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لطان قابوس بن سعيد المعظم  الس�

حضرة َصاِحب الَجَاللة
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"إن نجـــاح أي تنميـــة وإنجازهـــا لمقاصدهـــا، إنمـــا 
هـــو عمـــل مشـــترك بيـــن أطـــراف ثالثـــة، الحكومـــة، 
والقطـــاع الخـــاص والمواطنيـــن، وعلـــى كل طرف 
مـــن هـــذه ا�طـــراف أن يتحّمـــل واجباتـــه بـــروح 
ــات  ــي درجـ ــم فـ ــى ا�مـ ــي ال ترقـ ــؤولية، التـ المسـ
ــوي  ــا، وال تهـ ــت بهـ ــور إال إذا تحّلـ ــّدم والتطـ التقـ
فـــي دركات التخّلـــف والتأخـــر إال إذا تخّلـــت عنهـــا."

لطان قابوس بن سعيد المعظم  من خطاب حضرة َصاِحب الَجاللة الس�
بمناسبة العيد الوطني الثامن والعشرين المجيد
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رؤيتنارؤيتنا
ومهمتناومهمتنا

رؤيـــتـــنــــــــا ومــهــمــــتـــنــــا
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أن نكون مؤسســـة خدمية ُعمانية 
تدعـــم  الريـــادة،  عالميـــة  الهويـــة 
بـــكل  المجتمـــع  وترفـــد  زبائنهـــا 
مـــا يحّقـــق لهـــم النمـــو واالزدهـــار.
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غايـتـنـا
غــايـتـنـــــا
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تعزيـــز قدرتكـــم علـــى تحقيـــق ”الفـــوز“ 
مـــن خـــالل تقديـــم خدمـــات مصرفّيـــة 
التطـــور.  دائـــم  عالمكـــم  تواكـــب 
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عهــدنــاعهــدنــا
خدمات مصرفية تواكب تطلعاتك، 

وتساعدك على تحقيق أهدافك
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مجــلـس ا�دارة
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الفاضل سعيد بن أحمد صفرار
عضو مجلس ا¼دارة
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رئيس مجلس ا¼دارة
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من اليمين الي اليسار
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صحار الدولي

 مجلس
ا�دارة

Arabic.indd   15 3/25/19   11:03 AM



التقرير السنوي لصحار الدولي ١٦٢٠١٨

يسرني أن أقدم لكم تقرير ا�داء المالي لـ "صحار الدولي" ("البنك") 

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.

أسعار  في   Úانتعاش العالمي  االقتصاد  شهد  الماضي،  العام  خالل 

النفط ونشاطÚ اقتصاديÚ قويÚ، إال أنه ما لبث أن تباطأ نوعÚ ما نتيجة 

االقتصادات  بين  التجارية  التوترات  مثل  معينة  وأحداث  لظروف 

االحتياطي  يتبعها  التي  المتحفظة  والسياسة  العالم  في  الكبرى 

في  السيولة  على  الضغط  إلى  أدى  ما  وهو  ا�مريكي  الفيدرالي 

ا�سواق الناشئة وزيادة مستوى المخاطرة بالتجارة في فئات ا�صول 

الرئيسية.

وذلك  العالمية  الظروف  هذه  مع  إيجابي  بشكل  السلطنة  تعاملت 

ا¼نفاق  زيادة  ٢٠١٩م من خالل  النمو في عام  بوضع موازنة تركز على 

التركيز على تنويع االقتصاد، وفي هذا الصدد،  الحكومي ومواصلة 

في  والعمل  مستدامة،  وأرباح  نمو  لتحقيق  الدولي  صحار  يسعى 

الوقت ذاته على دعم وتعزيز النمو الكلي لالقتصاد الوطني.

االقتصاد

خالل  الزخم  من   âمزيد السلطنة  في  االقتصادية  ا�نشطة  اكتسبت 

نما  حيث  النفط،  قطاع  شهده  الذي  التعافي  ظل  في  ٢٠١٨م  عام 

ا�ول من  النصف  ١٥,١٪٪ في  ا¼جمالي ا¼سمي بنسبة  المحلي  الناتج 

الذي  العام   من  نفسها  الفترة  خالل   ٪٪١٠,٣ مع  مقارنة  ٢٠١٨م  عام 

القطاع  نما  بينما   ٪٪٣٧,١ بنسبة   âنمو النفط  قطاع  وسجل  سبقه، 

الفترة بمساهمة من قطاعي  ٥,١٪٪ خالل هذه  بنسبة  النفطي  غير 

السلطنة  في  التضخم  مستويات  وظّلت  والخدمات،  الصناعة 

مؤشر  على  القائم  السنوي  التضخم  معدل  تراجع  حيث  معتدلة، 

أسعار المستهلك خالل الفترة من يناير إلى أكتوبر ٢٠١٨م إلى

٠,٩٪ مقارنة بـ ١,٦٪٪ خالل ذات الفترة من العام الماضي.

 Úمدعوم  ،Úنسبي  Úقوي الُعمانية  للبنوك  العام  المالي  الوضع  ظل 

باستقرار مصادر التمويل، وتظهر مراجعة أنشطة البنوك التقليدية 

تحقيق نمو سنوي في إجمالي الرصيد القائم للتسهيالت االئتمانية 

لدى  الودائع  إجمالي  ارتفع  كما  ٢٠١٨م،  أكتوبر  في   ٪٪٥,٣ بنسبة 

البنوك التقليدية بنسبة ٣,٦٪ ليصل إلى ١٩,٣ مليار ريال ُعماني في 

أكتوبر ٢٠١٨م.

رفع  ظل  في   Úتصاعدي  Úاتجاه المحلية  الفائدة  أسعار  أظهرت  كما 

سعر  ارتباط  بسبب  ا�مريكية  المتحدة  الواليات  في  الفائدة  أسعار 

صرف الريال الُعماني بالدوالر ا�مريكي، وارتفع متوسط سعر الفائدة 

٢٠١٧م  أكتوبر  في   ٪١,٦٧ من  الُعماني  بالريال  الودائع  على  المرجح 

الفائدة  ارتفع متوسط سعر  ٢٠١٨م، في حين  أكتوبر  ١,٨١٪٪ في  إلى 

المرجح  بالريال العماني من ٥,١٩٪٪ إلى ٥,٣٠٪٪ خالل ذات الفترة  

تقرير مجلس 
ا�دارة ٢٠١٨م
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١٧ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

الُعمانية لليلة واحدة إلى  المحلية  البنوك  وارتفع سعر ا¼قراض بين 

بـ ١,١٤٦٪٪ قبل عام، وبلغ متوسط  ٢,٣١٧٪٪ في أكتوبر ٢٠١٨م مقارنة 

الُعماني  المركزي  البنك  قبل  من  السيولة  لضخ  الشراء  إعادة  سعر 

 ٪١,٧٣٦ مع  مقارنة  ٢٠١٨م  أكتوبر  المائة سنويÚ خالل شهر  ٢,٧٨١ في 

قبل عام.

االستدامة  على  تركز  والتي  ٢٠١٩م  عام  موازنة  عن  السلطنة  أعلنت 

وتنويع  النمو،  أهداف  تحقيق  الوطني من  االقتصاد  لتمكين  المالية 

عملية  في  أكبر  دور  لعب  من  الخاص  القطاع  وتمكين  االقتصاد، 

التنمية وخلق فرص العمل.

يقدر إجمالي ا¼يرادات العامة في الموازنة بمبلغ ١٠,١ مليار ريال عماني 

٢٠١٨م، وتستند  لعام  المقدرة  با¼يرادات  مقارنة   ٪٪٦ بزيادة نسبتها 

�سعار  مفترض  متوسط  إلى  ٢٠١٩م  المالية  للسنة  الدولة  موازنة 

النفط قدره ٥٨ دوالرâ للبرميل مقارنة بـ ٥٠ دوالرâ للبرميل في ميزانية 

عام ٢٠١٧م، وتواصل الحكومة الُعمانية التزامها بخفض إنتاجها من 

المتوقع أن  ا¼نتاج، ومن  النفط بما يتماشى مع قرار أوبك بتخفيض 

إلى  يؤدي  مما  ُعماني،  ريال  مليار   ١٢,٩ إلى  الحكومي  ا¼نفاق  يصل 

عجز متوقع في الموازنة قدره ٢,٨ مليار ريال عماني، وسيتم تمويل 

من  والسحب  والمحلي  الخارجي  االقتراض  طريق  عن  العجز  هذا 

االحتياطي.

ستاندرد  العالمية  االئتماني  التصنيف  وكالة  صنفت   وقد  هذا 

والعملة  ا�جنبية  بالعمالت  لُعمان  ا�جل  طويل  االئتماني  بورز  اند 

وتقوم  مستقرة،  مستقبلية  نظرة  مع   BB مستوى  عند  المحلية 

النظرة المستقرة على افتراض أّن ُعمان ستتمكن من تمويل العجز 

المالي والخارجي، ومن المحتمل أن تنظر ستاندرد اند بورز في إعادة 

المالية  ا�وضاع  تحسنت  إذا  ُعمان  لسلطنة  االئتماني  التصنيف  رفع 

ذلك  يكون  وقد  كبير،  بشكل  الخارجية  ا�وضاع  وكذلك  للدولة 

الخارجي،  الدين  حجم  في  الزيادة  في  الملحوظ  بالتباطؤ   Úمدفوع

طويل  االئتماني  التصنيف  فيتش  وكالة  خفضت  ذلك،  على  وعالوة 

نظرة  مع   "BBB-" من   "BB+" إلى  ا�جنبية  بالعملة  لُعمان  ا�جل 

مستقرة. مستقبلية 

نظرة عامة على النتائج المالية ٢٠١٨م

في عام ٢٠١٨م، سجل البنك أرباحÚ صافية بلغت ٢٩,٣٦٦ مليون ريال 

الماضي  العام  أرباح  بصافي  مقارنة   ٪٪١٥,٩ بنسبة  أعلى  أي  عماني، 

ا¼دارة  مجلس  وأوصى  عماني،  ريال  مليون   ٢٥,٣٣١ بلغت  والتي 

بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٦٪ لهذا العام، وهو ما 

يعادل 6 بيسات  لكل سهم.

إلى  ليصل   ٪١٨,٧ بنسبة  العام  خالل  الفوائد  إيرادات  صافي  وارتفع 

في  عماني  ريال  مليون   47,721 بـ  مقارنة  ُعماني  ريال  مليون   56,651

عام 2017م، وارتفعت ا¼يرادات التشغيلية للسنة إلى 94,438 مليون 

ريال عماني، أي بزيادة نسبتها ٢٣,٦٪ مقارنة مع 76,416 مليون ريال 

٣١,١٪ خالل  بنسبة  التشغيلية  ا�رباح  وقفزت  2017م،  عام  عماني في 

 41,618 بـ  مقارنة  عماني  ريال  مليون   54,553 إلى  لتصل  2018م  عام 

مليون ريال عماني في عام 2017م.

ريال  مليون   ٢,٢٥٨ والسلف  القروض  صافي  بلغ  أخرى،  جهة  من 

بمبلغ  مقارنة   ٪٧,٦ قدرها  بزيادة  ٢٠١٨م  ديسمبر   ٣١ بحلول  عماني 

العمالء  ودائع  وزادت  ٢٠١٧م،  عام  في  عماني  ريال  مليون   ٢,٠٩٩

بـ  مقارنة  ٢٠١٨م  في  عماني  ريال  مليون   ١,٨١٨ لتبلغ   ٪٪١٠,٧ بنسبة 

البنك من  ٢٠١٧م، كما نمت حصة  ريال عماني في عام  ١,٦٤٣ مليون 

الخاص لتصل إلى ١٠,٣٪ في  الموجهة للقطاع  االئتمانية  التسهيالت 

بلغت  حين  في  ٢٠١٧م،  ديسمبر  في   ٪١٠,١ بـ  مقارنة  ٢٠١٨م  نوفمبر 

مقابل  ٢٠١٨م  نوفمبر  في   ٪٪٧,٩٨ الخاص  القطاع  ودائع  من  حصته 

٨,٤٥٪٪ في ديسمبر ٢٠١٧م.

وارتفعت نسبة القروض والسلف المتعثرة مقارنة بإجمالي القروض 

في   ٪٣,٢٧ إلى  ٢٠١٧م  ديسمبر  في   ٪٪٢,٣٢ مستوى  من  والسلف 

من  قليل  عدد  لدى  ا�صول  جودة  تدهور  بسبب  ٢٠١٨م  ديسمبر 

البنك  يواصل  الصدد،  هذا  وفي  الشركات،  من  الرئيسيين  العمالء 

النسبة دون  وا¼بقاء على هذه  ا�صول  التركيز على تحسين جودة 

المستويات السائدة في القطاع المصرفي.

المستقبلية الخطط 

بدأنا  حيث  البنك،  ومسيرة  تاريخ  في   Úمحوري  Úعام ٢٠١٨م  عام  كان 

النمو  من  ستمكّننا  حديثة  برؤية  البنك  مسيرة  من  جديدة  مرحلة 

بتقديم مساهمات  نقوم فيه  الذي  الوقت  أفضل في نفس  بشكل 

الوطني.  قّيمة وملموسة لالقتصاد 

جديد،  تنفيذي  رئيس  بتعيين  ا¼دارة  مجلس  قام  ٢٠١٨م  العام  في 

الفاضل/ أحمد المسلمي، كما قام بإجازة خطة استراتيجية محّسنة 

العاجلة  ا�ولويات  من  مجموعة  متضّمنة  سنوات  خمس  مّدتها 

¼نجازها خالل  ٢٠٠ يوم.

المؤسسة  ووضع  الصيرفة  تعريف  إعادة  إلى  االستراتيجية  وتهدف 

ُعمانية  التكنولوجي وتقديمها كشركة خدمات  التطور  في طليعة 
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التقرير السنوي لصحار الدولي ١٨٢٠١٨

رائدة توّظف أحدث التقنيات الرقمية.

العمل  في  التميز  نحو  الدؤوبة  وجهوده  القوية  لمسيرته   Úوتتويج

الدولي"  "صحار  الجديدة  التجارية  هويته  البنك  دّشن  المصرفي، 

وأعاد تعريف نموذج عمله إلى ما هو أبعد من مجّرد توفير الخدمات 

بمواصلة  الدولي  صحار  التزام  الجديدة  الهوية  وتعكس  المالية، 

التركيز على الزبائن في كل ما يقوم به والعمل وفق شعار "نجاحك 

هدفنا".

كما تركز هوّيتنا الجديدة على االنضباط والدقة في تقديم الخدمات، 

يهم  ما  بكل  واالهتمام  المناسبين  والزمان  المكان  في  نكون  وأن 

عمالءنا، فنحن مؤّسسة خدمية نشطة تتحّرك بكل حواسها نحو ما 

العمالء والمجتمعات واالقتصاد. يخدم 

االقتصاد  دعم  وفي  وتنميتها  أعمالنا  لتطوير  جهودنا  وسنواصل 

مبادئ  على  والتركيز  االلتزام  خالل  من  أهدافنا  وسنحقق  الوطني، 

ختمنا  وقد  به،  نقوم  ما  كل  في  واالستمرارية  وا¼نسانية  الوضوح 

عام ٢٠١٨م على وعدنا بأن نضيف مزيدâ من السرعة والرؤية والقيمة 

في  شركاءالمصلحة  وجميع  والعاملين  والمساهمين  للعمالء 

السنوات الخمس القادمة وما يليها.

قطاع  قبل  من  التمويل  على  الطلب  في  زيادة  السوق  يشهد 

والتزام  النفط  أسعار  في  المتوقع  التحسن  ظل  في  الشركات 

جانب  إلى  التحتية  البنية  مشاريع  على  التركيز  بمواصلة  الحكومة 

االقتصادي،  التنويع  خطة  في  الرئيسية  القطاعات  في  االستثمارات 

هذه  من  االستفادة  من  يمكنه  جيد  بوضع  الدولي  صحار  يتمتع 

الفرص ولعب دور رئيسي في دعم االقتصاد الوطني، ويشمل ذلك 

في  بما  والخاص  العام  القطاعين  استثمارات  في  المشاركة  زيادة 

ذلك القروض المشتركة.

قطاعات  من  قطاع  كل  في  جديدة  مبادرات  صياغة  البنك  يواصل 

أعماله للحفاظ على نمو ا�رباح، وسيستمر قطاعا التجزئة المصرفية 

والبيع بالجملة في العمل على تحسين تجربة الزبائن وزيادة التركيز 

على التميز في خدمة الزبائن وتعزيز القدرات وا¼مكانات الرقمية.

الزبائن  إلى  أكثر  تقريب خدماته  إلى  الرامية  استراتيجيته  إطار  وفي 

ا¼سالمية  النافذة  ا¼سالمي، وهو  والمحتملين، وّسع صحار  الحاليين 

الدولي، عملياته وحضوره من خالل تدشين فرعين جديدين  لصحار 

في عام ٢٠١٨م.

المجتمعية  بالمشاركة  ملتزمة  ا¼سالمية  للصيرفة  نافذتنا  وستظل 

الرياضية  الملتقيات  الفعالة، كما ظهر ذلك من خالل رعاية عدد من 

صاللة  مهرجان  خالل  ميدانية  حملة  تنظيم   Úوأيض والثقافية، 

السياحي.

إدارة المواهب 

يتطلع  إذ  استراتيجيتنا،  أولويات  أهم  بين  من  المواهب  إدارة  تعد 

البنك للعب دور محوري في الدفع بعجلة االقتصاد الوطني من خالل 

صحار  يركز  المستدامة،  التنمية  وضمان  الوطنية  المواهب  تمكين 

الدولي على رعاية المواهب الوطنية عن طريق بناء القدرات وتعزيز 

يكونوا  و�ن  الكامنة  قدراتهم  ¼طالق  ومساعدتهم  بالنفس  الثقة 

المصرفي،  العمل  مجال  في  فقط  ليس  والمؤثرين  الناجحين  من 

ولكن أيضÚ في مجمل عملية التنمية االجتماعية واالقتصادية لبلدنا 

الحبيب.

 ،Úتدريبي  Úبرنامج  160 من  أكثر  بتنفيذ  البنك  قام  ٢٠١٨م،  العام  خالل 

مجاالت  غطت  وأكاديمية،  وخارجية  داخلية  تدريب  برامج  شملت 

على  يزيد  ما  يمثلون   Úموظف  1,322 من  أكثر  منها  واستفاد  عديدة 

يقّدم  تدريب  مركز  البنك  يمتلك  بالبنك،  العاملين  عدد  من   ٪٩٤

المركز  هذا  ويقوم  حصري،  بشكل  البنك  في  للعاملين  خدماته 

خارجه.إّن  أو  البنك  داخل  كانت  سواء   – التدريب  خدمات  بتقديم 

على  الموهوبين،  العمانيين  من  عريضة  قاعدة  لبناء  ا¼يجابي  ا�ثر 

البنك،  في  ا�داء  تحسين  على  فقط  ينعكس  ال  المستويات،   كافة 

االقتصاد  ا¼يجابية والطاقة في  المزيد من  أيضÚ في ضخ  بل يساعد 

الكلي على المدى الطويل. 

برنامج  وهو  بلس،  ارتقاء  برنامج  بتدشين  قمنا  ٢٠١٨م،  العام  في 

مّدته ستة أشهر ويركز على تطوير القدرات والمهارات ا¼دارية لكل 

المائة  على  يزيد  ما  منه  يستفيد  مفّصل،  بشكل  المشاركين  من 

مدرسة  شركائنا  مع  بالتعاون  البرنامج  هذا  تقديم  ويتم  موظف، 

هارفارد لúعمال والنشر. 

االجتماعية  المسؤولية 

يواصل البنك إيالء قدر كبير من ا�همية واالهتمام بمسؤوليته في 

المسؤولية  ببرنامج  نفخر  فإّننا  الخصوص،  المجتمع، وفي هذا  دعم 

أن  الدولي، حيث نسعى جاهدين لضمان  الخاص بصحار  االجتماعية 

التنويع  ضمان  أجل  من  بعناية  المساهمات  وتقييم  تخطيط  يتم 

الفئات  ضمن  الناس  من  ممكن  عدد  �كبر  دعمنا  يصل  أن  وضمان 

الدعم  بتقديم  البنك  قام  الماضية،  السنوات  خالل  المستهدفة، 

لقطاع عريض من المؤسسات وا�عمال والمبادرات الخيرية التي كان 

لها ا�ثر الكبير في تحسين حياة ا�شخاص ذوي االحتياجات الخاصة 

تقديم  تّم  السلطنة، وقد  الدعم على مستوى  وا�يتام ومستحقي 

ذلك الدعم من خالل التبرعات المباشرة، رعاية الفعاليات والمبادرات، 

المساهمة في توفير المعدات والوسائل الالزمة والبرامج التطوعية. 

كما أّننا قمنا بدعم مبادرات عديدة تهتم بالنفع العام مثل السالمة 

ا�نشطة  من  الغني  ¼رثه   âوتقدير بالبيئة،  التوعية  وحمالت  المرورية 

بينها  من  المؤسسات  من  العديد  بتقدير  البنك  حظي  االجتماعية. 
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البنك المركزي العماني ووزارة التنمية االجتماعية وا�ولمبياد الخاص 

المسنين. الُعمانية �صدقاء  والجمعية  الُعماني 

طموحي

برنامج  ولدعم  العماني  الشباب  بتمكين  البنك  التزام  من  كجزء 

”طموحي“  برنامج  بتدشين  الدولي  صحار  قام  الوطني،  التشغيل 

برنامج  توفير  العماني من خالل  الشباب  مهارات  لرفع  يهدف  والذي 

ومهارات  معارف  لتعزيز  البرنامج  ويهدف  واحد،  عام  مدته  تدريبي 

على  حصولهم  فرص  ولتعزيز  العمانيين  من  الجدد  الخريجين 

البرنامج.  وظائف عقب 

آراء

كما يواصل صحار الدولي الوفاء بالتزامه نحو تشجيع االبتكار وريادة 

من  نسخ  ثالث  نظم  حيث  ٢٠١٨م،  عام  في  القطاع  ضمن  ا�فكار 

"منتدى رئيس مجلس ا¼دارة – آراء" بهدف إيجاد منصة فريدة للحوار 

البناء وتبادل ا�فكار مع شخصيات ملهمة حول مواضيع ذات أهمية، 

وعليه  السوق،  في   Úإيجابي صدًى  الثالث  بنسخه  المنتدى  لقي  وقد 

سنواصل التشجيع على إجراء مثل هذا النوع من الحوارات المثمرة.  

