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  تقرير مجلس اإلدارة 
  

   . م ٢٠٠٨ يونيو ٣٠ أشهر المنتهية في ةيسعدني أن أستعرض النتائج التي حققها البنك خالل الست
  

 مليون ٥٦٣�١ م ٢٠٠٨ يونيو ٣٠فترة الستة أشهر المنتهية في في لبنك التشغيلية لرباح األبلغت 
 ألف ٤٥٥ مقارنة بـ أشهر األخيرة في فترة الثالثةعماني  ريال مليون ٢٠٧١منها ريال عماني 

وقد بلغت صافي خسائر فترة الستة أشهر .  ريال عماني في نفس الفترة من العام الماضي 
اإلرتفاع في األرباح ويعزى .   ألف ريال عماني٩٨١ م مبلغ ٢٠٠٨ يونيو ٣٠المنتهية في 

بلغت ، في محفظة القروض نتيجة للزيادة و.  كافة نشاطات البنكفي إلى النمو القوي التشغيلية 
عماني في نفس  ريال مليون ٧٠٤�١ ريال عماني مقارنة بـ مليون ١٤٣�١المخصصات العامة 

 ألف ريال ٣٨م كما بلغت صافي الخسائر في الربع الثاني من هذا العا. الفترة من العام الماضي 
 ، والذي يشمل في نفس الفترة من العام الماضي الف ريال عماني ٢ ١٨٠عماني مقارنة بـ 

  . ألف ريال عماني ٩٣١مصاريف ما قبل التأسيس وما قبل التشغيل بقيمة 
  

 مليون ٧٨٦�٤٦٤حيث بلغت خالل هذه الفترة استطاع البنك أن يحقق نمواً في محفظة القروض 
مدى ريال عماني وهو األمر الذي يعكس  مليون ٧٦٢�٣٤٥بلغت ودائع العمالء كما ريال عماني 

زادت قاعدة عمالء البنك وقد . لخدمات ومنتجات البنك المجتمع كافة أفراد والبنك ء عمالاستجابة 
 مليون ٣٣�٤٤بقيمة توفير نجح البنك في جذب ودائع كما .  عميل ٢١ ٣٠٠أكثر من لتصل إلى 

 في نفس ريال عماني ٣٥٨�٦مقارنة بـ  ٢٠٠٨ريال عماني في نهاية الربع الثاني من عام 
كما توضح آخر اإلحصاءات الصادرة عن البنك المركزي العماني أن . الماضي الفترة من العام 

 وودائع القطاع الخاصئتمان إمن سوق % ٦٧�٥و %٣٨�٦ على نسبة ذتحوسالبنك استطاع أن ي
  . على التوالي

  

فرع افتتح البنك كما .   أكمل  بنك صحار عامه األول بنجاحالجاري ،عام من الإبريل شهر في 
فروع البنك حتى تاريخه ، لتصل عدد ر الشرقية وفرع صاللة في محافظة ظفامنطقة الي صور ف
  .  فروع تسعة
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وهي ، "لرسائل البنكية القصيرةالمميز لخدمة تدشين قام البنك ب، عام هذا الخالل الربع الثاني من و
العمليات المصرفية الخدمة االلكترونية التي تتيح للعمالء الوصول إلى حساباتهم البنكية وتنفيذ 

مراجعة البنك للقيام بالعمليات المصرفية حيث تقلل حاجتهم لباستخدام أرقام هواتفهم النقالة 
  . اإلعتيادية 

  

بإنشاء العديد من الوحدات الفرعية داخل القسم حتى بالبنك المعامالت المصرفية للشركات قسم  قام
 على أعلى مستوى الخدماتتقديم لولمستهدفة ايكون هناك تركيز أكبر على القطاعات االقتصادية 

تكوين وحدة مستقلة مسئولة لعمالء حسب القطاعات وتصنيف ا عن طريق تللعمالء من الشركا
تم تفعيل هذه الوحدات في كل من صحار كما .  عن التعامالت الخاصة بكل قطاع على حدة 

ركز على كما أن القسم ي. ى فتتاح أقسام مشابهة في كل من صور ونزوإلوصاللة ويخطط البنك 
خالل الربع الثاني من عام . استراتيجي لكل عميلشريك يعمل كأنه اجات العمالء وأن تلبية احتي
 واإلقليميةمع البنوك المحلية  معامالت اإلقراض المشتركإتمام العديد من استطاع البنك ،  ٢٠٠٨

جيد  حتى يكون لديه نموذج زمؤسسة موديالخاص بالتصنيف االئتماني بإدخال نظام كما قام البنك 
  . حجم االئتمان وتحديد لمخاطر اتصنيف ل
  

قطاع على تقديم المنتجات والخدمات عالية الجودة والتي يتطلبها التركيز واستمر البنك في 
قسم تمويل التجارة الخارجية في التحسن عن طريق استمر و.  المشاريع الصغيرة و المتوسطة

خالل الربع و. احتياجات القطاعات المختلفة مع تناسب التي تحلول التقديم ور المستمر التطو
ظل التركيز على تطوير وتحديث وزيادة فاعلية الخدمات المقدمة للعمالء  ,  من العامالثاني

عبر  شركاتللة  المصرفيللخدمات "المميز"   من المخطط أن يتم توفير خدمةهالكترونيا ولذلك فإن
  . اإلنترنت

  
تعلم على التم بناء مركز , تماشيا مع التزام البنك بتدريب وتطوير مهارات العاملين بشكل مستمر 

استمر البنك في الجاري ، خالل الربع الثاني من العام و. التجارية القرم منطقة أعلى مستوى في 
ملين في  العاقدراتات وي إمكانالخريجين الجدد من الشباب العماني وتطويرتوظيف المزيد من 

بلغت نسبة التعمين  كما اموظف ٣٢٦بلغ عدد العاملين في البنك وقد . من الخريجين وغيرهم البنك 
   . %٥�٨٦العام الثاني من في نهاية الربع 
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بذل فريق العمليات وتقنية المعلومات جهدا كبيرا خالل الفترة الماضية من أجل تلبية احتياجات 

التطبيقات األنظمة وتنفيذ العمالء باإلضافة إلى  يدة لخدمةروع الجديدة وتدشين قنوات جدالف
 مليون ريال ١٠٠عملية زيادة رأس مال البنك ليصل إلى   كما تمت خالل الفترة .المطلوبة 
وعليه ، فقد أصبح .  عن طريق مطالبة المساهمين بسداد القسط المتبقي من رأس المال عماني 

  %.١٠٠رأسمال البنك مدفوعا 
  

كافة تعامالته ونشاطاته بكافة المتطلبات في التزم البنك بع الثاني من العام الجاري ، وفي الر
  . المصرفي قطاع الالقانونية المفروضة على 

  

  اإلجتماعيةالمساهمة 

على حد سواء وخالل الربع الثاني من عام والقطاع التجاري المجتمع مشاركة استمر البنك في 
 وهو أحد المعارض الحيوية للطلبة والخريجين ٢٠٠٨وظائف  م شارك البنك في معرض ال٢٠٠٨
وانطالقاً من رغبة البنك في الوصول إلى أكبر قدر من الشركات والمشاريع الصغيرة . الجدد 

بالسلطنة في  المال رض منتجاته وخدماته في معرض عالموالمتوسطة في السوق قام البنك بع
كجزء من جوائز عمان " جائزة تنمية األفراد " ة نك برعايقام الب, ألول مرة و. شهر إبريل 

كما قام البنك بتوفير الدعم المطلوب لعدد  من النشاطات الثقافية المختلفة للمجتمع . لإلبداع 
  . المحلي في السلطنة 

  

حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن موالنا إلى والتقدير نتقدم بوافر الشكر وفي الختام ، 
على قيادته الحكيمة لهذا البلد المعطاء ونشكر الحكومة العمانية ورعاه  حفظه اهللا سعيد المعظم

 الشكر إلى البنك المركزي العماني والهيئة مكما نقد. التي وفرت المناخ المناسب للعمل والنمو 
العامة لسوق المال على الدعم والتوجيه الذي تلقيناه وعلى كل ما يقومون به من  أجل خدمة 

  . ح العام الصال
  
  

  هالل بن حمود المعمري
 .رئيس مجلس اإلدارة 



  

  بنك صحار ش م ع ع   

 )غير مدققة (القوائم المالية

   م٢٠٠٨ يونيو ٣٠للفترة المنتهية في 

  
        

  
 

  



 )غير مدققة                         (       بنك صحار ش م ع ع  
  )غير مدققة(الميزانية العمومية 

  ٢٠٠٨  يونيو٣٠في كما 
  ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١  ٢٠٠٨ يونيو ٣٠    

  ريال عمانيألف   ريال عمانيألف   إيضاح  
        األصول 

  ٢٠ ٤٢٧  ١٣ ٦٨٥  ١ب   زيمركالبنك النقدية وأرصدة لدى 
  ٣٦ ٩١٤  ٤٦ ٦٥٣  ٢ب   نقدالسوق مستحقات من بنوك وودائع أخرى ب

  ٢٩٨ ٩٣٦  ٤٥٧ ٨١٨  ٣ب   )بالصافي (قروض وسلف
  ٥٥ ٠٠٠  ٥٥ ٩٦٩  ٤ب   استثمارات متاحة للبيع

  ٤ ٦٣٧  ١٣ ٤٠٨  ٥ب   معدات وتركيبات
  ٤ ٤٢٨  ٩ ١٧٣  ٦ب   أصول أخرى

    ----------  ----------  
    ٤٢٠ ٣٤٢  ٥٩٦ ٧٠٦  
    ==========  ==========  

        االلتزامات
  ٢٨ ٦١٤  ٣٨ ٤٢٥  ٧ب   نقدالسوق  وودائع أخرى ب لبنوكمستحقات
  ٩١ ١٠٠  ٩٢ ١٠٠  ٨ب   ودائع شهادات 

  ٢٤٢ ٨٢٢  ٣٤٥ ٧٦٢  ٩ب   ودائع العمالء
  -  ٧ ٠٠٠   ١٠ب   إيرادات مؤجلة
  ٨ ٥٣٢  ١٥ ١٢٢  ١١ب   ىالتزامات أخر

    ----------  ----------  
    ٣٧١ ٠٦٨  ٤٩٨ ٤٠٩  
    ----------  ----------  

         الملكيةحقوق 
  ٥٠ ٠٠٠  ١٠٠ ٠٠٠  ١٢ب   رأس المال 

  ١ ٧٦٠  ١ ٧٦٠  ١٣ب   قانونيال حتياطياال
  -  ٤  ١٤ب   اإلحتياطي المتراكم للقيمة العادلة

  -  )٢ ٤٨٦(    متراكمةالخسائر ال
  )٢ ٤٨٦(  )٩٨١(    الفترة )خسائر/ (أرباح 

    ----------  ----------  
    ٤٩ ٢٧٤  ٩٨ ٢٩٧  
    ----------  ----------  
    ٤٢٠ ٣٤٢  ٥٩٦ ٧٠٦  
    ==========  ==========  

  ٤٩ر٢٧٤  ٩٨ر٢٩٧  ١٥ب   )بالبيسة(صافي األصول للسهم الواحد 
    ==========  ==========  
  ٢٦ ٩٢٨  ٤٤ ٥٥٣  ١٦ب   العرضية اللتزاماتا

  ٥٤ ٢١٢  ٥٣ ٢٣٢  ١٦ب   االرتباطات
  : ووقعها بالنيابة عنه كل من٢٠٠٨ يوليو ٢٨القوائم المالية وصرح بإصدارها في هذه مجلس اإلدارة تمد عا
 

  
  ـــــــــــــ      ـــــــــــــ
  نائب رئيس مجلس اإلدارة      رئيس مجلس اإلدارة

  

  .  تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية٤/ إلى د١/ أ مناإليضاحات المرفقة



 )غير مدققة                         (       بنك صحار ش م ع ع  
  )غير مدققة(الدخل قائمة 

  ٢٠٠٨  يونيو٣٠ للفترة المنتهية في

  . لية تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم الما٤/ إلى د١/اإليضاحات المرفقة من أ

 أشهر من         ٣  إيضاح  
     ٢٠٠٨ أبريل ١

إلى                
 ٢٠٠٨ يونيو ٣٠

  الف ريال عماني

 أشهر من      ٣
 ٢٠٠٧ ابريل ٩

إلى             
 ٢٠٠٧ يونيو ٣٠

  ألف ريال عماني

                  
 أشهر          ٦

إلى             
 ٢٠٠٨ يونيو ٣٠

  انيألف ريال عم
  ١٣ ٦٤١  ١ ١٣٨  ٧ ٢٦٥  ١ج   إيرادات الفوائد

  )٩ ٧٧٠(  )٣٣٥(  )٤ ٨١٦(  ٢ج   مصروفات الفوائد 
    --------  --------  --------  

  ٣ ٨٧١  ٨٠٣  ٢ ٤٤٩    صافي إيرادات الفوائد
  ٢ ٨٦٤  ٨٥٠  ١ ٦١٨  ٣ج   أخرى إيرادات 

    --------  --------  --------  
  ٦ ٧٣٥  ١ ٦٥٣  ٤ ٠٦٧     التشغيلإيرادات 

    --------  --------  --------  
          التشغيلمصروفات 

  )٢ ٧٧٤(  )٦٥٨(  )١ ٥٦٦(    تكاليف الموظفين
  )٢ ٠١٣(  )٤٨٣(  )١ ٠٧٧(  ٤ج    للتشغيلاألخرى مصروفات ال

  )٣٨٥(  )٥٧(  )٢١٧(  ٥ب    االستهالك
    --------  --------  --------  
    )٥ ١٧٢(  )١ ١٩٨(  )٢ ٨٦٠(  
    --------  --------  --------  

  ١ ٥٦٣  ٤٥٥  ١ ٢٠٧    ربح التشغيل
  -  )٦٨٣(  -    صافي مصروفات قبل التأسيس
  -  )٢٤٨(  -    صافي مصروفات قبل التشغيل

