
 

 

  بنك صحار ش م ع ع 

  

  تقرير مجلس اإلدارة

  ،الكرام المساهمون 

 م والتي 2007 يونيو 30النتائج المالية للفترة المنتهية في مجلس االدارة باسم يسرني أن أعرض عليكم 
  .ه  يوما من بدء نشاط80فترة خالل تعكس إنجازات البنك 

 يوماً 40فترة وخالل  .  م2006االكتتاب العام في ديسمبر نجاح بعد م  2007مارس شهر  البنك في تأسس
عدد محدود من وبطرح مبدئية  البنك بصورة تشغيلتم ،  م 2007 إبريل 9، وتحديدا في من التأسيس 

وزير موسى بن محمد بن  معالي الدكتور علي رعايةتحت واحتفل بافتتاحه رسميا  ،  المصرفيةالمنتجات
 .  م 2007 مايو 9ريخ  بتا البنك المركزي العمانيمحافظينائب رئيس مجلس الصحة و

ذلك بعد خصم  الف ريال عماني و2180وقدره  امبلغم  2007 يونيو 30 الفترة المنتهية في خسائر صافي بلغ
 مصروفات ما قبل التأسيس إطفاءو،  ريال عماني الف 1704البالغ غير المحدد لخسائر اإلئتمان مخصص ال

بلغت تجدر اإلشارة إلى أن البنك قد حقق أرباحا تشغيلية و.   ريال عماني الف931والبالغة وما قبل التشغيل 
وإطفاء مصروفات ما قبل ،  غير المحددة لخسائر اإلئتمان احتساب المخصصقبل  الف ريال عماني 455

القروض محفظة في والمتوازن بصفة اساسية عن طريق النمو السريع األرباح  تحققت .التأسيس والتشغيل 
الموازنة بين انتهاج البنك استراتيجية تستهدف قطاعات اقتصادية محددة ون طريق يات والتي نشأت عوالسلف

 في الملحوظالنمو من هذا رغم البو.   اإليرادات الناتجة عن عمليات اإلقراض وإيرادات الرسوم والعموالت
أسيس مصروفات ما قبل التاحتساب قبل (فقد تمكن البنك من احتواء مصروفات التشغيل ،  انشطة البنك

  . لفترةا من إجمالي إيرادات% 72ر5الى ) ما قبل التشغيلمصروفات و

 مليون ريال 105ر3بناء محفظة قروض وسلفيات قدرها من  يوماً من اإلفتتاح 80خالل فترة لقد تمكن البنك 
 عميل وفتح 3556 مليون ريال عماني عن طريق خدمة 117ر6عماني باإلضافة إلى محفظة ودائع قدرها 

 مليون 6ر4كما بلغت ودائع توفير المميز مبلغ وقدره .  فقطوجود فرع واحد حساب على الرغم من  5990
حيث كبيرة نجازات مؤشرا مبشرا إلتعتبر هذه النتائج   . م 2007 يونيو 30ريال عماني في الفترة المنتهية 

من % 2ر5 وحصة يات في القطاع الخاصالقروض والسلفإجمالي من % 2ر2عادل البنك ما يحصة بلغت 
   .الخاص ع القطاع ائودإجمالي 
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 حسابات التوفير لعمالءلإلدخار  المميز برنامجطرح  م 2007 يونيو 30في الفترة المنتهية شهدت كما 
  .   أهدافهم وغاياتهملتحقيقللطالب الجديرين فرصة التي تتيح ض المميز التعليمية المصرفي وقرو

توصيل هذه الخدمات إلى والتركيز على ، الخدمات المصرفية ة توزيع وتماشيا مع جهود البنك لتطوير شبك
بافتتاح أربعة البنك سيقوم وغير متصلة بالفروع ، ف اآللي جهازين للصربافتتاح العمالء ، قام البنك  متناول
.  خالل األشهر الثالثة القادمةأيضا غير متصلة بالفروع  لياخرى باإلضافة إلى جهازين للصرف اآلفروع 

  . احتياجات العمالء من الشركات واالفرادجديدة تخدم منتجات مصرفية في تقديم وسيواصل البنك جهوده 

م يقدتعن طريق المصرفية الخدمات المالية وت والمنتجالكافة موحد إن رؤية مؤسسي البنك هي تطوير مقر 
 .مميزاته الخاصة شتمل على يتشكيلة واسعة من المنتجات والخدمات عبر العديد من القطاعات وكل منها 

. الفعالية و، والتقنية ، وهي الموارد البشرية ، ة يرئيسأركان ركيز على ثالث تولتحقيق ذلك سيقوم البنك بال
 البنك أوقد بد، خبرات والكفاءات الاصحاب من ن والمختصيد من المؤهلين يعداللقد نجح البنك في توظيف 

ستسمح و  ،المعلومات العالمية في مجال تقنية الشركات البنك مع أفضل تعامللقد .  في جني ثمار مساهماتهم
سيتمكن من تحقيق أهدافه المتمثلة في أن يصبح وبذلك  ، هذه التقنية للبنك بتقديم أفضل المنتجات والخدمات

مصرفية الخدمات الدعم ي وسيرفدالمعلومات إن االستثمار الكبير في تقنية ". لخدمات متكاملة الشاملالبنك "
  . بجانب تشكيلة واسعة من المنتجات المبتكرة لكل قطاعات العمالء

واء المناخية االستثنائية التي مرت نلالاآلثار الفورية والالحقة قدرت الخسائر في اإلقتصاد الوطني من جراء 
والتفاني في ابهى صور الوالء  المواطنوقد خرجت الحكومة و.  مليار ريال عماني 1ر5بمبلغ بها السلطنة 

لقد حاول البنك وحسب اإلمكانيات المتاحة له تخفيف اآلثار على و. في وقت قصيرات صالحاإلإلعادة 
قام ، وبروح الحرص والحذر . لمدة شهرين عمالئه بتأجيل األقساط المستحقة الدفع على القروض الشخصية 

يتوقع اي اثر جوهري على محفظة ومن منظور المخاطر فانه ال القروض والسلفيات البنك بمراجعة محفظة 
  .البنك من جانب التدفق النقدي والنشاط التجاري 

، تتكون الركيزة األساسية الستراتيجية الخدمات المصرفية بالتجزئة على في سبيل تلبية احتياجات األفراد 
لهما تقديم خدمات لتوفير امثل الخدمات المصرفية للعمالء والتعامل من خالل شقين اوالمعلومات تسخير تقنية 

والرسائل ) االنترنت(شبكة العالمية العبر اإللكترونية وثانيهما الخدمات المصرفية ، مصرفية عبر الفروع 
مصرفية مبتكرة على مستوى ومنتجات خدمات وسيتم تقديم .  الخدمات المصرفية المتنقلةالقصيرة و

وسيركز البنك جل اهتمامه في جعل . التعامالت المصرفية واالدخار وتمويل االصول وإدارة الموارد المالية
يستشعر العمالء من خاللها ملموسة حقيقة واقعة العمالء متناول في استراتيجية توفير الخدمات المصرفية 

   .كبالفرق في جودة الخدمات التي يقدمها البن

مما عالية خبرات ذات قدرات وكوادر مؤهلة وتدار من قبل  الخدمات المصرفية للشركات بالبنك  مجموعةإن
الهادفة الى تقديم افضل خدمات التمويل وإدارة النقد بما يعزز العالقة مع العمالء دعم استراتيجية البنك ي
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كما يركز البنك  . واستدامة االعمال التجاريةويرتقي لتطلعات الشركات في تحسين االنتاج والتدفقات النقدية 
يتنهج البنك اساليب .   المحرك االساسي لالقتصادلكونهاسات الصغيرة والمتوسطة لمؤستقديم الخدمات لعلى 

حديثة في تمويل هذه المؤسسات بتبني التمويل المشترك بالتعاون مع المؤسسات االخرى مثل البنوك 
  . افة الى الدعم المالي من خالل خبرات البنكالمتخصصة وصناديق التقاعد اض

 يقيم المخاطر ضمن اطار الفرص المتاحة حيث احتواء المخاطرإدارة وعلى االعمال المصرفية نجاح يعتمد 
لوا جهدا في تخفيف مخاطر االئتمان والسوق والتشغيل أوالبنك ال ي. يتقبلها السوق ودرجة المخاطر التي في 

تأتي اولويات جهود البنك في تحسين .  المال وبالتالي تحقيق عائد مجدي للمساهمينواالرتقاء بكفاءة رأس
يكلة كفاءة رأس المال بالتركيز على تقنيات إدارة المخاطر من ناحية وتطوير االنظمة واالجراءات وه

ذ احدث البنك بصورة متواصلة يقوم بتنفي.  حدة المخاطر من ناحية اخرىوم المنتجات المصرفية بما يتالء
الممارسات في إدارة المخاطر وبذل طاقاته على ضمان استخدام االئتمان المتاح الغراض منتجة والتي منح 

