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                       بنك صحار ش م ع ع  

 
  ٥١ من  ١

  تقرير مجلس اإلدارة
 

 .المتميزة  ةمصرفيالالخدمات من بعد أن أتم ، بحمد اهللا ، عامه الرابع  بنك صحار أداءالسنوي عن  تقريرال أن أقدم يشرفني
  

 قيادةال تحت جديدة حقبةبدء والمجيد  للعيد الوطني األربعين بالذكرىفيه  احتفلت ،عمان  سلطنةل عاماً مميزاً م٢٠١٠عام  كان
لخطة ل األخيرة السنة كانتكما إنها . ، حفظه اهللا ورعاه  قابوس بن سعيد المعظم حضرة صاحب الجاللة السلطانلرشيدة لا

  . الثامنة الخطة الخمسيةاستهالل ، و السابعة الخمسية
  

الربع  المراحل طيلة صافية  أرباح في تحقيق استمر البنك، حيث أيضاً بالنسبة لبنك صحار متميزا م  ٢٠١٠كان عام كما 
 ٢٢مليون و  ٨بل مقاألف ريال عماني  ٢٢٠مليون و  ١٠ صافية بلغت أرباح قيحقبت م٢٠١٠لعام ا ، مختتماً سنوية الماضية

  . م ٢٠٠٩عام ألف ريال عماني في 
  

  .  بيسات للسهم الواحد  ٦مما يعادل % ٦وقد اقترح مجلس إدارة البنك توزيع أرباح نقدية بنسبة 
 

 صاداالقت
 

 على الهادئةاالقتصادية  البيئة ساعدت حيثفي األعمال التجارية  من االستقرار جومناخ السلطنة اإلقتصادي هذا العام  ساد
كما أشاد الجميع خالل هذا العام بفاعلية السياسات النقدية التي .  ينالسابق عامينلالمتبقية من ا الشكوكالمخاوف و من التخلص
المسار  علىووضعه  االقتصاد الوطني توجيهالسلطنة ل حكومةاتبعتها التي  لةعاالف ستراتيجيةاالو مانيالع المركزي لبنكااتبعها 

إن قدرة السلطنة  . م ٢٠١٠عام الخالل و م ٢٠٠٩ –م  ٢٠٠٨ منفي الفترة  العالمي االقتصادي الركودخالل فترة  الصحيح
  .به  يعتبر نموذجاً يتحتذىمعافاة منها ج وخرالو العالميدي التدهور االقتصافترة خالل  اختبار التحمل تجاوز على
 

ريال مليار  ١٥ر٦ لتبلغفي المائة  ١٠ر٢ بنسبة السلطنة في البنوك التجارية إجمالي أصول ارتفع،  م٢٠١٠ ديسمبر نهاية في
 لدى البنك البنوك التجاريةدائع وو لمتداولانقد قيمة ال بلغتو.  م٢٠٠٩ عام ديسمبر فيريال مليار  ١٤ر٢ مقابلعماني 
إجمالي  وبلغ.  م ٢٠٠٩ ديسمبرفي عماني ريال مليون  ٧٧٩ر٤ ـمقارنة بعماني ريال مليار  ١ر٥٢ مانيالع المركزي
نمو ال وبلغت نسبة  . تإجمالي الموجودا في المائة من ٦٨ر ٥تمثل عماني ريال مليار  ١٠ر٧٢والسلفيات  القروضمحفظة 

  .م  ٢٠١٠ديسمبر حتى نهاية  المائة في ٩ في قطاع االئتمانعلى أساس سنوى 
 
 ريالمليار  ١٠ر٥٢ليبلغ سنويا % ١٤ر٦ارتفاعاً قدره م ٢٠١٠ ديسمبر نهاية في المصارف التجارية ودائع سجل إجمالي ماك

نفط ال أسعار تحسنوفرت  كما . م٢٠١٠خالل عام  االنتعاش االقتصادي الفضل في اع العامالقط مشاريعلكان وقد . عماني 
القطاع غير  من الناتج المحلي اإلجمالي نموبقي في حين  ، فائضا في االيراداتالسلطنة  لحكومة الدولية في السوق الخام

يوليو  في لخدمات المستثمرين وكالة موديز دتأك ، فقد  مستقرةالنظام المصرفي  في السيولة تظلو . اًمتواضع النفطي
تمتع يظل يسو اًمستقر ظل مانيالع المصرفي النظام أن،  في السلطنة المصرفي نظامال أحوالعن تقريرها  في م٢٠١٠

بلغ حيث  عند مستويات معقولة التضخم معدل وظل. محتملة  خسائرأية امتصاص ى لعقدرة عالية و رأسمالية قوية عدالتبم
 هذهبو.  م٢٠١٠ يوليو في نهاية المائة في ٢ر٨السلطنة  أسعار المستهلك في مؤشر متغيرات من حيثالتضخم سط متو
 .الثامنة الخطة الخمسية مناألول  العاموهو  م٢٠١١ عام نحو في ثبات البالد تخطوا ياتسااألس

 
 م٢٠١٠ عام الماليللوضع  نظرة عامة

 
صافية ال رباحاألمع  بالمقارنة هذا العامعماني ريال  مليون ١٠ر٢٢ باحا صافية قدرهاأر حققصحار  بنك نأأن نعلن يسعدنا 
 مقابلعماني ريال  مليون ١٥ر٦٤٥عام هذا الل األرباح التشغيلية وكانت. عماني  ريالمليون  ٨ر٠٢٢ قدرهام و٢٠٠٩لعام 
 العام خالل صافي إيرادات الفوائد لغبو. في المئة ٣١ر٣، بزيادة قدرها  م٢٠٠٩في عام عماني مليون ريال  ١١ر٩١٦
 وزادت. ٪ ٣٣ر٨ بزيادة قدرها ، السابقعام للعماني ريال مليون  ٢٢ر٨٥٨ ـمقارنة بعماني ريال مليون  ٣٠ر٥٩٥

 ، الماضيعام الفي عماني ريال  مليون ٢٩ر١٣١ بالمقارنة مععماني ريال مليون  ٣٥ر٢٣١ إلىعام لهذا ا إيرادات التشغيل
في عام  ٪ ٥٩ منهذا العام  ٪ ٥٥ر٦ حيث بلغتمسجلة انخفاضاً  نسبة التكلفة إلى الدخل وتحسنت. ٪ ٢٠ر٩ بزيادة قدرها

 . م٢٠٠٩
  

 ـمقارنة ب م٢٠١٠عام  نهاية ريال فيمليون  ٨٩٧ لتقاربخالل السنة  ٪١٤ بنسبة لبنكلقروض والسلفيات ال صافي ارتفع
 ـمقارنة ب ريال خالل نفس الفترةمليون  ٩٩٩ لتبلغ٪ ٢٠بنسبة  الزبائن ائعودارتفعت و ، العام السابق ريال نهايةمليون  ٧٨٧
م  ٢٠١٠ديسمبر في نهاية شهر  ٪ ٨ر٨٣ لقطاع الخاصاائتمان من  البنك بلغت حصة . م٢٠٠٩ريال عام مليون  ٨٣٢

في شهر  ٪ ٦ر٦٢ طاع الخاصالق ودائع من البنك حصة، في حين بلغت  م٢٠٠٩ديسمبر  فيفي المئة  ٨ر٣٢ بـمقارنة 
 . م ٢٠٠٩في شهر ديسمبر %  ٦ر٨٤ مقابل، م  ٢٠١٠ديسمبر 



                       بنك صحار ش م ع ع  

 
  ٥١ من  ٢

  
 زيركالتبو م٢٠٠٩عام  التي استمرت منذ وتيرة العملتصاعد لهذا العام إنما كانت نتاجاً  لبنكالتي حققها ااإليجابية  نتائجال إن

 بيئة فياألصول  جودة التركيز على تحسين على قادرا البنككان .  عليها العتمادالتي يمكن االتوسع النمو و جوانب جميع على
  .التشغيلنفقات التمويل و كلفةض يخفت، و األصول العائد على تحسين جهوده الرامية إلى ثابرو ، المفاجآت من خالية

 
 البنك حصةمبينة ، يللمدى الطول) +BBB(بنك صحار تصنيف للتصنيف " فيتش"وكالة منحت  ، من هذا العام في ابريل
المتعثرة  لقروضل منخفضة جداالبالنسبة أيضا  وأشادتفي التصنيف  ةايجابيمؤشرات ك تجاريال متيازواال في السوقالمرتفعة 

 وهو أيضا . البنك ي اعتمدهذال ميالحكنهج الو ممتازةال األصول جودةل مؤشرك التصنيف هذاوجاء .  الجيدةنسبة التغطية و
مع  المصارف المتعاملة ، وكذلك ثقةبنك صحار فيوقروض الشركات المصرفية  لتجزئةفي ا زبائنناها وضعلتي ا للثقة تأكيد

   .بنك صحار
  

، وهذا اإلنجاز لبنك صحار يعتبر بال  )+BBB( في السلطنة ذات التصنيفاألقدم من بنك صحار لقد نالت بعض المصارف 
وكالة  منحتفي الوقن ذاته ،   .في مجال األعمال التجارية سنوات ثالث من لمصرف لم تمض عليه أكثر اًمشرف اًانجازشك 

تصنيف و ، )٢( وتصنيف الدعم) C/D(ي دالتصنيف الفرو  للمدى القصير) F2(؛ التصنيف  بنك صحارللتصنيف " فيتش"
 ).(+BBB" فيتش"وكالة 

 
مما كان له  ،عماني  ريالمليون  ٥٠ مجموعه  بما بنجاح يوبنك سندات الدين المستوى الثانالقفل أ،  م ٢٠١٠سبتمبر  في

كما  ،بقوة أكبر القوميدعم متطلبات االقتصاد نتج لبنك صحار امكانية يوهذا س،  كبير على تحسين رأسمال البنك مردود
 ن جانبمهذا اإلقفال ثالث أكبر جهد  ويعتبر . فضلأبشكل  للمشروعات في المستقبلالالزم تمويل القدرة على توفير ال هيعطي

  .هاتجاوزوبل السوق المحلي  توقعات تلبية في هاستمراريؤكد ذي لا بنك صحار

 
 لخطط المستقبليةا
 

 . والسنوات القادمة م٢٠١١في عام  النمو محرك سيبقى والحفاظ عليهمتنوع و مستدام اقتصاد قامةإلإتجاه حكومة السلطنة إن 
تكون  سوف م٢٠٢٠حتي  م١٩٩٦ بين عام فترةاألجل لل طويلةلتنمية ل م٢٠٢٠للبالد  المستقبلية رؤيةلااستراتيجية وقد بنيت 

 .على المدى الطويلعمالنا ألمستقبل ال منارة
  

 التقييموقد كان . م ٢٠٢٠ المستقبلية الرؤية ضمنقبل األخيرة و الرابعة هي الخطة ، العام هذا تبدأ التي الثامنة الخمسية الخطة
تمثل األرضية الصلبة  السنوات الخمس الماضية خاللالنتائج اإليجابية التي تحققت و لسابعةا الخمسية الخطةداء أل الرسمي
 في ١٣بزيادة قدرها  لريامليون  ٨١٣٠ ما يعادل م٢٠١١ المالي للعام العامة مجموع النفقاتيقدر و.  أفضلألداء  لالقتصاد

 مليار ٣٠الخطة الخمسية الثامنة  خاللالتي يتم تنفيذها  ريعالمشاومن المتوقع أن تصل تكلفة  . مقارنة بالعام السابق المائة
 األساسية ياتالبن لتشمل مختلف قطاعات االقتصاد جميع وتغطي ، السابقة الخطة عنفي المائة  ١١٣بزيادة قدرها  ريال

هذه  من كل في رئيسي وردصحار لبنك يكون ألن  ىعسنونحن  .وغيرها التدريب المهنيوالصحة و لتعليمقطاعات او
   .المشاريع

  
 ويكون لها مختلفة من العالم مناطق فيالتي تحدث في الفعاليات  نشاط ومشاركاتله الساحة الدولية و فيحضور صحار نك بل

تجاه نقتصر نظرتنا  نرى أنه من المستحسن أال، ونحن، كمصرف. منطقتناوتنعكس على  عمالاأل على بعيد المدى تأثير
 المرونة االقتصاديةف. فقط نابلداألعمال المتعلقة ب سياق من أو فقط المصرفية الصناعة من منظور ةالتجارية الدولي ألعمالا

التحديات  مع قدرة على التعامل أقل على حد سواءلحكومات والمجتمعات ا وبالتالي فإن اأدنى مستوياته فياآلن تعيش  العالمية
 مدعوما ،أكثر نضجا إال إنه يتجه نحو مرحلة ءبطسير بيوبالرغم من أنه ولكنه  االقتصاد العالميفي انتعاش هنالك  .العالمية
 إن. ذات الدخل المرتفع لبلدانلعديد من االمالية ل المواقف حول ال يزال هناك قلق، ومع ذلك .واالستثمار الطلب في بزيادة
 ائدوالف المتطورة ذات االقتصادات نالمتدفقة م رؤوس األموال كميات كبيرة من، وتداعيات في منطقة اليورو الديون أزمة

 تجاه لسوقلالسلبية  مشاعرإن ال .من القضايا جديدة مجموعة فرزقد تذات الفوائد العالية،  األسواق الناشئة إلى منخفضةال
ليقظة اولذلك يتوجب علينا  .التجاري العالمي للمناخ تحديا آخر تشكل ،للعديد من البلدان ذات الدخل المرتفع الموقف المالي

  .لنااعمأداء أقيامنا بأثناء العام هذا خالل  والحذر
 
 . الوطنيالقتصاد الضرورية ل حتياجاتاال في االعتبار آخذاً مسؤولة بطريقةو، إلى حد ما اًعيسرنمواً  صحار بنكسجل  قدل

وهذا  ةطردضم اًأرباح يحقق بنكالف .المحلية والدولية المعايير أقل بكثير من تسجل معدالًبنك لل المتعثرة القروضويالحظ أن 
 .بصفة عامة للجمهورو والمودعينلمقترضين كذلك لو لمساهمينا ألسهم قيمةضيف بدوره ي

 
أنها ، إذ سهلة مهمة ليست ،المنتجات والخدمات المصرفية من وافرة خيارات مع السوق في لنمولجديدة  نوعيات تحديدإن 
 المضافةالقيمة  تقييم، وإعادة ي مضى عليها الزمنتال اتيرضالفامل مع لتعااألعمال التجارية، و نهجنشيط ت يتدعتس



                       بنك صحار ش م ع ع  

 
  ٥١ من  ٣

المقدمة  المنتجات والخدماتالزبائن، واالستمرار في تحديث خدمة إن مواصلة . ويلبي احتياجاتهم الزبائنيهم  ما والتركيز على
م، تلفت ٢٠١٠لعام  عماناكن والمنشآت لسلطنة العام للسكان والمسية للتعداد ولالنتائج األف. لتميزفارق ا، هي التي تمثل لهم

تفهم القادمة، وفي نفس الوقت قادر على  ألجياليستهدف مراحل متعددة من ا لعملل نهج على أهمية التركيز إلىانتباهنا 
يضع  صحار بنكولذلك، فإن . معقدة في بيئة نعمل نحن. الشباب الواعيمن  جديدال لجيلمن ا االحتياجات المصرفيةإدماج و

عائد ذات جديدة  أساليبابتكار تحفيز اإلبداع وى لع إيجابي تأثيرلها  يكونلقيمة مضافة نافعة  اتتعقيدتلك ال تحويلل اًخطط
  .على الزبائن 

 
 حوكمة الشركات

 
م عال في التقرير السنويوهو مشمول الخارجي للبنك  المدقق جازهأ حوكمة الشركات عن شامل تقريربإعداد  البنك قام

من الصادر  حوكمة الشركات قانون بموجب الصادرة في هذا الصدد توجيهاتال مع بناء التقرير هذاوقد تم إعداد . م٢٠١٠
حوكمة  المتبعة فياألسس  أفضلب يلتزم سوف البنك أن للبنك السنوي األولالتقرير  فيلقد أكدنا  .رأس المال قبل هيئة سوق

 .نفس النهج في األعوام القادمةواصل ن، وسالحالي العامخالل  االلتزامهذا  احترمنالقد و. المساءلةو اإلفصاحوفير تالشركات و
 
 االجتماعية ةسؤوليالم
 

مجاالت  تشمل -المؤسسات التجارية و ة االجتماعية المناطة بالشركاتمسؤوليضمن مبادرات ال إن مسؤوليتنا تجاه المجتمع
 في البنك شاركفقد  .نفسهدمه من خدمات وإسهامات ومشاركات في المجتمع نشاطنا التجاري في المجتمع، وما نقوم به ونق

على  المجتمعوكذلك شارك في عدد من برامج ، صاللة السياحي مهرجان مثل على المستوى الوطني فعالياتالعدد من 
 غير الرسميةالمؤسسات ن ملعديد لتقديم الدعم مواصلة و تأكيدالعام هذا  خالل البنك استطاعو. والمحلي المستوى اإلقليمي

مؤسسات  هذا العاموأضاف  ، ولم تكتف مشاركات البنك على ما اعتاد عليه، بلالبنك  معها ملاعالتي ت المنظمات الخيريةو
من ذوي  المواطنينرعاية ل جهودهاتكرس والتي  من دعم البنك المستفيدةمؤسسات المجتمع المحلي أخرى إلى قائمة 
، والسالمة والتوظيف، االجتماعية والتعليم والرعاية الصحةمجاالت  على، مع تركيز خاص المجتمعفي  االحتياجات الخاصة

 .والبيئة
 

 عهد ووالء
 

موالنا حضرة لالوفاء والوالء والعرفان ب العهد نكررل ، عمر النهضة المباركة منإننا ننتهز مناسبة االحتفال بالذكرى األربعين 
عرب ون ،بخدمة المجتمع وأهدافه الوطنية لتزامنا إوتأكيد ،  حفظه اهللا ورعاه بوس بن سعيد المعظمقا السلطان الجاللة صاحب

 .التجارية ناأعمالنمارس فيه  نزيه الذيالحر وللمناخ الللحكومة الرشيدة لحضرة صاحب الجاللة وامتناننا عن تقديرنا 
 
كذلك و، ألوراق الماليةمسقط لسوق وهيئة سوق المال و مانيالع المركزي البنك من واضحةالتوجيهية المبادئ لل ناك قدل
 في أدائناتحسين و تجاريةال ناالقيام باعمال، الضمان األكبر الذي اتاح لنا الحكيماإلشراف والرشيدة حكومة لل الراسخةسياسات ال

 لنا الالمحدود  همدعموالصائبة  متهاتوجيه على اًجميعهم تقدير لكلمة شكر و نسجللالفرصة ونحن ننتهز هذه . السابقة السنوات
 . خالل هذا العام

 
 فلهم التحية  . إنجازاتناكافة  في متميزكان لهم دور الذين  بنك صحار موظفيكلمة شكر لسجل أإال أن  يفي الختام ال يسعنو
 زبائننا شكرال يفوتني أن أو .بوجه عاممجتمع الوالمتعاقدين معنا وشركائنا و زبائننا مصالحتهم لرعاياهتمامهم و علىشكر الو

  .احتياجاتها الماليةة تهم وتلبيخدمل فرصةالعلى منحنا و بنك صحارالتي أولوها ل ثقتهم على

  

  واهللا الموفق

  2 ا����
�01 /ل�- "�,�  "��+

���3 ا7دارة ر3,4 

  
  

 

  



                       بنك صحار ش م ع ع  

 
  ٥١ من  ٤

   %���� ا���آ# ا�����

 �
  ٢٠١٠د�	
�� 10٣١ آ

٣١ ��
  د�	

٢٠٠٩  

  ٣١ ��  د���

٢٠١٠  

    ٣١ ��  د���

٢٠١٠  

  ٣١ ��
  د�	

٢٠٠٩  

  أ�= ر��ل  
�1D    أ�& ر��ل -��,�  إ��Bح    أ+��*� دو)ر  أ�&    دو@ر أ���?1  أ�=

          ا/��ل       

  ١٣٢ ٢٧٠    ١٠٤ ٢٧٨  ١ب   ���HD وأر��ة ��ى ا���� ا�
�آ�ي  ٢٧٠ ٨٥٢    ٣٤٣ ٥٥٨

�	�H�Mت   ٣٢٥ ٢٩١    ٥٢ ٦٧٥�Hق ا��ك ووداO4 أ�Nى �	�� -�  ٢٠ ٢٨٠    ١٢٥ ٢٣٧  ٢ب   

  ٧٨٦ ٧٨٤    ٨٩٧ ٢٥٩  ٣ب   )����R)10�Sوض و"�=   ٢ ٣٣٠ ٥٤٣    ٢ ٠٤٣ ٥٩٥


�رات   ٢٧٨ ٣٠٩    ١٦٠ ٢٣٤UM"٦١ ٦٩٠    ١٠٧ ١٤٩  ٤ب   ا  

  ١٤ ٣٤٠    ١٣ ٧٦٥  ٥ب   ���ات و�Vآ,��ت  ٣٥ ٧٥٣    ٣٧ ٢٤٧

  ٩ ٢٤٦    ١٠ ١٨٣  ٦ب   أ�ل أ�Nى  ٢٦ ٤٤٩    ٢٤ ٠١٤

١ ٠٢٤ ٦١٠    ١ ٢٥٧ ٨٧١      ٣ ٢٦٧ ١٩٧    ٢ ٦٦١ ٣٢٣  

        

  ا)��#ا+�ت

        

�	�H�Mت ���ك ووداO4 أ�Nى   ١٣٣ ١٨٨    ٥٥ ٥٨٤ -��Hق ا��  ٢١ ٤٠٠    ٥١ ٢٧٧  ٧ب   "

١٨ ٢٨٠    ١٠١ ٣٩٧   O4دات ودا�WX   ٣٩ ٠٣٨    ٧ ٠٣٨  ٨ب  

  ٨٣٢ ٤٤٩    ٩٩٩ ١٣٥  ٩ب   وداO4 ا��
Zء  ٢ ٥٩٥ ١٥٦    ٢ ١٦٢ ٢٠٥

١٨ ١٨٢    ١٨ ١٨٢  ��[\�  ٧ ٠٠٠    ٧ ٠٠٠   ١٠ب   إ��ادات 

�ا��ت أ�Nى  ٦٩ ٨٤٤    ٥٠ ١١٤M١٩ ٢٩٤    ٢٦ ٨٩٠  ١١ب   ا�  

 -    ١٢٩ ٨٧٠  ��D�^ ن  -     ٥٠ ٠٠٠  ١٢ب   د�

٩١٩ ١٨١    ١ ١٤١ ٣٤٠      ٢ ٩٦٤ ٥٢٠    ٢ ٣٨٧ ٤٨٢  

        

 �  ��8ق ا���*

        

  ١٠٠ ٠٠٠    ١٠٠ ٠٠٠  ١٣ب   رأس ا�
�ل   ٢٥٩ ٧٤٠    ٢٥٩ ٧٤٠

٩ ٢٣٤    ٦ ٥٧٩  1DD�H1 ا�`�,Ma@٢ ٥٣٣    ٣ ٥٥٥  ١٤ب   ا  

  -     ٤١٣  ١٤ب   اMa7,�`1 ا���م  ١ ٠٧٣    - 


� ا���د��  ٣ ٣٩٧    ١ ١٠٦,H1 ا�`�,Ma٤٢٦    ١ ٣٠٨  ١٥ب   ا  

  ٢ ٤٧٠    ١١ ٢٥٥    ا�
���aاcر��ح   ٢٩ ٢٣٣    ٦ ٤١٦

١٠٥ ٤٢٩    ١١٦ ٥٣١      ٣٠٢ ٦٧٧    ٢٧٣ ٨٤١  

١ ٠٢٤ ٦١٠    ١ ٢٥٧ ٨٧١      ٣ ٢٦٧ ١٩٧    ٢ ٦٦١ ٣٢٣  

��(���� ا/��ل ����� ا��ا98   ٣٠٢ر ٦٧٧    ٢٧٣ر ٨٤١�  ١٠٥ر ٤٢٩    ١١٦ر ٥٣١  ١٦ب   )���

  

  

٢٧٧ ٧٣٢  

    

  

٤٦٧ ٢٤٤  

  

  

�ا<�  ١٠٦ ٩٢٧    ١٧٩ ٨٨٩  ١٧ب   )��#ا+�ت ا�=

  ٢٦ ٧٠٦    ٢٠٩ ٧٧٧  ١٧ب   ا)ر?��<�ت  ٥٤٤ ٨٧٥    ٦٩ ٣٦٦

                
  
  

 �
M 3 ا7دارة ا��� deه�g� و��ح �,��
ا4+ ا�H�����٢٠١١  ٢٥  �اره� 10ا�  -�  :وو�W�R ����,���  �2 آ� 
 
  
  

  i4�D ر3,4 ���3 ا7دارة                                                                                                       ر3,4 ���3 ا7دارة
  
  

�H0�
�أ �-  ٦/إ�j د ١/أ �- ا�a�B�7ت ا��M� @ ءًا�[ �?lV�,��
ا4+ ا�Hا� deه.  
 +Rر ��nS��� ا]�,- وارد�
.���HV١ ا�



                       بنك صحار ش م ع ع  

 
  ٥١ من  ٥

   %���� ا�AB9 ا�@�+��
	���� 10 �,WM�
  ٢٠١٠ د�	
�� ٣١ ا�

  
  

�- أ �H0�
ا4+ ا�
��,� ٦/إ�j د ١/ا�a�B�7ت ا�Hا� deه -��أ �M� @ ءًا�[ �?lV . 
 +Rر ��nS��� ا]�,- وارد�
  .���HV١ ا�

  

  

  
٣١ ��
  د�	

٢٠٠٩  
  أ���?1 دو@رأ�=  

    
٣١ ��  د���

٢٠١٠  
  دو)ر أ+��*�أ�&  

  
  
  

  إ��Bح

 

٣١ ��  د���
٢٠١٠  

  أ�& ر��ل -��,� 

   

٣١ ��
  د�	
٢٠٠٩  

 1D�
  أ�= ر��ل  

  
١٣٦ ٨٣٩  

    
ا�4  ١٥١ ٦٨٠n٥٢ ٦٨٣    ٥٨ ٣٩٧  ١ج   إ��ادات ا�  

  
)٧٧ ٤٦٨(  

    
ا�4   )٧٢ ٢١٣(nو�0ت ا��S�  )٢٩ ٨٢٥(    )٢٧ ٨٠٢(  ٢ج   

  
٥٩ ٣٧١  

    
٧٩ ٤٦٧  

  
  ���� إ��ادات ا��Cا�9

  
٢٢ ٨٥٨    ٣٠ ٥٩٥  

  
١٦ ٢٩٤  

    
١٢ ٠٤٢  

  ٣ج   أ�Nى  plV,� إ��ادات
  

٤ ٦٣٦  
  

  
٦ ٢٧٣  

  
٧٥ ٦٦٥  

    
٩١ ٥٠٩  

 AE@ادات ا���  ٢٩ ١٣١    ٣٥ ٢٣١    إ�

  
  

      
  

�F+AE@و��ت ا��  

        

)٣٠ ٤٠٠(    )٢٦ ٥٠١(  -,nq
  )١٠ ٢٠٣(    )١١ ٧٠٤(    V?��,= ا�

)١٥ ٦٣٩(    )١٤ ٠٦٢(   �,plM�� ى�Ncو�0ت ا�S
  )٥ ٤١٤(    )٦ ٠٢١(  ٤ج   ا�

  )١ ٥٩٨(    )١ ٨٦١(  ٥ب   ا@"ZWMك   )٤ ٨٣٤(    )٤ ١٥١(

)١٧ ٢١٥(    )١٩ ٥٨٦(      )٥٠ ٨٧٣(    )٤٤ ٧١٤(  

  
٣٠ ٩٥١  

    
Aر�G ا��  ٤٠ ٦٣٦E@    ١١ ٩١٦    ١٥ ٦٤٥  


�رات  )٥٥(    )٢٢٢(UM"7ا �
,R ض�nrD�4 ا�	N    )٨٦(    )٢١(  

)٢ ٧٥٣(    )٥ ٣٤١(   sSr�
�  �j أ"�س ا�
��unٳ,Hض 10 ا��nrD   ٢ ٠٥٦(    )١ ٠٦٠(  ٣ب(  

���د   )٧ ٥٩٥(    )١ ٧٣٠( sSr� �
,Hض 10 ا��nrDv�   ٦٦٦(    )٢ ٩٢٤(  ٣ب(  

  
  

٢٣ ٦٥٨  

    
  

٣٠ ٢٣٣  

  
 G���� )ةا���Iر/(ا���Kا� �FB A�%  

  
١١ ٦٤٠  

  
٩ ١٠٨  

  
  
)٢ ٨٢١(  

    
  
)٣ ٦٨٨(  

  
  

AB9ا� �����وف >F+  

   
  
  )١ ٠٨٦(    )١ ٤٢٠(  ٥ج 

  
٢٠ ٨٣٧  

    
٢٦ ٥٤٥  

  
����  G��
��� ا��  

  
٨ ٠٢٢    ١٠ ٢٢٠  

        
�ىBأ ��+�N ادات�  ا�

  
      

                
  

٢ ٣٨٩  
    

٢ ٢٩١  
  1`�,Maات 10 ا�,pMا���د����10 ا� �
,Hل  ا��w�


   ��,� ا�
O,��� �a�Mا�
  

٩٢٠    ٨٨٢  
  

٢ ٣٨٩  
    

٢ ٢٩١  
  

�ى Bأ ��+�N ادات�
�إ��������Kا� ���� �FB 9=� ،  
  

٩٢٠    ٨٨٢  
  

٢٣ ٢٢٦  
    

٢٨ ٨٣٦  
  

A+�@ا� AB9ع ا���P+ �
���  
  

  
١١ ١٠٢  

  
  

٨ ٩٤٢  
  

  ٢٨ر ٨٣٧
    

  ٢٦ر ٥٤٥
  

�� -  �	��ا�	W+  - ا  ��4 ��10����  
  
  ٦ج

  
  ١٠ر ٢٢٠

  
  

  ٨ر ٠٢٢

                



                       بنك صحار ش م ع ع  

 
  ٥١ من  ٦

��ات �� ��8ق ا���*Eا�� ����%    

��	�� 10 �,WM�
  ٢٠١٠ د�	
�� ٣١ ا�

  
  
  
  
  
  
  
  
  

�- أ �H0�
ا4+ ا�
��,�lV ٦/إ�j د ١/ا�a�B�7ت ا�Hا� deه -��أ �M� @ ءًا�[ �? . 
 +Rر ��nS��� ا]�,- وارد�
 .���HV١ ا�

 

 

 

  
  

  
  رأس

  ا���ل 
  

  
  

  
�>�  ا)�8

  ا���,�,� 
  

    
�8�<� اR

  ا�=�م

    
 �>�  ا�8

�� ا��
  ا�=�د��

    
  ا/ر��ح  

 ��8�  ا��

    
  

  ا����Pع

أ�= ر��ل   
1D�
   

أ�= ر��ل   
1D�
   

أ�= ر��ل   
1D�
   

أ�= ر��ل   
1D�
   

أ�= ر��ل   
1D�
   

أ�= ر��ل   
1D�
   

 10 �
    ١ ٧٣١    ١٠٠ ٠٠٠  �����٢٠٠٩  ١ا���,� آ
  
-  

  
)٩٦ ٤٨٧    )٤ ٧٥٠(    )٤٩٤  


ع ا���N ا�����	�� ���l  
        

    
          

  ٨ ٠٢٢    ٨ ٠٢٢    -     -    -     -    - ا�	�� ��10 اcر��ح   

  
��� أ�Nى�X ا��ادات  

        
    

          


� ا���د��                     ,Hات 10 ا��,pM10 ا���
ل     �w� �,��
    -     -   ا�
O,��� �a�M ا�

  
 -  

  
٩٢٠    -     ٩٢٠  

  
��	�� ���lا� �Nع ا��
��   -     -    

  
 -  

  
٨ ٩٤٢    ٨ ٠٢٢    ٩٢٠  

1DD�H1 ا�`�,Ma7ا jل إ���   -    ٨٠٢(    -     -    ٨٠٢(     -  

 10 �
    ٢ ٥٣٣    ١٠٠ ٠٠٠  ٢٠٠٩د�	
��  ٣١ا���,� آ
  
 -  

  
١٠٥ ٤٢٩    ٢ ٤٧٠    ٤٢٦  

    
أ�& ر��ل 

�,��-  

    
أ�& ر��ل 

�,��-  

    
أ�& ر��ل 

�,��-  

    
أ�& ر��ل 

�,��-  

    
أ�& ر��ل 

�,��-  

    
أ�& ر��ل 

�,��-  

9 آ�� �� ���  ١ا���
�٢ ٥٣٣    ١٠٠ ٠٠٠  ٢٠١٠    
  
-  

  
١٠٥ ٤٢٩    ٢ ٤٧٠    ٤٢٦  

�� A+�@ا� AB9ع ا���P+�
�          

    

          
  ١٠ ٢٢٠    ١٠ ٢٢٠    -    -    -    -  ��10 اcر��ح  - ا�	��      

  
�ىBأ ��+�N ادات�  ا�

  
  

  
  

      
  

  
  

  


� ا���د��                     ,Hات 10 ا��,pM10 ا���
ل     �w� �,��
  � ���,Oا�
a�M ا�

  
-  

  
  
-  

  
  
 -  

    
٨٨٢  

  
  
-  

  
  

٨٨٢  
  

�
��� A+�@ا� AB9ع ا���P+  
  
-    

  
-    

  
 -  

    
٨٨٢    

  
١٠ ٢٢٠    

  
١١ ١٠٢  

�Zت�M١ ٤٣٥(    -    ٤١٣    ١ ٠٢٢    -  ا�(    -  

9 آ�� �� ���  ٣١ا��  ١٠٠ ٠٠٠  ٢٠١٠د���
  

٣ ٥٥٥  
  

١ ٣٠٨    ٤١٣  
  

١١ ٢٥٥  
  

١١٦ ٥٣١  



                       بنك صحار ش م ع ع  

 
  ٥١ من  ٧

��ات �� ��8ق ا���*Eا�� ����% )O��V(  
 ��	��  10 �,WM�
  ٢٠١٠ د�	
�� ٣١ا�
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

�- أ �H0�
ا4+ ا�
��,�lV?�  ٦/إ�j د ١/ا�a�B�7ت ا�Hا� deه -��أ �M� @ ءًا�[ . 
 +Rر ��nS��� ا]�,- وارد�
 .���HV١ ا�

  
  

  
  رأس

  ا���ل 
  

  
  

  
�>�  ا)�8

  ا���,�,� 
  

   
 �>��8Rا

  ا�=�م

    
 �>�  ا�8

�� ا��
  ا�=�د��

  

    
  ا/ر��ح  

 ��8�  ا��

    
  

  ا����Pع

أ�= دو@ر   
1?���  أ

أ�= دو@ر   
1?���  أ

أ�= دو@ر   
1?���  أ

أ�= دو@ر   
1?���  أ

أ�= دو@ر   
1?���  أ

أ�= دو@ر   
1?���  أ

 10 �
    ٤ ٤٩٦    ٢٥٩ ٧٤٠  �����٢٠٠٩  ١ا���,� آ
    

)٢٥٠ ٦١٥    )١٢ ٣٣٨(    )١ ٢٨٣  

��	�� ���lا� �Nع ا��
��  
        

    
          