الفعاليات  من  العديد  الدولي  صحار  دعم  ا¼طار،  نفس  وفي 

الخبرات  من  واالستفادة  المعرفة  تبادل  تعزز  التي  والمنتديات 

البلوكتشين، وقمة ا�من السيبراني  المحلية والدولية مثل منتدى 

الفعاليات،  من  وغيرها   (ShapeMENA) ومؤتمر   ،(CyberSec)

وسيواصل البنك دعم مثل هذه الملتقيات في عام ٢٠١٩م.

العماني  الشباب  لتمكين  الوطنية  بالخطط  التزامه  مع   Úوتماشي

التنمية  خطط  ضمن  طاقاتهم  كامل  استغالل  على  ومساعدتهم 

تعزيز   - "طموحي  برنامج  الدولي  صحار  أطلق  الشاملة،  الوطنية 

عام  لمدة  داخلي  تدريب  برنامج  وهو  العماني"،  الشباب  مهارات 

والكليات  الجامعات  خريجي  ومهارات  معارف  تعزيز  إلى  يهدف 

العمانية، وتحسين فرصهم في الحصول على وظائف بعد تخرجهم 

البرنامج. من 

المؤسسية الحوكمة 

الحوكمة  حول  شامًال   âتقرير السنوي  تقريره  مع  البنك  يرفق 

الحسابات  مدققي  قبل  من  ا�صول  حسب   Úمصدق المؤسسية 

الصلة بموجب  للتعليمات ذات   Úالتقرير وفق الخارجيين. ويصدر هذا 

العامة  الهيئة  عن  الصادر  العامة  المساهمة  ميثاق حوكمة شركات 

المال. لسوق 

وسيواصل البنك االلتزام بأفضل ممارسات حوكمة الشركات وضمان 

الداخلية  الرقابة  وعمليات  أنظمة  إن  الكافيين،  والمساءلة  ا¼فصاح 

الرئيسية  المخاطر  وإدارة  تحديد  يضمن  بشكل  مصممة  للبنك 

الكامنة في عملياته بشكل فعال، مما يوفر ضمانات معقولة لزبائن 

البنك ومجلس إدارته ومساهميه بأن أصول البنك محمية.

تقدير وشكر

أود  واسعة،  تحوالت  خالله  البنك  شهد   Úناجح  Úعام 2018م  عام  كان 

موظفينا  جميع  إلى  بالشكر  للتوجه  الفرصة  هذه  أنتهز  أن  هنا 

على  المسلمي  أحمد  السيد  الجديد  التنفيذي  الرئيس  قيادة  تحت 

الجهود التي بذلوها خالل العام، وأود أن أشكر أيضÚ الزمالء أعضاء 

مجلس ا¼دارة على ما قدموه من دعم وإرشاد، كلي ثقة بقدرة فريق 

االلتزام  الذي يضم موظفين على درجة عالية من  البنك  العمل في 

من  مزيد  وتحقيق  لزبائننا،  متميزة  خدمة  تقديم  على  والتفاني 

ا�رباح لمساهمينا وكذلك تقديم المزيد من المساهمات لمجتمعنا 

ووطننا، معÚ سنزدهر. 

أود  هنا  به،  نقوم  ما  كل  في  زبائننا  على   Úمنصب تركيزنا  سيظل 

ومساهمتهم  المستمر  دعمهم  على  المخلصين  زبائننا  أشكر  أن 

تقديم  على  التركيز  الدولي  صحار  وسيواصل  البنك،  نجاح  في 

ما كل  في  التميز  إلى  والسعي  والخدمات  المنتجات   أفضل 

يقوم به.

كما أود أن أشيد بالدعم والتوجيه والرؤية المتميزة لكل من البنك 

على  عمال  اللذان  المال،  لسوق  العامة  والهيئة  العماني  المركزي 

مظلة  بفضل  النمو  لتحقيق  المالي  القطاع  أمام  الظروف  تهيئة 

قوية من الحوكمة والشفافية والقيادة.

جهودها  على  السلطان  جاللة  لحكومة  ا�كبر  بالشكر  وأتوجه 

المتميزة في تعزيز القطاع المصرفي في ُعمان بما يتماشى مع رؤية 

السلطان. جاللة 

وجميع  ا¼دارة  مجلس  أعضاء  زمالئي  عن  با�صالة  أتقدم   ،âأخير

السلطان قابوس بن  العميق لجاللة  بالشكر  الدولي  موظفي صحار 

سعيد على رؤيته وقيادته الفذة لبلدنا الحبيب.

الفاضل محمد بن محفوظ العارضي

رئيس مجلس ا�دارة صحار الدولي

Arabic.indd   19 3/25/19   11:03 AM



حوكمة الشركات

Arabic.indd   20 3/25/19   11:03 AM



الوضوح
ــج  ــط الضجيـ ــ� وسـ ــا صافيـ ــو صوتنـ يعلـ
ـــات  ـــن المعوق ـــالك� بي ـــا س ـــق طريقن ونش
لنقـــّدم رؤى جلّيـــة، وتتســـم تعامالتنـــا 

بالســـهولة والوضـــوح.
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بنك صحار الدولي ش.م.ع.ع. 
(سابقÐ بنك صحار ش.م.ع.ع.)
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تقرير حوكمة الشركات

فلسفـة حوكمـة الشركـات   .١

المركـزي  البنـك  لتوجيهـات   Úوفـق الدولي،،)  ،،صحار  و/أو  (،،البنك،،  ش.م.ع.ع.  الدولي  صحـار  بنـك  في  الشركـات   حوكمـة  فلسفـة  تطويـر  تـم 

العمانـي، والهيئـة العامـة لسـوق المـال وقانـون الشركـات التجاريـة في سلطنـة عمـان، وتشكـل القيـم العامـة ا�ربعـة المرادفـة لحوكمـة الشركـات 

- االلتـزام، العـدل، المسؤوليـة والشفافيـة جـزءâ ال يتجّزأ منهـا. 

وتعرف حوكمـة الشركـات بمجموعة من اÿليات، والعـادات، والسياسـات، والقوانيـن والتطبيقـات التي تؤثـر على طريقـة توجيه وإدارة أو مراقبة 

العالقة   ا�فراد والمؤسسات وكل ذوي  بيـن مختلف  العالقـة  الشركـات  بالتحديد، وتغطـي حوكمة  بنـك صحـار  المؤسسة، والمقصود بها هنا 

الذين تربطهم عالقة مع البنك، وكذلك ا�هـداف والمواضيع التي تحكـم البنـك، وتتمحور العالقـات الرئيسيـة في بنـك صحـار بيـن مساهمي 

البنـك، ومجلـس ا¼دارة وا¼دارة التنفيذية، أّما العالقـات ا�خـرى فتتمحور حول الزبائن وموظفـي البنـك، والجهـات التنظيميـة، والمورديـن، والبيئـة 

والمجتمـع الذي يعمـل في إطاره البنـك، وذلك با¼ضافة إلى النظـرة االقتصاديـة الفعالـة التي يهـدف من خاللهـا نظـام الحوكمـة إلى تعزيز النتائـج 

االقتصاديـة وضمان مصلحـة المساهميـن.

يلتزم مجلس إدارة بنك صحار بتحقيق أعلى مستويات حوكمة الشركات، ويحرص البنك ليكون نموذجÚ يحتذى به في تطبيق نص وروح وثيقة 

حوكمة الشركات الذي وضعته الهيئة العامة لسوق المال وأنظمة حوكمة الشركات للبنوك والمؤسسات المالية الصادرة عن البنك المركزي 

العماني والتي تعتبر هي ا�نظمة والقواعد والمحركات الرئيسية لممارسات حوكمة الشركات في السلطنة، ويتفق بنك صحار تمامÚ مع جميع 

أحكامها، ما عدا تلك النصوص المشار إليها في بيان االلتزام الوارد في الفقرة (٧) من هذا التقرير ويمكن االطالع على ميثاق حوكمة الشركات 

www.cma.gov.om  الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال على الموقع التالي

ويتطلب ا¼طار ا�ساسي لحوكمـة الشركـات من مجلـس ا¼دارة وهيئة الرقابة الشرعية لنافذة الصيرفة ا¼سالمية (صحار ا¼سالمي) والمـدراء:

•  العمـل باستمـرار على تحقيـق مستويـات أعلـى من حوكمـة الشركـات وااللتزام باللوائح.

•  تعزيـز الشفافيـة، والمسؤوليـة، واالستجابـة السريعـة والمسؤوليـة االجتماعيـة. 

•  إدارة أعمال البنك مع المساهميـن، والزبائن، والموظفيـن، والمستثمريـن، ومزودي الخدمـات، والحكومـة والمجتمـع بوجـه عـام بطريقـة عادلـة 

وواضحـة وصريحة. 

 .Úوأخالقيـ Úخلـق صـورة للبنـك ككيـان ملتـزم قانونيـ  •

مجلـس ا�دارة   .٢

إّن مجلس إدارة بنك صحار هو السلطة ا¼دارّية العليا، وتتمّثل مهّمته في السهر على ضمان مزاولة البنك �عمالـه وفقـÚ لقيـم البنـك ا�ساسيـة 

وتطويـر هـذه القيـم بشكل مستمـر ودائـم، يتألـف مجلـس ا¼دارة من أعضـاء ذوي كفاءة عالية في مجاالت ووظائـف مختلفـة مّما يجعلهم أفضل 

نقاشـات  إجراء  المجلـس من  قـد مّكن  المستقليـن  لúعضـاء  الكبير  الحضور  إن  القـرارت،  اتخـاذ  وا¼دارييـن في عمليـة  للمساهميـن،  الممّثلين 

مثمـرة واتخـاذ مواقـف غيـر متحيـزة حـول المسائـل المطروحة أمـام المجلـس. كما تجدر ا¼شارة أيضÚ إلى أّن هنـاك فصـًال واضـحÚ بيـن ملكيـة البنـك 

وا¼دارة، يتم فصل دور كل من رئيس مجلس ا¼دارة والرئيس التنفيذي من خالل توزيع واضح للمسؤوليات بين إدارة المجلس وا¼دارة التنفيذية 

لتسيير أعمال بنك صحار ، كما أن مجلس ا¼دارة هو المسؤول عن ا¼شراف على كيفية ا¼دارة التي تخدم المصالح طويلة ا�جل للمساهمين 

وأصحاب المصلحة الرئيسيين اÿخرين.
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تشكيـل وتصنيـف مجلـس ا�دارة  ٢.١

يعد تشكيل مجلس ا¼دارة والعملية االنتخابية �عضاء المجلس ومصالح المساهمين هي من مجاالت االهتمام الرئيسي اللتزام البنك، 

ويبين الجدول (١) التالي تفاصيل أعضاء المجلس المنتخب:

الجدول رقم ١ : تشكيـل وتصنيـف مجلـس ا¼دارة 

الجهة التي يمثلهـاالفئـةاسـم العضـو 

مستقـلغيـر تنفيـذيالفاضـل محمد بن محفوظ العارضي، (رئيس المجلـس)

مستقلغيـر تنفيـذيالفاضـل عبدا| بن سالم الحارثي (نائب رئيس المجلس)

مستقـلغيـر تنفيـذيالفاضـل عبدا| بن حميد بن سعيد المعمـري (عضو)@

مستقـلغيـر تنفيـذيالفاضل سالـم بن محمد بن مسعود المشايخـي (عضو)

مستقـلغيـر تنفيـذيالفاضل طارق المغيري (عضو)

مستقـلغيـر تنفيـذيالفاضل سعيد بن أحمد صفرار (عضو)

غير مستقـلغيـر تنفيـذيالمهندس أحمد بن حمد الصبحي (عضو)

مستقلغير تنفيذي الفاضل بيبين درامسي نانسي (عضو)@@

@ استقال من المجلس بتاريخ ٥ أبريل ٢٠١٨م.

@@ تّم تعيينه كعضو بالمجلس في ١ يوليو ٢٠١٨م.

لمحـة عن أعضـاء مجلـس ا�دارة الحاليين  ٢.٢

محمد بن محفوظ العارضي- رئيس مجلس ا�دارة

يشغل الفاضل محمد بن محفوظ العارضي أيضÚ منصب رئيس مجلس ا¼دارة التنفيذي لـ ,,إنفستكورب,,، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة 

www.investcorp.com في االستثمارات البديلة

وكان العارضي، وهو اللواء الركن الطيار المتقاعد، قد التحق في ما سبق بسالح الجو السلطاني الُعماني في العام 1978م، مقدمÚ خدماته حتى 

الُعماني، كّرمه صاحب الجاللة السلطان قابوس بن  تم تعيينه بمنصب قائد سالح الجو، وتقديرâ لمساهماته الكبيرة لسالح الجو السلطاني 

سعيد في العام 2000م بمنحه وسام الشرف السلطاني.

وكان قد تمكن من تحقيق العديد من ا¼نجازات في المناصب التي شغلها، فعقب عامين من انضمامه لـ «إنفستكورب»، تمكنت المؤسسة من 

مضاعفة حجم أصولها تحت قيادته حتى بلغت 22 مليار دوالر أميركي.

ويذكر بأن العارضي حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية من كلية القيادة وا�ركان في براكنيل بالمملكة المتحدة، كما أنه 

حاصل على درجتي ماجستير، إحداهما في االستراتيجيات من كلية الحرب بجامعة الدفاع الوطني بواشنطن، وا�خرى في ا¼دارة العامة من كلية 

جون إف كينيدي بجامعة هارڤارد، هذا وقد درس العارضي أيضÚ في ,,الكلية الملكية للقوات الجوية,, في كرانويل.

التجارة الدولية والعالقة بين الشرق ا�وسط والغرب وأمن الخليج. هذا وقد قام  ويعتبر العارضي من المتحدثين الدائمين في مواضيع مثل 

الثالث  العرب,,، فيما يحمل  ,,ÿلئ من جزيرة  با¼نجليزية,,، والثاني بعنوان   - Arabs Down Under,, العارضي بتأليف ثالثة كتب، ا�ول بعنوان 

عنوان كتاب ,,عرب بعيدين عن ا�نظار,,.

ويشغل العارضي حاليÚ رئاسة وعضوية مجالس إدارات مجموعة من المؤسسات التي تشمل:

• رئاسة مجلس إدارة بنك صحار في مسقط، ُعمان.

• عضوية المجلس االستشاري الدولي لمعهد بروكينغز في واشنطن العاصمة.

• عضوية مجلس أمناء برنامج أيزنهاور للزمالة في فالدلفيا.

• عضوية مجلس كلية جون إف كينيدي بجامعة هارڤارد بالواليات المتحدة ا�مريكية.

• عضوية مجلس إدارة معهد دول الخليج العربي بواشنطن.

• إضافة إلى منصبه كرئيس مجلس إدارة صحار الدولي، يشغل منصب رئيس اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات وا�جور للمجلس.
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الفاضـل عبداÄ بن سالم الحارثي- نائب رئيس مجلس إدارة

يشغل الفاضل عبدا| بن سالم الحارثي منصب رئيس قطاع المالية بصندوق االحتياطي العام للدولة، وتناط به مسؤولية الشؤون المالية 

لúعمال  االستراتيجي  التخطيط  وحدتي  على  ا¼شراف  مسؤولية  الحارثي  يتولى  منصبه،  وضمن  للصندوق،  االستثمار  وعمليات 

المعلومات. وتقنية 

ويمتلك الحارثي خبرة تمتد �كثر من ١٦ عامÚ أمضاها في العمل مع الصندوق وخدمته، حيث تبوأ عددâ من المناصب وا�دوار القيادية، في إدارات 

االستثمار واستراتيجيات ا�عمال، متوليÚ في العام ٢٠١٠م، رئاسة وحدة استراتيجية ا�عمال، التي وضعت إطار توزيع أصول الصندوق، وبناء القدرات 

البحثية االقتصادية، با¼ضافة إلى إدارة المحافظ المالية المدارة داخليÚ وخارجيÚ، ومنذ العام ٢٠٠٥م، شارك الحارثي في العديد من المبادرات التي 

تهدف إلى تأسيس عدد من المشاريع والشركات االستثمارية. بما في ذلك شراكات مع مؤسسات سيادية في فيتنام وبروناي،

الُعمانية لالستثمار، كما يشغل عضوية مجلس إدارة شركة مسقط الوطنية للتطوير  ويرأس الحارثي حاليÚ مجلس إدارة الشركة الفيتنامية 

واالستثمار (أساس)، وإلى جانب ذلك، يشغل الحارثي عضوية مجلس إدارة كل من بورصة دبي للطاقة، والشركة العمانية للتجارة، ومؤسسة 

.Úوراق المالية المدرجة خليجيúعمان لالستثمار، فضًال عن صندوق الكوثر ل

ويذكر بأن الحارثي حاصل على درجة الماجستير في إدارة ا�عمال من كلية IMD للتطوير ا¼داري بسويسرا، كما أنه حاصل على درجة البكالوريوس 

في العلوم المالية من جامعة السلطان قابوس في عام ٢٠٠١م، ويعد الحارثي محلًال ماليا معتمدâ (CFA) منذ عام ٢٠٠٤م، كما أنه عضو في معهد 

,,CFA,, بالواليات المتحدة ا�مريكية.

يشغل الحارثي في الوقت الراهن منصب نائب رئيس مجلس إدارة صحار الدولي، رئيس لجنة التحقيق، عضو في لجنة إدارة المخاطر وممثل لجنة 

إدارة المخاطر في اللجنة التنفيذية والترشيحات وا�جور. 

الفاضل عبداÄ بن حميد بن سعيد المعمري@- عضو مجلس إدارة

يحمل الفاضل عبدا| بن حميد بن سعيد المعمري درجة الماجستير في إدارة ا�عمال من جامعة لينكوشير وهامبرسيد بالمملكة المتحدة. 

كما أنه حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة ا�عمال من الجامعة الدولية في لندن، ويشغل الفاضل المعمري حاليÚ منصب عضو مجلس 

إدارة صندوق تقاعد قوات السلطان الخاصة (SSFPF)، كما أنه يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية ¼دارة الفنادق، فضًال عن 

شغله عضوية مجلس إدارة كلية الشرق ا�وسط لتقنية المعلومات.

الفاضل عبدا| المعمري هو عضو في اللجنة التنفيذية والترشيحات وا�جور لمجلس ا¼دارة، وعضو في لجنة المصادقة على االئتمان،

@استقال من المجلس بتاريخ ٥ أبريل ٢٠١٨م.

الفاضل سالم بن محمد بن مسعود المشايخي - عضو مجلس إدارة

يحمل الفاضل سالم بن محمد بن مسعود المشايخي درجة البكالوريوس في الرياضيات، ويعمل حاليÚ في قسم النفقات في شؤون البالط 

السلطاني، كذلك، فإن الفاضل المشايخي يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق العماني للدخل الثابت.

يشغل الفاضل  سالم المشايخي منصب عضو لجنة التدقيق الداخلي ولجنة إدارة المخاطر في صحار الدولي.

الفاضل سعيد بن أحمد صفرار - عضو مجلس إدارة

يحمل الفاضل سعيد بن أحمد صفرار درجة الماجستير في إدارة ا�عمال من جامعة هال في المملكة المتحدة، كما أنه حاصل على دبلوم في 

إدارة ا�عمال من الكلية الملكية في بورنموث في المملكة المتحدة، ودبلوم تخصصي من ا�كاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية في 

ا�ردن، ويمتلك الفاضل صفرار خبرة في القطاع المصرفي واالتصاالت تمتد لما يزيد على ٢٤ سنة، ويشغل الفاضل صفرار حاليÚ عضوية مجلس 

عمان  لشركة  التنفيذي  الرئيس  لمنصب   Úحالي شغله  عن  فضًال  للطاقة،  ظفار  وشركة  (فينكورب)،  المالي  المركز  شركة  من  كل  في  ا¼دارة 

لالستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع.

االئتمان  المصادقة على  رئاسة لجنة  الفاضل سعيد بن أحمد صفرار  يتولى  الدولي،  االدارة  في صحار  إلى دوره كعضو في مجلس  وبا¼ضافة 

وعضوية اللجنة التنفيذية والترشيحات وا�جور.
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المهندس أحمد بن حمد الصبحي- عضو مجلس إدارة

الصبحي  المهندس  بأن  بركاء ش.م.ع.ع.، ويذكر  باور  أكوا  التنفيذي لشركة  الرئيس  الصبحي حاليÚ منصب  أحمد بن حمد  المهندس  يتولّى 

حاصل على درجة الماجستير في إدارة ا�عمال من جامعة ستراثكاليد، مع درجتي دبلوم في الدراسات العليا في الهندسة مع مرتبة الشرف في 

هندسة الطاقة الكهربائية.

ويعتبر المهندس الصبحي من الشخصيات المعروفة ضمن قطاع توليد الطاقة وتحلية المياه، نظرâ لمسيرته المهنية الحافلة والتي شارك 

عبرها بفعالية في تطوير وتنفيذ أكبر مشروع مستقل ¼نتاج الطاقة وتحلية المياه وغيره من المشاريع ا�خرى المهمة على مستوى المنطقة.

أمضاها في خدمة عدة مؤسسات كبرى متعددة  التي  الحافلة  اكتسبها خالل مسيرته  والتي  التشغيلية  العمليات  الكبيرة في  ومع خبرته 

الجنسيات، تمكن المهندس الصبحي من وضع بصمته في إنجاح العديد من مشاريع التحول وإعادة الهيكلة لمجموعة من الشركات المرموقة، 

ويذكر بأن المهندس الصبحي يشغل رئاسة وعضوية العديد من مجالس إدارات مجموعة من المؤسسات المدرجة في سوق مسقط لúوراق 

المالية.

يشغل الفاضل أحمد الصبحي منصب رئيس لجنة إدارة المخاطر، وعضو في لجنة التدقيق الداخلي في صحار الدولي.

