 أخرى بسوق النقد وإقراضاتبنوك مستحق ل

  342  153  1 643  619 استثمارات في أوراق مالية

 685 50 342 35  686 21 371 18  

 

 

 

 مصروفات الفوائد 1ج

أشهر  9 

  منتهية في

 سبتمبر 03

1320 

أشهر  3

 منتهية في 

 سبتمبر 53

2312 

أشهر  0

  منتهية في

 سبتمبر 03

1320 

أشهر  5

 منتهية في 

  سبتمبر 53

2312 

لاير ُعماني  

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

     

 7 678 5 553 18 353 21 599 ودائع من العمالء

 813 629 2 443 1 502 ديون ثانوية

 343 611 1 723 1 362 سوق النقدبأخرى  وإقتراضاتمستحقات لبنوك 
  -  61  -  206 سندات ملزمة التحويل

 259 11 333 22 216 1  126 8  

 

 

 

 إيرادات التشغيل األخرى 0ج

 

أشهر  9 

 منتهية في 

 سبتمبر 03

1320 

أشهر  3

  منتهية في

 سبتمبر 53

2312 

أشهر  0

 منتهية في 

  سبتمبر 03

1320 

أشهر  5

  منتهية في

 سبتمبر 53

2312 

لاير ُعماني  

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

     

 1 147 0 383 3 432 8 611  أتعاب وعموالت

 431 055 1 143 2 180 صافي أرباح من التعامالت بعمالت أجنبية

 27 255 486 112 أرباحتوزيعات ايرادات 
 241 501 241 2 969 األرباح المحققة من األستثمارات المتاحة للبيع 
 468 226 487 212 األرباح من اإلستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة

  -  -  7  5 ربح من بيع األصول الثابتة
 915 23 672 6 125 5 542 2 

 

 

 



 ع.ع.م.ش صحاربنك 

 القوائم المالية إيضاحات حول 

 (تابع) 1320سبتمبر  03المنتهية في  فترةلل

 

 53من  26صفحة 

 مصروفات التشغيل األخرى 5ج

أشهر  9 

  منتهية في

  سبتمبر 03

1320 

أشهر  3

  منتهية في

 سبتمبر 53

2312 

أشهر  0

  منتهية في

 سبتمبر 03

1320 

أشهر  5

  منتهية في

 سبتمبر 53

2312 

لاير ُعماني  

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف
لاير ُعماني 

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

     

 1 332 2 605 4 513 5 151 مصروفات تشغيل وإدارة

 435 525 1 521 2 515 التأسيستكاليف 

  8  26  188  290 أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة

 913 8 813 3 081 1 335 2 

 

 

 

 ضريبة الدخل 5ج

 

 قائمة الدخل الشاملفي  مدرج (أ

أشهر  9 

  منتهية في

 سبتمبر 03

1320 

أشهر  3

  منتهية في

سبتمبر  53

2312 

ي ُعمانلاير  

 باآلالف

ُعماني لاير 

 باآلالف

   

 2 314 1 201 الجاريةالضريبة 

  (53)  29 ةمؤجل ةمصروف ضريب

 1 384 1 252 مجموع المصروفات الضريبية

 

تحتسب الضرائب على . يخضع البنك لضريبة الدخل حسب متطلبات قانون ضريبة الدخل على الشركات في السلطنة

 %.12بمعدل ي ُعمانلاير  53 333تزيد عن الدخل الخاضع للضريبة والتي 

 

 المطابقة (ب
 

 16 637 13 183 فترةللرباح المحاسبية األ

   

 2 123 1 502 ضريبة الدخل 

 - - غير خاضعة للخصم مصروفات

 (141) (199) اإليرادات الغير خاضعة للضرائب

  -  29 ة للسنة الحاليةمؤجلال ةضريبال

  1 384  1 252 مصروفات ضريبة الدخل

              

 أصول الضريبة المؤجلة (ج
 

سبتمبر  03 

1320 

ديسمبر  51

2312 

ي ُعمانلاير  

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

 (176) (268)  دخل الشامل

  54  269 دخل شامل آخر

 0  (155)  

 (تابع) ضريبة الدخل 5ج



 ع.ع.م.ش صحاربنك 

 القوائم المالية إيضاحات حول 

 (تابع) 1320سبتمبر  03المنتهية في  فترةلل

 