  ٢٠ ٨٣٧    ٢٠ ٨٣٧    -     -    -     -    - ا�	�� ��10 اcر��ح     
  

��� أ�Nى�X ا��ادات          
    

          


� ا���د��                     ,Hات 10 ا��,pM10 ا���
ل     �w� �,��
    -     -   ا�
O,��� �a�M ا�

 
-  

  
٢ ٣٨٩    -     ٢ ٣٨٩  

  
��	�� ���lا� �Nع ا��
��   -     -    

 
-  

  
٢٣ ٢٢٦    ٢٠ ٨٣٧    ٢ ٣٨٩  

1DD�H1 ا�`�,Ma7ا jل إ���   -    ٢ ٠٨٣(    -     -    ٢ ٠٨٣(     -  

 10 �
    ٦ ٥٧٩    ٢٥٩ ٧٤٠  ٢٠٠٩د�	
��  ٣١ا���,� آ
 
-  

  
٢٧٣ ٨٤١    ٦ ٤١٦    ١ ١٠٦  

    
أ�& دو)ر 

�*��  أ+

    
أ�& دو)ر 

�*��  أ+

    
أ�& دو)ر 

�*��  أ+

    
أ�& دو)ر 

�*��  أ+

    
أ�& دو)ر 

�*��  أ+

    
أ�& دو)ر 

�*��  أ+

9 آ�� �� ���  ١ا���
�٦ ٥٧٩    ٢٥٩ ٧٤٠  ٢٠١٠    
 
-  

  
٢٧٣ ٨٤١    ٦ ٤١٦    ١ ١٠٦  

�� A+�@ا� AB9ع ا���P+�
�          
    

          
  ٢٦ ٥٤٥    ٢٦ ٥٤٥    -    -    -    -  ��10 اcر��ح  - ا�	��      

  
�ىBأ ��+�N ادات�  ا�

  
  

  
  

      
  

  
  

  


� ا���د��                     ,Hات 10 ا��,pM10 ا���
ل     �w� �,��
  ا�
O,��� �a�M ا�

-  
  

-  
  

-    ٢ ٢٩١  
  

-  
  

٢ ٢٩١  

  
 AB9ع ا���P+�
��� A+�@ا�  

  
-    

  
-    

 
-  

    
٢ ٢٩١    

٢٦ ٤٥٤  
  

   
٢٨ ٨٣٦  

�Zت�M٣ ٧٢٨(    -    ١ ٠٧٣    ٢ ٦٥٥    -  ا�(    -  

9 آ�� �� ���  ٣١ا��  ٢٥٩ ٧٤٠  ٢٠١٠د���
  

٩ ٢٣٤  
  

٣ ٣٩٧    ١ ٠٧٣  
  

٢٩ ٢٣٣  
  

٣٠٢ ٦٧٧  



                       بنك صحار ش م ع ع  

 
  ٥١ من  ٨

9�
  ي %���� ا��U�9 ا�

10 �,WM�
  ٢٠١٠ د�	
�� ٣١ ��	�� ا�

              

٣١ ��
� ٣١    د�	�� ٣١    د����  د�	
�� ٣١    د���

 ٢٠٠٩    ٢٠١٠    ٢٠١٠    ٢٠٠٩  

  أ�= ر��ل  
�1D    �أ�& ر��ل -��,    دو)ر أ+��*�أ�&     دو@ر أ���?1أ�= 

      AE@ا�� �W@,أ        

٣٠ ٢٣٣    ٢٣ ٦٥٨  10�� yا��� ���	� i4�Bا� ��R  ٩ ١٠٨    ١١ ٦٤٠  

        :Z���Vت �ـ      

  ١ ٥٩٨    ١ ٨٦١  ا@"ZWMك  ٤ ٨٣٤    ٤ ١٥١


�نN	��4 ا�nrDض   ١٠ ٣٤٨    ٧ ٠٧١M47ا �
,R  ٢ ٧٢٢    ٣ ٩٨٤  

j�  �q ا��Hوض  ١ ١٧٩    ٢٨٣n�
ا�4 ا�n١٠٩    ٤٥٤  ا�  

)٢٩(    -  cا-�  )١١(    -  وا��Mآ,��ت�,O ا�
��ات  ر��ح 

٥(    ٤٤(  )�4�	rر��ح/  )ا�cا O,� -� �,��
  ١٧    )٢(  اcوراق ا�


�رات  )١ ٣٠٣(    )١ ٨٤٤(UM"ا -�٧١٠(    )٥٠٢(  0ا�4 (  

٤٥ ٢٨٦    ٣٣ ٣٣٤  AE@ات �� أ��ل وا��#ا+�ت ا���Eا�� A�% AE@ح ا����١٢ ٨٣٣    ١٧ ٤٣٥  :أر  

)٢٩٨ ٤٧٦(    )٤٠٣ ٥٠٧(    10 �,pM=ا��	وض وا��Hا�  )١٥٥ ٣٥٠(    )١١٤ ٩١٣(  

ل ا�Ncى  )٢ ٤٨٨(    )٨ ٤٣٠(�c10 ا �,pM٣ ٢٤٦(    )٩٥٨(  ا�(  

)٨٣ ١١٧(    )١٣٢ ٦٢٩(   1,0 �,pMدات ا��7اعا��WX  )٥١ ٠٦٢(    )٣٢ ٠٠٠(  

٤٣٢ ٩٥١    ٧٣٩ ٠٥٤   10 �,pMءا�Z
  ٢٨٤ ٥٣٦    ١٦٦ ٦٨٦  وداO4 ا��

)٣٣ ٠٦٥    )١٩ ٧٤١   10 �,pMت ا��H�M	���Hق ا��٧ ٦٠٠(    ١٢ ٧٣٠  ��ك ووداO4 أ�Nى �	(  

 -    )٢٩٦ ٢٩٩(   10 �,pMتا��H�M	� -� �Hق ا��١١٤ ٠٧٥(  ��ك ووداO4 أ�Nى �	(     -  

٢٠ ٣٢٧    ١٨ ٢٦٢   10 �,pMىا��Nت أ���اM٧ ٠٣١    ٧ ٨٢٦  ا�  

١٤٨ ٧٥١(    ٢٢٦ ٣٤٣(  AE@ا�� �W@,أ Y+ Z?�
  ٨٧ ١٤٢    )٥٧ ٢٦٩(  ا�
�9 ا�

�� +��9ع  )١ ٩٢٧(    - ��  -     )٧٤٢(  إ��اد >

١٥٠ ٦٧٨(    ٢٢٦ ٣٤٣(  9�
A  )/ا����9Iم ��( ���� ا�E@ا�� �W@,أ Y+ Z?�
  ٨٧ ١٤٢    )٥٨ ٠١١(   ا�

        أ,@W� ا)\�]��ر      


�رات   )١٧ ٦١٢(    ٢٩ ٨٠٠UM"اء ا�X  )١١ ٤٧٣    )٦ ٧٨١  

)٣١ ٩٩٦    )٢٨ ٨٣١  O,� ��,Sa/ داد�M"رات ا�
UM"7١١ ١٠٠(    ١٢ ٣١٩  ا(  

  )٢ ٢١٥(    )٢ ١٧٣(  �Xاء ���ات و�Vآ,��ت  )٥ ٦٤٣(    )٥ ٧٥٣(

١ ٣٠٤    ١ ٨٤٤   �
�M	�0ا�4 �
�رات- UM"7٧١٠    ٥٠٢   ا   

  ١٨    -  O,� ��,Sa ا�
��ات وا��Mآ,��ت  -    ٤٦

  )١ ١١٤(    ٣ ٨٦٧  ���� ا�
�9 ا����9Iم �� أ,@W� ا)\�]��ر  ١٠ ٠٤٥    )٢ ٨٩٤(

        

A�ا���� �W@,أ  

      

��ا���ن ا�  ١٢٩ ٨٧٠    - D�U ��	ل ا�ZN ��S�
  -     ٥٠ ٠٠٠   ا�

 -    ١٢٩ ٨٧٠  A�ا���� �W@,أ Y+ Z?�
  -     ٥٠ ٠٠٠  ���� ا�
�9 ا�

 ١٠ ٧٦٣(    ٢٢٣ ٤٤٩(   �����E9 ا���
  ٨٦ ٠٢٨    )٤ ١٤٤(  �� ا�
�9 و+� �� 8*� ا�

٤٥٥ ٧٣٢    ٢٣٢ ٢٨٣   9�
  ٨٩ ٤٢٩    ١٧٥ ٤٥٧  �� �9ا�� ا��
�ا�
�9 و+� �� 8*� ا�

٤٤٤ ٩٦٩    ٤٥٥ ٧٣٢   ����, �� 9�
  ١٧٥ ٤٥٧    ١٧١ ٣١٣  ا��
�ا�
�9 و+� �� 8*� ا�

      �� ً̂ [�+:        

  ١٣٢ ٢٧٠    ١٠٤ ٢٧٨  ا��
��HD 1D وأر��ة ��ى ا���� ا�
�آ�ي  ٢٧٠ ٨٥٢    ٣٤٣ ٥٥٨

ك   ٢٨ ٩٩٢    ٥٢ ٦٧٥�� -��	�H�Mت O4وودا �Hق ا��  ٢٠ ٢٨٠    ١١ ١٦٢  أ�Nى �	


�رات   ٢٤٥ ٢٤٧    ١١٥ ٠٨٣UM"٤٤ ٣٠٧    ٩٤ ٤٢٠  ا  

�	�H�Mت       )١٠٠ ١٢٢(    )٥٥ ٥٨٤(��Hق ا��٢١ ٤٠٠(    )٣٨ ٥٤٧(  ��ك ووداO4 أ�Nى �	(  

١٧٥ ٤٥٧    ١٧١ ٣١٣    ٤٤٤ ٩٦٩    ٤٥٥ ٧٣٢  

  
  



                       بنك صحار ش م ع ع  

 
  ٥١ من  ٩

�   إ��8�Kت -�_ ا���ا�� ا����

 10 �
 ٢٠١٠ د�	
�� ٣١آ

�  ١/أ���  ا�@*A ا���,�,� وا/,@W� ا�

م ��nS أ"�",�  ٢٠٠٧��رس  10٤ "�!��  
�ن 10 ") ا����("ش م ع ع V +V}",3 ��� ���ر H� �� وه�  �,D�
  �
آ�lآ� �	�ه


�l�� �Wآ�ت و��0wاد 10 "�!��  
�ن��HV0,� و�S
�او�� اlDc!� ا�
� . 10�S� s,N�V i[

�ن �  ��!�" 10 �
م ا���� ����H�


ل ���uم اl� �,- ا�داO4 ا�
0�S,���در  - ا���� ا�
�آ�ي ا��
�1D وه{M� ي� أ���� ��٩أ ا����  
�,�2V ا�plM,�,� 10 . ���� ا�
�آ

� ����ي  ٤٤ب .ا���ان ا�
	�� ����� ه ص -  ٢٠٠٧�
�ن1a١١٤ ا�
,��ء ر  ��!�" ،�H	� ،.  

 �
�������� ٥١٣ �ًnq�  10 �
  ).٤٤٨: ٢٠٠٩د�	
��  ٣١( ٢٠١٠د�	
��  ٣١آ

  أ\�س اR-9اد  ٢/أ

  )��#ام���ة ا  ٢/١/أ

ن ا��lآ�ت ا���Mر��D�R ت���!M�
���,� ا��HMر�� ا�
��,� ا��و�,� و� �ًH0و �,��
ا4+ ا�Hإ �اد ا� +V �,D�
و2VZ���V و�M!���ت  ���١٩٧٤م  ا��

�H�!
ق ا�
�ل و�اy4 ا���� ا�
�آ�ي ا��
�1D ا�	� ��  .ا�S07ح ا��Sدرة  - ا�W,�� ا���

  أ\�س ا���س  ٢/٢/أ

اHإ �اد ا� +V �,rر��Mا� �n�?Mأ"�س ا� j�  �,��

� ا���د�� �
� ��41+ ا�,H��� س�,Hا ا��  �
,0:  

•  ،�HMl
  اcدوات ا�
��,� ا�

• �Nا�� �
4�R لZN -�
� ا���د�� ,H��� �,��
��� اcدوات ا��lا�،  

•  ،O,��� �a�M
ل ا�
��,� ا��cا  

A و-��� ا�=�ض  ٢/٣/أE@ا�� ���-  

� �,��
ا4+ ا�Hا� deض ه�  +V،2,ر إ��l� 
�  �ا �� ه,1 0D�

�� ا�plM,� ����� ه1 ا����ل ا��
�1D.  �����ل ا��
�1D، إ�j أ�Rب أ�= ر��ل    .  

  ا\�9Iام ا���9��ات وا/8*�م  ٢/٤/أ

������- ا7دارة ا�H,�م ��O أa?�م و���HVات وا�M0ا��ت V j�  �^\V!�,� ا�	,�"�ت ا�
��"�,� و �,��
ا4+ ا�Hإ �اد ا� i�!M�  ل�cا

���HMا� �W�  در�Sو�0ت ا��S
�ا��ت وا���N وا�M�@ات. وا���HMا� deه -  �,��n�4 ا��Mا�� =�MrV �R.  

10 ��H�� �WDا���� أ �HM�� 1Mى ا��Ncا ��V  �q	��M ا����HMات وا@�M0ا��ت ا�
j�  �W� ��a�S ا��,��Dت ا��Mر�r,� و �j ا����� �- ا��ا

��Sدر أ�Nىا��uوف و�W�4�MD �?lV أ"�" -�ن وا��� ?V @ 1Mت ا����اM�@ل وا�w� ���M0ا�� +,Hم  - ا��?aاء أ�[g� م�,H�� �ً.  

�
M	� �?l� �W� �H��M
��ا]�� ا����HMات وا@�M0ا��ت ا� +MV . إذا ���HMا� ����V �W,0 +M� 1Mة ا��Mn10 ا� �,�"��
�M+ إ^��ت Z���Vت ا����HMات ا�

V j�  ًا�^\� ����Mآ�ن ا��,��HM	
�\^�ًا  �j ا��Mnة ا����,� وا��Mnات ا� ����Mإذا آ�ن ا� �,��HM	
. �� ا��Mnة �H0 أو �M0 10ة ا�����M وا��Mnات ا�

��SSrت ا@�nrDض  -� 14��� �?l� ، �HaZات ا��Mn10 ا� ��ه��� Z���V 10ت ه�[ �`�r� �W� ا���� أن ��M�� 1Mات ، ا����HMن ا�?MV


� ا��Hوض وا�,R 10=�	.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



                       بنك صحار ش م ع ع  

 
  ٥١ من  ١٠

�   إ��8�Kت -�_ ا���ا�� ا����

 10 �
  ٢٠١٠ د�	
�� ٣١آ

� ا���+�  ٣/أ�  ا���\�ت ا����\

 �,��Mا� �,�"��
ا4+ ا�
��,� ���uMDم�Rم ا���� �M!�,� ا�	,�"�ت ا�Hا� deو�� 10 ه��
  .�?� ا��Mnات ا�

  

�  ٣/١/أ�
a/=��� ا���ا��=�+^ت    

��
�Zت ������
�� ا��V +M� �����
�� ا��اه�� �V 10ر�� ا��Mر ا���"{� �,plMا� OR
� �SMr

Zت ا�plM,� ا�  jإ� �,��[cا . +M��V� �

�ا��تM�@ل وا�cا �,��

Zت اc]��,� إ�j  ا����� ���	
����V 10ر��  وc �H0"��ر ا��Sف ا�	��4ة 
�� ا��l�� �,plMآ� ا���
أو أر��ح . ا�

 �4�	N �,��[cت اZ

��ل ا��4�nة ا��� �WM�	V +MV 1Mة وا��Mn10 ��ا�� ا� �,plMا� ��
10 ا���د ا�
��,� ه1 ا��nق �,- ا�M?��,= ا�
!n}ة ��

1H,Hة ،ا���Mnا� ���WD 10 ف�Sا� ��	� ���
0 �ت ZNل ا��Mnة وا�M?��,= ا�
!n}ة ����
Zت اc]��,� ا��
�ا��ت. ا�M�@ل وا�cا �,� 

[cا ��
���� �,��

� ا���د��ا�,Hا� ����V ر���M� �4�	ف ا��Sا� ��	� �,plMا� ��
  jإ� �W���V +M� ا���د�� �
,H��� �W"�,R +M� 1M�0وق . ��,� ا�

�Nا�� �
4�H� �W[إدرا +M� ���Mا� -  ��Vا��� �,��[cا ��

�� اc]��,� . ا������ �,rر��Mا� �WMn�?M� �,��
�ا��ت �,� ا�M�@ل وا�cس ا�,R +M�

���و��
���rM"�� �Wام ���ل ا��Sف ا�	��M� �4ر�� ا��V +M� .  

  

�و��ت  ٣/٢/أFادات وا����Rت ا��bإ  

�وف ا�9��Cة  أ/٣/٢/أF+اد و�  إ�
�Nا�� �
4�R 10 �4ة�nوف ا��S���� �M+ إ^��ت إ��اد و�l1 ا�H,H�4ة ا���nل ا���� �H��` ام�rM"�� . ���� يeل ا���
���ل ا��4�nة ا��1H,H ه ا�

 +SN 1��
�ام ا�M�@أو ا ��w� ر�H
��ت ا�
�Hرة `ال ا��
� ا��H
0 �ت ا�����H ا�
	��HM,� وا��
4
ً�(ا�Z�) أو ��Mnة أ�SR، إن آ�ن ذ�� 

1��
�ام ا�M�@أو ا ��w� ���M0ا�� �
,H�� �ًو��	� . ��w� 14��
���ل ا��4�nة ا��1H,H  �� ا7^��ت ا� ����V +M� / @1 و��
�ام ا�M�@2 10 ا����V +M�

�a@ �Rو .�Nا�� �
4�R 10 وض��

- إ��اد و��Sوف ا��4�nة ا�BM� ����lا�:  
�ا��ت ا�
��,� ����n�?M ا�
!n}ة  �j أ"�س ���ل ا��4�nة ا��1H,H ؛ •M�@ل وا�cا j�  �4ة�nا�  

�رات ا�
j�  O,��� �a�M أ"�س ���ل ا��4�nة ا��1H,H ؛ •UM"Z� �,��
  ا��4�nة  �j اcوراق ا�

� ا���د�� ��
�HMlت ا�
\ه��  •,Hات 10 ا��,pMا�)�,!pMم ���0,� ا��  ��
BM����ل )  �!N ن?� ����  ��Sة ذات ا��!p
وا���د ا�

j!p
 .ا��4�nة ه ا�r!� ا�
  

� ا���� ا�=�د��  ب/٣/٢/أ���Bو d\�*+  
 �cوا �`�r

� ا���د�� ��
�HMlت ا�
���c �W� �nMاض إدارة ا�,Hات 10 ا��,pMا� �,��
ل ا�O,��� �a�M

� ا���د�� ا�,H���  10 �W��  +M�


� ا���د��",H��� �M�U
�- اcدوات ا�
��,� ا�Ncى ا� �N10 ا���� "�Nا�� �
4�R 10 ����lا�.  
���\ه�� ����c �W� �nMاض إدارة ا�
�r`� وأ�ل  �,� �,���
� ا���د�� �
�HMlت ,H��� �,��
�- اcدوات ا� �N10 ا���� ���M� �SSr� �,�


� ا���د�� �- ZNل ,Hرة����	rأو ا� yر��ح  ا���cز���ت اV�4ة و�nا���د�� وا� �
,H10 ا� �HH�

,O ا�pM,�ات ا�
��HH و�,� ا�[ -
BMV 1وه
�,��[cت اZ
  . و�0وق ��ف ا��

  إ��اد ?�ز�=�ت ا/ر��ح  ج/٣/٢/أ
ءlD ��  ر��حcز���ت اV إ^��ت +M� م ا��7ادZM"ا��� 10 ا.  

  

  ا��\�م وا�=��)ت  د/٣/٢/أ
�ام ا�
��R 10 1,�س M�@أو ا ��w� 1H,H�4ة ا���nل ا���� -��أ �M� @ ءًا�[ �?lV 1Mت وا�@
���ل �M+ إدراج إ��اد و��Sو�0ت ا��"م وا��

1H,H�4ة ا���nا� .  


�ن ور"M4@�� ��Sم ذات ا��� ا��	���ت وا��"�N ب��Vت أ@

- إ��اد ا��"م وا��BM� ى�Ncم ا7دار�� ام ا@"�lMرات وا��"

��ت ذات ا���S. و 
@ت ا�
�,��ت ور"م ا�داO4 ور"م ا��Hوض ا�
�Mlآ��rت  �� أداء ا�@
  . �M+ إ^��ت هde ا��"م وا��

  ا���FFIت  هـ/٣/٢/أ
�  �W� ق^�رة S� 2"�,R -?
� 1��a 1�@�M"1 أو اDD�R ام�Mد ا�
� أن �M+ إ^��ت ا�
sSr  �� و]M�
j ا���� MD,�� ���ث "��� و�- ا�

�امM�@اد ا�	ر]� ��N د���SMRا O0��� �0�V i�!� .�,��HM	
�ا��ت ا�M�Z� ة{n!

� ا�,Hدل ا���V ت�SSr
  .ا�

  

�وف  و/١/٣/٢Fاد وا����Rا ����+  
��e� �,�"��

y ا�
���,� ا�	V ����  �H0 10�Sأ"�س ا� j�  و�0ت�S
����H ا��7ادات وا� +MV  -� {l�V 1M�4 ا��	rوا� i"�?
أو ����	�� ��


�^�� �lDw!� ا���Mر�� ا������Zت ��� � 
��.  

  

  

  

  

  



                       بنك صحار ش م ع ع  

 
  ٥١ من  ١١

�   إ��8�Kت -�_ ا���ا�� ا����

 10 �
 ٢٠١٠د�	
��  ٣١آ

� ا���+�  ٣/أ�  )O��V( ا���\�ت ا����\

  ا/��ل وا)��#ا+�ت ا�����  ٣/٣/أ

��ت  أ/٣/٣/أbRا  

م ا���� �g^��ت H� �ً,4���2,0 {l�V يeر�� ا��Mن 10 ا�ل . ا��Hوض وا�	�= وا�داO4 واcوراق ا�
��,� ا�
�Sرة �����cا O,
�M+ إ^��ت ]

�ا��ت ا�
��,� ا�Ncى M�@وا)�Nا�� �
4�R لZN -�
� ا���د�� ,H��� �SSr
�ا��ت ا�M�@ل وا�cا ��
BM� ����lر�� ) ا��V 10 �ً,4���

ص ا�w� ���R��Mداةا�
�M]�ة ا�eي �y�S 2,0 ا���� S0ً� 10 ا���` .  

��� �W�  ��"��
ل دون �MV ، ���H+ ا��cم اZM"ا���د�� � �� ا �
,H1��
4
� ا�
�آ� ا��H  -�?V +M� 1��Mو��� i"��
إ��ادات " ��V ا���� ا�

 ��[\��ا��ت أ�Nى" M+ ا�S07ح  �2 و�" M�gى ��" . آ�Nادات أ��gآ ��[\
�ام ا�
ia�S أو  �M�j+ إ^��ت ا��7ادات ا�M�7ا j�  ام  �ءًا�rM"إ

��cا.  

�=�د  ب/٣/٣/أ�\Rا  

10 ���R��Mق ا�Hل ا���n� 1WM�� ����  1���م ا���� ����M"gد أ�� H�   أو ��cا -�ق ��R 10 ا��H0�Mتا��0�M ا���Hي Hا�� ���V �� 

�� ا���Mا� �W,0 +M� ������ 10 1��
�- ا��c ا� ���R��Mا� ���H1ا����
��r`� و ا�4 ا�
�?,� ���w ا� O,
م ا���� . ه�ي ��H����M"g� د

�ا��2V ا����R��M أو إ��W4�p أو ا�WMDء أ��ه�Mا� -�1  ���� ��nMغ ��
�ام ا�M�@ا.  

  +���� ا/��ل وا)��#ا+�ت  ج/٣/٣/أ

,��
�ا��ت ا�M�@ل وا�cا ���H� +MV 10 ���
4
� ا�
�آ� ا�
���1 و �ض ��10 ا��R ، ���H� 10 1DD�R �a ن ��ى ا����?� ����  �H0

�R�ام 3nD 10 ا�M�@و"�اد ا ��cا �H�V 10 أو�Sأ"�س ا� j�  اد�	10 ا� ��
,O ا�
���� وأن �?ن را��ً� إ[.  

�س ا��*�C� ا��iCWة  د/٣/٣/أ%  

�ام ا�
��1 ه ا�
��� ا�eي �R 2� +M,�س ا��c أو ا@�M�@أو ا ��w� ة{n!
0 �ت ا��4,	,� ا��n�?M ا��
�ام ا�
��1  �� ا7^��ت ا�
��SR�D 14ً� ا�M

���ل ا��4�nة ا��c 1H,Hي �0ق �,- ا�
��� ا�
��14 ا�
��U وا�
��� ا� �H��` ام�rM"�� +اآ�M
��2 ا�n`7ء ا� �ً�Sr�
	��M و�0�Bً� إ�,2 أو 

�
,Hض 10 ا��nrDZ� ت��SN أ�� �ًSR�D .  

�س ا���� ا�=�د��  هـ/٣/٣/أ%  


� ا���د�� ����]ع إ�j اc"��ر ا�	R,� ا�
�رج  ,Hا� ����V +M� �
uM�� �,���
�رات ا�MV 1M+ ا�
�M]�ة ��W 10 أ"اق UM"Z� ��	���� ل�nRإ ��

4
� ا�
�آ� ا�
��1ا���lط ا���Mري �V 10ر�� �R.  

�H0�Mا� jدًا إ���M"ه� ا���HV +M� �4ا0 �W�  i	M�V 1Mد ا�
� ا���د�� ����,Hوط ا��lد ذات ا��� ��"�rMام ���@ت ا��4�nة ����Sr
ت ا�����H ا�

��^�


� ا����,� ���	ق . وا�s4�Sr ا�,Hا� jع إ�ل ����]H�� ���HV ����V +M� رج�� 1R" ��" �W� �[� @ 1Mرات ا��
UM"Z� ��	����

��Sr
��R ا�M

�^� أو V	��M إ�j ا��H0�Mت ا�����H ا��
�ر UM"@ .M� @ة�,SHق ا��H�M"@ات ا�M0 رات ذات�
UM"@ا +SN + .  

  ا���وض وا���&  و/٣/٣/أ

0رًا  �W�,� 10 ا���� i��� @و �lD ق��HMl ذات د��0ت ^���M أو �
?- ����Vه� و�,� ��ر]� 10 " �,� �,���ا��Hوض وا�	�= ه1 أ�ل 

�,SHى ا��
ص �M+ إ^��ت ا��Hوض وا�	�= ����n�?M ا�
!n}ة �D. أو  �j ا�Sr�ا�	
�ح ��nrD@ +Srض وSRً� ا�
���� ا�
��دة  �j و]2 

�
,Hا]��ت . ا��

�WM ا"��Mدًا إ�j ا�,R �BnrDا �R 2Dأ ����V +M� 1M= ا��	وض وا��H�� ���M0ا�� �
,Hا� ���H���SSrت ���دة  Oو� +M�

�Hا� �W
,H� �WM
,R �BnrD1 اM= ا��	وض وا��Hا� �,nrM� �
4�Hر��ة ا�w� �
uM�
  .��� ��M"Zدادا�

  ?�9�9 و%�س ��Bرة ا),�CIض �� ا����  ز/٣/٣/أ 

 �un��ص 10 Srو]2 ا� j�  ��� ه�����V +M� +� 1Mة وا���?M

� �r��� ���M	��4 ا�,0 �
,Hض ا��nrD@ �, �
�M+ ا@�nMaظ ���
�SSrت ا��


� ا���د�� ��M. ا��Hوض وا�	�=,H��� =�	وض وا��H�� ���M0ا�� �
,Hا� i	M�V 1H,H�4ة ا���nل ا���
� ��Sr� ��RM
��H0ت ا�����H ا�
	��HM,� ا�

1��cة. ا�,SHات ا��Mnر��ة ذات ا�cا +SN +M� @.  

D,� و����V ا�r	�رة ا��i!X +M� �,4�W ا��Hض ����XةD�Hا7]�اءات ا� O,

�ل ]Mواآ �,S�M�� ض�Hا� �,���R أو   �� ا���+ ���م yا��� -�

4
� ا� ا�r	�رة�R 10�N� ����l=. ا��	وض وا��Hا� �un�� 10 ���{M

�ن ا�M4@ا �`�r
�- ا�
�SSrت �,� ا�
��دة ���0ء �?V +M� . +M�

�un��دًا 10 [�ن ?� 2Dص إ@ أSrو]2 ا� j�  د��� �,� 2Dأ -�
� وا�eي �����+ M�

� ا�,Hض ا��nrDا �,!pM� sSr
 و�O هeا ا�

�,��
ل ا��cت ا���� ا�D�,�� �ًH�` ا����.   

  ا�
�9 و+� �� 8*� ا�
�9  ح/٣/٣/أ

�- ��S��� �HDوق وأر��ة �,� �H,�ة �M+ ا@�nMaظ ��W ��ى ا���� ا�
�آ�ي وأ�ل ���,�  ��,� ا�	,�� ذا �Hا�� +?a 10 ��ن ا���H و?M� ت


�M0�^ZU� �SV  �WMات ا"�H�Mق ,R 10 ات�,pM��� ���V �
ه��� 0,[ �,� �`�r
� OBrV 1Mوا� �WXا���� أ iD�[ -� �W�ا���د�� و�M+ ا"�rMا

�[cة ا�,SR 2V�`��V10 إدارة ار .�?M��� �Hا�� +?a 10 ��4
� ا�
�آ� ا�
���n1 ا�
!n}ة M� 10+ إ^��ت ا���H و�R .  
  
  
  
  
  



                       بنك صحار ش م ع ع  

 
  ٥١ من  ١٢

�   إ��8�Kت -�_ ا���ا�� ا����

 10 �
 ٢٠١٠د�	
��  ٣١آ

� ا���+�  ٣/أ�  )O��V( ا���\�ت ا����\

  )O��V( #ا+�ت ا�����ا/��ل وا)��  ٣/٣/أ
  

�ى  ط/٣/٣/أB/9 ا�

�ك وودا�k أ\�اق ا��  أر�9ة +����� +Y ا�

�
,Hض ا��nrD@ sSr�  .�M+ إ^���n�?M��� �WV ا�
!n}ة SR�Dً� أي 
  

�� ا�=�د�� +B Y^ل   ي/٣/٣/أ���� mFIرةا����Iأو ا� G��  ا�

M��� �ً,4��� �M�U
�ا��ت ا�M�@ل وا�cا ��V ��nا� deه -
BMVا���د�� �
,H��� �W"�,R د��
�Vرج ]
,O ا�
?�"i وا�r	��4 ا�
��HH و�,� . ?��n وا�

 10 ��Sذات ا� �HH�
  . 10 ا��Mnة ا��W,0 {l�V 1Mا���y أو ا�r	�رة ا�
  

�ة  ك/٣/٣/أa����� ا/��ل وا)��#ا+�ت  

�ا��ت ا��W,�MH� 1M أو �M?��ه�M�@ل وا�cا ��V 1ة ه�[�M
�ا��ت ��M�@ل وا�cا  j�  اء�lأو إ �دة ا� O,ض ا���p� �,"�"أ �nS� ا����

��� أو أeN ا�
�اآcا �,SR y���� آ��Ml�رة S� ار�V �un�
  .ا�
�ى ا�i��H أو ���W� �nM آ


� ا���د�� 10 ,H��� �ًHa@ س�HV4,ً� و����ا��ت ��
�M]�ة M�@ل وا�cإ^��ت ا +M�1��
4
� ا�
�آ� ا��R � �����
�O أV eN?��,= ا�jة إ��X��  yا���


� ا���د�� ا�
��HH أو �,� ا�
��HH آ��ء �- ��. أو ا�r	�رة,Hات 10 ا��,pMا� O,
@ MV+ . 10 ا���y أو ا�r	�رة  10 إ��اد ا�
�M]�ة�M+ إ^��ت ]

14��
�ا��ت ��
�M]�ة 10 أ �Hب إ^���WV ا�M�@ل وا�cا =,�SV إ �دة .cز���ت اV أو ��	M?

� 10 إ��ادي �M+ إدراج ا��4�nة ا��M	
ر��ح ا�

ا�1Mا� j�  ز���تM�4ة وا��nا�.  
  

�ة  ل/٣/٣/أaاض ا�����nأ �E� ��� oCا)\�]��رات ا����  

1��Mا� 
�رات  �j ا���UM"@ا deه =,�SV +M�:  

�O,��� �a�M؛  �  

���M� �W� �nMر�� ا@"�H�Mق �.  

V 1Mا� ،�n�?M��� �ً,4���
�رات �p,� ا�
�M]�ة UM"@ا O,
��Sو�0ت ا@�Vرج ] �ً�
BM�0ع �

� ا���د�� ��
���H ا�,Hا� �U
 .��MRء

O,��� �a�M

�رات ا�UM"@ا  


� ا���د�� ,H��� �WDأ j�  =,�SM�� ه�\V @ 1Mا� ��V أو 
�رات ا�
��,� ا�
O,��� �a�M ه��V 1 ا�j�  �WS,SrV +M� 1M ذ�� ا���UM"@ل اZN -�ا���y أو 

���W� �nM � ا�r	�رة �WDوضأو أ�Rو =�" �WDق أو أ�H�M"@ر�� ا�M .ق
�رات ا"Ma@ ����M,�]�ت ا�	,�� أو ��pM,�ات �q 10وف ا�	UM"@ا ��V O,� -?
� .

ق ا�
�?,� أو أوراق 10 "ق ا���H أو أ�� أدوات د�- أ�NىHa 10 رات أدوات�
UM"@ا ��V -
BMV .  

 �a�M

�رات ا�UM"@س ا�,R +M� 14��
��� أ�Nى10 أ �Hب ا�H,�س ا��X ة 10 ا��ادات�X��� �HH�

� ا���د�� و�M+ إ^��ت ا�
?�"i أو ا�r	��4 �,� ا�,H��� O,��� .