الفاضل طارق المغيري- عضو مجلس إدارة

الفاضل طارق المغيري هو مدير أّول االستثمارات في مؤسسة ُعمان لالستثمار ش.م.ع.ع. وقبل انضمامه لمؤسسة ُعمان لالستثمار، عمل الفاضل 

المغيري لدى عدد من الشركات العالمية مثل فيليبس لËلكترونيات التي عمل فيها في مجال استراتيجية الشركات واالندماج واالستحواذ، 

وشركة جي بي مورغان التي عمل لديها في مجال الخدمات المصرفية االستثمارية حيث غطى مجال التكنولوجيا في أوروبا. هذا إلى جانب عمله 

في الشركة الُعمانية للغاز الطبيعي المسال ضمن فريق تمويل المشاريع.

ويذكر بأن الفاضل المغيري حاصل على درجتي البكالوريوس في القانون والتجارة من جامعة أستراليا الغربية، ويشغل الفاضل المغيري عضوية 

مجالس إدارات عدد من الشركات التي تشمل شركة ابتكار للتنمية الُعمانية، وشركة تكافل ُعمان، وشركة سيمبكورب صاللة للمياه والكهرباء، 

.TMK GIPI وشركة

يشغل الفاضل  طارق المغيري منصب عضو لجنة المصادقة على االئتمان، واللجنة التنفيذية والترشيحات وا�جور في صحار الدولي.

الفاضل بيبين درامسي نانسي – عضو مجلس إدارة

الفاضل بيبين درامسي نانسي حائز على درجة البكالوريوس في المحاسبة والمالية، ويتولى منصب مدير شركة درامسي نانسي منذ العام 

١٩٧٧، يعمل حاليÚ مديرâ مستقًال غير تنفيذي لشركة السوادي للطاقة وشركة مسقط للتأمين منذ ١٤ يوليو ٢٠٠٧، وعمل نائبÚ لرئيس مجلس 

.Úإدارة إحدى البنوك المحلية في السلطنة �كثر من ١٥ عام

يشغل الفاضل بيبين درامسي منصب عضو لجنة المصادقة على االئتمان. 

مجلـس إدارة صحار الدولي - الصالحيـات التنفيذيـة    ٢.٣

•  يمتلك المجلس صالحيـات ا¼شـراف العـام، وتوجيـه وإدارة شؤون وأعمـال البنـك.

•  المسؤوليـة الكاملـة على االلتزام الشامل، وا¼دارة العامـة للبنـك.

•  توجيـه البنـك لتحقيـق أهدافـه بطريقـة حكيمة وفّعالـة.

•  المسؤوليـة عن ضمان قانونيـة جميـع المعامـالت الماليـة، وأّن ا¼فصـاح يتـم حسـب التشريعات.

•  وضـع قواعـد السلوك المهني التي تشمل جميـع أعضـاء مجلـس ا¼دارة، وا¼دارة العليـا للبنـك، والتي يجـب اتباعها في جميـع الظـروف.

•  اعتمـاد تفويـض الصالحيـات لËدارة التنفيذيـة ولúعضـاء المرشحيـن للجـان الفرعيـة وتحديـد أدوارهـم ومسؤولياتهـم وسلطاتهـم.

•  تفويـض ا¼دارة بتنفيـذ استراتيجيـة البنـك الهادفة لتعزيـز استثمارات المساهميـن.

•  تطويـر االستراتيجيـات ¼دارة المخاطـر المرتبطـة بالعمـل ومواجهـة التحديـات التي يفرضها المنافسون.

•  تطويـر رؤيـة استطالعّية لúزمـات، والقيام بإجراءات استباقّية عنـد الضـرورة.

•  ضمان وصول المعلومات إلى ا¼دارة العليا وتفويض الصالحيـات إلى المرؤوسين، وأّن البنـك تحـت سيطـرة وإدارة وإشراف المجلـس.
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٢٧ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

قـام مجلـس ا�دارة خـالل هـذه السنـة: 

•  بمراجعـة واعتمـاد ا�هداف المالية للبنك، الخطط المستقبلية والسياسات المنظمة �عماله. 

•  مراجعـة وتقييم أداء البنـك. 

•  تقييـم مستوى إدارة أعمال البنك وما إذا كـانت متوافقة مع أهـداف البنـك. 

•  التأكـد من التزام البنك بالقوانيـن واللوائـح من خـالل أنظمـة الرقابـة الداخليـة الفعالـة. 

•  مراجعة كفاءة وفعالّية أنظمة الرقابة الداخلّية وضمان التزامها مع السياسات واللوائح الداخلّية.

أجاز مجلـس ا¼دارة قواعـد السلوك المهني للبنـك بما في ذلـك قواعـد السلـوك لËدارة العليـا للبنـك، والهدف من هذه القواعد هو ضمان أكبر 

قدر ممكن من المصداقّية، والنزاهة المهنية، والسلوك ا�خالقي، وااللتزام القانوني.

قـام البنك باعتمـاد ثالثة تقاريـر ربع سنوية والبيانـات الماليـة السنويـة وإبـالغ المساهميـن بالتقريـر السنـوي حـول وضـع البنـك مـع االفتراضـات 

الداعمـة والتحفظات الالزمـة. 

اتخـذ المجلـس خطوات للتقيـد بجميع القوانيـن واللوائـح المعتمدة من الجهات الرقابية المعنية، كما قام بمراجعـة تقاريـر االلتـزام المعـدة من 

قبـل إدارة البنك تحت جميع أحكام القانون المعمول بها. 

وقد قام مجلـس إدارة صحـار الدولي بممارسـة جميـع هـذه الصالحيـات وا�عمـال المفـوض بممارستهـا. 

يقوم البنك بإعداد تقرير مناقشات ا¼دارة والتحليل والتي يتم تضمينها باعتبارها جزءâ منفصًال في التقرير السنوي.

وخالل العام ٢٠١٨م، أصدر البنك  ١٧٨٫٤٦٤٫٦٢٤ سهمÚ مجانيÚ جديدâ بقيمة ١٠٠ بيسة للسهم، وذلك بما يعادل ١٧٫٨٤٦ مليون ريال ُعماني كجزء من 

عملية توزيع ا�رباح المتحققة في العام ٢٠١٧م على شكل أسهم.

وكان البنك ، خالل شهر إبريل من العام ٢٠١٨م، قد قام بتحويل الثلث الثالث وا�خير من السندات القابلة للتحويل إلزاميÚ إلى أسهم عادية والتي 

كان قد أصدرها سابقÚ بمبلغ وقدره ٢٫٣٨ مليون ريال ُعماني، ما أسفر عن إصدار إجمالي أسهم ١٩٫٥٣٥٫٥٢٥ سهما بقيمة ١٫٩٥ مليون  ريال عماني 

للسهم، مع قيد ما قيمته ٠٫٤٣٠ مليون ريال عماني في حساب عالوة ا¼صدار.

اجتماعـات ومكافـآت مجلـس ا�دارة    ٢.٤

بمزاولـة  المجلـس  يقـوم  كما  البنـك،  أداء  على  الالزمـة  الرقابـة  بممارسـة  ويقـوم  التنفيذيـة  ا¼دارة  يراقـب  بإنتظـام،  ا¼دارة  مجلـس  يجتمـع 

أعمالـه في االجتماعـات الرسميـة، وفي اجتماعـات مجلـس ا¼دارة يتـم احتسـاب ا�غلبيـة المطلقـة لúعضـاء الحاضريـن شخصيـÚ أو المفوضين 

التصويت. عند 

بلغ إجمالي عدد اجتماعات المجلس كاملة النصاب لعام ٢٠١٨م تسعة اجتماعات، وقد التزم المجلس بالعمل ضمن الحد ا�قصى للفترة الزمنية 

الفاصلة بين أي اجتماعين وفقÚ �حكام البند ١٠ من المبدأ الثاني من وثيقة حوكمة الشركات، والذي يتطلب عقد االجتماعات بفاصل زمني مع حد 

أقصى ال يتجاوز ٤ أشهر، وكانت مواعيد اجتماعات مجلس ا¼دارة، واللجان الفرعية خالل العام ٢٠١٨م  على النحو التالي:
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التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٨٢٠١٨

الجـدول رقم ٢ : اجتماعـات مجلـس ا�دارة المنعقـدة في عـام 2018 تواريـخ هـذه االجتماعـات،

19 نوفمبر4 نوفمبر29 أكتوبر29 يوليو27 مايو23 إبريل29 مارس29 يناير7 ينايراسم العضـو

✔الفاضل عبداÄ المعمري@

✔✔✔✔✔✔✔✔✔الفاضـل محمد العارضي

✔✔✔✔✔✔✔✔✔الفاضل عبداÄ الحارثي

✔✔✔✔✔✔✔✔✔الفاضل سالم المشايخي 

✔✔✔✔✔✔✔✔✔الفاضل سعيد بن أحمد صفرار

✔✔✔✔ ✔✔المهندس أحمد الصبحي

✔✔✔✔✔✔✔✔✔الفاضل طارق المغيري

✔✔✔الفاضل بيبين دارامسي@@

@ استقال من مجلس ا¼دارة اعتبارâ من الخامس من إبريل ٢٠١٨م

@@ ُعّين في ا�ول من يوليو ٢٠١٨م

ويتـم دفـع رسـوم عن حضـور ا�عضاء الجتماعـات مجلـس ا¼دارة واجتماعـات لجان المجلـس، وُتحّدد الرسـوم ضمـن الحـدود المنصـوص عليهـا في 

قانـون الشركـات التجاريـة ووفـق توجيهـات الهيئـة العامـة لسوق المـال. 

اسم العضـو 
عدد اجتماعات 
مجلس ا¼دارة 
التي حضرها

العضوية في 
لجان مجلس 

ا¼دارة

العضوية في اللجان الفرعية 
لمجلس ا¼دارة

عدد اجتماعات اللجان 
الفرعية التي حضرها

مجموع رسوم 
حضور االجتماعات 

2018

حضور إجتماع الجمعية 
العامة السنوية-مارس 

2018

اللجنة التنفيذية ولجنة 91الفاضل محمد العارضي
الترشيحات وا�جور

77٫300-/
✔

اللجنة التنفيذية ولجنة 93الفاضل عبدا| الحارثي
الترشيحات وا�جور

لجنة التدقيق
لجنة إدارة المخاطر 

اللجنة التنفيذية ولجنة 
الترشيحات وا�جور 6

لجنة التدقيق 5
لجنة إدارة المخاطر 3

10٫000

✔

الفاضل سالم 
المشايخي

لجنة التدقيق92
لجنة إدارة المخاطر

اللجنة التنفيذية ولجنة 
الترشيحات وا�جور@

لجنة المصادقة على 
االئتمان@

لجنة التدقيق 4
لجنة إدارة المخاطر 4 

اللجنة التنفيذية ولجنة 
الترشيحات وا�جور 1

لجنة المصادقة على 
االئتمان 1

8٫500/-

✔

اللجنة التنفيذية ولجنة 82الفاضل سعيد صفرار
الترشيحات وا�جور

لجنة المصادقة على االئتمان

اللجنة التنفيذية ولجنة 
الترشيحات وا�جور 7
لجنة المصادقة على 

االئتمان 5

8٫400/-

✔

المهندس أحمد 
الصبحي

لجنة إدارة المخاطر62
لجنة التدقيق

اللجنة التنفيذية ولجنة 
الترشيحات وا�جور@

لجنة إدارة المخاطر 4
لجنة التدقيق 5

اللجنة التنفيذية ولجنة 
الترشيحات وا�جور 1

6٫200/-

اللجنة التنفيذية ولجنة 92الفاضل طارق المغيري
الترشيحات وا�جور

لجنة المصادقة على االئتمان

اللجنة التنفيذية ولجنة 
الترشيحات وا�جور ٦
لجنة المصادقة على 

االئتمان 5

8٫500/-

✔

--/1٫500  -لجنة المصادقة على االئتمان31الفاضل بيبين درامسي

الفاضل عبدا| 
المعمري

اللجنة التنفيذية ولجنة 12
الترشيحات وا�جور

لجنة المصادقة على االئتمان

اللجنة التنفيذية ولجنة 
الترشيحات وا�جور 2

لجنة المصادقة على 
االئتمان 3

3٫300/-

-

حضر االجتماع كبديل مؤقت لعضو مستقيل.

تم دفع مبلغ  ١٣٠٫٥٠٠ ريال ُعماني في عام ٢٠١٨م كمكافأة �عضاء مجلس ا¼دارة للعام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م، وتّم دفع هذه المبالغ ضمن 

الحدود المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية رقم (١٩٧٤/٤) المعّدل بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠٠٥/٩٩).
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٢٩ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

تفاصيل مكافـآت مجلـس االدارة في ٢٠١٨م

مجموع رسوم حضور االجتماعات 2018اسم العضـو
3٫300الفاضل عبدا| بن حميد المعمري1

8٫500الفاضل سالم بن محمد المشايخي2
8٫400الفاضل سعيد بن أحمد صفرار3
6٫200المهندس أحمد الصبحي4
7٫300الفاضل محمد العارضي5
10٫000الفاضل عبدا| الحارثي6
8٫500الفاضل طارق المغيري 7
1٫500الفاضل بيبين درامسي نانسي8

53٫700المجموع

قياس أداء مجلس ا�دارة  ٢.٥

وافق المساهمون الكرام في شهر مارس من العام ٢٠١٨م على تولي شركة ،،كي بي إم جي،، وتقييم أداء مجلس إدارة البنك وفقÚ للمعايير 

والمقاييس المعتمدة من قبل الجمعية العمومية، وبما يتماشى مع متطلبات ميثاق حوكمة الشركات الخاص بالشركات المدرجة في سوق 

ا�وراق المالية، باشرت شركة ،،كي بي إم جي،، عملها بتقييم أداء المجلس وسيصدر تقريرهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية.

لجـان مجلـس ا�دارة   2.6

أنشأ مجلس ا¼دارة لجانÚ فرعّية ذات إطار مرجعّي، ومسؤوليات واضحة، وأهداف محّددة، وهذه اللجان مختّصة، وُمفّوضة للنظر في المسائل 

المتعّلقة بحوكمة البنك، وتشكـل هذه اللجان المختلفـة لمجلس ا¼دارة، با¼ضافة لقسم التدقيـق الداخلـي للبنك ودائـرة االلتـزام، آلّية هامـة في 

عمليـة حوكمـة المؤّسسة، وجاءت اللجان الفرعية والمسؤوليات ا�ساسية على النحو التالي:

الهيكل ا�داري لحوكمة المؤسسة الخاص بصحار الدولي كما هو مبّين أدناه:

  
اللجنة التنفيذية ولجنة  لجنة إدارة المخاطر

الترشيحات ا�جور 

مجلس ا¼دارة

لجنة المصادقة 

على االئتمان

لجنة التدقيق

Arabic.indd   29 3/25/19   11:03 AM



التقرير السنوي لصحار الدولي ٣٠٢٠١٨

الجـدول رقم: اجتماعات مجلس اللجان الفرعية /الحضور في عام ٢٠١٨م

لجنة إدارة المخاطرلجنة المصادقة على االئتمانلجنة التدقيقاللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات وا�جوراسم العضـو

-3-2الفاضل عبدا| بن حميد المعمري

1414الفاضل سالم بن محمد المشايخي

-5-7الفاضل سعيد بن أحمد صفرار

4-15الفاضل أحمد الصبحي

---7الفاضل محمد محفوظ العارضي

-5-6الفاضل طارق المغيري

3-65الفاضل عبد ا| الحارثي

----الفاضل بيبين درامسي نانسي

(أ) اللجنـة التنفيذيـة ولجنة الترشيحات واàجور  2.6

اللجنـة التنفيذيـة ولجنة الترشيحات وا�جور هي لجنة فرعية من لجان مجلس ا¼دارة وتساعد مجلس ا¼دارة على القيام بدوره والوفاء بمسؤولياته 

المتعّلقة با¼شراف والرقابة على: 

البنـك، عمل  التي يتبعها  العام للبنك، مثل في ضمان وضع وتنفيـذ استراتيجيـة ا�عمال والسياسـات وا¼جـراءات  المتعلقة با�داء  ١.  الجوانب 

التوصيات الالزمة بخصوص الميزانية السنوية، تقنية المعلومات وبشكل عام تقوم اللجنة بمساعدة المجلس في مراجعة مهمة مراجعة ا�داء 

 .Úالفعلي للبنك وخطة العمل ومراجعة المقترحات ا�خرى المتعّلقة بأعمال البنك والتي تتطّلب دراسة وتحليًال تفصيلي

ا¼دارة  وفريق  التنفيذي  الرئيس  لديه  البنك  أن  من  للتأكد  الالزمة  التوجيهات  كإعطاء  والترشيحات،  البشرية  بالموارد  المتعلقة  ٢.  الجوانب 

المناسبين وتقديم الدعم والتوجيه للبنك وفريق ا¼دارة وغيره من شركاء المصلحة لضمان المحافظة على حقوقهم.  

(ب) لجنـة التدقيـق   2.6

البيانـات  ومصداقّية  وشمولية،  صّحة،  من  للتأكـد  للبنـك  الماليـة  التقاريـر  نظـام  ومراجعـة  تقييـم  هـي  التدقيـق  للجنـة  الرئيسية  المهاّم  من 

عليها  والمصادقة  لالعتمـاد  تقديمها  قبـل  والسنويـة  السنويـة)  (ربـع  الفصلية  الماليـة  والقوائم  البيانات  بمراجعة  اللجنة  وتقوم  الماليـّة. هذا 

من قبل مجلس ا¼دارة، كما وتقـوم اللجنـة أيضـÚ بمراجعـة فاعلّيـة أنظمـة االلتـزام وكفاءتها، وبمراجعة التقاريـر التنظيميـة والرقابية، وأنظمـة 

الرقابـة الداخليـة لهيكـل قسم التدقيـق الداخلـي والتزام موظفـيه، فضًال عن قيامها بتولي مهمة التحاور مـع مدققي الحسابات الداخلييـن 

والخارجييـن حـول النتائـج الهامـة بشأن بيئـة الرقابـة.

ويقوم رئيس دائرة التدقيق الداخلـي بالتأكـد من أن إطار الرقابة ا¼دارية المتبعة تعمل على نحو فّعال، أما رئيس دائرة االلتزام فيتمحور دوره في 

ضمان أن البنـك ملتـزم بجميـع القوانيـن و التعليمات واللوائـح الساريـة بموجـب إطـار العمـل التنظيمـي في سلطنـة عمـان وأفضل الممارسات 

الدولية، ويقوم رئيسا كال الدائرتين برفع تقاريرهما مباشرة للجنة التدقيق التابعة لمجلس ا¼دارة.

(ج) لجنـة المصادقة على االئتمـان   2.6

التنفيذية، وتراجع  ا¼دارة  التي تتعدى قيمتها صالحيات  القروض  باعتماد  ا¼دارة تقوم  االئتمان هي لجنة فرعية لمجلس  المصادقة على  لجنة 

سياسات المنتجات االئتمانية، وسياسة االئتمان ومحفظة القروض والتسهيالت االئتمانية الجارية بشكل سنوي.  

(د) لجنـة المجلس �دارة المخاطر   2.6

تتمحور مهام لجنة إدارة المخاطر في مساعدة مجلس ا¼دارة على أداء مسؤولّيات المجلس المتعّلقة بالرقابة وإدارة المخاطر الخاّصة بالبنك، 

إضافة إلى تقديم التوصيات إلى مجلس ا¼دارة بخصوص المخاطر االئتمانّية للبنك، وأسعار الفائدة، والسيولة ومخاطر التشغيل.

يضمن  البنك  ضمن  فّعال  إطار  ووجود  بالمخاطر،  المتعّلقة  البنك  وسياسة  استراتيجّية  تنفيذ  من  التأّكد  اللجنة  عاتق  على  يقع  كما 

الفائدة،  والسوق، وسعر  االئتمان،  والتوجيه بشأن سياسات ومخاطر  المشورة   Úأيض اللجنة  وتقّدم  لúصول،  التشغيلّية  والعوائد  الجودة، 

والتشغيل. والسيولة 
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٣١ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

هيئة الرقابة الشرعية لصحار ا�سالمي (النافذة ا�سالمية لصحار الدولي)  .٣

لمحة عن أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لصحار ا�سالمي

الدكتور حسين حامد حسان

يحمل المكرم الدكتور حسين درجة الدكتوراه في مجال الشريعة من جامعة ا�زهر- جمهورية مصر العربية، ولديه ماجستير في الفقه المقارن 

من جامعة نيويورك- الواليات المتحدة ا�مريكية، وهو خريج كلية القانون واالقتصاد من جامعة القاهرة. تزيد خبرة الدكتور حسين في مجال 

الصيرفة ا¼سالمية على ٥٠ عامÚ، ويشغل منصب رئيس مجلس استشارات الشريعة �كثر من ٤٠ مؤسسة مصرفية ومالية، لدى الدكتور حسين 

ما يزيد على ٥٠ مؤلفÚ وبحثا في هذا ا¼طار، وقد نشر ما يزيد على الـ ٤٠٠ مقال في هذا المجال، وأشرف على أحد أكبر مشاريع الترجمة الذي نقل 

٢٠٠ مؤلف من المؤلفات ا¼سالمية إلى مختلف لغات العالم، كما عمل على إدخال مفاهيم وعمليات الصيرفة ا¼سالمية لعدد كبير من البنوك.

الدكتور مدثر صديقي 

يعتبر الدكتور مدثر صديقي خبيرâ عالميÚ في مجال الدراسات ا¼سالمية والقوانين الغربية، حصل على درجة الدكتوراه في القانون من كلية 

شيكاغو كنت للقانون في الواليات المتحدة ا�مريكية، كما يحمل درجة الماجستير في القانون من جامعة هارفارد للقانون من الواليات المتحدة 

ا�مريكية أيضÚ. تخرج صديقي باختصاص الدراسات ا¼سالمية من جامعة المدينة المنورة ا¼سالمية في المملكة العربية السعودية، وهو عضو 

هيئة المحاسبة والمراجعة للمنظمات ا¼سالمية والمجلس الفقهي لشمال أمريكا، ومسجل كباحث في ا�كاديمية الدولية لúبحاث الشرعية 

في التمويل ا¼سالمي في ماليزيا، وتزيد خبرته على ٣٠ عاما في مجال تقديم استشارات الشريعة والقانون وتوثيق الصيرفة ا¼سالمية وا�بحاث 

والمحاضرات والتحكيم �كثر من ٤٠ منظمة عالمية با¼ضافة إلى الجامعات ومراكز ا�بحاث.

