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  م ٢٠١١مارس  ٣١المنتهي في للربع األول تقرير مجلس اإلدارة 

  
  
 ، يسرني أن أقدم لكم النتائج المالية التي حققها البنك فيصحار ش م ع ع ابة عن أعضاء مجلس إدارة بنك إن

  .م ٢٠١١مارس  ٣١في  ةالمنتهيالثالثة أشهر 
  

مليون ريال عماني  ٣ر٠٥٨ قدرهاالجاري من العام األولى أشهر ثالثة الأرباحا صافية لفترة البنك حقق لقد 
، أي ما  م  ٢٠١٠من العام الفترة المماثلة في حققها ريال عماني مليون  ٢ر٨٣١صافية قدرها بأرباح مقارنة 

للزيادة في مستقر ويبذل البنك جهوده في الحفاظ على مستوى .   %٨يعادل زيادة بنسبة مئوية قدرها 
 .الربحية

  
مليون ريال عماني في فترة  ٧ر٤٧٨من % ٦ر٧٨وقد شهدت صافي إيرادات الفوائد تحسنا ملحوظا بنسبة 

وقد .  من العام الحالي ول األمليون ريال عماني في فترة الربع  ٧ر٩٨٥من العام الماضي إلى ول األالربع 
من العام ول األمليون ريال عماني في فترة الربع  ٨ر٣٧٠من % ١٨ر٧٢زادت اإليرادات التشغيلية بنسبة 

 %٣٣ر٨٤بنسبة مصروفات التشغيل  زادت آما.  مليون ريال عماني في الربع الحالي ٩ر ٩٣٧الماضي إلى
الربع في مليون ريال عماني  ٥ر٨٦١م إلى  ٢٠١٠مليون ريال عماني في الربع األول من عام  ٤ر٣٧٩من 

  .م الحالي ااألول من الع
  

ثالثة ال نهاية مليون ريال عماني في ٩٣٠لتصل إلى % ٣ر٧إرتفاعا قدره شهدت صافي القروض والسلفيات 
مليون  ٩٩٩من % ٥ر٩بمعدل نخفاضًا إم بينما شهدت ودائع العمالء  ٢٠١١مارس  ٣١أشهر المنتهية في 

   .م٢٠١١مارس  ٣١ في نهاية الفترةمليون ريال عماني  ٩٤٠إلى م  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١فترة ريال عماني في 
وبلغت حصة ودائع القطاع الخاص %  ٩ر٠٢وقد بلغت حصة البنك من سوق إئتمان القطاع الخاص نسبة 

 .م  ٢٠١١فبراير في نهاية شهر %  ٦ر٥٧
 

نمو القروض والودائع في القطاع المصرفي العماني ، فقد استمر بنك صحار نسبة  ئوعلى الرغم من تباط
آما استمر البنك في الترآيز على حماية جودة األصول على .  توسيع محفظة القروض وودائع العمالء في 

.  القطاع ، وتكوين المخصصات اإلحترازية لتغطية القروض المتعثرة الرغم من التحديات الصعبة في 
فة إلى ذلك ، فقد رآز البنك على تحسين العائد من األصول والتحكم في آلفة الموارد المالية باإلضا

تبار التطورات التي شهدتها السلطنة في ما يتعلق بتوظيف عواخذا في اإل  .التشغيلية األخرىوالمصاريف 
فان البنك ، انظمة التقاعد دارية في الحكومه والقطاع الخاص و اإلنظمه اإلالقوى العاملة الوطنيه وتطوير 

 ويرى ، لسلطان المعظم حفظه اهللا بها حضرة صاحب الجالله ا هيقدر ايجابية تلك التوجيهات التي تفضل ووج
  .القطاع المصرفي قتصاد الوطني و بالتالياإل مستقبلل فرصه طيبه في ذلك  البنك 
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مستوى الخدمة بالبنك واعتمادهم على منتجات وخدمات البنك من أهم القيم التي  عنإن رضى العمالء 
ويقدم البنك خدماته عن طريق العديد من قنوات التوزيع المصرفية مثل الفروع ، ا البنكها موظفوب يسترشد

دة مثل عدي قنوات إلكترونية ومرآز اإلتصاالت باإلضافة إلىالمرتبطة بشبكة عمان وأجهزة الصرف اآللي 
وقد أصبح للبنك شبكة توزيع واسعة تتكون    .العمليات المصرفية عبر اإلنترنت والرسائل النصية القصيرة

وقد قام البنك بإعادة . جهاز صرف آلي منفصل عن الفروع  ١٩جهاز صرف آلي منها  ٤٠فرع و  ٢١من 
تم تطوير البرنامج ليكون أآثر  دفق . ٢٠١١خالل فبراير " حساب المميز للتوفير"ترويج برنامجة المطور 

  .جاذبية ومن المتوقع أن يكون محفزًا للزبائن لزيادة ودائعهم التوفيرية 
  

وفي نهاية الفترة المنتهية .   مكانياتهمإللشباب العماني و تطوير توفير الفرص الوظيفية   وقد استمر البنك في
 % .٨٨ر٤موظف وبلغت نسبة التعمين  ٥٢٦م ، بلغ عدد العاملين بالبنك  ٢٠١١مارس  ٣١في 

 
 لتقوية وتنشيط دوره في اتةمساهمتوجية وعطائة  البنك فيتمر يس من العام الجاري ،ول خالل الربع األ

ة للبنك في أحدى حيث أنة آان الراعي المشارك لمهرجان مسقط العاشر وتعتبر هذة المشارآة الثالث مجتمعال
، قام البنك بتنظيم اإلجتماع األقليمي الشبابي األول للسالمة على التعليموفي مجال  .الوطنية فعاليات ال

ة العمانية متحت رعاية المنظسفراء شباب عمان للسالمة على الطرق عن طريق  الطرق الذي تمه تنظيمة
والعلوم  وقد قام البنك بدعم النشاطات الشبابية في الكلية الحديثة للتجارة . لسالمة الطرق و وزارة الخارجية 
  . نيرة توقام البنك برعاية ندوة القيادة المس

  
يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهنئة لموالنا حضرة صاحب ونيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة ، وفي الختام ، 

الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه اهللا ورعاه على قيادته الحكيمة لهذا البلد المعطاء وإلى حكومة 
ك آما أتقدم بالشكرإلى البن .جاللته الرشيدة التي وفرت المناخ المناسب لألعمال التجارية واإلستثمارية الجادة 

المرآزي العماني والهيئة العامة لسوق المال على الدعم والتوجيه الذي تلقيناه منهم وعلى آل ما يقومون به 
 .من  أجل خدمة الصالح العام 

 
  
 
 فنه العريميال   لم بن سعيدسا

 رئيس مجلس اإلدارة
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 $% �Gh>�4تا��>	� <�٤٠ ٤٥٠  ��ك وودا:9 أ�8ى �	ق ا���4      -  

 $% �Gh>0ا��	٣٤ ٩٩٣(    )٣٣ ٩٢٤(  ا��4وض وا�(  

ل ا�8Vى�Vا $% �Gh>٣ ٣٨٧(    ١ ٠٤١  ا�(  

 $G% �Gh>اعا���Uدات ا�JK  -     -  

 $% �Gh>ءا�M
  )١٧ ٩٩٦(    )٥٨ ٨٢٥(  ودا:9 ا��

 $% �Gh>�4ت ا��>	�١٢ ٩٠٠    )١٢ ٧٣٠(  ��ك وودا:9 أ�8ى �	ق ا����4  

 $% �Gh>ت أ�8ىا���  ٣ ٩٣١    )٤ ٣٨٨(  ا�<�ا

��
B  )/ا��9��Wم ��( ا��A�  )٣٥ ٢٤٧(    )٦٣ ٨٢٣(   ا�
�@Y� Z أ'UA� ا�

  )٧٤٢(    )١ ٣١٨(  ا*�اد =�*;� ����ع

��
� ا���� )�B  )/ا��9��Wم ��A�  )٣٥ ٩٨٩(    )٦٥ ١٤١(   ا�
�@Y� Z أ'UA� ا�

  أ'UA� ا5\�]��ر
      


�رات F>"اء ا�K  )٣ ٩٩٨(     -  

9G� ��GCR/ رات ا"<�داد�
F>"U٤٧    )٦٢٩(  ا  

  )٣٠٤(    -  �Kاء ���ات و�Hآ��Gت

 �
�>	�ا:� %�
�رات> F>"U١٤٤    ٥٥   ا  

  -     -  9G� ��GCR ا�
��ات وا�<�آ��Gت

� ا�
�� ا��9��Wم �� أ'UA� ا5\�]��ر���  )١١٢(    )٤ ٥٧٢(  

  

B*���  أ'UA� ا�

      

� %�
  -     ) ٦ ٠٠٠(  اVر��ح ا�

UA'أ Y� Z@�
� ا�
�� ا����B*���  -     )٦ ٠٠٠(  � ا�

  �������� ا�
�� و�� �� �68 ا�
�� ا��  )٣٦ ١٠١(    )٧٥ ٧١٣(  

 ��
��ة�� ��ا*� ا�ا�
�� و�� �� �68 ا�D  ١٧٥ ٤٥٧    ١٧١ ٣١٣  

 �*��' �� ��
��ةا�
�� و�� �� �68 ا�D١٣٩ ٣٥٦    ٩٥ ٦٠٠  ا�  

�� ً̂ [��:        

  ٧٥ ٥١٩    ٣٦ ٦٥٧  ا��
�.$ .�4 وأر��ة ��ى ا���� ا�
�آ�ي 

ك  �� <�  ١٩ ٦٦٢    ٦٦ ٤٧٩  أ�8ى �	ق ا���4 وودا:9�	<��4ت 


�رات        F>"٥٧ ٢٦٥    ٣٨ ٦٩٩  ا  

١٣ ٠٩٠(    )٤٦ ٢٣٥(  ��ك وودا:9 أ�8ى �	ق ا����4�	<��4ت        (  

  ١٣٩ ٣٥٦    ٩٥ ٦٠٠  

  
  

  

  

  



             بنك صحار ش م ع ع  

 ٣٢من  ٦    

�  ا��� ����� إ*�8�Jت )�_ ا���ا�� ا����

$% $J>�
٢٠١١��رس  ٣١ ����9 ا� 

9�  ١/أ  ا�B6A ا���'�'� وا-'UA� ا���

٢٠٠٧��رس  ٤%$ "�!��  
�ن %$ ") ا����("WG"uH \H ��� ���ر ش م ع ع   �G"�"أ �fC� م4� �� وه�  �G.�
  �
آ�dآ� �	�ه

��4
�d�� �Jآ�ت و�o%�اد %$ "�!��  
�نHو �G%�C
�او�� اd.V!� ا�
� . kG8�H _N

�ن �  ��!�" $% �
4م ا���� ����� $%�C�

�G%�C
�G> ا�دا:9 ا�u>� ي�
ل ���mم ا���� ا�
�آd�  أ���� ��٩أ ا����  
�H�G[ ا�<�G�Ghd %$ . ��در  > ا���� ا�
�آ�ي ا��
�.$ وه

� ����ي  ٤٤ب .ا���ان ا�
	�� ����� ه ص -  ٢٠٠٧�
�نR١١٤$ ا�
��Gء ر  ��!�" ،x4	� ،.  

 �
�������� ٥٢٦ �ًfi�  $% �
٣١( ٢٠١١��رس ٣١آ  ��
  ).٥١٣: ٢٠١٠د�	

  أ\�س ا`)�اد  ٢/أ

  ���ة ا�5�%ام  ٢/١/أ

ن ا��dآ�ت ا�<��ر��.�A ت���!>�وHM���H[ و�<!���ت  ���١٩٧٤م  ا��
�.H �G\ إ �اد ا�4ا:\ ا�
���G و4%ً� �
����G ا�<�4ر�� ا�
���G ا��و��G و

ق ا�
�ل و�ا:r ا���� ا�
�آ�ي	� ��  .ا��
�.$ ا�
!��4 ا�C%Uح ا��Cدرة  > ا��yGJ ا���

  أ\�س ا���س  ٢/٢/أ

 �Gjا�<�ر� �f�c>أ"�س ا� a�  �G��

� ا���د�� �
� ��$H\ إ �اد ا�4ا:\ ا�G4��� س�G4ا ا��  �
G%:  

•  ،�4>d
  اVدوات ا�
���G ا�


� ا���8 •:�A لM8 <�
� ا���د�� G4��� �G��
��� اVدوات ا��dا�،  

•  ،9G��� �R�>
ل ا�
���G ا��Vا  

B و)��� ا�<�ض)��  ٢/٣/أ�A�  � ا�

،]Gر إ��d� 
�  �ا �� هG% $.�

�� ا�<�Ghd ����� ه$ ا����ل ا��
�.$.  H\  �ض هXY ا�4ا:\ ا�
���G ������ل ا��
�.$، إ�a أ�Aب أ�0 ر��ل    .  

  ا\��Wام ا����*�ات وا-�68م  ٢/٤/أ

�> اUدارة ا��G4م �9z أ�cRم و���4Hات  �G��
ل �<!�_ إ �اد ا�4ا:\ ا��Vا {����وا%<�ا�zت G�!H a�  �POH| ا�	�G"�ت ا�
��"��G و

�ا��ت وا���8 وا�
�Cو%�ت ا��Cدر  ��J ا�<���4>�Sا�<���4ات. وا XYه <  �G��f0 ا��<�:{ ا��>jH �A.  

4�� %$ H  �i	<�� ا�<���4ات واS%<�ا�zت ا�
a�  �J� ��R�C ا���G.�ت ا�<�ر��Gj و �a ا����� �> ا��ا�� ا�8Vى ا�<$ ��<�4�� �J.ا���� أ

��Cدر أ�8ى <� ��zن واcH S $>ت ا����ا>�Sل وا�o� ���>%ا�� \G4م  > ا��cRاء أ�N[� م�G4�� �ً"�"أ �J�:�>. �cdHوف و�mا�.  

�
>	� �cd� �J� �4��>
��ا��N ا�<���4ات واS%<�ا�zت ا� \>H .� $>ة ا��>fا� $% �G�"��
<\ %����H �JG ا�<���4 إذا �<\ إ��Pت M���Hت ا�<���4ات ا�

�>fوا� �Gة ا�����>fا� a�  ًا�PO�. ات ا�
	<�G��4آ�ن ا�<���� ��POًا  ���H a ا�f<�ة x4% أو %$ %<�ة ا�<���� وا�f<�ات ا�
	<�G��4 إذا آ�ن ا�<���� 

 �4RMات ا��>fا� $% ��ه��� %$ M���Hت ه�N �Q�j� �J� ن ا�<���4ات ، ا�<$ ��<�� ا���� أنc>H ض�fj.Sت ا�CCj� <� $:��� �cd� ،


� ا��4وض وا�	�0GA $%.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



             بنك صحار ش م ع ع  

 ٣٢من  ٧    

�  ا��� ����� إ*�8�Jت )�_ ا���ا�� ا����

 $% $J>�
٢٠١١��رس  9����٣١ ا� 

  ا�9�\�ت ا����\;� ا�����  ٣/أ

 �G��>ا� �G�"��

���c��G ا�f<�ات ا�
��و�z %$ هXY ا�4ا:\ ا� ��.<�mم�Aم ا���� �<!�G| ا�	�G"�ت ا�.  

  

�  ٣/١/أ;
b-<��� ا���ا��<��^ت    

�����

9A ا�<u� �Ghd"��ر ا�<��� ا��اه�� %$ �Hر�� ا�� �C>j

Mت ا�<�Ghd ا�  aإ� �G��NVا ��
�Mت ������
�� ا��H \>� . \>��H� �

�ا��ت>�Sل وا�Vا �G��

Mت ا�G��NV إ�a  ا����� ���	

�� ا�<�d�� �Ghdآ� ا� "V �4%:�ةو�	ف ا��Cر��  ��ر ا��H $%�����
أو أر��ح . ا�

 �:�	8�:�fل ا���
� �J>�	H \>H $>ة وا��>fا�� ا��� $% �Ghd>ا� ��
ة ا��
Mت ا�G��NV %$ ا���د ا�
���G ه$ ا��fق �G> ا�<0G��c ا�
!ufة ��

$4G4ا��، 	� ���
 �ت M8ل ا�f<�ة وا�<0G��c ا�
!ufة ����
Mت ا�G��NV ا�%�
�ا��ت. �� ا��Cف %$ .���J ا�f<�ةا�>�Sل وا�Vا �G� 


� اG4ا� ����H :� �<�ر���	ف ا��Cا� ��	� �Ghd>ا� ��
  aإ� �J���H \>� ا���د�� �
G4��� �J"�GA \>� $>ا� �G��NVا ��
���� �G��
%�وق . ���د��ا�


� ا���8:�4� �JNإدرا \>� ��
�� ا�GA \>�  �G��NVس. ا��
�� ا�G��NV ا�����H  > ا�<����� �Gjا�<�ر� �J>f�c>� �G��
�ا��ت ��G ا�>�Sل وا�Vا

�����
���j>"�� �Jام ���ل ا��Cف ا�	�:� �<�ر�� ا��H \>و� .  