خسائر انخفاض في القيمة على أساس      مخصصات عامة ل  
  المحفظة

  )٢ ٣٥٨(  )١ ٧٠٤(  )١ ١٤٣(  ٣ ب

  )١٨٦(  -  )١٠٢(  ٣ب   خسائر انخفاض في القيمة مخصصات محددة ل
    --------  --------  --------  

  )٩٨١(  )٢ ١٨٠(  )٣٨(    من التشغيل بعد المخصصات  الخسارة
    --------  --------  --------  

  )٩٨١(  )٢ ١٨٠(  )٣٨(    فترة الصافي خسارة 
    ========  ========  ========  

  )٠ر٩٨١(  )٢ر١٨٠(  )٠ر٠٣٨(  ٦ج    بالبيسة- الفترة عنالخسارة األساسية للسهم الواحد 
    ========  ========  ========  

  )١ر٩٦٧(  )٦ر٤٢٤(  )٠ر١٥٢(  ٦ج   بالبيسة) على أساس سنوي( للسهم الواحد الفترةخسارة 
    ========  ========  ========  
          



 )غير مدققة                         (       بنك صحار ش م ع ع  
  )غير مدققة(قائمة التغيرات في حقوق الملكية 

  ٢٠٠٨  يوينو٣٠ المنتهية في للفترة
  
  

  رأس المال
إيضاح (

  )١١/ب

 االحتياطي
  القانوني

إيضاح (
  )١٢/ب

اإلحتياطي 
المتراكم 

  للقيمة العادلة

  الخسائر
  المتراكمة

  المجموع

ألف ريال   
  عماني

ألف ريال 
  عماني

ألف ريال 
  عماني

ألف ريال 
  عماني

ألف ريال 
  عماني

            
  ٤٩ ٢٧٤  )٢ ٤٨٦(  -  ١ ٧٦٠  ٥٠ ٠٠٠  ٢٠٠٨ يناير ١في كما الرصيد 

  ٥٠ ٠٠٠  -  -  -  ٥٠ ٠٠٠  سداد القسط المتبقي من رأس المال
رفي القيمة العادلة التغي

  لإلستثمارات
-  -  ٤  -  ٤  

ألذون التغيير في القيمة العادلة 
  الخزانة بالريال السعودي

-  -  -  -  -  

  )٩٨١(  )٩٨١(  -  -  -  في خسارة الفترة صا
  --------  --------  -------  -------  ----------  

  ٩٨ ٢٩٧  )٣ ٤٦٧(  ٤  ١ ٧٦٠  ١٠٠ ٠٠٠  ٢٠٠٨  يونيو٣٠في كما الرصيد 
  ========  ======== ========  ======== ========== 

  
  
  

  رأس المال
إيضاح (

  )١١/ب

االحتياطي 
  القانوني

إيضاح (
  )١٢/ب

اطي اإلحتي
المتراكم 

  للقيمة العادلة

  الخسائر
  المتراكمة

  المجموع

ألف ريال   
  عماني

ألف ريال 
  عماني

ألف ريال 
  عماني

ألف ريال 
  عماني

ألف ريال 
  عماني

            
  ٥٠ ٠٠٠  -  -  -  ٥٠ ٠٠٠  إصدار األسهم

  )٢ ١٨٠(  )٢ ١٨٠(  -  -  -  صافي خسارة الفترة
  ٢ ٠٠٠  -  -  ٢ ٠٠٠  -  اإلحتياطي القانوني 

  )٢٤٢(  -  -  )٢٤٢(  -   ريف اإلصدارمصا
  --------  --------  -------  -------  ----------  

  ٤٩ ٥٧٨  )٢ ١٨٠(  -  ١ ٧٥٨  ٥٠ ٠٠٠  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠في كما الرصيد 
  ========  ======== ========  ======== ========== 

  . لمالية تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم ا٤/ إلى د١/اإليضاحات المرفقة من أ



 )غير مدققة                         (       بنك صحار ش م ع ع  
  )غير مدققة(قائمة التدفق النقدي 

  ٢٠٠٨  يونيو٣٠ المنتهية في للفترة
  ٢٠٠٧ أبريل ٩    
  إلى    
  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠  ٢٠٠٨ يونيو ٣٠  
  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  

      أنشطة التشغيل
  )٢ ١٨٠(  )٩٨١(   للفترةصافي الخسارة 

      :ـتعديالت ل
  ٦٠  ٣٨٥  االستهالك
  ١ ٧٠٤  ٢ ٣٥٨  علي أساس المحفظةخسائر انخفاض في القيمة عام لمخصص 
  -  ١٨٦  خسائر انخفاض في القيمة محدد لمخصص 

  -  ٢١   القروضعلىالفوائد المحفوظة 
  -  ٤  التغيير في القيمة العادلة لإلستثمارات

  -  )١(   المعدات بيع أرباح من
  )٢(  -  فرق تقييم العملة على اإلستثمارات والمعدات والتركيبات

  )١٢٩(  )٣٩٨(  فوائد من استثمارات
  )٥٤٧(  ١ ٥٧٤  :تشغيلالأصول والتزامات أرباح التشغيل قبل التغيرات في 

  )١٠٢ ٠٣٧(  )١٦١ ٤٤٧(  القروض والسلفإجمالي 
  )٢١ ٠٥٧(  )١١ ٥٥٠(  مستحقات من بنوك

  )١ ٠٢٢(  )٤ ٧٤٥(  أصول أخرى
  ١١٧ ٥٩٣  ١٠٢ ٩٤٠  ودائع العمالء

  -  ١ ٠٠٠  عإصدار شهادات ودائ
  ٣ ٩٢٥  ١ ٩٥٠  النقد بنوك وودائع أخرى بسوق إليمستحقات 

  ٢ ٢٩٨  ٦ ٥٩٠  التزامات أخرى
  )٨٤٧(  )٦٣ ٦٨٨(  التشغيل   أنشطة الناتج منصافي النقد

      أنشطة االستثمار
  )١٨ ٨٠٩(  )٢٠٠(  شراء استثمارات 

  -  ١٨  معداتحصيلة بيع 
  )٢ ٣٧٨(  )٢ ١٧٣(  شراء معدات وتركيبات

  ١٢٩  ٣٩٨  نة ذون خزائد مستلمة عن شهادات ودائع وأفوا
  )٢١ ٠٥٨(  )١ ٩٥٧(  أنشطة االستثمار المستخدم في صافي النقد

      أنشطة التمويل
  ٥٠ ٠٠٠  ٥٠ ٠٠٠  مال  الرأسإصدار 

  ١ ٧٥٨  -  اإلحتياطي القانوني
  -  -   أسهم محصلة إصدارصافي مصروفات

  ٥١ ٧٥٨  ٥٠ ٠٠٠  أنشطة التمويلالناتج من صافي النقد 
  ٢٩ ٨٥٣  )١٥ ٦٤٥(  في النقد وما في حكم النقد) النقصان(الزيادة 

     
  -  ٩٩ ٠٢٧   بداية الفترة النقد فيوما في حكمالنقد 
  ٢٩ ٨٥٣  ٨٣ ٣٨٢   نهاية الفترة النقد فيوما في حكمالنقد 

      :ممثالً في
  ٢٩ ٨٥٥  ١٣ ٦٨٥  المركزيك البننقد وأرصدة لدى 

  -  ٣٥ ١٠٣  الغ أخرى بسوق النقدمستحقات من بنوك ومب
  -  ٥٠ ٧٦٩  استثمارات متاحة للبيع

  -  )١٦ ١٧٥(  إلى بنوك وودائع أخرى بسوق النقدمستحقات     
  )٢(  -      فرق تقييم العملة على اإلستثمارات 

  ٢٩ ٨٥٣  ٨٣ ٣٨٢  

  

  



 )غير مدققة                         (       بنك صحار ش م ع ع  
   على القوائم الماليةإيضاحات

 ٢٠٠٨  يونيو٣٠كما في 

  ة الرئيسيةالشكل القانوني واألنشط  ١/أ

 كشركة مساهمة ٢٠٠٧ مارس ٤في سلطنة عمان في ") البنك(" بنك صحار ش م ع عتم تأسيس 
 ولألفراد في سلطنة وتقديمها للشركاتعامة وهو يقوم بصفة أساسية بمزاولة األنشطة المصرفية عمانية 

كزي العماني عمان بموجب ترخيص مصرفي صادر عن البنك المرسلطنة يقوم البنك بالعمل في . عمان
 أبريل ٩بدأ البنك عملياته التشغيلية في . الودائع المصرفيةلتأمين  البنك المركزينظام ب وهو مشمول

  .، مسقط، سلطنة عمان١١٤ حي الميناء رمز بريدي ٤٤ب .العنوان المسجل للبنك هو ص - ٢٠٠٧

  . ٢٠٠٨  يونيو٣٠ موظفاً كما في ٣٢٦يعمل بالبنك 

  أساس اإلعداد  ٢/أ

  فقرة االلتزام  ٢/١/أ

 عامومتطلبات قانون الشركات التجارية لتقارير المالية الدولية تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير ال
 وتعديالته ومتطلبات اإلفصاح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال ولوائح البنك المركزي ١٩٧٤

  .العماني المطبقة

:  من معايير التقارير المالية الدولية، األدوات المالية٧ البنك المعيار عند إعداد هذه القوائم المالية تبنى
 اإلفصاح المقدم في ومقدار من معايير التقارير المالية الدولية على نمط ٧أثر تبني المعيار . اإلفصاحات

  .م المالية كما هو وارد بالقوائهذه القوائم المالية ولكنه لم يؤثر على األرباح أو المركز المالي للبنك

  .٢٠٠٨  يوليو٢٨ اعتمد مجلس اإلدارة هذه القوائم المالية بتاريخ

  أساس القياس  ٢/٢/أ

  :فيما عدا القياس بالقيمة العادلة لما يليتم إعداد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية 

  األدوات المالية المشتقة،  •
  ،لدخلقائمة ااألدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل  •
  األصول المالية المتاحة للبيع،  •

  التشغيل وعملة العرضعملة   ٢/٣/أ

.  فيما عدا ما هو مشار إليه، تم عرض هذه القوائم المالية بالريال العماني، إلى أقرب ألف ريال عماني
  .  للبنك هي الريال العمانيالتشغيلعملة 

  استخدام التقديرات واألحكام  ٢/٤/أ

المالية من اإلدارة القيام بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق يتطلب إعداد القوائم 
قد تختلف . السياسات المحاسبية ومبالغ األصول وااللتزامات والدخل والمصروفات الصادر عنها التقرير

  .النتائج الفعلية عن هذه التقديرات

ريخية وعلى العديد من العوامل األخرى  التاالبياناتتستند التقديرات واالفتراضات المصاحبة لها على 
التي يعتقد البنك أنها معقولة في ظل الظروف وتشكل نتائجها أساساً للقيام بإجراء أحكام عن القيم 

  .ىالدفترية لألصول وااللتزامات التي ال تكون واضحة من مصادر أخر

ت تعديالت التقديرات المحاسبية يتم إثبا.  بشكل مستمربهااالفتراضات المتعلقة و  التقديراتتتم مراجعة
في الفترة التي يتم فيها تعديل التقدير إذا كان التعديل مؤثراً على تلك الفترة فقط أو في فترة التعديل 

، تتكون التقديرات . والفترات المستقبلية إذا كان التعديل مؤثراً على الفترة الحالية والفترات المستقبلية
 من ، بشكل مبدئيهامة في الفترات الالحقة اطر جوهرية في تعديالت  البنك أن لها مخالتي يعتبر

  .مخصصات االنخفاض في قيمة القروض والسلف

  هامةالسياسات المحاسبية ال  ٣/أ
  . بانتظامالتالية قام البنك بتطبيق السياسات المحاسبية 



 )غير مدققة                         (       بنك صحار ش م ع ع  
   على القوائم الماليةإيضاحات

  ٢٠٠٨  يونيو٣٠كما في 

 )تابع (هامةة الالسياسات المحاسبي  ٣/أ

  األجنبية العمالت   ٣/١/أ

فقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ قيدها والمعامالت بالعمالت األجنبية إلى الريال العماني وتحويل  يتم
أسعار الصرف ب بالعمالت األجنبية إلى الريال العماني النقدية األصول وااللتزامات يتم تحويل .المعاملة
. المحققة وغير المحققة في قائمة الدخلخسائر والباح تعالج األر. انية العموميةفي تاريخ الميز السائدة

 في التشغيللعملة النقدية هي الفرق بين التكلفة المطفأة مكاسب أو خسائر العملة األجنبية على البنود 
  . والمدفوعات خالل الفترةالحقيقي الفائدة بسعربداية الفترة معدلة 

   والمصروفاتإثبات اإليرادات  ٣/٢/أ

  إيراد ومصروف الفائدة  أ/٣/٢/أ
معدل الفائدة . الحقيقييتم إثبات إيراد ومصروف الفائدة في قائمة الدخل باستخدام طريقة معدل الفائدة 

طوال العمر المقدرة المدفوعات النقدية المستقبلية والمقبوضات المعدل الذي يجعل خصم  هو الحقيقي
ترية لألصل أو للقيمة الدفمساوياً ) أو لفترة أقصر، إن كان ذلك مالئماً(الي المقدر لألصل أو االلتزام الم

االلتزام المالي وال يتم / عند اإلثبات المبدئي لألصل  الحقيقي معدل الفائدة تحديدتم ي. االلتزام المالي
  :يتضمن إيراد ومصروف الفائدة المعروض في قائمة الدخل. تعديله في وقت الحق

  ؛ الحقيقياألصول وااللتزامات المالية بالتكلفة المطفأة على أساس معدل الفائدة الفائدة على  •

  ؛ الحقيقيالفائدة على األوراق المالية لالستثمارات المتاحة للبيع على أساس معدل الفائدة  •

والبنود المغطاة ذات ) متضمنة عدم فعالية التغطية(التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المؤهلة  •
  .صلة عندما يكون خطر معدل الفائدة هو الخطر المغطىال

  مكاسب وخسائر القيمة العادلة  ب/٣/٢/أ
يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر واألصول المالية 

صافي الدخل  " ويتم عرضها فيمن خالل قائمة الدخلاألخرى بخالف القروض والسلف بالقيمة العادلة 
  .في قائمة الدخل" من األدوات المالية األخرى المثبتة بالقيمة العادلة