 53من  28صفحة 

 

 الربط الضريبي (د

 

   .2312إلى  2336 لبنك ألعوامل الربط الضريبي لضرائب في وزارة المالية علىللم يتم اإلتفاق بعد مع األمانة العامة 

إذا عرضت في المركز  جوهريةلن تكون  العامداية متعلقة بضريبة بوال ،، إن وجدتيةضافإضرائب أية أن  البنكويرى 

  . 2315سبتمبر 53المالي للبنك كما في 

 

 

 

  للسهم األساسي العائد 8ج

 

 . العاملعدد األسهم القائمة خالل  على المتوسط المرجح للسنة الربح للسهم بقسمة صافي األساسي العائد يتم إحتساب

 

أشهر  9 

المنتهية في 

سبتمبر  03

1320 

أشهر  3

المنتهية في 

سبتمبر  53

2312 

لاير ُعماني  

 باآلالف

ي ُعمانلاير 

 باآلالف
   

  13 622  26 223 فترةصافي ربح ال

 فتورةالمئة بيسة للسهم الواحد القائموة خوالل  بقيمة المرجح لعدد األسهمالمتوسط 

 1 333 333 2 365 825 **( باأللف)

  13.622  16.692 (بالبيسة) فترةالعن  ربحية السهم الواحد األساسية

  21.323  22.317 (لسنتبا) فترةالعن  ربحية السهم الواحد األساسية

 

 

بعد تعديل الفائدة على )الواحد المعدلة بقسمة صافي الربح المنسوب إلى المساهمين العاديين يتم احتساب ربحية السهم 

للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية متضمنة األسهم العادية ( السندات القابلة للتحويل بعد خصم الضريبة

 .المحملة المعدلة الصادرة عند تحويل السندات

 

 

أشهر  9 

في  المنتهية

  سبتمبر 03

1320 

أشهر  3

المنتهية في 

 سبتمبر 53

2312 

ي ُعمانلاير  

 باآلالف

ي ُعمانلاير 

 باآلالف
   

 13 622 26 223 صافي ربح الفترة

  -  212 مخصوما منها الضرائبالفائدة على سندات قابلة للتحويل، 

 102 26  622 13  

 فتورةالمئة بيسة للسهم الواحد القائموة خوالل  بقيمة المتوسط المرجح لعدد األسهم

 1 345 362 2 216 355 **( باأللف)

  13.365  28.282 (بالبيسة) فترةالعن  ربحية السهم الواحد المعدلة

  23.132  12.836 (لسنتبا) فترةالعن  ربحية السهم الواحد المعدلة

 

 

 

 



 ع.ع.م.ش صحاربنك 

 القوائم المالية إيضاحات حول 

 (تابع) 1320سبتمبر  03المنتهية في  فترةلل

 

 53من  23صفحة 

 إدارة المخاطر المالية د
 

يتعرض البنك . إدارة المخاطر هو حماية رأسمال البنك وموارده المالية من مختلف المخاطرالهدف األساسي لنظام 

 :للمخاطر التالية من استخدامه ألدواته المالية
 

 مخاطر االئتمان 

 مخاطر السيولة 

 مخاطر السوق 

 المخاطر التشغيلية 
 

قام المجلس بتكوين لجنة . المخاطر بالبنكتقع على مجلس اإلدارة المسئولية الكلية عن وضع ومراقبة إطار عمل إدارة 

األصول وااللتزامات ولجنة االئتمان والمخاطر وهما مسئولتان عن وضع ورصد سياسات إدارة المخاطر بالبنك في 

 .جميع لجان المجلس تقوم بصورة منتظمة بتقديم تقارير إلى مجلس اإلدارة عن أنشطتها. مجاالتهما المحددة
 

يتم وضع سياسات إدارة المخاطر بالبنك لتحديد مخاطر اإلئتمان وقياسها ورصدها وتخفيفها بغض النظر عن مظاهرها 

وخالل هذه العملية، يدرك البنك أن حركية السوق قد تتطلب قرارت تنحرف في بعض الحاالت عن مبادئ إدارة .  المختلفة

في سياق االئتمان بالبنك د من إنشاء مستوى ضئيل وضروري من المرونة العالقة بالعمالء ولتلبية مثل هذه المتطلبات الب