ق ا�
�?,� �M+ إ^���WV 10 ا���y أو ا�r	�رةHa 10 �ًH��" �M�U
�- .  �� �,O ا�ر�R ا�
��,� g0ن ا�
?�"i أو ا�r	��4 ا�
�Mاآ
� ا� �Uا���� �}آ �nM�� ���� 

10 �aر وا�
UM"ف أوً@ ا�S� @ًارد أو�M+ اZ 7ن  - ا��4�nة ا�
?M	�� أ^��ء ا@�nMaظ . 3nD ا�ر�R ا�
��,� j�  ��M�V �WDg0 أM� 2D+ ا"���Mده� �!���H ا�

1H,H�4ة ا���nل ا����
�رات ا�
��,� ا�
j�  O,��� �a�M أ2D إ��اد 0ا�rM"�� �4ام UM"@�� .ZN ��	M?
ز���ت اcر��ح ا�V إ^��ت +M� ظ�nMa@ة ا�M0 ل

�WB�R 10 ء ا���lD ��  رة�	rأو ا� y10 ا��� O,��� �a�M

�رات ا�
��,� ا�UM"@�� . أو yرات 10 ا����
UM"@ا ��V �
,R 10 ض�nrD@�4 ا�	N إ^��ت +M�

  .ا�r	�رة

�WR�H�M"ر�� ا�M� �W� �nM�

�رات ا�UM"@ا  


�رات ا�
��M� �W� �nMر�� ا"�WR�H�M ه1 أ�ل UM"@ن ��ى ا���� ا��,� ا����7,� ا0 �ت ^���M أو ����M�� ����R و�M0ة ا"�H�Mق ^���M و�?����HMl ذات  �,�

�
,Hض 10 ا��nrD@�4 ا�	N �ًSR�D ة{n!
ل ا�
��,� ��Mر�� ا"M,0 �WR�H�M+ إ^���n�?M��� �WV ا��c�� ظ�nMa@ا j�  رة�H
�M�� �R  - أي �,O أو إ �دة . وا�


�Hار آ� =,�SV ر���M� �W� �nM�

�رات ا�UM"@ O,
�� =,�SV إ �دة �WR�H�M"ات ا�M0 رب�H� @و �WR�H�M"ر�� ا�M� �W� �nM�

�رات ا�UM"@ا -� �,�

���M� �W� �nMر�� ا"�WR�H�M ��	�� ا� �WDأ j�  ر���
UM"@ا �,��
�O,��� �a�M و�
O�M ا���� �- �SV,= اcوراق ا� �WDأ j�  �WR�H�M"وا�ا �,���-,M,��Mا� -,M�	 .  

k   م/٣/٣/أ�  -��د إ-�دة ا�@�اء وإ-�دة ا�

���د 10  1��HM	�ري �g �دة �Xا�V 10 �W4ر�� nا� �W�Mا� O� � ��
ل ا��cإدراج ا +M� 1��
4
� ا�
�آ� ا��R  �,�"��

�W وH0ً� ��	,�"�ت ا�,,HV +Mو�

�,��

�ر اcوراق ا�UM"@ ة أو�[�M
�� �,��
د 10 ا�
	�H�Mت ����ك وا�
\"	�ت  �Vرج. �wوراق ا�Hا�� deW� �
�M	

���� ا���� �H��M
�ا��ت ا�
����H ا�M�@ا

��ى  
� إ �دة ا��lاء. ا�
��,� ا�Ncى j�  ��M	� ��� ا��nق �,- ا��,O و"�� إ �دة ا��lاء آ
�Sوف �4�0ة وه��� +MV . O�ل ا�
�Mlاة �cا ��أ

	����د M� Z0+ إدرا]�W 10 ا@ر��Vط �g �دة �,��V 10 �Wر��  1��HM1��
4
� ا�
�آ� ا��R  كد �
- ا�داO4 ��ى ��Hا�� deW� �H��M
0 � ا��
و�Vرج ا�
���� ا�

��ى �M0ة ا���H. و�\"	�ت ���,� أ�Nى j�  �H�M	� y�SVا�4 و������ ا��nق �,- "�� ا��,O و"�� إ �دة ا��lاء آ
�Sوف 0 +MV.  

  

  أوراق ا����ل  ن/٣/٣/أ

[
����,� ا�
��"�� ا��و�,�  i٣٩ ا�
�,�ر � -�ل 10 ) ا�
��ل(�Hح  - أوراق ا��S07ا +M�1��
ل ا�Ncى �O ا�S07ح  -  ا�
�آ� ا��cا ��V

�ا��ت ا�NcىM�@10 ا �W� ���H
�ام ا�M�@رج. ا�N ت�`��Vه��ك ار �[V @ اe� �
4�R 1��
ل ا�
�آ� ا��Hوراق ا�c ��	���� .  



                       بنك صحار ش م ع ع  

 
  ٥١ من  ١٣

  

   ا���ا�� ا����� إ��8�Kت -�_

 10 �
 ٢٠١٠د�	
�� ٣١آ

� ا���+�  ٣/أ�  )O��V( ا���\�ت ا����\

  )O��V( ا/��ل وا)��#ا+�ت ا�����  ٣/٣/أ

�  س/٣/٣/أ>�Iاض إدارة ا���n/ ��� oCا��@��� ا���� �  ا/دوات ا����

cا O,
[ j�  �`�r

- اcدوات ا�
��,� ا�
�HMl ا�
���c �W� �nMاض إدارة ا�BMV ت���اMل وا��ا��ت ا�
�HMl ا�j�  =�SV @ 1M أ�WD أ�M�@ل وا�


� ا���د�� �V 10ر�� . ��
�M]�ة,H��� �`�r
4
� ا�
�آ� ا�
��R +M�1,�س اcدوات ا�
��,� ا�
�HMl ا�
���c �W� �nMاض إدارة ا��R . 10 ات�,pMا� ������ �
M�V

�,��Mت ا���nا� =,�SV j�  ا���د�� �
,Hا� :  

 �,!pVا���د�� �
,Hا�  

���U أو ار��Vط �\آ� �M+ إ^��ت ا�pM,�ات 0 1����ام Mأو ا� ��c ا���د�� �
,H10 ا� �,pM�� �,!pMآ �HMl� �,���
� ا���د��  ���� �s,SrV +M أداة ,H1 ا�

����Xة 10  �HMl

� ا���د�� ����� ا�
j!p  ا���y أو ا�r	�رة ��ً� �wداة ا�
��,� ا�,Hات 10 ا��,pMا� O�j!p
�� إ�j ا�r!� ا�	�
  .ا�

,Hا� �,!pM� ��"��

���,� ا�� �W4�0م و�  ���a 10 أو �W�
� ا���د�� أو ���a 10 ���a 10 ا�WMDء ��ة اcداة ا�
��,� ا�
�HMl أو �,��W أو إ�W4�WD أو ا"�rMا

�,!pMا� ��"���R=  - ا"�rMام Mا� +M� s,SrMء ا��pا��. إ� ��V jMa ����V ء أي�n`إ +M� 2�[c م�rM	� يeا� j!p
M� �!H+ إ]�اؤj�  d ا���� ا�

1H�M
��ى  
�d ا� j�  ����� 2��	Maد ا��
���ل ا��4�nة ا�1��n ا� -�4
� ا���N آ��ء �R 10 1H,H�4ة ا���nل ا����.  

  pV!,� ا��0�M ا���Hي


���X ORة  ���� ��SV +M,= اcداة ا�
�HMl آ}داة pM� �,!pV,�ات ا��0�M ا���Hي ا�����V  - ا�V �������ام ��رج أو Mأو ا� ��c ��a�S
�r`� ا�

��� أ�Nى�X ادات��g� 2[إدرا +M� �Ml

� ا���د�� ��,H10 ا� �,pMا� -� �^\

�ل ا�j�  �^\V �R 1M ا���y أو ا�r	�رة g0ن ا���ء ا�Ma@1  ا`�,Ma10 ا

�,!pM2 10 ا. ا�n,�SV إ �دة +M� ى�Nأ ����X ادات��g� رج�
���y أو ا�r	�رة آ����M 10 ا�3nD 10 =,�SM ا��Mnة a,� �\^� ا��0�M ا���Hي ا�
��� ا�

3 ��د ا��r 10 ا���y أو ا�r	�رةnرة و���	rأو ا� yا��� j�  �,!pM�� . را
� ا���د�� �wداة ا�
M� �HMl+ إدرا]0 2,H��� �,pMا� -� �^\�وأي ]�ء �,� 

  .10 ا���y أو ا�r	�رة

  

�,!pMأداة ا� O,� +V إذا  +V ي أو�H�0 ا���Mا� �,!pV  ��"��� �,���
� 1nV ��V +� �,!pMأو أن ا� �WM"ر�
� �
V ؤه� أو�pإ� +V أو �WV�� �WMDأو ا �HMl
ا�

�,��HM	� �,!pMا� ��"���OR ،0}ن ا�
��� ا�
�Mاآ+ ا�
�رج 10 ا��7اد. ر�SV �0,= ا�M� e4��  ،�,!pM+ إ��Hف Mا� �,!pV  ������ات و���a 10  إ��Hف 

 ����Mرة آ�	rأو ا� yا��� jإ� �,?�
ق ا�Ha -� 2n,�SV إ �دة +M� ، ل�n
��� ا�Ncى �- ا��Mnة ا��W,0 y�SV 1M ا�pM!,� "�ر�� ا��lا� ��  =,�SM��

OR وV}^� ا���y أو ا�r	�رةMا� ��������ة أ�Nى ، �M+ إ �دة �SV,= ا���,.�aوث  ORMا� �������a ORوث M
� ���gادت ا���N وإذا �+ �?- �- ا�

?l� ى�Ncا ����lا�� =,�SV إ �دة ����Mرة آ�	rأو ا� yا��� jري إ�0   .  

  

  ا�
�HMlت ا�Ncى �p,� ا�
�M]�ة

 +M� ا���د�� �W
,H� ات�,pMن آ� ا�g0 ،ه��\� �,!pV �RZ�� =�SV +� �WDة ، وأ�[�M
0را 10 ���� @ �M+ ا@�nMaظ ��@داd ا�
��c �HMlاض ا� �W[إدرا 


� ا���د��,H��� �W� �nM�
�Dت ا��c�� �Nدوات ا�
��,� ا�Ncى ا�?� -�ن ?
    .ا���y أو ا�r	�رة آ

��ت   ع/٣/٣/أ  ا��=9ات وا���آ

�
,Hض 10 ا��nrD@�4 ا�	Nاآ+ و�M

- ا��n�?M ا�
�Sو�0ت ا��V 1M	R +M� . �nS� i,�س ��د ا�
��ات وا��Mآ,��ت ���SR�D �n�?Mً� ا@"ZWMك ا�BMV ة�X���

��cء ا��MRا jآ,��ت. إ��Mات وا���
��ى ا��
� ا�MD7]1 ا�
�Hر �� j�  ���Uا� �	Hا� �H��!� كZWM"@ب ا�	Maا +M� . ة�Mn�� رة�H

�ر ا�MD7],� ا� cا

1��Mا�   :ا����,�  �j ا���

   �د ا�	�ات  

    ٣  ا�	,�رات
    ٣  اc^�ث وا��Mآ,��ت

iM?
���ات ا�  ٧-٦    
٧-٦  ����,�ت ا�MD7ج  

 ،�ً
4Z���WM، إن آ�ن ذ�� 	Vك وZWM"@رة و`�ق ا�H

�ر ا�MD7],� ا� cل وا�w� �,Rا��� �
,Hا]�� ا��� +MV ر�� آ��V 101��
4
� ا�
�آ� ا��R .  
  

  ا��دا�k وأوراق ا�9�Y وا)��#ا+�ت ا�]�,���  ف/٣/٣/أ

ق ا���H وا��
Zء ����n�?M ا�
!n}ة" O4إ^��ت ودا +M� .د�� ��WMn�?M ا�
!n}ة ��"�rMام �HVُس ا�D�Uت ا����اM�@رة وا�S
اO4 وأوراق ا���- ا�

1H,H�4ة ا���nل ا���� �H��` . ده� ا����� �ًH0و �,?��ق Ha أو أدوات �,����ا��ت Mآ}دوات ا� �,��
م ا���� ��SM,= اcدوات ا�
��,� ا��أ"H�

 .ا�w� ���R��Mداة
  

  



                       بنك صحار ش م ع ع  

 
  ٥١ من  ١٤

 

�   إ��8�Kت -�_ ا���ا�� ا����

 10 �
  ٢٠١٠د�	
�� ٣١آ

� ا���+�  ٣/أ�  )O��V( ا���\�ت ا����\

  )O��V( ا/��ل وا)��#ا+�ت ا�����  ٣/٣/أ
  
   ا,�CIض %�� ا/��ل ا����� وا���FFIت  ص/٣/٣/أ

4
� ا�
�آ� ا�
���V 10 +,,HV 1ر�� آ� �M+ إ]�اء�R  أ�� �
,R 10 ض�nrD@ا j�  1 �� �X\��� إذا آ�ن ه��ك أي  ����Mد���� 1��� . 10

,Hض 10 ا��nrDرة ا�	N إ^��ت أ�� +Mو� ��cا ��e� رة�H

� ا��M"Z� ����Hداد ا�,Hا� ���HV +M� �
,Hض ا��nrDا j�  �X\�
����a و]د أي   ،

 ��RM

� ا����,� ���H0�Mت ا�����H ا�
	��HM,� ا�,H10 ا��� jًا إ���M"ا���د�� ، ا �
,Hرة10 أو ا��	rأو ا� yا���.  

  

��,�" 10 �Wد��nV -?
� @ 1Mا� �n�?Mا� -� �Rأ �Hا�� -�OR أن ���,�W ا���� M
ن ا�
��O0 ا�?V ��د ا�
�U�Mة  ��H��� sSr�ا��0ء  M+ إ^��ت 

�Hا�� i[
� 2V���اM��� . 10 ار�
M"Z� ��RM

� ا�,Hأو ��10 ا� �Hء ا���WD7 ��RM

� ا����,� ���n�?M ا�,H��� sSr

� �R +M,�س ا�Wأ� ،�Hا��

�Rأ .sSr
�- ا�?V ��R �H��� ia�S

� ���w ا�,Hض 10 ا��nrD�4 ا�	N ت أي��^g� �ًBم ا���� أ�H� �
  .آ

�� ا�AB9   ٣/٤/أ��<  

ن �- ����� ��a,� و����� ?MV 1ن وه�
  ��!�" 10 �W� ل
�
اD,- ا����B,� ا�H�� �H0و �Nوف ����� ا���S
� sSr� -�?V +M�

��[\�ق ا�
�?,�  ��ه� ا���y أو ا�r	�رة ^��ت ��Sوف ����� ا��M� 10 �N+ إ. Ha 10 ة�X��� �nS� �M�U�د ��� ���M� يeر ا��Hا ا��  �
,0

 10 ����Bإ^��ت ا� +Mى��Nأ ����X ا��ادات.  

�D j�  ��!V 1Mأو ا� �H�!
�� ��"�rMام ���@ت ا�����B ا�	�� O0ا�� �H�M	
 وا"�V 10 Oر��ا�����B ا����,� ه1 ا�����B ا�  �
4�R

1��
ات "���H ا�
�آ� ا��" -  �H�M	
  .وأ�� Z���Vت  �j ا�����B ا�

�ام M�@ا �H��` ام�rM"�� ��[\
�sSr ا�����B ا� -�?V +M�1��
4
� ا�
�آ� ا��R 10  ل�w� ���	

,O ا��nوق ا�
\�MR �,- ا�
���� ا���

����
�ا��ت ��cاض ا��HMر�� ا�
��,� وا�M�7وا ����Bاض ا���c ���rM	

��@ت ا�����B . ا�� ��[\
�ا��ت ا�����B ا�Mل وا��R +M,�س أ�

 وا"�V 10 Oر�� �D 1�  ��!V 1Mأو ا� �H�!
اD,- ا�H�� �ًH�` �W	?  +M� ����  �MR\
j�  �WH,�!V OR ا��nوق ا�M
4
� ا�
�آ� ا�
��1ا��R.  

�2���H ا"�rMام اM���c+ إ^��ت أ�� ا�����B ا�
\]�� �H0 إ�j ا���  10 -?
�	1��HM آ�ف � 1���� y�0 ر�V 2�� �
M�
. ا�eي �?ن �- ا�

��ا]�� أ�ل ا�����B ا�
\]�� �V 10ر�� آ�  +MV1��
��آ� ا� �
4�R  ��n�
���H�V 2 ا� -?

و�H��� �WB,nrVر ا�eي �?ن �- �,� ا�

��Sذات ا� �,���Bا�.  

  ا/��ل ا)����,�  ٣/٥/أ

cا ����V @�,��
ا4+ ا�Hا� de10 ه �W[إدرا +M� @ 1��Mل ����� و���ل ا�
��W� �nM آ��Wة أو ��nS أ���D آ}��.  

�ة أو ا��9اد   ٣/٦/أaا���� s�ر�? d�8 ��  ا����\

ل ا�
��,� �V 10ر�� ا�
�M]�ة، وه ا��Mر�� ا�eي ����V 2,0 ا���� �l" ا���د��"�M+ إ^��ت ]
,O ا�
���Mlت وا�
�,��ت �w���cا O,� اء أو� .

0 �ً�ص  �,2  �S�
��1 ا��ل ZNل ا7`�ر ا��cا +,�	V i�!MV 1Mا� �,��
ل ا��c�� ���MV 1Mا� ��V 1ت ا���د�� ه��,�
1 ا�
���Mlت وا�

اD,- أو a	i اc �اف ا�	��4ة  10 ا�	قHا�.  
  إ��Pرات  ٣/٧/أ

0 �ت ا���7رات ا�plM,�,� آ
�Sوف 10 ����ى �M0ة ا���7رأو ا�r	�رة ا���M� y+ إ^��ت  j�  ���Uا� �	Hأ"�س ا� j� .  

  ا���K,�ت ا�����  ٣/٨/أ

� �l0 i�	� ه���?M� 1Mرة ا��	rا� -  �W?��� ���M� دة���0 �ت �
� �W�[
�- ا���� ا�H,�م � i�!�ُ 1Mد ا�Hه1 ا�� �,��

��Dت ا�Bا� -��

�ًH02 وR�H�M"ا � �ل �a ��  O0���� م�,Hد 10 ا����د أداة ا���- ��� .  

1��

�ن ا�Bا� �
��ى   j�  �,4��

� ا���د�� ا�,Hء ا��n`ا���دل وإ �WM
,H� �ً,4��� 1��

�ن ا�Bت ا����اMإ^��ت ا� +M� . إ^��ت +M� ب ذ���H 10 أ

 ��RM�0 �ت �� ��c �,ا���� �
,Hأو ا� {n!

�ن ���
��� ا�Bام ا��Mا�)D�
Bا� i[
�� �y�S ا����0 ��� �
M�� � (j� أ �
Wإدراج . أ� +M�

�ا��ت ا�NcىM�@ا���ل، 10 ا jBMH� i	a ،ن�
Bا� -� ��Xا��� ��RM
0 �ت ا��

� ا����,� ��,Hة أو ا�{n!

� �,� ا�,Hا� .  

  

  

  

  

  

  



                       بنك صحار ش م ع ع  

 
  ٥١ من  ١٥

 

�  إ��8�Kت -�_ ا���ا�� ا����

 10 �
 ٢٠١٠ د�	
�� ٣١آ

� ا���+�  ٣/أ�  )O��V( ا���\�ت ا����\


��k ا���  ٣/٩/أ+YCt  


��k ,���� ا�9I+�  أ/٣/٩/أ+  


�ن ���م                     ��!�	� �, �
M[@ت ا��,�{Mن ا�D�H� �H0و -,,D�

nq,- ا���� ���rا� ���WD O0��
 و�M+ إ^���WV آ
�Sوف 10 M�١٩٩١+ ا"�H�Mق �

  .  �� V?��ه� ا���y أو ا�r	�رة


�� ���rا� ���WD O0��
� ���M� �
�ام ا���� 0,Mا� �,��HM	
���� ا�
���n ا� 
�� ه����دة و�,�  � �HV O0��� �!N i[
� -,,D�
nq,- �,� ا��

�H��	ات ا����,� وا��Mn10 ا� +WV���N ���H�ن 10 nq
��R . ا�1M اآM	��W أو��� ا�M

�ن ا�M4@ة ا�aو �H��` ام�rM"�� ام�M�@ب ا�	Maا +M�


2M ا����,�,R j2 إ�
SN +Mو�.  

�ة ا/Aaب ا/٣/٩/أF% k��
��  

��Sذات ا� ���rا� +��HV ��  وف�S

,��W  �1 ا��V +Mو� +SN س ��ون�"c10 ا �[cة ا�,SR O0��
�ا��ت  - ا�M�@س ا�,R +M� . إ^��ت +M�

��ت�r� ��,MD ���
�ام 1��a أو ا"O0�� 1�@�M هeا ا�M1 ا���� ا��  �W,0 �[� 1Mد2�0 10 ا����� ا� ORM

��� ا��� sSr�  -� ���H� �H��"

�W� ق^�رة S� ام�M�@س ا�,R -?

  .]�iD ا�
q= و�- ا�

  -��9 ا���� ا��ا98  ٣/١٠/أ


2 ا���د��W"c =nr
م ا���� ���ض �,��Dت ا����4 اc"�"1 وا����4 ا�H� . ��	�

� ا���y أو ا�r	�رة ا�	H� +W	�� 1"�"cب ا����4 ا�	Maا +M�

��1 اW"c+ ا���د�� ����a jةإ��Mnل ا�ZN �
4�Hا���د�� ا� +W"cد ا��� y[�
"� ا�M
�M+ اMa	�ب ا����4  �1 أ"�س "�ي ��	j�  �� . -  +W ا�

����1 . `��� اMa	�ب ا����� �4	W+ ا�ا�a  �1 أ"�س "�ي ��	�� ���?��a jإ� ��	�
���د ا����4 ا�
�� =nr	����M� +W ا���y أو ا�r	�رة ا�

�"M

�  �1 أوراق ����R  اW"c+ ا���د�� وا�MlV 1Mوا� �nnr

�� ا�M�

,O اW"c+ ا���د�� ا�[ �,^{M� �
4�Hا���د�� ا� +W"cد ا��� y[�
ا�

��^�
��� إ�1 أ"W+ أو أدوات �M�� .  

  أر%�م ا����ر,�  ٣/١١/أ
 ��^�

�O  �ض ا�	�� ا����,�اcر�Rم ا� �ًH,	�V �Wn,�SV إ �دة +V �R �Dر�H

�� ��cاض ا�B
     .ا�

�G \�ر�� �=9    ٣/١٢/أF? �� 9ة ا����9Pات ا���Cوا�� �  ا��=��

، و�+ �10 �WH,�!V +M  �����٢٠١٠  �١+ y�SV ا����� �- ا�
���,� وا�Z���Mت  �,�W وا�nM	,�ات ا�����ة "�ر�� ��� ���Mnات ا�
��,� ا���V 1Mأ 10  

 �,��
ا4+ ا�Hا� deا �اد ه .{V �W��OR ان �?ن cي M� @ ر�,�
��  �ا ا� ، ����� �,��
ا4+ ا�Hا� j�  ٩^,� ه�م  �,��
�- ا�
���,� ا��و�,� ���HMر�� ا�

 ��	� ����� �,��
ا4+ ا�H�� ����� y�S," يe٢٠١٣وا� �,��
ل ا��cس ا�,Rو =,�SV ����V jدي ا�\� �Rا . وeW� �?�
@ �r!� ا���� ��1��M ا�

  .���^2 ذ��ا�
�,�ر ����V +M� +� �,a اc^� ا�eي 

A  ٣/١٣/أE@ت ا���-�W%  


�� ا��7ادات BM���Sو�0ت ،  ��?Mإ��ادات و� �W�ZN -� �H�� 1Mل ا��
 cا �!lDرس أ�
ن �- ا���� �?� R!�ع ا�plM,� ه

,n�Mا��3,4 ا� ��R -��Dت ا���� ا�Ncى و��4�MD s�0 +M أ�uMD�� �WM!lDم ?� -��Zت �O أي ��
� ���MV 1Mو�0ت ا��S
وه ( eي ����� وا�

�erM ا��Hار ا��4,	1 ������ (��Sn�
��ت ا�
��,� ا���
�0  �2 ا�MV يeس أدا24 ا��,Rع و�!R �?� ارد
ز�O ا�M� �H��M
  .@�rVذ ا��Hارات ا�

9 ا��� ا�=�د��   ٣/١٤أ �?  


� ا���د�� �?� �- ا,Hا� ����V ����� �,�"��
�ا��ت ا�
��,� و�,� ا�
��,� i�!MV ا����� �-  ا@�a�S0ت وا�	,�"�ت ا�M�@ل وا�c . ����V +M�

��ت / ا�H,+ ا���د�� ��cاض ا�H,�س و ��
�- ا� ���
4
� ، �M+ ا�S07ح  - ا�Z�ن ?� �
U,aو ، �,��Mا� i,��"cا j�  دا�
M ح ا�S07او ا

��cا ��e� �H��M

� �����M ا�H,+ ا���د�� ���a�B�7ت ا�V 1Mا��ت ا��M0@ل اa ام�M�@او ا.  

  ا/\�� وا��
9ات   أ/ ٣/١٤أ 

M"�� ه�����V +M� ، �[ر�� -?V +� وإذا ، ���HMر�� ا��M� �[ر�

�دا  �j ا"��ر ا���ض ا�M ات ا��	وا� +W"Z� ا���د�� +,Hا� ����V +M� ام�r

+,,HMا� i,��"ا -���n �Bت ا�	ق و��V,� ا��H0�Mت ا�����H  . ا"�ب  +,,HMا� i,��"أ -
BMV �,��HM	
�� ��"�rMام ا��H0�Mت ا�����H ا�Sr
ا�

ق 	��� ���M� +SN ل���
�رات ا�
��H�M"Z�  �W� �nMق ��c �H0اض ا�S07ح.وUM"Z� ا���د�� �
,Hا� ����V +M�.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                       بنك صحار ش م ع ع  

 
  ٥١ من  ١٦

�  إ��8�Kت -�_ ا���ا�� ا����

 10 �
 ٢٠١٠ د�	
�� ٣١آ

� ا���+�  ٣/أ�  )O��V( ا���\�ت ا����\

9 ا��� ا�=�د��?�   ٣/١٤أ  )O��V(  

  

�ت    ب /٣/١٤أCوض وا����  ا��

��HMر�� ا��M� ق
��ل �4�0ة ا�	� ��Sr� ، �,��HM	

� ا����,� ���H0�Mت ا�����H ا�,H��� ت�,n�	وض وا��H�� ا���د�� +,Hا� ���HV +M��.  
  ا��@���ت  ج  /٣/١٤أ 

د ا��
Zت ا�]��  �j أ"��ره� H�� ا���د�� �
,Hا� �
M�V ر]� ، إذا و]�ت�

� ا���د�� �Sr+ ا��nق . ا�,Hا� ���HV +M� ده�و���a 10  �م و]

 �`�r�
� ا�	�� ا�]� ا��R��Mي وا�	�� ا�]� ا�����Mn�� 1ة ا�
�rM"�� �H��� �,H�Mام ���ل ا��4�nة ��ون ,Hات (�,- ا���	ا� j�  دا�
M ا

�,�
� ا���د�� �
�B��H "�� ا��4�nة).ا��?,Hا� �
M�Vء و�!"�,Sr� �WM+ ا��H0�Mت ا��j�  . ���H  �وض ا�H�� �0��
�M+ ا��MNر ا@"��ر �


�^�� ��Mر�� ا�H,�س��V?3 ا�H,+ ا���د�� . ا�
	��HM,� ا�
�Hرة ���ءا  ��X jوط وا"�H�Mق آ�  �H وا"�rMام ���@ت �4�0ة ا�	ق @دوات 


- Z���Vت �eN�M 10 ا@ ��Mر BMVن ا@داة و�
M4ا �`�r��
4Z�
�ن ������ وا�!�ف ا��N إذا آ�ن M4@ا �`�r�.  

� ا��@���  د  /٣/١٤أn �  ا)��#ا+�ت ا����


��� اc"�"1 و �� �,��HM	

� ا����,� ا��H0�Mت ا�����H ا�,Hا� j�  ،ح�S07اض ا��c ه�����V +M� 1Mا���د�� ، ا� +,Hب ا��	Maا �
M�� ، �4اnا�


��@ت �4�0ة ا�	ق �� ��Sr� ���HMر�� ا��M . ت  ا���7ر�,R�nVا j�  دا�
M ق ا���ل �4�0ة ا�	 ����V +M�  ، 1��
Mر ا����v� ��	����

��^�

  .ا�

  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                       بنك صحار ش م ع ع  

 
  ٥١ من  ١٧

�   إ��8�Kت -�_ ا���ا�� ا����
 10 �

�� د ٣١آ	�٢٠١٠  


	 ا���آ#ي   ١/ب�  ا�
�9�� وا/ر�9ة �9ى ا�

   

٣١ ��
� ٣١     د�	�� ٣١     د����  د�	
��  ٣١     د���

٢٠٠٩    ٢٠١٠    ٢٠١٠    ٢٠٠٩  

1?���  أ�= ر��ل  
�1D    أ�& ر��ل -��,�    أ�& دو)ر أ+��*�    أ�= دو@ر أ
              

١٦ ٩٦١    ١١ ٩١٤   ���H٤ ٥٨٧    ٦ ٥٣٠  ا��  

١٣     -  1D�
�,- ��ى ا���� ا�
�آ�ي ا��{V ٥    -  ود���  

  ٥٠٠    ٥٠٠  ى ا���� ا�
�آ�ي ا��
�1Dود��� رأس ا�
�ل ��  ١ ٢٩٩    ١ ٢٩٩

د  ٢٥٢ ٥٩٢    ٣٣٠ ٣٣٢,R ي ��ون أي�  ١٢٧ ١٧٨    ٩٧ ٢٤٨  اcر��ة ��ى ا���� ا�
�آ

١٣٢ ٢٧٠    ١٠٤ ٢٧٨    ٢٧٠ ٨٥٢    ٣٤٣ ٥٥٨  

     

  1D�
ا�H0 ا���� ا�
�آ�ي ا����,- ��ى ا���� ا�
�آ�ي ا��
�1D ��ون {Mل وود��� ا��

?- "�i ود��� رأس ا�� @.  

 

�  ٢/بBأ kك وودا��
� Y+ ى+�����ت ���9ق �
   ا�

  

٣١ ��
� ٣١     د�	�� ٣١     د����   د�	
�� ٣١     د���

 ٢٠٠٩    ٢٠١٠    ٢٠١٠    ٢٠٠٩  

1?���  أ�= ر��ل  
�1D    أ�& ر��ل -��,�    أ�& دو)ر أ+��*�    أ�= دو@ر أ
      �,��

�� ا�����:        

�	�H�Mت ���ك ووداO4 أ�Nى   ٢ ٥٩٧    -  -��Hق ا��"  ١ ٠٠٠     -  

 -    ١ ٠٠٠    ٢ ٥٩٧     -  

      �,��[cا ��
����:        

�	�H�Mت ���ك ووداO4 أ�Nى   ٢٩٥ ٠٠٠    ٤٠ ٠٠٠ -��Hق ا��"  ١٥ ٤٠٠    ١١٣ ٥٧٥  

  ٤ ٨٨٠    ١٠ ٦٦٢  أر��ة ا���� ��ى ��ك 10 ا��rرج   ٢٧ ٦٩٤    ١٢ ٦٧٥

٢٠ ٢٨٠    ١٢٤ ٢٣٧    ٣٢٢ ٦٩٤    ٥٢ ٦٧٥  

٢٠ ٢٨٠    ١٢٥ ٢٣٧    ٣٢٥ ٢٩١    ٥٢ ٦٧٥  

 

  ا���وض وا���&  ٣/ب

  

٣١ ��
� ٣١     د�	�� ٣١     د����   د�	
�� ٣١     د���

٢٠٠٩    ٢٠١٠    ٢٠١٠    ٢٠٠٩  

1?���  أ�= ر��ل  
�1D    أ�& ر��ل -��,�    أ�& دو)ر أ+��*�    أ�= دو@ر أ

              

  ٤٣٣ ٥٢٣    ٥٤٩ ٨٠٧  �Rوض ��lآ�ت  ١ ٤٢٨ ٠٧٠    ١ ١٢٦ ٠٣٥

٩٤٦ ٩٠٤    ٩٥٠ ٤٦٢  �,SrX وض�R  ٣٦٥ ٩٢٨    ٣٦٤ ٥٥٨  

  ٧٩٩ ٤٥١    ٩١٤ ٣٦٥  إ]
��1 ا��Hوض وا�	�=  ٢ ٣٧٤ ٩٧٤    ٢ ٠٧٦ ٤٩٧

              

)٣٢ ٩٣٠(    )٣٠ ١٧٧(   �un�

�  �j أ"�س ا�,Hض 10 ا��nrDا sSr�  )١١ ٦١٨(    )١٢ ٦٧٨(  

)١١ ٥٠١(    )٢ ٧٢٥(  �
,Hض 10 ا��nrDv� د��� sSr�  )١ ٠٤٩(    )٤ ٤٢٨(  

  ٧٨٦ ٧٨٤    ٨٩٧ ٢٥٩  ا�	�=��10 ا��Hوض و  ٢ ٣٣٠ ٥٤٣    ٢ ٠٤٣ ٥٩٥

  

      -
BMV  �,Srlوض ا��Hا����� ١٥ ١٢٤ ٣٥١  1D�
2 ��
j�  -,nq أ"�س V +V1�,BnVر��ل  
��H  )١٥ ٥٢٥ ٠٢٠: ٢٠٠٩1D�
  )ر��ل  

 

  



                       بنك صحار ش م ع ع  

 
  ٥١ من  ١٨

�   إ��8�Kت -�_ ا���ا�� ا����

 10 �
 ٢٠١٠د�	
�� ٣١آ

  )O��V(ا���وض وا���&   ٣/ب
 1�� �
�ن ا��Hوض وا�	�= ?MV:  


��د� ٣١	     ٣١ ��� ٣١     د����   د�	
�� ٣١     د���

٢٠٠٩     ٢٠١٠    ٢٠١٠    ٢٠٠٩  

1?���  أ�= ر��ل  
�1D    أ�& ر��ل -��,�    أ�& دو)ر أ+��*�    أ�= دو@ر أ

  ٧٤٦ ٤٢٧    ٨٣٧ ٠٢٨  �Rوض  ٢ ١٧٤ ٠٩٨    ١ ٩٣٨ ٧٧٢

ف  ١٤٣ ٧٦٤    ١٠١ ٠٩٩l?
  ٣٨ ٩٢٣    ٥٥ ٣٤٩  "�j�  i ا�

  ٨ ٧٠٧    ١٥ ٠٣١  ��S@ت أ���R�Dوض ����H إ  ٣٩ ٠٤٢    ٢٢ ٦١٦

١٨ ٠٧٠    ١٤ ٠١٠  ��Sr� �,Vا0  ٥ ٣٩٤    ٦ ٩٥٧  

  ٧٩٩ ٤٥١    ٩١٤ ٣٦٥  إ]
��1 ا��Hوض وا�	�=  ٢ ٣٧٤ ٩٧٤    ٢ ٠٧٦ ٤٩٧

)٣٢ ٩٣٠(    )٣٠ ١٧٧(   �un�

�  �j أ"�س ا�,Hض 10 ا��nrDا sSr�  )١١ ٦١٨(    )١٢ ٦٧٨(  

)١١ ٥٠١(    )٢ ٧٢٥(  �
,Hض 10 ا��nrDv� د��� sSr�  )١ ٠٤٩(    )٤ ٤٢٨(  

  ٧٨٦ ٧٨٤    ٨٩٧ ٢٥٩  ��10 ا��Hوض وا�	�=  ٢ ٣٣٠ ٥٤٣    ٢ ٠٤٣ ٥٩٥


���V,� ا���آ� 10 �N sSr	��4 ا�nrDض      ,Hا� d�D1 أدD�
ب �- ��R ا���� ا�
�آ�ي ا���!�   :   آ
� ه

٣١ ��
� ٣١     د�	�� ا���وض   د������B mFI+  ٣١ ��   د�	
�� ٣١     د���

٢٠٠٩     ٢٠١٠    ٢٠١٠    ٢٠٠٩  

1?���  أ�= ر��ل  
�1D    أ�& ر��ل -��,�    أ�& دو)ر أ+��*�    أ�= دو@ر أ

       �uCأ\�س ا��� _�- ��        +mFI ا,�CIض �� ا��

  ٩ ٥٦٢    ١١ ٦١٨  	��ر�,� ��ا�� ا�  ٣٠ ١٧٧    ٢٤ ٨٣٦

  ٢ ٠٥٦    ١ ٠٦٠  ا�	��ا�
ZN sSrل   ٢ ٧٥٣    ٥ ٣٤١

  

٣٠ ١٧٧  

    

٣٢ ٩٣٠  

  

  	�����WD ا� 10 �,�ا��

  

١٢ ٦٧٨  

    

١١ ٦١٨  

        

  ��CI,vض �� ا���� +mFI +�9د

      

� ا���وض) ١      ���B mFI+        

  ٢٣٨     ٩٠٤  ا�	��ر�,� ��ا��   ٢ ٣٤٨    ٦١٨

  ٧٥٥    ٣ ٨٤٤  ا�	��ا�
ZN sSrل   ٩ ٩٨٤    ١ ٩٦١

  )٨٩(    )٩٢٠(  �	��ZNل اا�
	�Mد   )٢ ٣٨٩(    )٢٣١(

  

٢ ٣٤٨  

    

٩ ٩٤٣  

  

  	�����WD ا� 10 �,�ا��

  

٣ ٨٢٨  

    

٩٠٤  

        

٢(�t�Cا�9 ا����Cا�  

      

  ٣٦    ١٤٥  �	��ر�,� ��ا�� ا  ٣٧٧    ٩٤

ZN �qل ا�  ١ ٤٩٥    ٣٠٩n�
ا�4 ا�nا���	١١٩    ٥٧٦    

ا�4 ا�
��رة ZNل ا�  )٣١٤(    )٢٦(nا���	١٠(    )١٢١(  (  

  

٣٧٧  

    

١ ٥٥٨  

  

  	�����WD ا� 10 �,�ا��

  

٦٠٠  

  ١٤٥  

  

    

   � +M-�?V  sSr� �
,Hض 10 ا��nrDا�un�

�ن ا�
M}��� 10 ا��Hوض وا�	�=  �j أ"�س ا�
�j�  �un أ"�س ا�M4@ا �`�r� ����H
�.  