غير مؤهلة محتفظ بها ألغراض مالية يتعلق صافي الدخل من األدوات المالية بالقيمة العادلة بمشتقات 
 وهي تتضمن جميع من خالل قائمة الدخلإدارة المخاطر وأصول مالية مخصصة بالقيمة العادلة 

وتوزيعات األرباح وفروق صرف العمالت والفائدة  القيمة العادلة فيالتغيرات المحققة وغير المحققة 
  . األجنبية

  إيراد توزيعات األرباح  ج/٣/٢/أ
  . الحق في استالم اإليرادنشوءيتم إثبات توزيعات األرباح عند 

   والعموالتالرسوم  د/٣/٢/أ
 الحقيقيالتي تشكل جزءاً ال يتجزأ من معدل الفائدة وت  والعموالالرسوممصروفات و إيراد يتم إدراج

  . الحقيقيلألصل أو االلتزام المالي في قياس معدل الفائدة 

 ورسوم ذات الصلة باالئتمان والرسوم والعموالت أتعاب خدمة الحسابات الرسوميتضمن إيراد 
.  القروض المشتركةورسومع  الودائدارية األخرى وعموالت المبيعات ورسوم اإلالرسوماالستشارات و
  .  ذات الصلةوالعموالت عند أداء الخدمات الرسوميتم إثبات هذه 

  اتمخصصال هـ/٣/٢/أ
على حالي يمكن قياسه بصورة موثوق بها  استداللي قانوني أو التزام المخصص عند وجود إثباتيتم 

. جة لسداد االلتزاممن المحتمل أن يطلب تدفق منافع اقتصادية خارحدث سابق ولنتيجة البنك 
  .المخصصات تعادل القيمة المطفأة لاللتزامات المستقبلية



 )غير مدققة                         (       بنك صحار ش م ع ع  
   على القوائم الماليةإيضاحات

  ٢٠٠٨  يونيو٣٠كما في 

  )تابع (هامةالسياسات المحاسبية ال  ٣/أ

  مقاصة اإليراد والمصروف  و/١/٣/٢
ايير المحاسبية بذلك أو تتم مقاصة اإليرادات والمصروفات على أساس الصافي فقط عندما تسمح المع

  . البنكالتجاريةألنشطة لبالنسبة للمكاسب والخسائر التي تنشأ من مجموعة معامالت مماثلة 

  األصول وااللتزامات المالية  ٣/٣/أ

  اإلثبات  أ/٣/٣/أ

مبدئياً يقوم البنك بإثبات القروض والسلف والودائع واألوراق المالية المصدرة للديون في التاريخ الذي 
متضمنة األصول وااللتزامات (يتم إثبات جميع األصول وااللتزامات المالية األخرى . أ فيهتنش

مبدئياً في تاريخ المتاجرة الذي يصبح فيه البنك طرفاً ) من خالل قائمة الدخلالمخصصة بالقيمة العادلة 
  . في النصوص التعاقدية لألداة

 بالقيمة العادلة بالميزانية العمومية تحت البند عند استالم األصول دون مقابل ، تتم المحاسبة عنها
يتم إثبات  " . كإلتزامات أخرى " ويتم اإلفصاح عنه" إيرادات مؤجلة " المناسب وبالتالي يتم تكوين 

  . إستخدام األصل ىالمصاحب أو عل اإللتزام مؤجلة كإيرادات أخرى بناءاً علىاإليرادات ال

  اإلستبعاد  ب/٣/٣/أ

 أصل مالي عندما ينتهي مفعول الحقوق التعاقدية في التدفق النقدي من األصل أو بعادبإستيقوم البنك 
 األصل المالي في معاملة يتم فيها التحويل منعند تحويل الحقوق في قبض التدفقات النقدية التعاقدية 

 عندما يتفرغ  االلتزام الماليبإستبعاديقوم البنك .  الملكية لألصل الماليوعوائدالجوهري لجميع مخاطر 
  .من التزاماته التعاقدية أو إلغائها أو انتهاء أمدها

  مقاصة األصول وااللتزامات  ج/٣/٣/أ

تتم مقاصة األصول وااللتزامات المالية وعرض صافي المبلغ في الميزانية العمومية، فقط عندما يكون 
على أساس الصافي أو سداد لدى البنك حق قانوني في مقاصة جميع المبالغ وأن يكون راغباً إما في ال

  .في نفس الوقتتحقق األصل وسداد االلتزام 

  قياس التكلفة المطفأة  د/٣/٣/أ

التكلفة المطفأة لألصل أو االلتزام المالي هو المبلغ الذي يتم به قياس األصل أو االلتزام المالي عند 
منه اإلطفاء المتراكم باستخدام اإلثبات المبدئي ناقصاً المدفوعات الرئيسية ومضافاً إليه أو مخصوماً 

 ألي فرق بين المبلغ المبدئي المثبت والمبلغ المستحق ناقصاً أية خصومات طريقة معدل الفائدة الحقيقي
  . لالنخفاض في القيمة

  قياس القيمة العادلة هـ/٣/٣/أ

العادلة بالرجوع إلى بالنسبة لالستثمارات التي تتم المتاجرة بها في أسواق مالية منتظمة يتم تحديد القيمة 
  .األسعار السوقية المدرج عند إقفال النشاط التجاري في تاريخ الميزانية العمومية

يتم تقديرها استناداً إلى التدفقات النقدية المخصومة باستخدام القيمة العادلة للبنود التي تحتسب عنها فوائد 
نسبة لالستثمارات التي ال يوجد لها سعر بال. معدالت الفائدة للبنود ذات الشروط والخصائص المماثلة

سوقي مدرج يتم تحديد تقدير معقول بالرجوع إلى القيمة الحالية بالسوق الستثمار مماثل أو تستند إلى 
  . ال يتم خصم االستثمارات ذات فترات االستحقاق القصيرة.  المخصومةالتدفقات النقدية المتوقعة

  

  

  

  



 )غير مدققة                         (       بنك صحار ش م ع ع  
   على القوائم الماليةإيضاحات

  ٢٠٠٨  يونيو٣٠ في كما

  )تابع (هامةالسياسات المحاسبية ال  ٣/أ

  )تابع (األصول وااللتزامات المالية  ٣/٣/أ

  القروض والسلف  و/٣/٣/أ

غير مدرجة في والقروض والسلف هي أصول مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو يمكن تحديدها 
 القروض والسلف بالتكلفة يتم إثبات. يرسوق نشط وال يرغب البنك في بيعها فوراً أو على المدى القص

يتم وضع . المطفأة ناقصاً المبالغ المحددة على وجه مخصوص بعد السماح بخصم النخفاض القيمة
مخصصات محددة مقابل القيمة الدفترية للقروض والسلف التي يتم تحديد أنه قد انخفضت قيمتها استناداً 

تخفيض القروض والسلف التي انخفضت قيمتها لقيمها القابلة إلى المراجعات المنتظمة لألرصدة القائمة ل
 . لالسترداد

  تحديد وقياس خسارة االنخفاض في القيمة  ز/٣/٣/أ

يتم االحتفاظ بالمخصصات الجماعية النخفاض القيمة فيما يتعلق بالخسائر المتكبدة والتي لم يتم تحديدها 
 القيمة الدفترية للقروض والسلف تحتسب. بعد على وجه الخصوص في محفظة القروض والسلف

ال يتم خصم . بالقيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة مخصومة بمعدل الفائدة الحقيقي األصلي
  .األرصدة ذات الفترات القصيرة

م عند العلم بعدم قابلية القرض للتحصيل واكتمال جميع اإلجراءات القانونية وتحديد الخسارة النهائية يت
  . شطب القرض مباشرة في قائمة الدخل

. يتم تكوين المخصصات غير المحددة للوفاء بمخاطر االئتمان المتأصلة في محفظة القروض والسلف
يتم وضع هذا المخصص لتغطية انخفاض القيمة المحتمل والذي بالرغم من أنه غير محدد على وجه 

  .ريخ الميزانية العموميةإال أنه يكون موجوداً في محفظة البنك في تاالخصوص 

  النقد وما في حكم النقد  ح/٣/٣/أ

ظ بها لدى البنك غير مقيدة يتم االحتفا  بالصندوق وأرصدةيتكون النقد وما في حكم النقد من نقد
 وأصول مالية عالية السيولة ذات فترات استحقاق تقل عن الثالثة أشهر والتي تخضع لمخاطر المركزي

التغيرات في قيمتها العادلة ويتم استخدامها من جانب البنك في إدارة ارتباطاته فيما تعلق بغير جوهرية 
  . يتم إثبات النقد وما في حكم النقد بالتكلفة المطفأة في الميزانية العمومية. قصيرة األجل

   األخرىالنقدأرصدة مستحقة من البنوك وودائع أسواق   ط/٣/٣/أ

  .ي مخصص النخفاض القيمةيتم إثباتها بالتكلفة المطفأة ناقصاً أ

   قائمة الدخلمن خاللبالقيمة العادلة التخصيص   ي/٣/٣/أ

تدرج . المثبتة مبدئياً بالتكلفة والمعاد قياسها بالقيمة العادلةصول وااللتزامات  تلك األه الفئةتضمن هذت
   .تي تنشأ فيهافي قائمة الدخل في الفترة الذات الصلة جميع المكاسب والخسائر المحققة وغير المحققة 

  األصول وااللتزامات للمتاجرة  ك/٣/٣/أ

 هي تلك األصول وااللتزامات التي يقتنيها أو يتكبدها البنك بصفة أساسية ةلمتاجرلصول وااللتزامات األ
مشتركة للربح بغرض البيع أو إعادة الشراء على المدى القريب أو يحتفظ بها كمحفظة تدار بصورة 

  .راكزالمقصير األمد أو أخذ 

تقاس الحقاً بالقيمة العادلة في الميزانية العمومية مع مبدئياً ويتم إثبات األصول وااللتزامات للمتاجرة 
يتم إثبات جميع التغيرات في القيمة العادلة المحققة أو . قائمة الدخلأخذ تكاليف المعاملة مباشرة إلى 

ال تتم إعادة تصنيف األصول . لزء من صافي إيراد المتاجرة في قائمة الدخغير المحققة كج
 أو توزيعات األرباح المستلمة المكتسبةيتم إدراج الفائدة . مبدئيالها وااللتزامات للمتاجرة في أعقاب إثبات

  .في إيرادي الفائدة والتوزيعات على التوالي

  



 )غير مدققة                         (       بنك صحار ش م ع ع  
   على القوائم الماليةإيضاحات

  ٢٠٠٨  يونيو٣٠كما في 

  )بعتا (هامةالسياسات المحاسبية ال  ٣/أ

  )تابع (األصول وااللتزامات المالية  ٣/٣/أ

  لمتاجرةامحتفظ بها لغير أغراض الاالستثمارات   ل/٣/٣/أ

  :يتم تصنيف هذه االستثمارات على النحو التالي

  متاحة للبيع؛  �
  .محتفظ بها لتاريخ االستحقاق �

ادلة للمقابل المدفوع متضمنةً مبدئياً بالتكلفة، التي تمثل القيمة العلغير المتاجرة تدرج جميع االستثمارات 
 .قتناءمصروفات اال

  االستثمارات المتاحة للبيع
االستثمارات المالية المتاحة للبيع هي تلك التي يتم تخصيصها على ذلك النحو أو تلك التي ال تؤهل 

أنها  أو أنها محتفظ بها لتاريخ االستحقاق أو  من خالل قائمة الدخلللتصنيف على أنها بالقيمة العادلة
. استجابة الحتياجات السيولة أو للتغيرات في ظروف السوقيمكن بيع تلك االستثمارات . وضسلف وقر

  .  أو أية أدوات دين أخرىالنقدتتضمن تلك االستثمارات أدوات في حقوق الملكية أو أوراق في سوق 

المكاسب أو لة ويتم إثبات بالقيمة العادالستثمارات المتاحة للبيع يتم قياس ا المبدئي قياسفي أعقاب ال
 فإنبيع الورقة المالية  عند ".احتياطي المتاحة للبيع" في حقوق الملكيةالخسائر غير المحققة مباشرة في 

صافي " في  قائمة الدخليتم إثباتها فيفي حقوق الملكية المثبتة سابقاً الخسائر المتراكمة  وأالمكاسب 
عندما يحتفظ البنك بأكثر من .  من خالل حقوق الملكية"اليةالمكاسب أو الخسائر من االستثمارات الم

صرف استثمار واحد في نفس الورقة المالية فإنها تعتبر على أنه يتم استبعادها بطريقة الوارد أوالً ي
يتم اإلعالن عن الفائدة المكتسبة أثناء االحتفاظ باالستثمارات المالية المتاحة للبيع على أنه إيراد . أوالً
يتم إثبات توزيعات األرباح المكتسبة خالل فترة االحتفاظ . الحقيقيد باستخدام معدل الفائدة فوائ

عند نشوء الحق " إيرادات تشغيلية أخرى"ها باالستثمارات المالية المتاحة للبيع في قائمة الدخل على أن
خسائر "في  في قائمة الدخلتلك االستثمارات خسائر االنخفاض في قيمة يتم إثبات . في قبضها

  ".ماليةالستثمارات الاالنخفاض في قيمة ا

  المحتفظ بها لتاريخ استحقاقهااالستثمارات 
قابلة للتحديد أو االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ استحقاقها هي أصول غير مشتقة ذات مدفوعات ثابتة 

 المالية لتاريخ لوصاظ باأللدى البنك النية اإليجابية والمقدرة على االحتفيكون ووفترة استحقاق ثابتة 
ينتج عن أي بيع أو إعادة  قد .ناقصاً خسائر االنخفاض في القيمةإثباتها بالتكلفة المطفأة يتم فاستحقاقها 
 كبير من االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ استحقاقها وال يقارب فترات استحقاقها إعادة لمقدارتصنيف 
 البنك من تصنيف ويمتنعتاريخ استحقاقها على أنها متاحة للبيع  لالستثمارات المحتفظ بهاجميع تصنيف ل

  . التاليتيناألوراق المالية االستثمارية على أنها محتفظ بها لتاريخ استحقاقها للسنة الحالية والسنتين 