 .ورقابة مالئمة وكافية/باإلضافة إلى حماية
 

لجنة التدقيق بالبنك مسئولة عن رصد االلتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر بالبنك وعن مراجعة كفاية إطار عمل 

تتم مساعدة لجنة التدقيق في أداء هذه الوظائف بواسطة التدقيق . هها البنكإدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي يواج

يقوم التدقيق الداخلي بأداء مراجعات دورية ومراجعات غير دورية لرقابات وإجراءات إدارة المخاطر ويتم تقديم . الداخلي

 .تقرير عن نتائجها إلى لجنة التدقيق

 

 مخاطر االئتمان 2د
 

اطر الخسارة المالية التي يتعرض لها البنك في حالة عجز العميل أو الطرف المقابل في األداة مخاطر االئتمان هي مخ

أو /و أصل القرضالمالية عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية وهي تمثل بصفة أساسية تخلف أي طرف مقابل عن سداد 

 .الفوائد بما يتفق مع البرنامج الزمني لسداد الدين أو شروط العقد إلتزامات

 

 إدارة مخاطر االئتمان 2-2د
 

ولدى البنك رئيس . قام مجلس اإلدارة بتفويض لجنة إدارة المخاطرالتابعة له مسؤولية رصد مخاطر االئتمان وكافة أوجه المخاطر

 :وسيتم إدارة مخاطر اإلئتمان كما يلي.  طرللجنة إدارة المخاويقرر مخاطر يرأس إدارة المخاطر 
 

  إلنشاء المخاطر ليكون ضمن سياسة مخاطر البنك المعتمدة -ضمن التوجيهات التنظيمية -وضع حدود المخاطر. 

  باإلضافة إلى محفظة إئتمان التجزئة " الشركات المنبثقة"و " الشركة"رقابة مستمرة لمخاطر اإلئتمان المنفصلة في محفظة

 .ل مجموعة مراجعة القروض المستقلة التابعة لرئيس المخاطر لدرجات المحافظ وتتبع حركة الدرجاتمن خال

 قياس محفظة مخاطر اإلئتمان عبر تتبع عوامل مخاطر المحافظ مثل تركيز المخاطر التابع لقوانين المعايير المصرفية. 

 قائمة البنك المركزي العماني تحت مركز إحصائيات  أفراد تظهر أسمائهم في/لن يعتد البنك بالعروض المقدمة من هيئات

بمبررات قوية وتخفيف  األفرادوبالرغم من ذلك يتم إعتماد القروض في حاالت خاصة في وحدة أعمال . اإلئتمان البنكي

 .األفرادإلى الجهات المفوض لها وفقاً لسياسة قروض  تحويلهاالمخاطر لوضع إعتبار لمثل هذه العروض، ويتم فيما بعد 

  المختلفة الواردة في سياسة  األفرادفي المرحلة اإلنشائية بضمان اإللتزام بعوامل منتجات  لألفراديتم إدارة اإلئتمان

سيتم .  المنتجات المعتمدة من لجنة إدارة المخاطر التابعة للمجلس بعد مراجعة المخاطر من قبل إدارة العالقة بالعمالء

 .ناء السياسة من قبل إدارة العالقة بالعمالء لتقديم مالحظات حول المخاطر للسلطة المعتمدةمراجعة اإلئتمان فقط بإستث

  من " الشركات المنبثقة"وأعمال إقراض " مجموعة المؤسسات المالية"و" الشركة"يتم مراجة عروض اإلئتمان الفردية في

مالحظاتها للسلطة تقديم والتالية عبره فحص المخاطر قبل إدارة العالقة بالعمالء التابعة لقسم إدارة المخاطربنموذج يتم 

 :المعتمدة

o  تعرض األطراف ذات العالقة أو األطراف : مثل)مخاطر عدم اإللتزام بالتوجيهات التنظيمية والقوانين المعمول بها

 (.ذات الصلة، المتطلبات الهامشية للقروض مقابل الحصص

o  ه أو اآلفاق التي لها صلة إيجابية وعالية بالعملالتي يمارس في المقترض عمل مجال العملمخاطر. 

o  (مخاطر التدفق النقدي لالعمال)مخاطر أسلوب العمل المتبع 

o  وعدم وجود فريق إدارة محترف إلخ التعاقبمخاطر الملكية أو غياب. 