,O ا��Hوض وا�	�= "�اد 0ا�WB�� ،�4 �	�� ^��� وا���� ا��N �}"��ر ���د ��R �W����V ا�H�M"7ق[ i�!MV . ام�M�7ض ا�p� �4ة�nا� i,��M� م ا����H�

Mد�� ا��Xا7ر y4اا � وا��H����WM
,R �nr�V 1M= ا��	وض وا��Hا� ���H� 1D�
ا��Hوض  ٢٠١٠د�	
��  ٣١آ
� 10 . 1 أ��ره� ا���� ا�
�آ�ي ا��

�WM
,R �p�� ا�4ه�0 i,��V +V 1Mا�4ه� أو ا�  ).١ ٩٣٢ ١٥٣: ٢٠٠٩(ر��ل  
�1D   ٨ ٠٥١ ٥٢١ وا�	�= ا�M� +� 1M+ ادراج ا"�H�Mق  - 0

  
 



                       بنك صحار ش م ع ع  

 
  ٥١ من  ١٩

�   إ��8�Kت -�_ ا���ا�� ا����

 �
 ٢٠١٠د�	
�� 10٣١ آ

 )O��V(ا���وض وا���&   ٣/ب

  ���� ا���ول أد�V d�Dآ,� ا��Hوض وا�	�= a	i ا�H!� �ت ا@�SMRد��

٣١ ��
� ٣١    د�	�� ٣١    د����  د�	
�� ٣١    د���

٢٠٠٩    ٢٠١٠    ٢٠١٠    ٢٠٠٩  

1?���  ��ل  
�1Dرأ�=     أ�& ر��ل -��,�    أ�& دو)ر أ+��*�    أ�= دو@ر أ

              

١ ٢٥٥    ١ ٣٥١  ��  ٥٢٠    ٤٨٣  ا��?

  ٨٤ ٨٥٠    ١٢٦ ٠٣٧  ا�lD7ءات  ٣٢٧ ٣٦٩    ٢٢٠ ٣٩٠

١١٥ ٤٧٠    ١٠٦ ٨٣٩  �,��
  ٤١ ١٣٣    ٤٤ ٤٥٦  ا�
\"	�ت ا�

  ٩٥ ٥٨١    ١٢٧ ٧٢١  ا���Mرة ا��و�,�  ٣٣١ ٧٤٣    ٢٤٨ ٢٦٢

١٢٨ ٣٩٥    ٨٦ ٤٩١  � ��S٣٣ ٢٩٩    ٤٩ ٤٣٢  ا�  

  ٣٦٥ ٩٢٨    ٣٦٤ ٥٥٨  ا�0cاد  ٩٤٦ ٩٠٤    ٩٥٠ ٤٦٢

��ت  ٢٢٩ ٠٨٨    ١٢٩ ١٦١�r٤٩ ٧٢٧    ٨٨ ١٩٩  ا�  

  ١٨ ٢٤٦    ١٩ ١٥٠  ا�ا��0-  ٤٩ ٧٤٠    ٤٧ ٣٩٢

١٧ ١٦٩    ٢٢ ٨٤٧  �[��
  ٨ ٧٩٦    ٦ ٦١٠  ا����M- وا�

٢٢٧ ٨٤١    ٢٦٣ ٣٠٢  �N١٠١ ٣٧١    ٨٧ ٧١٩  ىأ  

٧٩٩ ٤٥١    ٩١٤ ٣٦٥    ٢ ٣٧٤ ٩٧٤    ٢ ٠٧٦ ٤٩٧  

  

  

  ا)\�]��رات   ٤/ب

٣١ ��
� ٣١    د�	�� ٣١    د����
��د ٣١    د���	�  

٢٠٠٩    ٢٠١٠    ٢٠١٠    ٢٠٠٩  

1?���  ��ل  
�1Dرأ�=     أ�& ر��ل -��,�    أ�& دو)ر أ+��*�    أ�= دو@ر أ

              

٢٦٧ ٨١٥    ١٦٠ ٢٣٤  O,��� �a�M�  ٦١ ٦٩٠    ١٠٣ ١٠٩  

  

 -  

    

١٠ ٤٩٤  

�nM��    ��M� �Wر�� ا�H�M"7ق 

٤ ٠٤٠  

    

 -  

              

٦١ ٦٩٠    ١٠٧ ١٤٩    ٢٧٨ ٣٠٩    ١٦٠ ٢٣٤  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                       بنك صحار ش م ع ع  

 
  ٥١ من  ٢٠

�   إ��8�Kت -�_ ا���ا�� ا����

 10 �
  ٢٠١٠ د�	
�� ٣١آ

  )O��V( ا)\�]��رات   ٤/ب

  


�رات         UM"7اO,��� �a�M

�  �j ا�lV:  

  

  ���  ا�=�د��/ ا���� ا���9

٣١ ��  د���

٢٠١٠  

  �C�*ا��  

٣١ ��  د���

٢٠١٠  

  ���M0ا�� �
,Hا���د��/ ا�  

٣١ ��
  د�	

٢٠٠٩  

  �n�?Mا�  

٣١ ��
  د�	

٢٠٠٩  

  أ�= ر��ل  
�1D    أ�= ر��ل  
�1D    أ�& ر��ل -��,�    أ�& ر��ل -��,�  


�رات �,� ��ر]�UM"٥١٥    ٣٤٨    ٥١٥    ٤٢٧  ا  


�رات ��ر]�UM"٤ ٨٠٧    ٤ ٧٥٩    ٧ ٣٧٩    ٨ ٢٦٢  ا  

�Dا�r٤٤ ٢٨٥    ٤٤ ٣٠٧    ٩٤ ٣٨٥    ٩٤ ٤٢٠  أذون ا�  

�,�  ١٢ ٤٥٩    ١٢ ٢٧٦    -    -  ا�	��ات ا��?

  ٦٢ ٠٦٦    ٦١ ٦٩٠    ٩٩ ٧٠١    ١٠٣ ١٠٩  

                

  �*��  أ�= دو@ر أ���?1    أ�= دو@ر أ���?1    أ�& دو)ر أ+��*�    أ�& دو)ر أ+


�رات �,� ��ر]�UM"١ ٣٣٨    ٩٠٤    ١ ٣٣٧    ١ ١٠٩  ا  


�رات ��ر]�UM"١٢ ٤٨٦    ١٢ ٣٦١    ١٩ ١٦٦    ٢١ ٤٦٠  ا  

�Dا�r١١٥ ٠٢٦    ١١٥ ٠٨٣    ٢٤٥ ١٥٦    ٢٤٥ ٢٤٦  أذون ا�  

�,�  ٣٢ ٣٦١    ٣١ ٨٨٦    -    -  ا�	��ات ا��?

  ١٦١ ٢١١    ١٦٠ ٢٣٤    ٢٥٨ ٩٦٣    ٢٦٧ ٨١٥  

 

  


�رات ا�
��M� �W� �nMر�� ا�H�M"7ق      UM"7ا j�  �
lV:  

  

٣١ ��
� ٣١    د�	�� ٣١    د����  د�	
�� ٣١    د���

٢٠٠٩    ٢٠١٠    ٢٠١٠    ٢٠٠٩  

1?���  ��ل  
�1Dرأ�=     أ�& ر��ل -��,�    أ�& دو)ر أ+��*�    أ�= دو@ر أ

              

  -    ١ ٥٤٠  "��ات �Xآ�ت  ٤ ٠٠٠    -

  -    ٢ ٥٠٠  "��ات ا���-  ٦ ٤٩٤    -

              

-    ٤ ٠٤٠    ١٠ ٤٩٤    -  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                       بنك صحار ش م ع ع  

 
  ٥١ من  ٢١

�   إ��8�Kت -�_ ا���ا�� ا����

 10 �
  ٢٠١٠ د�	
�� ٣١آ

��ت +=9ات  ٥/ب  و?�آ

 را>�أ  
 �*�����

  * ا���ة

�ت   P+��
  إ,��ج

أ�bث   
��ت  و?�آ

  +=9ات   
d�*+  

  أ-��ل    \�رات  
 y�? �رأ\���

zC
  ا��

    
  ا����Pع 

  ع.رأ�&     ع.رأ�&     ع.رأ�&     ع.رأ�&     ع.رأ�&     ع.رأ�&     ع.رأ�&   

 �C�*����:  
                          

  10١٧ ٢٨٦     ٨٨٧    ٣٥١    ٢ ٧٦٧    ١ ٧٤١    ٤ ٥٤٠    ٧ ٠٠٠  �����٢٠١٠  ١  

  ٢ ١٧٣    ٢٥    ١٧٤    ٣٤٢    ٤٨٨    ١ ١٤٤    -  *إ���0ت 

O,�  /ٳOز�V ٨٨٧(    )٨٨٧(    -    -    -    -    -   �دة(  

���  ١٨ ٥٧٢    ٢٥    ٥٢٥    ٣ ١٠٩    ٢ ٢٢٩    ٥ ٦٨٤    ٧ ٠٠٠  ?*�C� ا���� ا���9

  

  اR\��^ك ا����اآ�

                          

  10٢ ٩٤٦(    -    )١٩٨(    )٧٣٥(    )٧٦٦(    )١ ٢٤٧(    -  �����٢٠١٠  ١(  

  )١ ٨٦١(    -    )١١٢(    )٤٣٨(    )٥٥٥(    )٧٥٦(    -  "ZWMكا

  )٤ ٨٠٧(    -    )٣١٠(    )١ ١٧٣(    )١ ٣٢١(    )٢ ٠٠٣(    -  �^كا����a �\Rإ

�� ���  ���� ا���� ا���9
٣٠ ��  ٢٠١٠ د���

١٣ ٧٦٥    ٢٥    ٢١٥    ١ ٩٣٦    ٩٠٨    ٣ ٦٨١    ٧ ٠٠٠  

 10 ���M0ا�� �
,H10 ا���
٣١  ��
  ٢٠٠٩د�	

  

٧ ٠٠٠  

    

٣ ٢٩٣  

    

٩٧٥  

    

٢ ٠٣٢  

    

١٥٣  

    

٨٨٧  

  

١٤ ٣٤٠  

�� ���  ���� ا���� ا���9
� د��� ٣١�أ�&  -٢٠١٠

�*��  دو)ر أ+
٣٥ ٧٥٣    ٦٥    ٥٥٨    ٥ ٠٢٩    ٢ ٣٥٨    ٩ ٥٦١    ١٨ ١٨٢  

 10 ���M0ا�� �
,H10 ا���
٣١  ��
أ�=  - ٢٠٠٩د�	

1?���  دو@ر أ

  

  

١٨ ١٨٢  

    

  

٨ ٥٥٣  

    

  

٢ ٥٣٢  

    

  

٥ ٢٧٩  

    

  

٣٩٧  

    

  

٢ ٣٠٤  

  

٣٧ ٢٤٧  


�Uأرا�*V ا���ة �,?�

�W ��� ���ر ^Zث O!R أرا�1 1 ����M"ا � ���

�نآ  ��!�" ��?a -  ل  �مZN٢٠٠٨  �H!�
، إ�aاه� �

�	�H ���ر �u0��

,-  jو�HV �Rم ا���� إ�. وأ^��Mن �,H�"� و ��V +,,HM اcرا�1إ^�,- �M�
,-V+ اMa	�ب ,,HMل  �م  ا�ZN٢٠٠٩  . +V �H�

O4اء و���l10 ا� iي ا��ا��Ml

� ا�
�Hرة ���	ق �,- ا�,H1 أ"�س ا��  +,,HMرا� إ]�اء ا�,Sف ا���SMاض ا��M0g� O,10 ا�� i-  +ا��� O�

ا�� ا��rر],����� �^{M� @ ��	اض أن ا��M0g� .cا �
,H� دل��
���Sn 10 ���رض آ��gاد �\]� وV+ ا�S07ح  �V +V 2	�,� ا�
��� ا�  -
�

�ا��تM�7ا .  

�ى  ٦/بBأ��ل أ  

  

٣١  ��
�  ٣١    د�	�� ٣١    د����  د�	
��  ٣١     د���

٢٠٠٩    ٢٠١٠    ٢٠١٠    ٢٠٠٩  

  أ�= ر��ل  
�1D    أ�& ر��ل -��,�    دو)ر أ+��*�أ�&     دو@ر أ���?1أ�= 

٦ ٥٧٠    ٥ ٦٥٩  �,S�Mا� �H�M	�٢ ١٧٩    ٢ ٥٣٠  0ا�4   

٢ ٩٠١    ٢ ١١٣  O4وودا �ً��H�0 �ت ��  ٨١٤    ١ ١١٧  

ل  ١٣ ٨٥٦    ١٤ ٢١٠�R ٥ ٤٧١    ٥ ٣٣٤  أوراق  

��- ا   ٢٠٤    ٤٥٧ �H�M	

� ا���د�� ا�,Hت    ا�Z�
د ا�]��� ����H��

�,��[cا  

١٧٦    ٧٩  

٢٨    ٨١   ��[\�  ٣١    ١١  )٥ا��Bح ج (أ�ل ����,� 

  ٥٧٥    ١ ١١٢  أ�Nى  ٢ ٨٩٠    ١ ٤٩٤ 

٩ ٢٤٦    ١٠ ١٨٣    ٢٦ ٤٤٩    ٢٤ ٠١٤  

  

  



                       بنك صحار ش م ع ع  

 
  ٥١ من  ٢٢

�   إ��8�Kت -�_ ا���ا�� ا����

 10 �
  ٢٠١٠د�	
�� ٣١آ


�ك وودا�k  ٧/ب�� +�����ت �Bىأ ���9ق �
  ا�

   

٣١ ��
�د ٣١    د�	����    ٣١ ��  د�	
�� ٣١    د���

  ٢٠٠٩      ٢٠١٠    ٢٠١٠    ٢٠٠٩  

1?���  أ�= ر��ل  
�1D    أ�& ر��ل -��,�    دو)ر أ+��*�أ�&     أ�= دو@ر أ

      �,��

�� ا�����:        

١٠ ٠٠٠    ١٥ ٥٨٤  �Hق ا��" -�  ٦ ٠٠٠    ٣ ٨٥٠  �Rوض 

ك ا�Ncى  ١٢١    - ���� �H�M	
  -     ٤٦  ا��	���ت ا���ر�� ا�

٦ ٠٠٠    ٣ ٨٩٦    ١٠ ١٢١    ١٥ ٥٨٤  

      �,��[cا ��
����:        

١٢٣ ٠٦٧    ٤٠ ٠٠٠  �Hق ا��" -�  ١٥ ٤٠٠   ٤٧ ٣٨١  �Rوض 

١٥ ٤٠٠    ٤٧ ٣٨١    ١٢٣ ٠٦٧    ٤٠ ٠٠٠  

٢١ ٤٠٠    ٥١ ٢٧٧    ١٣٣ ١٨٨    ٥٥ ٥٨٤  

  

   ودا���Nkدات   ٨/ب

٣١ ��
� ٣١    د�	�� ٣١    د����  د�	
�� ٣١    د���

  ٢٠٠٩      ٢٠١٠    ٢٠١٠    ٢٠٠٩  

1?���  أ�= ر��ل  
�1D    أ�& ر��ل -��,�    دو)ر أ+��*�أ�&     أ�= دو@ر أ

              

  ٩٠ ١٠٠    ٣٩ ٠٣٨  ا���,� 10 ��ا�� ا�	��  ١٠١ ٣٩٧    ٢٣٤ ٠٢٦

  ٧ ٠٣٨    -  ا��7ار ZNل ا�	��  -    ١٨ ٢٨٠

  )٥٨ ١٠٠(    )٣٢ ٠٠٠(  ZNل ا�	�� ا�M"7داد  )٨٣ ١١٧(    )١٥٠ ٩٠٩(

  ٣٩ ٠٣٨    ٧ ٠٣٨  ���WD ا�	�� ا���,� 10  ١٨ ٢٨٠    ١٠١ ٣٩٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                       بنك صحار ش م ع ع  

 
  ٥١ من  ٢٣

�   إ��8�Kت -�_ ا���ا�� ا����

 10 �
  ٢٠١٠د�	
�� ٣١آ

  ودا�k ا�=�^ء   ٩/ب

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  إ��اد +|Aa ١٠/ب

٣١   ��
� ٣١    د�	�� ٣١    د����  د�	
��   ٣١    د���

٢٠٠٩    ٢٠١٠    ٢٠١٠    ٢٠٠٩  


�1D أ�= ر��ل    أ�& ر��ل -��,�    دو)ر أ+��*�أ�&     دو@ر أ���?1أ�=    
              

١٨ ١٨٢    ١٨ ١٨٢      �������- اcرا���1 ا�
ه ����[\�إ����ادات 

��  )٥ا��Bح ب (  �- ا��?

٧ ٠٠٠    ٧ ٠٠٠  

٧ ٠٠٠    ٧ ٠٠٠    ١٨ ١٨٢    ١٨ ١٨٢  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٣١ ��
� ٣١    د�	�� ٣١     د����  د�	
�� ٣١     د���

 ٢٠٠٩    ٢٠١٠    ٢٠١٠    ٢٠٠٩  

  أ�= ر��ل  
�1D    أ�& ر��ل -��,�    دو)ر أ+��*�أ�&     دو@ر أ���?1أ�= 

  ٢٠٨ ٤١٠    ١٧١ ٧٧٣  a	���ت ]�ر��  ٤٤٦ ١٦٤    ٥٤١ ٣٢٥

٣٠٢ ٩٥١    ٢٤١ ٣٨٢  �,0V ت���	a  ٩٢ ٩٣٢    ١١٦ ٦٣٦  

١ ٨٤٢ ٦١٣    ١ ٣٧٨ ٠٣٦  �[c O4٥٣٠ ٥٤٤    ٧٠٩ ٤٠٦  ودا  


�ن  ٣ ٤٢٨    ١ ٤٦٢� ��  ٥٦٣    ١ ٣٢٠  a	���ت ه�

٨٣٢ ٤٤٩    ٩٩٩ ١٣٥    ٢ ٥٩٥ ١٥٦    ٢ ١٦٢ ٢٠٥  

              

       -4���        :ا�0cاد ا�

  ٤ ٤٩٨    ٣٠ ١٧٦  وداO4 ]�ر��       ٧٨ ٣٧٩    ١١ ٦٨٣

٢٢ ١١٤    ٩٥ ٠٠٠       �[c O4٣٦ ٥٧٥    ٨ ٥١٤  ودا  

٣٠٢ ٩٥١    ٢٤١ ٣٨٢       �,0V O4٩٢ ٩٣٢    ١١٦ ٦٣٦  ودا  

       -4���        :ا��lآ�ت ا�

  ٢٠٣ ٩١٢    ٦٧٩ ٢٣٠  وداO4 ]�ر��       ١ ٧٦٤ ٢٣٤    ٥٢٩ ٦٤٢

٤٢٤ ٠٤٩    ١ ٢٨٣ ٠٣٦       �[c O4٤٩٣ ٩٦٩    ١٦٣ ٢٥٩  ودا  

  ٥٦٣    ١ ٣٢٠  أ�Nى       ٣ ٤٢٩    ١ ٤٦٢

٨٣٢ ٤٤٩    ٩٩٩ ١٣٥    ٢ ٥٩٥ ١٥٦    ٢ ١٦٢ ٢٠٥  



                       بنك صحار ش م ع ع  

 
  ٥١ من  ٢٤

�   إ��8�Kت -�_ ا���ا�� ا����

 10 �
  ٢٠١٠د�	
��  ٣١آ

�ى   ١١/بBا��#ا+�ت أ  

٣١  ��
� ٣١    د�	�� ٣١      د����  د�	
��  ٣١      د���

٢٠٠٩     ٢٠١٠    ٢٠١٠    ٢٠٠٩  

  أ�= ر��ل  
�1D    أ�& ر��ل -��,�    دو)ر أ+��*�أ�&     دو@ر أ���?1أ�= 
              

٤٠ ٨٧٨    ٢٢ ٩٨٢  O0ا�� �H�M	�٨ ٨٤٨    ١٥ ٧٣٨  0ا�4   

�	�H�Mت �  ٤ ٨٨٣    ٤ ٨٢١ -,nq
  ١ ٨٥٦    ١ ٨٨٠  

ل  ١٣ ٨٥٤    ١٤ ٢١٠�R ٥ ٤٧١    ٥ ٣٣٤  أوراق  

٨٦    ٣٩  �	a ت�� �H��� O0ا�� �H�M	�  ١٥    ٣٣  

د ا�]������ ���
����Zت     ٨٣    ٥٦٩����H��� ا���د������ �����
,Hا�

�,��[cا  

٢١٩    ٣٢  

٣ ٦٣٦    ١ ٩٣٢  O0ا�� ��M	�  ٧٤٤    ١ ٤٠٠  ا��اد ����1 

�	�H�Mت أ�Nى و��SSrت  ٦ ٤٢٤    ٥ ٥٦١  ٢ ١٤١    ٢ ٤٧٣  

١٩ ٢٩٤    ٢٦ ٨٩٠    ٦٩ ٨٤٤    ٥٠ ١١٤  

      -,nq
�	�H�Mت ا�  1�� �
        :آ

٥٧٩    ٣٢٢  ���rا� ���WD O0���  ١٢٤    ٢٢٣   

�ا��ت أ�Nى  ٤ ٣٠٤    ٤ ٤٩٩M١ ٧٣٢    ١ ٦٥٧  ا�  

١ ٨٥٦    ١ ٨٨٠    ٤ ٨٨٣    ٤ ٨٢١  

1�� �
�� آ�rا� ���WD O0����ا��ت Mا���آ� 10 ا� �,��V:  

٣٢٢    ٢١٠   10 �
�ام آM�7٨١    ١٢٤  ����� ١ا  

  ٦٥    ١١١  ا�
�Sر�= ا�
�M�U  10 ا���y أو ا�r	�رة  ٢٨٨    ١٦٩

)٣١(    )٥٧(  � 0�
�� ا��rا� ���WD O0���  )٢٢(    )١٢(  

�ام آ
� ���WD 10 ا�	��  ٥٧٩    ٣٢٢M�7١٢٤    ٢٢٣  ا  

  

  د��ن �b,���       ١٢/ب

                       ��
,H� ���D�Uن ا�����M0 Oة ا"��H�Mق ����WV         ZN٥٠ل ا���م �Rم ا���� ����gار "���ات ا���� 1D��
ن ر���ل  �,��٧   ���	a ات و �,��W ��4�0ة    "��

���  آ��أس ا�
��ل ���0     .  �
��ل ^���D�Uن ا�اy4 ا���� ا�
�آ�ي ا��
�M� ،1D+ إ ��Mر ا����� �H�`٢و      �`��r
.   ��� اMa	��ب ����ل رأس ا�
��ل ��

ف �M+ "�اده�  �� ا�H�M"7ق �,�
� ا��4�nة "ف �M+ "�اده�  ��M0 jات" ��D�Uن ا��- ا��� �,"�"cا �
,Hا����  . ا�!�    1`��,Maا -��?M� i���

 ��	�� ��D�Uن ا�ي ا��Mاءأًً �-  �م % ����٢٠�" �?l� ا��7ار �
,R -�٢٠١٢ ��D�Uن ا�  .وا�WMDءًا ��Mر�� ا"�H�Mق ا���

  رأس ا���ل  ١٣/ب

2� sN�
ن رأ"
�ل ا���� ا�?M� ����� ع0�
١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠�-  ، وا�
�Sر وا� � �
,H� +W"� �aا  .,� �4	� ��	W+ ا�

ر 10 د�	
��  ١٠٠ ٠٠٠ �R٠٠٠م ا���� ���gار W
��� +W	�� �a1 واD�

� ر��ل  ,H� +W"م . ٢٠٠٦�HMا� ��  O0ا�� ��M	
آ�ن ا�
��� ا�

 �O ر"م إ��ار �اOR  �٠.٥٠٠!�i ا@آ�MMب ه +W	�� 1D�
�,� ا�p,� ا���د�� . ر��ل  
�1D ٠.٠٢٠ر��ل  

�ع ا��
�,� ا��M[10 ا

 10 �H��
�V�4+ ا�nV7ق  ��V j ٢٠٠٩ ���أ� ٢٦ا�  jإ� +W" ١٠آ� �aا��� �,	� ��	W+ ا� �
,H� +W"ذ��. أ j�  ا���,�  و���ءًا �nr��

1H�M
�- رأس ا�
�ل و�Rرd  .ر��ل  
��� 1D	W+ ٠.٠٥٠إ�j  ��	�اد ا� 1H�M
�!����  ا�
	�ه
,- �	�اد ا�H	� ا� �
V٥٠  10 �aا�,	� ��	W+ ا�

١٠  ������?1 اW"c+ ا���,� . ٢٠٠٩ O,
[ ��R -�  .ا�
V 1H�M+ د2�0 

 10 �
ن D	��  آ�ن ٢٠١٠د�	
�� ٣١آ?�
� -�eن ا�
�- رأ"
�ل ا���� �SrX �nS,� أو �O أ�0اد  �WVZ4+ آ��1��M% ١٠ا�
	�ه �Uأو أآ:

    

�� ا����ه��    -9د ا/\��  �,%  

  %١٥ر ٠٠        ١٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ا����p ا����,� ش م م

ن ا��Zط ا��X1D�!�	  ١٤ر ٥٧                   ١٤٥ ٦٩٠ ٣٤٠%  
  

  

  



                       بنك صحار ش م ع ع  

 
  ٥١ من  ٢٥

�   إ��8�Kت -�_ ا���ا�� ا����

 10 �
  ٢٠١٠د�	
��  ٣١آ

�ت  ١٤/ب>��8Rا  

  إ�8�<� %�,�,�  ١٤/١/ب

ن ا��lآ�ت ا���Mر�� ا��
�1D ���م D�R م�?ac �H0١٩٧٤و  ���V 1 ا�����  i��١٠ %1DD�H1 ا�`�,Ma@ا jإ� ��	ا� y10 ر��� -�إ�j أن  

�Rcل ا����  �1 ا�
1D ^�� رأ"D�H1 ا�`�,MaZ� +اآ�M
1D . ���� ا���,� ا�D�H1 ا�`�,Ma@ا -
BM� 7ب ا��Vأ -� �4�nا� ���
 ��٢٠ار �

��Sو�0ت ا��7ار -� 10�S��� 1 ا����
�	�ه -� �W�,S�V +V 1Mا� +W	�� �	,� .ا�,pMا� �
4�R 10 1`�,Ma@ح  - ا���آ� 10 ا�S07ا +V ت

�,?�
ق ا�Ha 10.  

  -�ما�8�<�   ١٤/٢/ب

���R �,� 1  �م`�,Maإ -�?V 3 إدارة ا�������
���  �Rر � Oز�M٤١٢ ��٥٠٠ ��	ل ا�ZN 1D�
  .ر��ل  

  ا�8�<� ا���� ا�=�د��  ١٥/ب

,a jإ� O,��� �a�M

�رات ا�UM"Z� ا���د�� �
,H�� 1

� ا���د�� ��10 ا�pM,� ا��Mاآ,H1 ا�`�,Maا -
BMر��
UM"@ا �
,R ض�nrDد أو ا���M"ا - .  

  ���� ا/��ل ����� ا��ا98  ١٦/ب

	Maا ��M	ـــــ�ب �ـــــ��cـــــ�10 اaالـــ�10 ا�cـــ�  �j �ــل ��	W+ ا� ١١٦ ٥٥٣ ٠٠٠ �
                   ٢٠١٠ د�	
�� 10٣١  آ

) ١٠٥ ٤٢٩ ٠٠٠   10 1D�
��) ٢٠٠٩د�	
��  ٣١ر��ل  	�
��1 اW"c+ ا���د�� إ��a j ا�  j� دي  ١ ٠٠٠ ٠٠٠ �٠٠٠د ـــــ�  +W"

4
� 10  وه1�Hا� +W"c٣١ �د ا  ��
  .٢٠١٠د�	

� واRر?��<�ت     ١٧/ب<�  ا)��#ا+�ت ا�=

�ا)��#ا+�ت  ١٧/١/ب <�  ا�=


�د M @ت ا���!N دي\Vي��M	

��Dت ا�Bوا� �
4�Hا�  jطإ���Vء  إرZ
  -  ���,���� O0���� 10ا���� ���a  د�� i[
� ا��
,�  - اcداء �� 

�Hا��.  

   

٣١   ��
� ٣١    د�	�� ٣١    د����  د�	
��   ٣١    د���

٢٠٠٩    ٢٠١٠    ٢٠١٠    ٢٠٠٩  

1?���  أ�= ر��ل  
�1D    أ�& ر��ل -��,�    ا�& دو)ر أ+��*�    أ�= دو@ر أ
              

٧٨ ٥٥٩    ١١٨ ٣٠٤  �
��Dت  ٣٠٧ ٢٨٣    ٢٠٤ ٠٤٩  

١٥٩ ٩٦١    ٧٣ ٦٨٣  
M ا����M	�  ٢٨ ٣٦٨    ٦١ ٥٨٥  �دات 

١٠٦ ٩٢٧    ١٧٩ ٨٨٩    ٤٦٧ ٢٤٤    ٢٧٧ ٧٣٢  

  

�ا��ت ا����,� a	i ا�H!�ع ا@�SMRديM�@ا �  :���� ا���ول أد�V d�Dآ,

  

٣١ ��
� ٣١    د�	�� ٣١    د����  د�	
�� ٣١    د���

٢٠٠٩    ٢٠١٠    ٢٠١٠    ٢٠٠٩  

1?���  ��ل  
�1Dرأ�=     ��ل -��,�رأ�&     ا�& دو)ر أ+��*�    أ�= دو@ر أ

١١٨ ٦٤٩    ٣٤ ٨٩٤  ��?a  ١٣ ٤٣٤    ٤٥ ٦٨٠  

��Hو@ت  ١٧٥ ١٥٨    ٧٣ ٨١٨  ٢٨ ٤٢٠    ٦٧ ٤٣٦  

  ١٥ ٣٥٤    ٨ ٩٤٨  ا���Mرة ا��و�,�  ٢٣ ٢٤٢    ٣٩ ٨٨١

٢٠ ٥١٧    ٤ ٤٧٥  O,�SV  ١ ٧٢٣    ٧ ٨٩٩  

٦٦ ٢٨٦    ٣٤ ٧٠١  �,��
  ١٣ ٣٦٠    ٢٥ ٥٢٠  ا�
\"	�ت ا�

  ١ ٦٢٠    ٧  �HD وا�SV@ت  ١٨    ٤ ٢٠٨

��ت  ٥٣ ٤٧٣    ٦٢ ٩٤٨�N  ٢٤ ٢٣٥    ٢٠ ٥٨٧  

٩ ٩٠١    ٢٢ ٨٠٧  �N٨ ٧٨١    ٣ ٨١٢  ىأ  

١٠٦ ٩٢٧    ١٧٩ ٨٨٩    ٤٦٧ ٢٤٤    ٢٧٧ ٧٣٢  

  



                       بنك صحار ش م ع ع  

 
  ٥١ من  ٢٦

�   إ��8�Kت -�_ ا���ا�� ا����

 10 �
  ٢٠١٠ د�	
�� ٣١آ

� واRر?��<�ت     ١٧/ب<�  )?��k( ا)��#ا+�ت ا�=

  ر?��<�ت)ا  ١٧/٢/ب

�l� دHا�� ��
BM� ���R��Mت ا��`��Vا���د��ا@ر �
,H��� ت�`��Vآ�ر �WV��^إ +M� �,��[ت أZ
  O,ن . اء و��
M4@�� �H��M

- ا@ر��V`�ت ا�BMV


�ن  ����دةا@ر��V`�ت M4ا ����M	�
�دات M ت وا�D�
�M!���ت  
Zء ا�����	��Dة � ����H
� �W
,
SV +V . ت�`��Vدة�ا@ر���  �U
V ن�
M4ا


�ن ���Mدا@ر��V`�ت ا��R +��HM� ���R��Mوض M4وا . O0د i�!MV 1ى وه�Nء أ�WDوط إ�X أو �M��^ ء�WMDار�� اV ت�`��VرZ� ن?V 10 ا���دة

�W�  م�M!���ت ا��0�M ا���Hي . ر" �Hا�� ����� 1��
��e� �Wا �,�B��� 3ورة أن �
�U إ] i�	1 ��ون ا�WM�V �R ت�`��Vا@ر ��V أن �,a

�,��HM	
  . ا�

 

٣١ ��
� ٣١    د�	�� ٣١    د����  د�	
�� ٣١    د���

٢٠٠٩      ٢٠١٠      ٢٠١٠    ٢٠٠٩  

  أ�= ر��ل  
�1D    أ�& ر��ل -��,�    دو)ر أ+��*�أ�&     دو@ر أ���?1أ�= 

              

٣ ٤٤٠    ٢ ٦٢٩  �,��
  ١ ٠١٢    ١ ٣٢٤  ار��V`�ت رأ"


�ن  ٥٤١ ٤٣٥    ٦٦ ٧٣٧M4@�� �H��M�  ٢٥ ٦٩٤    ٢٠٨ ٤٥٣  ار��V`�ت 

٢٦ ٧٠٦    ٢٠٩ ٧٧٧    ٥٤٤ ٨٧٥    ٦٩ ٣٦٦  

  

  ا��=�+^ت +k ا/<�اف ذات ا�=^%�  ١٨/ب


- ",�ق أ 
��2 ا@� ,M +W� ن?� 1Mآ�ت ا��l2 ا���,� وا�V2 وإدار,
�Zت �O ��� أ �Bء ���3 إدار2V و�	�ه���م ا���� �g]�اء H� د���

���y��S ه� �W,0 .إد ��R -�
�ده� M ا +Mر�� و���Mت ا�Z���Mأ"�س ا� j�  تZ���
  . ارة ا����MV+ هde ا�
���د �sSr أي �+ �M+ إ^��ت �RZ  اف ذات�`c �a�


� ��H��� ���Mوض ا�,0 .  