  البيع إعادة عقود إعادة الشراء و  م/٣/٣/أ

في الميزانية العمومية ويتم   تاريخ مستقبلي محددبإعادة شرائها فيالفوري يتم إدراج األصول المباعة مع التعهد 
المقابلة تدرج االلتزامات . راق الماليةاألوالستثمار اجرة أو لمتلألوراق المالية لتقييمها وفقاً للسياسات المحاسبية 

لفرق بين تتم معاملة ا. في المستحقات للبنوك والمؤسسات المالية األخرىالمتعلقة بالمبالغ المستلمة لهذه العقود 
 مع ةأما األصول المشترا. البيع وسعر إعادة الشراء كمصروف فائدة وهو يستحق على مدى عمر إعادة الشراء

 بإعادة بيعها في تاريخ مستقبلي محدد فال يتم إدراجها في الميزانية العمومية وتدرج المبالغ المدفوعة رتباطاال
تم معالجة الفرق بين سعر البيع وسعر ت. سات مالية أخرىضمن الودائع لدى بنوك ومؤسالمتعلقة بهذه العقود 

  .على مدى فترة العقدتصبح مستحقة إعادة الشراء كمصروف فوائد و

  

  



 )غير مدققة                         (       بنك صحار ش م ع ع  
   على القوائم الماليةإيضاحات

  ٢٠٠٨  يونيو٣٠كما في 

  )تابع (هامةالسياسات المحاسبية ال  ٣/أ

  )تابع (األصول وااللتزامات المالية  ٣/٣/أ

  بولأوراق الق  ن/٣/٣/أ

 ةيتم اإلفصاح عن أوراق القبول في الميزاني) المعدل(ة الدولية  من معايير المحاسب٣٩جب المعيار بمو
ال لذا . ها في االلتزامات األخرىمع اإلفصاح عن االلتزام المقابل لالعمومية تحت األصول األخرى 

  .  هناك ارتباطات خارج الميزانية العمومية بالنسبة ألوراق القبولتوجد

   المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطراألدوات المالية المشتقة  س/٣/٣/أ

 المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر على جميع األصول وااللتزامات األدوات المالية المشتقةتتضمن 
المحتفظ األدوات المالية المشتقة اس يقيتم .  أنها أصول والتزامات للمتاجرةالمشتقة التي ال تصنف على

تعتمد معالجة التغيرات في . ألغراض إدارة المخاطر بالقيمة العادلة في تاريخ الميزانية العموميةبها 
  : القيمة العادلة على تصنيف الفئات التالية

  
  تغطية القيمة العادلة

عندما يتم تخصيص أداة مالية مشتقة كتغطية للتغير في القيمة العادلة ألصل أو التزام مالي مثبت أو 
 قائمة الدخل مع مباشرة في لألداة المالية المشتقةؤكد يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة ارتباط م

  .التغيرات في القيمة العادلة للبند المغطى المنسوبة إلى الخطر المغطى

 أو في حالة عدم وفائها استخدامها أو ها أو إنهائهاأو بيعاألداة المالية المشتقة في حالة انتهاء مدة 
محاسبة يتم التوقف عن استخدام ر المحاسبة لتغطية القيمة العادلة أو في حالة إلغاء التخصيص اييبمع

يتم إطفاء أي تعديل حتى تلك النقطة يتم إجراؤه على البند المغطى الذي يستخدم ألجله معدل . التغطية
ه للبند على مدى عمره  كجزء من معدل الفائدة الفعلي المعاد احتسابقائمة الدخل في الحقيقيالفائدة 
  .المتبقي

  تغطية التدفق النقدي 
لخطر محدد مصاحب  مشتقة كتغطية للتقلب في التدفقات النقدية المنسوبة  أداة ماليةعندما يتم تخصيص

لألصل أو االلتزام المثبت أو لتنبؤ عالي االحتمال لمعاملة قد تؤثر على الربح أو الخسارة فإن الجزء 
يتم استبعاد المبلغ .  في القيمة العادلة للمشتقة يتم إثباته مباشرة في حقوق الملكيةالفعال من التغيرات

خالل نفس الفترة التي تؤثر فيها التدفقات النقدية قائمة الدخل المثبت في حقوق الملكية وإدراجه في 
بات أي جزء غير يتم إث. مغطىال مثله مثل البندقائمة الدخل بند  نفس فيالمغطاة على الربح أو الخسارة 

  .قائمة الدخل ة العادلة للمشتقة مباشرة فيمؤثر من التغيير في القيم

 أو في حالة عدم وفائها استخراجها أو أو بيعها أو إنهائهااألداة المالية المشتقة في حالة انتهاء مدة 
محاسبة دام يتم التوقف عن استخ أو في حالة إلغاء التخصيص التدفق النقديمحاسبة لتغطية  بمعايير
في نفس حقوق الملكية إلى الوقت الذي تؤثر فيه المعاملة  ويظل المبلغ المثبت في حقوق الملكية التغطية

إذا أصبح من غير المحتمل حدوث المعاملة المتوقعة عندها يتم إيقاف . قائمة الدخلالمتوقعة على 
  .قائمة الدخلة في  المتبقي في حقوق الملكية مباشرإدراجالمحاسبة عن التغطية ويتم 

   األخرى لغير المتاجرةاألدوات المالية المشتقة
 للمتاجرة وال يتم تخصيصها في عالقة تغطية مؤهلة يتم إثبات بأداة مالية مشتقةعندما ال يتم االحتفاظ 

 األدوات منكأحد مكونات صافي الدخل قائمة الدخل جميع التغييرات في قيمتها العادلة مباشرة في 
  .األخرى المثبتة بالقيمة العادلةالمالية 

  المعدات والتركيبات   ع/٣/٣/أ

. ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمةالمعدات والتركيبات بالتكلفة  بنود يتم قياس
 احتساب االستهالك بطريقة يتم. تتضمن التكلفة المصروفات التي تنسب بصفة مباشرة إلى اقتناء األصل

للفترة األعمار اإلنتاجية المقدرة .  على مدى العمر اإلنتاجي المقدر للمعدات والتركيباتابتالقسط الث
  :التاليالحالية على النحو 



 )غير مدققة                         (       بنك صحار ش م ع ع  
   على القوائم الماليةإيضاحات

  ٢٠٠٨  يونيو٣٠كما في 

  )تابع (هامةالسياسات المحاسبية ال  ٣/أ

  )تابع (األصول وااللتزامات المالية  ٣/٣/أ

  )تابع (التركيباتالمعدات و  ع/٣/٣/أ

  عدد السنوات  
    ٣  السيارات

    ٣  األثاث والتركيبات
    ٧-٦  معدات المكتب

  ٧-٦  برمجيات اإلنتاج

مراجعة القيمة الباقية لألصول واألعمار اإلنتاجية المقدرة وطرق االستهالك وتسويتها، إن كان ذلك تتم 
  . في تاريخ كل ميزانية عموميةمالئماً، 

  ثانويةاللتزامات ال واالدينق ودائع وأوراال  ف/٣/٣/أ

المصدرة وااللتزامات الدين أوراق تُقاس الودائع و. تكلفة المطفأةالعمالء بالو ودائع سوق النقديتم إثبات 
يقوم البنك بتصنيف األدوات المالية . الحقيقيالثانوية بتكلفتها المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة 

  .ية أو أدوات حقوق ملكية وفقاً لجوهر البنود التعاقدية لألداةالتزامات مالأدوات الرأسمالية ك
 

  المخصصاتانخفاض قيمة األصول المالية و ص/٣/٣/أ

على موضوعي في تاريخ كل ميزانية عمومية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر  مقييت يتم إجراء
مة ية يتم تقدير القيملقا ضافخنا ىلع رش في حالة وجود أي مؤ.ة أصل مالي محدداالنخفاض في قيم

انخفاض في القيمة، استنداً إلى صافي القيمة  ةخسارأية ت ايتم إثبو ذلك األصللالمقدرة رداد تالقابلة لالس
  .الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة في قائمة الدخل

ك من العقد أقل من التكلفة عندما تكون المنافع المتوقع أن يجنيها البنالمتعثرة يتم إثبات مخصص للعقود 
 بالقيمة الحالية للتكلفة يتم قياس المخصص. التي ال يمكن تفاديها في سبيل الوفاء بالتزاماته بموجب العقد

كما يقوم البنك أيضاً . صافي القيمة المتوقعة لالستمرار في العقد، أيهما أقل وأالمتوقعة إلنهاء العقد 
  . المخصصتكوين لألصل المصاحب للعقد قبل بإثبات أي خسائر انخفاض في القيمة

   ضريبة الدخل  ٣/٤/أ

 ية المعمول بها في سلطنة عمانضريباللقوانين وفقا ليبة الدخل ضرلمصروف يتم تكوين مخصص 
ضريبة الدخل في قائمة الدخل فيما مصروف يتم إثبات . حالية وضريبة مؤجلةمن ضريبة  تتكونوهي 

ثبتة بصفة مباشرة في حقوق الملكية عندها يتم إثبات الضريبة في حقوق تعلق ببنود م القدر الذي يعدا
  .الملكية

أو التي تطبق ستخدام معدالت الضريبة المطبقة امستحقة الدفع محسوبة بالضريبة الحالية هي الضريبة ال
  .ةوأية تعديالت على الضريبة المستحقة عن سنوات سابقعلى نحو واسع في تاريخ الميزانية العمومية 

تزام بالميزانية العمومية لجميع الفروق اللستخدام طريقة االضريبة المؤجلة بايتم تكوين مخصص 
بين المبالغ المسجلة لألصول واإللتزامات ألغراض التقارير المالية والمبالغ المستخدمة المؤقتة 

توقع تطبيقها  أصول والتزامات الضريبة المؤجلة بمعدالت الضريبة الميتم قياس. ألغراض الضريبة
في تاريخ أو التي تطبق علي نحو واسع المطبقة الفروق المؤقتة عندما يتم عكسها طبقاً للقوانين على 

  .الميزانية العمومية

مستقبلي  من المحتمل معه توفر ربح ضريبي يكونالذي إثبات أصل الضريبة المؤجلة فقط إلى الحد تم ي
راجعة أصول الضريبة المؤجلة في تاريخ كل ميزانية تتم م. مكن في مقابله استخدام األصلكاف ي

  . الذي يكون من غير الممكن معه تحقق المنفعة الضريبية ذات الصلةبالقدرعمومية وتخفيضها 

  



 )غير مدققة                         (       بنك صحار ش م ع ع  
   على القوائم الماليةإيضاحات

  ٢٠٠٨  يونيو٣٠كما في 

  )تابع (هامةالسياسات المحاسبية ال  ٣/أ

  االئتمانيةاألصول   ٣/٥/أ

وبالتالي ال يتم إدراجها في هذه  للبنك كأصول ةأمانعهدة أو بصفة ل المحتفظ بها كاألصوتعامل ال 
  .القوائم المالية

  مصروف ما قبل التأسيس  ٣/٦/أ

 ٢٠٠٧ مارس ٣حتى وتأسيس البنك قبل تم تصنيف المصروف المتكبد، بالصافي من إيراد الفائدة، 
  . لدخلعلى أنه مصروفات ما قبل التأسيس وتم شطبه في قائمة ا

  مصروف ما قبل التشغيل  ٣/٧/أ

 وحتى ٢٠٠٧ مارس ٤تم تصنيف المصروف المتكبد، بالصافي من إيراد الفائدة، بعد تأسيس البنك في 
 على أنه مصروفات ما قبل التشغيل وتم شطبه في قائمة ٢٠٠٧ أبريل ٩بدء النشاط التجاري في 

  . الدخل

  د السداالمتاجرة أو  تاريخ حسبالمحاسبة   ٣/٨/أ

لألصول المالية في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي " العادية"يتم إثبات جميع المشتريات والمبيعات 
المشتريات والمبيعات العادية هي تلك التي تتعلق باألصول . األصلأو بيع  بشراء بنك فيه اليرتبط

ةً في القوانين أو حسب المالية التي تتطلب تسليم األصول خالل اإلطار الزمني المنصوص عليه عام
  .السوقالسائدة  في عراف األ

  إيجارات  ٣/٩/أ

في قائمة الدخل على أساس القسط الثابت على مدى كمصروف  التشغيليةاإليجارات مدفوعات إثبات تم ي
  .فترة اإليجار

  الضمانات المالية  ٣/١٠/أ

فوعات محددة لتعويض مالكها عن الضمانات المالية هي العقود التي يطلب من البنك القيام بموجبها بمد
الخسارة التي يتكبدها بسبب فشل مدين محدد في القيام بالدفع عند حلول موعد استحقاقه وفقاً لبنود أداة 

  . الدين

يتم إثبات التزامات الضمان المالي مبدئياً بقيمتها العادل وإطفاء القيمة العادلة المبدئية على مدى عمر 
مدفوعات القيمة الحالية ألية  وأ بالمبلغ المطفأ  ذلك يتم إثبات التزام الضمانفي أعقاب. الضمان المالي

أو يتم إدراج القيمة غير المطفأة . أيهما أعلى) لصبح الدفعة بموجب الضمانة محتمعندما ي(متوقعة 
  .  المتوقعة الناشئة من الضمان، حسب مقتضى الحال، في االلتزامات األخرىللمدفوعاتلقيمة الحالية ا

  لموظفينامنافع   ٣/١١/أ

  نهاية الخدمةمنافع   أ/٣/١١/أ

بسلطنة عمان لعام جتماعية ال التأمينات اقانون للموظفين العمانيين وفقا لمنافع نهاية الخدمةلاستحقاق يتم 
  .  ويتم إثباتها كمصروف في قائمة الدخل عند تكبدها١٩٩١

بموجب خطة منافع تقاعد محددة فين غير العمانيين الخدمة للموظالتزام البنك فيما يتعلق بمنافع نهاية 
 في الفترات خدماتهم أولئك الموظفون في مقابل اكتسبهاوغير ممولة هو مبلغ المنفعة المستقبلية التي 

يتم احتساب االلتزام باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة ويتم خصمه إلى قيمته . الحالية والسابقة
  .الحالية

  

  

  