o المخاطر الكلية  يعتمد أو يسيطر معدل.  المخاطر المالية المشار إليها في تحليل آخر ثالث قوائم مالية عند توفرها

بمدخالت كبيرة من المدخالت المالية والكمية عن طريق محلل اإلئتمان على األعمال أو اإلدارة من قبل قسم إدارة 

 .المخاطر



 ع.ع.م.ش صحاربنك 
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 (تابع) 1320سبتمبر  03المنتهية في  فترةلل

 

 53من  53صفحة 

 (تابع) مخاطر االئتمان 2د

 

 (تابع) إدارة مخاطر االئتمان 2-2د
 

o  سيتم تقديم تعليقات حول .  الجوهريةوالضمانات مخاطر الهيكلة الخاطئة لتسهيالت اإلئتمان، وعد كفاية التعهدات

 .للمخاطر التي تحتويها وفقاً لقروض لتسعير امخاطر التسعير من قبل المخاطر بعد وضع نموذج 

o  قروض من بنوك أخرى أو شراء  إمتالكأكبر في حين يتم  عمليات فحصمخاطر اإلختيار والتخفيف المعكوس عبر

 .يتم بيعها بالخصم أصول قرض من سوق ثانوي وخاصة حين

o مخاطر عدم توفر سداد القروض المتوافقة مع تدفقات مالية محددة. 

 

 تخضع العملية كذلك لموافقة معدالت مخاطر . تخضع عمليات التجديد ومراجعات التسهيالت إلى نفس إجراءات المراجعة

 . التي توصلت إليها وحدات العمل المقترضين

  ومع المصدر وسيولة ( بالنسبة للقروض والسلف)مقابلة أو قطاعات جغرافية أو صناعية الحد من تركيز المخاطر مع أطراف

 (.بالنسبة لألوراق المالية االستثمارية)السوق والبلد 

  وضع واالحتفاظ بتقييم لتدرج المخاطر بالبنك بغرض تصنيف المخاطر وفقاً لدرجة مخاطر الخسارة المالية التي تتم مواجهتها

 . لمخاطرادارة والتركيز على إ

  تقديم المشورة واإلرشاد والمهارات التخصصية لوحدات العمل لنشر أفضل الممارسات في البنك بأكمله في مجال إدارة مخاطر

 .االئتمان

 

يتبع البنك ممارسة تخفيف المخاطر لتحديد التدفقات النقدية .  يوظف البنك نطاقاً من السياسات والممارسات لتخفيف مخاطر اإلئتمان

بعدها يتم فحص هذه التدفقات النقدية لتحديد اإلستدامة على مدار فترة تسهيالت .  للعمل على أنه المعاملة الرئيسية للسلفيات المقدمة

ولتغطية بعض المخاطر غير المتوقعة، والتي بسببها تخف التدفقات .  وضع آلية مناسبة للحصول عليها ضمن حساب العميلاإلئتمان و

يطبق البنك اإلرشادات الخاصة بمدى .  النقدية، يتم أخذ ضمانة على شكل أوراق مالية ملموسة إضافية مثل العقارات أو أسهم الملكية

 : فئات الضمانات األساسية للقروض والسلف هي.  تخفيف مخاطر اإلئتمانالقدرة على قبول فئات محددة ل

 

 الرهن على عقارات. 

 رهن على أصول الشركات مثل المقرات والمخزون والحسابات المستحقة القبض. 

 رهن على األدوات المالية مثل األوراق المالية للدين والملكية. 

 

يتم تصنيف هذه القروض والسلف إلى احد .  أكد من اإللتزام بشروط السداد المحددةتتم متابعة كافة قروض وسلف البنك بإنتظام للت

معيارية وخاصة وغير معيارية ومشكوك في تحصيلها وخسارة كما حددته نظم وتوجيهات : أنواع تصنيفات المخاطر الخمس وهي

 .مع الدائرة المختصة بالنشاطوتظل مسئولية تحديد الحسابات ذات المشاكل وتصنيفها . البنك المركزي الُعماني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ع.ع.م.ش صحاربنك 

 القوائم المالية إيضاحات حول 

 (تابع) 1320سبتمبر  03المنتهية في  فترةلل

 

 53من  51صفحة 

  مخاطر السيولة 1د

  