الشيخ عزان بن ناصر بن فرفور العامري

العام  للمفتي   Úنائب الفقه، كما عمل  باختصاص  الدراسات ا¼سالمية  البكالوريوس في  العامري شهادة  ناصر بن فرفور  الشيخ عزان بن  يحمل 

عمل  ورش  في  وشارك  المجال  هذا  في  المحاضرات  من   âعدد قدم  إذ  الشريعة،  قانون  في  ضليع  وهو   ،٢٠٠١ منذ  ا¼فتاء  مجال  في  للسلطنة 

ومؤتمرات كثيرة ذات صلة بالقوانين الشرعية. 

الشيخ فهد بن محمد بن هالل الخليلي

كان  حيث  العماني،  المركزي  البنك  إلى  بعدها  وانضم  ا�مريكية،  المتحده  الواليات  في  أتلنتك  فلوريدا  جامعه  من  فهد  الشيخ  تخّرج 

للخدمات  العام  المدير  نائب  أصبح  حيث  لالستثمارات  المدينة  شركة  إلى  فهد  الشيخ  انضم  ذلك  وبعد  واالستثمار،  الخزينة  قسم   ضمن 

المصرفية لالستثمار. وشملت مسؤولياته ا�ساسية إدارة السندات التجارية، والترويج للمشروعات في القطاع الزراعي والتعامل مع أصحاب 

الثروات. حديثÚ أسس الشيخ فهد شركة بيان لالستثمار، التي  تركز على بناء العالقات طويلة ا�مد من خالل تقديم الخدمات االستثمارية 

المجاالت. واالستشارية في مختلف 

اجتماعـات ومكافـآت مجلـس الرقابة الشرعية

الجدول 5: الحضور والمكافآت -الهيئة الشرعية

اسم  العضو
14 إبريل

2018

٨ يوليو

2018

22 أكتوبر

2018 

19 نوفمبر

2018
عدد 

الحضور

الرسوم السنوية بما 
في ذلك رسوم حضور 

الجلسات بالريال 
العماني

415٫400✔✔✔✔الدكتور حسين حامد حسن

411٫550✔✔✔✔الدكتور مدثر صديقي 

47٫700✔✔✔✔الشيخ عزان بن ناصر العامري

47٫700✔✔✔✔الشيخ فهد بن محمد الخليلي
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فريـق ا�دارة  .٤

يقوم بإدارة البنـك فريق إدارة نال ثقة مجلس إدارة البنك، يمتلـك فريـق ا¼دارة العليـا مجتمعين خبـرة بنكيـة واسعة تزيد على الـ ٢٠٠ عام، تقـوم 

ا¼دارة العليـا بإبـالغ مجلـس ا¼دارة بشـأن جميـع القضايـا الخاصـة بعمليات البنـك واستـالم التوجيهـات من المجلـس حول المسائـل التي تؤثـر 

على عمـل البنـك وا�هـداف المطلـوب متابعتهـا، ومن أجـل الوصـول إلى االلتـزام الجيـد. تقـوم ا¼دارة العليـا بوضـع جميـع المعلومـات الهامـة أمـام 

المجلـس والتي تشكـل جـزءâ من أوراق جـدول ا�عمـال.

لمحـة عن كبـار المسؤولين في ا�دارة التنفيذية  ٤. ١

الفاضل أحمد المسلمي: الرئيس التنفيذي

يتمتع الفاضل أحمد المسلمي بخبرة واسعة، تتعدى العشرين عامÚ، في مراكز قيادية في مؤسسات مالية مرموقة، وتضم خبرته الواسعة في 

القطاع المصرفي مجاالت الخدمات المصرفية لúفراد وإدارة الثروات، والخدمات المصرفية للشركات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والخزينة، 

والتمويل التجاري، وأسواق رأس المال، وتقنية المعلومات، والموارد البشرية واستراتيجية تخطيط ا�عمال.

والمسلمي هو نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المصرفيين الُعمانية، وعضو في كلية الدراسات المصرفية والمالية وعضو لجنة إدارة نظام 

تأمين الودائع المصرفية في البنك المركزي العماني، با¼ضافة إلى عضويته في مجالس إدارة مؤسسات مرموقة مثل المجموعة العمانية للطيران 

وهيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم، وكلية مجان وتكافل عمان.

وقد أكمل الفاضل/ أحمد المسلمي برنامج كلية هارفارد المتقدم ¼دارة ا�عمال وهو حاصل على شهادة الماجستير في إدارة ا�عمال مع مرتبة 

الشرف من جامعة لوتن في المملكة المتحدة، ودبلوم دولي في الخدمات المالية، والمسلمي محلل أسواق معتمد ومحلل مالي مجاز، با¼ضافة 

إلى كونه مدير محافظ معتمدâ ومدير ثروات معتمدâ. كما يحمل شهادة زمالة ا�كاديمية ا�مريكية لËدارة المالية، وأكمل العديد من البرامج 

التدريبية المتقدمة منها دورة القيادة وا¼دارة من معهد التطوير ا¼داري في سويسرا.

الفاضل خليل الهديفي: المدير العام رئيس التجزئة المصرفية

الثروات، والتخطيط  بالقطاع المصرفي، وإدارة  المصرفية  التجزئة  الفاضل خليل بن سالم الهديفي بخبرة تزيد على ١٨ عامÚ في مجال  يتمتع 

االستراتيجي، وإدارة المنتجات وا�فراد، ويحمل الفاضل خليل الهديفي درجة الماجستير في إدارة ا�عمال من جامعة نورثامبتون في المملكة 

المتحدة، وشغل سابقÚ منصب نائب المدير العام - نائب رئيس قسم التجزئة في أحد البنوك المحلية.

الفاضل مجاهد بن سعيد الزدجالي: نائب مدير عام تقنية المعلومات والخدمات ا�لكترونية ورئيس اللجنة التقنية

 (١٨)Úالفاضل مجاهد بن سعيد الزدجالي يشغل منصب نائب مدير عام تقنية المعلومات والخدمات ا¼لكترونية، لديه أكثر من ثمانية عشر عام

خبرة ميدانية، تحت قيادة الفاضل مجاهد لدائرة تقنية المعلومات بالبنك. نال البنك العديد من الجوائز في هذا المجال. الفاضل مجاهد حاصل 

على شهادة البكالوريوس في علوم الحاسوب من الهند وعلى درجة الماجستير في إداراة ا�عمال من جامعة لوتون  بالمملكة المتحدة با¼ضافة 

لشهادة ا¼دارة العامة من جامعة هارفارد لúعمال وشهادة الدبلوم في القيادة وا¼دارة من أي إل إم في المملكة المتحدة. في العام ٢٠١٦ م، تم 

اختيار الفاضل مجاهد لبرنامج الرئيس التنفيذي الوطني والذي يتم تحت رعاية ديوان البالط السلطاني.

الفاضل سالم بن خميس المسكري: نائب المدير العام ورئيس صحار ا�سالمي 

الفروع  إدارة  الفروع، خبرة سالم في  العام لشؤون  المدير  ٢٠٠٧ في منصب مساعد  العام  بنك صحار في  إلى  المسكري  الفاضل سالم  انضم 

المصرفية تصل إلى ٣٠ عامÚ، كما يملك معرفة واسعة في أعمال التجزئة وتسويق منتجات البيع لúفراد، وإدارة عمليات الفروع، يحمل المسكري 

درجة الماجستير في إدارة ا�عمال من جامعة هال، ودرجة الدبلوم في اللغة ا¼نجليزية لúعمال، من معهد تدريب ا�عمال في المملكة المتحدة 

التكافل. قبل  الصيرفة ا¼سالمية ومنتجات  إجازة خاصة في  ا¼دارة والقيادة، كما يملك  الدبلوم من معهد  أيضÚ على درجة  التي حصل منها 

انضمامه إلى بنك صحار تولى المسكري عددâ من المناصب الرفيعة في بنك مسقط وبنك ُعمان الدولي.
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عبدالعلي اللواتي: مساعد مدير عام أول - رئيس الموارد البشرية وا�سناد بالوكالة 

انضم الفاضل عبدالعلي اللواتي إلى البنك في عام ٢٠٠٨ بعد عقود من الخبرة في العديد من الوظائف ا¼دارية، حيث يمتلك ٣٨ عاًما من الخبرة 

 Úالمتنوعة في التعليم وا¼دارة والحوكمة المؤسسية والدعم المؤسسي وتكنولوجيا المعلومات وا¼دارة العامة والموارد البشرية، يترأس حالي

إدارة الموارد البشرية والدعم المؤسسي وقد شارك في معظم المبادرات االستراتيجية للبنك.

ا¼دارة  ا¼دارة االستراتيجية والقيادة" من معهد  المستوى 7 في  ا¼دارة، كما حصل على "دبلوم  ILM IMQ في  إدارة  أكمل عبدالعلي دبلوم 

 .CMI بالمملكة المتحدة، وهو عضو وزميل في (CMI) المعتمد

نظًرا لخبرته الطويلة والمتنوعة، فقد شارك في إعادة الهيكلة وتنفيذ االستراتيجيات وتيسير إدارة التغيير في البنك، وهو مصرفي إسالمي 

معتمد وكان جزًءا من لجنة تكوين الصيرفة ا¼سالمية.

وبالنظر إلى مشاركته في العديد من جوانب ا�عمال، فقد تم تعيين الفاضل عبدالعلي اللواتي رئيًسا با¼نابة للموارد البشرية والدعم المؤسسي 

بعد أن شغل منصب أمين عام مجلس ا¼دارة �كثر من 5 سنوات.

الفاضل كامران حيدر: مساعد أول للمدير العام ورئيس قسم التدقيق الداخلي

يشغل الفاضل كامران حيدر منصب مساعد أول للمدير العام ورئيس قسم التدقيق الداخلي ببنك صحار، وقد أثرى البنك بخبرته التي تمتد 

�كثر من سبعة عشر عامÚ اكتسبها خالل عمله في القطاع المالي والمصرفي، وهو محاسب قانوني ومدقق داخلي معتمد. وقبل توليه لمنصبه 

الحالي عمل كامران بمنصب نائب رئيس وحدة التدقيق الداخلي بالبنك ا�ول في المملكة العربية السعودية، كما شغل عددâ من المناصب في 

الشركات ا�ربع الكبرى عالميÚ في مجال التدقيق مثل شركة كيه بي إم جي في المملكة العربية السعودية وباكستان، وبرايسواتر هاوس كوبرز 

في أيرلندا. ولدى كامران خبرة واسعة في مجال المحاسبة المالية، وإعداد التقارير المالية، وأنظمة الرقابة الداخلية، وقانون ساربانيس أوكسلي، 

والتدقيق الداخلي والخارجي، والمعايير الدولية ¼عداد التقارير المالية، وتوحيد القوائم.

الفاضل كريغ بارينجتون بيل: المدير المالي للبنك

القطاع  عامÚ في  تزيد على ٢٥  ٢٠١٩م حامًال معه خبرة  يناير  المالي في  المدير  بمنصب  الدولي  إلى صحار  بيل  بارينجتون  الفاضل كريغ  انضم 

المصرفي، حيث قضى ١٥ عامÚ منها بمنصب المدير المالي في كل من مجموعة إتش إس بي سي وبنك دويتشه (Deutsche Bank). با¼ضافة 

إلى ٣ أعوام بصفة المدير المالي للبنك السعودي البريطاني، ويمتلك الفاضل بيل خلفية مالية وخبرة واسعة في إدارة ا�عمال الدولية المعقدة 

عبر ا�سواق الديناميكية والمتغيرة، وقد بدأ مسيرته المصرفية في العام ١٩٨٥م مع سيتي بنك، حيث يمتلك الفاضل بيل مجموعة واسعة 

من الخبرات الفنية وا¼دارية في عدة مجاالت منها المالية والتنظيمية وا¼دارية، والتحليل المالي، والبنية التحتية للنظم وكيفية التحكم بها، 

وإدارة الميزانية، والتخطيط االستراتيجي، وعالقات المستثمرين، والضرائب. وقبل انضمامه إلى صحار الدولي، عمل الفاضل بيل �كثر من عامين 

بصفة المدير المالي لدى مصرف الهالل (أبوظبي). كما أنه عضو بارز في معهد المحاسبين القانونيين في أستراليا ونيوزيلندا، ويحمل درجة 

البكالوريوس في التجارة من جامعة أوكالند مع تخصص في المحاسبة.

الفاضل كريم فايق محمد: مدبر دائرة إدارة المخاطر 

الفاضل كريم  المخاطر في بنك صحار، ويتمتع  إدارة  العام ورئيس قسم  للمدير  أول  الفاضل كريم فايق محمد حاليÚ منصب مساعد  يشغل 

بمسيرة حافلة في المجال المصرفي تمتد إلى ١٨ عامÚ  أمضاها في العمل في مجال الخدمات المصرفية الدولية وإدارة المخاطر المالية، وكان 

الفاضل كريم قد اكتسب خالل مسيرته خبرة كبيرة في عمل المصارف التقليدية وا¼سالمية ضمن منطقة مجلس التعاون الخليجي والشرق 

ا�وسط وشمال أفريقيا با¼ضافة �فغانستان وباكستان.

وتتكامل معارف الفاضل كريم المصرفية بفضل عمله الذي تنوع في مجال الخدمات الموجهة للشركات التجارية الصغيرة والمتوسطة، والخدمات 

الموجهة لúفراد، با¼ضافة للخدمات المصرفية االستثمارية بما فيها تلك المتوافقة مع أحكام الشريعة ا¼سالمية، ونظرâ لهذا التنوع، فإن الفاضل 

ا�صول  وإدارة  السيولة،  مخاطر  وإدار  السوق،  مخاطر  وإدارة  التشغيلية،  المخاطر  وإدارة  االئتمان،  مخاطر  إدارة  في  عميقة  دراية  يمتلك  كريم 

والخصوم، وإدارة استمرارية ا�عمال، والتخطيط الرأسمالي، وتحليل المخاطر وأطر العمل، وتحديد مدى تقبل المخاطر، والحوكمة التنظيمية 

للمخاطر من أجل تعزيز ثقافة المخاطر.
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وقد شغل الفاضل كريم سابقÚ لمنصبه الحالي العديد من المناصب التي كان من آخرها منصب نائب الرئيس ا�ول ورئيس قسم إدارة المخاطر 

في بنك االتحاد الوطني.

بصدد  أنه  كما  والمالية،  المصرفية  للعلوم  العربية  ا�كاديمية  من  المالية  ا¼دارة  في  الماجستير  درجة  على  حاصل  كريم  الفاضل  بأن  ويذكر 

الحصول على درجة الدكتوراه في االستقرار المصرفي والنظم المالية من المدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية ESLSCA بباريس.

الفاضل خالد بن خلفان الصبحي: مساعد المدير عام ورئيس دائرة االلتزام

 قبل انضمامه الى بنك صحار عمل الفاضل خالد الصبحي في بنك المركزي العماني ولديه خبرة ١٩ عامÚ في القطاع المصرفي، وقد عمل خالل 

هذه السنوات كمفتش مالي في البنك والشركات التمويلية إضافة إلى مراقبة القطاع المصرفي والمالي والنوافذ ا¼سالمية، يحمل خالد درجة 

البكالوريس في العلوم المالية والمصرفية تخصص العلوم المالية والمصرفية من ا�كاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية.

الفاضل السموأل عبدالهادي إدريس : مساعد المدير عام ورئيس الشؤون القانونية وسكرتير مجلس ا�دارة

قبل االنضمام لبنك صحار، عمل الفاضل السموأل لعدد من البنوك ومكاتب المحاماة في السودان، ويمتلك حوالي سبعة عشر عامÚ من الخبرة 

في مجال المحاماة والقانون، الفاضل السموأل حاصل على شهادتي البكالوريوس والماجستير في القانون من جامعة الخرطوم.  

٤. ٢   مكافـأة كبـار المـدراء لعـام ٢٠١٨

تتضمـن مكافـأة ا¼دارة العليـا كافة المبالـغ التي حصـل عليهـا أعلى ثمانية (٨) مراكز لËدارة العليا على شكل رواتـب ورسـوم ومكافـآت. وكان 

إجمالي المكافآت في عام ٢٠١٨ مبلغ ١٫٣١٠٫١٠٥ ريال عماني. 

إجـراءات الترشيـح لمجلـس ا�دارة  .٥

يقوم مساهمو البنك بانتخاب أعضاء مجلس ا¼دارة في اجتماع الجمعية العامة السنوية، تسري عضوية المجلس فترة أقصاها ثالث سنوات من 

تاريخ ا¼نتخاب وهي قابلة للتجديد، و تمنح تقارير المجلس للمساهمين في االجتماع السنوي للجمعية العمومية أو تعقد خصيصÚ االجتماعات 

العامة للمساهمين. وتعقد اجتماعات المساهمين بعد إعطاء مهلة كافية ومالحظات تفصيلية حول جدول ا�عمال التي يتم إرسالها لهم 

ويتألف المجلس من سبعة أعضاء تم انتخابهم من قبل المساهمين في الجمعية العامة العادية في البنك في ٣١ مارس ٢٠١٦ لمدة ثالث سنوات.

تتم االنتخابات عن طريق التصويت السري من مساهمي البنك، حيث يحق للمساهم بالتصويت للمرشحين بحدود عدد ا�سهم التي يمتلكها. 

يحق للمساهم التصويت بجميع أسهمه لمرشح واحد فقط أو بتقسيم ا�سهم التي يمتلكها للتصويت على عدد من المرشحين، شريطة أن 

ال تتجاوز عدد ا�صوات التي قدمها في التصويت عدد ا�سهم التي يمتلكها.

عملية الترشيح واالنتخاب بما في ذلك معيار ا�هلية تنظمها المواد ١٩ إلى ٢١ من النظام ا�ساسي للبنك، كما تمتثل لúحكام ذات الصلة من 

قانون الشركات التجارية للسلطنة، وميثاق حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال، والتعميمات ذات الصلة 

الصادرة من البنك المركزي العماني.

سياسة توزيع اàرباح  .٦

تتماشى سياسة توزيع ا�رباح مع المعايير الموضوعة من قبل البنك المركزي الُعماني، وهيئة سوق المال، ويتبع مجلس ا¼دارة سياسة توزيع 

ا�رباح بدقة شديدة، ويقوم بتقديم التوصية الخاصة بتوزيع ا�رباح على المساهمين مع مراعاة ا�نظمة التشريعية الموضوعة، وتوقعات النمّو 

المحتملة، إضافة إلى اعتبارات أخرى.

بيـان االلتـزام   .٧

تـم تعييـن مجلـس إدارة البنـك وفقÚ لúطر العامة لقانـون الشركات التجاريـة، الصادر في عام ١٩٧٤ ووفقـÚ للوائـح البنـك المركـزي العمانـي، التـزم 

البنـك  ولوائـح   ١٩٧٤ لعام  العمانـي  التجاريـة  الشركات  قانـون  بموجـب  والمحـددة  ا�عضاء  بتعييـن  الخاصـة  العامة  ا�طر  بجميـع  ا¼دارة  مجلـس 

المركـزي العمانـي. 
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يتألـف مجلـس إدارة البنـك من سبعة أعضـاء من المساهميـن وغيـر المساهميـن، ويؤكد أعضاء مجلس ا¼دارة أنه ليس هناك من بين ا�عضاء:

• موظف في صحـار الدولي أو موظف في أي بنـك آخـر في سلطنـة عمـان.

• عضو بمجلس ا¼دارة في أي بنـك آخـر مسجـل في سلطنـة عمـان.

•  عضو بمجلس إدارة أكثر من أربـع شركـات مساهمـة عامـة مسجلـة في السلطنة.

•  يشغـل منصـب رئيـس مجلـس ا¼دارة �كثـر من شركتيـن من شركـات المساهمـة العامـة مسجلة في سلطنـة عمـان. 

خـالل السنـة التي يشملها التقرير، التـزم صحـار الدولي بتوجيهـات البنـك المركـزي العمانـي، و بلوائـح ا¼فصـاح الخاصـة بإصـدار ا�وراق الماليـة 

لسوق  العامـة  الهيئـة  من  الصـادر  الشركـات  تنظيـم  وبميثـاق  التجاريـة  الشركـات  لقانـون  العامة  التوجيهية  والمبادئ  الداخلـي،  والتداول 

عدا: فيما  المدرجـة  للشركـات  المـال 

•  أن رئيس لجنة التدقيق هو أيضÚ عضو في لجنة إدارة المخاطر واللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات وا�جور لمجلس ا¼دارة، الجدير بالذكر أن هذا 

الوضع ناشئ عن محدودية عدد أعضاء مجلس ا¼دارة مقارنة بعدد اللجان المطلوب تشكيلها من قبل مجلس ا¼دارة. 

• ال تزال عملية تقييم أداء مجلس إدارة البنك مستمرة وسيصدر التقرير الخاص بذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة.

دفع البنك خالل الثالث سنوات الماضية مبلغÚ إجماليÚ وقدرة ١٩٠٫٠٠٠ ريال عماني كغرامات على البنك لكّل من البنك المركزي العماني والهيئة 

العامة لسوق المال. وقد جاءت هذه الغرامات الخاصة بالبنك المركزي العماني في أغلبيتها عن مخالفات وردت في تقارير التدقيق السنوي التي 

المحددة  بإلسقوفات  المخالفات يقع ضمن (منخفض) و(متوسط)، ومنها مخالفات متعلقة  العماني وتصنيف هذه  المركزي  البنك  يقوم بها 

لúصول، الرسوم، االستعانة بموارد خارجية outsourcing ، مراجعة السياسات وأمور متعلقة با�نظمة.

٨.  قنـوات االتصـال بالمساهميـن والمستثمريـن

يبـذل صحـار الدولي الجهـود الالزمـة لخلـق عالقـة مثمـرة مـع المساهميـن والمستثمريـن، كما يلتزم البنك بالتأكد من تقديم ا¼فصاحات الالزمة في ا�وقات 

المحددة وتوصيل كافة المعلومات الجوهرية للمساهمين والجهات الرقابية والمنظمة لعمليات السوق، وقد قام البنك بتقديم التقارير المالية الربع السنوية 

والنصف سنوية والتقرير السنوي وفقÚ للقوانين واللوائح المطبقة والبنود الخاصة بعقد التأسيس وعقد إدراج أسهم البنك بالسوق.