 )غير مدققة                         (       بنك صحار ش م ع ع  
  على القوائم المالية إيضاحات

  ٢٠٠٨  يونيو٣٠كما في 

  )تابع (هامةالسياسات المحاسبية ال  ٣/أ

  

  )تابع (لموظفينامنافع   ٣/١١/أ

  

  قصيرة األجلمنافع ب ال/٣/١١/أ

 تحميلها علي المصروف ويتم بدون خصم األساس فيجل األقصيرة   عن المنافعاتلتزام االيتم قياس
 علي  إثبات مخصص للمبلغ المتوقع دفعه في الحالة التي يوجد فيهايتم. عند تقديم الخدمة ذات الصلة

لبنك التزام حالي أو استداللي لدفع هذا المبلغ نتيجة لخدمات سابقة مقدمة من جانب الموظف ومن ا
  .الممكن قياس االلتزام بصورة موثوق بها

  

  عائد السهم الواحد  ٣/١٢/أ
يتم احتساب العائد األساسي . العائد األساسي والعائد المخفف ألسهمه العاديةعرض بيانات يقوم البنك ب

للسهم بقسمة الربح أو الخسارة المنسوبة إلى حاملي األسهم العادية للبنك على المتوسط المرجح لعدد 
يق احتساب سنوي للسهم عن طرعلي أساس  العائد احتسابيتم . األسهم العادية القائمة خالل الفترة

 الربح أو بتعديليحدد العائد المخفف للسهم .  بالكاملسنوي للسنةعائد للسهم الواحد علي أساس ال
جميع بتأثير الخسارة المنسوبة إلى حاملي األسهم العادية والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة 

  .  أو أدوات مماثلةي أسهم إل قابلة للتحويلتشتمل علي أوراقالمخففة والتي المحتملة األسهم العادية 

  

  القطاعاتتقارير   ٣/١٣/أ
خضع إلى مخاطر ت) قطاع نشاط(القطاع هو مكون متميز للبنك الذي يعمل في تقديم منتجات أو خدمات 

  تستند صيغة التقرير األساسية لتقارير.وعوائد تختلف عن تلك الموجودة في القطاعات األخرى
  .  العمالء عليركيزتال القطاعات على مراكز المسئولية 

  

  أرقام المقارنة  ٣/١٤/أ
 ٩ بدأ البنك بمزاولة أنشطته في .٣٤معيار المحاسبة الدولي رقم عرض أرقام المقارنة يتماشى مع 

 ٢٠٠٨ يونيو ٣٠  الحالية الميزانية العمومية كما هي في نهاية الفترة تم ايضاح.م٢٠٠٧أبريل 
  .٢٠٠٧ ديسمبر ٣١في الميزانية العمومية للفترة السابقة كما و

 ومقارنتها مع أرقام قائمة الدخل للربع الثاني ٢٠٠٨ كما تم أيضا ايضاح قائمة الدخل للربع الثاني من 
 للستة أشهر من  نظرا لعدم توفر أرقام مقارنة٢٠٠٨ األول من  توجد أي مقارنة للنصفال. ٢٠٠٧من 

  . م٢٠٠٧ أبريل ٩بمزاولة أنشطته في  حيث أن البنك بدأ ٢٠٠٧
، وقائمة التدفق النقدي لعام ٢٠٠٨ يونيو ٣٠قائمة التدفق النقدي للستة أشهر المنتهية في تم ايضاح 

   . قد تم ايضاحها٢٠٠٧ يونيو ٣٠ إلى ٢٠٠٧ أبريل ٩أ من تبد ٢٠٠٧
 و ٢٠٠٨ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٨ في حقوق الملكية للنصف األول من أيضا تم ايضاح قائمة التغيرات

    .٢٠٠٧ يونيو ٣٠إلى  ٢٠٠٧ريل  أب٩للفترة من 
  

  

  

  



 )غير مدققة                         (       بنك صحار ش م ع ع  
   على القوائم الماليةإيضاحات

  ٢٠٠٨  يونيو٣٠كما في 

   النقدية واألرصدة لدى البنك المركزي   ١/ب
  ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١  ٢٠٠٨   يونيو٣٠  
  يال عمانيرألف   يال عمانيرألف   
      

  ١ ٢٩٦  ٢ ٤٤٥  النقدية 
  ٥  ٥  وديعة تأمين لدى البنك المركزي العماني

  ٥٠  ٤٢٠  مال لدى البنك المركزي العماني الوديعة رأس
  ١٩ ٠٧٦  ١٠ ٨١٥  األرصدة لدى البنك المركزي بدون أي قيود

  ----------  ----------  
  ٢٠ ٤٢٧  ١٣ ٦٨٥  
  ==========  ==========  

ال يمكن سحب وديعة رأس المال ووديعة التأمين لدى البنك المركزي العمـاني بـدون موافقـة البنـك          
  .المركزي العماني

   النقدق مستحقات من بنوك وودائع أخري بسو  ٢/ب
   يونيو٣٠  

٢٠٠٨  
  ديسمبر ٣١

٢٠٠٧  
  يال عمانيرألف   يال عمانيرألف   

      بالعملة المحلية
  ١٦ ٤٧٥  ٢ ٠٠٠   أخرى بنوكمستحقات من

  ----------  ----------  
  ١٦ ٤٧٥  ٢ ٠٠٠  
  ----------  ----------  

      بيةبالعملة األجن
  ٩ ٨٦٧  ٤٣ ٥٠٥   أخرى بنوكمستحقات من

  ١٠ ٥٧٢  ١ ١٤٨    في الخارجأرصدة البنك لدى بنوك
  ----------  ----------  
  ٢٠ ٤٣٩  ٤٤ ٦٥٣  
  ----------  ----------  

  ٣٦ ٩١٤  ٤٦ ٦٥٣  المجموع
  ==========  ==========  

 

  القروض والسلف  ٣/ب
  ٢٠٠٧ ديسمبر  ٣١  ٢٠٠٨   يونيو٣٠  
  يال عمانيرألف   يال عمانيرألف   
      

  ١٦٦ ٤٣٩  ٢٥٢ ٢٠٧  قروض لشركات
  ١٣٦ ٩٠٠  ٢١٢ ٥٧٩  قروض شخصية

  -----------  -----------  
  ٣٠٣ ٣٣٩  ٤٦٤ ٧٨٦  إجمالي القروض والسلف

  )٤ ٤٠٣(  )٦ ٧٦١(   انخفاض في القيمة على أساس المحفظةمخصص 
  -  )١٨٦(  مخصص محدد لإلنخفاض في القيمة

  -  )٢١(  لمحفوظة على القروضالفوائد ا
  -----------  -----------  

  ٢٩٨ ٩٣٦  ٤٥٧ ٨١٨  صافي القروض والسلف
  ===========  ===========  

  . تم تقديمه للموظفين على أساس تفضيلي عماني  ريال٨ ١٥٦ ٧٥٩ مبلغ القروض الشخصية تتضمن
  

  



 )غير مدققة                         (       بنك صحار ش م ع ع  
   على القوائم الماليةإيضاحات

  ٢٠٠٨  يونيو٣٠كما في 

  )تابع (قروض والسلفال  ٣/ب
   :تتكون القروض والسلف مما يلي

  

  ٢٠٠٧  ديسمبر ٣١  ٢٠٠٨   يونيو٣٠  
  يال عمانيرألف   يال عمانيرألف   

  ٢٧٣ ٥٦٢  ٤٣١ ٨٥٥  قروض
  ٢٦ ٨١٩  ٢٣ ٦٨١   المكشوفسحب على

  ٢ ٥٦٢  ٧ ٠٢٢  قروض مقابل إيصاالت أمانة
  ٣٩٦  ٢ ٢٢٨  فواتير مخصومة

  ----------  ----------  
  ٣٠٣ ٣٣٩  ٤٦٤ ٧٨٦  جمالي القروض والسلفإ

  )٤ ٤٠٣(  )٦ ٧٦١(   انخفاض في القيمة على أساس المحفظةمخصص 
  -  )١٨٦(  ات محددة مخصص

  -  )٢١(  فوائد محفوظة
  -----------  -----------  

  ٢٩٨ ٩٣٦  ٤٥٧ ٨١٨  صافي القروض والسلف
  ==========  ==========  
  

  :   أدناه قيمةالاض تحليل الحركة في مخصص خسائر انخف

  ٢٠٠٧  ديسمبر ٣١  ٢٠٠٨ يونيو  ٣٠  مخصص خسائر القروض
  يال عمانيرألف   يال عمانيرألف   

      مخصص انخفاض في القيمة على أساس المحفظة 
  -  ٤ ٤٠٣  رصيد بداية الفترة

  ٤ ٤٠٣  ٢ ٣٥٨  المخصص خالل الفترة
  ----------  ----------  

  ٤ ٤٠٣  ٦ ٧٦١  رصيد نهاية الفترة
  ==========  ==========  

      مخصص محدد
  -  -  رصيد بداية الفترة

  -  ١٨٦  المخصص خالل الفترة
  ----------  ----------  

  -  ١٨٦  رصيد نهاية الفترة
  ==========  ==========  
      

      الفوائد المحفوظة
  -  -  رصيد بداية الفترة
  -  ٢١   خالل الفترةالفوائد المحفوظة

  ----------  ----------  
  -  ٢١  رصيد نهاية الفترة

  ==========  ==========  
  

 في القيمة لمقابلة مخاطر االئتمان المتأصلة في القروض والسلف عام لإلنخفاض مخصص تكوينتم ي
أو تلك / بلغت القروض والتسهيالت التي حفظت فوائدها و٢٠٠٨  يونيو٣٠ في .على أساس المحفظة

  )ال يوجد : ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١(  ريال عماني ٧١٩ ٩٥٩د بمبلغ التي لم تحتسب عنها فوائ

  



 )غير مدققة                         (       بنك صحار ش م ع ع  
   على القوائم الماليةإيضاحات

  ٢٠٠٨ يونيو ٣٠كما في 

  المتاحة للبيعاالستثمارات   ٤/ب
  العادلة/ القيمة الدفترية  

  ٢٠٠٨ يونيو ٣٠
التكلفة             

  ٢٠٠٨ يونيو ٣٠
العادلة             / القيمة الدفترية

  ٢٠٠٧  ديسمبر٣١
ة             التكلف

٢٠٠٧  ديسمبر٣١
  ألف ريال عماني  يال عمانيرألف   ألف ريال عماني  يال عمانيرألف   

          استثمارات غير مدرجة
  ٥٥ ٠٠٠  ٥٥ ٠٠٠  ٤٠ ٠٠٠  ٤٠ ٠٠٠   ريال عماني-شهادة إيداع 
  -  -  ١٠ ٢٦٧  ١٠ ٢٦٧   ريال سعودي– أذون خزانة

  -  -  ٥ ٦٩٨  ٥ ٧٠٢  استثمارات أخرى
  ---------  ---------  ---------  ---------  

  ٥٥ ٠٠٠  ٥٥ ٠٠٠  ٥٥ ٩٦٥  ٥٥ ٩٦٩   نهاية الفترةرصيد
  =========  =========  =========  =========  

في السابق تم عرض أذون الخزانة وشهادات اإليداع على أنها محتفظ بها لتاريخ االستحقاق وتقييمها 
ابقة تم بيع قدر كبير من أذون الخزانة قبل تاريخ االستحقاق وبناء على خالل الفترة الس. بالتكلفة المطفأة

 من معايير المحاسبة الدولية تم تصنيفها كاستثمارات متاحة للبيع وإثباتها ٣٩ذلك وبموجب المعيار 
  . بالقيمة العادلة

   وتركيباتمعدات  ٥/ب
برمجيات   أراضي  

  إنتاج
أثاث 

  وتركيبات
  معدات 
  مكتب

  
  سيارات

 رأسمالية أعمال
  تحت التنفيذ

  
  المجموع 

ألف ريال   
  عماني

ألف ريال 
  عماني

ألف ريال 
  عماني

ألف ريال 
  عماني

ألف ريال 
  عماني

  ألف ريال
  عماني

ألف ريال 
  عماني

                :بالتكلفة 
  ٤ ٩٧٨  ١ ١٣٧  ١٤٥  ٨٥٨  ٣٣٦  ٢ ٥٠٢  -  ٢٠٠٨ يناير ١رصيد كما في 

  ٩ ١٧٣  ١١٨  ١٤٣  ١ ٣٤٥  ٣٧٣  ١٩٤  ٧ ٠٠٠  *إضافات 
  )١٨(  -  )٦(  )١٢(  -  -  -  بيع

  -  )٣٣٠(  -  ٣٢٩  -  ١  -  تحويالت
  -------  -------  ----------  ---------  ----------  --------  ----------  

  ١٤ ١٣٣  ٩٢٥  ٢٨٢  ٢ ٥٢٠  ٧٠٩  ٢ ٦٩٧  ٧ ٠٠٠  تكلفة القيمة الدفترية
  -------  -------  ----------  ---------  ----------  --------  ----------  

                إحتياطي اإلستهالك المتراكم
  )٣٤١(  -  )٢٢(  )٤٨(  )٦١(  )٢١٠(  -  ٢٠٠٨ يناير ١رصيد كما في 

  )٣٨٥(  -  )٣٢(  )٩٣(  )٦٤(  )١٩٦(  -  استهالك
  ١  -  ١  -  -  -  -  المحرر خالل البيع

  -------  -------  ----------  ---------  ----------  --------  ----------  
  )٧٢٥(  -  )٥٣(  )١٤١(  )١٢٥(  )٤٠٦(  -  ك المتراكمإحتياطي اإلستهال

  -------  -------  ----------  ---------  ----------  --------  ----------  
صافي القيمة الدفترية في 

  ٢٠٠٨  يونيو٣٠
  

٧ ٠٠٠  
  

٢ ٢٩١  
  

٥٨٤  
  

٢ ٣٧٩  
  

٢٢٩  
  

٩٢٥  
  

١٣ ٤٠٨  
  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  
                

 ٣١صافي القيمة الدفترية في 
  ٢٠٠٧ديسمبر 

  
-  

  
٢ ٢٩٢  

  
٢٧٥  

  
٨١٠  

  
١٢٣  

  
١ ١٣٧  

  
٤ ٦٣٧  

  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  

 صحارلقد استلم بنك صحار ثالث قطع أراضي كمنحة من حكومة سلطنة عمان ، إحداها بمنطقة *
تقييم تلك األراضي وقد تم احتساب متوسط إثنين لوقد تقدم البنك إلي مقيمين . ة مسقطوأثنتان بمحافظ