  .ف المخاطريخفتمن اجلها والذي بدوره سؤثر ايجابا على االقتصاد و

اعية القطاعات الصنى لإألفراد والمؤسسات ا مدخراتيسير  أن يكون مؤسسة واعية اجتماعياًعلى البنك يعمل 
خدماتها االستشارية ويبذل قصارى الجهد في توظيف للنمو التمويل الضروري لتوفير الصغيرة والمتوسطة 

  .في إدارة مستويات الدين لالفراد واالنشطة التجارية الصغيرة

 2006 فائض موازنة الدولة في عام سجلحيث  يمانالحيوي واالقتصاد ال اطار لقد تم تحقيق أداء البنك ضمن
من إجمالي الناتج المحلي للسنوات % 2.5نسبة على بالثبات استمر الذي  مليون ريال عماني و380الي حوم 

فقد ظلت المناطق وتنويع مصادر الدخل  االعتماد على النفط لتخفيف ي الحكومةمساعوفي .  الثالث األخيرة
لقد شهد االستهالك .  مو العاليالن منحنىمع تمشيا  تسهم بصورة متزايدة في االقتصاد السلطنةالصناعية في 

زادت القوى العاملة  و%24 مما نشط نمو الواردات بنسبة الحكومي والخاص زيادة في السنة الماضية
  . قوة اإلنفاق في االقتصاد ككلوبالتالي ارتفعت % 19.4بالقطاع الخاص بنسبة 

م باكثر من  2006عام في  )M2(دية حيث ارتفع مقياس السيولة النق االقتصاد قويةفي النقدية سيولة الظلت 
واالفراد باالضافة األساسي على زيادة السيولة هو نمو العائدات في قطاعي الشركات السبب لقد كان %. 21

  . البنية التحتيةفي الى استمرار استثمارات الحكومة 

 وتنشيط النمو في مما سيؤدي الى دعمم  2006في عام % 3.8لالئتمان بنسبة لقد انخفضت التكلفة الفعلية 
مع احتياطيات م  2006في عام % 15.6لقد حققت البالد نمواً في إجمالي الناتج المحلي بنسبة .  االقتصاد

لقد كانت المرتكزات األساسية للنمو هي . 2007 للنمو المتسارع في عام مناخ قويأجنبية قوية مما سيوفر 
وإنتاج المواد % 19.2 والتجزئة التي نمت بنسبة ةلجملتجارة او% 25.4قطاعات النقل واالتصاالت بنسبة 

وتتوجه انظار %. 10ككل بما يزيد عن سجلت نموا والصناعة % 74الكيميائية األساسية والذي نما بنسبة 
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 سوقية  قطاعاتلكونهاالتجزئة تجارة لتصنيع والتجارة والخدمات والبنك لدعم النمو واالرتقاء الى القطاعات ا
  .عريضة وواعدة

أفضل الخدمات والمنتجات توفر قوية أود أن أؤكد لكم على أننا ملتزمون ببناء مؤسسة مالية في الختام ، و
وأتقدم بالجزيل من الشكر للمساعدة .  لعمالئها وبناء نشاط تجاري طويل األجل ومستدامضافة ذات قيمة م

حيث أن دعمهما لهيئة العامة لسوق المال والدعم والتوجيه التي تلقيناها من البنك المركزي العماني واالبناءة 
كما أننا شاكرون أيضاً للبنوك التي . أن نبدأ في عملياتنا التشغيلية في هذه الفترة الوجيزة من الزمنجعلنا 

وشكرنا الخاص جداً لجميع موظفينا الذين عملوا . قدمت لنا الدعم في أيامنا األولى والتي ال زالت تتعاون معنا
  .ق هذه النتائجبال كلل لتحقي

لموالنا حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد بخالص اإلمتنان والتقدير مجلس اإلدارة ويتقدم 
التطلع على قيادته الرشيدة ورؤيته الثاقبة التي تقود البالد على هذا المسار من ، حفظه اهللا ورعاه ، المعظم 

  . الرفاهية المستمرةو

  وبركاته والسالم عليكم ورحمة اهللا 

  

  

  المعمريبن حمود هالل 

  رئيس مجلس اإلدارة
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   غير مدققة على القوائم الماليةإيضاحات
  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠كما في 

  الميزانية العمومية غير المدققة

  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠في كما 
    ٢٠٠٧  
  ريال عمانيألف   إيضاح  

      األصول 
  ٢٩ ٨٥٥  ١ب   ةمركزيالك وبنالرصدة لدى أل وأنقدال

  ٢١ ٠٥٧  ٢ب   أسواق المال وودائع أخرى ببنوكالمستحقات من 
  ١٠٠ ٣٣٣  ٣ب   )بالصافي (سلفالقروض وال

  ١٨ ٨٠٩  ٤ب   لمتاجرةأغراض ا رمحتفظ بها لغياستثمارات 
  ٢ ٣١٨  ٥ب    والتركيباتمعداتال

  -  ٧ ج  أصل ضريبة مؤجلة
  ١ ٠٢٢  ٦ب   أخرىأصول 

    --------  
    ١٧٣ ٣٩٤  
    ========  

      االلتزامات
  ٣ ٩٢٥  ٧ب   أسواق المال وودائع أخرى ب لبنوكمستحقات

  ١١٧ ٥٩٣  ٨ب   ودائع العمالء
  ٢ ٢٩٨  ٩ب   التزامات أخرى 

  -  ٧ج   ائبرض
    --------  
    ١٢٣ ٨١٦  
    --------  

      حقوق المساهمين 
  ٥٠ ٠٠٠  ١٠ب   رأس المال 
  ١ ٧٥٨  ١١ب    القانونياالحتياطي
  )٢ ١٨٠(    ةتجزأرباح مح

    --------  
    ٤٩ ٥٧٨  
    --------  
    ١٧٣ ٣٩٤  
    ========  
  ٣ ٢٥٨  ١٢ب    الطارئة  االحتمالية اللتزاماتا
      

    ١٢ب   االرتباطات
  ١٠ ٧٨٠    مبيعات آجلة
  ١٠ ٧٨٣    مشتريات آجلة

  ١ ٨٤٧    ارتباطات رأسمالية
  ١٢ ٤٣٤    ارتباطات متعلقة باالئتمان

      
    ١د   معلومات األطراف ذات العالقة

  ٩٢٩    مستحقات من أطراف ذات عالقة
  ٤٥ ٤٣٦    مستحقات ألطراف ذات عالقة

      
 : ووقعها بالنيابة عنه كل من٢٠٠٧ يوليو ٢٢قوائم المالية وصرح بإصدارها في الهذه مجلس اإلدارة عتمد ا

 

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــ

 نائب رئيس مجلس اإلدارة  رئيس مجلس اإلدارة
 .  تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية٥/ إلى د١/ أ مناإليضاحات المرفقة
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   غير مدققة على القوائم الماليةإيضاحات
  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠كما في 

  قائمة الدخل غير المدققة

  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠للفترة المنتهية في 
    ٢٠٠٧     

  ريال عماني ألف   إيضاح  
      

  ١ ١٣٨  ١ج   إيرادات الفوائد

  )٣٣٥(  ٢ج   مصروفات الفوائد 
    --------  

  ٨٠٣    صافي إيرادات الفوائد

  ٨٥٠  ٣ج   التشغيلأخرى من إيرادات 
    --------  

  ١ ٦٥٣     التشغيلإيرادات 
    --------  

       مصروفات التشغيل

  ٦٥٨    تكاليف الموظفين

  ٤٨٣  ٤ج   األخرى لتشغيل امصروفاتال

  ٥٧  ٥ب    االستهالك
    --------  
    ١ ١٩٨  
    --------  

  ٤٥٥    ربح التشغيل
      

  )٦٨٣(  ٥ج    ما قبل التأسيساتصافي مصروف

  )٢٤٨(  ٦ج    ما قبل التشغيلاتصافي مصروف

  -   ٣ب   خسائر االئتمانمخصص محدد ل

  )١ ٧٠٤(  ٣ب   مخصص غير محدد لخسائر االئتمان

  -  ٣ب   االئتمان خسائر  مخصص ومفرج عنها منمبالغ مستردة 

  -    مستردات من ديون معدومة مشطوبة

  -    مخصص خسائر االنخفاض في قيمة االستثمارات
    --------  
  )٢ ١٨٠(    من التشغيل بعد المخصصات والمبالغ المستردةربح ال)/ الخسارة(

  -   ٧ج   الدخلضريبة 
    --------  

 )٢ ١٨٠(    فترة ربح ال)/ خسارة(صافي 
    ========  

  ٢١ر٨  ٨ج   )بالبيسة(الخسارة األساسية للسهم الواحد خالل الفترة 
    =======  

 . أ من هذه القوائم المالية تشكل جزءاً ال يتجز٥/ إلى د١/اإليضاحات المرفقة من أ
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   غير مدققة على القوائم الماليةإيضاحات
  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠كما في 

   غير المدققةيدتدفق النققائمة ال

  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠للفترة المنتهية في 
  ٢٠٠٧  
  ألف ريال عماني  