1��Mا� ����� اcر��ة وا��7ادات وا�
�Sو�0ت ا�����V  - اc`�اف ذات ا��j�  �RZ ا��� 1��
  :إ]

٣١ ��
� ٣١   د�	�� ٣١   د����  د�	
�� ٣١    د���

٢٠٠٩    ٢٠١٠   ٢٠١٠   ٢٠٠٩  

���?1أ�= دو@ر أ  �*��  أ�= ر��ل  
�1D    أ�& ر��ل -��,�  أ�& دو)ر أ+

          

�ت  )أ(  ٦٧ ٣٨٥    ٣٦ ٩٠٤Cوض وا���� ١٤ ٢٠٨   ٢٥ ٩٤٣ ا��

 ١٩ ٣٨٩   ١٨ ٨٦٩ ا��دا�k  )ب(  ٤٩ ٠١٢    ٥٠ ٣٦٢

    ا�@�+�� %���� ا�AB9  )ج(      

 ٩٦٦   ٢٠٩ إ��ادات 0ا�4  ٥٤٣  ٢ ٥٠٩

��Sو�0ت 0ا�4  )١ ٣٤٥(  )٦ ٣٩٧( )٢ ٤٦٣(   )٥١٨( 

    +*���ت اRدارة ا�=��  )د(      

٥ ٧٥٤  ٤ ٩١٧  �[cة ا�,SR O0��� ١ ٨٩٣   ٢ ٢١٥ رواiV و

  

١٥٣  

    

 ٥٩   ٥٨ +*���ت �K8ر ���aت +��P اRدارة  )هـ(  ١٥٢

  

  

  

  

  

  

  

  



                       بنك صحار ش م ع ع  

 
  ٥١ من  ٢٧

�   إ��8�Kت -�_ ا���ا�� ا����

 10 �
  ٢٠١٠ د�	
�� ٣١آ

  ا���� ا�=�د�� ��دوات ا�����  ١٩/ب

ي�� �WR�H�M"ر�� ا�V jMa ءZ

� ا���د�� ���Hوض ا������. ا���� ا@�nMaظ ��Hوض و"�= ا��,H�� ل���"�rMام V ��e� ��,MD  �,��V+ ا�

��^�
����ل SN+ ���دل ا�
��@ت ا�	��4ة ���	ق ���4�nة  ��R jوض ذات ��د و�Xوط  jدًا إ���M"م اSr
��ى ا���� أن . ا��0�M ا���Hي ا�

 �
,Hار��ا�Mا� ��V -�
� ا�����M0 10 آ� �Vر�� ,Hه��ً�  - ا�[ �ً0ZMNا =�MrV @ �,��
  . ا���د�� �wدوات ا�


� ا���د�� ,H��� �,��
م ا�Srل وا��cا �,��nV 1��Mا���ول ا� y�� )�H�M	
ا�4 ا�nه1  �,2 10 ) ��ون ا� �
 : ٢٠١٠د�	
��  ٣١آ

  
  

�  ٣١آ��  �� �  ٢٠١٠د���

  

  

9�
  ا�

    

�وض    %  

�
  وذ+� +9�

    

 �C�*ا��

  ا��iCWة

    

ا����ح 

k���  

+��Pع   

 ��ا��

���  ا���9

    

  ا���� ا�=�د��

  
  

ر��ل أ�& 

�,��- 

أ�& ر��ل   

�,��- 

أ�& ر��ل   

�,��- 

أ�& ر��ل   

�,��- 

أ�& ر��ل   

�,��- 

أ�& ر��ل   

�,��- 

                        

  ١٠٤ ٢٧٨    ١٠٤ ٢٧٨    -    -    ٩٧ ٧٤٨    ٦ ٥٣٠ ���HD وأر��ة ��ى ا���� ا�
�آ�ي

ك  ���� -��� ��M��	�ووداO��4 أ���Nى    

 -� �Hق ا��"  

-    ١٢٥ ٢٣٧    ١٢٥ ٢٣٧    -    -    ١٢٥ ٢٣٧  

  ٨٩٧ ٢٥٩    ٨٩٧ ٢٥٩    -    -    ٨٩٧ ٢٥٩    -  �Rوض و"�=


�راتUM"١٠٧ ١٤٩    ١٠٧ ١٤٩    ١٠٣ ١٠٩    ٤ ٠٤٠    -    -  ا  

  ١ ٢٣٣ ٩٢٣    ١ ٢٣٣ ٩٢٣    ١٠٣ ١٠٩    ٤ ٠٤٠    ١ ١٢٠ ٢٤٤    ٦ ٥٣٠  ا����Pع 

 ��M	�ك ووداO4 أ�Nى �	ق ����

�Hا�� 

  

-  

    

-  

    

٥١ ٢٧٧  

    

-  

    

٥١ ٢٧٧  

    

٥١ ٢٧٧  

O4دات ودا�WX -    -    ٧ ٠٣٨    ٧ ٠٣٨    -    ٧ ٠٣٨  

�- ا��
Zء O4٩٩٩ ١٣٥    ٩٩٩ ١٣٥    -    ٩٩٩ ١٣٥    -    - ودا  

��D�^ ن  ٥٠ ٠٠٠    ٥٠ ٠٠٠    -    -    ٥٠ ٠٠٠    -  د�

  ١ ١٠٧ ٤٥٠    ١ ١٠٧ ٤٥٠    -    ١ ٠٥٧ ٤٥٠    ٥٠ ٠٠٠    -  ا����Pع 

  

  
  

 10 �
  ٢٠٠٩د�	
��  ٣١آ

  
  

  النقد

        
  قروض 

  وذمم مدينة

    
التكلفة 
  المطفأة

    
المتاح 

  للبيع

مجموع   
القيمة 

  الدفترية

    
القيمة 
  العادلة

أ�= ر��ل   

1D�
  

أ�= ر��ل   

1D�
  

أ�= ر��ل   

1D�
  

أ�= ر��ل   

1D�
  

أ�= ر��ل   

1D�
  

أ�= ر��ل   

1D�
  

                        
  ١٣٢ ٢٧٠    ١٣٢ ٢٧٠    -    -    ١٢٧ ٦٨٣    ٤ ٥٨٧ ���HD وأر��ة ��ى ا���� ا�
�آ�ي

ك  ووداO��4 أ���Nى     ���� -��� ��M��	�

 -� �Hق ا��"  

-    ٢٠ ٢٨٠    ٢٠ ٢٨٠    -    -    ٢٠ ٢٨٠  

  ٧٨٦ ٧٨٤    ٧٨٦ ٧٨٤    -    -    ٧٨٦ ٧٨٤    -  �Rوض و"�=


�راتUM"٦١ ٦٩٠    ٦١ ٦٩٠    ٦١ ٦٩٠    -    -    -  ا  


ع �
  ١ ٠٠١ ٠٢٤    ١ ٠٠١ ٠٢٤    ٦١ ٦٩٠    -    ٩٣٤ ٧٤٧    ٤ ٥٨٧  ا�

�� ��M��	�   -���ك ووداO��4 أ���Nى ����

�Hق ا��" 

-    -    ٢١ ٤٠٠    ٢١ ٤٠٠    -    ٢١ ٤٠٠  

O4دات ودا�WX -    -    ٣٩ ٠٣٨    ٣٩ ٠٣٨    -    ٣٩ ٠٣٨  

�- ا��
Zء O4٨٣٢ ٤٤٩    ٨٣٢ ٤٤٩    -    ٨٣٢ ٤٤٩    -    - ودا  


ع �
  ٨٩٢ ٨٨٧    ٨٩٢ ٨٨٧    -    ٨٩٢ ٨٨٧    -    -  ا�

  



                       بنك صحار ش م ع ع  

 
  ٥١ من  ٢٨

�   إ��8�Kت -�_ ا���ا�� ا����

 10 �
  ٢٠١٠ د�	
�� ٣١آ

  )O��V( ا���� ا�=�د�� ��دوات ا�����  ١٩/ب

  
  

�  ٣١آ��  �� �  ٢٠١٠د���

  

  

9�
  ا�

    

�وض    %  

�
  وذ+� +9�

    

  ا��*�C� ا��iCWة

    

k�  ا����ح ��

   ��+��Pع ا��

���  ا���9

    

  ا���� ا�=�د��

  
  

أ�& دو)ر 

�*�� أ+

أ�& دو)ر   

� �*�أ+

أ�& دو)ر   

�*�� أ+

أ�& دو)ر   

�*�� أ+

أ�& دو)ر   

�*�� أ+

أ�& دو)ر   

�*�� أ+

                        

  ٢٧٠ ٨٥٢    ٢٧٠ ٨٥٢    -    -    ٢٥٣ ٨٩١    ١٦ ٩٦١ ���HD وأر��ة ��ى ا���� ا�
�آ�ي

ك���� -��� ��M��	�ووداO��4 أ���Nى   

 -� �Hق ا��"  

-    ٣٢٥ ٢٩١    ٣٢٥ ٢٩١    -    -    ٣٢٥ ٢٩١  

  ٢ ٣٣٠ ٥٤٣    ٢ ٣٣٠ ٥٤٣    -    -    ٢ ٣٣٠ ٥٤٣    -  �Rوض و"�=


�راتUM"٢٧٨ ٣٠٩    ٢٧٨ ٣٠٩    ٢٦٧ ٨١٥    ١٠ ٤٩٤    -    -  ا  

  ٣ ٢٠٤ ٩٩٥    ٣ ٢٠٤ ٩٩٥    ٢٦٧ ٨١٥    ١٠ ٤٩٤    ٢ ٩٠٩ ٧٢٥    ١٦ ٩٦١  ا����Pع 

��M����	�ك ووداO����4 أ�����Nى  �� ������

�Hق ا��	� 

-    -    ١٣٣ ١٨٨    ١٣٣ ١٨٨    -    ١٣٣ ١٨٨  

O4دات ودا�WX -    -    ١٨ ٢٨٠    ١٨ ٢٨٠    -    ١٨ ٢٨٠  

�- ا��
Zء O4٢ ٥٩٥ ١٥٦    ٢ ٥٩٥ ١٥٦    -    ٢ ٥٩٥ ١٥٦    -    - ودا  

��D�^ ن  ١٢٩ ٨٧٠    ١٢٩ ٨٧٠    -    -    ١٢٩ ٨٧٠    -  د�

  ٢ ٨٧٦ ٤٩٤    ٢ ٨٧٦ ٤٩٤    -    ٢ ٧٤٦ ٦٢٤    ١٢٩ ٨٧٠    -  ا����Pع 

  

  
  

  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١كما في 

  

  

�Hا��  

    

  �Rوض    

����� +�  وذ

    

  ا��n�?M ا�
!n}ة

    


�Mح ���,Oا�  

   �
,Hع ا�
��

���M0ا��  

    


� ا���د��,Hا�  

أ�= دو@ر   

1?��� أ

أ�= دو@ر   

1?��� أ

أ�= دو@ر   

1?��� أ

أ�= دو@ر   

1?��� أ

أ�= دو@ر   

1?��� أ

أ�= دو@ر   

1?��� أ

                        

  ٣٤٣ ٥٥٨    ٣٤٣ ٥٥٨    -     -     ٣٣١ ٦٤٤    ١١ ٩١٤ ���HD وأر��ة ��ى ا���� ا�
�آ�ي

 -��� ��M��	�ك  ووداO��4 أ���Nى   ����

 -� �Hق ا��"  

 -    ٥٢ ٦٧٥    ٥٢ ٦٧٥    -     -     ٥٢ ٦٧٥  

  ٢ ٠٤٣ ٥٩٥    ٢ ٠٤٣ ٥٩٥    -     -     ٢ ٠٤٣ ٥٩٥    -   �Rوض و"�=


�راتUM"١٦٠ ٢٣٤    ١٦٠ ٢٣٤    ١٦٠ ٢٣٤    -     -     -   ا  


ع �
  ٢ ٦٠٠ ٠٦٢    ٢ ٦٠٠ ٠٦٢    ١٦٠ ٢٣٤    -     ٢ ٤٢٧ ٩١٤    ١١ ٩١٤  ا�

 ��M����	�ك ووداO����4 أ�����Nى  ��������

	��Hق ا�� 

 -     -    ٥٥ ٥٨٤    ٥٥ ٥٨٤    -     ٥٥ ٥٨٤  

O4دات ودا�WX  -     -    ١٠١ ٣٩٧    ١٠١ ٣٩٧    -     ١٠١ ٣٩٧  

�- ا��
Zء O4٢ ١٦٢ ٢٠٥    ٢ ١٦٢ ٢٠٥    -     ٢ ١٦٢ ٢٠٥    -     -  ودا  


ع �
  ٢ ٣١٩ ١٨٦    ٢ ٣١٩ ١٨٦    -     ٢ ٣١٩ ١٨٦    -     -   ا�

  

  

  

  



                       بنك صحار ش م ع ع  

 
  ٥١ من  ٢٩

�   إ��8�Kت -�_ ا���ا�� ا����

 10 �
  ٢٠١٠ د�	
�� ٣١آ

 )O��V( ا���� ا�=�د�� ��دوات ا�����  ١٩/ب

 3,H� 1��M1 ا���Wا� �	�	Mام ا��rM"�� ا���د�� +,H10 �ا���� ا� ���rM	

� ا���د�� ا��V 1M?3 أه
,� هde ا�
�ZNت ا�,H�Oت  و��"�,Hا�:   

ى اcولM	
ك10 أ"اق اcوراق ا�
��,� ا��l!� ) �,� ا�
����( ا�
�ر]� أ"��ر ا�	ق: ا�?S�� ا��H��!M
.  

1D�Uى ا�M	
����Xة  �!���H ، إ�� ا�
�و�Dأ"��,i ا�j�  +,,HM أ"�س ا�
�ZNت : ا�)ZU��ZU( ة�,� ����H��!� �X أو) �c"��رآ:  : �HMl
ا�

�- اc"��ر( . ��nا� deه �
lVك ا�و?S�
,H
ك 10 أ"اق اcوراق ا�
��,� ا��l!� � ا�
�ر]� أ"��ر ا�	ق: ��"�rMام  ا�?Sا�� ��^�

 :��M�V 

1 �
?-  ا�
�ر]� اc"��رMا� ���Wت ا�ZN�

,O ا�[ �,a ى�Ncا +,,HMا� i,��"أو أ ، �lا�� -� �Rق أ
�^�� أو ��W��l 10 ا�	�ك ?S�

 �WMuaZ��H��!� ق����Xة �- �,��Dت ا�	 �,�.  

���Uى ا�M	
�� ا�1M @    :ا��Wت ا�ZN�
��W�uaZأ"��,i ا��rM"g� +,,HMام ا� -?

� أ"�ب . �l� �,a دواتcآ� ا -
BM� ب�"cا اeه

�V �W�uaZ}^,� ه�م  �HV j,,+ اcدوات -?
� @ 1Mت ا�ZN�
�� �
��W�uaZ آ -?

�  ��D�,� jت �M�V @ تZN�� +,,HMا�  . =�Sا ا�eوه

� i�!MV �,a �W��l�
�دا  �j أ"��ر �Xاء cدوات M ا �W
,,HV +M� أدوات -
BM� ب�!���WMuaZ أو ا�M0ا��ت  -?
� @ ��- Z���Vت ه�

���W أن �V?3 ا��nوق �,- اcدوات.    


� ا���د�� ,Hلا��w� ت���اM�@ق وام  �j أ"�س أ"��ر ا�	HV �!lD ق" 10 �Wاو��V +M� 1Mا� �,��
   .ا�
�ر]� ا�

 y�
�  ا��W"�,R +M� 1M ا�
��,� ا���ول أد��V d�D,� اcدوات�,H��� ة�Mnا� ���WD 10 ا���د����
BM
�-  ا� ، ���HM1 ا������Wا� �	�	Mى 10 ا�M	


�1Mا���د�� ا� �
,H� �W[إدرا +M�  ا���د�� �
,Hس ا��,H� .  

  

    ٣١  ��  ٢٠٠٩د�	
��  ٣١    ٢٠١٠د���

ى     ا����Pع    ٣ا�����ى     ١ا�����ى     M	
ى     ١ا�M	

ع    ٣ا��
  ا�

أ�����& ر������ل     

�,��-  

أ�����& ر������ل    

-�,��  

أ������& ر�������ل   

�,��-  

أ�������= ر��������ل   

1D�
   

أ����������= ر�����������ل    

1D�
   

  أ�= ر��ل  

 1D�
   

                          
ل ا�
�HM����l ا�
�������Hة   �����cا

�`�r
  ��pض إدارة ا�

    

٧٩  

  

  

  

-  

    

٧٩  

    

١٧٦  

    

 -  

    

١٧٦  


�رات UM"7٦١ ٦٩٠    ٣٤٨    ٦١ ٣٤٢    ١٠٧ ١٤٩    ٢ ٩٢٧    ١٠٤ ٢٢٢    ا  

    ٦١ ٨٦٦    ٣٤٨    ٦١ ٥١٨    ١٠٧ ٢٢٨    ٢ ٩٢٧    ١٠٤ ٣٠١  

                          

�ا����تM�7ة   ا���H��
ا�
�HM��l ا�

�`�r
  ��pض إدارة ا�

  ٢١٩    -     ٢١٩    ٣٢    -    ٣٢  

  

    ٣١  ��  ٢٠٠٩د�	
��  ٣١    ٢٠١٠د���
ى     ا����Pع    ٣ا�����ى     ١ا�����ى     M	
ى     ١ا�M	

ع    ٣ا��
  ا�

أ������& دو)ر     

�*��  أ+

أ������& دو)ر   

�*��  أ+

أ��������& دو)ر   

�*��  أ+

= دو@ر أ���������  

1?���  أ

أ����������������= دو@ر   

1?���  أ

أ������������������= دو@ر   

1?���  أ

                          
ل ا�
�HM����l ا�
�������Hة   �����cا

�`�r
  ��pض إدارة ا�

    

٢٠٥  

    

-  

    

٢٠٥  

    

٤٥٧  

    

 -  

    

٤٥٧  


�رات UM"7١٦٠ ٢٣٤    ٩٠٤    ١٥٩ ٣٣٠    ٢٧٨ ٣٠٩    ٧ ٦٠٢    ٢٧٠ ٧٠٧    ا  

    ١٦٠ ٦٩١    ٩٠٤    ١٥٩ ٧٨٧    ٢٧٨ ٥١٤    ٧ ٦٠٢    ٢٧٠ ٩١٢  

                          

�ا����تM�7ة   ا���H��
ا�
�HM��l ا�

�`�r
  ��pض إدارة ا�

  ٥٦٩    -     ٥٦٩    ٨٣    -    ٨٣  



                       بنك صحار ش م ع ع  

 
  ٥١ من  ٣٠

�   إ��8�Kت -�_ ا���ا�� ا����

 10 �
  ٢٠١٠ د�	
�� ٣١آ

  ا/دوات ا����� ا��@���  ٢٠/ب

�
- أدوات BMV 1Mت ا�Z���
اع ا�Dأ -�ل 10 ا����� N���� م ا����H� دي�,M @ط ا�l10 إ`�ر ا���HMl� �,�� . �H  1ه �HMl
اcداة ا�
��,� ا�

�X\
�- اcدوات ا�
��,� أو ا�
��ل ا@"�M@�1 أو ا� �Uة أو أآ�aآ�ت 10 "�� وا��Mا� j�  ت� 0�

� 2,0 ا�M�V -,0�` -,� 1���V+ و�= . 

HMl
�- ]�iD ا���� أدd�Dاcدوات ا�
��,� ا� ���rM	
  :� ا�

  @���ا�� ا/دوات ا�����أ,�اع   ٢٠/١/ب

 �,���
�� أو "��� أو أداة   O,�� اء أو�l� ��د ا�]�� ه1 اR�nV,�ت ���R��V إHدا�����  .10 ا�
	�V 10 ��HMر�� ���د �	�� 

د H �B��H

�B��Hه1 اR�nV,�ت ���R��V �,- `�0,-  ا��  �,��[cت اZ
���� ���HVي ���دا��4�nة أو �0وق ��ف ا�� jدًا إ���M"ا . ��	����

د H����B��H  10 ا���دة ����HM

�� وا�aة���@ت ا��4�nة ��MVدل اc`�اف ا��� �����HV �
,R jدًا إ���M"ة ا�,pM
���@ت ا��4�nة ا��M��U وا�.  


�- ا�	�O أو ا��
Zت اc]��,� أو اcداة ا� -,����Hار  O,� اء أو�X 10 ���ام إM�@ا��� و�,3 ا �H�V ���R��V ت�,R�nVرات ه1 ا�,rا�,�� ��	� �

���دة �,�����د أو 10 أي وZN �Rل �M0ة ز 1��HM	��� ا����. ���د إ�� �V 10ر�� ��M� 24Z
  -  ���,���� �
� وN,�رات N 10 �H0,�رات ا��


�ر"� �lDط ��y ا�r,�رات. ��r`� ا��4�nة
م ا���� �H� @.  

�  ٢٠/٢/بWEاض ا���n/ 9رةFأو ا�� ��� oCا��@���ت ا����  

�ا��2Vآ��ء �- إدM2 وا��2 �
�r`� ا��
Zت  ارة أ����V �,nrV ض�p� �,!pM10 أ��اض ا� �HMl
م ا���� ��"�rMام اcدوات ا�
��,� ا�H�

��r`� ا��� �H�VV . و���@ت ا��4�nة O,
[ �� �,�,Vا�M"7ا �,!pMا� jإ���0 إ� ��RM��Zت ������دة و �,���4
� ا�
�آ� pM�R!,� أدوات 

1��
  .ا�

د ��ف ا��
Zت اc]��,� ا�]�� وا�r,�رات �	�rMم اH  �����B��H�
Zت ���دة و  �`�r� �� �,!pM�� تZ
د  .ا��H  م ا�����rM	� �
آ

 ��	D j�  ظ�n��� تZ
�- ا�� � 
�� �`�r� �� �,!pM� ��[ا� �,��[cت اZ
ات ا�
��دة �- ا���� ا�
�آ�ي % ��٤٠ف ا���n��

1D�
  . ا��

  

  jم ا���� ���0��7 إ��rM	� تذ��@��� �B��H� �`�r� �� �,!pM�� �4ة�n�0 ا��Mي ا��Hت  ا��@���ا�����X  - ��� ا��Hوض وا�داO4 ذات 

�M��U�4ة ا��nا�.  

  

ل 0Nوا�� �,��
�ا��ت ا�M�@ل وا�cا �,�	V ر�� إ �دة ���` -  �,�,Vا�M"إ �,!pV اء�[g� م�,Hا� +M� �4ة�nت ا�@��� �`�r
� ��	����1 

���@ت ا��4�nة �`�r� -� �Sa �,!pM� ت �4�0ة@��� �B��H� . +MV �,!pMا� -  ���rا� ��"��
وa,� أن ا�pM!,� ا�M"7اV @ �,�,V\ه� ��

  .ا�
��"��  - اcدوات ا�
��,� ا�
�HMl ذات ا�j�  ��S أ�WD أدوات ��
�M]�ة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                       بنك صحار ش م ع ع  

 
  ٥١ من  ٣١

�   إ��8�Kت -�_ ا���ا�� ا����

 10 �
  ٢٠١٠ د�	
�� ٣١آ

  )O��V( ا/دوات ا����� ا��@���  ٢٠/ب

�  ٢٠/٢/بWEاض ا���n/ 9رةFأو ا�� ��� oCا��@���ت ا���� )O��V(  

D��� �,R�y ا���ول ا�1��M ا�H,+ ا���د�� ا�
]�� وا�	���� �wدوات ا�
��,� ا�
�HMl آ
� �V 10ر�� ا����HM وا���V 1Mدل ا�H,+ ا�	� ����
i ا�

���� ا��c ذي ا�c�� ��Sداة ا�
�HMl وا�
��ل ا�
�]�1 أو ا�
\c �W�,��V +V 1M� . �X]� و��Mر�� ا@"�H�Mقا������HM ا ا�
��� ا����HMي ه


� ا�
�HMlت,R 10 ات�,pMس ا��,R 2�[
� +M� يeس ا��"cا   .وه

  

  

� ٣١آ�� �� �   ٢٠١٠ د���

�ة وا)\����ق                                                                          �Cا� d�8 ���  ا������ ا���9�

  ���� B٣^ل     ا������ ا���9��N١٢-٣    أ ��Nات ٥ _إ� ١    أ�
\  

 أ�& ر��ل -��,�   أ�& ر��ل -��,�   أ�& ر��ل -��,�   أ�& ر��ل -��,�  

                
  

 ��
aت أ^�=� Aa� اء�N ٧٥ ٥٣٢    ٢٥٣ ٧٦٧    ٣٢٩ ٢٩٩ -��د    -  

�-��
aت أ^�=� Aa� k  -    ٧٥ ٥٨١    ٢٥٤ ٣٠٢    ٣٢٩ ٨٨٣ �د �

 دو)ر أ+��*�أ�&    دو)ر أ+��*�أ�&    دو)ر أ+��*�أ�&    دو)ر أ+��*�أ�&   

                

 ��
aت أ^�=� Aa� اء�N ١٩٦ ١٨٧    ٦٥٩ ١٣٥    ٨٥٥ ٣٢٢ -��د    -  

��
aت أ^�=� Aa� k  -    ١٩٦ ٣١٤    ٦٦٠ ٥٢٥    ٨٥٦ ٨٣٩ -��د �

  

  

                   10 �
  ٢٠٠٩د�	
��  ٣١آ

  ا�
���� ا�a �����HM	i ا��Mnة وا@"�H�Mق                                                                          

  �����HMا� ����
ات ٥- ١    �WXأ ١٢- ٣    أ�WX ZN٣ل     ا��"  

  1D�
 أ�= ر��ل  
�1D   أ�= ر��ل  
�1D   أ�= ر��ل  
�1D   أ�= ر��ل  

                
د �Xاء /]� ��
Zت أ]��,� H  ٨ ٤٣٩    ١٠٤ ١٢٢    ١١٢ ٥٦١     -  


Zت أ]��,��� �[/ O,� دH  ٨ ٤٢٢    ١٠٤ ٠٣٧    ١١٢ ٤٥٩     -  

 دو@ر أ���?1أ�=    دو@ر أ���?1أ�=    دو@ر أ���?1أ�=    دو@ر أ���?1أ�=   

                
د �Xاء /]� ��
Zت أ]��,� H  ٢١ ٩١٩    ٢٧٠ ٤٤٧    ٢٩٢ ٣٦٦     -  


Zت أ]��,��� �[/ O,� دH  ٢١ ٨٧٥    ٢٧٠ ٢٢٦    ٢٩٢ ١٠١     -  

  

�ح ?�ز�k ا/ر���8ل ,�9��  ٢١/ب��+  

 ��	�� ���HD أر��ح Oز�V 3 ا7دارة����- ��R .  ���٢٠١٠م % ٦ا�MRح أ �Bء  �,

ا�H0 ا��"�� O��N ���Hر��ح ا��cا Oز�V ح�MH�

�� ا���د�� ا�	���ا�
	�ه
,- 10 ا��
,�� ا���.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                       بنك صحار ش م ع ع  

 
  ٥١ من  ٣٢

�   إ��8�Kت -�_ ا���ا�� ا����

 10 �
  ٢٠١٠ د�	
�� ٣١آ

  ا��Cا�9 اتإ��اد  ١/ج

  

٣١  ��
�  ٣١    ٢٠٠٩د�	��  ٣١    ٢٠١٠د����  ٢٠٠٩د�	
��  ٣١    ٢٠١٠د���
1?���  أ�= ر��ل  
�1D    أ�& ر��ل -��,�    أ�& دو)ر أ+��*�    أ�= دو@ر أ

              

٣ ٤٦٠    ٥٦١  �Hق ا��ك ووداO4 أ�Nى �	�� -��	�H�Mت   ٢١٦    ١ ٣٣٢   

  ٥١ ٧٥٧    ٥٦ ٥٦٣  �Rوض و"�= ���
Zء  ١٤٦ ٩١٧    ١٣٤ ٤٣٤

١ ٣٠٣    ١ ٨٤٤  �,���
�رات 10 أوراق UM"٧١٠    ٥٠٢  ا  

٥٢ ٦٨٣    ٥٨ ٣٩٧    ١٥١ ٦٨٠    ١٣٦ ٨٣٩  

  

  

�و��ت ا��Cا�9  ٢/جF+  

  

٣١  ��
�  ٣١    ٢٠٠٩د�	��  ٣١    ٢٠١٠د����  ٢٠٠٩د�	
��  ٣١    ٢٠١٠د���

1?���  أ�= ر��ل  
�1D    أ�& ر��ل -��,�    أ�& دو)ر أ+��*�    أ�= دو@ر أ
              

�	�H�Mت ���ك ووداO4 أ�Nى   ٤ ١١٧    ٧ ٢٩٦ -��Hق ا��"  ٢ ٨٠٩    ١ ٥٨٥  

�- ا��
Zء  ٦٠ ١٤٦    ٥٧ ٧٨٢ O4٢٢ ٢٤٦    ٢٣ ١٥٦  ودا  

  ٤ ٧٧١    ١ ٨٢٥  �WXدات إ��اع  ٤ ٧٤٠    ١٢ ٣٩٢

 -    ٣ ٢١٠  ��D�^ ن  -     ١ ٢٣٦  د�

٢٩ ٨٢٥    ٢٧ ٨٠٢    ٧٢ ٢١٣    ٧٧ ٤٦٨  

  

  

�ى  ٣/جB/ا AE@ادات ا���  إ�

  

٣١  ��
�  ٣١    ٢٠٠٩د�	��  ٣١    ٢٠١٠د����  ٢٠٠٩د�	
��  ٣١    ٢٠١٠د���
1?���  أ�= ر��ل  
�1D    أ�& ر��ل -��,�    أ�& دو)ر أ+��*�    أ�= دو@ر أ

              
١ ٧٩٨    ١ ١٥١  ��Mا� -��Zت ��
Zت أ]��,���10 أر��ح   ٤٤٣    ٦٩٢  

  ٥ ٦٩٦    ٣ ٨٥٤  )��10( أ��Vب و 
@ت  ١٠ ٠١٠    ١٤ ٧٩٥

  ١٥١    ٨٨  أر��ح ا��ادات   ٢٢٩    ٣٩٢

)٥    )٤٤   �,���
�رات UM"ا -��O,��� �a�Mأر��ح   ١٧(    ٢(  

٦ ٢٧٣    ٤ ٦٣٦    ١٢ ٠٤٢    ١٦ ٢٩٤  

  

  

�ى  ٤/جB/ا AE@و��ت ا���F+  

  

٣١  ��
�  ٣١    ٢٠٠٩د�	��  ٣١    ٢٠١٠د����  ٢٠٠٩د�	
��  ٣١    ٢٠١٠د���
1?���  أ�= ر��ل  
�1D    أ�& ر��ل -��,�    أ�& دو)ر أ+��*�    أ�= دو@ر أ

              
�� وا���7رات  ٣ ٥١٢    ٢ ٨٣٩�R7ا =,��?V  ١ ٠٩٣    ١ ٣٥٢  

��Sو�0ت plV,� وإدارة  ١١ ٩٧٦    ١١ ٠٧٠  ٤ ٢٦٢    ٤ ٦١١  

ر ]�	�ت ���3 ا7دارة  ١٥١    ١٥٣Ba ب��V٥٩    ٥٨  أ  

٥ ٤١٤    ٦ ٠٢١    ١٥ ٦٣٩    ١٤ ٠٦٢  

  

  

  



                       بنك صحار ش م ع ع  

 
  ٥١ من  ٣٣

�   إ��8�Kت -�_ ا���ا�� ا����

 10 �
  ٢٠١٠د�	
��  ٣١آ

�� ا�AB9  ٥/ج��<  

�y �� ا���G أو ا���Iرة ) أ[+  

٣١  ��
�  ٣١    ٢٠٠٩د�	��  ٣١    ٢٠١٠د����  ٢٠٠٩د�	
��  ٣١    ٢٠١٠د���
1?���  �1Dأ�= ر��ل  
    أ�& ر��ل -��,�    أ�& دو)ر أ+��*�    أ�= دو@ر أ

�و��ت       F+����Kا�        

  ١ ٠٨٦    ١ ٣٩٩  ا�����B ا����,�  ٣ ٦٣٤    ٢ ٨٢١

 -    ٥٤  �[\���Sوف ����1   ٢١     -  

٣ ٦٨٨    ٢ ٨٢١  �S

ع ا���  ١ ٠٨٦    ١ ٤٢٠  �0ت ا����B,�و

  

ن ����� ا��j�  �N ا��lآ�ت 10 ا�	�!�� ٢٠١٠ �OBr ا���� �����B ا���N 10  �مD�R ت���!M� i	a .4ا�Bا� i	M�V �Nا�� j�  i

 jDدcق ا��� اnV 1Mوا� ����B�� O��rل  ٣٠ا���
� 1D�
  %.١٢أ�= ر��ل  

  

  ا���W��� ) ب

  ٩ ١٠٨    ١١ ٦٤٠  ا�
��"�,� ���Mnة )r	��4ا�(أر��ح   ٣٠ ٢٣٣    ٢٣ ٦٥٨

٣ ٦١٨    ٢ ٨٣١  �N١ ٠٩٠    ١ ٣٩٣   ����� ا��  

٣٨    ٣٩  +Sr�� ����R �,� و�0ت�S�  ١٥    ١٥  

)٢٣(    )٥٢(  ,pا��7ادات ا�i4ا�B�� ����N �  )٢٠(    )٩(  

٥٥    ٣  �,��
  ١    ٢١  ا�����B ا�
\]�� ��	�� ا�

  

٢ ٨٢١  
  

  

٣ ٦٨٨  

  

��Sو�0ت �Nا�� �����  

  

١ ٤٢٠  
  

  

١ ٠٨٦  

               

�� ا��|�a�   )ج��Kأ��ل ا�  

٣١  ��
�  ٣١    ٢٠٠٩د�	��  ٣١    ٢٠١٠د����  ٢٠٠٩د�	
��  ٣١    ٢٠١٠د���
1?���  أ�= ر��ل  
�1D    أ�& ر��ل -��,�    ��*�أ�& دو)ر أ+    أ�= دو@ر أ

              

�رات   ٢٨    ٨٠UM"7ا j�  ا���د�� �
,Hت ا�Z���V  ٣١    ١١  

٣١    ١١    ٢٨    ٨٠  

  

�� ) د��Kا� ��?  