 أشهر 0خالل 

 أشهر إلى 4
 اً شهر 21

 ثالثةسنة إلى 
 سنوات

 3أكثر من 
 سنوات

 
 المجموع

لاير ُعماني  

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

 لاير ُعماني

 باآلالف 

 لاير ُعماني

 باآلالف 

      1320سبتمبر  03

      األصول

 68 201 21 055 23 211 15 621 01 655 النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية

مستحق من بنوك وإقراضات أخرى 

 031 555 - 22 553 221 100 210 112 بسوق النقد

 2 115 030 590 952 291 628 219 596 031 956 القروض والسلف

 298 333 8 358 15 081 0 500 282 359 أوراق ماليةاستثمارات 

 01 253 11 218 026 951 20 135 ممتلكات ومعدات وأصول أخرى 

  1 933  1 933  -  -  - ممتلكات استثمارية

 2 659 305 851 531 155 210 111 226 865 008 مجموع األصول 

      

      اإللتزامات وحقوق المساهمين

أخرى راضات تمستحق من بنوك وإق

 111 185 - 55 111 52 518 218 921 بسوق النقد

 2 010 153 032 518 262 111 581 321 016 913 ودائع العمالء 

 00 999 9 005 2 116 23 288 20 112 التزامات أخرى 

 53 333 53 333 - - - ثانوية قروض
 1 253 5 181 1 060 - - سندات ملزمة التحويل

 282 063 282 063  -  -  - أموال المساهمين

مجموووووووووع  االلتزامووووووووات وحقوووووووووق 

 2 659 305 511 331 119 283 510 159 589 236 المساهمين

 

  

 أشهر 5خالل 

 أشهر إلى 4
 شهر 21

 ثالثةسنة إلى 
 سنوات

 3أكثر من 
 سنوات

 
 المجموع

لاير ُعماني  

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

 لاير ُعماني

 باآلالف 

 لاير ُعماني

 باآلالف 

      2312ديسمبر  51

      األصول
 121 647 17 674 15 835 25 665 76 517 النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية

مستحق من بنوك وإقراضات أخرى 

 553 583 - - 213 213 123 163 بسوق النقد

 1 147 325 361 133 165 237 142 387 238 382 القروض والسلف

 132 787 6 373 21 323 - 125 231 أوراق ماليةاستثمارات 

 28 422 16 171 158 2 832 8 251 ممتلكات ومعدات وأصول أخرى 

  2 333  2 333  -  -  - ممتلكات استثمارية

 1 686 177 713 343 233 246 584 863 366 333 مجموع األصول 

      

      اإللتزامات وحقوق المساهمين

من بنوك وإقتراضات أخرى  مستحق

 224 348 - - 15 467 213 362 بسوق النقد

 1 556 433 236 527 235 373 454 383 531 317 ودائع العمالء 

 53 858 3 336 1 343 3 821 16 363 التزامات أخرى 

 33 333 33 333 - - - ثانوية قروض

 144 883 144 883  -  -  - أموال المساهمين

االلتزامووووووووات وحقوووووووووق مجموووووووووع  

 1 686 177 438 235 233 314 435 887 363 175 المساهمين
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 53من  52صفحة 

 غير المتاجرة لالمحافظ   -التعرض لمخاطر معدالت الفائدة  0د

 

 : على النحو التالي 2315سبتمبر  53كان مركز حساسية سعر الفائدة استناداً إلى ترتيبات إعادة تسعير تعاقدية في 
 

 

معدل 

 الفائدة

 0خالل 

 أشهر

 21إلى  5من 

 اً شهر

ما يزيد عن 

 سنة واحدة

غير معرض لمخاطر 

 أسعار الفائدة

 

 المجموع

 