  

  إc;�ت ا`*�ادات وا���Hو��ت  ٣/٢/أ

  إ*�اد و��Hوف ا����Dة  أ/٣/٢/أ

� ا���8:�A $% ة�:�fوف ا��C���� �<\ إ��Pت إ��اد و�d4 ا���Q ام�j>"��$4G4ة ا���:�fل ا�������ل ا��f:�ة ا��4G4$ ه ا�
��ل ا�Yي ���� . � 

 $��
�ام ا�>�Sأو ا ��o� �4ر
ال ا��
� ا�Q �4رة
�4�zت ا�
 �ت ا�����4 ا�
	<�G��4 وا�%�

ً�(C8\ ا�:M�) أو �f<�ة أ�CA، إن آ�ن ذ�� 

$��
�ام ا�>�Sأو ا ��o� ���>%ا�� �
G4�� �ًو��	� . ����H \>� ��o� $:��
���ل ا��f:�ة ا��4G4$  �� ا��PUت ا� / $% ]����H \>� Sو $��
�ام ا�>�Sا

|RS �Aا���8. و �
:�A $% وض��

> إ��اد و��Cوف ا��f:�ة ا�,>� ����dا�:  
�ا��ت ا�
���f�c>��� �G ا�
!ufة  �a أ"�س ���ل ا��f:�ة ا��4G4$ ؛ •>�Sل وا�Vا a�  ة�:�fا�  

�رات ا�
<�a�  9G��� �R أ"�س ���ل ا��f:�ة ا��4G4$ ؛ا��f:�ة  �a اVو •F>"M� �G��
  راق ا�

� ا���د�� ��
d<�4ت ا�
Oه��  •G4ات %$ ا��Gh>ا�)�G!h>ا� �G���% م�  ��
,>�ن 8!� ���ل ) c� ����  ��Cة ذات ا��!h
وا���د ا�

a!h
 .ا��f:�ة ه ا�j!� ا�
  

  �e\�6 و���9C ا���� ا�<�د��  ب/٣/٢/أ
 Gh>ا� �G��
ل ا��Vوا �Q�j

� ا���د�� ��
d<�4ت ا�
�<��V �J� �fاض إدارة ا�G4�9ات %$ ا�G��� �R�>

� ا���د�� ا�G4���  $% �Jz�  \>�


� ا���د��"G4��� �>�F

� ا���8" ��%$ ا���8 �> اVدوات ا�
���G ا�8Vى ا�:�A $% ����dا�.  

� ا�G4��� �G��
��CCj �<��| ��%$ ا���8 �> اVدوات ا� �G����Oه�� ��<��V �J� �fاض إدارة ا�
�Q�j وأ�ل  �G� �G�����د�� �
d<�4ت 


� ا���د�� �> M8ل G4رة����	jأو ا� rر��ح  ا���Vز���ت اHة و�:�fا���د�� وا� �
G4�44 %$ ا��

9G ا�<�Ghات ا�
��44 و��G ا�N <
,>H $وه
�G��NVت اM
  . و%�وق ��ف ا��

  <�ت ا-ر��حإ*�اد @�ز*  ج/٣/٢/أ
ءd. ��  ر��حVز���ت اH ت��Pاد �<\ إ��Uم اM>"ا��| %$ ا.  

  

  ا��\�م وا�<��5ت  د/٣/٢/أ
�ام ا�
��$ %$ �GAس >�Sأو ا ��o� $4G4ة ا���:�fل ا���� <��أ �>� S ءًا�N �cdH $>ت وا�S
���ل �<\ إدراج إ��اد و��Cو%�ت ا��"م وا��

$4G4ة ا���:�fا� .  


�ن ور"م ا�d>"Sرات وا��"م اUدار�� ا�8Vى  �<,
> إ��اد>:S�� ��Cم ذات ا�ا��"م وا��
Sت أ��Hب �8�� ا��	���ت وا��"

��ت ذات ا���C. و 
Sت ا�
���Gت ور"م ا�دا:9 ور"م ا��4وض ا�
d<�آ��jت  �� أداء ا�S
  . �<\ إ��Pت هXY ا��"م وا��

  ا���HHWت  هـ/٣/٢/أ
 kCj

� أن �<\ إ��Pت ا�>�
ق �a�  �J ا���� .<��G ���ث "��| و�> ا�P�رة C� ]"�GA <c
� $��R $�S�>"أو ا $..�A ام�د ا�<Nو �� 

�ام>�Sاد ا�	� �Nد�� �8ر�C>A9 ا%��� |%�H _�!� .�G��4>	
�ا��ت ا�>�M� ةuf!

� ا�G4دل ا���H ت�CCj
  .ا�

  

  ����� ا`*�اد وا���Hوف  و/١/٣/٢
����4 ا��Uا \>H <� ud�H $>ا� �:�	jوا� _"�c

r ا�
����G ا�
��"���Y� �G أو ����	�� ��	H ����  x4% $%�Cأ"�س ا� a�  و%�ت�C
دات وا�


�d.o� ��P!� ا�<��ر�� ا������Mت ��� � 
��.  
  
  
  
  
  
  



             بنك صحار ش م ع ع  

 ٣٢من  ٨    

�  ا��� ����� إ*�8�Jت )�_ ا���ا�� ا����

 $% $J>�
٢٠١١��رس  9����٣١ ا� 

  )9��H( ا�����ا�9�\�ت ا����\;�   ٣/أ

  ا-��ل وا�5�%ا��ت ا�����  ٣/٣/أ

  ا`c;�ت  أ/٣/٣/أ

]G% ud�H يYن %$ ا�<�ر�� ا�4م ا���� �]��Pت ا��4وض وا�	�0 وا�دا:9 واVوراق ا�
���G ا�
�Cرة ����� �ًG:���ل . �V9 اG
N ت��Pإ \>�

�ا��ت ا�
���G ا�8Vى >�Sوا)�� �CCj
�ا��ت ا�>�Sل وا�Vا ��
,>�
� ا���8:�A لM8 <�
� ا���د�� G4� ����dر�� ) ا��H $% �ًG:���

ص ا�<��o� ���AداةCا�� $% �ً%�Q ا���� ]G% r�C� يYة ا��N�>
  . ا�

��� �J�  ��"��
ل دون �H ، ���4<\ ا��Vم اM>"ا���د�� � �� ا �
G4$��

� ا�
�آ� ا�:�4  <�cH \>� $��>و��� _"��
إ��ادات " ��H ا���� ا�

 ��NO��ام ا�
R�C_ أو  �a" . آ]�<�ا��ت أ�8ى" <\ ا�C%Uح  �[ و�" >�Uا a�  آ]��ادات أ�8ى ���ءًا ��NO
إ"<�jام  �<\ إ��Pت ا��Uادات ا�

��Vا.  

  ا`\�;<�د  ب/٣/٣/أ

$% ���A��>ق ا�ل ا��4�f� $J>�� ����  $����ا�<�%| ا���4ي �> ا��V أو   �4م ا���� �]"<���د أ�� �H ا�<�%�4ت�� ��A $% ق � ا��4

$��
��Q�j و ا:� ا�
���o� �Gc ا� 9G
��� �<\ %�JG ا�<��� ا��ه�ي ����� $% $��
�> ا��V ا� ���A��>م ا���� . ا�����4 ا�د �]"<����4

�� �<�fغ �> ا�<�ا��H[ ا�<�����A أو إ��J:�h أو ا.<�Jء أ��ه���  $��
�ام ا�>�Sا.  

  ا�5�%ا��ت����� ا-��ل و  ج/٣/٣/أ

G��
�ا��ت ا�>�Sل وا�V���4 ا� \>H $% {��

� ا�
�آ� ا�
��$� و �ض ��%$ ا�:�A ���4� $% $..�A |R ن ��ى ا����c� ����  x4% ،

�A�ام %$ .Wf ا�>�Sو"�اد ا ��V4| ا�H أو $%�Cأ"�س ا� a�  اد�	ا� $% ��ن را��ً� إc� وأن {���

9G ا�N.  

  ا��jDUة��س ا��D�6�   د/٣/٣/أ

%�
�ام ا�
��$  �� ا��PUت ا�
��:$ .�CAً� ا�>�Sأو ا ��Vس ا�GA ]� \>� يYا� {��
�ام ا�
��$ ه ا�>�Sأو ا ��o� ةuf!
 �ت ا��:G	�G ا�<�f�c ا�

���ل ا��f:�ة ا��V $4G4ي %�ق �G> ا�
��} ا�
��:$ ا �4��Q ام�j>"�� \اآ�>
��[ ا�fQUء ا� �ً�Cj�
��F وا�
��} ا�
	<�| و�,�%ً� إ�G[ أو �

�
G4ض %$ ا��fj.M� ت��C8 أ�� �ًCA�. .  

�س ا���� ا�<�د��  هـ/٣/٣/أ�  

ع إ�a اV"��ر ا�	�GA ا�
�رج  N���� ا���د�� �
G4ا� ����H \>� �
m>�� �G���
�رات ا�<$ H<\ ا�
<��Nة ��J %$ أ"اق F>"M� ��	���� ل�fAإ ��


� ا�ا���dط ا�<��ري %$ �Hر�� :�A$��

�آ� ا�.  

�� ��"<�jام ���Sت ا��f:�ة ����دCj
ا:� �<\ ���4Hه� ا"<��دًا إ�a ا�<�%�4ت ا�����4 ا�% �J�  _	>�H $>د ا�
� ا���د�� ����G4وط  ا��dذات ا�

��P�

ع إ�a ا�. وا�k:�Cj ا�N���� ل4�� ���4H ����H \>� رج�� $A" ��" �J� �N� S $>رات ا��
F>"M� ��	���� ق	��� �Gا���� �
G4

��Cj
��A ا�>

��P أو H	<�� إ�a ا�<�%�4ت ا�����4 ا��
�ر F>"S .ة�GC4�4ق ا��>"Sرات ذات %<�ات ا�
F>"Sا \C8 \>� S .  

  ا���وض وا��9+  و/٣/٣/أ

� Sو xd. ق" $% �Nر�� �Gه� و�����H <c
�d<�4 ذات د%��ت ��P<� أو � �G� �G���رًا ا��4وض وا�	�0 ه$ أ�ل % �J�G� $% ا���� _��

�GC4ى ا��
ص . أو  �a ا�Cj� ]Nو a�  دة��
ا�	
�ح ��fj.S \Cjض و�<\ إ��Pت ا��4وض وا�	��f�c>��� 0 ا�
!ufة .�CAً� ا�
���} ا�

�
G4ا"<��دًا إ. ا� �J>
GA �,fj.ا �A ].أ ����H \>� $>0 ا��	ا��%<��� ���4وض وا� �
G4���4 ا����CCjت ���دة  9zت �<\ و��Nا�
�a ا�


�J ا�M� ����4"<�دادG4� �J>
GA �,fj.0 ا�<$ ا�	ا��4وض وا� �Gfj>� �

� �oر��ة ا��4:m>�
  .ا�

  @��*� و��س �9Cرة ا�DW'5ض �� ا����  ز/٣/٣/أ 


� �<��| ���j	�:� ا�
<��cة وا�<$ �\ �<\ ����Hه� ���  �a وG% �
G4ض ا��fj.S �G �
ص %$ ���mf �<\ ا�f>RSظ ���
�CCjت ا��Cjا� ]N


��ل ا��f:�ة ا��4G4$ . ا��4وض وا�	�0� ��Cj� ��A>

� ا���د�� ��<�%�4ت ا�����4 ا�
	<�G��4 ا�G4��� 0�	ا��%<��� ���4وض وا� �
G4ا� _	>�H

$��Vة. ا�GC4ات ا��>fر��ة ذات ا�Vا \C8 \>� S.  


9G ا�NUاءN ل�
�> ا���r أو  ات ا��4..�G و����H ا�j	�رة ا��K \>� �G:�J!_ ا��4ض ����Kة �� ا���\ ���م �G���A ا��4ض ��<��GC واآ<


� ا���8 ا�j	�رة:�A $% ����d0. ا��	ا��4وض وا� �mf�� $% ���u>

�ن ا�>:Sا �Q�j
�> ا�
�CCjت ��G ا�
��دة ��%�ء �cH \>� . \>�


� وا�Yي �����\ �> أ.[>�

� ا�G4ض ا��fj.ا �G!h>� kCj
دًا %$ ���mf و9z هYا ا�N�ن c� ].أ Sص إCjا� ]Nو a�  د��� �G� 

�G��
ل ا��Vت ا���� ا���� ا�.�G�� �ً4�Q.   

  ا�
�� و�� �� �68 ا�
��  ح/٣/٣/أ

�� ذاG	ا� �G��  �G�����G4ة �<\ ا�f>RSظ ��J ��ى ا���� ا�
�آ�ي وأ�ل  �G� وق وأر��ة��C��� �4. <�ن ا���4 و�� %$ cR\ ا���4 c>� ت

�> �N._ ا����  �PMF� �CH%<�ات ا"<��4ق  �J�
<�J ا���د�� و�<\ ا"<�jاGA $% ات�Gh>��� |��H �
G% ه���N �G� �Q�j
� 9,jH $>وا� �JKأ

�NVة ا�GCA ]H�Q��Hإدارة ار $% .�c>��� �4ا�� \cR $% ��
� ا�
�آ� ا�
��$�f ا�
!ufة %$ �<\ إ��Pت ا���4 و:�A .  

  

  

  

  



             بنك صحار ش م ع ع  

 ٣٢من  ٩    

  ا��� ����� ا����� إ*�8�Jت )�_ ا���ا��

 $% $J>�
٢٠١١��رس  9����٣١ ا� 

  )9��H( ا�9�\�ت ا����\;� ا�����  ٣/أ

  )9��H( ا-��ل وا�5�%ا��ت ا�����  ٣/٣/أ
  

  أر��ة �9���� �Y ا�;
�ك وودا�� أ\�اق ا�
�� ا-�Cى  ط/٣/٣/أ

�
G4ض ا��fj.S kCj�  .�<\ إ�f�c>��� �JH��P ا�
!ufة .�CAً� أي 
  

�� ا�<�د�� �C Y^ل ا  ي/٣/٣/أ���� mHW�  ا���I أو ا��9Wرة�


� ا���د��G4��� �J"�GA د��
���:�f�c>��� �ًG وا� �>�F
�ا��ت ا�>�Sل وا�Vا ��H �yfا� XYه <
,>H . �G�44 و��

9G ا�
�c"_ وا�j	�:� ا�N رج�H

 $% ��C�44 ذات ا��
  . %$ ا�f<�ة ا�<$ �JG% ud�Hا���r أو ا�j	�رة ا�
  

  ا-��ل وا�5�%ا��ت ������bة  ك/٣/٣/أ

�ا��ت ا�<$ ��JG�>4 أو �<��cه� ا���� ��fC أ"�"�h� �Gض ا��9G أو إ �دة ا��dاء  �>�Sل وا�Vا ��H $ة ه�N�>
�ا��ت ��>�Sل وا�Vا a

��� أو أY8 ا�
�اآVا �GCA r���� آ��>d�رة C� ار�H �mf�
  .ا�
�ى ا���4_ أو ��<�J� �f آ

�Vت ا��Pا���د�� %$ �<\ إ �
G4��� �ً4RS �4سHو �ًG:����ا��ت ��
<��Nة >�Sل وا$��

� ا�
�آ� ا�:�A aة إ��K��� �����
�9 أ0G��cH Y8 ا�  rا���


� ا���د�� ا�
��44 أو ��G ا�
��44 آ��ء �> ��. أو ا�j	�رةG4ات %$ ا��Gh>9 ا�G
N ت��Pة�<\ إ�N�>
 H S<\. %$ ا���r أو ا�j	�رة  %$ إ��اد ا�

$:��
�ا��ت ��
<��Nة %$ أ �4ب إ�JH��P ا�>�Sل وا�V0 اG�CH إ��ادي . إ �دة $% �
�>	
ز���ت اVر��ح ا�H أو ��	>c
�<\ إدراج ا��f:�ة ا�

  .ا��f:�ة وا�<ز���ت  �a ا�<ا�$
  

� أ�nاض ا�����bة  ل/٣/٣/أ�� ��� oD�  ا5\�]��رات ا���


�رات  �a ا��� ا�<F>"Sا XY0 هG�CH \>�$��:  

�<�9G��� �R؛  �  

��<�J� �f �<�ر�� اS"<��4ق �.  

Sو%�ت ا�C� �ً�
,>�ع %�

� ا���د�� ��
���4 ا�G4ا� �F
H $>ا� ،�f�c>��� �ًG:���
�رات ��Gh ا�
<��Nة F>"S9 اG
N رج�Hء��>A. 