    أنشطة التشغيل
  )٢ ١٨٠(  الضرائب فترة بعد ربح ال)/ خسارة(صافي 

    :ـتعديالت ل
  ٦٠  االستهالك

  ١ ٧٠٤  )بالصافي (االئتمانمخصص خسائر 
  )٢(  ركيبات فروق تحويل عملة عن استثمارات ومعدات وت

  )١٢٩(  استثمارات) إيراد(
  --------  
  )٥٤٧(  :تشغيلالاألصول والتزامات أرباح التشغيل قبل التغيرات في )/ خسارة(

  )٢١ ٠٥٧(  مستحقات من البنوك وودائع أخرى بأسواق المال 
  )١٠٢ ٠٣٧(  القروض والسلفإجمالي 

  )١ ٠٢٢(  أصول أخرى
  ١١٧ ٥٩٣  ودائع العمالء

  ٣ ٩٢٥   وودائع أخرى بأسواق المال  لبنوكمستحقات
  ٢ ٢٩٨  التزامات أخرى

  --------  
  )٨٤٧(  لتشغيل امنالناتج )/ المستخدم في( النقد

  -   مدفوعةضريبة دخل
  --------  

  )٨٤٧(  التشغيل   أنشطةمنالناتج )/ المستخدم في( صافي النقد
  --------  

    أنشطة االستثمار
  )١٨ ٨٠٩(  لمتاجرةأغراض ا  بها لغيرمحتفظشراء استثمارات 

  -   لمتاجرةأغراض ا محتفظ بها لغير استثماراتحصيلة بيع 
  )٢ ٣٧٨(  شراء منشآت ومعدات

  ١٢٩   خزينة اتفوائد مستلمة عن شهادات ودائع وأذون
  ---------  

  )٢١ ٠٥٨(  أنشطة االستثمار الناتج من)/ المستخدم في( صافي النقد
  ---------  

    أنشطة التمويل
  ٥٠ ٠٠٠  رأسمال مصدر من خالل اكتتاب خاص

  ١ ٧٥٨  احتياطي قانوني
  ---------  

  ٥١ ٧٥٨  أنشطة التمويلالناتج من صافي النقد 
  ---------  

  ٢٩ ٨٥٣    النقدوما في حكمالنقد  في الزيادة
  -  بداية الفترة في  النقدوما في حكمالنقد 
  ---------  

  ٢٩ ٨٥٣   نهاية الفترة في النقدموما في حكالنقد 
  =========  

    :ممثالً في
  ٢٩ ٨٥٥  مركزيةالبنوك الرصدة لدى ألنقد وأال

  )٢(  ستثماراتالعن اعملة فروق تحويل 
  -  )بالصافي(ودائع وأرصدة لدى بنوك أخرى ومؤسسات مالية 

  ---------  
  ٢٩ ٨٥٣   
  =========  
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٢ 

   غير المدققةتغيرات في حقوق الملكيةقائمة ال

  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠للفترة المنتهية في 
  
  
  

  ألف ريال عماني

  

  

  

  رأس المال 

  

  

 االحتياطي

  القانوني

لقيمة في  االتغييرات 

العادلة لالستثمارات 

  المتاحة للبيع

  

  

األرباح 

  حتجزةالم

  

  

  

  المجموع

      )٤إيضاح ب (  )١١إيضاح ب (  )١٠إيضاح ب (  

            

  ٥٠ ٠٠٠        ٥٠ ٠٠٠  إصدار أسهم

التغير في القيمة العادلة 
  لالستثمارات المتاحة للبيع

  

  
        

  )٢ ١٨٠(  )٢ ١٨٠(        الفترة ربح صافي 

احتياطي قانوني محصل عن 
  مصروفات إصدار

    

٢ ٠٠٠  

      

٢ ٠٠٠  

  )٢٤٢(      )٢٤٢(    مصروفات إصدار

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

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

ــن أ  ــة م ــضاحات المرفق ــى د١/اإلي ــة   ٥/ إل ــوائم المالي ــذه الق ــن ه ــزأ م ــزءاً ال يتج ــشكل ج .  ت
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  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠كما في 

٣ 
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   غير مدققة على القوائم الماليةإيضاحات
  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠كما في 

  الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية  ١/أ

كشركة مساهمة  ٢٠٠٧سلطنة عمان في عام في ") البنك" / "بنك صحار(" بنك صحار ش م ع ع  تأسيسمت
 يقوم البنك بالعمل في عمان بموجب .واألفراد في سلطنة عمانالتجارية زاول األنشطة المصرفية وهو ي

العنوان . نظام تأمين الودائع المصرفيةب مشمولني وهو ترخيص مصرفي صادر عن البنك المركزي العما
 .، مسقط، سلطنة عمان١١٤ حي الميناء رمز بريدي ٤٤ب .المسجل للبنك هو ص

 . ٢٠٠٧ يونيو ٣٠ موظفاً كما في ١٥٤يعمل بالبنك 

  هامةالالسياسات المحاسبية   ٢/أ

 : الهامة المطبقة كما يليالسياسات المحاسبية 

  عداداإلأساس 

مجلس معايير المحاسبة الدولية بواسطة  بناةتمالتقارير المالية الدولية داد القوائم المالية وفقاً لمعايير التم إع
 وتعديالته ومتطلبات اإلفصاح الصادرة عن الهيئة العامة ١٩٧٤ومتطلبات قانون الشركات التجارية لسنة 

 .لسوق المال

هذه القوائم المالية بالريال العماني تم عرض  . المعدلةريخية التكلفة التاعلى أساستم إعداد القوائم المالية 
 .  العملية للعمليات التشغيلية للبنك هي الريال العمانيةالعمل. مقرباً ألقرب ألف، فيما عدا ما هو مشار إليه

يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة القيام بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق 
 . ياسات المحاسبية ومبالغ األصول وااللتزامات والدخل والمصروفات الصادر عنها التقريرالس

تستند التقديرات واالفتراضات المصاحبة لها على الخبرة التاريخية وعلى العديد من العوامل األخرى التي 
 عن القيم الدفترية أنها معقولة في ظل الظروف وتشكل نتائجها أساساً للقيام بإجراء أحكامالبنك يعتقد 

قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه . لألصول وااللتزامات التي ال تكون واضحة من مصادر أخري
 .التقديرات

يتم إثبات تعديالت التقديرات المحاسبية في الفترة . تتم مراجعة االفتراضات المتعلقة بالتقديرات بشكل مستمر
عديل مؤثراً على تلك الفترة فقط أو في فترة التعديل والفترات التي يتم فيها تعديل التقدير إذا كان الت

 . المستقبلية إذا كان التعديل مؤثراً على الفترة الحالية والفترات المستقبلية

تتكون التقديرات التي يعتبر البنك أن لها مخاطر جوهرية في التعديالت الهامة في الفترات الالحقة في 
 .ي قيمة القروض والسلفاألساس من مخصصات االنخفاض ف

 . تم تطبيق السياسات المحاسبية بانتظام من جانب البنك

  القبول

يتم اإلفصاح عن أوراق القبول في الميزانيات ) المعدلة( من معايير المحاسبية الدولية ٣٩بموجب المعيار 
لذا ليست . خرىالعمومية تحت األصول األخرى مع اإلفصاح عن االلتزام المتعلق بها في االلتزامات األ

 . القبولميزانية العمومية بالنسبة هناك ارتباطات خارج ال

  وما في حكم النقدالنقد 

 . المؤسسات المالية األخرىالصندوق وأرصدة لدى البنوك وب نقد من وما في حكم النقد النقد يتكون

   قائمة الدخلعبراألصول المالية بالقيمة العادلة 

يتم إدراج جميع . ثمارات المثبتة مبدئياً بالتكلفة والمعاد قياسها بالقيمة العادلةيتضمن هذا القطاع تلك االست
يتم إدراج الفائدة . المكاسب والخسائر المحققة وغير المحققة في قائمة الدخل في الفترة التي تنشأ فيها

 . المكتسبة أو توزيعات األرباح المستلمة في دخلي الفوائد والتوزيعات على التوالي
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   غير مدققة على القوائم الماليةإيضاحات
  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠كما في 

  )تابع( هامةالسياسات المحاسبية ال  ٢/أ
  القروض والسلف

يتم إثبات القروض والسلف بالتكلفة المطفأة ناقصاً المخصصات المحددة بوجه خاص والجماعية لخسائر 
يتم تكوين مخصصات محددة في مقابل القيمة الدفترية للقروض والسلف التي تحدد . االنخفاض في القيمة

ها استناداً إلى المراجعات المنتظمة لألرصدة القائمة لتخفيض هذه القروض على أنها قد انخفضت قيمت
يتم االحتفاظ بالمخصصات الجماعية لالنخفاض في القيمة فيما يتعلق . والسلف إلى قيمها القابلة لالسترداد