 الفعلي

% 

لاير ُعماني 

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

 لاير ُعماني

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

       1320سبتمبر  03كما في 

       األصول

 68 201 68 201 - - - 3.32 ةك المركزيووأرصدة لدى البننقدية 

 031 555 250 29 153 221 100 285 916 1.12  وإقراضات أخرى بسوق النقد بنوك مستحق من

 2 115 030 (5 909) 515 915 139 652 550 521 5.52 قروض وسلف 

 298 333 25 915 23 500 0 500 288 359 2.39 أوراق مالية استثمارات

 20 062 20 062 - - - - معدات وتركيباتممتلكات و

 1 933 1 933 - - - - ممتلكات استثمارية

  10 159  10 159  -  -  - - أصول أخرى

 2 956 305  201 058 535 851 003 821 616 535  مجموع األصول
       

       االلتزامات وحقوق المساهمين

 111 185 - - 55 515 121 293 3.86 أخرى من سوق النقد وإفتراضاتمستحق لبنوك 

 2 010 153 560 806 251 623 052 659 103 550 2.62 ودائع العمالء

 00 999 00 999 - - - - التزامات أخرى

 53 333 - 53 333 - - 8.53 ديون ثانوية

 1 253 1 253 - - - 5.53 سندات ملزمة التحويل

  282 063  282 063  -  -  - - المساهمينحقوق 

 2 659 305  168 281 131 623  538 515 155 800  المساهمينمجموع االلتزامات وحقوق 
       

                - (859 622) 191 651 (15 631) 511 112  فجوة حساسية سعر الفائدة
       

                -               - 859 622  052 985 511 112  الفجوة التراكمية لحساسية سعر الفائدة

 

 

معدل 

 أشهر 5خالل  الفائدة 

 12إلى  4من 

 اً شهر

ما يزيد عن 

 سنة واحدة

غير معرض لمخاطر 

 أسعار الفائدة

 

 المجموع

 

 الفعلي

% 

لاير ُعماني 

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

 لاير ُعماني

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

       2312ديسمبر  51كما في 

       األصول

 121 647 121 647 - - - 3.31 ةك المركزيونقدية وأرصدة لدى البن

 553 583 - - 213 213 123 163 2.86  وإقراضات أخرى بسوق النقد بنوك مستحق من

 1 147 325 (1 338) 432 368 223 637 464 246 3.75 قروض وسلف 

 132 787 12 468 3 454 2 365 128 231 1.62 أوراق مالية استثمارات

 12 186 12 186 - - - - معدات وتركيباتممتلكات و

 2 333 2 333 - - - - ممتلكات استثمارية

  17 253  17 253  -  -  - - أصول أخرى

 1 686 177  175 758  472 412  458 438  622 718  مجموع األصول
       

       االلتزامات وحقوق المساهمين

 224 348 - - 15 467 213 362 1.43 أخرى من سوق النقد وإفتراضاتمستحق لبنوك 

 1 556 433 333 731 277 135 553 363 223 621 1.34 ودائع العمالء

 53 858 53 858 - - - - التزامات أخرى

 33 333 33 333 - - - 7.3 ديون ثانوية

  144 883  144 883  -  -  - - المساهمينحقوق 

 1 686 177  653 513  277 135  543 431  457 235  المساهمينمجموع االلتزامات وحقوق 
       

  - (361 781) 137 533 83 346  287 523  فجوة حساسية سعر الفائدة
       

  -  -  361 781  563 562  287 523  الفجوة التراكمية لحساسية سعر الفائدة



 ع.ع.م.ش صحاربنك 

 القوائم المالية إيضاحات حول 

 (تابع) 1320سبتمبر  03المنتهية في  فترةلل

 

 53من  55صفحة 

 التعرض لمخاطر العملة 5د
 

مجلس  قام. مخاطر العمالت هي المخاطر التي تنشأ من تقلب قيمة األداة المالية بسبب التغيرات في معدالت صرف العمالت األجنبية

يتم رصد المراكز على نحو يومي ويتم استخدام إستراتيجيات تغطية لضمان المحافظة . بوضع حدود للمراكز حسب العملة اإلدارة

 :لدى البنك صافي التعرض التالي للمخاطر بالعمالت األجنبية. على المراكز في إطار الحدود الموضوعة
 

 1320 2312 

 صافي األصول التزامات أصول صافي األصول التزامات أصول 

ي ُعمانلاير  

 باآلالف

ي ُعمانلاير 

 باآلالف

ي ُعمانلاير 

 باآلالف

ي ُعمانلاير 

 باآلالف

ي ُعمانلاير 

 باآلالف

ي ُعمانلاير 

 باآلالف

       