9G��� �R�>

�رات ا�F>"Sا  

 a�  �JCGCjH \>� $>ا� ��H $9 هG��� �R�>

�رات ا�
���G ا�F>"Sل اM8 <�
� ا���د�� G4��� �J.أ a�  0G�C>�� ه�OH S $>ا� ��H أو ا���r أو ذ�� ا���

��<�J� �f �<�ر�� اS"<��4ق أو أ.�J "�0 و�Aوض ا�j	�رة �J.ق. أو أ�� أو ��<�Ghات %$ �iوف ا�	G	ت ا��N�G>RS ����>"رات ا�
F>"Sا ��H 9G� <c
� .

4ق R $% رات أدوات�
F>"Sا ��H <
,>Hق ا���4 أو أ�� أدوات د�> أ�8ى  . ا�
��Gc أو أوراق %$ "

����Kة % �44�

� ا���د�� و�<\ إ��Pت ا�
�c"_ أو ا�j	��G� �: ا�G4��� 9G��� �R�>

�رات ا�F>"Sس ا�GA \>� $:��
��� أ�8ى%$ أ �4ب ا��G4س ا��K ا��ادات $ .

�
4ق ا�
��Gc �<\ إ�JH��P %$ ا���r أو ا�j	�رة  �� �9G ا�ر�A ا�
���G %]ن ا�
�c"_ أو ا�j	�:� ا�
<�اآR $% �ً4��" �>�F
�> . ا� �Fآu� ا���� �f>�� ���� 

Sًف أو�C� Sًارد أو
�ر واWf. $% �R ا�ر�A ا�
��a�  ��>�H �J.[% �G أ.[ �<\ ا"<���ده� �!���4 ا�F>"ظ . ا�f>RSء ا��Pأ ��	>c
�<\ اM Uن  > ا��f:�ة ا�



�رات ا�F>"S��$4G4ة ا���:�fل ا����
�رات . ���G ا�
<�a�  9G��� �R أ.[ إ��اد %ا:� ��"<�jام F>"S�� ظ�f>RSل %<�ة اM8 ��	>c
ز���ت اVر��ح ا�H ت��Pإ \>�

�J,�A $% |ء ا��d. ��  رة�	jأو ا� r9 %$ ا���G��� �R�>

�رات %$ ا. ا�
���G ا�F>"Sا ��H �
GA $% ض�fj.S:� ا�	ت 8��Pرة�<\ إ�	jأو ا� r���.  

�JA�4�>"ر�� ا�>� �J� �f>�

�رات ا�F>"Sا  

ن ��ى اcو� �>��P و%<�ة ا"<��4ق ����>�� ����A أو �>��P ت� %���d<�4 ذات  �G� ل
�رات ا�
�<�J� �f �<�ر�� ا"<��JA�4 ه$ أ�F>"Sا �G����Uا �Gا�� ����

A�4�>"ر�� ا�>� �G��
ل ا��V�� ظ�f>RSا a�  �4رة

�وا�G4ض %$ ا��fj.S:� ا�	8 �ًCA�. ةuf!
�A ��<{  > أي �9G أو إ �دة G% �J . 0G�CH<\ إ�f�c>��� �JH��P ا�

>� �J� �f>�

�رات ا�F>"S 9G
�� 0G�CH إ �دة �JA�4�>"�4رب %<�ات ا� Sو �JA�4�>"ر�� ا�>� �J� �f>�

�رات ا�F>"Sا <� �G�4ار آ�
� a�  �JA�4�>"ر�� ا�

�� �R�>� �J.أ<G>G��>ا� <G>�	وا� �Gا���� ��	�� �JA�4�>"ر�� ا�>� �J� �f>�� �J.أ a�  ر���
F>"Sا �G��
  . �9G و�
<�9 ا���� �> 0G�CH اVوراق ا�

  )��د إ)�دة ا��Aاء وإ)�دة ا�;�   م/٣/٣/أ

���د %$  $��4>	�ري �] �دة �Kا:�H $% �Jر�� fا� �J�>9 ا�� � ��
ل ا��Vإدراج ا \>��

� ا�:�A $��

�J و�� �ً4%	�G"�ت ا�
��"�o� �Gوراق  آ� ا�GG4H \>و�

�G��

�ر اVوراق ا�F>"S ة أو�N�>
�� �G��

� �XYJ ا��4د %$ ا�
	<��4ت ����ك وا�
O"	�ت ا�
���G . ا��>	
�4 ���
���} ا���>
�ا��ت ا�
����4 ا�>�Sرج ا�H

��� ا��fق �G> ا��9G و"�� إ �دة ا��dا. ا�8Vى��� \>Hاء�dإ �دة ا� �
��ى   a�  |�>	� ل ا�
d<�اة �9 اSر��Hط . ء آ
�Cوف %�:�ة وه�Vا ��أ

 $% �JNإدرا \>� M% د��� $��4>	�
� ا�
�آ� ا�
��$�] �دة ��H $% �J�Gر�� :�A  ك
> ا�دا:9 ��ى ��z د � ا�
<��XYJ� �4 ا��4%�
و�Hرج ا�
���} ا�

������ ا�f. و�O"	�ت ����G أ�8ى \>H�4ى %<�ة ا���� a�  �4�>	� r�CHا:� و  .�ق �G> "�� ا��9G و"�� إ �دة ا��dاء آ
�Cوف %

  

  أوراق ا��;�ل  ن/٣/٣/أ

�٣٩
N_ ا�
��Gر   �Gا��و� ��"��
�����G ا� <��ام  ا�
�آ� ا�
��$�<\ ا�C%Uح  > أوراق ا��4ل %$ ) ا�
��ل(>�Sح  > ا�C%U9 ا�ل ا�8Vى �Vا ��H

$% �J� ���4
�ا��ت ا�8Vى ا�>�Sت �8رج. ا�Q��Hه��ك ار �NH S اY� �
:�A $��
  . ����	�� Vوراق ا��4ل ا�
�آ� ا�

  



             بنك صحار ش م ع ع  

 ٣٢من  ١٠    

�  ا��� ����� إ*�8�Jت )�_ ا���ا�� ا����

 $% $J>�
٢٠١١��رس  9����٣١ ا� 

  )9��H( ا�9�\�ت ا����\;� ا�����  ٣/أ

  )9��H( ا-��ل وا�5�%ا��ت ا�����  ٣/٣/أ

�� -�nاض إدارة ا���W?�ا-دو  س/٣/٣/أ� oD���� ا���Aا�� �  ات ا����

�ا��ت ا�
d<�4 ا�<$ a�  0�CH S أ.�J أ�ل>�Sل وا�V9 اG
N a�  �Q�j

> اVدوات ا�
���G ا�
d<�4 ا�
�<��V �J� �fاض إدارة ا�,>H  ت��وا�<�ا


� ا���د�� %$ �Hر�� �<\ �GAس اVدوات ا�
���G ا�
d<�4 ا�
�<��V �J� �fاض إدارة . ��
<��NةG4��� �Q�j

� ا�
�آ� ا�
��$ا�:�A . $% ات�Gh>ا� ������ �
>�H

�G��>ت ا��yf0 ا�G�CH a�  ا���د�� �
G4ا� :  


� ا���د��G4ا� �G!hH  

���F أو ار��Hط �Oآ� �<\ إ��Pت $���
� ا���د�� ��V أو ا�<�ام G4ا� $% �Gh>�� �G!h>�4 آ>d� �G���
� ا���د��   ���� �<\ kGCjH أداة G4ات %$ ا��Gh>ا�

����Kة %$  �4>d
�� إ�a ا�j!� ا�
a!h ا���r أو ا�j	�رة ��ً� �oداة ا�
���G ا�	�

� ا���د�� ����� ا�
a!h ا�G4ات %$ ا��Gh>9 ا��.  

���
� �J:�%م و�  ���R $% أو �J�
� ا���د�� أو %$ ���R $% ���R ا.<�Jء ��ة اVداة ا�
���G ا�
d<�4 أو ��J�G أو إ.�J:�J أو ا"<�jاG4ا� �G!h>� ��"��
�G ا�

�G!h>ا� ��"����<\ إ�fQء أي ��H a>R ����H ا��4!� �<\ إ�Nاؤa�  X ا���� ا�
a!h ا�Yي �	<�jم �NV[ . إ��hء ا�<kGCj �<\ ا�<0A  > ا"<�jام 

 ]��	>Rد ا��
���ل ا��f:�ة ا���f$ ا� <�
� ا���8 آ��ء :�A $% $4G4ة ا���:�fل ا����$4�>
��ى  
�X ا� a�  �����.  

  �G!hH ا�<�%| ا���4ي

H ���������K 9Aة  ���� �<\ 0G�CH اVداة ا�
d<�4 آuداة �Gh>� �G!hHات ا�<�%| ا���4ي ا�����H  > ا�
�Q�j ا�
��V ��R�C أو ا�<�ام ��رج أو 

�> ا�<�Gh %$ ا �PO

�ل ا�<$ a�  �POH �A ا���r أو ا�j	�رة %]ن ا���ء ا�>RSا $Q�G>Rأ�8ى %$ ا ����K ادات��[� ]Nإدرا \>� |>d

� ا���د�� ��G4�

�G!h>ا�<�%| ا���4ي. ا� �PO� �GR ة�>fا� Wf. $% 0G�C>رة آ<���� %$ ا��	jأو ا� rا��� $% ]fG�CH أ�8ى �<\ إ �دة ����K رج �]��ادات�
 ا�
��} ا�

د ا�xj %$ ا���r أو ا�� Wfرة و���	jأو ا� rا��� a�  �G!h>رة���	j� . را% ]N�4 �<\ إدرا>d

� ا���د�� �oداة ا�G4��� �Gh>ا� <� �PO� �G� ء�N وأي

  .%$ ا���r أو ا�j	�رة

  

���"��  �G!hH ا �G���
� $fH ��H \� �G!h>أو أن ا� �J>"ر�
� �
H ؤه� أو�hإ� \H أو �JH�� �J>.�4 أو ا>d
�<�%| ا���4ي أو H\ إذا 9G� \H أداة ا�<�G!h ا�

G�CH �%ر�G��4>	� �G!h>ا� ��"������  �G!hH ا�<u%، 9Aن ا�
��} ا�
<�اآ\ ا�
�رج %$ ا��Uادات . 0 ا�<Y:��  ،�G!h �<\ إ��4ف ���و%$ ���R  إ��4ف 

4ق ا�
��Gc إ�a ا���r أو ا�j	�رة آ<���� R <� ]fG�CH ل ، �<\ إ �دة�f
��� ا�8Vى �> ا�f<�ة ا�<$ �JG% r�CH ا�<�G!h "�ر�� ا��d0  �� �ا�G�C>�

��� ا�<9A و�PuH ا���r أو ا�j	�رة�����ة أ�8ى ، �<\ إ �دة 0G�CH ا����G �]��ادت ا���R. �8وث  9A��� ا�<����R 9Aوث >
�> ا� <c� \� وإذا

cd� �8ىVا ����d0 �ا�G�CH رة آ<���� إ �دة�	jأو ا� rا��� aري إ�%   .  

  

  ا�
d<�4ت ا�8Vى ��Gh ا�
<��Nة

 \>� S ��را  ��% �JNا���د�� �<\ إدرا �J
G4� ات�Gh>ه��، %]ن آ� ا�O� �G!hH �AM�� 0�CH \� �J.ة ، وأ�N�>
%$ ا�f>RSظ ��SداX ا�
��V �4>dاض ا�


� ا���د��G4��� �J� �f>�
.�ت ا��V�� �8دوات ا�
���G ا�8Vى ا�c� <�ن c
    .ا���r أو ا�j	�رة آ

  ا��<�ات وا���آ;�ت   ع/٣/٣/أ

�GA \>��
G4ض %$ ا��fj.S:� ا�	اآ\ و8�>
����Kة . س ��د ا�
��ات وا�<�آ��Gت ���<CA�. �f�cً� اMJ>"Sك ا� �fC� _	�H $>و%�ت ا��C

> ا�<�f�c ا�,>H

��Vء ا��>Aا aت. إ���Gات وا�<�آ��
��ى ا��
� اN�>.U$ ا�
�4ر �� a�  ���Fا� x	4ك �!���4 ا�MJ>"Sب ا�	>Rا \>� .>.Uر ا�
 Vة ا�>f�� �4رة
��GN ا�

  :ا����a�  �G ا��� ا�<��$

   �د ا�	�ات  

    ٣  ا�	�Gرات
    ٣  ا�PVث وا�<�آ��Gت

_>c
���ات ا�  ٧- ٦    
٧- ٦  �����Gت اU.<�ج  

 ،�ً
:M��<�J، إن آ�ن ذ�� 	Hك وMJ>"Sق ا�Q�4رة و

�ر ا�GN�>.U ا� Vل وا�o� �GAا��� �
G4ا� ��Nا�� \>H ر�� آ��H $%

� ا�:�A$��
  . �آ� ا�
  

  ا��دا�� وأوراق ا��*Y وا�5�%ا��ت ا�]�'�*�  ف/٣/٣/أ

�� �<�J>f�c ا�
!ufة ��"<�jام . �<\ إ��Pت ودا:9 "ق ا���4 وا��
Mء ���<�f�c ا�
!ufة.�Fت ا����ا>�Sرة وا�C
�4Hُس ا�دا:9 وأوراق ا���> ا�

$4G4ة ا���:�fل ا���� �4��Q .
4ق ���Gc و4%ً� ��ه� ا���د �4م ا���� �<0G�C اVدوات ا�R أو أدوات �G������G ا��أ"
���G آuدوات ا�<�ا��ت 

 .ا�<��o� ���Aداة

  

  

  



             بنك صحار ش م ع ع  

 ٣٢من  ١١    

�  ا��� ����� إ*�8�Jت )�_ ا���ا�� ا����

 $% $J>�
٢٠١١��رس  9����٣١ ا� 

  )9��H( ا�9�\�ت ا����\;� ا�����  ٣/أ

  )9��H( ا-��ل وا�5�%ا��ت ا�����  ٣/٣/أ
  
   �DWض ��� ا-��ل ا����� وا���HHWتا'  ص/٣/٣/أ


� ا�
�آ� ا�
��$ �H $% \GG4Hر�� آ� �<\ إ�Nاء:�A د��� $���
� أ�� GA $% ض�fj.Sا a�  $ z� �KO��� إذا آ�ن ه��ك أي  ����>� . $%


� ا�M� ����4"<�داد ا�
�4رة ���Y ا��V و�<\ G4���4 ا�H \>� �
G4ض ا��fj.ا a�  �KO�د أي Nو ���R�
G4ض %$ ا��fj.رة ا�	ت أ�� 8��Pإ  ،

 ��A>

� ا�����G ��<�%�4ت ا�����4 ا�
	<�G��4 ا�G4ا� $%�� aا���د�� ، ا"<��ًا إ� �
G4رة%$ أو ا��	jأو ا� rا���.  

  

<c
� S $>ا� �f�c>ا� <� �Aا���4 أ <�9A أن ����JG ا���� >
ن ا�
��%9 ا�cH ��4د ا�
<��Fة  ����� kCj��fHد��G�" $% �J ا�%�ء  �<\ إ��Pت 


N_ ا���4� ]H���ا>��� . �
Jار %$ ا���4، أ��
>"M� ��A>

� ا�G4ء ا���4 أو ��%$ ا��J.U ��A>

� ا�����f�c>�� �G ا�G4��� kCj
�<\ �GAس ا�

�Aأ .kCj
�> ا�cH ��A �4��� _R�C

� ���o ا�G4ض %$ ا��fj.:� ا�	ت أي 8��P[� �ً,م ا���� أ�4� �
  .آ

  =�*;� ا��BC   ٣/٤/أ

 ����zو �G��R ����z <�ن c>H $ن وه�
  ��!�" $% �J� ل
�

�Cوف ����z ا���8 و�4% ��4ا.G> ا�,����G ا�� kCj� <�cH \>�

��NO�4ق ا�
��Gc ا���r أو ا�j	�رة �<\ إ��Pت ��Cوف ����z ا���8 %$ . R $% ة�K��� �fC� �>�F�
�  �ا ا��4ر ا�Yي �<��| ���د G% ه��� 

��� أ�8ى�<\ إ��Pت ا�,���� %$ �K ا��ادات.  

 وا"�H $% 9ر���. a�  |�!H $>�4 أو ا��!
�� ��"<�jام ���Sت ا�,���� ا�	��
�  ا�,���� ا�����G ه$ ا�,���� ا�
	<��4 ا��9% :�A

$��
�4  > "�ات "���4 ا�
�آ� ا��>	
  .وأ�� M���Hت  �a ا�,���� ا�

�kCj ا�,����  <�cH \>� ام�>�S�4 ا��Q ام�j>"�� ��NO

� ا�
�آ� ا�
��$ا�:�A $%  ل�o� ���	

9G ا��fوق ا�
G� �>AO> ا�
���} ا���

�� ��Vاض ا�,�����j>	
�ا��ت ��Vاض ا�<�4ر�� ا�
���G وا�
���} ا�>�Uت ا�,���� . واS��
� ��NO
�<\ �GAس أ�ل وا�<�ا��ت ا�,���� ا�

a�  �J4G�!H 9A ا��fوق>
 وا"�H $% 9ر��  ا��. $�  |�!H $>�4 أو ا��!
4ً� ��4ا.G> ا��Q �J	c  \>� ����  �>AO

� ا�
�آ� ا�
��$ا�:�A.  