لقد تم إجراء التقييم علي أساس القيمة المقدرة بالسوق بين المشتري الراغب في الشراء وبائع . التقييمين 
. ل الخارجيةراغب في البيع بإفتراض التصرف الحصيف مع العلم بإفتراض أن السعر ال يتأثر بالعوام

 ضمن  منفصلفي بندرض كإيراد مؤجل وتم اإلفصاح عنه تم تسجيل المبلغ المعادل لقيمة األ
  . اإللتزامات

  



 )غير مدققة                         (       بنك صحار ش م ع ع  
  على القوائم الماليةإيضاحات

  ٢٠٠٨ يونيو ٣٠كما في 

  أخرىأصول   ٦/ب
  

  ٢٠٠٧   ديسمبر٣١  ٢٠٠٨ يونيو  ٣٠  
  يال عمانيرألف   يال عمانيرألف   
      

  ٢ ٢٢٥  ٢ ٤١٠  حصيلمستحقة التفوائد 
  ٥٤٠  ٧٧٤  مدفوعات مقدماً وودائع

  ١ ٤١٧  ٤ ٢٣٨  أوراق قبول
  -  ٨١١  القسط المتبقي من رأس المال الغير المسدد

  ٢٤٦  ٩٤٠  أخرى
  ---------  ---------  
  ٤ ٤٢٨  ٩ ١٧٣  
  =========  =========  

   النقدق  بسوى أخرمستحقات لبنوك وودائع  ٧/ب
  ٢٠٠٧  مبر ديس٣١  ٢٠٠٨ يونيو  ٣٠  
  يال عمانيرألف   يال عمانيرألف   

      بالعملة المحلية
  ٢٨ ٦٠٠  ١٣ ٤٠٠  النقد قروض من سوق

  ---------  ---------  
  ٢٨ ٦٠٠  ١٣ ٤٠٠  
  ---------  ---------  

      بالعملة األجنبية
  -  ٢٥ ٠٢٥  النقد قروض من سوق

  ١٤  -  أرصدة البنوك األخرى لدى لبنك
  ---------  ---------  
  ١٤  ٢٥ ٠٢٥  
  ---------  ---------  

  ٢٨ ٦١٤  ٣٨ ٤٢٥  المجموع
  =========  =========  

   ودائعشهادات   ٨/ب

 ١٠٠ حتى حدود ودائعتلقى البنك الموافقات المطلوبة من البنك المركزي العماني إلصدار شهادات 
عملة إصدار  تكان  . ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ في والتي انتهت مدتها ٢٠٠٧ في عام مليون ريال عماني

 عليها فائدة حسبت سنوات و٥ إلى ٢ فترات استحقاقها ما بين تتراوحشهادات اإليداع الريال العماني و
 اضافية إيداعني إلصدار شهادات الموافقة من البنك المركزي العما وقد حصل البنك على  .بمعدل ثابت

ون عملة إصدار شهادات اإليداع ستك. ٢٠٠٨  مليون ريال عماني خالل العام الجاري٢٠٠قدرها 
     .٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ إلى  الموافقة هذه تسري صالحية. األمريكيالريال العماني والدوالر

  ودائع العمالء   ٩/ب
  ٢٠٠٧   ديسمبر٣١  ٢٠٠٨ يونيو  ٣٠  
  يال عمانيرألف   يال عمانيرألف   

  ١٢ ٠٢٧  ١٦ ٥٩٧  حسابات جارية
  ٢١ ٩٣٠  ٣٣ ٢٨٦  حسابات جارية بإخطار

  ٢٦ ٠٩٤  ٤٤ ٣٣٠  حسابات توفير
  ١٨٢ ٦١١  ٢٥١ ١٣٩  ودائع ألجل

  ١٦٠  ٤١٠  هامش ضمانحسابات 
  ----------  ----------  
  ٢٤٢ ٨٢٢  ٣٤٥ ٧٦٢  
  ==========  ==========  

  



 )غير مدققة                         (       بنك صحار ش م ع ع  
   على القوائم الماليةإيضاحات

  ٢٠٠٨ يونيو ٣٠كما في 

  )تابع(ودائع العمالء   ٩/ب
  

  ٢٠٠٧   ديسمبر٣١  ٢٠٠٨ يونيو  ٣٠  
  يال عمانيرألف   يال عمانيرألف   

      :األفراد 
  ٢ ١٥٧  ٢ ٤٥٠       ودائع جارية
  ٢٦ ٠٩٤  ٤٤ ٣٣٠       ودائع توفير

      :الشركات 
  ١٨٢ ٦١١  ٢٥١ ١٣٩       ودائع ألجل

  ٩ ٨٧٠  ١٤ ١٤٧       ودائع جارية
  ٢١ ٩٣٠  ٣٣ ٢٨٦       ودائع بإخطار

  ١٦٠  ٤١٠       أخري
  -----------  -----------  
  ٢٤٢ ٨٢٢  ٣٤٥ ٧٦٢  
  ===========  ===========  

  
   إيراد مؤجل١٠/ب

  ٢٠٠٧   ديسمبر٣١  ٢٠٠٨ يونيو  ٣٠  
  يال عمانيرألف   يال عمانيرألف   
      

  -  ٧ ٠٠٠  إيرادات مؤجلة من األراضي الموهوبة من الحكومة
  ---------  ---------  
  ٧ ٠٠٠  -  
  =========  =========  
م غير متـداول     من حكومة السلطنة، كإلتزا    الموهوبة على المبلغ المساوي لقيمة األرض       اإليضاح  *

  .١معيار المحاسبة الدولي رقم يتماشى مع 
  
  التزامات أخرى   ١١/ب

  ٢٠٠٧   ديسمبر٣١  ٢٠٠٨ يونيو  ٣٠  
  يال عمانيرألف   يال عمانيرألف   
      

  ٣ ١٦٤  ٧ ٠٥٨  فوائد مستحقة الدفع
  ٥٤٨   ٨٠  *مستحقات لموظفين 

  ١ ٤١٧  ٤ ٢٣٨  أوراق قبول
  ١٣  ٢  حسابات مستحقة الدفع معلقة

  ٣ ٣٩٠  ٣ ٧٤٤  مستحقات أخرى ومخصصات
  ---------  ---------  
  ٨ ٥٣٢  ١٥ ١٢٢  
  =========  =========  
      
فين المتعلقة بمنافع نهاية خدمة الموظ    ريال عماني    ٢٢ ٩١٠ التي تتضمن مبلغ  لموظفين  امستحقات    *

لمنافع نهاية خدمة الموظفين خـالل   عماني ريال ٢ ٦٤٠ تم دفع مبلغ . حميلها في قائمة الدخل   تم ت 
  .الفترة

  

  

  



 )غير مدققة                         (       بنك صحار ش م ع ع  
   على القوائم الماليةإيضاحات

  ٢٠٠٨ يونيو ٣٠كما في 

  رأس المال  ١٢/ب

يتكون .   الواحد للسهممئة بيسة سهم بقيمة ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ به من  المرخصالبنكرأسمال يتكون 
  . الواحدللسهممئة بيسة يمة  سهم بق١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠من لمصدر والمدفوع للبنك ارأس المال 

. ٢٠٠٦ سهم بقيمة ريال عماني واحد للسهم للجمهور في ديسمبر ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠قام البنك بإصدار 
 ريال عماني للسهم مع رسوم إصدار ٠,٥٠٠كان المبلغ المستحق الدفع عند التقدم بطلب االكتتاب هو 

 تم ٢٠٠٨ أبريل ٢٦ في اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية المنعقد في . ريال عماني٠,٠٢٠بواقع 
   وبناءاً على ذلك  . أسهم بقيمة مئة بيسة للسهم الواحد١٠اإلتفاق على تجزأت كل ريال عماني للسهم إلى 

  . ريال عماني للسهم٠,٠٥٠ ينخفض الرصيد المتبقي إلى

 مايو ١٠ بيسة للسهم الواحد في ٥٠د القسط المتبقي من رأس المال وقدره تمت مطالبة  المساهمين بسدا
 ٧١٠ بقيمة  مليون سهم٢�١٦  لالرصيد المتبقي تم دفعه من قبل جميع مالكي األسهم ما عدا. ٢٠٠٨

المبالغ المسددة من الرصيد المتبقي تم ايضاحها تحت بند األصول األخرى .  مليون ريال عماني٨١٠
  ).٦ب(

بصفة أو أكثر من رأسمال البنك % ١٠المساهمون الذين يملكون نسبة كان  ٢٠٠٨  يونيو٣٠ فيكما 
  :كالتاليشخصية أو مع أفراد عائالتهم 

  % نسبة المساهمة   عدد األسهم  

  %١٦,٠٠  ١٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠  الغدير العربية ش م م
  %١٤,٥٧  ١٤٥ ٦٩٠ ٣٤٠  شئون البالط السلطاني

  

  احتياطي قانوني  ١٣/ب

من صافي ربح % ١٠ البنك تحويل يجب علي ١٩٧٤لعام م قانون الشركات التجارية العماني وفقا ألحكا
 علي  يبلغ الرصيد المتراكم لالحتياطي القانوني ثلث رأسمال البنكإلى أنالسنة إلى االحتياطي القانوني 

طي القانوني يتضمن االحتيا. لم يتم تحويل مخصص خالل الفترة إذ أن البنك لم يحقق صافي ربح. األقل
 بيسة للسهم التي تم تحصيلها من مساهمي البنك بالصافي من مصروفات ٢٠مصروفات إصدار بمبلغ 

  .تم اإلفصاح عن الحركة في االحتياطي في قائمة التغيرات في حقوق الملكية. اإلصدار
   

  احتياطي القيمة العادلة  ١٤/ب

لقيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع إلى حين يتضمن احتياطي القيمة العادلة صافي التغير التراكمي ل
  . استبعاد أو انخفاض قيمة االستثمار

  
  صافي األصول للسهم الواحد  ١٥/ب

 المنسوبة إلى ٢٠٠٨  يونيو٣٠يستند احتساب صافي األصول للسهم الواحد على صافي األصول في 
 سهم عادي ، ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ريال عماني وعلى عدد ٩٨ ٢٩٧ ٠٠٠حاملي األسهم العادية بمبلغ 

   ).٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ ريال عماني في ٤٩ ٢٧٤ ٠٠٠ (٢٠٠٨  يونيو٣٠عدد األسهم القائمة في 



 )غير مدققة                         (       بنك صحار ش م ع ع  
   على القوائم الماليةإيضاحات

  ٢٠٠٨ يونيو ٣٠كما في 

   العرضية واإلرتباطات االلتزامات    ١٦/ب

  

  العرضية االلتزامات ١٦/١/ب 

 في حالة البنك بالدفع بالنيابة عن عمالء إرتباط إلى  القائمةضمانات والالمستنديتؤدي خطابات االعتماد 
  .عجز العميل عن األداء بموجب بنود العقد

   
  ٢٠٠٧   ديسمبر٣١  ٢٠٠٨   يونيو٣٠  
  يال عمانيرألف   يال عمانيرألف   
      

  ١١ ٩٩١  ٢٧ ٤٢١  ضمانات
  ١٤ ٩٣٧  ١٧ ١٣٢  اعتمادات مستندية

  ---------  ---------  
  ٢٦ ٩٢٨  ٤٤ ٥٥٣  
  =========  =========  

  

  رتباطاتالا  ١٦/٢/ب

 .االرتباطات التعاقدية متضمنة العقود لشراء وبيع عمالت أجنبية يتم إثباتها كارتباطات بالقيمة العادلة
تم مساندة ضمانات واعتمادات مستندية  ائتمان بزيادةتتضمن االرتباطات المتعلقة باالئتمان االرتباطات 

 ائتمان تمثل االرتباطات التعاقدية لتقديم زيادةلاالرتباطات . قابلة متطلبات عمالء البنكتصميمها لم
في العادة تكون لالرتباطات تواريخ انتهاء ثابتة أو شروط إنهاء أخرى وهي . قروض وائتمان متجدد
رة أن حيث أن تلك االرتباطات قد تنتهي بدون السحب منها لذا ليس بالضرو. تتطلب دفع رسوم عنها

  . يمثل إجمالي مبالغ العقد متطلبات التدفق النقدي المستقبلية
  

  ٢٠٠٧   ديسمبر٣١  ٢٠٠٨ يونيو  ٣٠  
  يال عمانيرألف   يال عمانيرألف   
      

  ٢١٦  ٢٩٢  ارتباطات رأسمالية
  ٥٣ ٩٩٦  ٥٢ ٩٤٠  متعلقة باالئتمانارتباطات 

  ---------  ---------  
  ٥٤ ٢١٢  ٥٣ ٢٣٢  
  =========  =========  



 )غير مدققة                         (       بنك صحار ش م ع ع  
   على القوائم الماليةإيضاحات

  ٢٠٠٨ يونيو ٣٠كما في 

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة  ١٧/ب

ومساهميه  ته أعضاء مجلس إدار بعضمعادية يقوم البنك بإجراء معامالت تيعضمن سياق أعماله اال
لى أساس التعامالت تتم هذه المعامالت ع .وإدارته العليا والشركات التي يكون لهم فيها مصالح هامة

  . التجارية ويتم اعتمادها من قبل إدارة البنك

  . فيما يتعلق بالقروض الممنوحة ألطراف ذات عالقة محددمخصص أي لم يتم إثبات 

  :اإليرادات والمصروفات الناتجة عن األطراف ذات العالقة على النحو التاليرصدة وإجمالي مبالغ األ

  ٢٠٠٧   ديسمبر٣١  ٢٠٠٨ يونيو  ٣٠ 
  يال عمانيرألف   يال عمانيرألف  
   القروض والسلفيات  )أ(