 (7 138) 781 533 763 231 (19 222) 858 550 821 001 دوالر أمريكي

 516 - 516 233 11 211 لاير سعودي

 21 55 426 55 448 9 16 561 16 598 يورو

 5 333 11 438 14 375 (6 511) 23 551 1 303 درهم إماراتي

 15 13 52 215 22 265 لاير قطري

 7 3 11 08 15 83 دينار كويتي

 (26) 16 531 16 574 28 23 183 23 118 ين ياباني

 (6) 1 674 1 636 (8) 535 599 جنيه استرليني

 58 1 53 58 2 51 روبية هندية

 - -  - (5) 1 182 1 155 روبية سيريالنكية

 - - - (51) 22 685 22 935 يوان صيني

 121 37 216 88 212 101 ىأخر

 

 

 إدارة رأس المال 5د
 

 :كفاية رأس المال كما يليالتسويات الدولية لتم حساب معدل رأس المال المخاطر طبقاً إلرشادات بنك 
 

 2312ديسمبر  51 1320سبتمبر  03 

 لاير ُعماني باآلالف لاير ُعماني باآلالف 

   2رأس المال الفئة 

 133 333 223 333 أسهم عادية

 8 337 6 253 احتياطي قانوني

 415 520 احتياطي عام

 4 176 5 281 ارباح قروض ثانوية

 55 143 53 155 األرباح المحتجزة

 (1 436) (1 282) خسائر القيمة العادلة

  (43)  (293) أصول ضريبة مؤجلة

 144 223  283 815 المجموع
   

   1رأس المال الفئة 

 14 313 28 055 مخصص انخفاض في القيمة على أساس المحفظة

 265 155 أرباح القيمة العادلة

 43 855 55 600 ديون ثانوية

  -  1 253 سندات ملزمة التحويل

 71 317  89 561 المجموع
   

 233 243  103 138 النظاميمجموع رأس المال 
   

   المخاطرباألصول المرجحة 

 1 414 282 2 552 163 العمليات المصرفية لإلفراد والشركات ومخاطر السوق

  68 482  16 561 مخاطر التشغيل

 1 432 674 2 813 181 مجموع األصول المرجحة بالمخاطر

   معدل كفاية رأس المال

 %15.63  %25.12 معبر عنه كنسبة مئوية من إجمالي األصول المرجحة بالمخاطرمجموع رأس المال النظامي 

 %3.77  %9.92 معبر عنه كنسبة مئوية من إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر 1مجموع رأسمال الفئة 

 

 .يُعمانالمطبقة بالبنك المركزي ال 2يتم احتساب معدل كفاية رأس المال وفقاً لمعايير معاهدة بازل 



 ع.ع.م.ش صحاربنك 

 القوائم المالية إيضاحات حول 

 (تابع) 1320سبتمبر  03المنتهية في  فترةلل

 

 53من  54صفحة 

 المعلومات القطاعية  8د
 

قطاعات خمسة ألغراض إدارية، ينضم البنك في  .تم عرض المعلومات القطاعية فيما يتعلق بالقطاعات التشغيلية للبنك

 :تشغيلية وفقاً للمنتجات والخدمات  كالتالي
 

 الجارية الودائع المصرفية بما في ذلك الحسابات القروض و تشمل الخدمات المصرفية للشركات متضمنة

 .والودائع ألجل وغيرها بالنسبة للعمالء من الشركات والمؤسسات والتمويل التجاري
 

 مل الخدمات المصرفية لألفراد ودائع العمالء والقروض االستهالكية والسحب على المكشوف وبطاقات تش

 .االئتمان وتسهيالت تحويل األموال
 

 وتشمل أنشطة اإلستثمار البنكي متضمناً العقارات  اإلستثمارات ومجموعات اإلستثمار المالي والخزينة

 .اإلستثمارية والبنوك اإلستثمارية والشركة الدولية والعمالء المؤسسيون وأنشطة الخزينة
 

   شمل مجموع الموارد المعتبرة لتحويل التسعير وتمتص تكلفة خسارة االنخفاض على أساس يوئيسي رالالمقر

 .المحفظة ومصروف ضريبة الدخل

 

 المطلقة وايضا ات جارية وحسابات االستثمارالحسابات اللصيرفة االسالمية وتشمل نشاطات التمويل االسالمي وا

 .الشريعةحسب مبادىء خدمات ومنتجات للشركات واالشخاص 
 

يراقب الرئيس التنفيذي نتائج التشغيل من وحدات أعمالها بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص  