��Vام ا�j>"���4[ ا� $% <c
�	<��4$ آ�ف � $���z rر� �%H ]�� �
>�
ن �> ا�c� يYا��� ا� aإ� x4% ��NO
. �<\ إ��Pت أ�� ا�,���� ا�


��ا��N أ�ل ا�,���� ا� \>H ر�� آ��H $% ��NO$��
��آ� ا� �
:�A  ��f�
��[ 4�H| ا� <c

ن �> ��G ا�c� يY�4ر ا���� �J,GfjHو

��Cذات ا� �G���,ا�.  

�  ٣/٥/أ'���  ا-��ل ا�5

�G��
ل ����� و���<��$ S �<\ إدرا�JN %$ هXY ا�4ا:\ ا��uآ �.��ل ا�
�<�J� �f آ��Jة أو ��fC أ�Vا ����H S.  

  ;� e98 @�ر*s ا�����bة أو ا��9اد ا����\  ٣/٦/أ


9G ا�
d<���ت وا�
���Gت N ت��Pا���د��"�<\ إ "��V9 اG� اء أو�d� ا���� ]G% x�H�� يYا�<�ر�� ا� ل ا�
���H $% �Gر�� ا�
<��Nة، وه�o� .

ل M8ل �Vا \G�	H _�!>H $>ا� �G��
ل ا��V�� |��>H $>ا� ��H $ت ا���د�� ه��G�
�ً� %$ ا�
d<���ت وا��  ]G�  صC�
��$ ا��ا�QUر ا�

  .ا�4ا.G> أو R	_ اV �اف ا�	�:�ة  %$ ا�	ق
  إ*�Pرات  ٣/٧/أ

 �ت ا���Uرات ا�<�G�Ghd آ
�Cوف %$ %����ى %<�ة ا���Uرا���r أو ا�j	�رة �<\ إ��Pت  a�  ���Fا� x	4أ"�س ا� a� .  

  ا���J'�ت ا�����  ٣/٨/أ

���>  ا�,
�.�ت ا�
���G ه$ ا��4د ا�<$ �d% _�	� ه���c>� $>رة ا��	jا� <  �Jc��� �� �ت ���دة �<�%�
� �J�N
�> ا���� ا��G4م � _�!�ُ

 � ا"<�A�4[ و4%ً� ���د أداة ا���>�ل �R ��  9%���� م�G4د %$ ا���� .  

  �G:��

� ا���د�� ا�G4ء ا��fQا���دل وإ �J>
G4� �ًG:��� $��
��ى  
� ا�,
�ن ا�
��$�<\ إ��Pت ا�<�ا��ت ا�,
�ن ا� a� . ت��Pأ �4ب ذ�� �<\ إ $%

 ��A>� �ت %�� ��V �Gا���� �
G4أو ا� uf!

�(ا�<�ام ا�,
�ن ���
��} ا�>�� �.�
�� �r�C ا��%�� �
N_ ا�,��  (a� أ �
Jإدراج . أ� \>�

_	R ،ن�
�> ا�, �yKا��� ��A>
 �ت ا�%�
�� �Gا���� �
G4ة أو ا�uf!

� ��G ا�G4�8ى ا�Vت ا���ا>�Sا���ل، %$ ا a,>4� .  

  

  

  

  

  

  

  

  



             بنك صحار ش م ع ع  

 ٣٢من  ١٢    

�  ا��� ����� إ*�8�Jت )�_ ا���ا�� ا����

 $% $J>�
٢٠١١��رس  9����٣١ ا� 

  )9��H( ا�9�\�ت ا����\;� ا�����  ٣/أ

Y  ٣/٩/أDtا��� ���
�  

��*� ا���W�  أ/٣/٩/أ' ���
�  

                  fi
�� ���jا� ���J. 9%��

�ن ���م �<\ ا"<��4ق �  ��!�	� �G �
>NSت ا��G�u>ن ا� و�<\ إ�JH��P آ
�Cوف %$ G١٩٩١> ا��
�.GG> و�4� �4%.

  .  �� ��cHه� ا���r أو ا�j	�رة


���} ا�
���f ا� 
�� ه� �Gدة و���� � �4H 9%��� �!8 _N
� <GG.�

�G� <Gfi ا���� ���jا� ���J. 9%��
� |��>� �
G% ام ا�����	<�G��4 ا�<

���4 �8��JH\ %$ ا�f<�ات ا�����G وا�	���4ا��ن %$ fi
��A . <$ اآ<	��J أو��y ا�>

�ن ا�>:Sة ا�R�4 و��Q ام�j>"�� ام�>�Sب ا�	>Rا \>�

�Gا���� ]>
GA aإ� ]
C8 \>و�.  

�ة ا-Bb/٣/٩/أH� ���
  ب ا��

�H \>و� \C8 س ��ون�"Vا $% �NVة ا�GCA 9%��
�ا��ت  > ا�>�Sس ا�GA \>���Cذات ا� ���j��4\ ا�H ��  وف�C
�<\ إ��Pت . 
�J�G  �$ ا�

 ���4���ت "���4 �j� ��G>. {��
9A د%�[ %$ ا����� ا�<$ ��JG% �N  �$ ا���� ا�<�ام ��R$ أو ا"<��S$ ��%9 هYا ا�>

��} ا��� kCj� <�

�J� قP�رة C� ام�>�Sس ا�GA <c

  .�N._ ا�
0i و�> ا�

  ا��ا�8)��� ا�9��   ٣/١٠/أ


[ ا���د��J"V 0fj
4م ا���� ���ض ��G.�ت ا���:� اV"�"$ وا���:� ا�� . ��	�

� ا���r أو ا�j	�رة ا�	4� \J	�� $"�"Vب ا���:� ا�	>Rا \>�

"x ا�
�rN ���د اJ"V\ ا���د�� ا��4:
� M8ل ا�f<�ة>
��$ اJ"V\ ا���د�� �����  �a ا��R aب ا���:�  �$ أ"�. إ��	>Rا \>� <  \J	�� يس "�

���c��� ��	�� ي��$ . ��Q| اR<	�ب ا���:� ��	J\ ا�ا�R  �$ أ"�س "��R aإ� ��	�
���د ا���:� ا�
�� 0fj	J\ �<���� ا���r أو ا�j	�رة ا�

dH $>وا� �ffj

�� ا�>�

9G اJ"V\ ا���د�� ا�N �GPu>� �
"x ا�
�rN ���د اJ"V\ ا���د�� ا��4:>

�  �$ أوراق ����A اJ"V\ ا���د�� وا�>

��P�
��� إ�$ أ"J\ أو أدوات �>�� .  

  أر��م ا����ر'�  ٣/١١/أ
 ��P�

�9  �ض ا�	�� ا�����GاVر�Aم ا� �ً4G	�H �JfG�CH إ �دة \H �A �.�4ر

�� ��Vاض ا�,
     .ا�

� �� @I;H \�ر*� �<�    ٣/١٢/أ�9�ات ا��P*�ة ا�D�  ا��<�*� وا�

 ���
، و�\ �<\ �J4G�!H %$  �����٢٠١٠  �G١ وا�<���Mت  ��JG وا�<f	�Gات ا�����ة "�ر�� ��� ��f<�ات ا�
���G ا�<$ ��Hأ %$ �\ r�CH ا����� �> ا�

 �G��
��  �ا ا�
��Gر . ا �اد هXY ا�4ا:\ ا� ، ����� �G��
ن Vي ���GPuH �J ه�م  �a ا�4ا:\ ا�c� 9 انA>� S٩ G��
�> ا�
����G ا��و��G ��<�4ر�� ا� �

 ��	� ����� �G��
4ا:\ ا��� ����� r�CG" يY٢٠١٣وا� �G��
ل ا��Vس ا�GA0 وG�CH ����H aدي ا�O� �Aا . وYJ� �c�
x!j� S ا���� ��<��$ ا�

  .ا�
��Gر ����H \>� \� �GR ا�PV ا�Yي ���P[ ذ��

B  ٣/١٣/أ�A�  ��U)�ت ا�


�ل ا�<$  Vا �!d.رس أ�
ن �> ا���� �c� 
�� ا��Uادات A!�ع ا�<�Ghd ه,>���Cو%�ت ،  ��c>إ��ادات و� �J�M8 <� |4��

.�ت ا���� ا�8Vى و�<\ %�k .<�:{ أ.�m>.�� �J>!dم �> ��A ا��:WG ا�<�YGfي ����� c� <��Mت �9 أي ��
� |��>H $>و%�ت ا��C
وه ( وا�

������ $	G:ا��4ار ا�� Yj>� (A �c� ارد
ز�9 ا�>� �4��>
��ت ا�
���G ا�
��jHS��Cfذ ا��4ارات ا���
%�  �[ ا�>H يYس أدا:[ ا��GAع و�!.  

� ا��� ا�<�د��   ٣/١٤أ �@  

 �G��
�ا��ت ا�
���G و��G ا�>�Sل وا�Vا <� �c� ا���د�� �
G4ا� ����H ����� �G�"��
�<\ H . ����H<!�_ ا����� �>  ا�R�C%Sت وا�	�G"�ت ا�

��ت او اU/ ا�G4\ ا���د�� ��Vاض ا��G4س و ��
�> ا� ���

� ، �<\ ا�C%Uح  > ا�:M�ن c� �
FGRو ، �G��>ا� _G��"Vا a�  دا�
%�Cح ا <

�ام>�Sاو ا ��Vا ��Y� �4��>

� �<���� ا�G4\ ا���د�� ���R�,�Uت ا�H $>ت ا��zا�>%Sل اR.  

  ا-\�� وا�9
�ات   أ/ ٣/١٤أ 

��ر����H \>� ، �Nه� ��"<�jام  �<\ ����H ا�G4\ ا���د�� �J"M\ وا�	��ات ا <
�دا <cH \� ر�� ا�<���4 ، وإذا�>� �Nر�
 �a ا"��ر ا���ض ا�

\GG4>ا� _G��"ا <��� ��"<�jام ا�<�%�4ت ا�����4 ا�
	<�G��4 . ا"�ب Cj
�,� �fت ا�	ق و�G��H ا�<�%�4ت ا�����4  ا� \GG4>ا� _G��"أ <
,>H

ق 	��� |��>� \C8 ل���
� ا.وG4ا� ����H \>ح��C%Uاض ا��V x4% �4ق�>"M�  �J� �f>�

�رات ا�F>"M� د�����.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



             بنك صحار ش م ع ع  

 ٣٢من  ١٣    

�  �����ا���  إ*�8�Jت )�_ ا���ا�� ا����

 $% $J>�
٢٠١١��رس  9����٣١ ا� 

  )9��H( ا�9�\�ت ا����\;� ا�����  ٣/أ

9( @�� ا��� ا�<�د��   ٣/١٤أ ��H(  

  

�ت    ب /٣/١٤أD�9ا���وض وا�  


��ل %�:�ة ا�	ق �<�ر�� ا�<��4� ��Cj� ، �G��4>	

� ا�����G ��<�%�4ت ا�����4 ا�G4��� ت�Gf�	ا���د�� ���4وض وا� \G4���4 ا�H \>��.  

���ت  ج  /٣/١٤أ Aا��  


� ا���د�� ��4د ا��
Mت ا�a�  ��N أ"��ره� ا�
�ر�N ، إذا و�Nت G4ا� �
>�H .4���4 ا�H \>� ده�Nم و�  ���R $%ق و�fا� \Cj� ا���د�� �
G

 �Q�j�
� ا�	�� ا��N ا�<���Aي وا�	�� ا��N ا����$ ��f<�ة ا�
<��j>"�� �4��� �G4ام ���ل ا��f:�ة ��ون G4ا� <G�) ات��	ا� a�  دا�
ا <

�G�cء).ا���!"
� ا���د�� �
��4,� "�� ا��f:�ة  �a  �وض ا�G4ا� �
>�Hو .�J>G�4�� �%��
�Cj\ ا�<�%�4ت ا�����4  �<\ ا8<��ر اS"��ر �


���P �<�ر�� ا��G4س�Wc�H ا�G4\ ا���د�� . ا�
	<�G��4 ا�
�4رة ���ءا  ��K aوط وا"<��4ق آ�  �4 وا"<�jام ���Sت %�:�ة ا�	ق Sدوات 

�
:M�
�ن ������ وا�!�ف ا��8 إذا آ�ن >:Sا �Q�j�
> M���Hت �<�Y8 %$ اS <��ر ,>Hداة وSن ا�
��Q�j ا:<.  

���  د  /٣/١٤أAا�� �n �  ا�5�%ا��ت ا����


��} اV"�"$ و �� �G��4>	

� ا�����G ا�<�%�4ت ا�����4 ا�G4ا� a�  ،ح�C%Uاض ا��V ه�����H \>� $>ا���د�� ، ا� \G4ب ا��	>Rا �
ا:� ، ��<fا�


��Sت %�:�ة ا�	ق �<�ر�� ا�<���4 � ��Cj� . ����H \>�  ، $��
���ل %�:�ة ا�	ق ا <
�دا  �a ا�GA�fHت  ا���Uر ����	�� ����nر ا�<

��P�

  .ا�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



             بنك صحار ش م ع ع  

 ٣٢من  ١٤    

�  ا��� ����� إ*�8�Jت )�_ ا���ا�� ا����
 $% $J>�
٢٠١١��رس  9����٣١ ا� 

  ا�
��*� وا-ر��ة ��ى ا�;
	 ا���آ%ي   ١/ب

   

  د�	
��  ٣١     ��رس ٣١  

  ٢٠١٠    ٢٠١١  

  �  0 ر��ل  
�.$أ�    أ�+ ر*�ل )��'
        

  ٦ ٥٣٠    ٧ ٨٠٦  ا�����4 

$.�
  ٥٠٠    ٥٠٠  ود��� رأس ا�
�ل ��ى ا���� ا�
�آ�ي ا��

دGA ي ��ون أي�  ٩٧ ٢٤٨    ٢٨ ٣٥١  اVر��ة ��ى ا���� ا�
�آ

  ١٠٤ ٢٧٨    ٣٦ ٦٥٧  

     

ا%�4 ا�  ��G> ��ى ا���� ا�
�آ�ي ا��
�.$ ��ون u>ل وود��� ا��

c> "�_ ود��� رأس ا�� S$.�
  .��� ا�
�آ�ي ا��

 


�ك وودا�� أ�C  ٢/ب� Y� ت����   ا�
��ق ��9 ى�9

  

  د�	
��  ٣١     ��رس ٣١  

  ٢٠١٠    ٢٠١١  

  �  أ�0 ر��ل  
�.$    أ�+ ر*�ل )��'
�G��

�� ا�����:        

�	��<��4ت  <���ك وودا:��9 أ���8ى ���� <���ق ��"

  ا���4

١ ٠٠٠    ٢ ٧٠٠  

  ١ ٠٠٠    ٢ ٧٠٠  

�G��NVا ��
����:        

�	��<��4ت <���ك وودا:��9 أ���8ى  ���� <���ق ��"

  ا���4

١١٣ ٥٧٥    ١٢٩ ٧٤٥  

  ١٠ ٦٦٢    ٧ ٦٥٩  أر��ة ا���� ��ى ��ك %$ ا��jرج 

  ١٢٤ ٢٣٧    ١٣٧ ٤٠٤  

  ١٢٥ ٢٣٧    ١٤٠ ١٠٤  

 

  ا���وض وا��9+  ٣/ب

  

  د�	
��  ٣١     ��رس ٣١  

  ٢٠١٠    ٢٠١١  

  �  أ�0 ر��ل  
�.$    أ�+ ر*�ل )��'

        

  ٥٤٩ ٨٠٧    ٥٧٧ ٤٣٥  �Aوض ��dآ�ت

�GCjK وض�A  ٣٦٤ ٥٥٨    ٣٧١ ٠١١  


��$ ا��4وض وا�	�0N٩١٤ ٣٦٥    ٩٤٨ ٤٤٦  إ  

        

 �mf�

�  �a أ"�س ا�G4ض %$ ا��fj.ا kCj�  )١٢ ٦٧٨(    )١٣ ٠٤٩(  

�
G4ض %$ ا��fj.n� د��� kCj�  )٤ ٤٢٨(    )٤ ٩٠٩(  

  ٨٩٧ ٢٥٩    ٩٣٠ ٤٨٨  ��%$ ا��4وض وا�	�0

  

      <
,>H  �GCjdا��4وض ا�{��� ١٥ ٤٢٤ ٣٩٧  $.�

a�  <Gfi أ"�س H \H$�G,fHر��ل  �� ]
��4  )١٥ ١٢٤ ٣٥١: ٢٠١٠  $.�
  )ر��ل  

  



             بنك صحار ش م ع ع  

 ٣٢من  ١٥    

�  ا��� ����� إ*�8�Jت )�_ ا���ا�� ا����

 $% $J>�
٢٠١١��رس  9����٣١ ا� 

  )9��H(ا���وض وا��9+   ٣/ب
 $�� �
�ن ا��4وض وا�	�0 c>H:  