تساب يتم اح. التي لم يتم حتى اآلن تحديدها على نحو خاص في محفظة القروض والسلفبالخسائر المتكبدة 
القيمة القابلة لالسترداد للقروض والسلف بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية مخصومة بمعدل سعر 

 . ال يتم خصم األرصدة ذات الفترات القصيرة. الفائدة األصلي

ئية عندما يعرف أن القرض غير قابل للتحصيل وبعد انتهاء جميع اإلجراءات القانونية وتحديد الخسارة النها
 . يتم شطب القرض مباشرة

  المخصص غير المحدد

في غياب . يتم تكوين المخصصات غير المحددة لمقابلة مخاطر االئتمان المالزمة لمحفظة القروض والسلف
 فقد قام البنك بإتباع معايير البنك المركزي العماني لوضع مخصصات القروض أي تاريخ سابق للبنك

بمجرد القيام بوضع مخصص للخسائر على نحو فعلي ستتم تسوية . والسلف التي تمثل خسارة محتملة
 .غير المحددالمخصص

  متاجرة للأغراضغير محتفظ بها لاالستثمارات 

 :يتم تصنيف هذه االستثمارات على النحو التالي

 متاحة للبيع؛  �
 .محتفظ بها لتاريخ االستحقاق �

يمة العادلة للمقابل المدفوع متضمنةً مصروفات تدرج جميع االستثمارات مبدئياً بالتكلفة، التي تمثل الق
 .قتناءالا

 االستثمارات المتاحة للبيع

تخصيصها على ذلك النحو أو تلك التي ال تؤهل يتم االستثمارات المالية المتاحة للبيع هي تلك التي 
 أو سلف ستحقاقحتفظ بها لتاريخ االللتصنيف على أنها بالقيمة العادلة عبر األرباح أو الخسائر أو أنها م

. يمكن بيع تلك االستثمارات في استجابة الحتياجات السيولة أو للتغيرات في ظروف السوق. وقروض
 . تتضمن تلك االستثمارات أدوات في حقوق الملكية أو أوراق في سوق المال أو أية أدوات دين أخرى

المكاسب أو لقيمة العادلة ويتم إثبات تم قياسها بالالستثمارات المتاحة للبيع يفي أعقاب اإلثبات المبدئي 
بيع الورقة  عند ".احتياطي االستثمارات المتاحة للبيع" في حقوق الملكيةالخسائر غير المحققة مباشرة في 

 في  قائمة الدخليتم إثباتها فيفي حقوق الملكية المثبتة سابقاً الخسائر المتراكمة  وأالمكاسب  فإنالمالية 
عندما يحتفظ البنك بأكثر من استثمار واحد في نفس . "سائر من االستثمارات الماليةصافي المكاسب أو الخ"

يتم اإلعالن عن الفائدة . صرف أوالًالورقة المالية فإنها تعتبر على أنه يتم استبعادها بطريقة الوارد أوالً ي
. ائد باستخدام معدل الفائدة الفعليالمكتسبة أثناء االحتفاظ باالستثمارات المالية المتاحة للبيع على أنه إيراد فو

يتم إثبات توزيعات األرباح المكتسبة خالل فترة االحتفاظ باالستثمارات المالية المتاحة للبيع في قائمة الدخل 
خسائر يتم إثبات الخسائر إثبات . عندما يعلن عن الحق في قبضها" إيرادات تشغيلية أخرى"على أنها 

 ".ماليةالستثمارات الخسائر االنخفاض في قيمة ا"في في قائمة الدخل مارات تلك االستثاالنخفاض في قيمة 
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   غير مدققة على القوائم الماليةإيضاحات
  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠كما في 

  )تابع( هامةالسياسات المحاسبية ال  ٢/أ

  المحتفظ بها لتاريخ استحقاقهااالستثمارات 

إثباتها  المالية لتاريخ استحقاقها يتم لوصلدى البنك النية اإليجابية والمقدرة على االحتفاظ باألعندما يكون 
 .ناقصاً خسائر االنخفاض في القيمةتكلفة المطفأة بال

 معدل الفائدة الفعلي العالوات والخصوم على االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ استحقاقها باستخداميتم إطفاء 
 . وتحويلها إلى إيراد الفائدة

  القيم العادلة

ديد القيمة العادلة بالرجوع إلى األسعار ها في أسواق مالية منتظمة يتم تحتداولتم يبالنسبة لالستثمارات التي 
 .المدرجة بالسوق في تاريخ إقفال النشاط التجاري في تاريخ الميزانية العمومية

تُقدر القيمة العادلة للبنود التي تحتسب عنها فوائد استناداً إلى التدفقات النقدية المخصومة باستخدام معدالت 
بالنسبة لالستثمارات التي ال يوجد لها سعر مدرج . ماثلةالفائدة لبنود ذات فترات وخصائص مخاطر م

 أو استناداً بالرجوع إلى القيمة الحالية بالسوق الستثمار مماثل تقدير معقول للقيمة العادلة تحديدبالسوق يتم 
 .إلى التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة

  مستحقات من بنوك وودائع أخرى بأسواق المال

 . بالتكلفة ناقصاً أية مخصصات لخسائر االنخفاض في القيمةهي تُثبت و

   ركيباتالمعدات والت

 .أو التكلفة التقديريةبالتكلفة  مبدئياً ركيباتوالتبنود المعدات تسجل 

تستند معدالت االستهالك على األعمار اإلنتاجية المقدرة . بطريقة القسط الثابتالستهالك ا احتسابيتم 
 :التالية

 سنوات  ٣  السيارات
 سنوات  ٣  األثاث والتركيبات

 سنوات  ٧- ٦  معدات المكتب
 سنوات  ٧- ٦  برمجيات اإلنتاج

وطرق االستهالك وتتم تسويتها، إن كان واألعمار اإلنتاجية المقدرة تجرى مراجعة للقيم الباقية لألصول 
 . تاريخ كل ميزانية عموميةذلك مناسباً، في 

   الودائع

 .المطفأة النقد والعمالء بالتكلفة يتم إدراج جميع ودائع أسواق

   ضريبة الدخل

 .ية المعمول بها في سلطنة عمانضريبال قوانينلوفقا ليبة الدخل ضرلمصروف يتم تكوين مخصص 

يتم إثبات ضريبة . حالية وضريبة مؤجلةمن ضريبة الدخل على أرباح أو خسائر السنة تتكون ضريبة 
الذي تتعلق فيه ببنود مثبتة بصفة مباشرة في حقوق الملكية عندها يتم الدخل في قائمة الدخل فيما عدا بالقدر 

 .إثبات الضريبة في حقوق الملكية

أو التي تطبق ستخدام معدالت الضريبة المطبقة امستحقة الدفع محسوبة بالضريبة الحالية هي الضريبة ال
 .المستحقة عن سنوات سابقةوأية تعديالت على الضريبة على نحو واسع في تاريخ الميزانية العمومية 
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   غير مدققة على القوائم الماليةإيضاحات
  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠كما في 

  )تابع( الهامةالسياسات المحاسبية   ٢/أ

   المشتقةاألدوات المالية

في أنشطة البنك غير التجارية لتخفيض التعرض لمخاطر تقلبات أسعار المشتقة تُستخدم األدوات المالية 
 أسعار مقايضةجلة وعقود ة اآلت األجنبيالفائدة وأسعار صرف العملة األجنبية، متضمنةً أسعار عقود العمال

القيمة العادلة لألداة المالية المشتقة تعادل . يتم إثبات هذه األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة. الفائدة
األرباح أو الخسائر غير المحققة من تقويم األداة المالية المشتقة بسعر السوق وذلك باستخدام األسعار 

 .يتم إدراج األرباح أو الخسائر غير المحققة في قائمة الدخل.  داخليةالسائدة بالسوق أو نماذج تسعير

  االئتمانيةاألصول 

وبالتالي ال يتم إدراجها في هذه القوائم  للبنك كأصول ةأمانعهدة أو بصفة األصول المحتفظ بها كعامل تال 
 .المالية

  المقاصة

بلغ في الميزانية العمومية إذا كان هناك حق تتم مقاصة األصول وااللتزامات المالية فقط وإظهار صافي الم
على أساس صافي المبلغ أو أن يتم تحقق إما قانوني قابل للتنفيذ لمقاصة المبالغ المثبتة وينوي البنك أن يسدد 

 .األصل وسداد االلتزام في نفس الوقت

  مصروفات ما قبل التأسيس

 ٢٠٠٧ مارس ٣ل تاريخ تأسيس البنك وحتى صنفت المصروفات المتكبدة، بالصافي من إيراد الفائدة، قب
 .على أنها مصروفات ما قبل التأسيس وتم شطبها في قائمة الدخل

  شغيلمصروفات ما قبل الت

وحتى  ٢٠٠٧ مارس ٤ في تاريخ تأسيس البنك بعدصنفت المصروفات المتكبدة، بالصافي من إيراد الفائدة، 
 وتم شطبها في قائمة شغيلبل التلى أنها مصروفات ما قع ٢٠٠٧ أبريل ٩بداية مزاولة النشاط التجاري في 