���D ا�����  �M+ ا�nV7ق ����+ cا O��j�  �,��
ام ��Bاi4 10 ا�زارة ا� c ا���� +,,HV ا��  .٢٠٠٩و  ٢٠٠٨ و  ٢٠٠٧ �uD �W[و -�أن  ��


����B� �H��M �وا� ، �a 10ل و]ده�،,����B70اi4 اا� 10 �
ن ذو ���j إذا  ��� 10 ا�
�آ� ا�
��1 ����� آ?V -� ��	�٣١ا�� ا� 

 ��
   . ٢٠١٠د�	
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                       بنك صحار ش م ع ع  

 
  ٥١ من  ٣٤

�   إ��8�Kت -�_ ا���ا�� ا����

 10 �
  ٢٠١٠د�	
��  ٣١آ

  ا/\�\� �����  )ا���Iرة/(ا���G  ٦/ج


� ��10 )ا�r	�رة/(ا���M� y+ إMa	�ب	H� +W	�� �,"�"cا yرةا� /(ا����	r( ��	�� y[�
"� ا�M
4
� ZNل ا�  �j ا��Hا� +W"cد ا�����	 .  

  

٣١    ��
د�	
٢٠٠٩  

  ٣١  ��  د���

٢٠١٠  

  ٣١    ��د���
٢٠١٠  

  ٣١    ��
د�	

٢٠٠٩  

1?���  أ�= ر��ل  
�1D    أ�& ر��ل -��,�    أ�& دو)ر أ+��*�    أ�= دو@ر أ
              

٢٦ ٥٤٥    ٢٠ ٨٣٧   yرة/(ا����	N( ��	��  ٨ ٠٢٢    ١٠ ٢٢٠  

  

  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  

    

  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  

 +W����"cد ا������� y[�����
"����� ا�M
 ا�

�����
,H�   �����	,� �������  �����aا��	����W+ ا�

4
� ZNل ا��Hا���	  ) =�c�� (  

  

  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  

    

  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  

  

  ٢٠ر ٨٣٧

  
  

  ٢٦ر ٥٤٥

 yرة /(��10 ا������	N(    -�  +W�	ا�

    )����,	�( 	��ا�

  ١٠ر ٢٢٠
  

  

  ٨ر ٠٢٢

  +W	�� �4ا��� j�  �,^{V �W� ن?� �R ���M�� ����R ار أ�� أدوات��g� +H� +� إذ أن ا���� =nr
�� �+ �M+  �ض رR+ ا���j�  �4 ا�	W+ ا�

�WM"ر�
� .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



                       بنك صحار ش م ع ع  

 
  ٥١ من  ٣٥

�   إ��8�Kت -�_ ا���ا�� ا����

 10 �
   ٢٠١٠د�	
��  ٣١آ

� ا�����  د>�Iإدارة ا��  

��Mr= ا�
�r`�ا��Wف  -� �,��
اردd ا��
��� رأ"
�ل ا���� وa �- . ا�u�� 1"�"cم إدارة ا�
�r`� ه �,��Mا� �`�r
���Mض ا���� ��

�,��
  :ا"�rMا�c 2دوا2V ا�


�ن •M4@ا �`�r�  

• ����r`� ا�	,  

��r`� ا�	ق •  

• �,�,plMا� �`�r
  ا�

  
�,� ا�?�,�  - و�O و��ا��R إ`�	
���3 ا7دارة ا� j�  OHV������ �`�r
�ا��ت . �ر  
� إدارة ا�M�@ل وا�cا ���� -�?M� 3��
�Rم ا�


� ا�
��دةWV@��� 10 ������ �`�r
��Mن  - و�O ور�� ",�"�ت إدارة ا��	� �

�ن وا�
�r`� وهM4@م . و���� اHV 3��

,O ���ن ا�[
�WM!lD3 ا7دارة  - أ��� jر�� إ��HV +��HM� �
uM��رة S�.  

  
�ام �M+ و�M�@وا �`�r
1 �ا]�WW ا���� ��pض و��a Oود ور���Rت ���"�� ا�Mا� �`�r
O ",�"�ت إدارة ا�
����M� ������ �`�r و��V,� ا�
��. �����ود�H
��ت ا��rت وا���M�

� ��M?3 ا�pM,�ات �q 10وف ا�	ق وا�uM��رة S� �`�r

� إدارة ا�uDا]�� ",�"�ت وأ�� +MV .

�ا���W�+WVف ا���� �- ZNل إMن أدواره+ وا�nq

,O ا�[ �W,0 +Wn� ءة��� ���Rر ��,� ��!V jوا7دارة ���2 إ� iر��Mاءات ا��[.  
  

�
,0 �`�r
�ام �	,�"�ت وإ]�اءات إدارة ا�
�r`� ������ و - ��ا]�� آ���n إ`�ر  
� إدارة ا�M�@ر�� ا -  ���	� ������ �,R�Mا� ���� 
 �WW[ا� 1Mا� �`�r
��� ���M1. ا������Nا��ا �,R�Mا"!� ا�� =4�q�	� �ة ���� ا�R�M,� 10 أداء هde ا� +MV . 1 �}داء�Nا��ا �,R�Mم ا�H�

�,R�Mا� ���� jإ� �W�4�MD -  ���HV +��HV +Mو� �`�r
��ا]��ت دور�� و��ا]��ت �,� دور�� �����Rت وإ]�اءات إدارة ا�.  

  

� ا)����ن  ١/د>�I+  

 �`�r�
�ن ه1 M4@ا �`�r�� ا��
,� أو ا�!�ف ا�
���H 10 اcداة ا�
��,�  - ا��0ء �  ���a 10 ا���� �W� ض��M� 1Mا� �,��
ا�r	�رة ا�

�
UM"@ا �,��
��W ا���� ���
Zء وا���ك ا�Ncى واcوراق ا��H� 1M= ا��	وض وا��Hا� -��ا��2V ا����R��M وه�nS� {l�V 1 أ"�",� Mر����� .


�ن ��cاض ا��HMر��  - إدارة M4@ا �`�r

,O آ�  ���� ا���Mض ��Vم ا���� ��را"� وH� �`�r
��r`� اZN7ل �- ]�iD �0د (ا� �U�

  ).و��r`� ا�H!�ع و��r`� ا����
  

� ا)����ن  ١/١/د>�I+ إدارة   

�نM4@ا �`�r���  - ر�� �	

�ن وا�
�r`� و]���W ا�M4@ا ���� jإ� ��nM� 3 ا7دارة����	�HM آ
� أن ه��ك . �Rم  �`�r�R	+ إدارة 

ل  
� ��1 أ��م ا��3,4 ا�e,n�Mي�	�:  
  

•  �`�r

�ن و�V +,,HVرج و�HVر�� ا�M4@ا +,,HVت و�D�
Bا`�ت ا��MXا �,!pM� ط�lات ا���aو O�
�ن ����lMور M4@ت ا�"�," ���,�
-,DاHوا� y4ا�ام �
M!���ت ا��M�@وا �,DD�Hوا� �,H,^Mوا7]�اءات ا�. 


�نو�O ه,?� ا� •M4@ت اZ,W	V ����Vد و�
M @ ��nM. 


�ن •M4@ا �`�r� +,,HVا]�� و�� . -  ���V 1Mا� �`�r

,�a O@ت ا���Mض ��[ +,,HM� 3��
��� �`�r

�ن وا�M4@م ���� اHV

�,��
 � ��R ا@ر��Vط ���HM+ ا�M	Z,Wت إ�j ا��
Zء �- ]�iD و�aة ا��
� ا��

�,�ت ا�����M. ا���ود ا�  OBrV  ا]��ت��و


�ت  .ا�M	Z,Wت إ�3nD j إ]�اءات ا�
�ا]��,,HMا� i	a -��M	
�- ��R ا� �`�r

�ن وا�M47ا ���� �H0ا
� ��eآ �,�
OBrV ا��

+W��� �
��� إ�,�W و�aات ا��V 1Mا�.  

�O أ`�اف �����H أو �H!� �ت ]�pا0,� أو ��� ,�  • y
�
ا�
�Sر و",�� و����� ( O	�� ���Hوض وا�	�=(ا��� �- �Vآ,� ا�


�ر��(ا�	ق وا���� UM"@ا �,��
 ).����	�� �wوراق ا�

•  �WMW[ا� +MV 1Mا� �,��
و�O وا@�nMaظ ��M� +,,HMرج ا�
�p� ������ �`�rض �SV,= ا�
�r`� وH0ً� ��ر]� ��r`� ا�r	�رة ا�

 . وا��Mآ,�  �j إدارة ��
�r`� ا�����ة

• �`�r
�ام و�aات ا���lط ���ود ا�Mا]�� ا���اع  Dا���� وأ �`�r�
��@ت ��Mrرة و� ���rا� ��V ��
BM� �W,�  �nM
ا�


�Mr= ا�H!� �ت ا�M� 1M+ . ا�
���Mت� �`�r
�م ا��nدي ودا�a �Nود �Vآ,�ات ا�M�
ا�M}آ�  �j ا��وام �- ا���Hء 10 دا�a �Nود ا�


�ةM	� �nS� ر��ه�. 
�aات ا�� •� �,SSrMرات ا��W
رة وا7ر�Xد وا�l
���ل إدارة ���HV �`�r+ ا� 2 10�

�ر"�ت 10 ا���� �}آ

� ���l أ�B0 ا�


�نM4@ا. 
  

 �`�r

�ن وا�M4@ا ���� -� ��n

�ن ا�M4@د ا�
M ود ا�a O� ������ ���rن ا��
M4@ت وإ]�اءات ا�"�," e,n�V �
���1p  �1 آ� و�aة  
������ .rا� �W��� �`�r
�aات ا���lط��ى و�aات ا���lط ]�Wت �����H 7دارة ا�� �,!
�M+ ا�H,�م . ��ة ا�SSrM,� 10 إدارة ا�
�r`� ا��

1�Nا��ا �,R�Mا� iD�[ -�
�ن ������ M4@ا i,��"ط وأ�lات ا���a� �
uM��
�,�ت ��ا]�� ��.  
  
  



                       بنك صحار ش م ع ع  

 
  ٥١ من  ٣٦

�   إ��8�Kت -�_ ا���ا�� ا����

 10 �
  ٢٠١٠د�	
��  ٣١آ

� ا�����  د>�Iإدارة ا�� )O��V(  

� ا)����ن   ١/د>�I+)��VO(  

� ا��=�ض �^����ن  ١/٢/د>�I+   

1��Mا� 
�ن آ
� �V 10ر�� ا�j�  ���HM ا���M4Z� ض��Mا� �`�r�:  

                                               ٣١  ��  ٢٠٠٩د�	
�� ٣١                                                            ٢٠١٠د���

إ����a ا���وض  
 ءوا���& ��=�^

ا\�]��رات ��    ودا�k �9ى �
�ك  
� أوراق +��

إ]
��1 ا��Hوض   
 وا�	�= ���
Zء


�رات 10    وداO4 ��ى ��ك  UM"ا
�,��� أوراق 

 أ�= ر��ل  
�1D  أ�=  ر��ل  
�1D   أ�= ر��ل  
�1D   أ�& ر��ل -��,�  أ�&  ر��ل -��,�   أ�& ر��ل -��,� 

                        
���  ٦١ ٦٩٠    ٢٠ ٢٨٠    ٧٩٩ ٤٥١    ١٠٧ ١٤٩    ١٢٥ ٢٣٧    ٩١٤ ٣٦٥  ا���� ا���9

ا���������� ا������� ?�����Pوزت ا)\��������ق و������    
����% �CI
?  

                      

 -�م� ٣٠ – ١  ٧ ١٣١    -    -    ٣ ٣٠٥     -     -  

 -�٩٢٨    -    -    ٥ ٧٦٢  �م ٦٠ – ٣١     -     -  

 -�٧١٥    -    -    ٤ ١١٤  �م ٨٩ – ٦١     -     -  

  ٨ ٧٧٤    -    -    ١٣ ١٨١     -     -  

�� ?�Pوزت ا)\����ق وا,yKCI ا������ ا�
����%  

  

٨ ٠٥٢  

    

-  

    

-  

  ١ ٩٣٢     -     -  

  ���nوز ا)\������ق و���P�? ����  ا����� ������ا��
��
KCI� ا��+  

  

٨٩٣ ١٣٢  

    

١٢٥ ٢٣٧  

    

١٠٧ ٤١٩  

    

٧٨٨ ٧٤٥  

    

٢٠ ٢٨٠  

    

٦١ ٦٩٠  

  

  
  

                                                 ٣١ ��  ٢٠٠٩د�	
�� ٣١                                                            ٢٠١٠ د���

إ����a ا���وض  
 وا���& ��=�^ء

ا\�]��رات ��    ودا�k �9ى �
�ك  
� أوراق +��

إ]
��1 ا��Hوض   
 وا�	�= ���
Zء


�رات 10    وداO4 ��ى ��ك  UM"ا
�,��� أوراق 

دو)ر أ�&  
�*�� أ+

دو)ر أ�&   
�*�� أ+

دو)ر أ�&   
*�� �أ+

أ�= دو@ر   
1?��� أ

أ�= دو@ر   
1?��� أ

أ�= دو@ر   
1?��� أ

                        

���  ١٦٠ ٢٣٤    ٥٢ ٦٧٥    ٢ ٠٧٦ ٤٩٧    ٢٧٨ ٣٠٩    ٣٢٥ ٢٩١    ٢ ٣٧٤ ٩٧٤  ا���� ا���9

ا���������� ا������� ?�����Pوزت ا)\��������ق و������    
����% �CI
?  

                      

 -�١٨ ٥٢٢    -    -    ٨ ٥٨٤  �م ٣٠ – ١     -     -  

 -�٦٠ – ٣١   -     -     ٢ ٤١٠    -    -    ١٤ ٩٦٦  م�

 -�١ ٨٥٧    -    -    ١٠ ٦٨٦  �م ٨٩ – ٦١     -     -  

  ٢٢ ٧٨٩    -    -    ٣٤ ٢٣٦     -     -  

 yKCI,وزت ا)\����ق وا�P? ا��� ����ا��
����%  

  

٢٠ ٩١٤  

    

-  

    

-  

  ٥ ٠١٨     -     -  

    ���nوز ا)\������ق و���P�? ���� ا����� ������ا��
��
KCI� ا��+  

  

٢ ٣١٩ ٨٢٤  

    

٣٢٥ ٢٩١  

    

٢٧٨ ٣٠٩  

    

٢ ٠٤٨ ٦٩٠  

    

٥٢ ٦٧٥  

    

١٦٠ ٢٣٤  

  

  

  



                       بنك صحار ش م ع ع  

 
  ٥١ من  ٣٧

�   إ��8�Kت -�_ ا���ا�� ا����

 10 �
  ٢٠١٠د�	
��  ٣١آ

� ا�����  د>�Iإدارة ا�� )O��V(  

� ا)����ن  ١/د>�I+ )O��V(  

����   ١/٣/د% �CI
  ا���وض وا/وراق ا����� ا��� ?

2D{� 1 ���د ا����Mا� ��V 1ه �WM
,R �nr�V 1Mت ا��D�
Bوض وا��H2  ا�,�  �H�M	

� أن �y�S ا�
��� ا1��c وا��4�nة ا�M�
�- �,� ا�

د ا��H�� �,R�nV@ ���R��Mض���� �ًH0و �,S�Mا� ��?
�
��Dت/ Bا�.  

  

���  أ/١/٣/د% �CI
   +� ?�Pوز ا)\����ق و�� ?

R�H�M"ا � � �W� �,��cت ا� 0�

��Dت ا���V 1Mوزت ا��4�nة ا����R��M أو ا�Bوض وا��Hه1 ا� �WM
,R �nr�V +� 2Dأ j�  �HM�� و�?- ا���� �W


�نBى ا�M	��0 و/  �j أ"�س M
�,- ا�{Mا� /����� �H�M	

���� ا��� �,S�Mا� ��a��  . أو 

  

  ا���وض ذات ا�@�وط ا����Cوض -���  ب/١/٣/د

�
م ا���� ا��Hوض ذات ا��lوط ا�
�nMوض  �,�W ه��V 1 ا��Hوض ا�1M أ ,�ت ه,?�� �WM	�i ا��Mهر 10 ا�H� 1Mض وا��MH
�� 1��
آ� ا�

�W�  زل��M,� ف ذ��Zr� -?� +� ز@ت��V +��HM� . 1 ��� إ �دة��
�	ZًHM  - اcداء ا� =,�SMا ا�e10 ه �u," ض�Hد إ �دة ه,?�� ا���
�

��?,Wا�.  

  

  +�FFIت ا),�CIض �� ا����  ج/١/٣/د


� وا�eي,Hض 10 ا��nrD@�4 ا�	r� sSr� O�م ا���� �H� 2و��R �un���Dت ا��,4	eW� �,ا . �
r�� d���HV �U	��4 ا�
M?��ة 10 ?
ا�

ل �w� 2 ا�����B� يeوض ا��Hع ا�
�� �4�	N sSr�
�r`� �0د�� ه��� و� �H��M
ا�
sSr ه1 ��SSrت ا�r	�رة ا�
��دة ا�


� �r��� ���M	��4 ا�V +V 1M?��ه� و�?- �+ �����V +Mه�  - ��V ا��Hوض ,0 �	D��M

�ا�,Hض 10 ا��nrDZ� �0دي +,,HM� OBrV 1Mا�.  

   

�\� ا�@dW  د/١/٣/د\   

م ا���� �i!l ر�,� ا��HضH� / ن�
Bا�)�
,Hض 10 ا��nrD@�4 ا�	r� ى�Nت أ��SN وض) وأ���Hد ا���� �}ن ا���� ��
��Dت /  ��Bا�

�,S�M�� ����R �,� . وث�a �U���ت ����� إ�j هeا ا�����M ��� درا"� Mا� +Mض��MH
�� 1��
ا�
�Sر / pV,�ات ه��� 10 ا�
�آ� ا�

���
� ا�?�,Hداد ا��M"@ �,0آ� �,� �D�
Bا� ��,Sa ن?V ام أو أن�Mأي ا� O0ر د�S

�MHض أو ا��� -?

�- �,� ا� y�S� 1Mرة ا�S��� .

 ����
�� ���a j�  �ً�
  i!lارات ا��R ��M	V ة�,pSر��ة ا�cذات ا �,"�,Hوض ا��H�� ��	ت������M�
  .ا�
�N{Mة 0,
� ��a{� ���M ا�


��1 و��10[7 �,��V 1�� �
,0 ����
��SSrت ا (ا� ����
,Hض 10 ا��nrD (M� �ًH0إ�0اد�� و �WM
,R �Bnr�
ل ا��w�=,�S �`�r
     .ا�

  

    
٣١  ��  ٢٠١٠د���

�وض و\�&%  

    
٣١  ��
  ٢٠٠٩د�	

  �Rوض و"�=
  

A��Cا��  
  

����aإ  
    

����  
    

1��
  إ]
    

10��  
    

  أ�& ر��ل -��,�
    

  أ�& ر��ل -��,�
    

1D�
  أ�= ر��ل  
    

1D�
  أ�= ر��ل  
ىM	
  ٣٤٢    ٤٦٩    ١ ٢٢٣    ١ ٦٦٩  دون ا�

�W,0 ك?l�  ٤٤٢    ٩٢٩    ٥٧٧    ١ ٢١٣  

  ٩٩    ٥٣٤    ١ ٨٢٤    ٥ ١٧٠  N	�رة

  ٨٨٣    ١ ٩٣٢    ٣ ٦٢٤    ٨ ٠٥٢  
                
  �*��  أ�= دو@ر أ���?1    أ�= دو@ر أ���?1    أ�& دو)ر أ+��*�    أ�& دو)ر أ+

ىM	
  ٨٨٨    ١ ٢١٨    ٣ ١٧٧    ٤ ٣٣٤  دون ا�

�W,0 ك?l�  ١ ١٤٨    ٢ ٤١٣    ١ ٤٩٩    ٣ ١٥١  

   ٢٥٧    ١ ٣٨٧    ٤ ٧٣٧    ١٣ ٤٢٩  N	�رة

  ٢ ٢٩٣    ٥ ٠١٨    ٩ ٤١٣    ٢٠ ٩١٤  

  



                       بنك صحار ش م ع ع  

 
  ٥١ من  ٣٨

�   إ��8�Kت -�_ ا���ا�� ا����

 10 �
  ٢٠١٠د�	
��  ٣١آ

� ا�����  د>�Iإدارة ا�� )O��V(  

� ا)  ١/د>�I+ ن����)O��V(  

�  ١/٤/د��<Rت ا�,��Kا�   

ل �cا j�  ى�Nأ ���	�
�M?�ت و�
��Dت � j�  -ق رهHa �?X 10 ءZ

��Dت إ��0,� ����H ا��Hوض وا�	�= إ�j ا��B� ا���� �nM��

��. و�
��Dت �WU���V +Mاض و��MR@ا �Rرة 10 و�H

�ن ا10��7 ا�B�� �
,R j�  ا���د�� +,Hات ا����HV ��M	V �
ة وا�aة آ� ^Zث "�ات 0,

2M
,R �BnrDا �R دة�n��رة S� ض�Hأن ا� ���HV �W,0 +M� 1M1  . �ا ا���@ت ا�Mوا� �,��
أ�� ����	�� �W"w+ ا�
�Mاو�� �	ق �	w� �Hوراق ا�

�,ً� ��H,�م �gدارة ا�pM,,�ات ا���دة 10 ا�H,+ ا���د��� �W
,,HV +M� 2Dg0 ،وض�H�� ت�D�
Bت آeNأ.   


� ��1ا�,0 ���� ���HMر�� ا��V 10 �
ل  �,�W آSا�� +M� 1Mن ا��
Bو��0 ا� �,��
ل ا��w� ة{n!
  : �n�?M ا�

٣١  ��
�  ٣١   ٢٠٠٩د�	��  ٣١   ٢٠١٠د����  ٢٠٠٩د�	
��  ٣١    ٢٠١٠د���

 إ]
��1 ا��Hوض وا�	�=    إ����a ا���وض وا���&   إ����a ا���وض وا���&   إ]
��1 ا��Hوض وا�	�= 

 أ�= ر��ل  
�1D   أ�& ر��ل -��,�  دو)ر أ+��*�أ�&   دو@ر أ���?1أ�= 

         �CI
+��������P? ���+ Aوز ا\������%� و���� ?��

���%  
      


�M?�ت  ١٣ ٣٢٢    ٢٤ ٢٢٦�  ٩ ٣٢٧    ٥ ١٢٩  

 -    ١ ٣٣٨  �M��^ O4٥١٥  ودا     -  

٣١    -  �,?��ق Ha  -    ١٢  

٩ ٣٣٩    ٥ ٦٤٤    ١٤ ٦٦٠    ٢٤ ٢٥٧  

����%� وا,��+ y���KCI��������P? ����+ Aوز ا\���        

���%  

      


�M?�ت  ٥ ٩٤٣    ٨٨٦�  ٣٤١   ٢ ٢٨٨   

٣٤١    ٢ ٢٨٨    ٥ ٩٤٣    ٨٨٦  

+������� ������ �����+ A�������Pوز ا\��������%� و������          

���% �CI
?  
      


�M?�ت  ٣٣٠ ٤٩٤    ٤١١ ٤١٦�  ١٥٨ ٣٩٥    ١٢٧ ٢٤٠  

٧٤ ٤٢٦    ٣٦ ٨٦٨  �M��^ O4١٤ ١٩٤    ٢٨ ٦٥٤  ودا  

٥٣ ٦٧٨    ٥٨ ٠١٦  �,?��ق Ha  ٢٢ ٣٣٦    ٢٠ ٦٦٦  

١٤ ٧٧٠    ١٨ ٦٥٣  �
��Dت  ٤٨ ٤٤٩    ٣٨ ٣٦٤  

٢٠٩ ٦٩٥    ١٩٥ ٢١٣    ٥٠٧ ٠٤٧    ٥٤٤ ٦٦٤  

  ٢١٩ ٣٧٥    ٢٠٣ ١٤٥  ا����Pع  ٥٢٧ ٦٥٠    ٥٦٩ ٨٠٧

  

� ا��9اد  ١/٥/د>�I+   

 ��  jى إ���V 1Mرة ا��	rا� �`�r�2��r`� ا�	�اد ه1 V���اM��� �0ء
��Dت أو ا ا�!�ف ا��N  - ا�Bا� +��HV أو �Hا�� O0�� ى�Ncل ا�c

�ً��R��V 2,�  �nM�   . آ
� ه

�
�ا�- ���O0 وV	�,+ أ]�اء ا�M

�,�ت ا���Mر�� ����
Zت اg0 ،�,��[cن ا���ء ا���� �ً�
��r`� "�اد، آ
� ه ا���ل   �[V @ ����  ��� ه�


�ر"� ��4�X �,- أ`�اف ا�
�M]�ة ���r`� ). ا�	�اد ا���( =,nrV i�� ا���@ت deه �U� 10 10�� jل إ���� 14��^ O0د e,n�V ��  اد�	ا�

  . ا@R�nV,�ت

  

  

  

  

  



                       بنك صحار ش م ع ع  

 
  ٥١ من  ٣٩

�   إ��8�Kت -�_ ا���ا�� ا����

 10 �
  ٢٠١٠د�	
��  ٣١آ

� ا�����  د>�Iإدارة ا�� )O��V(  

� ا)����ن   ١/د>�I+)O��V(  

   ا���آ#ات  ١/٦/د


�ن a	i ا�H!�ع وا�
OR ا���pا10M4@ا �`�r� �م ا���� ���� �Vآ,H� .V +V�`�r� ��,�M� �,��V yآ,  �
,0 ���HMر�� ا��V 10 ن�
M4@1ا��:   

  

�MH
OR ا�� O��� ��RZ  2 آ�,�ة  OR ا��lآ� ا�
��?� ���w وه� j�  دًا��M"= ا�	وض وا��H�� ��	���� OR
�R +M,�س . ض�R +M,�س ا��Mآ,� a	i ا�

�D�
Bر ا��S� OR� jدًا إ���M"ر�� ا�
UM"@ا �,��
�O أlD!� ا�R7اض �	�j ا���. ا��Mآ,� a	i ا�
���� OR	�� �wوراق ا��V ��  ن�
M4@ا �`�r�� 7دارة 

��,�� ��

�r`� ��ى ا���� أو ��ى ا��
Zء ���� �W,0 ب��
4
ً�. ��nMدي ا��Mآ,�ات �,� ا�Z��jM آ�ن ذ��  ،�D�
� j�  �S�� 2Dأ �
  . آ

  

  

  

 ٣١  ��  ٢٠٠٩د�	
��  ٣١    ٢٠١٠د���
   

إ����a ا���وض 
 وا���& ��=�^ء

    
 kك ودا��
���� 

    
ا\�����]��رات ������ 

� أوراق +��

    
إ]
��1 ا���Hوض  
 وا�	�= ���
Zء

   
O4ك ودا����� 

   

�رات 1������0  UM������"ا

�,��� أوراق 

 أ�= ر��ل  
�1D  أ�=  ر��ل  
�1D  أ�= ر��ل  
�1D   أ�& ر��ل -��,�   أ�&  ر��ل -��,�   �,�أ�& ر��ل -� 

                        :ا���آ# d�8 ا���Wع
  ٥ ١٠٧    -     ٤٣٣ ٥٢٣    ١٢ ٧٢٩    -    ٥٤٩ ٨٠٧  ا��lآ�ت

  -     -     ٣٦٥ ٩٢٨    -    -    ٣٦٤ ٥٥٨  ا�0cاد

  ٥٦ ٥٨٣    -     -     ٩٤ ٤٢٠    -    -  ا��و��

٢٠ ٢٨٠    -     -    ١٢٥ ٢٣٧    -  ��ك     -  

  ٦١ ٦٩٠    ٢٠ ٢٨٠    ٧٩٩ ٤٥١    ١٠٧ ١٤٩    ١٢٥ ٢٣٧    ٩١٤ ٣٦٥  

k%ا��� d�8 #                        :ا���آ

  ٥٠ ٣١٥    ١٦ ٠٣٣    ٧٩٩ ٤٥١    ١٠٦ ٧٥٥    ٥٠ ٩٨٢    ٩١٤ ٣٦٥  ا��lق اcو"�

  ١١ ٠٤٨    ١ ٢٣٦    -     -    ٣٧ ٣٢٨    -  أورو��

�,��
lا� �?���  ٣٢٧    ٢ ٨٤٢    -     ٣٩٤    ٤ ٠٩٠    -  أ

 �,"/  -    ١٥٨    -     -    ٣٢ ٨٢٢      -  

  -     ١١    -     -    ١٥    -  ا"�Mا�,�

  ٦١ ٦٩٠    ٢٠ ٢٨٠    ٧٩٩ ٤٥١    ١٠٧ ١٤٩    ١٢٥ ٢٣٧    ٩١٤ ٣٦٥  

                        
أ�������������������& دو)ر   

�*�� أ+

ر  أ��������������������& دو)   
�*�� أ+

أ�������������������& دو)ر   
�*�� أ+

أ������������������= دو@ر   
1?��� أ

أ����������������������= دو@ر   
1?��� أ

أ����������������������= دو@ر   
1?��� أ

                        :ا���آ# d�8 ا���Wع
  ١٣ ٢٦٥    -     ١ ١٢٦ ٠٣٥    ٣٣ ٠٦٣    -    ١ ٤٢٨ ٠٧٠  ا��lآ�ت

  -     -     ٩٥٠ ٤٦٢    -    -    ٩٤٦ ٩٠٤  ا�0cاد

  ١٤٦ ٩٦٩    -     -     ٢٤٥ ٢٤٦    -    -  ا��و��

٥٢ ٦٧٥    -     -    ٣٢٥ ٢٩١    -  ��ك     -  

  ١٦٠ ٢٣٤    ٥٢ ٦٧٥    ٢ ٠٧٦ ٤٩٧    ٢٧٨ ٣٠٩    ٣٢٥ ٢٩١    ٢ ٣٧٤ ٩٧٤  

k%ا��� d�8 #                        :ا���آ

  ١٣٠ ٦٨٩    ٤١ ٦٤٤    ٢ ٠٧٦ ٤٩٧    ٢٧٧ ٢٨٦    ١٣٢ ٤٢١    ٢ ٣٧٤ ٩٧٤  ا��lق اcو"�

  ٢٨ ٦٩٦    ٣ ٢١٠    -     -    ٩٦ ٩٥٦    -  أورو��

�,��
lا� �?���  ٨٤٩    ٧ ٣٨٢    -     ١ ٠٢٣    ١٠ ٦٢٣    -  أ

�,"/  -    ٤١٠    -     -    ٨٥ ٢٥٢     -  

  -     ٢٩    -     -    ٣٩    -  ا"�Mا�,�

  ١٦٠ ٢٣٤    ٥٢ ٦٧٥    ٢ ٠٧٦ ٤٩٧    ٢٧٨ ٣٠٩    ٣٢٥ ٢٩١    ٢ ٣٧٤ ٩٧٤  



                       بنك صحار ش م ع ع  

 
  ٥١ من  ٤٠

�   إ��8�Kت -�_ ا���ا�� ا����

 10 �
  ٢٠١٠د�	
��  ٣١آ

� ا�����  د>�Iإدارة ا�� )��VO(  

� ا�����  ٢/د>�I+  

�,��
�ا��2V ا�M2  - `��� ا�V���اMا� ����H� 10 ����r`� ا�	,�� ه1 ا�
�r`� أن �ا]2 ا���� ��.  

� ا�����  ٢/١/د>�I+ إدارة  

��اM��� �0ءن ���j�  2 ا��وام ",�� آ�0,� ��?," 2Dذ��، أ -?�
�ن، �� أB� ���W ا���� 7دارة ��r`� ا�	,�� ه -�ل ا��pض �a ��  2V�


�� ا����" �,��M� ة�`�r
�� أو ا��H� �,� �4�	N ��?V ون�� ،���Sوف ا���د�� وا��uا� ��V ،�WR�H�M"ا � �.  O��Rم ا���� �

�"�,"/�����3 ا7دارة �M	W,� إدارة ا�	, ��R -� �W,�  �0ا� ��  .N!� ا���@ت ا�!�رىء ��	,

���` -  ������ ��ات �M+ ادارة ��r`� ا�	,�nا� deW� j� أ =H" Oت وو����اM�7ل وا�cات �,- ا�nا� iUآ -  ��Rا��.  

���Hت ا���H0�Mا� �,��nVو �,��
�ا���WV ا�Mوا� �W��c ��
y ا�	,��ص Sr� ى�Ncط ا�lات ا���aو -���ت ��� ������� ا�
�آrا� jH�MV 

1��HM	
�- ا���lط ا� {l�V 1Mى ا��Ncا ��RM
�- ^+ M�V. ا� �?l� �D?� �[cة ا�,SR ��4�" ل�- أ� �D?� �un�
� ������� ا�
�آrا� �n


�ن ا@�nMaظ �	,�� آ�0,� B� ك
�ر�� "�SR ��4,�ة اc]� و�Rوض و"�= ����� وV	Z,Wت أ�Nى دا�N,� ��ى ا���UM"ا �,���آ�,� �- أوراق 

ا���W  ��. دا�N ا���� آ?�Vط و�lات ا���aت و�[�,Maا ����H� +MV  ت���HMا� O,
[ �,!pM� ������� ا�
�آrا� -� �[cة ا�,SR وض�Hا�

���R��V ���� ا��M� �[c,� أ�� �M!���ت ",` ��
Mوا� �[cة ا�,SR . y4ا�م ��M�� ن أن ا�����
B� ��و10 هde ا��
�,� ��e� iل ا������ ا�Zز

  .ا���� ا�
�آ�ي


,O ",�"�ت وإ]�اءات ا�	,�� إ�j ا�
�ا]��[ OBrV ت���اM�7ل وا�cا ���� iD�[ -�
�د M @وا.  

� ا�����  ٢/٢/د>�I�� ض�  ا��=

ط !rا� O� jX�
M� �
� 1�� �D j�  ر��ه� +Mل و��
���ل إ]
��1 ا��Hوض وا�	�= �داO4 ا��
Zء ورأس ا� ���ل ا�R7اض وه

�,
,u�Mد�� ا��Xا7ر .�ًun�V �Uأ"�س أآ j�  اض�R7ل ا��� Oو� +M� �ً,�Nدا y4اب �
]i ا���!� 
� ه�م ا���� أ�g� �ًBدارة . H� �
آ

ل�c1 ا��
ل ا�	���4 إ�j إ]�cل ��10 ا��� �WXي ���� �D j�  2��� ��ل ا�	���4 . ��r`� ا�	,�cن ��10 اg0 ض�pا ا�eW�

M
MV 1Mر وا��
UM"ا �n�S

- ا���H و�� a 10?+ ا���H، وأوراق ا���- ا�BM� 2Dأ j�  ��M����ق �lD و�2 ",	� O.  