  د�	
��  ٣١     ��رس ٣١  

  ٢٠١٠    ٢٠١١  

  أ�0 ر��ل  
�.$    *�ل )��'�أ�+ ر  

  ٨٣٧ ٠٢٨    ٨٦٧ ٥٧١  �Aوض

فdc
  ٥٥ ٣٤٩    ٥٤ ٨٢٣  "�_  �a ا�

�.��  ١٥ ٠٣١    ١٨ ٧٦٦  �Aوض ����4 إ�S�Cت أ

��Cj� �GHا%  ٦ ٩٥٧    ٧ ٢٨٦  


��$ ا��4وض وا�	�0N٩١٤ ٣٦٥    ٩٤٨ ٤٤٦  إ  

 �mf�

�  �a أ"�س ا�G4ض %$ ا��fj.ا kCj�  )١٢ ٦٧٨(    )١٣ ٠٤٩(  

� kCj��
G4ض %$ ا��fj.n� ٤ ٤٢٨(    )٤ ٩٠٩(  ��د(  

  ٨٩٧ ٢٥٩    ٩٣٠ ٤٨٨  ��%$ ا��4وض وا�	�0


��G��H ا���آ� %$ �kCj 8	�:� ا.�fjض      G4ا� X�.أد $.�
ب �> ��A ا���� ا�
�آ�ي ا���!�   :   آ
� ه

  د�	
��  ٣١     ��رس ٣١  ����9C mHW ا���وض

  ٢٠١٠    ٢٠١١  

  �
�.$أ�0 ر��ل      أ�+ ر*�ل )��'  

 �uDأ\�س ا��� _�( ��        �mHW ا'�DWض �� ا��

  ١١ ٦١٨    ١٢ ٦٧٨  f<�ةر��G ��ا�� ا�

  ١ ٠٦٠    ٣٧١  f<�ةا�ا�
M8 kCjل 

  ١٢ ٦٧٨    ١٣ ٠٤٩  f<�ة.���J ا� %$ ��Gا��

        ��DW'vض �� ا���� �mHW ���د

        ����9C mHW ا���وض )١

  ٩٠٤    ٣ ٨٢٨  f<�ةا�ر��G ��ا�� 

  ٣ ٨٤٤    ٨٥٣  f<�ةا�ا�
M8 kCjل 

  )٩٢٠(    )٥٢٩(  f<�ة�M8ل اا�
	<�د 

  ٣ ٨٢٨    ٤ ١٥٢  f<�ة.���J ا� %$ ��Gا��

٢( �t�Dا�� ا����Dا�        

  ١٤٥    ٦٠٠  f<�ة�ر��G ��ا�� ا

M8 �iل ا�f�
ا:� ا�fةا��>f  ٥٧٦    ١٨٨  

ا:� ا�
��رة M8ل ا�fةا��>f  )١٢١(    )٣١(  

  ٦٠٠    ٧٥٧  f<�ة.���J ا� %$ ��Gا��


٤ ٤٢٨    ٤ ٩٠٩  �
عا�  

    

   � \><�cH  kCj��mf�

�  �a أ"�س ا�G4ض %$ ا��fj.ا �mf�

�ن ا�
<���u %$ ا��4وض وا�	�a�  0 أ"�س ا�>:Sا �Q�j� ����4
�.  


9G ا��4وض وا�	�0 "�اد %ا:�، ��,� �J	�� ���P وا���� ا�u� �8"��ر ���د ��A �J����H اU"<��4قN _�!>H .�>� م ا�����ام �4>�Uض ا�h� ة�:�fا� _G�

����4 ا��4وض و $.�
4ا � وا��ا:r اUر�Kد�� ا�<$ أ��ره� ا���� ا�
�آ�ي ا������J>
GA �fj�H $>0 ا��	ا� . $% �
ا��4وض  ٢٠١١ ��رس  ٣١آ

�J>
GA �h�� ا:�ه�% _G��H \H $>ا:�ه� أو ا�  .)  ٨ ٠٥١ ٥٢١: ٢٠١٠د�	
�� ( ر��ل  
�.$ ٨ ٨٣٤ ٢٢٦ وا�	�0 ا�<$ �\ �<\ ادراج ا"<��4ق  > %

  

  

  

 



             بنك صحار ش م ع ع  

 ٣٢من  ١٦    

�  ا��� ����� إ*�8�Jت )�_ ا���ا�� ا����

 $% $J>�
٢٠١١��رس  9����٣١ ا� 

  

  ا5\�]��رات   ٤/ب

  

  د�	
�� ٣١    ��رس ٣١  

  ٢٠١٠    ٢٠١١  

  �  ��ل  
�.$رأ�0     أ�+ ر*�ل )��'

        

9G��� �R�>�  ١٠٣ ١٠٩    ٤٧ ٩٩٣  

�f>��  ٤ ٠٤٠    ٦ ٥٤٠  ��J �<�ر�� اU"<��4ق 

        

  ١٠٧ ١٤٩    ٥٤ ٥٣٣  

  

  

�ا5\�]��رات   أ/٤/ب;�� �8��  :@B�A )�_ ا��

  

  �*��  ا�<�د��/ ا���� ا���

  ��رس ٣١

٢٠١١  

  �D�6�  ا�

  ��رس ٣١

٢٠١١  


� ا��%<���  G4ا���د��/ ا�  

٣١ ��
  د�	

٢٠١٠  

  �f�c>ا�  

٣١ ��
  د�	

٢٠١٠  

  �  ر��ل  
�.$أ�0     أ�0 ر��ل  
�.$    أ�+ ر*�ل )��'�    أ�+ ر*�ل )��'

�Nر�� �G� رات�
F>"٥١٥    ٤٢٧    ٢٦٢    ٤٣٣  ا  

�Nر��
�رات F>"٧ ٣٧٩    ٨ ٢٦٢    ٨ ٦١٤    ٨ ٨٦١  ا  

�ا.�j٩٤ ٣٨٥    ٩٤ ٤٢٠    ٣٨ ٦٨٠    ٣٨ ٦٩٩  أذون ا�  

  ١٠٢ ٢٧٩    ١٠٣ ١٠٩    ٤٧ ٥٥٦    ٤٧ ٩٩٣  

 

  

��ر*s ا`\����ق @B�A )�_ا5\�]��رات   ب/٤/ب� ��� oD�  :ا���

  

  د�	
�� ٣١    ��رس ٣١  

  ٢٠١٠    ٢٠١١  

  �  ��ل  
�.$رأ�0     أ�+ ر*�ل )��'

        

  ١ ٥٤٠    ١ ٥٤٠  "��ات �Kآ�ت

  ٢ ٥٠٠    ٥ ٠٠٠  "��ات ا���>

        

  ٤ ٠٤٠    ٦ ٥٤٠  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



             بنك صحار ش م ع ع  

 ٣٢من  ١٧    

�  ا��� ����� إ*�8�Jت )�_ ا���ا�� ا����

 $% $J>�
٢٠١١��رس  9����٣١ ا�  

  و@�آ;�ت �<�ات  ٥/ب

 را=�أ  
 �6�����
  * ا���ة

  �P��� ت
  إ'��ج

أ�cث   
  و@�آ;�ت

  �<�ات   
e�6�  

  أ)��ل    \�رات  
 y�@ �رأ\���

zD
�  ا�

    
  ا����Pع 

  ع.رأ�+     ع.رأ�+     ع.رأ�+     ع.رأ�+     ع.رأ�+     ع.رأ�+     ع.رأ�+   

 �D�6����:  
                          

١٨ ٥٧٢    ٢٥    ٥٢٥    ٣ ١٠٩    ٢ ٢٢٩    ٥ ٦٨٤    ٧ ٠٠٠  �����٢٠١١  ١  

  ٦٢٩    ٢٤    ١٥    ٢١٠    ١٦٩    ٢١١    -  إ�z%�ت 

9G�  /ز�9ٳH دة�   -    -    -    -    -    -    -  

�*��  ١٩ ٢٠١    ٢٥    ٥٤٠    ٣ ٣١٩    ٢ ٣٩٨    ٥ ٨٩٥    ٧ ٠٠٠  @D�6� ا���� ا���

  

�^ك ا����اآ��  ا`\

                          

٤ ٨٠٧(    -    )٣١٠(    )١ ١٧٣(    )١ ٣٢١(    )٢ ٠٠٣(    -  �����٢٠١١  ١(  

  )٥٣٢(    -    )٣٥(    )١٢٣(    )١٥٥(    )٢١٩(    -  "<MJكا

�إ���b ك^��  )٥ ٣٣٩(    -    )٣٤٥(    )١ ٢٩٦(    )١ ٤٧٦(    )٢ ٢٢٢(    -  ا`\

�� �*��� ا���� ا������  
  ��٢٠١١رس  ٣١

١٣ ٨٦٢    ٤٩    ١٩٥    ٢ ٠٢٣    ٩٢٢    ٣ ٦٧٣    ٧ ٠٠٠  


� ا��%<��� %$ G4ا� $%��
٣١  ��
  ١٣ ٧٦٥    ٢٥    ٢١٥    ١ ٩٣٦    ٩٠٨    ٣ ٦٨١    ٧ ٠٠٠  ٢٠١٠د�	


��Gc ا���*��� $zأرا�F
H ة $z9 أرا!A ثMP ر��� ��� �J

�ن ا"<�  ��!�" ��cR <� ���
، إ�Rاه� �
�!�4  M8٢٠٠٨ل  �م  آ

x4	� �m%��

G> إa � <G�Pو�4H �Aم ا���� إ�. ���ر وأ�P<�ن �G4�$zراVا ��H \GG4> و<G
GG4>ا� x">��H �4\ .  M8٢٠٠٩ل  �م  H\ اR<	�ب 



� ا�G4أ"�س ا� $�  \GG4>اء ا��Nاء و��:9 را�إ�dي ا��ا�_ %$ ا��>d
�9 ا���\  >_ %$ ا��9G �]%<�اض ا�<�Cف ا���4GCرة ���	ق �G> ا�

�GNر�jا� ��ا���� �Pu>� S ��	اض أن ا��>%[� . <
z �Cf��
� اVرض آ]��اد ��NO وH\ ا�C%Uح  �[ %$ ��� G4� دل��
H \H	��G ا�
��} ا�

�ا��ت>�Uا .  

  

  أ��ل أ�Cى  ٦/ب

  

   د�	
�� ٣١     ��رس٣١  

  ٢٠١٠    ٢٠١١  

  �  أ�0 ر��ل  
�.$    أ�+ ر*�ل )��'

�GC�>�4 ا��>	�ا:� %  ٢ ٥٣٠    ٢ ٢٢٤  

�4�ً� وودا:9� �ت %��  ١ ١١٧    ١ ٥٦١  

ل�A ٥ ٣٣٤    ٤ ٢٧٥  أوراق  

�G��NVت اM
��� ��Nد ا��> ا��4 �4�>	

� ا���د�� ا�G4٧٩    ٢٦  ا�  

 ��NO� �G���z ل  ١١    ١١  )٥ا�,�ح ج (أ�

  ١ ١١٢    ١ ٠٤٥  أ�8ى

  ١٠ ١٨٣    ٩ ١٤٢  

  

  

  

  

  

  



             بنك صحار ش م ع ع  

 ٣٢من  ١٨    

�  ا��� ����� إ*�8�Jت )�_ ا���ا�� ا����

 $% $J>�
٢٠١١��رس  9����٣١ ا�  

  

9����ت �;
�ك وودا��  ٧/ب� �C�9 ىأ�ق ��
  ا�

   

   د�	
�� ٣١     ��رس٣١  

  ٢٠١٠    ٢٠١١  

  �  أ�0 ر��ل  
�.$    أ�+ ر*�ل )��'

�G��

�� ا�����:        

" <�ق ا���A�4وض   ٣ ٨٥٠    ١٩ ٢٥٠  

�4 ����ك ا�8Vى�>	
  ٤٦    ٣٥  ا��	���ت ا���ر�� ا�

  ٣ ٨٩٦    ١٩ ٢٦٥  

�G��NVا ��
����:        

ق ا���4" <�  ٤٧ ٣٨١   ٢٦ ٩٥٠  �Aوض 

  ٤٧ ٣٨١    ٢٦ ٩٥٠  

  ٥١ ٢٧٧    ٤٦ ٢٣٥  

  

��دات   ٨/بNودا��   

  د�	
�� ٣١    ��رس ٣١  

  ٢٠١٠      ٢٠١١  

  �  �ل  
�.$أ�0 ر�    أ�+ ر*�ل )��'

        

  ٣٩ ٠٣٨    ٧ ٠٣٨  ا����G %$ ��ا�� ا�	��

  )٣٢ ٠٠٠(    -  M8ل ا�	�� اU"<�داد

  ٧ ٠٣٨    ٧ ٠٣٨  ا������J. $% �G ا�	��

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



             بنك صحار ش م ع ع  

 ٣٢من  ١٩    

�  ا��� ����� إ*�8�Jت )�_ ا���ا�� ا����

 $% $J>�
٢٠١١��رس  9����٣١ ا�  

  ودا�� ا�<�^ء   ٩/ب

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  إ*�اد �|Bb ١٠/ب

   د�	
�� ٣١     ��رس٣١  

  ٢٠١٠    ٢٠١١  

� أ�+ ر*�ل  '��(    $.�
  أ�0 ر��ل  
        

  <���� ���������> اVرا���z$ ا�
ه �����NO�إ�����ادات 

��c٥ا�,�ح ب (  ا��(  

٧ ٠٠٠    ٧ ٠٠٠  

  ٧ ٠٠٠    ٧ ٠٠٠  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

   د�	
�� ٣١     ��رس٣١  

  ٢٠١٠    ٢٠١١  

  �  أ�0 ر��ل  
�.$    أ�+ ر*�ل )��'

  ١٧١ ٧٧٣    ١٩٦ ١١٢  R	���ت �Nر��

�G%H ت���	R  ١١٦ ٦٣٦    ١١٨ ٧٢٥  

�NV 9:٧٠٩ ٤٠٦    ٦٢٣ ٠٧٤  ودا  


�نz ��  ١ ٣٢٠    ٢ ٣٩٩  R	���ت ه�

  ٩٩٩ ١٣٥    ٩٤٠ ٣١٠  

        

 <:���        :اV%�اد ا�

  ٨ ٥١٤    ٨ ٢٢٥  ودا:�N 9ر��     

     �NV 9:٣٠ ١٧٦    ٢٧ ٧٢٥  ودا  

     �G%H 9:١١٦ ٦٣٦    ١١٨ ٧٢٥  ودا  

 <:���        :ا��dآ�ت ا�

  ١٦٣ ٢٥٩    ١٨٧ ٨٨٧  ودا:�N 9ر��     

     �NV 9:٦٧٩ ٢٣٠    ٥٩٥ ٩١٨  ودا  

  ١ ٣٢٠    ٢ ٣٩٩  ىأ�8     

  ٩٩٩ ١٣٥    ٩٤٠ ٣١٠  



             بنك صحار ش م ع ع  

 ٣٢من  ٢٠    

�  ا��� ����� إ*�8�Jت )�_ ا���ا�� ا����

 $% $J>�
٢٠١١��رس  9����٣١ ا�  

  ا��%ا��ت أ�Cى   ١١/ب

   د�	
�� ٣١     ��رس٣١  

  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  �  أ�0 ر��ل  
�.$    أ�+ ر*�ل )��'
        

ا:� �	<��4 ا��9%%  ١٥ ٧٣٨    ١٣ ٠٩١  

�	<��4ت � <Gfi
  ١ ٨٨٠    ١ ٠٥٩  

ل�A ٥ ٣٣٤    ٤ ٢٧٥  أوراق  

�	<��4 ا��9% ���R �4	���ت   ٣٣    ١٦٩  

�G��NVت اM
��� ��Nد ا�
� ا���د�� ���4G4٣٢    ٤٣  ا�  

�	<�| ا��9% $���z ١ ٤٠٠    ٤٠٥  ا��اد  

�	<��4ت أ�8ى و��CCjت  ٢ ٤٧٣    ٢ ٤٦٥  

  ٢٦ ٨٩٠    ٢١ ٥٠٧  

  

  د*�ن �c'�*�       ١٢/ب

                       ��
G4� ���.�Fن ا���9 %<��ة ا"�<��4ق ����JH         M8٥٠ل ا���م �Aم ا���� �]���ار "���ات ا���� $.��
ن ر���ل  �G��ات و R	���  ���JG %�:��ة      ٧��"

���P ل��
�  .�
�4 ��ا:r ا���� ا��Qو     ��y% ل��
���  آ��أس ا�.�Fن ا�.   ��� اR<	��ب ����ل رأس ا�
��ل ��
�Q��j      ٢آ�ي ا��
�.$، �<\ إ <��ر ا���


� ا��f:�ة "ف �<\ "�اده�  �a %<�ات�G� �4ق�>"Uف �<\ "�اده�  �� ا" ��.�Fن ا��> ا��� �G"�"Vا �
G4ا�  .    $Q��G>Rا <��c>� _���!�ا���� 