يتضمـن التقريـر السنـوي، تقريـر مجلـس ا¼دارة، تقريـر حوكمـة الشركـات، تقريـر نقـاش ا¼دارة والتحليـل والنتائـج الماليـة للتدقيق، إدارة البنـك 

مسؤولـة عن ا¼عـداد ونزاهة والتقديـم العادل للبيانـات الماليـة والمعلومـات ا�خـرى في التقريـر السنـوي للبنـك، وتماشيـÚ مـع اللوائـح الصـادرة 

من قبـل الهيئـة العامـة لسـوق المـال سيتم إرسال ملخص التقريـر السنـوي لجميـع مساهمي البنـك، كما ينشر البنك البيانات المالية في موقع 

 www.SoharInternational.com  نترنت على عنوانËالبنك على الشبكة العالمية ل

أسهـم صحـار الدولي   ٨. ١

أدرجت في الجدول أدناه تداول سهم بنك صحار في سوق مسقط لúوراق المالية و مؤشر قطاع البنوك وشركات ا¼ستثمار في سوق مسقط 

لúوراق المالية، حيث تتوفر هذه المعلومات من وكاالت ا�نباء ويتم نشرها، وتدرج هنا كجزء من متطلبات قانون حوكمة الشركات للشركات 

المدرجة ضمن سوق مسقط لúوراق المالية.
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يجب قراءة الجدول أدناه مع ا�خذ في االعتبار تجزئة القيمة االسمية للسهم العادي ، (١٠٠ بيسة/للسهم)

الجـدول رقم ٦ : أسهـم صحـار الدولي – سعـر السـوق 

البنوك سعر سهم بنك صحار بالريال العمانيالشهـر 2018 م مؤشر  إغالق 
وشركات االستثمار 

ا�غـالقأدنـىأعلـى

310,1570,1560,156٧،٣٧٥،٧٤ ينايـر

280,155٠،١٥٥٠،١٥٥٧،٣٦٤،٥١ فبراير

29٠,١٥٣٠,١٥٢٠,١٥٣٧،٢١٢،٤٣ مارس

30٠,١٤٩٠,١٤٦٠,١٤٧٧،٢٦٦،٨٤ أبريل

31٠,١٣٧٠,١٣٥٠,١٣٥٧،١٨٤،٢٨ مايـو

28٠,١٢٣٠,١٣٧٠,١٣٧٧،٠٥٦،٢٩ يونيو

31٠,١٣٠,١٢٣٠,١٢٣٦،٧٣٧،٥٠ يوليـو

30٠,١٣٠,١٢٧٠,١٢٩٦،٨٩١،٩٤ أغسطـس

30٠,١٧٤٠,١٢٧٠,١٢٨٧،٠٣٢،٥٤ سبتمبـر

31٠,١٢٧٠,١٢٥٠,١٢٦٦،٩٢٥،٤٣ أكتوبـر

29٠,١٢٢٠,١٢٢١٢٢٫٠٦،٨٩٠،٢٧ نوفمبـر

31٠,١١٢٠,١١٠,١١١٦،٨٢٧،٢٠ ديسمبـر

توزيـع ملكيـة اàسهـم   ٨ .٢

يتكون رأس مال البنك المرخص به من ٤٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ سهم بقيمة ١٠٠ بيسة للسهم الواحد، (٢٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ سهم بقيمة ١٠٠ بيسة للسهم في ٣١ ديسمبر 

٢٠١٧)، رأس مال البنك المصدر والمدفوع هو ١٫٩٨٢٫٦٤٦٫٣٩١ سهم بقيمة ١٠٠ بيسة للسهم الواحد، (١٫٧٨٤٫٦٤٦٫٢٤٢ سهم بقيمة ١٠٠ بيسة للسهم 

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م)،  يتم تداول أسهم البنك في سوق مسقط لúوراق المالية  ويبين الجدول التالي 

قائمة المساهمين الذين يملكون نسبة ٥٪ أو أكثر من رأسمال البنك كما هو عليه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م:

نسبـة التملـكاسـم المساهـم

15٫36909 ٪شركه عمان لالستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع

14٫56903 ٪شؤون البـالط السلطانـي 

9٫02803القمر السابع لالستثمار المحدودة

7٫81079 ٪نيبتون الوطنية لالستثمار المحدودة

7٫629 ٪الصندوق العمانى لالستثمار

الحسابـات القانونيـة  .٩

تبنـى صحـار الدولي معاييـر التقاريـر الماليـة الدوليـة في إعـداد الحسابـات والبيانـات الماليـة. 

لمحـة عن المدققيـن   .١٠

EY هي شركة عالمية رائدة في مجال خدمات التدقيق والضرائب والمعامالت والخدمات االستشارية، تلتزم EY على القيام بدورها في بناء عالم 

أفضل للعمل، إن الرؤى والخدمات عالية الجودة التي تقوم EY بتقديمها ُتساعد في بناء الثقة في أسواق رأس المال واالقتصادات في جميع 

أنحاء العالم. 

إن ممارسة MENA الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا وآسيا من EY قد كانت تعمل في المنطقة منذ سنة ١٩٢٣ وتوظف أكثر من 6٫٧٠٠ مهني، وقد كانت 

EY تعمل في سلطنة ُعمان منذ سنة ١٩٧٤ وهي الشركة الرائدة في مجال الخدمات المهنية في البالد. تشكل EYMENA الشرق ا�وسط وشمال 

أفريقيا وآسيا جزءâ من ممارسة EMEIA أوروبا والشرق ا�وسط والهند وأفريقيا من EY، مع أكثر من ٤٫٥٠٠ شريك وما يقارب ١٠٦٫٠٧٩ مهني، على الصعيد 

.EY لمزيد من المعلومات حول ey،com يرجى زيارة الموقع ،Úف ٢٥٦٫٥٠٠ مهني في ٧٢٨ مكتب العالمي، تعمل EY في أكثر من ١٥٠ بلدâ وُتوظِّ

وخالل سنة ٢٠١٨ تم تغطية نفقات المدّققين الخارجيين بمبلغ ٧٩٫٠٠٠ ريال ُعماني وذلك مقابل تقديم خدمات للبنك (٧١٫٠٠٠ريال عماني لعمليات 

التدقيق، و٧٫٥٠٠ ريال مقابل تقديم خدمات لبنك صحار االسالمي و١٫٤٠٠ ريال لخدمة الضرائب) 
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حقوق المساهمين  .١١

تتساوى جميع أسهم البنك المتأصلة في ملكيتها في الحقوق، أي الحق في الحصول على أرباح ا�سهم المعلنة والمعتمدة في االجتماع العام، 

والحق في ا�فضلية لالكتتاب �سهم جديدة، والحق في الحصول على حصة في توزيع البنك لúصول عند التصفية، والحق في نقل ا�سهم 

المالي للبنك، بيان الدخل الشامل وسجل المساهمين، والحق في الحصول على إشعار  البيان  القانون، والحق في االطالع على  وفقÚ �حكام 

والحق في المشاركة والتصويت في االجتماعات شخصيÚ أو بواسطة وكيل، والحق في تقديم طلب للحصول على إبطال أي قرار تتخذه الجمعية 

العمومية أو مجلس االدارة، و ما يتعارض مع القانون أو النظام ا�ساسي للبنك أو اللوائح، والحق في إقامة الدعاوى ضد االدارة ومدققي الحسابات 

للبنك نيابة عن المساهمين أو نيابة عن البنك وفقÚ �حكام المادة (١١٠) من قانون الشركات التجارية رقم ( ١٩٧٤/٤) وتعديالته، ويولي بنك صحار 

مساهمي ا�قلية أهمية قصوى من حيث الحفاظ على مصالحهم وضمان أن تنعكس وجهات نظرهم في اجتماعات المساهمين، وينطبق مبدأ 

«سهم واحد صوت واحد» لجميع المساهمين بحيث يمكن لمساهمي ا�قلية ترشيح أعضاء مجلس ا¼دارة ويمكن اتخاذ إجراءات ضد المجلس 

أو ا¼دارة إذا كانت تصرفات مجلس ا¼دارة تمس  مصالحهم بأي طريقة.

المعامالت والتعامالت والسياسات مع اàطراف ذات العالقة   .١٢

هناك سياسة شاملة بشأن التعامالت مع ا�طراف ذات العالقة، والعمليات وا¼جراءات المنصوص عليها والمتبعة في هذا الشأن فيما يتعلق 

بالقروض الممنوحة للمدراء وا�طراف ذات العالقة بهم، وكذلك أي معامالت مع الشركات التي تكون لهم فيها مصالح هامة، وتأتي تفاصيل 

القروض والسلف، إن وجدت، والتي تمنح للمدير أو ا�طراف ذات الصلة محتوية على التفاصيل الكاملة والمالحظات على البيانات المالية الواردة 

في التقرير السنوي، وا¼فصاحات العامة، ويتم ا¼فصاح عن أية معامالت أخرى نفذت لËدارة في سياق ا�عمال االعتيادية ودون أي معاملة تفضيلية 

للمساهمين إلى جانب مالحظات جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية.

الخاتمة  .١٣

يقـر مجلـس ا¼دارة بأن إعـداد التقريـر السنـوي للبنـك مـع تقريـر نقـاش ا¼دارة والتحليـل، تقريـر حوكمـة الشركـات والميزانيـة العموميـة المدققـة 

قـد تمـت بمعرفـة المجلـس الكاملـة وطبقـÚ لمعاييـر المحاسبـة واللوائـح القانونيـة التي تحكـم ا¼فصـاح والصـادرة من الهيئـة العامـة لسـوق المـال 

والبنـك المركـزي العمانـي. 

كما يقـر مجلـس ا¼دارة مراجعة كفاءة وفعالّية أنظمة الرقابة الداخلّية وضمان التزامها مع السياسات واللوائح الداخلّية

كما يقـر مجلـس ا¼دارة بعـدم وجـود معلومـات أو عوائق ملموسة يمكـن أن تؤثـر على استمـرار أعمـال البنـك في السنـة الماليـة القادمـة.
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ا�نسانية
للحـــدس  ميالـــون  إنســـانيون 
فـــي طريقـــة تفكيرنـــا، عميقـــون 
فـــي أســـلوب حديثنـــا، ومرحبـــون 

فـــي تواصلنـــا.
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الفاضل كامران حيدر
قسم  ورئيس  أول  عام  مدير  مساعد 

الداخلي التدقيق 

الفاضل خميس بن مسعود الرحبي
مساعد مدير عام اول ورئيس العمليات

الفاضل مجاهد بن سعيد الزدجالي
نائب المدير العام - تقنية المعلومات والقنوات 

االلكترونية

الفاضل سالم بن خميس المسكري
نائب المدير العام ورئيس صحار ا¼سالمي

الفاضل السموأل عبد الهادي إدريس
مساعد المدير العام - رئيس الشؤون 

القانونية وسكرتير مجلس ا¼دارة

الفاضل عبدالعلي بن عبد اÄ اللواتي  
مساعد مديرعام أول - ورئيس الموارد 

البشرية وا¼سناد بالوكالة

الفاضل كريم فايق محمد
مساعد مدير عام أول ورئيس قسم إدارة المخاطر

الصف الخلفي (من اليمين إلى اليسار)

الصف اàمامي (من اليمين إلى اليسار)

الفاضل كريغ بارينجتون بيل
مدير عام - رئيس المالية

الفاضل أحمد المسلمي
الرئيس التنفيذي

الفاضل خالد بن خلفان الصبحي
مساعد المدير العام ورئيس دائرة االلتزام 

الفاضل محمد بن طاهر اللواتي
نائب المدير العام - ورئيس قسم المؤسسات 

المصرفية التجارية

الفاضل خليل بن سالم الهديفي
رئيس مجموعة التجزئة المصرفية
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

التقرير السنوي لصحار الدولي ٤٢٢٠١٨

التقرير ا�داري والتحليلي لنشاط صحار الدولي

المقدمة

يقدم التقرير ا¼داري والتحليلي لنشاط صحار الدولي نظرًة عامة على أعمال البنك وأنشطته للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م، ويركز التقرير 

على مختلف القطاعات والمجاالت الرئيسية لعمل البنك. كما يناقش اÿفاق والفرص المتاحة في إطار الواقع االقتصادي والمصرفي في سلطنة ُعمان.

وعلى ضوء إطالقه لرؤيته الجديدة الرامية إلى تمكينه ليكون مؤسسة خدمية ُعمانية الطابع عالمية الريادة تدعم زبائنها وترفد المجتمع بما 

يحقق له النمو واالزدهار. سيواصل صحار الدولي جهوده الغتنام الفرص المتاحة في السوق وفي الوقت نفسه المحافظة على مكانته كمؤسسة 

مصرفية رائدة. وسيواصل البنك تعزيز قاعدة زبائنه من خالل توفير خدمات مصرفية مبتكرة وسريعة.

وانطالقÚ من إيمانه القوي بأن الشركات والمؤسسات تحمل مسؤولية تجاه المجتمعات التي تعمل فيها، حرص صحار الدولي طوال العام الماضي 

على موصلة دعم العديد من المبادرات المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني بما يتماشى مع برامجه للمسؤولية االجتماعية. وينظر البنك 

إلى التواصل مع المجتمعات ودعمها كواحد من العوامل ا�ساسية التي تمكنه من النمو والتوسع كشركة تركز في عملياتها على الزبائن، إلى 

جانب خطط التحول الرقمي الطموحة، وسيستمر البنك في تلبية الطلب المتزايد من قبل الزبائن على الخدمات المقدمة عبر ا¼نترنت، با¼ضافة 

إلى تعزيز تواصله معهم من خالل قنواته على الشبكات االجتماعية.   

وعلى الرغم من التحديات االقتصادية التي تواجه جميع القطاعات في السوق الُعماني، حرص صحار الدولي على االستمرار في زيادة استقطابه 

للزبائن، مؤكدâ ريادته في السوق المحلي، وفي إطار حرصه على االلتزام بأعلى المعايير الدولية من خالل المراجعة المستمرة لعملياته وتعزيز 

السياسات وا¼جراءات الحالية، نجح صحار الدولي في تأكيد تميزه وكسب المزيد من الثقة في السوق.

وبفضل هذا النهج الفعال في العمل وا�داء الجماعي المتميز لمختلف فرق العمل، تمكن صحار الدولي من تحقيق أداٍء مالي قوي خالل عام ٢٠١٨م، 

حيث ارتفعت ا¼يرادات التشغيلية العامة ا�ساسية بنسبة ٢٣,٦٪ لتصل إلى ٩٤,٤٣٨ مليون ريال عماني في عام ٢٠١٨م مقارنة بـ ٧٦,٤١٦ مليون ريال 

في ٢٠١٧م، أما بالنسبة لúرباح التشغيلية، فقد سجلـت ارتفاعـÚ بنسبـة ٣١,١٪ من ٤١,٦١٨ مليــون ريال ُعماني في عام ٢٠١٧م إلى ٥٤,٥٥٣ مليون ريال 

ُعماني في عام ٢٠١٨م، بينما ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة ١٤,٦٪ من ٣٤,٧٩٨ مليون ريال ُعماني إلى ٣٩,٨٨٥ مليون ريال ُعماني في ٢٠١٨م، 

وارتفع صافي الربح لعام ٢٠١٨م بنسبة ١٥,٩٪ ليصل إلى ٢٩,٣٦٦ مليون ريال ُعماني مقارنة بـ ٢٥,٣٣١ مليون ريال ُعماني لعام ٢٠١٧م.

نظرة على بيئة اàعمال

تبنت سلطنة ُعمان سياسة التنويع االقتصادي بهدف بناء اقتصاد يركز على تعزيز مساهمة القطاع الخاص في االقتصاد الوطني، ويتجلى التزام 

الحكومة طويل ا�جل في الخطة الخمسية التاسعة للبالد، التي تعتبر المرحلة ا�خيرة ضمن الرؤية االقتصادية السابقة، والتي تمهد الطريق أمام 

رؤية مستقبلية جديدة هي (ُعمان ٢٠٤٠م) والتي سيتم الشروع في تنفيذها بدءâ من عام ٢٠٢٠م، ويظل تركيز الخطط واالستراتيجيات االقتصادية 

الحالية منصبÚ على زيادة النمو في قطاعات الصناعات التحويلية والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والثروة السمكية والتعدين، في عام 

٢٠١٦م، أطلقت الحكومة الُعمانية «البرنامج الوطني لتعزيز التنويع االقتصادي (تنفيذ)» وهو برنامج طموح ساعد بالفعل في إعطاء مزيد من 

الزخم للنمو االقتصادي وساهم في خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية، إلى جانب إيجاد مجموعة واسعة من مجاالت التعاون بين مختلف القطاعات.

ووفقÚ لتقديرات صندوق النقد العربي، من المتوقع أن يصل النمو االقتصادي في السلطنة إلى ٢٫٨٪ بنهاية عام ٢٠١٩م، أي ما يقارب نصف ما هو 

متوقع في االقتصادات الناشئة والنامية على مستوى العالم، ويأتي ذلك نتيجة الجهود الدؤوبة للحكومة لتنويع القاعدة ا¼نتاجية للسلطنة، 

يرتفع  أن  المتوقع كذلك  التنافسية، ومن  ا�عمال من خالل تعزيز مستويات  بيئة  لتحسين  الخاص  القطاع  المزيد من استثمارات  واستقطاب 

معدل التضخم في سلطنة ُعمان من ١٫٦٪ في عام ٢٠١٧م إلى ٣٪ في عام ٢٠١٩م.

وخالل السنوات ا�خيرة، زاد التركيز على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص بهدف دفع عجلة تنفيذ المشاريع وزيادة استثمارات القطاع 

الخاص، وفي هذا الصدد، اتخذت الحكومة الُعمانية إجراءات لتحسين بيئة ا�عمال وإزالة العديد من العوائق المرتبطة بممارسة ا�عمال، حيث تعمل 

حاليÚ على مراجعة التشريعات القائمة وصياغة المزيد من القوانين المرتبطة باالستثمار ا�جنبي المباشر والشراكة بين القطاعين العام والخاص، 

وكذلك تلك المتعلقة با¼فالس وذلك بهدف تعزيز ا¼طار القانوني والمؤسسي في السلطنة لتحسين جاذبية بيئة االستثمار في سلطنة ُعمان.

صحار الدولي ش.م.ع.ع. 
(سابقÐ بنك صحار ش.م.ع.ع.)
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٤٣ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

هذا ويعتبر جذب االستثمارات ا�جنبية جزءâ أساسيÚ من الجهود التي تبذلها الحكومة الُعمانية من أجل زيادة تنويع االقتصاد، وحتى اللحظة، 

رئيسية  وتمويل مشاريع  ا¼نفاق  لزيادة  النفط  عوائد  استخدام  إلى  لالستثمارات حيث عمدت  الرئيسي  المصدر  الُعمانية هي  الحكومة  كانت 

في مختلف القطاعات االقتصادية، وفي الوقت الذي نجحت فيه هذه االستراتيجية بشكل جيد خالل فترة صعود أسعار النفط خالل العقدين 

الماضيين، شهدت السنوات ا�خيرة تحوالً جذريÚ، حيث أدركت الحكومة الُعمانية أن مستويات ا¼نفاق الحكومي السابقة لم تعد قابلة لالستدامة. 

وقد أدى تراجع وتقلب أسعار النفط إلى حدوث عجز مالي حدى بالحكومة إلى خفض ا¼نفاق، ومن أجل مواصلة تلبية احتياجات السلطنة من 

االستثمارات، شرعت الحكومة في إعادة النظر في قوانين االستثمار ا�جنبي وإنشاء بيئة أعمال واستثمار أكثر جاذبية.

جديدة   Úفرص ا�جانب  للمستثمرين  والالسلكية  السلكية  واالتصاالت  الكهرباء  خدمات  خصخصة  مشاريع  أتاحت  ا�خيرة،  السنوات  وفي 

منها   Úسعي أجنبية  شركات  استقطاب  في  الُعمانية  الحكومة  نجحت  وبذلك  كامل،  بشكل  المشاريع  وتملك  السلطنة  في  لالستثمار 

السوق.   في  المنافسة  لتحفيز 

وكانت الطريق ا�سهل الستقطاب المستثمرين ا�جانب هي التطوير المستمر للمناطق االقتصادية الحرة، حيث توفر هذه المناطق مجموعة واسعة من 

الحوافز للمستثمرين ا�جانب، بما في ذلك ا�راضي والملكية الكاملة وا¼عفاء من ضريبة الدخل على الشركات وا�فراد. با¼ضافة إلى إلغاء القيود المتعلقة 

بالحصول على التمويل، وتمثل هدف الحكومة الُعمانية من إنشاء هذه المناطق في استقطاب تجمعات صناعية تستغل الموقع الجغرافي االستراتيجي 

للسلطنة، والمساهمة في نهاية المطاف في تحفيز االقتصاد وزيادة ا¼يرادات، وقد سجلت هذه المناطق الحرة قدرâ ملحوظÚ من النجاح، حيث نجحت المنطقة 

االقتصادية الخاصة في والية صحار، على سبيل المثال، في استقطاب استثمارات تزيد قيمتها على نصف مليار دوالر من خالل أكثر من ١٢ شركة أجنبية.

وخالل عام ٢٠١٦م وحتى بداية عام ٢٠١٧م، اتخذت الحكومة الُعمانية خطوات مهمة في سعيها نحو تحسين بيئة االستثمار في السلطنة وتحقيق 

الهدف ا�ساسي المتمثل في االرتقاء بالبيئة التنظيمية في البالد بما يتوافق مع المعايير الدولية وذلك من خالل التعاون مع البنك الدولي ومنظمة 

التجارة العالمية وغيرها من الجهات، ومن بين أهم التغييرات المتوقعة التي ستكون ثمرة لقانون االستثمار ا�جنبي الجديد السماح للمستثمرين 

ا�جانب بالملكية الكاملة لشركات تتخذ من السلطنة مقرâ لها، با¼ضافة إلى إزالة الشروط المتعلقة بالحد ا�دنى من رأس المال المطلوب ¼طالق 

مشروع تجاري، ومن المتوقع أيضÚ أن تقوم الحكومة الُعمانية بتصميم آليات تحكيم جديدة للمستثمرين ا�جانب بما يتوافق مع المعايير الدولية.