 .الدخل

  اإليرادتحقق 

 يتم وضع معدل .يالفعلفي قائمة الدخل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفوائد إيرادات ومصروفات تدرج 
دراج يتم إ. االلتزام المالي وال يتم تعديلها في وقت الحق/  عند اإلثبات المبدئي لألصلالفعليالفائدة 

يستحق الدخل من االستثمارات عند اإلشعار . العموالت واألتعاب على أنها متعلقة بالخدمات المؤداة
 .يتم إثبات إيراد توزيعات األرباح عند نشوء الحق في استالم تلك التوزيعات. باالستحقاق

  األتعاب والعموالت

ذات الصلة باالئتمان وأتعاب االستشارات يتضمن إيراد األتعاب والعموالت أتعاب خدمة الحسابات واألتعاب 
يتم إثبات هذه . القروض المشتركة وعموالت المبيعات وأتعاب الودائع وأتعاب واألتعاب اإلدارية األخرى

 . األتعاب والعموالت على أنها متعلقة بالخدمات المؤداة

  األجنبية العمالت 

فقا ألسعار الصرف قيدها وة إلى الريال العماني والمعامالت التي تتم بالعمالت األجنبيتحويل يجري     )١(
 .السائدة بتاريخ المعاملة

 أسعار الصرف السائدةبحول األصول وااللتزامات المسجلة بالعمالت األجنبية إلى الريال العماني تُ  )  ٢(
  .حققة وغير المحققة في قائمة الدخلالمخسائر الوباح تعالج األر. في تاريخ الميزانية العمومية



  بنك صحار ش م ع ع 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

   غير مدققة على القوائم الماليةإيضاحات
  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠كما في 

  )تابع( الهامةالسياسات المحاسبية   ٢/أ

  )تابع(األجنبية العمالت 

أسعار الصرف ب يتم تحويل القوائم المالية للفروع بالخارج إلى الريال العماني ألغراض تجميعها    )٣(
نهاية السنة في  الصرف السائدةأية فروق تحويل ناشئة من تطبيق أسعار . نهاية السنةفي  السائدة

 .د االفتتاحي لصافي األصول للفروع الخارجية يتم إدراجها مباشرة ضمن االحتياطياتالرصيإلى 

  البيع إعادة عقود إعادة الشراء و

في الميزانية  هايتم إدراج بإعادة شرائها في تاريخ مستقبلي محددالفوري األصول المباعة مع التعهد 
تدرج .  أو االستثمارات المتاجر بهاوراق الماليةأللها وفقاً للسياسات المحاسبية المتعلقة قياسالعمومية و
في مستحقات لبنوك ومؤسسات مالية هذه العقود بموجب المتعلقة بالمبالغ المستلمة المقابلة االلتزامات 

.  العقدفترةيعامل الفرق بين سعر البيع وإعادة الشراء على أنه مصروف فائدة ويستحق على مدى . أخرى
 بإعادة بيعها في تاريخ مستقبلي محدد فال يتم إدراجها في الميزانية العمومية رتباط مع االةاألصول المشترا

عالج الفروق ت. في الودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرىوتدرج المبالغ المدفوعة المتعلقة بهذه العقود 
 .على مدى فترة العقدتصبح مستحقة  فوائد وإيرادبين سعر البيع وسعر إعادة الشراء ك

  خفاض قيمة األصول المالية وعدم إمكانية تحصيلهاان

انخفاض احتمال لى عموضوعي مؤشر يجرى تقييم في تاريخ كل ميزانية عمومية لتحديد ما إذا كان هناك 
في حالة وجود مثل ذلك المؤشر يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد المقدرة لذلك . قيمة أصل مالي محدد

إلى صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة، في ن انخفاض القيمة، استناداً وتثبت أية خسارة ماألصل 
 . قائمة الدخل

  المتاجرة والمحاسبة في تاريخ السداد 

لألصول المالية في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تلتزم " العادية"يتم إثبات جميع المشتريات والمبيعات 
المبيعات العادية هي تلك التي تتعلق باألصول المالية التي تتطلب  وأالمشتريات . فيه الشركة بشراء األصل

 .تسليم األصول خالل اإلطار الزمني المنصوص عليه عامةً في القوانين أو حسب أعراف السوق

  إيجارات

يتم إثبات مدفوعات اإليجار التشغيلي كمصروف في قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت على مدة فترة 
 . اإليجار

  نهاية الخدمة للموظفينمنافع 

بسلطنة عمان كمصروف جتماعية ال التأمينات اقانون للموظفين العمانيين وفقا لمنافع نهاية الخدمة إدراجيتم 
المنفعة المستقبلية التي جناها هو مبلغ الخدمة للموظفين غير العمانيين منافع نهاية مخصص . ١٩٩١لعام 

 .  الحاليةةل الخدمات التي يؤدونها في الفترأولئك الموظفون في مقاب

  أرقام المقارنة  ٣/أ

سابقة لذا ليست هناك أرقام مقارنة لفترة . ٢٠٠٧ مارس ٤سجل البنك لدى وزارة التجارة والصناعة في 
 .ذات الصلة

  
  
 



  بنك صحار ش م ع ع 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

   غير مدققة على القوائم الماليةإيضاحات
  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠كما في 

   واألرصدة لدى البنوك المركزية النقد   ١/ب
  ٢٠٠٧   
  يال عمانيرألف   
    

  ٦٧٤   النقد
  ٥  وديعة تأمين لدى البنك المركزي العماني

  ٥٠  وديعة رأس المال لدى البنك المركزي العماني
  ٢٩ ١٢٦  )بالصافي(ة ك المركزيواألرصدة األخرى لدى البن

  -----------  
  ٢٩ ٨٥٥  
  ===========  

ال يمكن سحب وديعة رأس المال ووديعة التأمين لدى البنك المركزي العماني بدون موافقة البنك المركـزي     
 .العماني

 ٥٠٥ بمبلغ   مقاصة تسوية األرصدة األخرى لدى البنوك المركزية بشيكات وأوامر دفع مصدرة وغير             تتم
 . ريال عمانيألف 

 المالبأسواق  بنوك وودائع األخرىالمستحقات من   ٢/ب
  ٢٠٠٧   
  يال عمانيرألف   
    

    بالعملة المحلية
  ٦ ١٢١   أخرى بنوكمستحقات من

  ٢٤   أرصدة البنك لدى بنوك أخرى
  ---------  
  ٦ ١٤٥  
  ---------  

    ة األجنبيةبالعمل
  ١٤ ٢٧١   أخرى بنوكمستحقات من

  ٦٤١  خارجية أرصدة البنك لدى بنوك أخرى
  ---------  
  ١٤ ٩١٢  
  ---------  

  ٢١ ٠٥٧  المجموع
  =========  

  



  بنك صحار ش م ع ع 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

   غير مدققة على القوائم الماليةإيضاحات
  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠كما في 

 القروض والسلف  ٣/ب
  ٢٠٠٧   
  يال عمانيرألف   
    

  ٣٣ ٦٨٨  قروض لشركات
  ٦٨ ٣٤٩  قروض شخصية

  -  قروض إسكان
  ---------  

  ١٠٢ ٠٣٧  إجمالي القروض والسلف
    

  -   *مخصص محدد لخسائر االئتمان 
  )١ ٧٠٤(   **مخصص غير محدد لخسائر االئتمان

  -   محجوزةئدة فا
  ---------  

  ١٠٠ ٣٣٣  صافي القروض والسلف
  =========  
يتم تكوين المخصصات المحددة بعد دراسة الضمانة المقدمة لكل حالة على حدة فيما يتعلق بقرض   *

 .محدد وسلف يبدو فيها االسترداد مشكوكاً فيه

 . لمالزمة لمحفظة القروض والسلفيتم تكوين المخصصات غير المحددة لمقابلة مخاطر االئتمان ا  **

تتطلب جميع القروض والسلف دفع فائدة استناداً إلى الفترات المتفق عليها وبعضها بمعدالت ثابتة والبعض 
 .اآلخر بمعدالت تتم إعادة تسعيرها قبل تاريخ االستحقاق

في سبب الصورة التي تتب المالية عن الوفاء بالتزاماته ة عجز أحد أطراف األدافيمخاطر االئتمان تتمثل 
وضع حدود للمقترضين من مخاطر االئتمان من خالل بإدارة  البنك قومي. خسارة مالية للطرف اآلخر

كما يقوم البنك أيضاً برصد التعرض . األفراد ومجموعات المقترضين وللقطاعات الجغرافية والتجارية
 باإلضافة إلى ذلك، يحصل البنك على .لمقابلةاف ا لألطراالئتمانيةلقدرة التقييم المستمر لو االئتمانلمخاطر 

الضمانات كلما دعت الضرورة إلى ذلك كما يقوم بالدخول في اتفاقيات وترتيبات الضمان مع األطراف 
 .المقابلة والحد من فترة التعرض للمخاطر