 ��	�� ��.�Fن ا�����٢٠ %A <�ي ا�<�اءأًً �>  �م �" �cd� ار��Uا �
G٢٠١٢ ��.�Fن ا�  .وا.<�Jءًا �<�ر�� ا"<��4ق ا���

 

  رأس ا���ل  ١٣/ب

]� k8�
ن رأ"
�ل ا���� ا�c>� ����� ع%�
١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠�>  ، وا�
�Cر وا�  �
G4� \J"���	G� �: \J	�� �Rا  . ا�


� ر��ل  
�. ١٠٠ ٠٠٠ �A٠٠٠م ا���� �]��ار G4� \J" ��
ر %$ د�	J
��� \J	�� �Rا��%9  �� ا�<�4م . ٢٠٠٦$ وا |�>	
آ�ن ا�
��} ا�

 �9 ر"م إ��ار �ا9A  �٠.٥٠٠!�_ اSآ<<�ب ه \J	�� $.�
��G ا��Gh ا���د�� . ر��ل  
�.$ ٠.٠٢٠ر��ل  

�ع ا��
��G ا��>Nا $%

 $% �4��
�:�H\ ا�fHUق  ��H a ٢٠٠٩ أ���� ٢٦ا�  aإ� \J" ١٠آ� \J"أ �Rا�G� �y	� ��	J\ ا� �
G4� .ذ�� a�  و���ءًا  �Gا��� �fj��

$4�>
�> رأس ا�
�ل و�AرX  .ر��ل  
�.$ ��	J\ ٠.٠٥٠إ�a  ��	�اد ا� $4�>
�!����  ا�
	�ه
G> �	�اد ا�4	x ا� �
H٥٠  $% �Rا�G	� ��	J\ ا�

١٠  ���٢٠٠٩ . \J"Vا $c��� 9G
N ��A <�  .ا����G ا�
<�H $4\ د%�[ 

 �
ن .	��  آ�ن ٢٠١١��رس  ٣١$ %آc�
� <�Yن ا�
�> رأ"
�ل ا���� % ١٠ا�
	�ه �Fأو أآ \JHM:�  9 أ%�اد�:آ��<��$��GCjK �fC أو 

    

  ��  %'9;� ا���9ه��    )�د ا-\

ن ا��Mط ا�	�!�.$yK  ١٤ر ٥٧                   ١٤٥ ٦٩٠ ٣٤٠%  

  %١٣ر ١٧        ١٣١ ٧١٦ ٨٥٦  ا����h ا�����G ش م م
  

�  ١٤/ب?��  ا`8

�  ١٤/١/ب'�'�� �?��  إ8

ن ا��dآ�ت ا�<��ر�� ا��
�.$ ���م .�A م�cRV �4%١٩٧٤و  ���H أن % ��١٠_  �$ ا���� aإ� $.�> ��%$ ر�r ا�	�� إ�a اQ�G>RS$ ا��4.

�AVل ا����  �$ ا�
�> أ��Hب اUا �<,
> اQ�G>RS$ ا��4..$ . ���} ا����G ا�
<�اآ\ �Q�G>RM$ ا��4..$ ��P رأ" �:�f� {��
 ��٢٠ار �

��Cو%�ت ا��Uار <� $%�C��� ا���� $
�	�ه <� �J�GC�H \H $>ا� \J	�� �	G� . ات�Gh>ا� �
:�A $% $Q�G>RSح  > ا���آ� %$ ا�C%Uا \H

�Gc�
4ق ا�R $%.  

  

�   ١٤/٢/ب?��  )�ما8

��
ز�9 �>�� ���A �G� م�  $Q�G>Rإ <�cH إدارة ا���� W���  .٢٠١٠ر��ل  
�.$ M8ل ا�	��  ٤١٢ ٥٠٠} �Aر 

  



             بنك صحار ش م ع ع  

 ٣٢من  ٢١    

�  ا��� ����� إ*�8�Jت )�_ ا���ا�� ا����

 $% $J>�
٢٠١١��رس  9����٣١ ا�  

� ا���� ا�<�د��  ١٥/ب?��  ا8


� اGA ض�fj.ا"<���د أو ا <GR a9 إ�G��� �R�>

�رات ا�F>"M� ا���د�� �
G4�� $

� ا���د�� ��%$ ا�<�Gh ا�<�اآG4ا� $Q�G>Rا <

�ر�<,F>"S .  

  

� ا-��ل ��9�� ا��ا�8  ١٦/ب���  

	>R<�� ا	ـــــ�ب �ـــــ��Vـــــ�%$ اRالـــ�%$ ا�Vـــ�  �a �ــل ��	J\ ا� ١١٢ ٦٩٦ ٠٠٠ �
��رس  ٣١%$  آ ٢٠١١                   

)١١٦ ٥٣١ ٠٠٠   $% $.�
��) ٢٠١٠ د�	
�� ٣١ر��ل  	�
��$ اJ"V\ ا���د��  ا��R aإ�  a� دي  ١ ٠٠٠ ٠٠٠ �٠٠٠د ـــــ�  \J"

٢٠١١��رس  ٣١ �د اJ"V\ ا��4:
� %$  وه$.  

  

  ا�5�%ا��ت ا�<�=� وا`ر@;�?�ت     ١٧/ب

  

  ا�<�=�ا�5�%ا��ت  ١٧/١/ب 


�د > Sدي 8!���ت اOHي��>	

Mء  إر��Hطإ�a  ا��4:
� وا�,
�.�ت ا�  <  ���G���� 9%���� ا�������R $%  داءVا <  �G
د  �� ا���� _N
�
  .ا���4

   
  د�	
��   ٣١    سر�� ٣١  
  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  �  أ�0 ر��ل  
�.$    أ�+ ر*�ل )��'
        


�.�تz  ١١٨ ٣٠٤    ٦٥ ٧٣١  

����>	�  ٦١ ٥٨٥    ١٣١ ٦١٧  ا <
�دات 

  ١٧٩ ٨٨٩    ١٩٧ ٣٤٨  

  

  ر@;�?�ت5ا  ١٧/٢/ب

�Pإ \>� �G��Nت أM
  9Gاء و��d� د
�� ا��4,>� ���A��>ت ا��Q��HرSا���د��ا �
G4��� ت�Q��Hآ�ر �JH� . ن�
>:S�� �4��>

> اSر�Q��Hت ا�,>H


�.�ت وا <
�دات �	<���� ا:<
�ن  ����دةاSر�Q��Hت z ة�.�	��<!���ت  
Mء ا���� ����4
� �J
G
CH \H . ت�Q��HرSدة�ا���  �F
H ن�
ا:<

. اSر�Q��Hت ا�<���A \��4>� ���Aوض وا:<
�ن �<��دcH د%9 %$ ا���دة _�!>H $ء أ�8ى وه�J.وط إ�K أو �>��P ء�J>.ار�� اH ت�Q��HرM� ن

�J�  م����} ا���4 �<!���ت ا�<�%| ا���4ي . ر" $��
Nإ �F
�GR أن ��H اSر�Q��Hت J>�H �A$ ��ون ا�	�_ ��Y� �Jا �WG ���,�ورة أن �

�G��4>	
  . ا�

 

  د�	
��   ٣١    سر�� ٣١  

  ٢٠١٠    ٢٠١١  

  �  أ�0 ر��ل  
�.$    أ�+ ر*�ل )��'

        

�G��
  ١ ٣٢٤    ١ ٠٧٢  ار�Q��Hت رأ"


�ن>:S�� �4��>�  ٢٠٨ ٤٥٣    ٢٦٤ ٤٦٣  ار�Q��Hت 

  ٢٠٩ ٧٧٧    ٢٦٥ ٥٣٥  

  

  

  

  

  

  

  



             بنك صحار ش م ع ع  

 ٣٢من  ٢٢    

�  ا��� ����� إ*�8�Jت )�_ ا���ا�� ا����

 $% $J>�
٢٠١١��رس  9����٣١ ا�  

  

  ا��<��^ت �� ا-?�اف ذات ا�<^��  ١٨/ب

�G> Sا ]��

> "�Gق أ z \J� نc� $>آ�ت ا��dوا� �Gا��� ]Hوإدار ]G
�Mت �9 ��� أ ,�ء ���W إدارH[ و�	�ه���د�� �4م ا���� �]�Nاء 

���r��C ه� �JG% .إدارة ا���� ��A <��Mت  �a أ"�س ا�<���Mت ا�<��ر�� و�<\ ا <
�ده� ��
  . H<\ هXY ا�

  
V �R�


� �<��| ����4وض ا�G% د��� kCj�  . �Qاف ذات  ��AM\ �<\ إ��Pت أي 

  
����} اVر��ة وا��Uادات وا�
�Cو%�ت ا�����H  > ا�QVاف ذات ا��a�  �AM ا��� ا�<��$ $��
Nإ:  

  د�	
�� ٣١    سر�� ٣١ 

 ٢٠١٠    ٢٠١١  

 �  أ�0 ر��ل  
�.$    أ�+ ر*�ل )��'

�ت  )أ(D�9٢٥ ٩٤٣  ٢٧ ٢٨١ ا���وض وا� 

 ١٨ ٨٦٩  ١٨ ١٥٦ ا��دا��  )ب(

    ا�����BC ����A� ا��  )ج(

 ٢٠٩   ١٠١ إ��ادات %ا:�

��Cو%�ت %ا:� )٥١٨(   )٩٢( 

    ��6��ت ا`دارة ا�<��  )د(

�NVة ا�GCA 9%��� ٢ ٢١٥   ٧٤٩ رواH_ و

 ٥٨   ١٥٨ ��6��ت �J8ر �9�bت ���P ا`دارة  )هـ(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



             بنك صحار ش م ع ع  

 ٣٢من  ٢٣    

�  ا��� ����� إ*�8�Jت )�_ ا���ا�� ا����

 $% $J>�
٢٠١١��رس  9����٣١ ا�  

���  ١٩/بAا�� �  ا-دوات ا����

�4>d� �G���
> أدوات ,>H $>ت ا�M���
اVداة ا�
���G ا�
d<�4 ه$  �4 . %$ إ�Qر ا���dط ا�G> Sدي �4م ا���� ����8ل %$ ا����� �> أ.اع ا�

�
�> اVدوات ا� �Fة أو أآ�Rا�<��آ�ت %$ "�� وا a�  ت� %�

� %G[ ا�>�H <G%�Q <G� $����KO
H\ و��G� . 0 أو ا�
��ل ا�S�>"S$ أو ا�

4>d
�> �N._ ا���� أد.�XاVدوات ا�
���G ا� ���j>	
  :� ا�

��� ا-دوات ا�����أ'�اع   ١٩/١/بAا��  

��4>	
���د %$ �Hر�� ���د %$ ا� ��	� �G���
�� أو "��� أو أداة   9G�� اء أو�d� ��  .ا��4د ا���N ه$ ا�GA�fHت ���A��H إ

���} ���4Hي ���د 4د  aا"<��دًا إ� �G��NVت اM

��4,� ا��f:�ة أو %�وق ��ف ا��� <G%�Q <G� ���A��H ت�GA�fH��4,� ه$ ا
����	�� . ا�


�� �����4H �
GA aة ا"<��دًا إ��Gh>
���Sت ا��f:�ة H<��دل ا�QVاف ا�
<����4 %$ ا���دة ���Sت ا��f:�ة ا���F<� وا� �,��4�  .�� وا�Rة��4د 


�> ا�	�9 أو ا��
Mت ا�G��NV أو اVداة ا� <G����4ار  9G� اء أو�K $% ���ام إ>�Sا WG�4 ا��| و��H ���A��H ت�GA�fHرات ه$ ا�Gjا� ��	� �G��

���دة �G�����د أو %$ أي وM8 �Aل %<�ة ز $��4>	��� ا����. ���د إ�� %$ �Hر�� ��>� ]:M
  <  ���G���� �
و�G8رات  ��G8 $% x4%رات ا��


�ر"� .�dط ��r ا��Gjرات. ��Q�j ا��f:�ة
4م ا���� �� S.  

�  ١٩/٢/بU���� أو ا���Hرة -�nاض ا�� oD����ت ا���Aا��  


�Q�j ا��
Mت � ]z��H �GfjH ض�h� �G!h>�4 %$ أ��اض ا�>d
4م ا���� ��"<�jام اVدوات ا�
���G ا�� ]H��آ��ء �> إدارة أ��[ وا�<�ا

�fت ا�S�����Q�j . :�ةو 9G
N �z �G�GHا�>"Uا �G!h>ا� aإ� �%�zإ ��A>��Mت ������دة و �G���
� ا�
�آ� ��H |4�H ا�<�G!h أدوات :�A

$��
  .ا�


Mت ���دة  �Q�j� �z �G!h>�� تM
آ
� �	<�jم ا����  4د  .�	<�jم ا����  4د ��ف ا��
Mت ا�G��NV ا���N وا��Gjرات و���4,� ا��

M
�> ا��
Mت ����fظ  �a .	�� ��ف ا�� � 
�� �Q�j� �z �G!h>� ��Nا� �G��NVي % ٤٠ت ا�ات ا�
��دة �> ا���� ا�
�آ�f��

$.�
  . ا��

  

��zU���Q�j%� إ�a ذ�� �	<�jم ا����   �z �G!h>�� ة�:�fت ا�S��� �,��4�ا����yK  > ��� ا��4وض وا�دا:9 ذات ���Sت  ا�<�%| ا���4ي 

>��Fة ا��:�fا��.  

  

�ا��ت ا�
���G وا��8ل %>�Sل وا�Vا �G�	H ر�� إ �دة |��Q <  �G�GHإ"<�ا �G!hH اء�N[� م�G4ة �<\ ا��:�fت ا�S��� �Q�j
� ��	���� $

���Sت ا��f:�ة �Q�j� <� �CR �G!h>� ت %�:�ةS��� �,��4� . \>H �G!h>ا� <  ���jا� ��"��
و�GR أن ا�<�G!h اU"<�اOH S �G�GHه� ��


��"��  > اVدوات ا�
���G ا�
d<�4 ذات ا�a�  ��C أ.�J أدوات ��
<��Nةا�.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



             بنك صحار ش م ع ع  

 ٣٢من  ٢٤    

�  ا��� ����� إ*�8�Jت )�_ ا���ا�� ا����

 $% $J>�
٢٠١١��رس  9����٣١ ا�  

���  ١٩/بAا�� �  )9��H( ا-دوات ا����

�  ١٩/٢/بU���� أو ا���Hرة -�nاض ا�� oD����ت ا���A9( ا����H(  

.��� �GArz ا���ول ا�<��$ ا�G4\ ا���د�� ا�
��N وا�	���� �oدوات ا�
���G ا�
d<�4 آ
� %$ �Hر�� ا�<���4 وا�<$ ��Hدل ا�G4\ ا�	� {���
_ ا�

���} ا��V ذي ا�V�� ��Cداة ا�
d<�4 وا�
��ل ا�
��N. ا�<�����4 ا�<$ �NV �J�G��H \H و�<�ر�� اS"<��4ق $ أو ا�
�KO ا�
��} ا�<���4ي ه


� ا�
d<�4تGA $% ات�Gh>س ا��GA ]�N
  .وه اV"�س ا�Yي �<\ �

  

  

 �   ��٢٠١١رس  ٣١آ�� �

��ة وا5\����ق                                                                          Dا� e98 �*�*���  ا��;��� ا�

  �*�*����� C٣^ل     ا��;��� ا�N١٢-٣    أ ��Nات ٥ _إ� ١    أ�
\  

  � أ�+ ر*�ل )��'�   أ�+ ر*�ل )��'�   أ�+ ر*�ل )��'�   أ�+ ر*�ل )��'

                
  

 �;
bت أ^�>� Bb� اء�N ١٢ ٠٨٣    ٢٣٥ ٦٥١    ٢٤٧ ٧٣٤ )��د    -  

�;
bت أ^�>� Bb� �  -    ١٢ ٠٩٠    ٢٢٤ ٢٧٠    ٢٤٧ ٩١٠ )��د �

  

  

                   $% �
  ٢٠١٠د�	
��  ٣١آ

  ا�
���} ا�<R �����4	_ ا�f<�ة واS"<��4ق                                                                          

ات ٥ aإ� ١    أ�JK ١٢- ٣    أ�JK M8٣ل     ا�
���} ا�<�����4  �"  

  $.�
 أ�0 ر��ل  
�.$   أ�0 ر��ل  
�.$   أ�0 ر��ل  
�.$   أ�0 ر��ل  

                
  


Mت أ�� �N� اء�K د4  �G��N ٧٥ ٥٣٢    ٢٥٣ ٧٦٧    ٣٢٩ ٢٩٩     -  

�G��Nت أM
�� �N� 9G� د4  ٧٥ ٥٨١    ٢٥٤ ٣٠٢    ٣٢٩ ٨٨٣     -  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



             بنك صحار ش م ع ع  

 ٣٢من  ٢٥    

�  ا��� ����� إ*�8�Jت )�_ ا���ا�� ا����

 $% $J>�
٢٠١١��رس  9����٣١ ا�  

  ا��Dا�� اتإ*�اد  ١/ج

  