ومن المتوقع أن تواصل الحكومة تركيزها على الحفاظ على االستقرار المالي واالقتصادي على المدى الطويل إلى جانب مساعيها الرامية إلى 

إرساء ا�سس المطلوبة ¼نشاء بيئة استثمارية تساهم في استقطاب المزيد من الشركات ا�جنبية، ووفقÚ للبيانات الصادرة عن المركز الوطني 

العام  وأكتوبر من  يناير  بين  الواقعة  الفترة  ُعماني في  ريال  مليار  إلى ٢٫٠٤٣  ليصل   ٪٣٦٫١ بنسبة  الموازنة  انخفض عجز  والمعلومات.  لËحصاء 

الماضي بفضل زيادة ا¼يرادات الحكومية بسبب ارتفاع إيرادات النفط، يذكر أن عجز الميزانية لنفس الفترة من عام ٢٠١٧م كان أعلى بكثير حيث 

وصل إلى مستوى ٣٫٢ مليار ريال ُعماني، كما قفز إجمالي إيرادات الحكومة بنسبة ٣٢٫٢٪ إلى ٨٫٦٩٤ مليار ريال ُعماني لúشهر العشرة ا�ولى من 

عام ٢٠١٨م بفضل التحسن الملحوظ في أسعار النفط.

الفترة  الُعماني بنسبة ٤٦٫٩٪ إلى ٥٫٣٧٧ مليار ريال ُعماني خالل  النفط  إيرادات صادرات  النفط، قفز صافي  االرتفاع الحاصل في أسعار  وبفضل 

الواقعة بين يناير وأكتوبر من عام ٢٠١٨م، مقارنة بـ ٣٫٦٦١ مليار ريال ُعماني لنفس الفترة من عام ٢٠١٧م.

كما ارتفعت ا¼يرادات من صادرات الغاز الطبيعي بنسبة ٢٩٫٨٪ لتصل إلى ١٫٥٧٧ مليار ريال ُعماني، في حين بلغت إيرادات الرسوم الجمركية 

وضريبة الدخل على الشركات ١٩٨٫٨ مليون ريال ُعماني و٤٢٩٫٩ مليون ريال ُعماني على التوالي خالل الفترة ذاتها، وبلغت ا¼يرادات الرأسمالية 

خالل ا�شهر العشرة ا�ولى من عام ٢٠١٨م ١١٨٫٤ مليون ريال ُعماني، أي بنسبة ارتفاع قدرها ٦٧٨٫٩٪ مقارنة بالفترة ذاتها من عام ٢٠١٧م.  

وفيما يتعلق بالنفقات، ارتفع إجمالي ا¼نفاق العام بنسبة ٧٫٢٪ في عام ٢٠١٨م عقب االنخفاض المسجل خالل العام الذي سبق والتوقعات بارتفاع أسعار 

النفط، واستندت ميزانية السلطنة لعام ٢٠١٨م إلى متوسط سعر للنفط يبلغ ٥٠ دوالرâ أمريكيÚ للبرميل مقارنًة بمبلغ ٤٥ دوالرâ في ميزانية عام ٢٠١٧م.

وافترضت ميزانية العام الماضي ارتفاع ا¼يرادات من القطاع النفطي على ضوء ارتفاع ا�سعار، ومع ذلك، تحرص حكومة السلطنة على التركيز 

على زيادة إيراداتها من الغاز والنفط من أجل تحسين البيئة االستثمارية وزيادة مشاريع القطاع الخاص. وفي الوقت نفسه خلق فرص العمل 

وإرساء أساس متين لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.  
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التقرير السنوي لصحار الدولي ٤٤٢٠١٨

وزادت الحكومة الُعمانية من مخصصات ا¼نفاق على التعليم والصحة وا¼سكان االجتماعي والرعاية االجتماعية لعام ٢٠١٩م حيث تحرص على أن 

تظل الميزانية قوية وفي الوقت نفسه تقدم المساعدة للفئات المحتاجة، وقد تم تخصيص حوالي ٥ مليار ريال ُعماني للقطاعات المذكورة أعاله 

لتستحوذ بذلك على أكبر حصة من الميزانية بنسبة تبلغ ٣٩٪ من إجمالي ا¼نفاق، وأظهرت التقديرات زيادة في إيرادات السلطنة لهذا العام، 

والتي من المتوقع أن تنمو بنسبة ٣٪ إلى أكثر من ١٠ مليار ريال ُعماني، على أساس متوسط سعر للنفط يبلغ ٥٨ دوالرâ للبرميل.

ويبلغ إجمالي ا¼نفاق للسنة ١٢٫٩ مليار ريال ُعماني، بزيادة قدرها ٤٠٠ مليون ريال ُعماني مقارنة بميزانية ٢٠١٨م، مما خفض من عجز الموازنة ليصل 

إلى ٢٫٨ مليار ريال ُعماني أو ما يمثل ٩٪ من الناتج المحلي ا¼جمالي، وسيتم تمويل حوالي ٨٦٪ من عجز الموازنة من خالل االقتراض الخارجي 

والداخلي، أما النسبة المتبقية والبالغة ١٤٪ فسيتم تمويلها من االحتياطيات الحكومية.

وفي عام ٢٠١٨م، نما قطاع التعدين بنسبة ١٦٫٤٪، بينما نمت قطاعات الصناعات التحويلية ا�خرى بنسبة ١٤٫٧٪، كما نما قطاع الزراعة والثروة السمكية 

بنسبة ٧٪، والعقارات والتأجير وا�نشطة التجارية بنسبة ٦٫٦٪، وتعكس هذه المؤشرات نمو القطاعات غير النفطية في السلطنة بنسبة ٢٥٪ خالل 

الفترة نفسها لتصل إلى ٢٫٩٥ مليار ريال ُعماني، وبلغ متوسط معدل التضخم لعام ٢٠١٨م على أساس مؤشر أسعار المستهلك حوالي ٠٫٨٨ في المائة.

في هذه ا�ثناء، يدعو خبراء الضرائب والخبراء الماليين الشركات في السلطنة إلى الشروع بالتحضير لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في أقرب 

وقت ممكن، حيث من المتوقع البدء بتطبيق هذا الضريبة في أواخر عام ٢٠١٩م.

القطاع المصرفي

تحتضن السلطنة عددâ متزايدâ من البنوك المحلية وا�جنبية، بما في ذلك العديد من البنوك المتخصصة، فضًال عن العديد من البنوك والنوافذ 

ا¼سالمية التي تقدم خدمتها للسوق المحلية، وفي بداية عام ٢٠١٨م، كان هناك ما مجموعه ١٦ بنكÚ تجاريÚ في السوق الُعمانية، منها سبعة 

بنوك محلية والباقي فروعÚ لبنوك أجنبية، وفي ظل هذا التنوع المدعوم باالستقرار الجيوسياسي، يتوقع أن يرتفع مستوى المنافسة الجتذاب 

الزبائن من سكان السلطنة.

وفي ظل توجه البنوك في مختلف أنحاء العالم إلى التركيز بشكل أكبر على الخدمات. يتعين على البنوك أن تسعى إلى ما هو أبعد من تحقيق 

النمو في محافظ ا¼قراض فقط، وعليها العمل على زيادة مستويات الودائع وتوفير حلول وخدمات جديدة تترك أثرâ في الحياة اليومية للزبائن 

من خالل االرتقاء بمستوى الخدمات إلى أعلى المعايير وتوظيف التكنولوجيا والحلول الرقمية في جميع المجاالت.

وتشير مراجعة أنشطة البنوك التجارية إلى تحقيق نمو سنوي في رصيد االئتمان الممنوح من قبلها بنسبة ٥٫٣٪ في نهاية أكتوبر ٢٠١٨م، كما 

ارتفع االئتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة ٣٫٨٪ ليصل إلى ١٨٫٨ مليار ريال ُعماني بنهاية نوفمبر ٢٠١٨م.

وبلغت القيمة ا¼جمالية الستثمارات البنوك التجارية في ا�وراق المالية ٣٫٢ مليار ريال ُعماني في نهاية أكتوبر ٢٠١٨م. وارتفعت االستثمارات في سندات 

 Úالتنمية والصكوك الحكومية بنسبة ٢٠٫٣٪ على مدار العام لتصل إلى ١٫٤ مليار ريال ُعماني في نهاية أكتوبر ٢٠١٨م. واستثمرت البنوك التقليدية أيض

٢٦٢٫٢ مليون في سندات الخزينة الحكومية، في حين بلغت قيمة استثماراتها في ا�وراق المالية ا�جنبية ١٫١ مليار ريال ُعماني مع نهاية أكتوبر ٢٠١٨م.

ونمت القيمة ا¼جمالية للودائع المسجلة لدى البنوك التجارية بنسبة ٣٫٦٪ لتصل إلى ١٩٫٣ مليار ريال ُعماني في أكتوبر، مقارنة بـ ١٨٫٦ مليار ريال 

ُعماني في العام السابق. وارتفعت قيمة الودائع الحكومية لدى البنوك التقليدية بنسبة ٩٫٧٪ حيث وصلت إلى ٥٫٣ مليار ريال ُعماني، في حين 

ارتفعت ودائع المؤسسات العامة لدى البنوك التقليدية بنسبة ٢١٫٢٪ إلى ١٫٢ مليار ريال ُعماني خالل الفترة نفسها. واستحوذت ودائع القطاع 

الخاص على ٦٤٫٢٪ من إجمالي الودائع لدى البنوك التقليدية في عام ٢٠١٨م، لتسجل بذلك تراجعÚ طفيفÚ بنسبة ٠٫٣٪ حيث بلغت ١٢٫٤ مليار ريال 

بنهاية أكتوبر ٢٠١٨م. وبلغ رأس المال ا�ساسي واحتياطيات البنوك التقليدية بنهاية أكتوبر العام الماضي ٤٫٥ مليار ريال ُعماني.

وقدمت البنوك والنوافذ المصرفية ا¼سالمية تمويالت بلغت قيمتها ٣٫٥ مليار ريال ُعماني بنهاية أكتوبر ٢٠١٨م مقارنة بـ ٢٫٩ مليار ريال ُعماني 

خالل الفترة نفسها من عام ٢٠١٧م، كما ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ ا¼سالمية بنسبة ١٢٫٥٪ ليصل إلى ٣٫٢ مليار ريال ُعماني بنهاية 

أكتوبر ٢٠١٨م مقارنة بـ ٢٫٩ مليار ريال ُعماني بنهاية أكتوبر ٢٠١٧م، وبلغ إجمالي أصول البنوك والنوافذ ا¼سالمية مجتمعة ٤٫٣ مليار ريال ُعماني 

بنهاية أكتوبر ٢٠١٨م، تمثل ١٣٪ من أصول النظام المصرفي.
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وبشكل عام، حافظ القطاع المصرفي عام ٢٠١٨م على قوته وواصل دعمه لجهود وخطط التنويع االقتصادي وتلبية احتياطات التمويل. وتسلط 

الميزانية العمومية المجمعة للبنوك التجارية وا¼سالمية معÚ الضوء على الحركة المالية النشطة ضمن النظام المصرفي في ُعمان.

٢٠١٨م،  نوفمبر  في  ريال  مليار   ٢٩٫٣ إلى  ٢٠١٧م  نوفمبر  في  ُعماني  ريال  مليار   ٢٧٫٧ من   ٪٥٫٧ بنسبة  التجارية  البنوك  أصول  إجمالي  ارتفع  كما 

واستحوذت التمويالت االئتمانية على ٧٣٫٤٪ من إجمالي ا�صول، محققًة زيادة بنسبة ٤٫٧٪، حيث وصلت إلى ٢١٫٥ مليار ريال ُعماني في نوفمبر 

٢٠١٨م، ونما االئتمان المقدم للقطاع الخاص بنسبة ٣٫٨٪ ليبلغ ١٨٫٩ مليار ريال ُعماني بنهاية نوفمبر ٢٠١٨م، في حين ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 

٤٫٩٪ إلى ١٩٫٥ مليار ريال ُعماني بنهاية نوفمبر ٢٠١٨م.

وبنهاية نوفمبر ٢٠١٨م، ارتفع عرض النقد المحدود (M١) عند قياسه على أساس سنوي، بنسبة ٠٫٤٪ ليصل إلى ٥٫٠ مليار ريال ُعماني، ومع ذلك، 

ارتفعت نسبة أشباه النقود (الودائع �جل وودائع االدخار بالريال الُعماني، وشهادات ا¼يداع المصدرة من البنوك وودائع الهامش والودائع المقومة 

ُعماني  ريال  النقود) ١٦٫٧ مليار  إلى أشباه  با¼ضافة   M١ (بمعنى  الواسع  النقد  الفترة نفسها. وبلغ عرض  ا�جنبية) بنسبة ٥٫٣٪ خالل  بالعمالت 

بنهاية أكتوبر ٢٠١٨م، مسجًال ارتفاعÚ بنسبة ٣٫٨٪ خالل تلك الفترة.

وفيما يتعلق بأسعار الفائدة المحلية للبنوك التجارية، ارتفع متوسط سعر الفائدة المرجح على الودائع بالريال من ١٫٦٧٪ في أكتوبر ٢٠١٧م إلى 

١٫٨١٪ في أكتوبر ٢٠١٨م، في حين ارتفع المتوسط المرجح لسعر الفائدة لËقراض بالريال الُعماني من ٥٫١٩٪ إلى ٥٫٢٩٨٪ خالل الفترة ذاتها.
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المالية

يتولى فريق الدائرة المالية مجموعة من المسؤوليات الهامة التي تشمل ما يلي:

• توفير معلومات إدارية دقيقة ومفصلة وفي وقتها المناسب تفيد في صنع القرارات، بما في ذلك معلومات للجنة ا�صول والخصوم،

•  ضمان وجود إطار رقابة داخلي قوي كخط دفاع ثان.

الشركات  قانون  ومتطلبات   (IFRS) الدولية  المالية  التقارير  معيار  وبحسب  المناسب  الوقت  وفي  بدقة  والتنظيمية  المالية  التقارير  •  تقديم 

التجارية العماني لعام ١٩٧٤م، والهيئة العامة لسوق المال، واللوائح المعمول بها في البنك المركزي العماني.

•  إدارة أنشطة عالقات المستثمرين في البنك.

•  ضمان االمتثال لقانون الضرائب المعمول به.

•  إدارة سجل حسابات الدائنين وا�صول الثابتة.

النتائج المالية 

بلغ صافي ا�رباح عن السنة المالّية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م ٢٩,٣٦٦ مليون ريال ُعماني، بزيادة وقدرها ١٥٫٩٣٪ مقارنة مع نفس الفترة خالل 

العام الماضي، وخالل ٢٠١٨م، سجل البنك ارتفاعÚ في صافي عائدات الفوائد بلغت نسبته ١٨٫٧١٪ لتصل قيمتها إلى ٥٦,٦٥١ مليون ريال ُعماني 

مقارنة مع ٤٧,٧٢١ مليون ريال ُعماني في عام ٢٠١٧م، كما سجلت ا�رباح التشغيلية للبنك ارتفاعÚ حيث بلغت قيمتها ٥٤,٥٥٣ مليون ريال ُعماني 

بالمقارنة مع ٤١,٦١٨ مليون ريال ُعماني عن عام ٢٠١٧م، وذلك بارتفاع وقدره ٣١٫٠٨٪. 

هذا وقد عزز البنك بنهاية ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م محفظته االئتمانية لتصل إلى ٢٫٣٤١ مليار ريال عماني، في حين بلغت ودائع الزبائن ١٫٨١٨ مليار ريال 

عماني، في زيادة نسبتها ٨٫٩٦٪ و ١٠٫٦٨٪ على التوالي، وارتفعت حصة البنك من قروض القطاع الخاص إلى ١٠٫٣٪ في نهاية ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م من 

١٠٫١٪ في ٢٠١٧م، فيما بلغت حصة البنك من إجمالي ودائع القطاع الخاص ٧٫٩٨٪ مقارنة مع ٨٫٤٥٪ في ٢٠١٧م، وبلغ العائد ا�ساسي للسهم ١٠٫٩١٨ 

بيسة/السهم في العام ٢٠١٨م، مقارنة مع ١٢٫٧٧٦ بيسة/السهم في ٢٠١٧م.

صافي إيرادات الفوائد

بلغ النمو في صافي إيرادات الفوائد ما نسبته ١٨٫٧١٪، ويعود الفضل في هذا ا¼نجاز إلى ارتفاع العوائد والنمو في محفظة القروض وتحسين إدارة 

الميزانية العمومية، وبالمقابل ارتفعت بشكل جزئي تكاليف التمويل بسبب تراجع السيولة في السوق، وبلغ متوسط إيرادات الفائدة ٢٫٠٧٪ مع 

متوسط عائدات الفائدة بنسبة ٤٫٧٧٪ ومتوسط إجمالي مصاريف الفوائد بـ٣٫١٥٪، كما بلغ صافي الدخل لصحار ا¼سالمي من عمليات التمويل 

واالستثمار ٤٫٦٥٨ مليون ريال عماني في العام ٢٠١٨م، مقارنة مع ٣٫٧٧٣ مليون ريال عماني في عام ٢٠١٧م.

إيرادات التشغيل اàخرى

بلغت إيرادات التشغيل ا�خرى ٣٣٫١٢٩ مليون ريال عماني مقارنة مع ٢٤٫٩٢٢ مليون ريال عماني في عام ٢٠١٧م، وذلك بارتفاع وقدره ٣٢٫٩٣٪. حيث 

اشتملت بشكل أساسي على الرسوم والعموالت، وصافي العوائد من معامالت الصرف ا�جنبي، واسترداد الديون المتعثرة خالل الفترة السابقة، 

ودخل توزيعات ا�رباح، وسيواصل بنك صحار تركيزه على تنمية الدخل القائم على هذه النوعية من ا¼يرادات.

مصروفات التشغيل

والتكاليف  بها،  المرتبطة  والتكاليف  الموظفين  رواتب  تتضمن  والتي  بالبنك،  الجارية  العمليات  إجراء  لنفقات  التشغيلية  المصاريف  تشمل 

با¼عالنات  المتعلقة  ا�خرى  ا¼دارية  المصاريف  إلى  إضافة  إسالمية)،  فروع  و٧   Úتجاري  Úفرع  ٣٠)  Úفرع  ٣٧ من  المكونة  البنك  لشبكة  التشغيلية 

والمسائل القانونية واالتصاالت واستهالك ا�صول الثابتة، وبلغت نسبة الزيادة في مصروفات التشغيل للبنك ١٤٫٦٢٪ من ٣٤٫٧٩٨ مليون ريال 

عماني في عام ٢٠١٧م، إلى ٣٩٫٨٨٥ مليون ريال عماني في العام ٢٠١٨م، وقد بلغ عدد موظفي البنك في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م ٨٠٤ موظفين مقارنة 

مع ٧٢٦ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م، أما نسبة تكلفة الدخل فقد استقرت عند ٤٢٫٢٣٪ للعام ٢٠١٨م مقارنة مع ٤٥٫٥٤٪ في العام ٢٠١٧م.
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االعتمادات المالية

ارتفع االعتماد المالي لخسائر االئتمان بنسبة ٧٢٫٢٤٪ ليصل إلى ٢٠٫١٢٣ مليون ريال عماني خالل عام ٢٠١٨م مقارنة مع ١١٫٦٨٣ مليون ريال عماني 

في عام ٢٠١٧م، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض قيمة االعتماد المالي لبعض أهم الزبائن من الشركات، وقد طّبق البنك معيار التقارير 

المالية الدولية رقم ٩ (IFRS9) لحساب خسائر االئتمان المتوقعة، وقد طّبق البنك هذا المعيار �ول مرة في ٢٠١٨م مع اعتبار تأثيرات العام السابق 

على أنها تعديالت على ا�رباح االفتتاحية المحتفظ بها.

اàصول

ريال عماني  ريال عماني، و٢٫٢٥٢ مليار  ٣٫٠٤٦ مليار  ٢٠١٨م ما قيمته  ٣١ ديسمبر  القروض والسلفيات في  البنك وصافي  إجمالي أصول  بلغ 

التوالي. على 

رأس المال النظامي

تم حساب نسبة رأس المال النظامي للبنك وفقÚ للمبادئ التوجيهية التي تم تحديدها من قبل بنك التسويات الدولية (BIS) بنسبة ١٥٫٠٤٪ 

في نهاية ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م وذلك بعد ا�خذ بعين االعتبار احتساب ٦٪ كتوزيعات ا�رباح النقدية المقترحة، وبينما تبلغ النسبة المطلوبة من 

قبل بنك التسويات الدولي ٨٪. تشترط لوائح البنك المركزي العماني أن تحافظ البنوك على معدل كفاية لرأس المال الكافي بنسبة ١٢،٨٧٥٪ 

من  المال  ورأس  عماني،  ريال  مليون   ٣٧٣٫٥٢ المال  لرأس  ا�ول  المستوى  من  الدين  سندات  وبلغت  أكثر،  أو   (٪١٫٨٧٥ ضمان  هامش  (مع 

على  أخرى   ٪١٠ إلى  إضافة   ،٪٥ بنسبة  نقدية  أرباح  بتوزيع  ٢٠١٧م   عام  خالل  البنك  قام  وقد  عماني،  ريال  مليون   ٥٣٫٠٧ الثاني  المستوى 

أسهم.  شكل 

إدارة السيولة

تمويل  بإعداد مصادر  ا¼دارة  وللحد منها، قامت  بالتزاماته عند حلول استحقاقها،  الوفاء  البنك من  السيولة هي مخاطر عدم تمكن  مخاطر 

متنوعة، وإدارة ا�صول مع ا�خذ في االعتبار مسألة السيولة ومراقبتها على أساس يومي، وبلغت نسبة النقد وا�رصدة لدى البنك المركزي، 

وسندات الخزينة، وشهادات ا¼يداع التي تم ا¼عالن عنها من قبل البنك المركزي العماني ١٤٫٦٣٪ من إجمالي ا�صول، و٢٤٫٥٢٪ من إجمالي الودائع 

المالية  البيانات  من  (د٢)  رقم   ا¼يضاح  في  االلتزامات  استحقاق  عن  التفصيلية  المذكرة  في  موضح  هو  وكما  ٢٠١٨م،  ديسمبر   ٣١ في 

. ية لسنو ا
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االستراتيجية

بداية جديدة

مّثل عام ٢٠١٨م عالمة فارقة في مسيرة البنك، حيث وضع الرئيس التنفيذي للبنك الفاضل أحمد المسلمي خطة استراتيجية طويلة ا�جل تبدأ 

بخطة قصيرة المدى تركز على تنفيذ مجموعة من ا�ولويات. وقد جاءت هذه االستراتيجية لتواصل مع ما أسسه البنك من سمعة قوية في 

السوق، حيث تهدف إلى تمكينه من تحقيق مزيد من النمو من خالل تحسين مستوى ا�داء في أعماله ا�ساسية في ظل التحديات االقتصادية 

الحالية، وتزايد المنافسة، مع مواصلته المساهمة ا¼يجابية في االقتصاد الوطني.