 أغراض المتاجرةغير المحتفظ بها لاالستثمارات   ٤/ب
العادلة / القيمة الدفترية  

  ٣٠/٦/٢٠٠٧في 
التكلفة في 

٣٠/٦/٢٠٠٧  
  ألف ريال عماني  يال عمانيرألف   
      
  -    -   متاحة للبيع  )أ(
      محتفظ بها لتاريخ االستحقاق  )ب(

  ١٣ ٨٠٩   ١٣ ٨٠٩  عمالت أجنبية - سندات خزينة 
  ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠  ريال عماني - شهادة إيداع 

  ---------  ---------  
  ١٨ ٨٠٩  ١٨ ٨٠٩  أغراض المتاجرة غيرمحتفظ بها لستثمارات إجمالي ا

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



  بنك صحار ش م ع ع 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

   غير مدققة على القوائم الماليةإيضاحات
  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠كما في 

   والتركيباتالمعدات  ٥/ب

    
  برمجيات إنتاج

  
  أثاث وتركيبات

  
  معدات مكتب

  
  سيارات

أعمال رأسمالية 
  تحت التنفيذ

  
  المجموع 

  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  
              تسوية القيمة الدفترية

              
  ٢ ٣٧٨  ٤٦٢  ٥٨  ٥١١  ٣٢  ١ ٣١٥  إضافات 

  -   -   -   -   -   -   استبعاد
  -   -   -   -   -   -   تحويالت
  )٦٠(  -   )٥(  )١٥(  )٣(  )٣٧(  استهالك

  -------  ----------  ---------  ----------  --------  ----------  
بالصافي من  ٢٠٠٧ يونيو   ٣٠الرصيد كما في    

  هالك المتراكماالست
 

١ ٢٧٨  
 

٢٩  
 

٤٩٦  
 

٥٣  
 

٤٦٢  
 

٢ ٣١٨  
  ========  ==========  ==========  ==========  ==========  ==========  

  ٢ ٣٧٨  ٤٦٢  ٥٨  ٥١١  ٣٢  ١ ٣١٥  بالتكلفة
              استهالك متراكم

  )٥٧(  -   )٥(  )١٤(  )٣(  )٣٥(  مخصص الستهالك الفترة
  )٣(  -   )٠(  )١(  )٠(  )٢(  مخصص لما قبل التشغيل

  -------  ----------  ---------  ----------  --------  ----------  
  ٢ ٣١٨  ٤٦٢  ٥٣  ٤٩٦  ٢٩  ١ ٢٧٨  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠ في صافي القيمة الدفترية

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



  بنك صحار ش م ع ع 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

   غير مدققة على القوائم الماليةإيضاحات
  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠كما في 

 األصول أألخرى  ٦/ب
  ٢٠٠٧   
  يال عمانيرألف   
    

  ٦٠٩  نةفوائد مدي
  ٢١٤  مدفوعات مقدماً وودائع

  -   قيمة عادلة موجبة ألدوات مالية مشتقة
  ٢  حسابات مدينة معلقة

  ١٩٧  أخرى
  ---------  
  ١ ٠٢٢  
  =========  

  بأسواق المال األخرى بنوك وودائعلمستحقات   ٧/ب
  ٢٠٠٧   
  يال عمانيرألف   
    

    بالعملة المحلية
  ٢ ٠٠٠  قروض من أسواق المال

  -  البنكالبنوك األخرى لدى أرصدة 
  ---------  
  ٢ ٠٠٠  
  ---------  

    بالعملة األجنبية
  ١ ٩٢٥  قروض من أسواق المال

  -  لبنكلبنوك األخرى لدى أرصدة ا
  ---------  
  ١ ٩٢٥  
  ---------  

  ٣ ٩٢٥  المجموع
  =========  

 ودائع العمالء   ٨/ب
  ٢٠٠٧   
  يال عمانيرألف   
    

  ١٦ ٢٥٢  ت جاريةحسابا
  ١٢ ٣٦٣  حسابات جارية بإخطار

  ٦ ٣٥٨  حسابات توفير
  ٨٢ ٣٦٢  ودائع ألجل

  -   شهادات إيداع
  ٢٥٨  أمينيةحسابات ت

  ---------  
  ١١٧ ٥٩٣  
  =========  

  



  بنك صحار ش م ع ع 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

   غير مدققة على القوائم الماليةإيضاحات
  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠كما في 

 التزامات أخرى   ٩/ب
  ٢٠٠٧   
  يال عمانيرألف   
    

  ٢٢٨  فوائد مستحقة الدفع
  ٥٦  *مستحقات لموظفين 

  -  العادلة السالبة للمشتقاتالقيمة 
  ١٣  حسابات مستحقة الدفع معلقة

  ٢ ٠٠١  مستحقات أخرى ومخصصات
  ---------  
  ٢ ٢٩٨  
  =========  
    :مستحقات لموظفين على النحو التالي  *

    منافع نهاية الخدمة
  -  رصيد االفتتاح 

  ١١  رصيد اإلقفال
  ---------  

  ١١  محمل على قائمة الدخل
  ٤٥  ت أخرىالتزاما

  ---------  
  ٥٦  اإلجمالي

  =========  
  رأس المال ١٠/ب

 .  سهم بقيمة ريال عماني واحد للسهم١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ به من  المرخصالبنكرأسمال يتكون 

 ريال عماني واحد ٠,٥٠٠ سهم بقيمة ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠من المصدر والمدفوع للبنك يتكون رأس المال 
 .للسهم 

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

 ريال عماني للسهم مستحقاً للدفع خالل فترة ال ٠,٥٠٠يصبح الرصيد المتبقي بواقع .  ريال عماني٠,٠٢٠
 . اوز الثالث سنوات من تاريخ التأسيستتج

بصفة شخصية أو مع أفراد عائالتهم أو أكثر من رأسمال البنك % ١٠المساهمون الذين يملكون نسبة 
 :كالتالي 

  %نسبة المساهمة         عدد األسهم  

 %١٤ر٥٧  ١٤ ٥٦٩ ٠٣٤  شؤون البالط السلطاني
 %١٠ر٠٠  ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠  م.م.الغدير العربية ش

  =========  ========= 
  احتياطي قانوني ١١/ب

إلى ان من أرباح السنة % ١٠يجب أن ال يقل المخصص السنوي المحول من صافي األرباح عن نسبة 
 .يصل ذلك االحتياطي إلى ثلث رأس المال على األقل في سلطنة عمان

ن السهم والتي تم  ريال عماني ع٠,٠٢٠يتضمن االحتياطي القانوني المتراكم أيضاً رسوم اإلصدار بواقع 
تم اإلفصاح عن الحركة في االحتياطي . تحصيلها من مساهمي البنك بالصافي من المبلغ المستغل منها

 . القانوني في قائمة التغيرات في حقوق الملكية



  بنك صحار ش م ع ع 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

   غير مدققة على القوائم الماليةإيضاحات
  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠كما في 

   الطارئةاالحتمالية االرتباطات وااللتزامات ١٢/ب

عدم قيام العميل بالنيابة عن عمالئه شريطة البنك ليدفع وخطابات الضمان المعززة تلزم خطابات االعتماد 
 .بالوفاء بالتزاماته وفقاً لشروط العقد

 .التزاماتعلى أنها بالقيمة العادلة تثبت عقود شراء وبيع العمالت األجنبية متضمنة التعاقدية االرتباطات 

 اعتماد وضمانات خطابات وائتمانيةبتقديم تسهيالت ذات الصلة باالئتمان ارتباطات ات رتباطاالتتضمن 
ائتمانية ارتباطات تسهيالت تمثل االرتباطات بتقديم . موضوعة لمقابلة متطلبات احتياجات عمالء البنك

ات تواريخ صالحية محددة، أو رتباطعادة ما يكون لهذه اال. جدد تلقائياًتتتعاقدية بتقديم قروض وائتمان 
 رتباطاتمكانية انتهاء صالحية هذه االإلظراً ن.  دفع رسوموجبتسلغائها، وتأخرى إلتشتمل على شروط 

 .  للنقد مستقبليةمتطلباتالقيم التعاقدية ال تمثل بالضرورة إجمالي دون القيام بسحب التسهيالت، فإن 

  الفوائداتإيراد  ١/ج

 . ٢٠٠٧ يونيو ٣٠للفترة المنتهية في % ٦ر٠٩تجني األصول التي تحتسب عنها فوائد فائدة بمعدل كلي 

 روفات الفوائدمص  ٢/ج

 .%٣ر٨٧ كان ٢٠٠٧ يونيو٣٠فترة المنتهية في للالتمويل متوسط المعدل الكلي لتكلفة 

  التشغيل  أخرى منإيرادات  ٣/ج
  ٢٠٠٧   
  يال عمانيرألف   
    

  ٢  صافي المكاسب من التعامالت بعمالت أجنبية
  ٨٤٨  أتعاب وعموالت

  -   إيرادات توزيعات أرباح
  -   أرباح بيع استثمارات

  -   إيرادات متنوعة
  ---------  
  ٨٥٠  
  =========  

 مصروفات التشغيل األخرى  ٤/ج
  ٢٠٠٧   
  يال عمانيرألف   
    

  ٩٩  تأسيسمصروفات 
  ٣٤٨  مصروفات تشغيل وإدارة

  ٣٦  االجتماعاتمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب حضور 
  ---------  
  ٤٨٣  
  =========  