  ٣ �� ���
�� ا��N٣    أ $% �GJ>�
  أ�JK ا�
٢٠١٠��رس  ٣١    ٢٠١١ ��رس ٣١    
  �  أ�0 ر��ل  
�.$    أ�+ ر*�ل )��'
        

ك�� <��	<��4ت   ٣٢    ٥٥١  

  ١٣ ٧٠٧    ١٤ ٢٠٠  �Aوض و"�0 ���
Mء

�G���
�رات %$ أوراق F>"١٤٤    ٥٥  ا  

  ١٣ ٨٨٣    ١٤ ٨٠٦  

  

  

  ��Hو��ت ا��Dا��  ٢/ج

  

  ٣ �� ���
�� ا��N٣    أ $% �GJ>�
  أ�JK ا�

٢٠١٠��رس  ٣١    ��٢٠١١رس  ٣١    
  �  أ�0 ر��ل  
�.$    أ�+ ر*�ل )��'
        

�	<��4ت ���ك وودا:9 أ�8ى  <�ق ا���4"  ٣٣٣    ٤٢٤   

  ٥ ٥٣٨    ٥ ٥٠٥  ودا:9 �> ا��
Mء

  ٥٣٤    ٩١  �JKدات إ��اع

��.�P ن  -     ٨٠١  د�

  ٦ ٤٠٥    ٦ ٨٢١  

  

  

B ا-�Cى  ٣/ج�A�  إ*�ادات ا�

  

  ٣ �� ���
�� ا��N٣    أ $% �GJ>�
  أ�JK ا�
٢٠١٠��رس  ٣١    ��٢٠١١رس  ٣١    
  �  أ�0 ر��ل  
�.$    أ�+ ر*�ل )��'
        

����%$ أر����ح ���> ا�<�����Mت ��
��Mت     

�G��Nأ  

  

١٩٥  

    

١٨٤  

  ٦٧٩    ١ ٠٩٦  )��%$( أ��Hب و 
Sت

  ٢٨    ٦٦١  أر��ح ا��ادات

 �G���
�رات F>"ا <��<�9G��� �Rأر��ح   -    ١  

  ٨٩٢    ١ ٩٥٢  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



             بنك صحار ش م ع ع  

 ٣٢من  ٢٦    

�إ*�8�Jت )�_ ا���ا�� ا���� ����� �  ا��

 $% $J>�
٢٠١١��رس  9����٣١ ا�  

B ا-�Cى  ٤/ج�A�  ��Hو��ت ا�

  

  ٣ �� ���
�� ا��N٣    أ $% �GJ>�
  أ�JK ا�
٢٠١٠��رس  ٣١    ��٢٠١١رس  ٣١    
  �  أ�0 ر��ل  
�.$    أ�+ ر*�ل )��'
        

�� وا���Uرات�AU0 اG��cH  ٢٩٦    ٣٨٣  

��Cو%�ت �GhdH وإدارة  ١ ٠١٠    ١ ٣٨٧  

ر �N	�ت ���W اUدارة,R ب��H١٧    ١٥٨  أ  

  ١ ٣٢٣    ١ ٩٢٨  

  

  =�*;� ا��BC  ٥/ج

� ا���I أو ا��9Wرة  ) أ� y;[�  

  ٣ �� ���
�� ا��N١٢    أ $%  ً�GJ>��  �JKًا 
٢٠١٠��رس  ٣١    ��٢٠١١رس  ٣١    
  �  أ�0 ر��ل  
�.$    أ�+ ر*�ل )��'

        ا��H��;*�Jو��ت 

�G٣٧٩    ٣٢٣  ا�,���� ا����  

��z وف�C��NO� $�  -    )٢(  

�G���,و%�ت ا��C

ع ا���  ٣٧٧    ٣٢٣  

ن ����z ا��a�  �8 ا��dآ�ت %$ ا�	�!�� ٢٠١١ �j,9 ا���� �,���� ا���8 %$  �م.�A ت���!>� _	R . �8ا�� a�  _:ا�,�ا _	>�H

 a.دVق ا��� اfH $>9 ��,���� وا�z�jل  ٣٠ا���
� $.�
  %.١٢أ�0 ر��ل  

  

  ا���U���  ) ب

  ٣ ٢٠٨    ٣ ٣٨٢  �f�� �G<�ةا�
��" اVر��ح

  -    ٤٠٢   ����z ا���8

  -    )٧٩(  ا��Uادات ا���z�8 �Gh ��,�ا:_

�Gz�
  ٣٧٧    -  ا�,���� ا�
��NO ��	�� ا�

  ٣٧٧    ٣٢٣  ����z ا���8 ��Cو%�ت

               

  أ��ل ا��J*;� ا��|�b�   )ج

  د�	
�� ٣١    ��رس ٣١  
  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  �  .$أ�0 ر��ل  
�    أ�+ ر*�ل )��'
        


�رات F>"Uا a�  ا���د�� �
G4ت ا�M���H  ١١    ١١  

  ١١    ١١  

  

� ا��J*;�  ) د�@  

��.� ا�����  �<\ ا�fHUق ����\ V9 ا��a�  �G��
ام �,�ا:_ %$ ا�زارة ا� V ا���� \GG4H  <�٢٠٠٧  aا���� أن .  ٢٠١٠إ� �m. �JNو <�

���,� �4��>
ده�، وا�Nل و�R $% ،�G%�zUا�,�ا:_ ا $% �
ن ذو ���a إذا  ��z %$ ا�
�آ� ا�
��$ ����� آcH <� ��	�٣١ ��ا�� ا� 

٢٠١١��رس .    
  



             بنك صحار ش م ع ع  

 ٣٢من  ٢٧    

�  ا��� ����� إ*�8�Jت )�_ ا���ا�� ا����

 $% $J>�
٢٠١١��رس  9����٣١ ا�  

9��  )ا��9Wرة/(ا���I  ٦/ج�� �  ا-\�\


� ��%$ )ا�j	�رة/(ا���r �<\ إR<	�ب	4� \J	�� �G"�"Vا rا� /(ا���jرة�	ة�� )�>f rN�
"x ا�>
  . f<�ة���د اJ"V\ ا��4:
� M8ل ا�  �a ا�

  

  ٣ ��Nا  �� ���
  ا�
�<�GJ %$ أ�JK ٣    ا��

��رس ٣١    ��٢٠١١رس  ٣١   ٢٠١٠  

  �  أ�0 ر��ل  
�.$    أ�+ ر*�ل )��'

        

 rرة/(ا����	ة )8�>f��  ٢ ٨٣١    ٣ ٠٥٨  

   \J��"Vد ا����� rN���
"��x ا�>

��� ا�G4�  ���y�

 ����	G���  ل ا�M���8 ����
f<����ة      	���J\ ا�ا����R ا��4:

 ) 0�V�� ( **  

  

  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  

    

  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  

 rرة/(����%$ ا��������	ا�  )8 <��  \J��	ةا����>f 

)�	G����(  
  ٢ر ٨٣١    ٣ر٠٥٨

 rرة/(����%$ ا��������	ا�  )8 <��  \J��	ةا����>f 

ي (�" -  �	G����(  

  

  ١٢ر٤٠
  

  

  ١١ر ٤٨١

ن �a�  �GPuH �J ا���:� ��	J\  �� �\ �<\  �ض رA\ ا���:�  �a ا�	J\ ا�
0fj إذ أن **c� �A ���>�� ����A ا���� �\ �4\ �]��ار أ�� أدوات

�J>"ر�
� .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  



             بنك صحار ش م ع ع  

 ٣٢من  ٢٨    

�  ا��� ����� إ*�8�Jت )�_ ا���ا�� ا����

 $% $J>�
٢٠١١��رس  9����٣١ ا�  

  إدارة ا���W?� ا�����  د


��� رأ"
�لR �j<�0 ا�
�Q�j ا��Jف ا�m�� $"�"Vم إدارة ا�
�Q�j ه <� �G��
اردX ا���> . ا���� و �G��>ا� �Q�j
�<��ض ا���� ��

�G��
  :ا"<�jا�[ VدواH[ ا�


�ن •>:Sا �Q�j�  

• ��G	ا� �Q�j�  

��Q�j ا�	ق •  

• �G�Ghd>ا� �Q�j
  ا�

  
������ �Q�j
��G ا��G�c  > و9z و��ا��A إ�Qر  
� إدارة ا�y	
���W اUدارة ا� a�  94H .c>� W��
�ا��ت �Aم ا�>�Sل وا�Vا ���� <�


� ا�
��دةJHS��� $% ������ �Q�j
�<�ن  > و9z ور�� "�G"�ت إدارة ا�y	� �

�ن وا�
�Q�j وه>:Sم . و���� ا4H W��

9G ���ن ا�N
�J>!d.دارة  > أUا W��� a�4ر�� إ�H \��4>� �
m>��رة C�.  

  
�G��Hو ����>� ������ �Q�j
�ام  �<\ و�G" 9z"�ت إدارة ا�>�Sوا �Q�j
ا�
�Q�j ا�<$ �ا�JJN ا���� ��hض و�R 9zود ور���Aت ���"�� ا�

�4��. �����ود
��ت ا��jت وا���>�

� �<�Wc ا�<�Ghات %$ �iوف ا�	ق وا�m>��رة C� �Q�j

� إدارة ا�m.ت وأ�"�G" ��Nا�� \>H .
�yG� ��!H aدارة ���[ إ�Uاءات ا�<�ر�_ وا�Nل إM8 <�ن أدواره\ وا�<�ا���J� \JHف ا���� fi

9G ا�N �JG% \Jf� ءة��� ���Aر.  

  
�
G% �Q�j
�ام �	�G"�ت وإ�Nاءات إدارة ا�
�Q�j ������ و > ��ا��N آ���f إ�Qر  
� إدارة ا�>�Sر�� ا <  ��y	� ������ |GA�>ا� ���� 


�Q�j ا�<$ �ا�JJN ا������� |��>� . XYأداء ه $% |GA�>ة ���� ا�� �	� \>H$�8ا��ا |GA�>ا"!� ا�� 0:�i4م ا�<�GA| ا��اu� $�8داء . ا��
|GA�>ا� ���� aإ� �J�:�>. <  ���4H \��4H \>و� �Q�j
��ا��Nت دور�� و��ا��Nت ��G دور�� �����Aت وإ�Nاءات إدارة ا�.  

  

  ��W?� ا�5���ن  ١/د

��R $% ا���� �J� ا�<$ �<��ض �G��

�ن ه$ ��Q�j ا�j	�رة ا�>:Sا �Q�j�� ا��
�G أو ا�!�ف ا�
���4 %$ اVداة ا�
���G  > ا�%�ء �  �

�
F>"Sا �G��
�> ا��4وض وا�	�0 ا�<$ ��4��J ا���� ���
Mء وا���ك ا�8Vى واVوراق ا� �G"�"أ �fC� ud�H $وه ���A��>ا� ]H��. ر�����<�ا


9G آ�  ���� ا�Hم ا���� ��را"� و4� �Q�j

�ن ��Vاض ا�<�4ر��  > إدارة ا�>:Sا �Q�j
��Q�j اM8Uل �> �N._ %�د (�<��ض � �F�

  ).و��Q�j ا�4!�ع و��Q�j ا����
  

   إدارة ��W?� ا�5���ن  ١/١/د

�ن>:Sا �Q�j���  > ر�� y	

�ن وا�
�Q�j و�J��N ا�>:Sا ���� aإ� ��f>� دارةUا W����	<�A . �4م  �Q�j�آ
� أن ه��ك A	\ إدارة 

ل  
� ��$ أ��م ا�y	�  :�:WG ا�<�YGfي
  

•  �Q�j

�ن و�H \GG4Hرج و�4Hر�� ا�>:Sا \GG4Hت و�.�

�ن ���<�dور �9 و�Rات ا���dط �<�G!h اK<�ا�Qت ا�,>:Sت ا�"�G" ���G�
<G.ا�ام �
<!���ت ا��ا:r وا�4>�Sوا �G. .وا�NUاءات ا�<�G4GP وا��4.


�ن •>:Sت اMGJ	H ����Hد و�
> S ��f>ا� �cG9 هzو. 

• Nا��
�ن>:Sا �Q�j� \GG4Hو �� . <  ���H $>ا� �Q�j

S�R 9Gت ا�<��ض ��N \GG4>� W��
��� �Q�j

�ن وا�>:Sم ���� ا4H

�G��
 � ��A اSر��Hط �<��4\ ا�<	MGJت إ�a ا��
Mء �> �N._ و�Rة ا��
� ا�z

��Gت ا�<���� و��ا��Nت . ا���ود ا�  9,jH

�Nا�

�ت  .�ا�<	MGJت إ�Wf. a إ�Nاءات ا�GG4>ا� _	R <��>	
�> ��A ا� �Q�j

�ن وا�>:Uا%�4 ���� ا
� ��Yآ �G�
jH,9 ا��

\J��� �
��� إ��JG و�Rات ا��H $>ا�.  

•  �G ��� أو �G%ا�hN ����4 أو �4!� �ت��9 أ�Qاف  r
�
� ا�Gآ�H <��� ) ����	�� ���4وض وا�	�0(ا��� G"ر و�C
و�9 ا�


�ر�� ����	�� �oوراق(ا�	ق وا���� F>"Sا �G��
 ).ا�

•  �J>JNا� \>H $>ا� �G��
��Q�j ا�j	�رة ا� �Nو%4ً� ��ر �Q�j
و9z وا�f>RSظ �<GG4\ �<�رج ا�
�h� ������ �Q�jض 0G�CH ا�

�  �a إدارة ��
�Q�j ا����zةGوا�<�آ . 

• >j�
��Sت � ���jا� ��H ��
,>� �JG�  |f>
�رة و��Q�j ا���� وأ.اع ��ا��N ا�<�ام و�Rات ا���dط ���ود ا�
�Q�j ا�


j<�0 ا�4!� �ت ا�<$ �<\ . ا�
�<��ت� �Q�j
�ات ا�Gآ�H ود�R �8دي ودا�fم ا��>�
ا�<uآ�  �a ا��وام �> ا���4ء %$ دا�R �8ود ا�


�ة>	� �fC� ر��ه�. 
• � $% ]�

�ر"�ت %$ ا���� �uآ
�Rات ا��
� ���d أ%,� ا�� �GCCj>رات ا��J
رة واUر�Kد وا�d
��ل إدارة ���4H �Q�j\ ا�


�ن>:Sا. 
  

 �Q�j

�ن وا�>:Sا ���� <� �zf

�ن ا�>:Sد ا�
��R 9ود ا < ������ ���jن ا��
>:Sاءات ا�Nت وإ�"�G" YGf�H �
���h$  �$ آ� و�Rة  
�Rا. ������� �G!
�<\ ا��G4م . ت ا���dط��ى و�Rات ا���dط �JNت �U ����4دارة ا�
�J��� �Q�j ا���jة ا�<�GCCj %$ إدارة ا�
�Q�j ا��


�ن ������ �> �N._ ا�<�GA| ا��ا$�8>:Sا _G��"ط وأ�dات ا���R� �
m>�� ��Nا��
��Gت ��.  
  