  -  ٦ ٧٠٩  رصيد بداية الفترة
 ١٤ ٤٨٤ ٣ ٢٩٦ قروض ممنوحة خالل الفترة

 )٧ ٧٧٥( )٣ ٧٠٥( سداد قروض خالل الفترة
 --------- --------- 

 ٦ ٧٠٩ ٦ ٣٠٠ نهاية الفترةرصيد 
 ========= ========= 

   الودائع  )ب(

  -  ١٦ ٣٨٧  يد بداية الفترةرص
 ٦٤ ٤٥٧ ١٤٠ ٠٢٣ ودائع مستلمة خالل الفترة

 )٤٨ ٠٧٠( )١٣٩ ٠٨٧( ودائع مسددة خالل الفترة
 --------- --------- 

 ١٦ ٣٨٧ ١٧ ٣٢٣ ٢٠٠٨ مارس ٣١في رصيد ال
 ========= ========= 

   قائمة الدخل  )ج(

 ١٠١ ٢٦٠ إيرادات فوائد

 )٣١٣( )٩٦٥( مصروفات فوائد
 ========= ========= 

   مكافآت اإلدارة العليا  )د(

 ١ ٠٥٢ ٦٥٨ رواتب ومنافع قصيرة األجل
 ========= ========= 

 ٦٢ ٤٢ مكافآت حضور جلسات مجلس اإلدارة  )هـ(
 ========= ========= 

  

  القيمة العادلة لألدوات المالية  ١٨/ب

نتيجة لذلك تم الوصول للقيمة . حتى تاريخ استحقاقهاينوي البنك االحتفاظ بقروض وسلف العمالء 
 باستخدام تحليل التدفق النقدي المخصوم استناداً إلى معدل خصم يعادل المعدالت العادلة للقروض العاملة

يرى البنك أن القيمة العادلة لألدوات . السائدة بالسوق للفائدة على قروض ذات بنود وشروط مماثلة
  . تالفاً جوهرياً عن القيمة الدفترية في كل تاريخ من تلك التواريخالمالية ال تختلف اخ



 )غير مدققة                         (       بنك صحار ش م ع ع  
   على القوائم الماليةإيضاحات

  ٢٠٠٨ يونيو ٣٠كما في 

  ةالمشتقاألدوات المالية   ١٩/ب
في إطار النشاط االعتيادي يقوم البنك بالدخول في العديد من أنواع المعامالت التي تتضمن أدوات مالية 

الية المشتقة هي عقد مالي بين طرفين تعتمد فيه المدفوعات على التحركات في سعر األداة الم. مشتقة
تم وصف األدوات المالية المشتقة . واحدة أو أكثر من األدوات المالية أو المعدل االستداللي أو المؤشر

  .المستخدمة من جانب البنك أدناه

   المشتقةاألدوات الماليةأنواع   ١٩/١/ب
في تاريخ  بسعر محدداتفاقيات تعاقدية إما لشراء أو لبيع عملة أو سلعة أو أداة مالية العقود اآلجلة هي 

  . في المستقبلمحدد

 الفائدة أو فروق صرف العمالت األجنبية لمقابضة هي اتفاقيات تعاقدية بين طرفين المقايضةعقود 
تبادل األطراف المتقابلة في العادة  معدالت الفائدة تمقايضةبالنسبة لعقود . استناداً إلى مبلغ تقديري محدد

  .معدالت الفائدة الثابتة والمتغيرة استناداً إلى قيمة تقديرية بعملة واحدة

 معين من السلع أو مقدارالخيارات هي اتفاقيات تعاقدية تنقل الحق وليس االلتزام إما في شراء أو بيع 
يخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خالل فترة العمالت األجنبية أو األداة المالية بسعر محدد إما في تار

بممارسة نشاط ال يقوم البنك . يتعامل البنك فقط في خيارات العمل بالنيابة عن عمالئه. زمنية محددة
  .  الخياراتمنح

  المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة ألغراض التغطية  ١٨/٢/ب
وات المالية المشتقة في أغراض التغطية  يقوم البنك باستخدام األدكجزء من إدارة أصوله والتزاماته

تغطية أدوات مالية محددة اللك تتحقق . بغرض تخفيض تعرضه لمخاطر العمالت ومعدالت الفائدة
  .ومعامالت متوقعة إضافة إلى التغطية اإلستراتيجية ضد جميع مخاطر الميزانية العمومية

 العمالت للتغطية ضد مخاطر ومقايضةت يستخدم البنك عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة والخيارا
 الفائدة للتغطية ضد مخاطر التدفقات مقايضة معدالتباإلضافة إلى ذلك يستخدم البنك . عمالت محددة

  .النقدية الناشئة عن بعض القروض والودائع ذات معدالت الفائدة الثابتة
  

ية عن طريق رصد إعادة تسعير بالنسبة لمخاطر معدالت الفائدة يتم القيام بإجراء تغطية إستراتيج
األصول وااللتزامات المالية والدخول في مقايضة معدالت فائدة لتغطية حصة من مخاطر معدالت 

وحيث أن التغطية اإلستراتيجية ال تؤهل للمحاسبة الخاصة عن التغطية تتم المحاسبة عن . الفائدة
  .رةاألدوات المالية المشتقة ذات الصلة على أنها أدوات للمتاج

  
  
  



 )غير مدققة                         (       بنك صحار ش م ع ع  
   على القوائم الماليةإيضاحات

  ٢٠٠٨ يونيو ٣٠كما في 

 )تابع(األدوات المالية المشتقة   ١٩/ب
  )تابع(المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة ألغراض التغطية   ١٩/٢/ب

التالي القيم العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية المشتقة كما في تاريخ التقرير والتي يوضح الجدول 
المبلغ التقديري هو . عادل القيم السوقية بجانب المبالغ التقديرية التي تم تحليلها ألجل ولتاريخ االستحقاقت

 األساس الذي يتم بموجبه وهو أو المؤشر  المرجعيالمعدلباألداة المشتقة ومبلغ األصل ذي الصلة 
لمشتقات بشكل جوهري عن بعضها ال تختلف القيم الموجبة والسالبة ل. قياس التغيرات في قيمة المشتقات

  .، في حين عدم ظهورها في القوائم الماليةالبعض
  

  ٢٠٠٨  يونيو٣٠كما في 
   حسب الفترة واالستحقاقيةتقدير الالمبالغ  
المبالغ   

  يةتقديرال
خالل ثالثة 

  أشهر
 أشهر ٣من 
   شهر١٢إلي 

 ٥إلي  ١من 
  سنوات

يال رألف   
 عماني

ألف ريال 
 عماني

ألف ريال 
 عماني

ألف ريال 
 عماني

          
  -  ٣ ٥٤٣  ١٢ ٩٦٦  ١٦ ٥٠٩ عمالت أجنبية ل آجلعقود شراء 

  ٢٣ ١٠٠  ٣ ٦٣٩  ١٢ ٦٦٢  ٣٩ ٤٠١ أجنبيةعمالت ل عقود بيع آجل
          
  

  ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١كما في 
  المبالغ التقديرية حسب الفترة واالستحقاق  
خالل ثالثة   المبالغ التقديرية  

  أشهر
 أشهر ٣من 
   شهر١٢إلي 

 ٥ إلي ١من 
  سنوات

يال رألف   
 عماني

ألف ريال 
 عماني

ألف ريال 
 عماني

ألف ريال 
 عماني

          
  -  ٨ ١٧٦  ٢ ١١٦  ١٠ ٢٩٢ عقود شراء آجل لعمالت أجنبية 

  ٢٣ ١٠٠  ٨ ١١٢  ٢ ١١٦  ٣٣ ٣٢٨ عقود بيع آجل لعمالت أجنبية
          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 )غير مدققة                         (       بنك صحار ش م ع ع  
   على القوائم الماليةإيضاحات

  ٢٠٠٨يونيو  ٣٠كما في 

   الفوائداتإيراد  ١/ج
     أشهر من٣   أشهر من٣  
   أشهر٦  ٢٠٠٧ أبريل ٩  ٢٠٠٨ أبريل ١  
  إلى  إلى  إلى  
  ٢٠٠٨ يونيو ٣٠  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠  ٢٠٠٨ يونيو ٣٠  
  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني   
        

  ٧٨٦  ٢٧٧  ٣٧٣  مستحقات من بنوك
  ١٢ ٤٥٧  ٧٣٢  ٦ ٧٦٤  قروض وسلف للعمالء

  ٣٩٨  ١٢٩  ١٢٨  استثمارات في أوراق مالية
  ---------  ---------  ---------  
  ١٣ ٦٤١  ١ ١٣٨  ٧ ٢٦٥  
  =========  =========  =========  

  
  مصروفات الفوائد  ٢/ج

     أشهر من٣   أشهر من٣  
   أشهر٦  ٢٠٠٧ أبريل ٩  ٢٠٠٨ أبريل ١  
  إلى  إلى  إلى  
  ٢٠٠٨ يونيو ٣٠  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠  ٢٠٠٨ يونيو ٣٠  
  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  
        

  ١ ١٣٨  ٣٢  ٦١٣  ودائع من بنوك
  ٨ ٦٣٢  ٣٠٣  ٤ ٢٠٣  ودائع من العمالء

  ---------  ---------  ---------  
  ٩ ٧٧٠  ٣٣٥  ٤ ٨١٦  
  =========  =========  =========  

  
  إيرادات التشغيل األخرى  ٣/ج

    ن أشهر م٣   أشهر من٣  
   أشهر٦  ٢٠٠٧ أبريل ٩  ٢٠٠٨ أبريل ١  
  إلى  إلى  إلى  
  ٢٠٠٨ يونيو ٣٠  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠  ٢٠٠٨ يونيو ٣٠  
  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  
        

 من التعـامالت بعمـالت      أرباحصافي  
  أجنبية

٥٦  ٢  ١٤  

  ٢ ٧١٩  ٨٤٨  ١ ٥٢٨  وعموالتأتعاب 
  ١  -  ١  رباحاأل  توزيعاتإيرادات

أرباح من استثمارات مالية مـن خـالل        
  حقوق الملكية

-  -  -  

أرباح من استثمارات مالية مفرج عنهـا       
  من خالل قائمة الدخل

٨٨  -  ٧٥  

  ---------  ---------  ---------  
  ٢ ٨٦٤  ٨٥٠  ١ ٦١٨  
  =========  =========  =========  

  
  
  
  
  
  
  



 )غير مدققة                         (       بنك صحار ش م ع ع  
   على القوائم الماليةإيضاحات

  ٢٠٠٨ يونيو ٣٠كما في 

  مصروفات التشغيل األخرى  ٤/ج
  

     أشهر من٣   أشهر من٣  
   أشهر٦  ٢٠٠٧ أبريل ٩  ٢٠٠٨ أبريل ١  
  إلى  إلى  إلى  
  ٢٠٠٨ يونيو ٣٠  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠  ٢٠٠٨ يونيو ٣٠  
  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  
        

  ٤٦٣  ٩٩  ٢٧٢  تكاليف اإلقامة واإليجارات
  ١ ٥٠٨  ٣٤٨  ٧٨٧  مصروفات تشغيل وإدارة

  ٤٢  ٣٦  ١٨أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة
  ---------  ---------  ---------  
  ٢ ٠١٣  ٤٨٣  ١ ٠٧٧  
  =========  =========  =========  

  

 ضريبة الدخل  ٥/ج

الدخل الخاضع  ألف ريال عماني من ٣٠ما يزيد عن على % ١٢يخضع البنك لضريبة الدخل بمعدل 
  .  البنك بسبب الخسائر التي تكبدها خالل الفترةعليللضريبة تزام يوجد إلال . للضريبة

  

   لسهمخسارة األساسية لال  ٦/ج

 على المتوسط المرجح لعدد األسهم فترةالخسارة  صافي ةلسهم بقسماسية لاألسالخسارة  يتم إحتساب
  . فترةالقائمة خالل ال

  
     أشهر من٣   أشهر من٣  
  شهر أ٦  ٢٠٠٧ أبريل ٩  ٢٠٠٨ أبريل ١  
  إلى  إلى  إلى  
  ٢٠٠٨ يونيو ٣٠  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠  ٢٠٠٨ يونيو ٣٠  
  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  
        

  )٩٨١(  )٢ ١٨٠(  )٣٨(  خسارة الفترة
 --------- ---------  ---------  

 مئـة   المتوسط المرجح لعدد األسـهم    
  القائمة خالل الفترة   بيسة للسهم الواحد  

  ) **ف باألل( 

١ ٠٠٠ ٠٠٠  ١ ٠٠٠ ٠٠٠  ١ ٠٠٠ ٠٠٠  

 --------- ---------  ---------  
  )٠ر٩٨١(  )٢ر١٨٠(  )٠ر٠٣٨(  )بالبيسة( الفترة عنخسارة السهم 

  =========  =========  =========  
عن الفترة علي أسـاس     خسارة السهم   

  )بالبيسة (سنوي
  )١ر٩٦٧(  )٦ر٤٢٤(  )٠ر١٥٢(

  =========  =========  =========  
لم يتم عرض رقم العائد على السهم المخفف إذ أن البنك لم يقم بإصدار أية أدوات قابلة للتحويل قد 

  . يكون لها تأثير على العائد للسهم عند ممارستها

رجح لعدد األسهم خالل المتوسط الم نتيجة لتجزأت األسهم ولتسهل عملية المقارنة تم إعادة تقييم **
  .٢٠٠٨ المتوسط المرجح لعام  ليتماشى مع٢٠٠٧عام 

  

  



 )غير مدققة                         (       بنك صحار ش م ع ع  
   على القوائم الماليةإيضاحات

  ٢٠٠٨ يونيو ٣٠كما في 

   الماليةإدارة المخاطر  د
  التعرض لمخاطر السيولة  ١/د

يلخص الجدول أدناه ملمح استحقاق التزامات البنك في تاريخ التقرير استناداً إلى ترتيبات الدفع 
قدية لألصول وااللتزامات على أساس الفترة المتبقية في تاريخ تم تحديد االستحقاقات التعا. التعاقدية

الميزانية العمومية إلي تاريخ االستحقاق التعاقدي وهي ال تأخذ في االعتبار االستحقاقات الفعلية كما هو 
  :مشار إليها في تاريخ الودائع المحتفظ بها لدى البنك وتوفر األموال السائلة