المبالغ المدفوعة إلى أعضاء مجلس اإلدارة .  أعضاء مجلس اإلدارة خالل الفترةلم يتم دفع مكافآت إلى
 . مقابل حضور االجتماعات



  بنك صحار ش م ع ع 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

   غير مدققة على القوائم الماليةإيضاحات
  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠كما في 

 صافي مصروفات ما قبل التأسيس  ٥/ج

للفترة المنتهية في  
  ٢٠٠٧ مارس ٣

 ألف ريال عماني 

  

 ٨٥ مصروفات تأسيس
 ٨٠٨  مصروفات تشغيل وإدارة

 ٢١٩ تكاليف الموظفين

 --------- 

  ١ ١١٢ 
 )٤٢٩( إيرادات الفوائد: ناقصاً
 --------- 

 ٦٨٣ 

 ========= 

 صافي مصروفات ما قبل التشغيل  ٦/ج

 مارس ٤للفترة من  
 ٨ إلى ٢٠٠٧
 ٢٠٠٧أبريل 

 ألف ريال عماني 

  

 ٢٢ مصروفات تأسيس
 ١٣٢  مصروفات تشغيل وإدارة

 ٢١٠  تكاليف الموظفين

 ٣ استهالك
 --------- 

  ٣٦٧ 

 )١١٩( إيرادات الفوائد: ناقصاً
 --------- 

 ٢٤٨ 

 ========= 

 ضريبة الدخل  ٧/ج

 ألف ٣٠على الدخل المجمع الخاضع للضريبة الذي يزيد عن % ١٢يخضع البنك لضريبة الدخل بمعدل 
 . ال يخضع البنك للضريبة بسبب الخسائر التي تكبدها خالل الفترة. ريال عماني

   خالل الفترةلسهمساسية لخسارة األال  ٨/ج

 على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة فترةالخسارة  صافي ةلسهم بقسملية اساألسالخسارة حتسب ت
أرقام لألسهم المخفضة إذ أن البنك لم يقم بإصدار أية أدوات قد لم يتم عرض  .فترة الموضحة أدناهخالل ال

 .ممارستهايكون لها تأثير على العائدات على السهم عند 
  ٢٠٠٧   
  يال عمانيرألف   
    

  )٢ ١٨٠(  خسارة الفترة
 --------- 

  ١٠٠ ٠٠٠  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة
 --------- 

  ٢١ر٨٠  )بالبيسة(خسارة السهم خالل الفترة 
  =========  
 



  بنك صحار ش م ع ع 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

   غير مدققة على القوائم الماليةإيضاحات
  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠كما في 

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة  ١/د

 ته وإدارهومساهمي ته أعضاء مجلس إدار بعضمعمعامالت قوم البنك بإجراء يضمن سياق أعماله العادية 
هذه المعامالت على أساس التعامالت التجارية ويتم تم ت .العليا والشركات التي يكون لهم فيها مصالح هامة

 . قبل إدارة البنكاعتمادها من 

 . ت مخصص فيما يتعلق بالقروض الممنوحة ألطراف ذات عالقةلم يتم إثبا

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

 ٢٠٠٧  
 ألف ريال عماني 

  القروض والسلفيات  )أ(

 ٩١٢ قروض ممنوحة خالل الفترة

 -  محولة خالل الفترة
 -  الل الفترةسداد قروض خ

 ١٧  سلف أخرى
 --------- 

 ٩٢٩  يونيو٣٠القروض القائمة في 

 ========= 

  ودائعال  )ب(

 ٤٥ ٤٣٦ ودائع مستلمة خالل الفترة
 -  محولة خالل الفترة

 -  خالل الفترةودائع مسددة 
 --------- 

 ٤٥ ٤٣٦  يونيو٣٠في ودائع ال
 ========= 

  االلتزامات الطارئة  )ج(

 -  خطابات اعتماد مستندية
 -  ضمانات

 -   أخرى
 --------- 

 ال توجد 

 ========= 

  قائمة الدخل  )د(

 ١٢ إيرادات فوائد
 ١٣٤ مصروفات فوائد

 ========= 

  مكافآت اإلدارة العليا  )هـ(

  رواتب ومنافع قصيرة األجل

 ٣٣٨ ثابتة –

 -  تقديرية –
 --------- 

 ٣٣٨ 

 ========= 

  كفاية رأس المال   ٢/د

ربط رأس المال باألصول في يي ذ كفاية رأس المال هو معدل مخاطر األصول والاس لقيير الدولياإن المع
الميزانية العمومية وكذلك مخاطر البنود غير المدرجة في الميزانية العمومية قياساً على نوعية المخاطر 

إلرشادات كفاية رأس المال الصادرة من بنك التسويات تم احتساب معدل مخاطر األصول طبقا . بشكل عام
 :الدولية كالتالي



  بنك صحار ش م ع ع 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

   غير مدققة على القوائم الماليةإيضاحات
  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠كما في 

  )تابع(كفاية رأس المال   ٢/د
 ٢٠٠٧  
 ألف ريال عماني 

    رأس المالقاعدة 
  ٤٩ ٥٧٨  أموال المساهمين -  ١فئة 
  ١ ٧٠٤  القروض الثانوية واالكتتاب الخاص والمخصصات الجماعية النخفاض القيمة  -  ٢فئة 

  --------  
  ٥١ ٢٨٢  إجمالي قاعدة رأس المال 

  ========  
   مرجح التعرض لمخاطر األصول

 ١٣٧ ٠٤٧  البنود المدرجة في الميزانية

  ٣ ٢٥٨  البنود غير المدرجة في الميزانية
  ---------  

  ١٤٠ ٣٠٥  األصول  إجمالي مرجح التعرض لمخاطر
  =========  

 %٣٦  معدل مخاطر األصول
  =========  

  التركيزات   ٣/د

يسعى البنك إلدارة تعرضه لمخاطر االئتمان عن طريق تنويع أنشطة اإلقراض لديه لتفادي التركيزات غير 
كما أنه يحصل أيضاً على ضمانة . الضرورية للمخاطر مع أفراد أو مجموعات من العمالء بعملة محددة

لمدرجة في الميزانية العمومية حسب توزيع األصول وااللتزامات والبنود غير ا. متى كان ذلك مالئماً
 :  كانت على النحول التالي٢٠٠٧ يونيو ٣٠العمالت في 

 المجموع أخرىعمالت  ريال سعودي دوالر أمريكي ريال عماني 

ألف ريال  

 عماني

ألف ريال 

 عماني

ألف ريال 

 عماني

ألف ريال 

 عماني

ألف ريال 

 عماني

 ٢٩ ٨٥٥ - - ١ ٢٩ ٨٥٤ رصدة لدى البنوك المركزيةأل وأالنقد

أسواق أخرى بلبنوك وودائع من امستحقات 
  المال 

٢١ ٠٥٧ ٢٩ ٤٣٠ ١٤ ٤٥٣ ٦ ١٤٥ 

 ١٠٠ ٣٣٣ -  -  ٧٦٢ ٩٩ ٥٧١ )بالصافي (قروض وسلف

 ١٨ ٨٠٩ -  ٩ ٩٥٩ ٣ ٨٥٠ ٥ ٠٠٠ أغراض المتاجرة محتفظ بها لغير استثمارات

 ٢ ٣١٨ -  -  -  ٢ ٣١٨   والتركيباتمعداتال
 -  -  -  -  -   ؤجلةأصل ضريبة م

 ١ ٠٢٢ -  -  -  ١ ٠٢٢  أصول أخرى
 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

 ١٧٣ ٣٩٤ ٢٩ ١٠ ٣٨٩ ١٩ ٠٦٦ ١٤٣ ٩١٠ مجموع األصول 

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

 ٣ ٩٢٥ -  -  ١ ٩٢٥ ٢ ٠٠٠ مال الأسواق اخرى ب  وودائع لبنوكمستحقات
 ١١٧ ٥٩٣ -  -  ١٤ ٧٧٨ ١٠٢ ٨١٥ ودائع العمالء

 ٢ ٢٩٨ -  ١٠٩ ٦١ ٢ ١٢٨ التزامات أخرى
 -  -  -  -  -  ضرائب

 -  -  -  -  -  التزامات ثانويةأموال 
 ٤٩ ٥٧٨ -  -  -  ٤٩ ٥٧٨ أموال المساهمين

 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

 ١٧٣ ٣٩٤ -  ١٠٩ ١٦ ٧٦٤ ١٥٦ ٥٢١ االلتزامات وحقوق المساهمين

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

 ٣ ٢٥٨ ٦٨ -  ٢ ٢٨٢ ٩٠٨ طارئةالتزامات 
 ============ ============ ============ ============ ============ 