  



             بنك صحار ش م ع ع  

 ٣٢من  ٢٩    

�  ا��� ����� إ*�8�Jت )�_ ا���ا�� ا����

 $% $J>�
٢٠١١��رس  9����٣١ ا�  

  )9��H( إدارة ا���W?� ا�����  د

  ��W?� ا�9���  ٢/د

  ا��<�ض ���W?� ا�9���  ٢/١/د

  ا����   ��٢٠١١رس  ��٣١ �� آ

�*��  ا���

   T���� ا����bإ  

�bر�Wا� �  ا5\�

  ��Nأ �c^c ل^C     Yًا ١٢ �_إ �٣��N    وا�8ة �
\ Y� �[أآ  

���A� �n ا��ت%� أ�+ ر*�ل )��'�   أ�+ ر*�ل )��'�   أ�+ ر*�ل )��'�   أ�+ ر*�ل )��'�    أ�+ ر*�ل )��'�  ا�

�	<��4ت ���ك  <�ق اوودا:9 أ�8ى "٤٦ ٢٤٠    ٤٦ ٢٤٠    ٤٦ ٢٣٥ ���4    -    -  

  -    ٧ ١٢٧    -    ٧ ١٢٧    ٧ ٠٣٨ �JKدات ودا:9

  ٢٧١ ٩٣٢    ١٩٦ ٩١٤    ٥٠٩ ٣٨٢    ٩٧٨ ٢٢٨    ٩٤٠ ٣١٠  ودا:9  
Mء

��NO�  ٧ ٠٠٠    -    -    ٧ ٠٠٠    ٧ ٠٠٠  إ��ادات 

��.�P ن  ٦٧ ٩٦٩    ١ ٦٠٣    ١ ٦٠٣    ٧١ ١٧٥    ٥٠ ٠٠٠  د�

  -    -    ٢١ ٥٠٧    ٢١ ٥٠٧    ٢١ ٥٠٧  ا�<�ا��ت أ�8ى

  ٣٤٦ ٩٠١    ٢٠٥ ٦٤٤    ٥٧٨ ٧٣٢    ١ ١٣١ ٢٧٧    ١ ٠٧٢ ٠٩٠  ���Pع

  

 $% �
                    ٢٠١٠د�	
��  ٣١آ

�4>d� �G� ت�� أ�0 ر��ل  
�.$   أ�0 ر��ل  
�.$   أ�0 ر��ل  
�.$   أ�0 ر��ل  
�.$   أ�0 ر��ل  
�.$  ا�<�ا

�	<��4ت ���ك  <�ق ا���4وودا:9 أ�8ى " ١٢ ٩٨٨    ٣٨ ٥٦٣    ٥١ ٥٥١    ٥١ ٢٧٧     -  

  -     ٧ ٢٢٢    ١٨٥    ٧ ٤٠٧    ٧ ٠٣٨ �JKدات ودا:9

  ٢٩٧ ٨٣١    ٢٤٥ ١٧٦    ٤٩٩ ٨٧٩    ١ ٠٤٢ ٨٨٦    ٩٩٩ ١٣٥  ودا:9  
Mء

��NO�  ٧ ٠٠٠    -     -     ٧ ٠٠٠    ٧ ٠٠٠  ا��ادات 

��.�P ن  ٦٩ ٥٧٥    ١ ٦٠٣    ١ ٦٠٣    ٧٢ ٧٨١    ٥٠ ٠٠٠  د�

  -     -     ٢٦ ٨٩٠    ٢٦ ٨٩٠    ٢٦ ٨٩٠  ا�<�ا��ت أ�8ى

��P٣٧٤ ٤٠٦    ٢٦٦ ٩٨٩    ٥٦٧ ١٢٠    ١ ٢٠٨ ٥١٥    ١ ١٤١ ٣٤٠  ع�  

  

�ا��ت>�Sل وا�o� ����� �NVا �GCA ��G	ا� ���آ ���� ��G	ة ا��% ���4H م ا���� �] �اد4� �Nر�
���G ا�
	<��4   ������ل ا��
�.$ ا��و��f<�ة ا�

�Rوا �JK لM8 . اء أو�dأدوات إ �دة ا� �%H ��  ة�fا� ��	H _ت���Nأ�,ً�، إن و ��h>	

�ن ��G ا�>:Sط ا��_ ا�<���4 . إ �دة ا�<
�� و > 8!

�ا��ت >�Uل وا�Vا ���� aإ� �NVة ا�GCA ��G	ا� �
:�A < �ً��JK  <�
���ه�وH م4� �Q�j

�ن وا�>:Sا ���� aإ�. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



             بنك صحار ش م ع ع  

 ٣٢من  ٣٠    

�  ا��� ����� إ*�8�Jت )�_ ا���ا�� ا����

 $% $J>�
  ٢٠١١س ��ر 9����٣١ ا�

 )@���( إدارة ا���W?� ا�����  د

� ا�����bة  -ا��<�ض ���W?� �<�5ت ا����Dة   ٣/دn o�ا����   

 $% ���A��H �G�	H ت إ �دة��GH�H aة ا"<��دًا إ��:�fا� ��" �G"�	R �  :  �a ا��� ا�<��$٢٠١١ ��رس ٣١آ�ن ��آ

 �
� ا�C e�U^ل   ��٢٠١١رس  ٣١آ�� �(٣  ��Nأ     Y١٢إ�_  �٣ N ��
� وا�8ة    \ Y( �*%* ��    ة���Dأ\<�ر ا� �?�W�� ض�>� �n     ع��Pا��  

  � أ�+ ر*�ل )��'�   أ�+ ر*�ل )��'�   أ�+ ر*�ل )��'�   أ�+ ر*�ل )��'�   أ�+ ر*�ل )��'

  ٣٦ ٦٥٧    ٣٦ ٦٥٧    -    -    - .���4 وأر��ة ��ى ا���� ا�
�آ�ي

ك وودا:9 أ�8ى �	ق ا���4�� <��	<��4ت   ١٤٠ ١٠٤    -    -    ٥٢ ٤٥٠    ٨٧ ٦٥٤  

  ٩٤٨ ٤٤٦    -    ٤٣١ ١٢٤    ١٢٧ ٧٥١    ٣٨٩ ٥٧١ �Aوض و"�0 


�راتF>"٥٤ ٥٣٣    ١٥ ٨٣٤    -    -    ٣٨ ٦٩٩  ا  

���ات و�Hآ��Gت -    -    -    ١٣ ٨٦٢    ١٣ ٨٦٢  

  ٩ ١٤٢    ٩ ١٤٢            -  أ�ل أ�8ى

ل�Vع ا
��  ١ ٢٠٢ ٧٤٤    ٧٥ ٤٩٥    ٤٣١ ١٢٤    ١٨٠ ٢٠١    ٥١٥ ٩٢٤  

ق ا���4�	<��4ت ���ك وو" <�  ٤٦ ٢٣٥    -    -    -    ٤٦ ٢٣٥ دا:9 أ�8ى 

  ٧ ٠٣٨    -    -    ٧ ٠٣٨    -  �JKدات ودا:9

  ٩٤٠ ٣١٠    -    ٥٥٦ ٩٢٣    ٢٠٠ ٩٠٥    ١٨٢ ٤٨٢ ودا:9 ا��
Mء

��NO�  ٧ ٠٠٠    ٧ ٠٠٠    -    -    -  إ��ادات 

  ٢١ ٥٠٧    ٢١ ٥٠٧    -    -    - ا�<�ا��ت أ�8ى

�mf�

�  �a أ"�س ا�G4ض ا��fj.ا kCj� -    -    -    ١٧ ٩٥٨    ١٧ ٩٥٨  

��.�P ن  ٥٠ ٠٠٠    ٥٠ ٠٠٠    -    -    -  د�

�Gc�
4ق ا�R -    -    -    ١١٢ ٦٩٦    ١١٢ ٦٩٦  

�Gc�
4ق ا�Rت و���ا>�Sع ا
��  ١ ٢٠٢ ٧٤٤    ٢٠٩ ١٦١    ٥٥٦ ٩٢٣    ٢٠٧ ٩٤٣    ٢٢٨ ٧١٧  

١٣٣ ٦٦٦(    )١٢٥ ٧٩٩(    )٢٧ ٧٤٢(    ٢٨٧ ٢٠٧  %�ة R	��G" "�� ا��f:�ة(    -  

G
ة ا�<�اآ�fةا��:�fا� ��" �G"�	�� �  ١٣٣ ٦٦٦    ٢٥٩ ٤٦٥    ٢٨٧ ٢٠٧    -    -  

       

 $% �
٣�>   أ�JK  ٣ �� ا�!�_ M8ل   ٢٠١٠د�	
�� ٣١آ  a١٢إ�  �JK    ة�Rوا ��" <  ���� �����ض �
�Q�j أ"��ر ا��f:�ة      �G�     ع
�
  ا�

  $.�
 ر��ل  
�.$ أ�0   أ�0 ر��ل  
�.$   أ�0 ر��ل  
�.$   أ�0 ر��ل  
�.$   أ�0 ر��ل  

  ١٠٤ ٢٧٨    ١٠٤ ٢٧٨    -    -    - .���4 وأر��ة ��ى ا���� ا�
�آ�ي

ك وودا:9 أ�8ى �	ق ا���4�� <��	<��4ت   ١٢٥ ٢٣٧    -     -     ١٧ ٨٢٦    ١٠٧ ٤١١  

  ٩٠٩ ٩٣٧    -     ٤٧٢ ٦١٩    ١١٥ ٤١٣    ٣٢١ ٩٠٥ �Aوض و"�0 


�راتF>"١٠٧ ١٤٩    ١٢ ٧٢٩    -     -     ٩٤ ٤٢٠  ا  

���ات و�Hآ��Gت  -     -     -    ١٣ ٧٦٥    ١٣ ٧٦٥  

  ١٠ ١٨٣    ١٠ ١٨٣    -     -     -   أ�ل أ�8ى

ل�Vع ا
��  ١ ٢٧٠ ٥٤٩    ١٤٠ ٩٥٥    ٤٧٢ ٦١٩    ١٣٣ ٢٣٩    ٥٢٣ ٧٣٦  

ق ا���4" <��	<��4ت ���ك وودا:9 أ�8ى  ٥١ ٢٧٧    -     -     -     ٥١ ٢٧٧  

  ٧ ٠٣٨    -     -     ٧ ٠٣٨    -   �JKدات ودا:9

  ٩٩٩ ١٣٥    -     ٥٥٦ ٥١١    ٢٣٢ ٧٥١    ٢٠٩ ٨٧٣ ودا:9 ا��
Mء

��NO�  ٧ ٠٠٠    ٧ ٠٠٠    -     -     -   إ��ادات 

  ٢٥ ٤٩٠    ٢٥ ٤٩٠    -     -     -  ا�<�ا��ت أ�8ى

�	<�| ا��9% $���z ١ ٤٠٠    ١ ٤٠٠    -     -     -   ا��اد  

�mf�

�  �a أ"�س ا�G4ض ا��fj.ا kCj�   -     -     -    ١٢ ٦٧٨    ١٢ ٦٧٨  

��.�P ن  ٥٠ ٠٠٠    -     ٥٠ ٠٠٠    -     -   د�

�Gc�
4ق ا�R  -     -     -    ١١٦ ٥٣١    ١١٦ ٥٣١  

�Gc�
4ق ا�Rت و���ا>�Sع ا
��  ١ ٢٧٠ ٥٤٩    ١٦٣ ٠٩٩    ٦٠٦ ٥١١    ٢٣٩ ٧٨٩    ٢٦١ ١٥٠  

٢٢ ١٤٤(    )١٣٣ ٨٩٢(    )١٠٦ ٥٥٠(    ٢٦٢ ٥٨٦  %�ة R	��G" "�� ا��f:�ة(     -  

ة ا�<�اآ
�� �G	��G" "�� ا��f:�ة�f٢٢ ١٤٤    ١٥٦ ٠٣٦    ٢٦٢ ٥٨٦  ا�     -     -  

  



             بنك صحار ش م ع ع  

 ٣٢من  ٣١    

�إ*�8�Jت )�_ ا���ا�� ا���� ����� �  ا��

 $% $J>�
٢٠١١��رس  9����٣١ ا�  

  )9��H( إدارة ا���W?� ا�����  د

  ا��<�ض ���W?� ا�<���  ٤/د

�G��NVت اM

� اVداة ا�
���G �	�_ ا�<�Ghات %$ ���Sت ��ف ا��GA _�4H <� ud�H $>ا� �Q�j
���W اUدارة �Aم. ��Q�j ا��
Mت ه$ ا� 

��
�R 9zود ��
�اآ� R	_ ا���.  $% �
�ن ا�
��%a�  �m ا�
�اآ,� �G!hH ت�G�GHام إ"<�ا�j>"و�<\ ا $�� �. a�  ��<\ ر�� ا�
�اآ

� z

Mت ا�G��NV. إ�Qر ا���ود ا����� �Q�j
 :��ى ا���� ��%$ ا�<��ض ا�<��$ ��

  ٢٠١٠د�	
�� ٣١                                                     ��٢٠١١رس  ٣١                                               

ل    ا�<�ا��ت    أ�ل    ���� ا-��ل    ا��%ا��ت    أ��ل  �Vا $%��  

 ع.أ�0 ر   ع.أ�0 ر   ع.أ�0 ر   ع.أ�+ ر   ع.أ�+ ر   ع.أ�+ ر  
                        

$c���  )١٢ ٨٩٧(    ٣٧٣ ١٢٠    ٣٦٠ ٢٢٢    ١٠ ٨٣٨    ٣٤١ ٩٦٧    ٣٣١ ١٢٩ دوSر أ

  )١٣ ٣١٠(    ١٠٨ ٠٥٦    ٩٤ ٧٤٦     ١٠٣    ٤٢ ٧١٩    ٤٢ ٨٢٢  ر��ل "�دي

١    ١٨ ١٨٤    ١٨ ١٨٥    ٧    ٥ ٩١٩    ٥ ٩٢٦  �رو  

$Hرا��  ٦ ٦٦٨    ٤ ٣٥٠    ١١ ٠١٩    ٥ ٥٧٥    ٣ ٧٣٦    ٩ ٣١٢ دره\ إ

  ١٠٦    ٨    ١١٤    ٢٤    ٨    ٣٢  ر��ل A!�ي

$>�  ٦٥    -    ٦٥    ٥٨    ٦٧    ١٢٥  د���ر آ

$.���� <� ٣    -    ٣    ١٨    -    ١٨  

$�G��>"ا ]G�N ٢(    ٧٨٥    ٧٨٣    ١٠    ٢٧٨    ٢٦٧(  

  ٨    -    ٨    ٦٨    ٩    ٧٧  رو��G ه����

  ١٠٩    ٧٨٨    ٨٩٧    ١٨٦    ١ ٧٨٣    ١٩٦٩  ىأ�8


ع�
  ٣٣ ١٦٩    ٣٩٧ ٢٣٥    ٤٨٦ ٠٤٢    ١٦ ٨٨٧    ٣٩٦ ٤٨٦    ٣٩١ ٦٧٧  ا�

  

�Hو $��
4م ا�
���JH�4% . W ا��4����4م ا���� �Y8u ا�<��ض ��
�P� �Q�jر ا�<���4ت %$ أ"��ر ��ف ا��
Mت ا�G��NV ا�	�:�ة  �$ ��آ�X ا��

$�� �. a�  ا�<$ �<\ ر��ه� �G�Gوا� �G�Gا�� �
��$ ا�
�اآNUو ��
ى ا�<��ض ��
R �Q�j	_ ا��>	
9z ا���ود ��.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



             بنك صحار ش م ع ع  

 ٣٢من  ٣٢    

�  ا��� ����� إ*�8�Jت )�_ ا���ا�� ا����

 $% $J>�
٢٠١١��رس  9����٣١ ا�  

  )9��H( إدارة ا���W?� ا�����  ٥/د

   إدارة رأس ا���ل  ٥/١/د
 $�� �
  :R \H	�ب ���ل رأس ا�
�ل ا�
U �ً4�Q �Q�jر�Kدات ا����  > ا�
��Gر ا��و�$ وآ���f رأس ا�
�ل آ

  د�	
��  ٣١    ��رس ٣١  

  ٢٠١٠    ٢٠١١  

  �  أ�0 ر��ل  
�.$    أ�+ ر*�ل )��'

 ��D١رأس ا���ل ا�        

  ١٠٠ ٠٠٠    ١٠٠ ٠٠٠  أ"J\  �د��
$..�A $Q�G>R٣ ٥٥٥    ٣ ٥٥٥  ا  
  ٤١٣    ٤١٣  اQ�G>R$  �م

��R�
  ٥ ٢٥٥    ٨ ٣١٣  اVر��ح ا�

� ا���د��G4:� ا��	١١٢(    )٩٢(  8(  
��N� �G���z ل  )١١(    )١١(  أ�


ع�
  ا�
  

١١٢ ١٧٨  
  
  

  
١٠٩ ١٠٠  

 ��D٢رأس ا���ل ا�        

�mf�

�  �a أ"�س ا�G4ض %$ ا��fj.ا kCj�  ١٢ ٦٧٨    ١٣ ٠٤٩  


� ا���د��G4٦٤٠    ٢٢٩  أر��ح ا�  

��.�P ن  ٥٠ ٠٠٠    ٥٠ ٠٠٠  د�


ع�
  ٦٣ ٣١٨    ٦٣ ٢٧٨  ا�

���u
  ١٧٢ ٤١٨    ١٧٥ ٤٥٦  ���Pع رأس ا���ل ا�

        ����W?� ا����b� �ا-��ل 

  ١ ٠٦١ ٠٤٤    ١ ٠٥٦ ١٩٤  ا��
��Gت ا�
n� �G%�C%�اد وا��dآ�ت و��Q�j ا�	ق

�Ghd>ا� �Q�j�  ٦٤ ٣٢٨    ٤٦ ٢٥٣  

�j
��� ��N�
ل ا��Vع ا
���Q  ١ ١٢٥ ٣٧٢    ١ ١٠٢ ٣٣٢  

        �<�ل آ�D*� رأس ا���ل

�Q�j
��� ��N�
ل ا��Vا $��
Nإ <� ��y�����  �[ آ�	��  $��mل ا���

ع رأس ا���    
  %١٥ر٩٢

    
  %١٥ر٣٢

  

ع رأ"
�ل ا�� �yf�١  <� ��y�����  �[ آ�	�� �Q�j
��� ��N�
ل ا��Vا $��
Nإ  

  
  %١٠ر١٨

    
  %٩ر ٦٩

  

  

����ه�ة ��زل �<\ اR<	�ب  �G���
  .ا�
!��4 ������ ا�
�آ�ي ا��
�.$ ��٢ل آ���f رأس ا�
�ل و4%ً� �

  

  

  

  

  

  

  