استراتيجية خمسية قوية

نجح صحار الدولي خالل عام ٢٠١٨م في صياغة استراتيجية خمسية جديدة، تعزز مكانته وتعطيه دفعة أقوى نحو المستقبل، حيث تضمنت 

االستراتيجية الجديدة إعادة صياغة الرؤية والرسالة، وا�هداف، والمبادئ التي يلتزم بها، والتعهد تجاه الزبائن، والشخصية التي تمثّل البنك، 

والسلوكيات التي ينهجها، وتهدف االستراتيجية الجديدة إلى تقديم مفهوم جديد للصيرفة في ا�سواق المحلية والدولية من خالل تعهده 

التغيرات. وتجاوز توقعاتهم من خالل توسيع نطاق  الزبائن وتطلعاتهم في عالم متسارع  بتقديم خدمات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات 

الخدمات والمنتجات المقدمة إلى مجاالت غير تقليدية في القطاع المصرفي، ورفع المعايير بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية في القطاع 

الخدمي وليس في القطاع المصرفي فحسب.

العليا، وذلك بهدف مواءمة جميع  ا¼دارة  أعضاء جدد في  تماشيÚ مع تعيين   âجديد Úالبنك هيكًال تنظيمي االستراتجية، وضع  وتمهيدâ لهذه 

ا�قسام والوحدات مع ا�هداف المشتركة التي ستساهم في تحقيق االستراتيجية الجديدة للبنك، كما قام البنك بإعداد مبادرات جديدة في 

كل قسم من أقسامه لضمان زيادة الربحية، مع تركيزه على رفع مستوى الكفاءة المتعلقة با�صول والودائع، وإطالق منتجات لقطاع الشركات 

الدولية، ال سيما فيما  بالمعايير  والتزامه  المالية  البنك على مرونته  إلى ذلك، حافظ  با¼ضافة  االستدامة،  بصفتها عنصرâ أساسيÚ في تحقيق 

يتعلق بمتطلبات مبادئ بازل للعمل المصرفي.

التزامه  الدولي على  أكد صحار  للبنك.  الجديدة  الهوية  إطالق  بعد  لمبادراته  واالستدامة  والجودة  االبتكار  نحو  التوجه  تعزيز  ومن خالل 

المجال. وفي عام ٢٠١٨م، تمّكن  الوطنية في هذا  التوجهات  االئتمان في السوق بما يدعم  بتطوير منتجاته وخدماته ودعم احتياجات 

البنك من تحسين مستوى الربحية ونوعية ا�صول، وعمل على إنشاء وحدة مخصصة للحسابات المتعثرة، وأعاد هيكلة إجراءاته في 

التعامل مع مخاطر الحسابات المتعثرة من خالل تحسين عملية التوثيق. والعائد على المحفظة، وتغطية القروض المتعثرة بما يتناسب 

مع المتوسط السوقي، واستطاع البنك خالل العام تحصيل رسوم استثنائية. في حين أطلق مبادرة جديدة تتعلق بالحسابات الجارية 

وحسابات االدخار. وكل ذلك بهدف تنويع مصادر الدخل، بما في ذلك االستثمار في منتجات الـتأمين واستقطاب زبائن أكثر ضمن المعامالت 

المصرفية الخاصة، وزبائن بطاقات االئتمان.

ومع تزايد التحول الرقمي لدى الشركات العاملة في قطاعات مثل االتصاالت والتجارة ا¼لكترونية والسياحة والسفر، على سبيل المثال ال الحصر، 

بدأت هذه الشركات بالعمل تدريجيÚ على تقديم وتسهيل العديد من الخدمات المصرفية. وبالتالي، باتت البنوك تواجه منافسة أكبر ال تنحصر 

ضمن القطاع المصرفي، بل من العبين جدد يوفرون خدمات مخصصة مثل المدفوعات والتسهيالت االئتمانية والتأمين وغيرها.

الرقمية  التقنيات  أحدث  وتوظيف  الزبائن،  خدمة  بمستويات  االرتقاء  على  التركيز  الدولي  صحار  سيواصل  الجديدة،  استراتيجيته  ضوء  وعلى 

لتحسين كفاءة وسرعة تقديم الخدمات والمنتجات، واالستفادة القصوى من آراء الزبائن ومالحظاتهم لتطوير ما يقدمه للزبائن. وتماشيÚ مع 

تطلعاته وأهدافه في مجال التحول واالبتكار الرقمي، عزز البنك إنجازاته المستمرة في تقييم الفرص االستراتيجية، وتطوير منتجات وخدمات 

جديدة وفريدة. فضًال عن تعزيز قنوات التواصل مع الزبائن والحفاظ على تنافسيته في السوق.
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آفاق واعدة

يتوقع صحار الدولي زيادة الطلب على التمويل من قبل قطاع الشركات بفضل التحسن المتوقع في أسعار النفط والتزام الحكومة بمواصلة 

التركيز على مشاريع البنية التحتية إلى جانب االستثمارات في قطاعات رئيسية ضمن خطة التنويع االقتصادي، وفي هذا الصدد، يتمتع صحار 

الدولي بوضع مثالي سيمكنه من تعزيز تمّيزه في السوق واستغالل الفرص المستقبلية ولعب دور أكبر في دعم االقتصاد الوطني واالستمرار 

في توفير القيمة المضافة لجميع ذوي العالقة.

التي توفرها  الفرص  الدخل واالستفادة من  بتنويع مصادر   Úالبنك ملتزم الربحية، سيظل  السوق ومواصلة تحقيق  وللحفاظ على حصته في 

خطط التنويع االقتصادي في السلطنة. فضًال عن مواصلة البحث عن فرص جديدة في قطاع التجزئة، وفي الوقت نفسه زيادة مشاركته في 

استثمارات القطاعين العام والخاص، بما في ذلك فرص التمويل المشترك، وسعيÚ منه إلى تحسين إدارة المخاطر قام صحار الدولي بتشكيل 

لجان داخلية متخصصة التخاذ خطوات استباقية بدالً من وضع ضوابط لالستجابة.

 Úلمكافأة التوفير في حسابات االدخار، جنب Úمع سعيه لتعزيز حجم الودائع، عزز البنك من جودة الخدمات المقدمة وأطلق كذلك برنامج Úوتماشي

أعلى فيما  إلى تحقيق مستويات  البنك  الذي يسعى فيه  الوقت  أكبر، وفي  أعيد إطالقها بكفاءة  التي  المنتجات  إلى جنب مع مجموعة من 

يتعلق بجودة االئتمان والودائع، يواصل البنك تركيزه على تعزيز عالقاته مع جميع الشركاء والزبائن والجهات ذات العالقة، مع التركيز بشكل 

أكبر على قطاع الشركات، ومن خالل دراسة كل حالة وكل اتفاق على حدة لضمان تحقيق عائد أعلى على االستثمار على المدى الطويل. يواصل 

صحار الدولي عمله الدؤوب لالستمرار في تحقيق نتائج إيجابية من خالل توفير منتجات وخدمات تعطي قيمة مضافة لكل زبون، وال تقتصر على 

استقطابهم وحسب.  

لتقديم مفهوم جديد  الهادفة  التقنيات  أحدث  لتبني  ووجود خطط  السوق،  في  المهني  بتميزها  لها  عليا مشهود  إدارة  وجود  وفي ظل 

ليكون مؤسسة خدمية  وأهدافه  البنك  رؤية  المصرفي، ومواءمة كل هذه مع  العمل  أهداف واضحة في  والتركيز على  المصرفية،  للخدمات 

ُعمانية الطابع عالمية الريادة تسعى إلى مساعدة المجتمع وأفراده للنمو واالزدهار، بات صحار الدولي يشق طريقه بثبات للريادة في السوق فيما 

يتعلق بكفاءة الخدمات المقدمة لزبائنه من ا�فراد والمؤسسات على حد سواء، كما حرص البنك أن تساهم خطط التحول االستراتيجي لديه 

بشكل إيجابي في تعزيز االقتصاد الوطني وفي جهود التنمية االجتماعية واالقتصادية للبالد.

الخدمات المصرفية للمؤسسات

تعمل إدارة الخدمات المصرفية للمؤسسات على تلبية المتطلبات المختلفة والمتنوعة للشركات التي لها تأثير إيجابي على االقتصاد المحلي، 

للشركات  المحلية  التجارية  ا�نشطة  والتركيز على  الزبائن  المختلفة من  الشرائح  احتياجات  تلبية  أدائها على صعيد  انعكس في  الذي  ا�مر 

الكبيرة والمتوسطة والناشئة والصغيرة والمتوسطة. 

وتنضوي تحت إدارة الخدمات المصرفية للمؤسسات ست وحدات رئيسية هي:

• الخدمات المصرفية للشركات الكبيرة

• الخدمات المصرفية للشركات المتوسطة

• الخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

• التجارة الخارجية

• مجموعة المؤسسات المالية والبنوك المراسلة

• المبيعات والمنتجات المصرفية الخاصة بالشركات والمؤسسات

ويقدم صحار الدولي من خالل هذه الوحدات المختلفة خدمات ومنتجات مصرفية تلبي احتياجات مختلف شرائح الزبائن، وكجزء من استراتيجيتها 

لتطوير الموارد، عملت وحدة الخدمات المصرفية للمؤسسات على توظيف كادر يتمتع بخبرات تمتد لسنوات طويلة في مجال ا�عمال، وعلى 

يتناسب مع  بما  للشركات  االستشارة  لتقديم خدمات  الالزمة  المهارات   Úأيض الفريق  الزبائن. ويمتلك هذا  السوق ومتطلبات  تامة بوضع  دراية 

احتياجاتها المالية، وقد تم تشكيل الوحدة والخدمات التي تقدمها بما يمكنها من أداء مهامها بكفاءة لدعم الشركات وتطويرها خالل المراحل 
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المختلفة لنمو هذه الشركات، بدءâ من تقديم ا¼رشاد للمؤسسات الصغيرة ونموها لتكون ضمن قطاع الشركات الناشئة، ثم المتوسطة، وصوالً 

إلى مستوى الشركات الكبيرة، كما أثبتت الوحدة قدرتها على توفير الدعم المناسب للمشاريع الكبيرة التي تحتاج إلى تمويل مشترك، حيث 

نجحت إدارة الخدمات المصرفية للمؤسسات منذ إنشائها في كسب ثقة الزبائن من خالل تميزها في إنجاز المعامالت بوقت قياسي، والتركيز 

على جميع احتياجات الفئات المختلفة من الزبائن، وتقديم االستشارة للشركات. عالوة على ذلك، تميزت إدارة الخدمات المصرفية للمؤسسات 

أي  الشركة من أجل ضمان تسهيل سير عملها بدون  احتياجات  لتلبي   Úبتقديمها خدمات ومنتجات وحلول مصرفية تم تصميمها خصيص

عوائق فيما يتعلق بالخدمات المصرفية.

وعلى مر السنين، نجحت إدارة الخدمات المصرفية للشركات من اكتساب سمعة رائدة بفضل سرعتها الفائقة في تقديم الخدمات ونهجها 

المركز، وخدمات االستشارات التي تقدمها والمنتجات التي تقدمها بما يتناسب مع حاجة كل مؤسسة على حدة، با¼ضافة إلى ذلك، تتميز إدارة 

الخدمات المصرفية للشركات بتقديمها لحلول متنوعة وتصميم منتجات ائتمان مالئمة لتمكين أي شركة من ضمان تشغيل وتنفيذ عملياتها 

بكل سالسة.

وحدة الخدمات المصرفية للشركات الكبيرة

تفخر وحدة الخدمات المصرفية للشركات الكبيرة بنجاحها في تحقيق نمو متواصل منذ تأسيسها، حيث ساهمت هذه الوحدة في تعزيز سمعة 

البنك كواحد من أكثر البنوك المفضلة لدى الزبائن من الشركات والمؤسسات في السلطنة من ناحية توفير خدمات وحلول مالية للشركات 

البيع بالتجزئة، والتعدين، وغيرها الكثير من  البنية ا�ساسية، ومشاريع  الكبرى العاملة في قطاعات مختلفة كقطاع النفط والغاز، ومشاريع 

التنوع  خطط  بدفع  الوحدة  أعمال  خالل  من  الدولي  صحار  ساهم  ذلك،  إلى  وبا¼ضافة  الوطني،  االقتصاد  في  الحيوية  ا�همية  ذات  المشاريع 

االقتصادي الوطنية في السلطنة من خالل الدعم الكبير لمشاريع ذات القيمة االقتصادية العالية في قطاع الضيافة، وقطاع الصحة. فضًال عن 

دعم عدد من الجامعات والكليات الخاصة ومؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان.

ويعود الفضل في ا¼نجازات التي يحققها صحار الدولي إلى تفاني موظفيه والتزامهم، والنهج االستباقي الذي يتبعونه للتعرف على االحتياجات 

المالية للشركات الكبرى؛ حيث حرص البنك على تطوير مهارات موظفيه عبر البرامج التدريبية الحديثة والتطوير المستمر، إلى جانب الخبرات 

العملية على رأس العمل، ونتيجة لذلك استطاع البنك تطوير معرفة ومهارات موظفي الوحدة الذين يشكل العمانيون النسبة ا�كبر منهم، 

وساعدتهم هذه الخبرات والمهارات في تقديم االستشارة الرائدة على مستوى السوق لزبائن البنك، مع التركيز على مساهمة جهود البنك 

النفط  الرئيسية ا�خرى مثل قطاع  البنك في عام ٢٠١٩م تعزيز جهوده لدعم القطاعات  في تطوير القطاعات المختلفة لالقتصاد، وسيواصل 

والغاز، ومشاريع البنية ا�ساسية، والمشاريع الحكومية، وقطاع السياحة، وقطاع الصحة، وقطاع التعليم، مع التركيز على دعم جهود التنويع 

االقتصادي في القطاعات غير النفطية.

وقد قام صحار الدولي بتمويل عدد من مشاريع التوسعة للمرافق والمؤسسات التعليمية، فضًال عن عدد من المشاريع الصناعية ذات ا�همية 

 .âكبير Úاالقتصادية الكبرى، وتشمل استراتيجية الوحدة توسيع نطاق خدماتها في كل من صحار وصاللة حيث القت هذه الخدمات استحسان

وفتحت للبنك أبوابÚ للتوسع من خالل عالقات جديدة في الدقم، ونزوى، وصور، والبريمي.

وبالتنسيق مع بقية الوحدات، تركز وحدة الخدمات المصرفية للشركات الكبيرة على تقديم خدماتها االستشارية بشكل أساسي، وقد القى هذا 

التوجه والتركيز استحسان المؤسسات والسوق بشكل عام، وهو ما لمسه البنك من خالل مستويات الرضى العالية لدى لزبائن. با¼ضافة إلى 

الصورة المعززة لصحار الدولي كمؤسسة تقدم خدمات ذات جودة عالية على مدى السنوات الماضية للبنك.

إدارة الخدمات المصرفية للشركات المتوسطة

التي ال تصنف  الحجم  الشركات متوسطة  المصرفية لقطاع  االحتياجات  تلبية  المتوسطة بهدف  للشركات  المصرفية  الخدمات  إدارة  تأسست 

ضمن الشركات الكبيرة أو الصغيرة، ولكن لديها احتياجات مالية خاصة. هذه الشركات التي تكون غالبÚ في بدايات رحلتها االستثمارية أو في 

مرحلة النمو، تحتاج إلى خدمات دعم وتوجيه متخصصة في جوانب إدارة االلتزامات، فضًال عن جوانب التمويل التجاري، وإدارة العمالت ا�جنبية، 

وإدارة ا¼يرادات والنقد. وبفضل جهود إدارة الخدمات المصرفية للشركات المتوسطة، نجح صحار الدولي في خلق ا�ثر المنشود من خالل تركيزه 

المستمر على توفير منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة للزبائن من الشركات متوسطة الحجم.
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العقاري  القطاع  ذلك  في  بما  الوطني،  لالقتصاد  بالنسبة  ا�ولوية  ذات  القطاعات  مختلف  من  شركات  تضم  إقراض  محفظة  الوحدة  تمتلك 

 âكبير Úوالصناعات التحويلية والخدمات والتجارة (البيع بالجملة والبيع بالتجزئة) والمقاوالت والنفط والغاز، وخالل عام ٢٠١٨م، حققت الوحدة نجاح

 Úفي استقطاب الكثير من الزبائن من الشركات العاملة في هذه القطاعات الحيوية، وعلى الرغم من الوضع االقتصادي، ظل أداء الوحدة قوي

واستطاعت المحافظة على حجم ا�صول وجودتها خالل العام، وتتمتع الوحدة، التي تضم فريقÚ من الموظفين الُعمانيين ذوي الكفاءة والخبرة 

العالية، بوضع جيد ولديها من الموظفين الماهرين ما يلبي احتياجات مختلف القطاعات. وفي الوقت نفسه، تحرص على التعاون ا¼يجابي مع 

الكبيرة، ووحدة  للشركات  المصرفية  الخدمات  إدارة  بما في ذلك  للمؤسسات،  المصرفية  الخدمات  إدارة  المنضوية تحت مظلة  الوحدات  باقي 

الخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووحدة التجارة الخارجية.

كما تقدم وحدة الخدمات المصرفية للشركات المتوسطة خدماتها بشكل فاعل لمؤسسات هذا القطاع بشكل عام، والتجار في القطاعات 

االقتصادية الرئيسية مثل النفط والغاز، وشركات المقاوالت، وشركات التجارة والمقاولين الفرعيين في مشاريع البنية ا�ساسية، با¼ضافة إلى 

في  للُعمانيين  العمل  فرص  زيادة  صعيد  على  إيجابي  بشكل  الوحدة  هذه  عمل  وينعكس  السوق،  في  سمعة  وذات  معروفة  أخرى  جهات 

القطاعات االقتصادية المنتجة.

كما تعمل وحدة الخدمات المصرفية للشركات المتوسطة على تسهيل مشاركة ممثلي ا¼دارة العليا لهذه الشركات المتوسطة في مختلف 

الملتقيات وحلقات العمل لمساعدتهم على البقاء على اطالع دائم وتبادل الخبرات والمعارف مع مختلف المشاركين اÿخرين.

وال يزال ا�فق مفتوحÚ لفرص استقطاب زبائن جدد في ظل االستثمارات المزمعة في مختلف مشاريع البنية ا�ساسية والقطاعات في إطار البرنامج 

الوطني لتعزيز التنويع االقتصادي (تنفيذ)، وبالنظر إلى المستقبل، تسعى الوحدة إلى تنويع محفظة قروضها وزيادتها للشركات العاملة في 

القطاعات المحددة في برنامج «تنفيذ» والمرتبطة بمشاريع البنية ا�ساسية، وتعتبر الوحدة نفسها شريك عمل مع زبائنها المرتبطين بهذه 

القطاعات، حيث تعمل باستمرار على تزويدهم بخدمات شاملة تلبي احتياجاتهم، مع مشاركة خبرتها ومعرفتها، ناهيك عن تزويدهم بمنتجات 

وحلول مصرفية مصممة خصيصÚ لهذا القطاع بما يلبي متطلباتهم اليومية.

زبائنها  ورضا  التميز في خدمة  أعلى معايير  إلى  للوصول  الرقمية  المصرفية  للخدمات  توظيفها  تعزيز  إلى  الوحدة  تتطلع  القادم،  العام  في 

الحاليين والمستقبليين لتعزز من مكانتها ومكانة البنك كأفضل الشركاء في السوق.

الخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تركز وحدة الخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البنك بشكل أساسي على تعريف قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

بالخدمات والمنتجات المصرفية المتاحة لهم وكيفية االستفادة منها، كما تعمل هذه الوحدة على تقديم الخدمات االستشارية للمؤسسات 

الجديدة والناشئة في السلطنة، حيث استطاعت بالفعل أن تبرز في هذا القطاع وأن تحظى بثقة المؤسسات بشكل كبير، حيث يواصل صحار 

الدولي من خالل الوحدة تطبيق توجيهات الحكومة الرامية إلى تقليل االعتماد على قطاع النفط والغاز والتركيز على القطاعات االقتصادية ا�خرى 

وبالتحديد قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبدءâ من عام ٢٠١٧م، عملت وحدة الخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

لتكون الشريك ا�مثل للشركات الناشئة في النواحي المصرفية، وتوفير الحلول ا�فضل لهم ¼طالق أعمالهم، فضًال عن تدريبهم على إدارة 

المخاطر التي قد تواجه ا�عمال التجارية وكيفية التنبؤ بها مبكرâ عبر إطالعهم وتنبيههم على عالمات ا¼نذار المبكرة وبالتالي تالفي ا�ضرار 

المالية وغيرها. كما عمل فريق هذه الوحدة على تعزيز «نهج محطة مصرفية واحدة» الذي يلبي كافة احتياجات الزبائن من المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة، عبر تعريفهم بمختلف المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك والتي تلبي كافة متطلبات أعمالهم المصرفية والمالية، وتتوافر 

خدمات وحدة الخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كافة فروع صحار الدولي.

الجهود  هذه  وتوجت  دعمها،  على  وحرص  والمتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات  والمبادرات  المشاريع  من  العديد  في  البنك  شارك  ٢٠١٨م،  العام  وفي 

بتكريم البنك بجائزة مقدمة من مجموعة شركات الزبير تقديرâ لمساهماته وإنجازاته في تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة.

وعلى الرغم من الظروف االقتصادية الصعبة التي أثرت على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، واصلت الوحدة تركيزها على تنمية محفظتها 

المقدمة للقطاع، حيث استمرت كذلك بالتوسع من خالل استقطاب عدد من الموظفين الُعمانيين من ذوي الخبرة والمهارات المتقدمة فضًال 

عن تقديم مجموعة واسعة من المنتجات بما فيها تمويل رأس المال، والمشاريع، وا�صول، با¼ضافة إلى خدمة خصم الفواتير وإدارة االئتمان.
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التجارة الخارجية

يوفر فريق التجارة الخارجية مجموعة متنوعة من الحلول المخصصة في مجال تمويل التجارة والمدفوعات وإدارة النقد إلى زبائنه من الشركات 

لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، ويدعم الفريق خدمات تمويل التجارة الخاصة بنافذة الصيرفة ا¼سالمية للبنك كذلك.