  



  بنك صحار ش م ع ع 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

   غير مدققة على القوائم الماليةإيضاحات
  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠كما في 

  مخاطر السوق  ٤/د

قام . تنشأ مخاطر السوق من التقلبات في أسعار الفائدة ومعدالت صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم
 . البنك بتكوين لجنة لألصول وااللتزامات لرصد هذه المخاطر عبر سياسة لجنة األصول وااللتزامات

  إدارة مخاطر سعر الفائدة    )أ(

 التغييرات على سعر الفائدة على الربحية المستقبلية أو القيم تؤثرمن احتمال أن الفائدة  سعر تنشأ مخاطر
فجوة في المطابقة أو وجود العدم يتعرض البنك إلى مخاطر معدالت الفائدة نتيجة ل. العادلة لألدوات المالية

 .مبالغ األصول وااللتزاماتإعادة تسعير معدل الفائدة ل

  القيمة الدفترية لألداةنتج عنهالذي تهو المعدل المالية النقدية  ةألدال) المردود الفعلي(معدل الفائدة الفعلي 
المعدل هو معدل تاريخي بالنسبة ألداة ذات معدل ثابت مثبتة . عند استخدامه في احتساب القيمة الحالية

 .يمة العادلةبالتكلفة المطفأة وهو المعدل الحالي ألداة ذات معدل متغير أو أداة مثبتة بالق

على النحو  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠استناداً إلى ترتيبات إعادة تسعير تعاقدية في وضع حساسية سعر الفائدة كان 
 : التالي

سعر متوسط   
الفعليالفائدة 

عند الطلب 
 ٣خالل 
  أشهر 

  
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     
              

  ٢٩ ٨٥٥  ٢٩ ٨٥٥  -   -   -   -  رصدة لدى البنوك المركزيةأل وأالنقد
أخرى بأسواق بنوك وودائع المن مستحقات 

  مال ال
  ٢١ ٠٥٧  -   -   -   ٢١ ٠٥٧  %٤ر٧٢

  ١٠٢ ٠٣٧  -   ٥٩ ٩٧٦  ٣٠ ٨٨٩  ١١ ١٧٢  %٧ر٧٥ )إجمالي(قروض وسلف 
  ١٨ ٨٠٩  -   -   ١٣ ٨٠٩  ٥ ٠٠٠  %٣ر٨٣ أغراض المتاجرة ها لغيرمحتفظ باستثمارات 

  ٢ ٣١٨  ٢ ٣١٨  -   -   -   -  والتركيباتمعدات ال
  -   -   -   -   -   -   أصل ضريبة مؤجلة

  ١ ٠٢٢  ١ ٠٢٢  -   -   -   -   أصول أخرى
    -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  

  ١٧٥ ٠٩٨  ٣٣ ١٩٥  ٥٩ ٩٧٦  ٤٤ ٦٩٨  ٣٧ ٢٢٩    األصول مجموع 
    ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  

  ٣ ٩٢٥  -   -   ٢ ٠٠٠  ١ ٩٢٥  %٤ر٨٦ مال الأسواق اخرى بمستحقات لبنوك وودائع 
  ١١٧ ٥٩٣  -    ١٠  ٧٢ ٥٩٨  ٤٤ ٩٨٥  %٣ر٧٨ ودائع العمالء

  ٢ ٢٩٨  ٢ ٢٩٨  -   -   -   -  التزامات أخرى
  -   -   -   -   -   -  بضرائ

  ١ ٧٠٤  ١ ٧٠٤  -   -   -   -  أموال التزامات ثانوية
  ٤٩ ٥٧٨  ٤٩ ٥٧٨  -   -   -   -  أموال المساهمين

    -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  
  ١٧٥ ٠٩٨  ٥٣ ٥٨٠  ١٠  ٧٤ ٥٩٨  ٤٦ ٩١٠    االلتزامات وحقوق المساهمينمجموع 

  -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  
    )٢٠ ٣٨٥(  ٥٩ ٩٦٦  )٢٩ ٩٠٠(  )٩ ٦٨١(     حساسية سعر الفائدةفجوة

    -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  
      ٢٠ ٣٨٥  )٣٩ ٥٨١(  )٩ ٦٨١(    حساسية سعر الفائدةالفجوة المتراكمة ل

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

   مخاطر العمالت  )ب(

مخاطر العمالت هي المخاطر التي تنشأ من تقلبات قيمة أداة مالية بسبب التغيرات في معدالت صرف 
يتم رصد المراكز على نحو يومي واستخدام . قام المجلس بوضع حدود لمراكز العمالت. العمالت األجنبية

 . التغطية لضمان المحافظة على المركز ضمن الحدود الموضوعةإستراتيجيات 



  بنك صحار ش م ع ع 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

   غير مدققة على القوائم الماليةإيضاحات
  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠كما في 

  )تابع(مخاطر السوق   ٤/د

  )تابع( مخاطر العمالت  )ب(
 :لدى البنك صافي مخاطر العمالت األجنبية التالية

 ٢٠٠٧ االلتزامات األصول  

 ألف ريال عماني ألف  ريال عماني ألف ريال عماني 

        
  ٢ ٣٠٢  ١٦ ٧٦٤  ١٩ ٠٦٦  دوالر أمريكي
  ١٠ ٢٨٠  ١٠٩  ١٠ ٣٨٩  ريال سعودي

  ٢٩  -   ٢٩  عمالت أخرى
        

  مخاطر السيولة  ٥/د

للحد . مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة البنك على الوفاء بالتزاماته عند حلول موعدها
 بوضع السيولة في من هذه المخاطر قامت اإلدارة بترتيب مصادر تمويل متنوعة وهي تقوم بإدارة األصول

 .االعتبار ورصد موقف السيولة على أساس يومي

تم تحديد االستحقاقات . يلخص الجدول أدناه ملمح أصول والتزامات البنك استناداً إلى ترتيبات سداد تعاقدية
التعاقدية لألصول وااللتزامات على أساس الفترة المتبقية في تاريخ الميزانية العمومية بالنسبة لتاريخ 
االستحقاق التعاقدي وهي ال تعطي اعتباراً لالستحقاقات الفعلية المشار إليها في تاريخ الودائع المحتجزة 

 .للبنك وتوفر السيولة

 : على النحو التالي٢٠٠٧ يونيو ٣٠ملمح استحقاق األصول وااللتزامات في 

خالل عند الطلب   
   أشهر ٣

 ١٢إلى  ٣من 
  شهر 

ما يزيد عن سنة 
  واحدة

  
  ع المجمو

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

  ٢٩ ٨٥٥  -   -   ٢٩ ٨٥٥ رصدة لدى البنوك المركزيةأل وأالنقد
  ٢١ ٠٥٧  -   -   ٢١ ٠٥٧  بأسواق المال  اخرىبنوك وودائعالمن مستحقات 

  ١٠٢ ٠٣٧  ٥٩ ٩٧٦  ٣٠ ٨٨٩  ١١ ١٧٢ *سلف القروض وال
  ١٨ ٨٠٩  -   ١٣ ٨٠٩  ٥ ٠٠٠ أغراض المتاجرة محتفظ بها لغيراستثمارات 

  ٢ ٣١٨  ٢ ٣١٨  -   -    والتركيباتمعداتال
  -   -   -   -   أصل ضريبة مؤجلة

  ١ ٠٢٢  ١١٥  ٢١٤  ٦٩٣  أصول أخرى
  -----------  -----------  -----------  -----------  

  ١٧٥ ٠٩٨  ٦٢ ٤٠٩  ٤٤ ٩١٢  ٦٧ ٧٧٧  األصول مجموع 
  ===========  ===========  ===========  ===========  

  ٣ ٩٢٥  -   ٢ ٠٠٠  ١ ٩٢٥ مالالأسواق اخرى بمستحقات لبنوك وودائع 
  ١١٧ ٥٩٣  ١٠  ٧٢ ٥٩٨  ٤٤ ٩٨٥ ودائع العمالء

  ٢ ٢٩٨  ١١  ١٤٨  ٢ ١٣٩ التزامات أخرى
  -   -   -   -  ضرائب

  ١ ٧٠٤  ١ ٧٠٤  -   -  أموال التزامات ثانوية
  ٤٩ ٥٧٨  ٤٩ ٥٧٨  -   -  أموال المساهمين

  -----------  -----------  -----------  -----------  
  ١٧٥ ٠٩٨  ٥١ ٣٠٣  ٧٤ ٧٤٦  ٤٩ ٠٤٩  االلتزامات وحقوق المساهمينمجموع 

 -----------  -----------  -----------  -----------  
  -   ١١ ١٠٦  )٢٩ ٨٣٤(  ١٨ ٧٢٨  الفجوة 
 =========== =========== =========== =========== 

 لمستوى اإلجماليتم تقسيم القرض والسلف على ا* 