                 10 �
���ل ا�R7اض وا�	,�� ا�
�Hم  �2 ا����HM آ �,��nV �D٣١آ�  ��
  : �j ا��� ا�1��M ٢٠٠٩د�	

  

                                                 ٣١  ���  ٣١                         ٢٠١٠د����  ٢٠٠٩د���
  
  

  

  

  

�R��Mت ا��R�H�M"@ا�Z�  �,H�M
�ا��ت ا�
��,��� ا�M   

���R��Mا� O0ت ا����,V�V jدًا إ���M"ا ���HMر�� ا��V 10 ت ا�������اMق ا��H�M"ا y
�� d�Dا���ول أد sr�� . ���R��Mت ا��R�H�M"@ا ����V +V

�ا��ت  �j أ"�س ا��Mnة ا�
�V 10 �,H�Mر�� M�@ل وا�w�1��
4
� ا�
�آ� ا��R @ 1ي وه�R��Mق ا��H�M"@ر�� ا�V 1ر  إ���M @10 ا eN{V

 �W� �nM�
��lر إ�,�V 10 �Wر�� ا�داO4 ا� ال ا�	���4ا@"�R�H�Mت ا���n,� آ
� ه�c�0 اVى ا���� و��.  

  

  

  

 

 

  

  

�اض  %R9ل    +=9ل ا=+������ل ا�R7اض   ا��  �����ل ا�	, 

                

"�  - ا��MnةM
 %١٧ر ٥٦   %٨٣ر ٧٠   %٢١ر ٦٤   %٨٤ر ٤٠  ا�

 %٢١ر ٧٣   %٨٥ر ٣٠   %٢٢ر ٤٥   %٨٧ر ٠٤  ا��� اjSRc  - ا��Mnة

 %١٤ر ٤٦   %٨١ر ٦٠   %٢٤ر ٨٠   %٨٠ر ٩١  ا��� اcدjD  - ا��Mnة



                       بنك صحار ش م ع ع  

 
  ٥١ من  ٤١

�   إ��8�Kت -�_ ا���ا�� ا����

 10 �
  ٢٠١٠د�	
��  ٣١آ

� ا�����  د>�Iإدارة ا�� )O��V(  

� ا�����   ٢/د>�I+)O��V(  

� ا��  ٢/٢/د>�I�� ض�  )O��V( ���ا��=

�  ٣١آ�� �� �  ا����   ٢٠١٠د���

���  ا���9

   U�9ا�� ����aإ  

�aر�Iا)\�� ا�  

  ��Nأ �b^b ل^B     Y+ًا ١٢ �_إ ٣��N    وا98ة �
\ Y+ �  أآ]

���@+ �n ل -��,�  ا��#ا+�ت��ل -��,�    أ�& ر��ل -��,�   أ�& ر��ل -��,�   أ�& ر��ل -��,�   أ�& ر��أ�& ر 

�	�H�Mت ���ك O4وودا  -�ق ا���Hأ�Nى " ١٢ ٩٨٨    ٣٨ ٥٦٣    ٥١ ٥٥١    ٥١ ٢٧٧    -  

O4دات ودا�WX ٧ ٢٢٢    ١٨٥    ٧ ٤٠٧    ٧ ٠٣٨    -  


Zء  O4٢٩٧ ٨٣١    ٢٤٥ ١٧٦    ٤٩٩ ٨٧٩    ١ ٠٤٢ ٨٨٦    ٩٩٩ ١٣٥  ودا  

��[\�  ٧ ٠٠٠    -    -    ٧ ٠٠٠    ٧ ٠٠٠  إ��ادات 

��D�^ ن  ٦٩ ٥٧٥    ١ ٦٠٣    ١ ٦٠٣    ٧٢ ٧٨١    ٥٠ ٠٠٠  د�

�ا��ت أMىا��N  ٢٦ ٨٩٠    ٢٦ ٨٩٠    ٢٦ ٨٩٠    -    -  

  ٣٧٤ ٤٠٦    ٢٦٦ ٩٨٩    ٥٦٧ ١٢٠    ١ ٢٠٨ ٥١٥    ١ ١٤١ ٣٤٠  +��Pع

                    

���@+ �n ا��#ا+�ت  �*�� أ�& دو)ر أ+��*�   أ�& دو)ر أ+��*�   أ�& دو)ر أ+��*�   أ�& دو)ر أ+��*�   أ�& دو)ر أ+

�	�H�Mت ���ك �Hق ا��" -�  -    ٣٣ ٧٣٧    ١٠٠ ١٦٤    ١٣٣ ٩٠١    ١٣٣ ١٨٨  ووداO4 أ�Nى 

O4دات ودا�WX ١٨ ٧٥٨    ٤٨١    ١٩ ٢٣٩    ١٨ ٢٨٠    -  


Zء  O4٧٧٣ ٥٨٧    ٦٣٦ ٨٢١    ١ ٢٩٨ ٣٨٧    ٢ ٧٠٨ ٧٩٥    ٢ ٥٩٥ ١٥٦  ودا  

��[\�  ١٨ ١٨٢    -    -    ١٨ ١٨٢    ١٨ ١٨٢  إ��ادات 

��D�^ ن  ١٨٠ ٧١٤    ٤ ١٦٤    ٤ ١٦٤    ١٨٩ ٠٤٢    ١٢٩ ٨٧٠  د�

�ا��ت أ�NىM٦٩ ٨٤٢    ٦٩ ٨٤٢    ٦٩ ٨٤٤  ا�    -    -  

  ٩٧٢ ٤٨٣    ٦٩٣ ٤٨٠    ١ ٤٧٣ ٠٣٨    ٣ ١٣٩ ٠٠١    ٢ ٩٦٤ ٥٢٠  +��Pع

  

 10 �
                    ٢٠٠٩د�	
��  ٣١آ

�HMl��ا��ت �,� M1  ا�D�
 أ�= ر��ل  
�1D   أ�= ر��ل  
�1D   أ�= ر��ل  
�1D   أ�= ر��ل  
�1D   أ�= ر��ل  

�	�H�Mت ���ك  -�ق ا���HووداO4 أ�Nى " ٢١ ٨١٦    ٢١ ٨١٦    ٢١ ٤٠٠     -     -  

O4دات ودا�WX ٧ ٥٩٢    ٣٣ ٧٩٥    ١٨٥    ٤١ ٥٧٢    ٣٩ ٠٣٨  


Zء  O4١٩٩ ٣٨٠    ٢١٠ ٥٦٣    ٤٥٦ ١٨٨    ٨٦٦ ١٣١    ٨٣٢ ٤٤٩  ودا  

��[\�  ٧ ٠٠٠    -     -     ٧ ٠٠٠    ٧ ٠٠٠  ا��ادات 

�ا��ت أ�NىM١٨ ٥٥٠    ١٨ ٥٥٠    ١٨ ٥٥٠  ا�     -     -  

  ٢١٣ ٩٧٢    ٢٤٤ ٣٥٨    ٤٩٦ ٧٣٩    ٩٥٥ ٠٦٩    ٩١٨ ٤٣٧  +��Pع

  

�HMl��ا��ت �,� M1  ا�?��� أ�= دو@ر أ���?1   أ�= دو@ر أ���?1   أ�= دو@ر أ���?1   أ�= دو@ر أ���?1   أ�= دو@ر أ

�	�H�Mت ���ك �Hق ا��" -�  -     -     ٥٦ ٦٦٥    ٥٦ ٦٦٥    ٥٥ ٥٨٤ ووداO4 أ�Nى 

O4دات ودا�WX ١٩ ٧١٩     ٨٧ ٧٧٩    ٤٨١    ١٠٧ ٩٧٩    ١٠١ ٣٩٧  


Zء  O4٥١٧ ٨٧٠    ٥٤٦ ٩١٧    ١ ١٨٤ ٩٠٤    ٢ ٢٤٩ ٦٩١    ٢ ١٦٢ ٢٠٥  ودا  

��[\�  ١٨ ١٨٢    -     -     ١٨ ١٨٢    ١٨ ١٨٢  ا��ادات 

�ا��ت أ�NىM٤٨ ١٨٢    ٤٨ ١٨٢    ٤٨ ١٨٢  ا�     -     -  

  ٥٥٥ ٧٧١    ٦٣٤ ٦٩٦    ١ ٢٩٠ ٢٣٢    ٢ ٤٨٠ ٦٩٩    ٢ ٣٨٥ ٥٥٠  +��Pع

  

  

�,SR ����آ� ا�	, ���� ���0ة ا�	, ���HV اد� g� م ا����H� ت���اM�@ل وا�w� ����� �[cر]� ا�
��,� ا�
	�H�M   ������ل ا��
�1D ا��و���Mnة ا�

�aوا �WX لZN .إن و]�ت ،�ًBأ� ��pM	

�ن �,� ا�M4@ط ا!N - و ��
Mاء أو إ �دة ا��l�0 أدوات إ �دة ا�V ��  ة�nا� ��	V i�� . ���HMا� i��

 ���� jإ� �[cة ا�,SR ��4
� ا�	,�R -  ت���اM�7ل وا�cً�ا��WX  -�
���ه�وV مH� �`�r

�ن وا�M4@ا ���� jإ�. 

  



                       بنك صحار ش م ع ع  

 
  ٥١ من  ٤٢

�   إ��8�Kت -�_ ا���ا�� ا����

 10 �
  ٢٠١٠ د�	
�� ٣١آ

� ا�����  د>�Iإدارة ا�� )k��?(  

� ا���ق  ٣/د>�I+  

���@ت ا��4�nة  �U��- ا����HMت 10 اc"��ر ���	ق  {l�V 1Mا� �`�r
وأ"��ر اW"c+ و���@ت ��ف ا��
Zت ��r`� ا�	ق ه��V 1 ا�


�ن M4@ر ا�lMDوإ �,��[cم(ا�M�

�ن ا�4�H+ ا�M4@ات 10 ا�,pM��� �H��M
�	�ه
2M 10 ) ا�
�Sر/ �,� ا� �
,R ا���� أو �Nد j�  �^\V 1Mوا�

�,��
�� 3nD 10 ا��R ا��pض �- إدارة ��r`� ا�	ق ه إدارة وا�	,!�ة  �j ا���Mض �
�r`� ا�	ق �a 10و. اcدوات ا��H� �,����د 

�`�r
ل  �j أ�q 10 �4�  �B0 ا�S2,0 ا�� +M� يeا�. 

� ا���ق  ٣/١/د>�I+ س�%  

د ا����,� ا�]�� و��Vدل  ��٢٠٠٧أ ا����  
�,�2V ا�plM,�,� 10 أ���� Hا�� -
BMV �,	� ����N ط�lD او���
م 10 ا��R ا����1 �H� وه

رة أآ�� وM� �,a+ أeN ا�
�اآ�. ا��
ZتS� �,H�Mا� s,�HV +V �H0 ءZ
�Zت ا����M� �H0 .ذآ ��10 �ء  +?�Mس اوا��,H� م ا����H� dZ أ �

�Zت��

�ط ر0,�� .  - `��� و�H" O= و�aود ��Dن ���2 أ?," �HMl
�Zت ���Hة ��U اcدوات ا�
��,� ا����
� د�N ا���� 10 n,وآ jM�

ى و�HV,�ت �H,�س ��r`� ا�	قM	

�W ا��,� ا�
��"�� ا� �V . 

� ا���ق  ٣/٢/د>�I+ إدارة  

�0 ��
�M]�ة و�p,� ا�
�M]�ة��
2 �
�r`� ا�	ق �,- ا����V 10 ا���� �Sn� . O��  -� ��Xا��� �����0 ا�
�M]�ة ]
,O ا�
�اآ -
BMV

�ا��ت ا�
��,� ا��V 1Mار  �j أ"�س ا�M�@ل وا�cا iD��� �,?�
ل إ�1 ��اآ� ا��
� ا���د��ا�	ق وا�,H . 

���� ا�
�آ��� إ�j د�M0 ا�
�M]�ةrا� iD�[ -� �,��[cت اZ
��r`� ��ف ا�� O,
[ ���V +M� . تZ
���ء  �j ذ�� g0ن ��آ� ��ف ا��

�`�r
���un ا�
�M]�ة ������ ��cاض إدارة ا� -��� آ��ء ��� �,��[c10 ا����  - `. ا �,��[cت اZ
��ا��R وإدارة ��r`� ا�� +MV ���

�- ZNل V!�,� ",�"� إدارة ��r`� ا�	ق وو��a Oود  �`�r

�,� إدارة هde ا�  +MVق، و��r`� ا�	 ��Rا�
� �,"V}",3 ا�
?iM ا�

 ���HVو �`�r
اD,- ا�H� لZN7ا �,��V ���HV ،تZ
�O ا��� �H��M
�v`�ر ا�1n,q آ�
� ���HV و�O ا��
Zت، و��V,� ا�
�r`� ا�

�� ا�
��1اZN7ل ����� ��M

ح ��	
   .ا�

 �`�r
��  - و�O ",�"�ت إدارة ا��	� �`�r
�ا��ت و�n,q إدارة ا�M�7ل وا�cا ���� jق إ��� ا�	�!� ا�?�,� �
�r`� ا�	nV +M�

 ��Sn

��3(ا���� �`�r

�ن وا�M4@ت أو و���� ا���اM�7ل وا�cا ���� iD�[ -�
�د M @ا jإ� OBrV 1Mا� .(V�[ا�� +M �`�r� �"�," �

رات ا�	ق!V O� jX�
MM�  دوري �?l� ق .ا�	

 

� +=9)ت ا�9��Cة   ٣/٣/د>�I�� ض��ة  -ا��=aا���� �n oا�����   

��

�ل و]د pV,,�ات 10 ���@ت ا��4�nة j�  �^\V ا����,� ا�
	��HM,� أو ا�H,+ ا���د�� �wدوات ا�Maا -����@ت ا��4�nة  �`�r� {l�V�, .

�ا��ت���Mض ا���M�@ل وا�w� �4ة�nت ا�@��� �,�	V إ �دة -,� �
,0 �^�
Mم ا��  jإ� ��,MD �4ة�nت ا�@��� �`�r
� �.  

 1H,H�4ة ا���nل ا����)�,H,Hا�� ��pداة) ا�w� ���M0ا�� �
,Hا� �W�  �M�� 1Mا����,� وا� �
,Hب ا��	Maم 10 ا�rM	
. �wداة ا�
��,� ه ا�
��ل ا�

�V ل��� 
� ا���د��ا�
��ل ه,H��� �M�U
  .ر�c 1rداة ذات "�� ^��� ��n�?M��� �M�U ا�
!n}ة و���ل c 1��aداة ذات ���ل �pM,� أو اcداة ا�

Hأو 10 ا� �,��HM	
�- ا����HMت 10 ا��H0�Mت ا�����H ا� ��Vرة ا����	rا� �!N ,+ ا���د�� ا�r!� ا��4,	1 ا�eي ��MVض �2 ا�
��p� �0,� ا�
�M]�ة ه

���@ت ا��4�nة ���	ق �wداة 10 �,pMا� i�	� �,��
رة أ"�",�  �� ر�� �0ات ���@ت ا��4�nة . ا�S� �4ة�nت ا�@��� �`�r�MV+ إدارة 


�ة �	�Hً� 7 �دة V	�,� ا���nتM��ل  ��a jود Sه� . و����� �	ا���ود � deW� ام�M�@ا ���� �n�?
�ا��ت ه1 ا���W ا�M�7ل وا�cا ����

�,� �����10 ذ�� د�0ة ���ل ا��4�nة ������ ����	�� ��
��p� �0,� ا�
�M]�ة .ا�4ة ا�
�r`� 10 اlDc!� ا�, �
�آ� sr���ود 10 هeا  �

��r`� ا��4�nة  - `��� HV,,+  . ا�B�7ح +,,HM� م ا����H� ��e�4ة آ�nت 10 أ"��ر ا����HMا� j�  ��V�M
ر ا��ا�4 (ا�M}^,�ات ا�u�� -�

رu��
� ا�SMR7د��ا�H, و ( ORا���ل ا��4�nة � ���� �,�!M� 1 وذ��D�
],�Wت ���� ��زل �- ��R ا���� ا�
�آ�ي ا��M� �H�`٢٠٠  �!HD

���ل �4�0ة ا��ا�4 .  وأeN ا��Mا�,� ��HM,� هde ا�M}^,�اتأ"�",�  ���� j�  ��V�M
م ا���� �HM,,+ ا�M}^,�ات ا�H� �ًB٤٠٠، ٣٠٠، ١٠٠، ٥٠أ� 

  .أ"�",� HD!� ٥٠٠و 

 

  

  

  

  



                       بنك صحار ش م ع ع  

 
  ٥١ من  ٤٣

�   إ��8�Kت -�_ ا���ا�� ا����

 10 �
  ٢٠١٠ د�	
�� ٣١آ

� ا�����  د>�Iإدارة ا�� )O��V(  

� ا���ق  ٣/د>�I+ )O��V(  

� +=9)ت ا�9��Cة   ٣/٣/د>�I�� ض��ة   -ا��=aا���� �n oا�����)O��V(  

10 ���R��V �,�	V ت إ �دة��,V�V jدًا إ���M"�4ة ا�nا� ��" �,"�	a �  :  �j ا��� ا�٢٠١٠1��M د�	
�� ٣١ آ�ن ��آ

�  ٣١آ�� �� �
9 ا�B d�W^ل   ٢٠١٠د���-٣  ��Nأ   Y+١٢إ�_  ٣  ��N   �
\ Y- 9�#� �+

  وا98ة

   �>�I�� ض�=+ �n

  أ\=�ر ا�9��Cة

    

  ا����Pع 

 أ�& ر��ل -��,�   أ�& ر��ل -��,�   أ�& ر��ل -��,�   أ�& ر��ل -��,�   أ�& ر��ل -��,�  

  ١٠٤ ٢٧٨    ١٠٤ ٢٧٨    -    -    - ��ى ا���� ا�
�آ�ي���HD وأر��ة 

�Hق ا��ك ووداO4 أ�Nى �	�� -��	�H�Mت   ١٢٥ ٢٣٧    -    -    ١٧ ٨٢٦    ١٠٧ ٤١١  

  ٩٠٩ ٩٣٧    -    ٤٧٢ ٦١٩    ١١٥ ٤١٣    ٣٢١ ٩٠٥ �Rوض و"�= 


�راتUM"١٠٧ ١٤٩    ١٢ ٧٢٩    -    -    ٩٤ ٤٢٠  ا  

���ات و�Vآ,��ت -    -    -    ١٣ ٧٦٥    ١٣ ٧٦٥  

�Nل أ  ١٠ ١٨٣    ١٠ ١٨٣    -    -    -  ىأ�

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

�Hق ا��" -��	�H�Mت ���ك ووداO4 أ�Nى  ٥١ ٢٧٧    -    -    -    ٥١ ٢٧٧  

O4دات ودا�WX  -    ٧ ٠٣٨    -    -    ٧ ٠٣٨  

  ٩٩٩ ١٣٥    -    ٥٥٦ ٥١١    ٢٣٢ ٧٥١    ٢٠٩ ٨٧٣ وداO4 ا��
Zء

��[\�  ٧ ٠٠٠    ٧ ٠٠٠    -    -    -  إ��ادات 

�ا��ت أ�NىM٢٥ ٤٩٠    ٢٥ ٤٩٠    -    -    - ا�  

O0ا�� ��M	�  ١ ٤٠٠    ١ ٤٠٠    -    -    -  ا��اد ����1 

�un�

�  �j أ"�س ا�,Hض ا��nrDا sSr�  -    -    -    ١٢ ٦٧٨    ١٢ ٦٧٨  

��D�^ ن  ٥٠ ٠٠٠    -    ٥٠ ٠٠٠    -    -  د�

�,?�
ق ا�Ha -    -    -    ١١٦ ٥٣١    ١١٦ ٥٣١  

M�@ع ا
���,?�
ق ا�Haت و���ا  ١ ٢٧٠ ٥٤٩    ١٦٣ ٠٩٩    ٦٠٦ ٥١١    ٢٣٩ ٧٨٩    ٢٦١ ١٥٠  

٢٢ ١٤٤(    )١٣٣ ٨٩٢(    )١٠٦ ٥٥٠(    ٢٦٢ ٥٨٦  �0ة a	�",� "�� ا��4�nة(    -  

ة ا��Mاآ
,� ��	�",� "�� ا��4�nة�n٢٢ ١٤٤    ١٥٦ ٠٣٦    ٢٦٢ ٥٨٦  ا�    -    -  

       

  �*�� أ�& دو)ر أ+��*�   أ�& دو)ر أ+��*�   أ+��*� أ�& دو)ر   أ�& دو)ر أ+��*�   أ�& دو)ر أ+

  ٢٧٠ ٨٥٢    ٢٧٠ ٨٥٢    -    -    - ���HD وأر��ة ��ى ا���� ا�
�آ�ي

�Hق ا��ك ووداO4 أ�Nى �	�� -��	�H�Mت   ٣٢٥ ٢٩١    -    -    ٤٦ ٣٠١    ٢٧٨ ٩٩٠  

  ٢ ٣٦٣ ٤٧٣    -    ١ ٢٢٧ ٥٨٢    ٢٩٩ ٧٧٤    ٨٣٦ ١١٧ �Rوض و"�= 


�راتUM"ا O,��� �a�M�  ٢٧٨ ٣٠٩    ٣٣ ٠٦٢    -    -    ٢٤٥ ٢٤٧  

���ات و�Vآ,��ت -    -    -    ٣٥ ٧٥٣    ٣٥ ٧٥٣  

  ٢٦ ٤٤٩    ٢٦ ٤٤٩    -    -    -  أ�ل أ�Nى

ل�cع ا
��  ٣ ٣٠٠ ١٢٧    ٣٦٦ ١١٦    ١ ٢٢٧ ٥٨٢    ٣٤٦ ٠٧٥    ١ ٣٦٠ ٣٥٤  

�Hق ا��" -��	�H�Mت ���ك ووداO4 أ�Nى  ١٣٣ ١٨٨    -    -    -    ١٣٣ ١٨٨  

O4دات ودا�WX  -    ١٨ ٢٨٠    -    -    ١٨ ٢٨٠  

  ٢ ٥٩٥ ١٥٦    -    ١ ٤٤٥ ٤٨٣    ٦٠٤ ٥٤٨    ٥٤٥ ١٢٥ وداO4 ا��
Zء

��[\�  ١٨ ١٨٢    ١٨ ١٨٢    -    -    -  إ��ادات 

�ا��ت أ�NىM٦٦ ٢٠٥    ٦٦ ٢٠٥    -    -    - ا�  

O0ا�� ��M	�  ٣ ٦٣٩    ٣ ٦٣٩    -    -    -  ا��اد ����1 

�un�

�  �j أ"�س ا�,Hض ا��nrDا sSr�  -    -    -    ٣٢ ٩٣٠    ٣٢ ٩٣٠  

��D�^ ن  ١٢٩ ٨٧٠    -    ١٢٩ ٨٧٠    -    -  د�

�,?�
ق ا�Ha -    -    -    ٣٠٢ ٦٧٧    ٣٠٢ ٦٧٧  

�,?�
ق ا�Haت و���اM�@ع ا
��  ٣ ٣٠٠ ١٢٧    ٥٢٣ ٦٣٣    ١ ٥٧٥ ٣٥٣    ٦٢٢ ٨٢٨    ٦٧٨ ٣١٣  

٥٧ ٥١٧(    )٣٤٧ ٧٧١(    )٢٧٦ ٧٥٣(    ٦٨٢ ٠٤١  �0ة a	�",� "�� ا��4�nة(    -  

��" �,"�	�� �,
ة ا��Mاآ�n�4ة ا��n٥٧ ٥١٧    ٤٠٥ ٢٨٨    ٦٨٢ ٠٤١  ا�    -    -  



                       بنك صحار ش م ع ع  

 
  ٥١ من  ٤٤

�   إ��8�Kت -�_ ا���ا�� ا����

 10 �
  ٢٠١٠ د�	
�� ٣١آ

� ا�����  د>�Iإدارة ا�� )O��V(  

� ا���ق   ٣/د>�I+)O��V(  

� +=9)ت ا�9��Cة   ٣/٣/د>�I�� ض��ة   -ا��=aا���� �n oا�����)O��V(  

 10 �
٣�-   أ�WX  ٣ �� ا�!�ZN iل   ٢٠٠٩د�	
��  ٣١آ  j١٢إ�  �WX     ��" -  ���� ��

  وا�aة

   �`�r
���ض � �,�

  أ"��ر ا��4�nة

    


ع �
  ا�

  1D�
 أ�= ر��ل  
�1D   أ�= ر��ل  
�1D   أ�= ر��ل  
�1D   أ�= ر��ل  
�1D   أ�= ر��ل  

  ١٣٢ ٢٧٠    ١٣٢ ٢٧٠    -    -    - ���HD وأر��ة ��ى ا���� ا�
�آ�ي

ك ووداO4 أ�Nى �	ق �� -��	�H�Mت �H٢٠ ٢٨٠    -    -    -    ٢٠ ٢٨٠  ا��  

  ٧٩٨ ٤٠٢    -    ٤٧٣ ٢٥٤    ٧٧ ٨١٣    ٢٤٧ ٣٣٥ �Rوض و"�= 


�راتUM"ا O,��� �a�M�  ٦١ ٦٩٠    ٥ ١٠٧    -    ١٢ ٢٧٦    ٤٤ ٣٠٧  

���ات و�Vآ,��ت -    -    -    ١٤ ٣٤٠    ١٤ ٣٤٠  

  ٩ ٢٤٦    ٩ ٢٤٦    -    -    -  أ�ل أ�Nى

ل�cع ا
��  ١ ٠٣٦ ٢٢٨    ١٦٠ ٩٦٣    ٤٧٣ ٢٥٤    ٩٠ ٠٨٩    ٣١١ ٩٢٢  

�Hق ا��" -��	�H�Mت ���ك ووداO4 أ�Nى  ٢١ ٤٠٠    -    -    -    ٢١ ٤٠٠  

O4دات ودا�WX  -    ٣٩ ٠٣٨    -    ٧ ٠٣٨    ٣٢ ٠٠٠  

  ٨٣٢ ٤٤٩    ٣٠٠ ١٢٤    ١٨٠ ١١٠    ٢٠٠ ٩٠٧    ١٥١ ٣٠٨ وداO4 ا��
Zء

��[\�  ٧ ٠٠٠    ٧ ٠٠٠    -    -    -  إ��ادات 

�ا��ت أ�NىM١٨ ٥٥٠    ١٨ ٥٥٠    -    -    - ا�  

  ٧٤٤    ٧٤٤    -    -    -  �اد ����1 �	��M ا��O0ا�

�un�

�  �j أ"�س ا�,Hض ا��nrDا sSr� -    -    -    ١١ ٦١٨    ١١ ٦١٨  

�,?�
ق ا�Ha -    -    -    ١٠٥ ٤٢٩    ١٠٥ ٤٢٩  

�,?�
ق ا�Haت و���اM�@ع ا
��  ١ ٠٣٦ ٢٢٨    ٤٤٣ ٤٦٥    ١٨٧ ١٤٨    ٢٣٢ ٩٠٧    ١٧٢ ٧٠٨  

٢٨٢ ٥٠٢(    ٢٨٦ ١٠٦    )١٤٢ ٨١٨(    ١٣٩ ٢١٤  �0ة a	�",� "�� ا��4�nة(    -   

ة ا��Mاآ
,� ��	�",� "�� ا��4�nة�n٢٨٢ ٥٠٢    )٣ ٦٠٤(    ١٣٩ ٢١٤  ا�    -    -  

  

  1?��� أ�= دو@ر أ���?1   أ�= دو@ر أ���?1   أ�= دو@ر أ���?1   أ�= دو@ر أ���?1   أ�= دو@ر أ

  ٣٤٣ ٥٥٨    ٣٤٣ ٥٥٨    -    -    - ���HD وأر��ة ��ى ا���� ا�
�آ�ي

�M	��Hق ا��ك ووداO4 أ�Nى �	�� -�  ٥٢ ٦٧٥    -    -    -    ٥٢ ٦٧٥  �Hت 

  ٢ ٠٧٣ ٧٧٢    -    ١ ٢٢٩ ٢٣١    ٢٠٢ ١١٢    ٦٤٢ ٤٢٩ �Rوض و"�= 


�راتUM"ا O,��� �a�M�  ١٦٠ ٢٣٤    ١٣ ٢٦٥    -    ٣١ ٨٨٦    ١١٥ ٠٨٣  

���ات و�Vآ,��ت -    -    -    ٣٧ ٢٤٧    ٣٧ ٢٤٧  

  ٢٤ ٠١٤    ٢٤ ٠١٤    -    -    -  أ�ل أ�Nى


ع ا��ل�c  ٢ ٦٩١ ٥٠٠    ٤١٨ ٠٨٤    ١ ٢٢٩ ٢٣١    ٢٣٣ ٩٩٨    ٨١٠ ١٨٧  

�Hق ا��" -��	�H�Mت ���ك ووداO4 أ�Nى  ٥٥ ٥٨٤    -    -    -    ٥٥ ٥٨٤  

O4دات ودا�WX  -    ١٠١ ٣٩٧    -    ١٨ ٢٨١    ٨٣ ١١٦  

  ٢ ١٦٢ ٢٠٥    ٧٧٩ ٥٤٣    ٤٦٧ ٨١٨    ٥٢١ ٨٣٦    ٣٩٣ ٠٠٨ وداO4 ا��
Zء

��[\�  ١٨ ١٨٢    ١٨ ١٨٢    -    -    -  إ��ادات 

�ا��ت أ�NىM٤٨ ١٨٢    ٤٨ ١٨٢    -    -    - ا�  

O0ا�� ��M	�  ١ ٩٣٢    ١ ٩٣٢    -    -    -  ا��اد ����1 

�un�

�  �j أ"�س ا�,Hض ا��nrDا sSr� -    -    -    ٣٠ ١٧٧    ٣٠ ١٧٧  

�,?�
ق ا�Ha -    -    -    ٢٧٣ ٨٤١    ٢٧٣ ٨٤١  

�,?�
ق ا�Haت و���اM�@ع ا
��  ٢ ٦٩١ ٥٠٠    ١ ١٥١ ٨٥٧    ٤٨٦ ٠٩٩    ٦٠٤ ٩٥٢    ٤٤٨ ٥٩٢  

٧٣٣ ٧٧٣(    ٧٤٣ ١٣٢    )٣٧٠ ٩٥٤(    ٣٦١ ٥٩٥  �0ة a	�",� "�� ا��4�nة(    -  

ة ا��Mاآ
,� ��	�",� "�� ا��4�nة�n٧٣٣ ٧٧٣    )٩ ٣٥٩(    ٣٦١ ٥٩٥  ا�    -    -  

  

  



                       بنك صحار ش م ع ع  

 
  ٥١ من  ٤٥

�   إ��8�Kت -�_ ا���ا�� ا����

 10 �
  ٢٠١٠ د�	
�� ٣١آ

� ا�����  د>�Iإدارة ا�� )O��V(  

� ا���ق  ٣/د>�I+ )O��V(  

� +=9)ت ا�9��Cة   ٣/٣/د>�I�� ض��ة   -ا��=aا���� �n oا�����)O��V(  

�,"�"cت ا��M�
�Vار ا�
eN{� �`�r و]�Wت �uD  - ا���Mآ�ت 10 ���@ت ا��4�nة ��	�� وإ �دة . �M+ ا�H,�م �����lط ا����1 �- ZNل ا�

����0 و�W�Vات ا�R7اض ��
��دأة وs,�HV أ�� /^�ر "��,� =,nSV . ن�
M4@ل ا���
�ن ه1   10 �a�M

�ر"� ا�
�,�ر�� ا����,� ا�
�ً�  ٢٨ا��

1D�
�- ا���� ا�
�آ�ي ا�� .d�Dل أد��
  :��HV +V+ إ�Saءات ا���آ� 10 ا�

   ���
�

٢٠١٠ 

 ��ا���

٢٠١٠ 

+�رس 

٢٠١٠ 

 A��أ�

٢٠١٠ 

 ���+

٢٠١٠ 

 �,��

٢٠١٠ 

 ����

٢٠١٠ 

 �W�nأ

٢٠١٠ 

 �����\

٢٠١٠ 

�  أآ���

٢٠١٠  


�ن���ل ا7M4  ٠ر٠٧ %٠ر٠٧ %٠ر٠٨ %٠ر١١ %٠ر٠٨ %٠ر٠٥ %٠ر٠٤ %٠ر٠٤ %٠ر٠٤ %٠ر٠٥%  

  %١ر٦٧  %١ر٧٠  %١ر٧٦  %١ر٨٢  %١ر٨٣  %١ر٨٩  %١ر٩٠  %١ر٩٤  %١ر٩٨  %٢ر٠١  ���ل ا��7اع

���ل 

  ا�R7اض

  %٦ر٠٧  %٦ر١١  %٦ر١٥  %٦ر١٩  %٦ر٢١  %٦ر٣٨  %٦ر٣٨  %٦ر٣٩  %٦ر٤٦  %٦ر٥٠

  

   �����

٢٠٠٩ 

��0ا�� 

٢٠٠٩ 

��رس 

٢٠٠٩ 

 أ����

٢٠٠٩ 

 ���

٢٠٠٩ 

 ,D�

٢٠٠٩ 

 ,��

٢٠٠٩ 

أ�	!3 

٢٠٠٩ 

 ��
M�"

٢٠٠٩ 

��Mأآ  

٢٠٠٩  

��
0D  

٢٠٠٩  

��
  د�	

٢٠٠٩  


�نM47ل ا���  %٠ر٠٥  %٠ر٠٥  %٠ر ٠٤ %٠ر٠٣ %٠ر٠٤ %٠ر٠٦ %٠ر٠٧ %٠ر٠٦ %٠ر٠٧ %٠ر٠٦ %٠ر٠٩ %٠ر٠٩  

  %٢ر٠٥  %٢ر٠٩  %٢ ر١٧  %٢ر٢٢  %٢ر٢٥  %٢ر٢٣  %٢ر١٨  %٢ر٣٢  %٢ر٢٧  %٢ر٣٧  %٢ر٤٤  %٢ر٥١  ���ل ا��7اع

  %٦ر٤٨  %٦ر٥٣  %٦ر ٥٠  %٦ر٤٩  %٦ر٥٠  %٦ر٤٤  %٦ر٣٣  %٦ر٣١  %٦ر٣٢  %٦ر٣٦  %٦ر٤٤  %٦ر٣٦  ���ل ا�R7اض

  

ل .  دارة ��r`� أ"��ر ا��4�nة ��M�V أ�a أه+  ���� إدارة ��r`� ا�	ق 10 ا���ك إ�cات �,- ا�0 -���r`� أ"��ر ا��4�nة أ"�"�  {l�V

�W� ��

�ا��ت ا�M�7�4ة ������ ، وه1 .   وا�nأ"��ر ا� �`�r�]� `��MH,- أ"�",M	,- 7دارة V"�,2 ا����[V " د��"و�SMR7ا �
,H2 ا�[V "

�� ا����HMت 10 أ"��ر ا��4�nة  �j ر��,� ورأ"
�ل ا���� �� �,^{V أ"�س j�  �4ة�nأ"��ر ا� �`�r� +,,HV +M�.  