تدار ضرائب الدخل على أساس البنك وال . يتم تقييم  قطاع األداء على أساس ربح أو خسارة التشغيل. الموارد وتقييم األداء

 .تخصص لقطاعات التشغيل
 

د كصافي ألن الرئيس التنفيذي في المقام األول يعتمد على صافي إيرادات الفوائد كقياس األداء وليس تسجل إيرادات الفوائ

 . على إجمالي  الدخل والمصروفات
 

 .أسعار التحويل بين القطاعات العاملة بشكل متحفظ و بطريقة مماثلة للمعامالت مع أطراف ثالثةإجراء يتم  
 

٪ أو أكثر من اجمالي ايرادات البنك في عام 13ال توجد ايرادات من المعامالت مع عميل خارجي واحد أو المقابل بلغت 

 .2312أو  2315
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ع.ع.م.ش صحاربنك 

 القوائم المالية إيضاحات حول 

 (تابع) 1320سبتمبر  03المنتهية في  فترةلل

 

 53من  53صفحة 

 (تابع)المعلومات القطاعية  8د
 

 1320سبتمبر  03
 

 الخدمات

 المصرفية

 لألفراد

الخدمات 

المصرفية 

 للشركات

إستثمارات 

ومجموعات 

اإلستثمار  المالية 

 والخزينة

 

المبنى 

 الرئيسي

الصيرفة 

 االسالمية

 

 المجموع

لاير ُعماني  

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

       

 02 128 - (0 862) 1 535 20 525 25 516 صافي ايرادات الفوائد

 218 218 - - - - الصيرفة االسالميةي ايرادات صاف

  23 915  02  (02)  0 809  5 652  1 595 إيرادات تشغيل أخرى

 51 621 251 (0 121) 22 350 26 158 21 310 إيرادات التشغيل

 (13 225)  (509)  -  (1 919)  (1 125) (25 061) مصروفات التشغيل

 11 131 (061) (0 121) 6 385 28 352 1 892 التشغيل( خسارة/)ربح

انخفاض قيموة علوى اسواس مخصص 

 (2 508) (11) (2 085) - - - المحفظة

  (2 335)  -  -  -  (05)  (912) لإلنخفاض في القيمة مخصص محدد

 13 182 (555) (5 318) 6 385 28 331 2 113 الربح قبل الضرائب

  (1 252)  -  (1 252)  -  -  - الدخل مصروفات ضريبة

القطوواع عوون ( خسووارة/ )صووافي ربووح

  26 223  (555)  (1 111)  6 385  28 331  2 113 العام

 2 659 305 15 535 251 958 531 968 185 152 531 608 أصول القطاع

 2 861 855 8 559 92 323 2 301 351 011 092 103 151 وحقوق المساهمين التزامات القطاع

  282 063  9 863  252 133  -  -  - حقوق المساهمين للقطاع

       
 

 

 

 1321سبتمبر  03
لاير ُعماني  

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

لاير ُعماني 

 باآلالف

       

 03 550 - (1 260) 23 556 23 211 22 692 صافي ايرادات الفوائد

 - - - - - - الصيرفة االسالميةي ايرادات صاف

  1 181  -  2 235  2 289  1 858  1 601 إيرادات تشغيل أخرى

 06 135 - (2 316) 22 111 21 600 25 110 إيرادات التشغيل

 (26 252)  -  -  (1 102)  (1 110) (20 806) مصروفات التشغيل

 13 385 - (2 316) 9 591 23 582 2 365 التشغيل( خسارة/)ربح

 - - - - - - انخفاض قيمة اإلستثارت

انخفاض قيموة علوى اسواس مخصص 

 (2 035) - (2 035) - - - المحفظة

  (2 308)  -  -  (210)  (21)  (658) لإلنخفاض في القيمة مخصص محدد

 21 138 - (1 060) 9 031 23 555 109 الربح قبل الضرائب

  (2 965)  -  (2 965)  -  -  - مصروفات ضريبة الدخل

القطوواع عوون ( خسووارة/ )صووافي ربووح

  25 111  -  (5 081)  9 031  23 555  109 العام

 2 160 201 - 282 513 598 255 853 311 015 532 أصول القطاع

 2 855 553 - 131 306 2 308 525 290 159 136 619 التزامات القطاع

  201 596  -  201 596  -  -  - المساهمين للقطاعحقوق 

       
 