  تبقية  لاللتزامات الماليةة الماالستحقاقات التعاقدي 

  ٢٠٠٨  يونيو٣٠كما في 

  القيمة   
  الدفترية

  إجمالي التدفق 
  ياالسمي الخارج

 ١٢ إلي ٣من خالل ثالثة أشهر
  شهراً

أكثر من سنة 
  واحدة

 ع.رألف  ع.رألف  ع.رألف  ع.رألف  ع.رألف   
           التزامات غير مشتقة

  -  ٢٣ ٢٠٩  ١٦ ٣٠١  ٣٩ ٥١٠  ٣٨ ٤٢٥ مستحقات لبنوك
  ١٠٠ ٢٦٢  ٢ ٧٣٥  ١ ٠١٤  ١٠٤ ٠١١  ٩٢ ١٠٠ شهادات ودائع
  ٦١ ٥٩٦  ١١٩ ٤٢١  ١٧٨ ٤١٣  ٣٥٩ ٤٣٠  ٣٤٥ ٧٦٢  ودائع عمالء

  ٧ ٠٠٠  -  -  ٧ ٠٠٠  ٧ ٠٠٠  إيرادات مؤجلة
  -  -  ١٥ ١٢٢  ١٥ ١٢٢  ١٥ ١٢٢  التزامات أخرى

  ---------  ---------  ---------  ---------  ---------  
  ١٦٨ ٨٥٨  ١٤٥ ٣٦٥  ٢١٠ ٨٥٠  ٥٢٥ ٠٧٣  ٤٩٨ ٤٠٩  مجموع

  ========== ========== ======== ========= ========= 

  

  ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١كما في 
  القيمة   

  الدفترية
  إجمالي التدفق 

  االسمي الخارجي
خالل ثالثة 

  أشهر
 ١٢ إلي ٣من 

  شهراً
أكثر من سنة 

  واحدة
 ع.رألف  ع.رألف  ع.رألف  ع.رألف  ع.رألف   

            مشتقةالتزامات غير
  ١ ٥٦٧  ١٩ ٥٤٨  ٨ ٣٥٤  ٢٩ ٤٦٩  ٢٨ ٦١٤ مستحقات لبنوك

  ٩٧ ٨٨١  ٤ ٤٠٨  ٥٧٩  ١٠٢ ٨٦٨  ٩١ ١٠٠ شهادات ودائع
  ٣١ ٩٢٣  ١٠٨ ٠٩١  ١١١ ٨٦٩  ٢٥١ ٨٨٣  ٢٤٢ ٨٢٢  ودائع عمالء

  -  -  ٨ ٥٣٢  ٨ ٥٣٢  ٨ ٥٣٢  التزامات أخرى
  ---------  ---------  ---------  ---------  ---------  

  ١٣١ ٣٧١  ١٣٢ ٠٤٧  ١٢٩ ٣٣٤  ٣٩٢ ٧٥٢  ٣٧١ ٠٦٨  مجموع
  ========== ========== ======== ========= ========= 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 )غير مدققة                         (       بنك صحار ش م ع ع  
   على القوائم الماليةإيضاحات

  ٢٠٠٨ يونيو ٣٠كما في 

    المحافظ غير المتاجرة -التعرض لمخاطر معدالت الفائدة   ٢/د

على ٢٠٠٨  يونيو٣٠ت إعادة تسعير تعاقدية في استناداً إلى ترتيباحساسية سعر الفائدة مركز كان 
  : النحو التالي

عند الطلب   
 أشهر ٣خالل 

إلى  ٣من 
   شهر ١٢

ما يزيد عن 
  سنة واحدة

غير معرض لمخاطر 
  أسعار الفائدة

  
  المجموع 

 ع.رألف  ع.رألف  ع.رألف  ع.رألف  ع.رألف   
  ١٣ ٦٨٥  ١٣ ٦٨٥  -  -  - نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

  ٤٦ ٦٥٣  -  -  ١١ ٥٥٠  ٣٥ ١٠٣  تحقات من بنوك وودائع أخرى بسوق النقدمس
  ٤٦٤ ٧٨٦  ٢٠٧  ٣٢٦ ٠٧٨  ٣٥ ٢١٥  ١٠٣ ٢٨٦ قروض وسلف 

  ٥٥ ٩٦٩  -  ٢٠٠  ٥ ٠٠٠  ٥٠ ٧٦٩ استثمارات 
  ١٣ ٤٠٨  ١٣ ٤٠٨  -  -  - معدات وتركيبات

  ٩ ١٧٣  ٩ ١٧٣  -  -  -  أصول أخرى
  -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  

  ٦٠٣ ٦٧٤  ٣٦ ٤٧٣  ٣٢٦ ٢٧٨  ٥١ ٧٦٥  ١٨٩ ١٥٨  األصول مجموع 
  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  

  ٣٨ ٤٢٥  -  -  ٢٢  ٢٥٠  ١٦ ١٧٥ مستحقات لبنوك وودائع أخرى من سوق النقد
  ٩٢ ١٠٠  -  ٩٢ ١٠٠  -  -  شهادات ودائع
  ٣٤٥ ٧٦٢  ٩٤ ٢١٢  ٥٣ ٦٨٦  ١١٤ ٧٩٢  ٨٣ ٠٧٢ ودائع العمالء

  ٧ ٠٠٠  ٧ ٠٠٠  -  -  -  إيرادات مؤجلة
  ١٥ ١٢٢  ١٥ ١٢٢  -  -  - التزامات أخرى

  ٦ ٩٦٨  ٦ ٩٦٨  -  -  - مخصص انخفاض القيمة على أساس المحفظة
  ٩٨ ٢٩٧  ٩٨ ٢٩٧  -  -  - حقوق الملكية

  -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  
   ٦٠٣ ٦٧٤  ٢٢١ ٥٩٩  ١٤٥ ٧٨٦  ١٣٧ ٠٤٢  ٩٩ ٢٤٧  الملكيةاللتزامات وحقوق امجموع 

 -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  
  -  )١٨٥ ١٢٦(  ١٨٠ ٤٩٢  )٨٥ ٢٧٧(  ٨٩ ٩١١   حساسية سعر الفائدةفجوة

  -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  
  -  -  ١٨٥ ١٢٦  ٤ ٦٣٤  ٨٩ ٩١١  حساسية سعر الفائدة التراكمية لالفجوة
 =========== =========== =========== =========== =========== 

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 )غير مدققة                         (       بنك صحار ش م ع ع  
   على القوائم الماليةإيضاحات

  ٢٠٠٨ يونيو ٣٠كما في 

  )تابع(  المحافظ غير المتاجرة -التعرض لمخاطر معدالت الفائدة   ٢/د

  ٢٠٠٧ا في ديسمبر       كم

عند الطلب   
 أشهر ٣خالل 

إلى  ٣من 
   شهر ١٢

ما يزيد عن 
  سنة واحدة

غير معرض 
لمخاطر أسعار الفائدة 

  
  المجموع 

 ع.رألف  ع.رألف  ع.رألف  ع.رألف  ع.رألف   
            

  ٢٠ ٤٢٧  ٢٠ ٤٢٧  -  -  - نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي
  ٣٦ ٩١٤  -  -  -  ٣٦ ٩١٤  لنقدمستحقات من بنوك وودائع أخرى بسوق ا

  ٣٠٣ ٣٣٩  -  -  ١٤٠ ٠٤٨  ١٦٣ ٢٩١ قروض وسلف 
  ٥٥ ٠٠٠  -  -  ٥ ٠٠٠  ٥٠ ٠٠٠ استثمارات 

  ٤ ٦٣٧  ٤ ٦٣٧  -  -  - معدات وتركيبات
  ٤ ٤٢٨  ٤ ٤٢٨  -  -  -  أصول أخرى

  -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  
  ٤٢٤ ٧٤٥  ٢٩ ٤٩٢  -  ١٤٥ ٠٤٨  ٢٥٠ ٢٠٥  األصول مجموع 

  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  
  ٢٨ ٦١٤  -  ١ ٥٠٠  ١٨ ٨٠٠  ٨ ٣١٤ مستحقات لبنوك وودائع أخرى من سوق النقد

  ٩١ ١٠٠  -  ٩١ ١٠٠  -  -  شهادات ودائع
  ٢٤٢ ٨٢٢  ٦٠ ٠٥١  ٣٠ ٢٧٢  ١١٤ ٠٥٥  ٣٨ ٤٤٤ ودائع العمالء

  ٨ ٥٣٢  ٨ ٥٣٢  -  -  - التزامات أخرى
  ٤ ٤٠٣  ٤ ٤٠٣  -  -  - مخصص انخفاض القيمة على أساس المحفظة

  ٤٩ ٢٧٤  ٤٩ ٢٧٤  -  -  - حقوق الملكية
  -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  

  ٤٢٤ ٧٤٥  ١٢٢ ٢٦٠  ١٢٢ ٨٧٢  ١٣٢ ٨٥٥  ٤٦ ٧٥٨  الملكيةااللتزامات وحقوق مجموع 
 -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  

  -  )٩٢ ٧٦٨(  )١٢٢ ٨٧٢(  ١٢ ١٩٣  ٢٠٣ ٤٤٧   حساسية سعر الفائدةفجوة
  -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  

  -  -  ٩٢ ٧٦٨  ٢١٥ ٦٤٠  ٢٠٣ ٤٤٧  حساسية سعر الفائدةالفجوة التراكمية ل
 =========== =========== =========== =========== =========== 

  

  العملةمخاطر التعرض ل  ٣/د

مخاطر العمالت هي المخاطر التي تنشأ من تقلب قيمة األداة المالية بسبب التغيرات في معدالت صرف 
يتم رصد المراكز على نحو يومي ويتم . قام البنك بوضع حدود للمراكز حسب العملة. العمالت األجنبية

لدى البنك . تيجيات تغطية لضمان المحافظة على المراكز في إطار الحدود الموضوعةاستخدام إسترا
  : صافي التعرض التالي للمخاطر بالعمالت األجنبية

  ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١  ٢٠٠٨  يونيو٣٠  
  صافي األصول  التزامات  أصول  صافي األصول  التزامات  أصول  
 ع.رألف  ع.رألف  ع.رألف  ع.رألف  ع.رألف  ع.رألف   
              

  )١ ٣٤٥(  ٧٥ ٩١٩  ٧٤ ٥٧٤  )١ ٢٥١(  ١٠١ ١٥٤  ٩٩ ٩٠٣ دوالر أمريكي
  ٧ ٠١١  -  ٧ ٠١١  ١٨ ٤٢٠  -  ١٨ ٤٢٠  ريال سعودي

  ٩٣  ٤٠٠  ٤٩٣  )٨(  ١ ٢٤٩  ١ ٢٤١  يورو
  ٦ ٤٩٩  ٥٠  ٦ ٥٤٩  ٨١  ٥٤  ١٣٥ درهم إماراتي

  ٤  ٢ ٤١٧  ٢ ٤٢١  -  ٢ ٤٨٠  ٢ ٤٨٠ ين ياباني
  ١٨  ١٠  ٢٨  ٣  ١٧١   ١٧٤ جنيه استرليني

  ٧  -  ٧  ٤  -  ٤  روبية هندية
  ٧٣  -  ٧٣  ٩٢  -  ٩٢  أخري

              
  



 )غير مدققة                         (       بنك صحار ش م ع ع  
   على القوائم الماليةإيضاحات

  ٢٠٠٨  يونيو٣٠كما في 
 )تابع( العملةمخاطر التعرض ل  ٣/د

يقوم البنك بأخذ التعرض للمخاطر آلثار التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية السائدة علي 
 يقوم المجلس بوضع الحدود لمستوى التعرض للمخاطر حسب العملة .مركزه المالي وتدفقاتها النقدية

  .وإلجمالي المراكز الليلية واليومية التي يتم رصدها على نحو يومي
  
  إدارة رأس المال  ٤/د

 تم حساب معدل رأس المال المخاطر طبقاً إلرشادات البنك عن المعيار الدولي وكفاية رأس المال كما 
 :يلي 

  ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١  ٢٠٠٨   يونيو٣٠  
  يال عمانيرألف   يال عمانيرألف   

      ١الفئة رأس المال 
  ٥٠ ٠٠٠  ١٠٠ ٠٠٠  أسهم عادية

  ١ ٧٦٠  ١ ٧٦٠  احتياطي قانوني
  -  ٤  احتياطي القيمة العادلة

  )٢ ٤٨٦(  )٣ ٤٦٧(  خسائر متراكمة
  ---------  ---------  

  ٤٩ ٢٧٤  ٩٨ ٢٩٧  المجموع
  ---------  ---------  

      ٢الفئة مال رأس ال
  ٤ ٤٠٣  ٦ ٧٦١  مخصص انخفاض في القيمة على أساس المحفظة

  ---------  ---------  
  ٤ ٤٠٣  ٦ ٧٦١  المجموع

  ---------  ---------  
  ٥٣ ٦٧٧  ١٠٥ ٠٥٨  النظاميمجموع رأس المال 

  ---------  ---------  
      المرجحة خاطر  يالمصولاأل

  ٣٥٧ ٤٠٨  ٥١٩ ١٢٩   ومخاطر السوقالعمليات المصرفية لإلفراد والشركات
  ١٥ ٦٣٠  ٢٥ ٣٢٦  مخاطر التشغيل

  ---------  ---------  
  ٣٧٣ ٠٣٨  ٥٤٤ ٤٥٥  مخاطر المرجحة بالصولاألمجموع 

  ---------  ---------  
  معدل كفاية رأس المال

مئويـة مـن    أس المال النظامي معبر عنه كنسبة       مجموع ر 
  المخاطر بإجمالي األصول المرجحة

١٤,٣٩  %١٩,٣٠%  

 معبر عنه كنسبة مئوية من إجمالي       ١مجموع رأسمال الفئة    
  بالمخاطراألصول المرجحة 

١٣,٢١  %١٨,٠٥%  

  

  .المطبقة بالبنك المركزي العماني ٢يتم احتساب معدل كفاية رأس المال وفقاً لمعايير معاهدة بازل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