 �
M��"�,2 ا����[V "���HV ���� �,^{V +W0 j� ����� �4ة�n10 أر��ح ا��� j�  ت���اM�7ل وا�c�4ة 10 ا�nا .  ت 10 أ"��ر ا�eف ه�W�


� هeا ا�nrD7ض 10 ��10 أر��ح ا��4�nة �V j�  ا���� �,D�?�]2 إ�R j,�س إMا�.  

2V���اMل ا���� وإ��c �,ا���� �
,Hا� j�  �4ة�nت أ"��ر ا����HV �^\V �

� .  آM��"SMR7ا �
,H2 ا�[Vل ا���� " �د���c �,ا���� �
,Hا� j� 

 ���ا��2V و��Hر ا�^�ر ا��MV 1Mآ���HV �Wت 10 أ"��ر ا��4�nة  �j ا�
�ى ا�!M�4ة .  وإ��nت 10 أ"��ر ا����HMا� �,^{V ى�� j�  2[Mا ا�eه ���آ

�ا��ت ا���� Mل وإ��c د���SMR7ا �
,Hا� j�  .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                       بنك صحار ش م ع ع  

 
  ٥١ من  ٤٦

�إ��8�Kت -�_ ا���ا�� ا����   

 10 �
  ٢٠١٠ د�	
�� ٣١آ

� ا�����  د>�Iإدارة ا�� )O��V(  

� ا���ق  ٣/د>�I+ )O��V(  

� +=9)ت ا�9��Cة   ٣/٣/د>�I�� ض��ة   -ا��=aا���� �n oا�����)O��V(  

 ORا� ���1 ���� ��زل HV,,+ ا�M}^,�ات ا�
j�  ��V�M ا����HMت 10 أ"��ر ا��4�nة ���a 10 و]د ��Vأ"�",� ٢٠٠ �!HD . d�Dا���ول أد -,��

ا�4 ورأ"
�ل ا����  j�  ات�,^{Mا� deه.  

٣١  ��
�  ٣١    ٢٠٠٩د�	��  ٣١  ٢٠١٠د����  ٢٠٠٩د�	
��  ٣١    ٢٠١٠د���

1?���  أ�= ر��ل  
�1D    أ�& ر��ل -��,�    أ�& دو)ر أ+��*�    أ�= دو@ر أ

  ٢٢ ٨٥٨    ٣٠ ٥٩٥  ���� ا��ادات ا��Cا�9  ٧٩ ٤٦٧    ٥٩ ٣٧١

  ٢٢ ٨٥٨    ٣٠ ٥٩٥  )-�_ أ\�س \
�ي(���� ا��ادات ا��Cا�9   ٧٩ ٤٦٧    ٥٩ ٣٧١

  ١١٦ ٧٠٣    ١٧٨ ٤١٨  راس ا���ل  ٤٦٣ ٤٢٣    ٣٠٣ ١٢٦

        k%ا��9ة ��Cت أ\=�ر ا���        ,�W� ا\�\� ٥٠-�_ أ\�س �9+� ?��

٢ ٨١٣     ٩٣٢       dZ �4ة أ�nت ا����HV ���� �,^{V  ٣٥٩    ١ ٠٨٣  

  %١ر ٥٧    %٣ر٥٤   �j ��10 إ��ادات ا��4�nة   D	�� ا�M}^,�       %٣ر٥٤    %١ر ٥٧

  %٠ر ٣١    %٠ر٦١  D	�� ا�j�  �,^{M رأ"
�ل ا����       %٠ر٦١    %٠ر ٣١

        k%ا��9ة ��Cت أ\=�ر ا���      ,�W� أ\�\� ١٠٠-�_ أ\�س �9+� ?��

٥ ٦٢٦    ١ ٨٦٨       dZ �4ة أ�nت ا����HV ���� �,^{V  ٧١٩    ٢ ١٦٦  

  %٣ر ١٥    %٧ر٠٨  � ا�j�  �,^{M ��10 إ��ادات ا��4�nة  D	�       %٧ر٠٨    %٣ر ١٥

  %٠ر ٦٢    %١ر٢١  D	�� ا�j�  �,^{M رأ"
�ل ا����       %١ر٢١    %٠ر ٦٢

        k%ا��9ة ��Cت أ\=�ر ا���      ,�W� أ\�\� ٢٠٠-�_ أ\�س �9+� ?��

١١ ٢٥٢    ٣ ٧٣٥       dZ �4ة أ�nت ا����HV ���� �,^{V  ١ ٤٣٨    ٤ ٣٣٢  

  %٦ر ٢٩    %١٤ر١٦  D	�� ا�j�  �,^{M ��10 إ��ادات ا��4�nة         %١٤ر١٦    %٦ر ٢٩

  %١ر ٢٣    %٢ر٤٣  D	�� ا�j�  �,^{M رأ"
�ل ا����       %٢ر٤٣    %١ر ٢٣

�ى  ٣/٤/دB/ا���ق ا �>�I�� ض��ة –ا��=aا���� �n oا�����  


�ا]�� � �ً,��a م ا����H� �`�r� j�  ن�
M47ة ا�ا�D ا�
�آ��� و��r`� ا����HMت 10 أ"��ر ا�
��nM أوراق ا���- �0r10 دا�4ة ا� �W�

+W"cرات 10 ا�
UM"7ا  .�`�r
   . �j ا���4�M ا�
��HH وا��O ا�
��l� ����� 1?� آ�,�@ V\^�هde ا�

� ا�=���  ٣/٥/د>�I�� ض�  ا��=


� اcداة ا�
��,� �	�i ا�pM,�ات 10 ,R i�HV -� {l�V 1Mا� �`�r
��r`� ا��
Zت ه1 ا��,��[cت اZ
���3 ا7دارة �Rم. ���@ت ��ف ا�� 

��
10 . ���a Oود ��
�اآ� a	i ا�� �
�ن ا�
��j�  �u0 ا�
�اآB� �,!pV ت�,�,Vا�M"ام إ�rM"ا +M1 و��� �D j�  ��M+ ر�� ا�
�اآ

� �

Zت اc]��,�. إ`�ر ا���ود ا����� �`�r
�� 1��Mض ا���Mى ا���� ��10 ا���: 

                                      ٣١ ��  ٢٠٠٩د�	
��  ٣١                                                                     ٢٠١٠ د���

�ا��ت    أ�ل    ���� ا/��ل    ا��#ا+�ت    أ��ل  Mل    ا��c10 ا��  

 ع.أ�= ر   ع.أ�= ر   ع.أ�= ر   ع.أ�& ر   ع.أ�& ر   ع.أ�& ر  
                        

  )٣١ ٩٤٨(    ٢٠٨ ٢٢١    ١٧٦ ٢٧٣    )١٢ ٨٩٧(    ٣٧٣ ١٢٠    ٣٦٠ ٢٢٢ أ���?1 دو@ر

  ٥٦    -     ٥٦    )١٣ ٣١٠(    ١٠٨ ٠٥٦    ٩٤ ٧٤٦  ر��ل "�دي

٤٥    ١٨ ٥٥٤    ١٨ ٥٩٩    ١    ١٨ ١٨٤    ١٨ ١٨٥  �رو  

1Vرا��  ١ ١٨٢    ٥ ٥١٣    ٦ ٦٩٥    ٦ ٦٦٨    ٤ ٣٥٠    ١١ ٠١٩ دره+ إ

  ٤٧    -     ٤٧    ١٠٦    ٨    ١١٤  ر��ل R!�ي

�  ١١    -     ١١    ٦٥    -    ٦٥  1Mد���ر آ

1D���� -� ٣    -     ٣    ٣    -    ٣  

1�,��M"٢٤(    ١٦٠    ١٣٦    )٢(    ٧٨٥    ٧٨٣ ]�,2 ا(  

  ١٢    -     ١٢    ٨    -    ٨  رو�,� ه����

�N٦٨    -     ٦٨    ١٠٩    ٧٨٨    ٨٩٧  ىأ  

                        

  



                       بنك صحار ش م ع ع  

 
  ٥١ من  ٤٧

�   إ��8�Kت -�_ ا���ا�� ا����

 10 �
  ٢٠١٠ د�	
�� ٣١آ

� ا�����  د>�Iإدارة ا�� )O��V(  

� ا���ق  ٣/د>�I+ )O��V(  

� ا�=���  ٣/٥/د>�I�� ض�  )O��V( ا��=

                                                           ٣١ ��  ٢٠٠٩د�	
��  ٣١                                                                     ٢٠١٠ د���

�ا    أ�ل    ���� ا/��ل    ا��#ا+�ت    أ��ل  Mتا���ل    �c10 ا��  

أ�& دو)ر   

�*�� أ+

أ�& دو)ر   

�*�� أ+

أ�& دو)ر   

�*�� أ+

أ�= دو@ر   

1?��� أ

أ�= دو@ر   

1?��� أ

أ�= دو@ر   

1?��� أ
                        

1?���  )٨٢ ٩٨٢(    ٥٤٠ ٨٣٤    ٤٥٧ ٨٥٢    )٣٣ ٤٩٩(    ٩٦٩ ١٤٣    ٩٣٥ ٦٤٢ دو@ر أ

  ١٤٥    -     ١٤٥    )٣٤ ٥٧١(    ٢٨٠ ٦٦٥    ٢٤٦ ٠٩٤  ر��ل "�دي

١١٧    ٤٨ ١٩٢    ٤٨ ٣٠٩    ٣    ٤٧ ٢٣١    ٤٧ ٢٣٤  �رو  

1Vرا��  ٣ ٠٧١    ١٤ ٣١٩    ١٧ ٣٩٠    ١٧ ٣١٩    ١١ ٢٩٩    ٢٨ ٦٢١ دره+ إ

  ١٢٢    -     ١٢٢    ٢٧٥    ٢١    ٢٩٦  ر��ل R!�ي

1M�  ٢٩    -     ٢٩    ١٦٩    -    ١٦٩  د���ر آ

1D���� -� ٨    -     ٨    ٨    -    ٨  

1�,��M"٦٣(    ٤١٦    ٣٥٣    )٥(    ٢ ٠٣٩    ٢ ٠٣٤ ]�,2 ا(  

   ٣١    -     ٣١    ٢١    -    ٢١  رو�,� ه����

�N١٧٧    -     ١٧٧    ٢٨٣    ٢ ٠٤٧    ٢ ٣٣٠  ىأ  

                        

���Hا�� �WV�H0�V1 و��
م ا���� �}eN ا���Mض ��
�r`� �^�ر ا����HMت 10 أ"��ر ��ف ا��
Zت اc]��,� ا�	��4ة  �1 ��آ�d ا�H� . 3��
م ا�H�

a �`�r
ى ا���Mض ��M	
�1�O ا���ود ��� �D j�  ر��ه� +M� 1Mا� �,�  .	i ا��
�� و7]
��1 ا�
�اآ� ا��,�,� وا�,

�المخاطر   ٤/د�E@ا��  

q

�,�ت ا����، وا��� ��a�S
�- lV?,�� وا"�� �- اc"��ب ا� ��Xة ا����X��
n,- ا�
�r`� ا�plM,�,� ه1 ��r`� ا�r	�رة ا�
���Xة أو �,� ا�

 -�D,� وا��HM,�ت وا���,�ت اc"�",� وD�Hت ا����!M
�- ا� {l�V 1Mا� ��V �U� ��
�ن وا�	ق وا�	,M4@ا �`�r�ا��ا�� ا��rر],� �Zrف 

ق ا��lآ�ت	� �ً�
  ���H

,� وا�
���,� ا�,u�Mط. وا��lات ا���aو O,
ا]2 ]Vت ا���� و�,�
  O,
[ -� �,�,plMا� �`�r
  .l�V} ا�

� �,�,plMا� �`�r
از�nV �Dدي ا�r	��4 ا�
��,� وا��cار �	
�� ا���� �O ا��n�?M وا����n,� ا�?�,� و��nMدي ��Wف ا���� إ�1 إدارة ا��- أ]� 

�- ا�
��درة وا��7اع ��V 1Mا� ���Rإ]�اءات ا�� .  

�	��ة إ�j ا7دارة ا���,� دا�N آ� و�aة �lDط �,�,plMا� �`�r
ا�� ا�����V 1M ا�Bا� e,n�Vو Oو� -  �,"�"cا �,��	
�,� ��. ا��	
 + هde ا�

 �,���
�� ا�!V��  :����� 7دارة ��r`� ا�plM,� 10 ا�
��@ت ا���M,� ا���

 .وا�y و���د و]د V	�	� إداري  •

• �,[ �?l� ت�,aZSا� Oز�Vت و�B�nV د .و]

�Zت؛ •��
��� �HM	
�� ا�nMا� ��
BM�
�Wم �� i"��
�M!���ت ا��Sn ا� 

�Zت؛ •��
�� ور�� ا�	V ت���!M� 

• �,^V ا�� وا7]�اءات؛Bا� 

D,� ا�Ncى؛ •D�Hوا� �,
,u�Mت ا����!M
�ام ���M�@ا 

•  +V 1Mا� �`�r
�O هde ا� ����M�� ا�� وا7]�اءاتBا� ���nوآ �WMW[ا� +MV 1Mا� �,�,plMا� �`�r
�M!���ت ا�HM,,+ ا��وري ��

 ����Vه�؛

• a�MH
 �؛ �M!���ت ا��HMر��  - ا�r	��4 ا�plM,�,� وإ]�اءات ا��Zج ا�

 و�N O!� ا�!ارئ؛ •

�� ا�
1�W؛ •!Mوا� iر��Mا� 

 ا�
���,� اRZNc,� وا���Mر��؛ •

�jM آ�ن ذ�� ��0@ • -,�{Mا� ��
BM� �`�r
 .nrV,= ا�



                       بنك صحار ش م ع ع  

 
  ٥١ من  ٤٨

�   إ��8�Kت -�_ ا���ا�� ا����

 10 �
  ٢٠١٠ د�	
�� ٣١آ

� ا�����  د>�Iإدارة ا�� )O��V(  

�   ٤/د>�Iا����E@ا�� )k��?(  

�ام �
���,� ا���M�@1ا�Nا��ا �,R�Mا� iD�[ -� �W� م�,Hا� +M� ا]��ت دور���� ���D�� �W
 �� 1Mا� � . �W,إ� ��M� 1M�4 ا��Mا�� �lR��� +MV


�W إ�j ���� ا�R�M,� وا7دارة ا���,� ��������HV +M� ت�Sr�� O� �W� �H��M
�O إدارة و�aة ا���lط ا� 1�Nا��ا �,R�Mا�.  �,�!V ا���� 10 ��د ��eآ

��X م�uD Oوذ��  - `��� و� �,�,plMا� �`�r
م ا���� ��a,�  . "�"� إدارة ا�
�r`� ا�plM,�,�� 7دارة ا�H� �
�� 7`�ر �آ�X e,n�V �,�
�

، �,�,plMا� �`�r
ا�
�r`� ور���R ا�HM,,+ ا�eا1V  ",�"�ت إدارة ا�
�r`� ا�plM,�,�  - `��� ا���ك ا�1M و��� ",�"� إدارة ا�

��r`� ور���R و �Hnان �R �ة ا��,��Dت�ا�
�r`� ا�plM,�,�  إ`�ر ، �,��a �Dث ا�r	�رة ��Z�7غ  -p,�,� ا�
�r`� ا�lMإ`�رو( 1Vاeا� +,,HMا� .


ذجD ل���ر ا���� 10 !V ���Rور �`�r�  1Vاeا� +,,HM1ا�Vاeا� +,,HMا� ���Rور �`�r
��4  وأ]�ت ZNل ا���م ا����1 ا��M��� �,[{Mت ا�� �!H�


�لوR!� �ت ود cا O4ا .  

  إدارة رأس ا���ل  ٥/د

  رأس ا���ل ا�
�u+�  ٥/١/د

2�
��1 ��O ور�� �M!���ت رأس ا�
�ل ����� 10 D�
م ا���W ا����R,� اc"�",� ����� وه ا���� ا�
�آ�ي ا��HV . �,ت ا�������!M
�e,n�M ا�

ل ا�
�]�� ��أس ا�
�ل �i�!M ا���� ا�
�آ�ي ا��
�1D 10 ا��R ا����1 ا@�nMaظ �����c1 ا��
	�� ا�
�Hرة 7]
��1 رأس ا�
�ل ����	�� 7]

�`�r
��� . iD�[ -�ع �
م ا���� ��Ma	�ب �M!���ت رأس ا�
�ل ����	�� �
�r`� ا�	ق و��r`� ا�plM,� ا"��Mدًا إ�j ا��
ذج ا�H�

 1�� �
  .ا�
�آ�ي ا��
�1D آ

• ��HM	�  @�W[ – �Xت 


���0 ا���0c ا�
�r`� ا�
�]�� ���ءًا  –��ك  •� +V يeا� =,�SMدي "  �1 ا��"  


�ن �M+ إ"�rMام �R -  y,[�Vوض ا�0cاد وا��lآ�ت •M4إ =,�SV ذج
D 10١٠٠ �,�ب%  

�,�ا�
�nدات �Nرج  •
�اD,� ا��,

�ن وا�
�r`� ا�
�]�� a	i ا���� ا�
�آ�ي ا��
�1D  -  ا�M47ا ���V ��ا  i	a 

                 =,�SV +M� �
�1 ����� إ�Z^ jث ��0ترأس ا��uل ا��:  

•  ��nل ا��

- رأس ا�
�ل اW"c+ ا���د�� و Zوة ا��7ار وا�	��ات ا��ا4
�  ١رأ"BMو�) �,���ا�j�  �Wn,�SV +M� 1M أ�WD أوراق 

 ��nة 10 ا��?M��ل �) ١�cة وا�Wlا� +SN ��� �,�Rcق اHaو �,��[cت اZ

� ا��[�V 1`�,Maة وا��M�
,� واcر��ح ا�

 ��	���� �n�Mr�رة S� �WVZ���� +MV -?و� �,?�
ق ا�Ha 10  اردةد ا������ �H��M

,� ا�Ncى ا�,u�Mت ا���	Mوا� �"
�
ا�

  .��cاض آ���n رأس ا�
�ل

•  ��nل ا��

- رأ"BMا��� ٢و� �
,H1 ا�`�,Maا �S� و �
,Hض 10 ا��nrDZ� 1�,
�Mا� sSr
�� ا�
\ه�� وا�D�Uت ا����اM�@د�� ا

O,��� �a�M� �WDأ j�  �n�S
ق ا�
�?,� ا�Ha أو �}دوات �HH�

?�"i �,� ا���� ���M
 . ا�

•   ��nا�  -
BM�٣ ����� +��M	�
� أن y�SV رأس ��ل M�
�� وا�1M إذا V!��� ا��uوف 0
- ا�D�Uن ا�  ا���

��Mr= ا���ود  ��R ����  j �ة رأس ا�
�ل �,�!V +M� .ا �����-  D١٥	��  c١وراق ا�
��,� ا�
�M?�ة 10 ا�i�� ��n أن @ ���Mوز  �4�
10 ا�

 ��nل ا��
�� c]� ا�
\ه��  ١ - ا���n  ٢و��i أن @ ���� رأس ا�
�ل ا�
\ه� 10 ا���n  ١إ]
��1 رأ"D�Uوض ا��Hا� ���V @ أن i�� �
 ٥٠آ

 ��nل ا��
�- رأ" �4�
��SSrت ا. 10١ ا� 1��
���� إ] j�  دًا,R أن ه��ك �

� ا�M� 1M+ إدرا]�W آ��ء �- رأ"
�ل ا���n آ,Hض 10 ا��nrD@

٢ . 1DD�Hا� �,aMا� -
� �W[إدرا +M� @ ����V آ�ت�X 10 رات�
UM"Z� ���M0ا�� +,Hل ا��
��ت ا�Ncي �- رأس ا�Srا� -
BMV


,� أ�Nى,u�V د
�رات 10 رأ"
�ل ��ك و��UM"وا.  

 �,0�S

�r`� و�����V +Mه� و�SV +M� �ًH0,= ا��
�,�ت ا�plM,�,� ا���� ��[��ل �c0,� وا�S� �V�0ة أو د�[�M� �V�0د �� �j إ�WD إ

ل وا��Hض ��
�N �`�rرج �w� ��a�S

�r`� ا��� �n�Mr
��ت ا�M	

M!���ت ا�
��دة ا�V 1M	�j ��?3 ا����,�
�اD,� ا��,
Ma	�ب 7  .ا�


,� رأس ا�
�ل �
�r`� ا��H0 �,plM أeN ا���� 10�V  ة�Mn� 1��
 a,� @، ا�ا�a وا���WX -��lًا ��e ��أ ا����  
�,�2Vا��M 7ر ا���N ا7]

�[V �,plMا� �`�r

��N ا�
\�X اMa7 1"�"c	�ب رأس ا�
�ل �� �ًH�` ب�!� 
� ه�	a �H��	ات ا�",�"�   .أى �,��Dت  - ا�ZUث "�

^ j�  �u0��
�� ��R ل�
ر ا�
	1��HM ا�
	�l��� +��Mط ا���Mريا���� ه1 ا@�nMaظ ��H �ة رأ"!Mق وا�
� وا��ا4- وا�	UM	
آ
� ��H . +M ا�

 j� cازن �,- ا����4ات اV j�  �u0��
م ا���� �g^��ت ا���]� إ�j ا�H� �
ى رأس ا�
�ل  �j  ��4ات ا�
	�ه
,- آM	�ا�1M أ�����V �ًB أ^� 

 -�eا� -�cا�� وا�
�O ر�O أآ�� وا� ��?
�ن ?V �RيR 1��� ���آ iD�[ -� �
W�
�V -?
رة   .�S� �
u�
�م ا���� و 
�,�2V ا�plM,�,� ا�Mا�

�M!���ت رأ"
�ل ا�
�nو�� �Nر],ً� `ال هde ا��Mnة O,
  . �,	� ه��ك pV,�ات آ�,�ة 10 إدارة ا���� ��أس ا�
�ل ZNل ا��Mnة. ا�nDاد�� ��

  

  

  



                       بنك صحار ش م ع ع  

 
  ٥١ من  ٤٩

�  إ��8�Kت -�_ ا���ا�� ا����

 10 �
  ٢٠١٠ د�	
�� ٣١آ

� ا�����  د>�Iإدارة ا�� )O��V(  

  )O��V( إدارة رأس ا���ل  ٥/د
  )O��V(رأس ا���ل ا�
�u+�   ٥/١/د              

���ل رأس ا�
�ل ا�
�r`� وا�eي ���� �,- رأس ا�
�ل �}�ل  �,�إن ا�
�,�ر ا��و�H� 1,�س آ���n رأس ا�
�ل ه
�اD,� ا��,
وا��pض  ا�

�اD,� ا��
�N �`�rرج ,
�,� ا�
�� �`�r
���3 ا7دارة �� =,�SV i	a �ً�[��.  

 1�� �
  :a +V	�ب ���ل رأس ا�
�ل ا�
H�` �`�rً� 7ر�Xدات ا����  - ا�
�,�ر ا��و�1 وآ���n رأس ا�
�ل آ

٣١ ��
� ٣١    د�	�� ٣١    د����  د�	
��  ٣١    د���
٢٠٠٩    ٢٠١٠    ٢٠١٠    ٢٠٠٩  

1?���  أ�= ر��ل  
�1D    �ل -��,�أ�& ر�    أ�& دو)ر أ+��*�    أ�= دو@ر أ
       ��C١رأس ا���ل ا�        

  ١٠٠ ٠٠٠    ١٠٠ ٠٠٠  أ"W+  �د��  ٢٥٩ ٧٤٠    ٢٥٩ ٧٤٠
٩ ٢٣٤    ٦ ٥٧٩  1DD�R 1`�,Ma٢ ٥٣٣    ٣ ٥٥٥  ا  

 -    ١ ٠٧٣  `�,Ma٤١٣  1  �ما     -  
١٣ ٦٤٩    ٦ ٤١٦  ��a�
  ٢ ٤٧٠    ٥ ٢٥٥  اcر��ح ا�


� ا���د��  )٢٩٠(    )٨٠(,H�4 ا��	N  )٣١(    )١١٢(  
  )٣١(    )١١(  أ�ل ����,� /]��  )٢٨(    )٨٠(


ع  ٢٨٣ ٣٧٨    ٢٧٢ ٥٧٥�
  ١٠٤ ٩٤١    ١٠٩ ١٠٠  ا�
       ��C٢رأس ا���ل ا�        

٣٢ ٩٣٠    ٢٩ ٤٣٩  �un�

�  �j أ"�س ا�,Hض 10 ا��nrDا sSr�  ١١ ٣٣٤    ١٢ ٦٧٨  

� ا���د��  ١ ٦٦١    ١ ١١٢,H٤٢٨    ٦٤٠  أر��ح ا�  

 -    ١٢٩ ٨٧٠  ��D�^ ن  -     ٥٠ ٠٠٠  د�

ع  ١٦٤ ٤٦١    ٣٠ ٥٥١�
  ١١ ٧٦٢    ٦٣ ٣١٨  ا�
٤٤٧ ٨٣٩    ٣٠٣ ١٢٦  �+�u
  ١١٦ ٧٠٣    ١٧٢ ٤١٨  +��Pع رأس ا���ل ا�

� ا����a� �ا/��ل       >�I���        
  ٨٥٢ ٠٧٥    ١ ٠٦١ ٠٤٤  ا��
�,�ت ا�
�0v� �,0�Sاد وا��lآ�ت و��r`� ا�	ق  ٢ ٧٥٥ ٩٥٨    ٢ ٢١٣ ١٨٢
١٦٧ ٠٨٦    ١٤١ ٨٧٣  �,plMا� �`�r�  ٥٤ ٦٢١    ٦٤ ٣٢٨  
٢ ٩٢٣ ٠٤٤    ٢ ٣٥٥ ٠٥٥  �`�r
��� ��[�
ل ا��cع ا
��  ٩٠٦ ٦٩٦    ١ ١٢٥ ٣٧٢  

        +=9ل آ�C�� رأس ا���ل      
  

  %١٢ر ٨٧
    

  %١٥ر٣٢
 -� ��������  �2 آ�	��  1��uل ا���

ع رأس ا���

�`�r
��� ��[�
ل ا��c1 ا��
  إ]
  

  %١٥ر٣٢
    

  %١٢ر ٨٧
  

  
  %١١ر ٥٧

    
  %٩ر ٦٩


ع رأ"�� ��nل ا��
١  -� ��������  �2 آ�	��   
�`�r
��� ��[�
ل ا��c1 ا��
  إ]

  
  %٩ر ٦٩

    
  %١١ر ٥٧

���ه�ة ��زل  �,���
� �ًH0ل و�
  .ا�
!��H ������ ا�
�آ�ي ا��
�1D M�٢+ اMa	�ب ���ل آ���n رأس ا�

  

m   ٥/٢/دFI?رأس ا���ل  

،d�n�V دة��� �!lDوأ �,�,plV ت�,�

�,� H�V,�  ��4ات أj�  �B0 رأس ا�
�ل ا�
s,SrV sSr رأس ا�
�ل �,-    ،�,�� �a jل . إ��
���� رأس ا�

?�V @ �,
,u�Mت ا����!M
�1، و�?- و10 ��� ا���@ت g0ن ا��uل ا���

�,� plV,�,� أو �lDط �	�nS� ��M أ"�",� إ�j رأس ا�  �?� sSr
رة ا�S� 3

=�Mr
� ��a�S
�y ا�
�r`� . اlDc!� آ���� ا��ر]� ا�
pM,�ة �- ا�
�r`� ا�Z� =�Mr� 3?�M� ل�
�M!���ت رأس ا� O�!V +M� �R ا���@ت deه �U� 10

�,
,u�Mت ا����!M
�� jDدcدون ا��� ا OH� @ -,��ى ا�?�1 �- رأس ا�
�ل �� +  
�,� plV,�,� أو �lDط M	
  .و�OBr ذ�� ��

�`�r
�- أن u�V,+ ا����4ات  �1 رأس ا�
�ل ا�
��ل ��� +�����  j�  ا���� �Nل دا�
ه اc"�س ا��4,	1 ا�
	�rMم ����V 10 آ,= �s,SrV +M رأس ا�

���دة 2Dg0 �,3 اc"�س اcو�rV7 �aذ ا��Hارات �!lDأو أ �,�,plV ت�,�
0,� ا7دارة وا�
�Sدر .  V ،ي�Ncت ا�,�
ا�4 �- اlDc!� وا��nا� eNأ �,a

4
� ا���lط �wه�اف Z���� اc]� ����� ا�M"7اV,�,�ا�Ncى و`.  

  

  

  

  

  



                       بنك صحار ش م ع ع  

 
  ٥١ من  ٥٠

�  إ��8�Kت -�_ ا���ا�� ا����

 10 �
  ٢٠١٠ د�	
�� ٣١آ

� ا�����  د>�Iإدارة ا�� )O��V(  

�   ٦/د-�Wا��=��+�ت ا��  


� ��l���� ���Mط ا���Mري �H!� �ت ا�	ق,0 �, �!Hت ا�����

�V. ��M+  �ض ا��� �H0و -,,�,plV -,, �!R 10 ا���� +B�� ،اض إدار����c  ت���rت وا�

1��Mآ��:  

  
• �
lV ��
���� O,0,� ا���S
��ت ا��rا�  �[c O4دا0,� �
� 10 ذ�� ا��	���ت ا���ر�� وا��S

Zء �- ا��lآ�ت  ه��,�وا�داO4 ا���� ��	����

����وا�
\"	�ت rا�و وا� ��
Mري��Mا�.  

•  �
MlVت���rآ,� ، و ا�ZWM"@وض ا�Hء وا�Z
�� ا�	�i ا�
�0w� �,0�Sاد وداO4 ا���V تZ,W	Vن و�
M4@ت ا�R�!ف ، و�l?
 �j ا�

ال�cا. 

��ت ا�
�l�� �,0�Sآ�ت و  •�rا�V ارد

ع ا��� �
lة��M�
�� ا�M	�,� ا��M�  �un�

N �n�?V sM	�رة ا@�nrDض  �j أ"�س ا�Vو ،

�Nر�= ����� ا���S�  .و

�- و�aات أ 
��l� �W?� ��اiR ا��3,4 ا�e,n�Mي  • �,plM�4 ا��MD M� �H��M
�s,Sr . +M ا�
ارد وHV,,+ اcداء���p� �Snض ا�rVذ ا��Hارات ا�

 +,,HV  ع�!Rرة�	rأو ا� yا��� �,plV أ"�س j�  داءcار . ا�V ، 1 �
  .�H!� �ت ا�sSrV �,plM و@��اi4 ا��j�  �N أ"�س ]

• ��	V 4اnن إ��ادات ا�c 10�Sي� آe,n�Mول  ا��3,4 ا�cم ا�H

�  �j ��10 ا�M�4اnداء�10 إ��ادات ا�cس ا�,Hآ � j�  3,1  ، و���
ا���N  إ]

 . وا�
�Sو�0ت

•  �,�	Mا� ���V +M� �����n�M  �,- ا�H!� �ت ا��� �?l��U��^ أ`�اف O��Zت ��
�� ��^�
� �H��!� و.  

•   @ �[V �p�� ���H

,� �Nر]1 وا�a أو ا�  O��Zت ��
�- ا���� ان ا] ١٠ا��ادات �- ا� �Uا@��ادات 10  �م ٪ أو أآ j��
أو  ٢٠٠٩

٢٠١٠.  



                       بنك صحار ش م ع ع  

 
  ٥١ من  ٥١

�  إ��8�Kت -�_ ا���ا�� ا����
 10 �
  ٢٠١٠ د�	
�� ٣١آ

� ا�����  د>�Iإدارة ا�� )O��V(  

�   ٦/د-�Wا��=��+�ت ا��)O��V(  

1��Mا� ��ت ا�H!� �ت  �j ا������:  

                                                         ٣١  ��  ٢٠٠٩د�	
��  ٣١                                                           ٢٠١٠د���

  خدمات 

  المصرفية 

 لألفراد 

خدمات 

المصرفية للبيع 

 بالجملة

  

 شركات

  

 المجموع

خدمات   

المصرفية 

 لألفراد

  خدمات

المصرفية للبيع  

 بالجملة

  

 شركات

  

 المجموع

  أ�& ر��ل 

 �,��- 

ل  أ����������& ر�����������

�,��- 

  أ�����������& ر������������ل

�,��- 

أ���������& ر����������ل 

�,��- 

  ألف ريال  

 عماني

  ألف ريال 

 عماني

ألف ريال 

 عماني

ألف ريال 

 عماني

ا�4n٢٢ ٨٥٨ ١ ٧٥٦  ١٠ ٩٧٢ ١٠ ١٣٠   ٣٠ ٥٩٥ ٤ ٠٥١  ١٤ ٣٣٣ ١٢ ٢١١  ��10 ا��ادات ا� 

 ٦ ٢٧٣ )٢٤( ٢ ٣٧١ ٣ ٩٢٦   ٤ ٦٣٦ ٩٢ ٢ ٩٩٦ ١ ٥٤٨  إ��ادات plV,� أ�Nى

�,plMو�0ت ا��S�             

   -,nq
 )١٠ ٢٠٣( - )٣ ٦٩٠( )٦ ٥١٣(   )١١ ٧٠٤( - )٣ ٤٥٢( )٨ ٢٥٢( V?��,= ا�

   �,plM�� ى�Ncو�0ت ا�S
 )٥ ٤١٤( - )٥٦٠( )٤ ٨٥٤(   )٦ ٠٢١( - )١ ٣٥٦( )٤ ٦٦٥ ا�

 )١ ٥٩٨( - )٢٤٤( )١ ٣٥٤(   )١ ٨٦١( - )٤٢٣( )١ ٤٣٨( اZWM"7ك   

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

AE@ا�� G�رة/ ( ر��B( )١١ ٩١٦ ١ ٧٣٢ ٨ ٨٤٩ ١ ٣٣٥   ١٥ ٦٤٥ ٤ ١٤٣ ١٢ ٠٩٨ )٥٩٦ 


�راتUM"7ا �
,R ض�nrD�4 ا�	N  -  -  )٨٦(  -  )٨٦(  -    )٢١(  )٢١(  


�  ��j أ"��س   ,Hض 10 ا��nrDا sSr�

 �un�
 ا�

  

- 

  

- 

  

)١ ٠٦٠( 

  

)١ ٠٦٠( 

    

- 

  

- 

  

)٢ ٠٥٦( 

  

)٢ ٠٥٦( 

��SSrت   )٦٦٦(  -  )٣١(  )٦٣٥(    )٢ ٩٢٤(  -  )٧٤٨(  )٢ ١٧٦(  

  ======== ====== ======= =======   ======== ====== ======= ======= 

���� G�رة( /ر��B( ا� Y- ع�Wا���
� )٩ ١٠٨ )٣٢٤(  ٨ ٧٣٢ ٧٠٠   ١١ ٦٤٠ ٣ ٠٦٢  ١١ ٣٥٠ )٢ ٧٧٢ 

AB9ا� �����و��ت >F+ - - )١ ٠٨٦( )١ ٠٨٦( - -   )١ ٤٢٠( )١ ٤٢٠( 

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