االحتياجات  تلبية  الدولي على  التي تختلف عن غيرها، ولذلك يحرص صحار  الخاصة  المالية  احتياجاتها  تجارية  أن لكل مؤسسة  البنك  ويدرك 

الواسعة  المجموعة  بفضل  وذلك  التجارة،  لتمويل  مركبة  منتجات  أو  بسيطة  دفع  خدمات  كانت  سواء  والزبائن  الشركات  لمختلف  المتنوعة 

والمتنوعة من الحلول والمنتجات التي تضمن لكل زبون تلبية احتياجاته وخدمته على أعلى مستوى من مستويات الرضى.

خالل عام ٢٠١٨، وضمن جهوده لتعزيز تجربة الزبائن، حافظ فريق التجارة الخارجية في البنك على التزامه بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات 

بسرعة وكفاءة عاليين، حيث التزم بإصدار خطابات االعتماد والضمانات للزبائن في وقت قياسي مدته ٣٠ دقيقة فقط، عند تقديم الزبون لجميع 

الوثائق المطلوبة من قبل البنك.

وتركز وحدة التجارة الخارجية اÿن على رقمنة العمليات وأتمتتها من أجل تحسين تجربة الزبائن واالرتقاء بها وتقليص الوقت ا¼جمالي المطلوب 

¼نجاز المعامالت، ويجري العمل حاليÚ على إنشاء مكاتب مخصصة في الفروع ومنصة إلكترونية مخصصة لخدمة الزبائن سيتم إطالقها خالل 

هذا العام ٢٠١٩م.

ويحرص فريق التجارة الخارجية على التواصل والتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية بتشجيع التجارة وتحفيزها مثل الهيئة العامة لترويج 

االستثمار وتنمية الصادرات (إثراء)، ووكالة ضمان ائتمان الصادرات الُعمانية (كريدت ُعمان)، وغرفة تجارة وصناعة ُعمان لتعريف مجتمع ا�عمال 

والشركات في جميع أنحاء السلطنة بالخبرات والمعرفة الفنية التي يمتلكها البنك ليستفيدوا منها.   

مجموعة المؤسسات المالية والبنوك المراسلة

استمرت مجموعة المؤسسات المالية بتقديم الدعم للبنك مع نمو شبكة البنوك ا�جنبية التي يرتبط معها صحار الدولي بعالقات مصرفية، 

حيث قامت هذه الوحدة ببحث أوجه التعاون مع عدد من البنوك ا�خرى حول العالم لتعزيز عمليات التحويالت المالية والتجارة والخزينة والتمويل 

المشترك لúعمال والقروض المشتركة لصحار الدولي، وكذلك صحار ا¼سالمي -النافذة ا¼سالمية لصحار الدولي.

كما عملت الوحدة على تعزيز التزامها بـقوانين (FATCA)، وقانون مكافحة غسل ا�موال (AML) وبرنامج تعرف على زبونك (KYC) للتأكد من 

مراعاة كافة القوانين ذات الصلة والتي تعتبرها المجموعة في غاية ا�همية.

هذا وعملت مجموعة المؤسسات المالية والبنوك المراسلة والتي تعد جزءâ من إدارة الخدمات المصرفية للمؤسسات بشكل وثيق مع وحدة 

الخزينة، حيث تمكنت من تأمين مبلغ ٢٥٠ مليون دوالر أمريكي كقرض مشترك لمدة ٣ سنوات في يوليو ٢٠١٨م، ويساهم هذا القرض الذي تم 

ترتيبه من قبل بنك ا¼مارات دبي الوطني وبنك ABC وتجاوز االكتتاب فيه الحد المقرر، كمؤشر على التنويع في مصادر التمويل االستراتيجي 

للبنك، وسوف تستمر المجموعة في أدائها لعملها الذي يركز على إيجاد مصادر تمويل أخرى ذات تكلفة منخفضة من ا�سواق الدولية.

التعاون بشكل منتظم مع وكاالت  المالية والبنوك المراسلة جنبÚ إلى جنب مع ا¼دارة العليا للبنك على  وتعمل وحدة مجموعة المؤسسات 

التصنيف الخارجية مثل موديز وفيتش وكابيتال انتليجنس من أجل ضمان تحديث الجوانب الكمية والنوعية في البنك وتنفيذ أي مبادرات 

جديدة، فضًال عن دراسة ومتابعة الظروف االقتصادية الكلية السائدة في سلطنة عمان.

بالريال  فوسترو  نوع  من  مقاصة  فتح حسابات  في  ٢٠١٨م،  عام  المراسلة، خالل  والبنوك  المالية  المؤسسات  مجموعة  نجحت  ذلك،  على  عالوة 

الُعماني لمصرفين إقليميين رئيسيين هما بنك ا¼مارات دبي الوطني في دبي، ومصرف أبوظبي ا¼سالمي في أبوظبي، حيث من المتوقع أن 

تساهم هذه الخطوة في تعزيز العالقة وتوسيعها مع هذين البنكين في مجاالت (أ) التجارة؛ (ب) الخزينة؛ (ج) التمويل. 

وتواصل مجموعة المؤسسات المالية العمل مع البنوك القائمة والجديدة لفتح أسواق جديدة لدعم زبائن البنك وتعزيز الصادرات الُعمانية. كما 

واصلت مجموعة المؤسسات المالية تعزيز أداء محفظتها الخاصة بالدخل عبر عدد من ا�صول الممولة بقروض مشتركة للبنوك ا�جنبية. حيث 

Arabic.indd   52 3/25/19   11:03 AM



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٥٣ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

تعمل هذه المحفظة بشكل إيجابي وربحي وبمستوى مخاطرة منخفضة، وسيكون التركيز في العام القادم نحو تعزيز هذه المحفظة بمصادر 

المشاركة في  المخاطر، وفي ظل سيناريوهات  العالمية ضمن إطار عمل محدود  المالية  المؤسسات  الرسوم من  المتأتي من  جديدة للدخل 

تحمل مخاطر التجارة.  

الخطط  مع  يتوافق  بما  والمتقدمة  الناشئة  الجديدة  ا�سواق  في  التوّسع  فرص  باستكشاف  المستقبل  في  المجموعة  ستقوم  كما 

للسلطنة. الحالية  االستثمارية 

وحدة المبيعات والمنتجات المصرفية للشركات

الذي يستهلكه  الوقت  قدر من  أكبر  لتوفير  والمؤسسات  الشركات  لزبائنه من  الورق  على  القائمة  غير  المعامالت  أهمية  الدولي  يدرك صحار 

الزبون في زيارة البنك وإتمام المعامالت المصرفية المختلفة، ولذلك فإن صحار الدولي يوفر حلوالً آلية شاملة لزبائنه من مكاتبهم، وبعد دراسة 

متعمقة، تعاقد البنك مع شركة كبيرة في مجال البرمجيات تملك خبرة سابقة في تطبيق نظام آلي شامل وآمن لعدد من البنوك المركزية التي 

تعد العصب المحرك لنظام المدفوعات المستخدم في تلك البالد، وطور البنك بفضل خبراته وتجاربه نظامÚ يشمل تقنيات RTGS لعمليات 

السداد المحلية والدولية، فضًال عن أنظمة الرواتب ومقاصة الشيكات ا¼لكترونية عن ُبعد. با¼ضافة لعدد من الخدمات ا�خرى. ويتم استخدام 

هذا النظام والمسمى «نظام المدفوعات عن بعد» حاليÚ من قبل عدة شركات من زبائن صحار الدولي والتي تشمل شركات التأجير وشركات 

التمويل وشركات المجموعة الواحدة والعديد من الوحدات الحكومية.

با¼ضافة إلى ذلك، يقدم نظام المدفوعات عن بعد للشركات قيمة مضافة لعملياتها المصرفية، حيث يوفر البنك ومن خالل النظام لزبائنه من 

الشركات خاصية الدخول عبر النظام ا�من والمشفر إلى خدمات صحار الدولي من مكاتبهم دون الحاجة إلى زيارة البنك، وهو ما يمنحهم فسحة 

المعامالت  البنك ¼نجاز  وإلى  التنقل من  المستغرق في  للوقت  أكبر، واستغالالً   Úتناسبهم، وتحّكم التي  ا�وقات  أكبر ¼جراء معامالتهم في 

وسهل. أمن  بشكل  التكاليف،  خفض  على  ويساعدهم  حساباتهم  حول  عديدة  بيانات  على  الحصول  من  يمّكنهم  كما  مباشر،  بشكل 

وقد تقبلت العديد من الشركات والجهات الحكومية نظام الدفع ا¼لكتروني عن بعد بشكل ناجح، ومن خالل هذا النظام، يمكن للزبون أن يقوم 

الشيكات،  مقاصة  وخدمات  البنك،  لدى  المتداولة  ا�جنبية  بالعمالت  والتعامل  الحساب،  نشاط  ومتابعة  النقدي،  والتدقيق  السداد،  جدول  بترتيب 

والدخول الفوري لحساباتهم، كما يساعد النظام على تعزيز الفعالية بشكل كبير في إدارة ا�موال والتسوية ونظام المعلومات ا¼دارية والتوقف 

عن استخدام ا�وراق بشكل تام تقريبÚ. كما توفر التكنولوجيا جميع سبل التحكم والحماية الضرورية لضمان عمليات آمنة من المخاطر التقنية.

وامتدادâ لسعي صحار الدولي لتلبية احتياجات زبائنه من الشركات والمؤسسات وتوفير الحلول المالية الشاملة لهم، يستمر البنك في تطوير 

وتحسين نظامه للدفع ا¼لكتروني عن بعد من خالل إدخال نظام حماية الرواتب الجديد الذي يجري اختباره حاليÚ، كما توجد خطط جاهزة ¼دخال 

عمليات التجارة الخارجية في المستقبل القريب ونظام الرواتب الجديد في نظام المدفوعات عن بعد.

الخدمات المصرفية للمؤسسات الحكومية والقطاع العام

أنشأ البنك وحدة مخصصة لتلبية متطلبات المؤسسات الحكومية واحتياجاتها المصرفية، وتتميز هذه الوحدة بجاهزيتها التامة لخدمة هذه 

الفئة من الزبائن بما يضمن لهم سرعة الموافقة على عمليات االئتمان، فضًال عن سرعة تقديم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات.

وحظيت استراتيجية البنك في إنشاء هذه الوحدة المستقلة لتلبية االحتياجات المصرفية لهذا القطاع الهام بتقدير واسع في السوق المحلي، 

وساهمت في استقطاب عدد من أبرز مؤسسات القطاع العام وأقسام الوحدات الحكومية. وتواصل الوحدة شراكتها مع البنوك الُعمانية الرائدة 

لتوفير القروض المشتركة التي تلبي المتطلبات المالية للمشاريع الكبيرة ذات ا�همية الوطنية في مختلف القطاعات االقتصادية بما في ذلك 

قطاعات الشحن والضيافة والنفط والغاز على سبيل المثال ال الحصر.

الزبائن، وعلى ا�خص  ومن المهام ا�ساسية لوحدة المؤسسات الحكومية تسويق وإدارة ا�صول ومنتجات القروض والودائع لهذه الفئة من 

المؤسسات التابعة بشكل كامل للحكومة الُعمانية مثل الوزارات والهيئات الحكومية ا�خرى. با¼ضافة إلى الشركات التي تمتلك الحكومة نسبة 

٥١٪ أو أكثر من أسهمها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
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وتشمل الخدمات التي تقدمها هذه الوحدة لزبائن البنك من القطاع الحكومي التحويالت المالية، وتمويل التجارة، والبطاقات االئتمانية للشركات، 

والخدمات المصرفية عبر ا¼نترنت، وإضافة مواقع أجهزة الصراف اÿلي، وغيرها من المنتجات التي تتالءم مع احتياجاتهم، وتواصل الوحدة العمل 

للمؤسسات   Úخصيص وحلول مصممة  منتجات  لتوفير  المصرفية،  التجزئة  وخاصًة قسم  الدولي،  في صحار  ا�خرى  الوحدات  مع  وثيق  بشكل 

الحكومية، ومن خالل الدمج بين منتجات الصيرفة الخاصة با�فراد والخدمات المصرفية للمؤسسات، فإن الوحدة تتسم بجاهزية تامة لتلبية 

االحتياجات والمتطلبات الخاصة لزبائنها الكرام إلى جانب موظفيهم.

وخالل عام ٢٠١٨م، واصلت وحدة الخدمات المصرفية للمؤسسات الحكومية والقطاع العام تميزها بتقديم الدعم للعديد من القطاعات الرئيسية 

مثل الطيران، والنفط والغاز، وقطاع الضيافة، وتوزيع الكهرباء، وبالتطلع إلى عام ٢٠١٩م بالتوازي مع االستراتيجية التوسعية للبنك، ستواصل 

الوحدة استكشاف آفاق جديدة للنمو بما يتماشى مع التوجهات الوطنية للتنويع االقتصادي.

تمويل المشاريع والقروض المشتركة

تأسست وحدة تمويل المشاريع وا�عمال التجارية في عام ٢٠١٣ وأصبحت وحدة مستقلة في عام ٢٠١٥، وبفضل ا¼مكانات القوية للبنك وعالقاته 

الوثيقة بالزبائن، نجحت الوحدة في إتمام عدد من صفقات التمويل المشترك شملت مشاريع جديدة ومشاريع توسعية كبرى، وذلك بالتعاون مع 

بنوك شريكة في السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي ا�خرى، وتعمل الوحدة على تشجيع االستثمارات في دول الخليج العربي واالقتصادات 

الشريكة ا�خرى من خالل المشاركة في الصفقات التمويلية المشتركة للشركات والمؤسسات المالية الخارجية.

وتمتلك وحدة تمويل المشاريع والقروض المشتركة خبرة واسعة وقدرة كبيرة في تقييم وتنفيذ وإدارة عمليات التمويل المشتركة للمشاريع 

وسكك  والمطارات،  والموانئ،  والطرق،  والطاقة،  والسياحة،  العقاري،  والتطوير  والتعدين،  والغاز،  النفط  مثل  القطاعات  شتى  في  المختلفة 

الحديد، والمناطق االقتصادية الخاصة وغيرها. ومنذ تأسيسها استطاعت الوحدة أن تبرز في السوق كشريك تمويلي موثوق من خالل تمويلها 

للعديد من المشاريع التي تخدم التنمية االقتصادية والناتج المحلي ا¼جمالي في السلطنة.

وقد حظيت الوحدة بثقة واسعة من الزبائن ورواد ا�عمال الصاعدين، وهي ثمرة تشهد على االلتزام والتفاني اللذين يتمتع بهما صحار الدولي 

في العمليات. عالوة على الجودة العالية والقيمة المضافة في الخدمات والمنتجات التي يقدمها، وإلى جانب القروض المشتركة، يقدم البنك 

مجموعة شاملة من التسهيالت لتمويل مشاريع التطوير العمالقة، بما في ذلك القروض المزدوجة، وخطابات الضمان وخطابات االئتمان.

وخالل عام ٢٠١٨م، قامت الوحدة بتسهيل تمويل مشروع ضخم لصناعة النسيج، وهو مشروع استقطب معه استثمارات أجنبية مباشرة إلى 

السلطنة، إلى جانب المشاركة في تمويل مختلف المشاريع المحلية، كما شاركت الوحدة في العديد من الصفقات التمويلية في دول الخليج 

لتنويع محفظة المخاطر الخاصة بها، وبالنظر إلى السنة المالية ٢٠١٨م، نجحت الوحدة في تنويع محفظة مشاريعها عبر مجموعة من القطاعات 

االقتصادية الواعدة. كما تميزت في عدم وجود قروض متعثرة لديها، ونجحت في الحفاظ على ربحية قوية على مدار العام.

وبالتطلع إلى عام ٢٠١٩م، ستواصل الوحدة السعي إلى وضع هيكلة تمويلية مبتكرة وحلول مصرفية متطورة لتلبية االحتياجات االستثمارية 

اÿخذة في النمو في السلطنة، وخصوصÚ مشاريع البنية التحتية، ويرى صحار الدولي أن هناك إمكانيات كبيرة وفرصÚ واعدة في مجال تمويل 

المشاريع، وخصوصÚ في ظل التزام الحكومة بمواصلة االستثمار في البنية التحتية للبالد، عالوة على ذلك، وفي ضوء الخطط الوطنية لتنويع 

االقتصاد، يطمح صحار الدولي إلى توسيع تركيزه على صفقات التمويل لمشاريع الشركات الناشئة وفي الوقت نفسه المحافظة على روابط 

قوية مع قطاع النفط والغاز.

الخزينة 

المخاطر  المصاحبة لمخاطر نقص السيولة في ا�سواق، ويعمل كذلك على رصد  البنك للتخفيف من  إدارة سيولة  الخزينة على  يركز قسم 

المخاطر المتعلقة بأسعار الصرف وأسعار الفائدة والسوق، وفي هذا السياق، تلتزم إدارة القسم بتقديم أفضل الخدمات والحلول التي تمكن 

أصحاب المصلحة في صحار الدولي من إدارة المخاطر المالية والتخفيف من حدتها أو تجنبها.
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بعد التطورات التي شهدها عام ٢٠١٨، برهن صحار الدولي على مكانته كواحد من أبرز البنوك في السوق المحلي خصوصÚ فيما بتعلق بجودة 

المنتجات، والكفاءة في الهيكلة المالية، والقدرة على إدارة ميزانية عمومية آخذة بالتوسع والتطور. وكل ذلك من خالل استخدام وتبني أبرز 

التقنيات المتاحة في السوق، وبفضل استخدامنا لبنية أساسية رقمية متطورة، تمكن قسم الخزينة من توسيع نطاق خدماته وتوفير حلول 

أكثر تطورâ في عام ٢٠١٨، لينجح في توسيع شبكة تعامالته مع زبائن بارزين في دول مجلس التعاون الخليجي وحتى زبائن من الشركات في 

الواليات المتحدة ا�مريكية.

شرق  وأسواق  ا�وروبي  السوق  إلى  بالدخول  البنك  استمرار  مع  الكبيرة  للشركات  الودائع  لهيكلة  جديدة  خدمات  طرح   ٢٠١٨ عام  وشهد 

البنك  بار السويسري. كما حافظ  بارزة مثل كومرتس بنك، و جي بي مورجان و جوليس  التعاون مع مؤسسات عالمية  أسيا، بما في ذلك 

معامالت  على  تشتمل  هامة  تحويالت  بإدارة  يومي  وبشكل  يستمر  حيث  نوسترو)  (حسابات  المراسلة  الحسابات  ناحية  من  أدائه  على 

الدولي. قياسية في صحار 

ومن حيث التطور وا¼مكانات، عززت مجموعة المنتجات والخدمات من مكانة البنك كواحد من أبرز البنوك في السوق العماني، ليستحوذ بذلك 

ا¼قليمية.  ا�سواق  إلى  لالنطالق  الخزينة، وفي ظل سعيه  السوقية في منتجات  الحصة  ناحية  الثاني من  المركز  على حصة قوية تضعه في 

أسس قسم الخزينة شراكات مع عدد من البنوك ا¼قليمية الرائدة بما في ذلك بنك ا¼مارات، وبنك أبوظبي ا�ول، اللذين يعمالن على تخليص 

معامالتهما مرورâ بصحار الدولي، وقد ساهم ذلك في تعزيز موقف صحار الدولي كمؤسسة قادرة على تسعير العمالت ا¼قليمية.

وفي الوقت الذي أصبحت فيه تكاليف رأس المال أكثر تحفظÚ لفرض المزيد من السيطرة على سوق المشتقات المالية، تحظى النسب ا�خرى، 

مثل ا�صول وااللتزامات، بنوع أفضل من التوازن، مما يساعد البنك على تمويل نفسه على المدى القصير.

وفي خضم إصالح ا�نظمة وتبني سياسات أكثر توازنÚ من جانب الجهات التنظيمية المختصة، يواصل قسم الخزينة تطوير أنظمة العمل والبنية 

ا�ساسية، وطرق ا¼بالغ لضمان أكبر قدر من السيطرة الكاملة في إدارة المخاطر وليكون البنك من «صناع السوق»، وفي مجال تقديم المنتجات 

والحلول االستثمارية. نجح قسم الخزينة في تمكين صحار الدولي من كسب ثقة السوق وخصوصÚ بين الزبائن من الشركات والجهات الحكومية، 

ليصبح البنك رائدâ على المستوى المحلي في خدمة هذه الفئات من الزبائن.

يستمر نظام الدفع عن بعد عبر ا¼نترنت (ROPS)، الذي أطلق في السنوات السابقة، في تعزيز نجاحه من خالل تبنيه من قبل أبرز الشركات 

المحلية، في الوقت الذي نستعد فيه لتوسيع نطاقه ليشمل مؤسسات خارجية، فمن خالل هذا النظام، يستطيع الزبائن من الشركات جدولة 

المدفوعات، ومراقبة حركة الحساب، والتعامل مع متطلبات صرف العمالت ا�جنبية والتمويل التجاري، وشيكات المقاصة، والتمتع بالقدرة على 

النقد وإنهاء  إدارة  ا¼نترنت أمرâ أساسيÚ لتحسين كفاءة  الدفع عن بعد عبر  االطالع على حساباتهم وتعامالتهم بشكل مباشر. ويعد نظام 

الحاجة إلى ا¼دارة القائمة على الورق بشكل كامل، عالوة على ذلك، توفر تقنية نظام الدفع عن بعد عبر ا¼نترنت جميع البروتوكوالت ا�منية 

والضمانات الالزمة لتنفيذ عمليات آمنة وناجحة في جميع أنحاء البنك.

لقد ساهم التزام صحار الدولي تجاه بناء مجموعة أكبر من المنتجات والخدمات في تمكين القسم من توفير مجموعة أوسع من الحلول �صحاب 

المصلحة في عام ٢٠١٨، بما في ذلك العديد من المنتجات والخدمات الناجحة التي تجاوزت توقعات السوق، وعالوة على ذلك، قام القسم بتطوير 

النظم لتعزيز قوة البنك وقدرته في السيطرة على المخاطر ورصد ميزانيته العمومية بمهارة أكبر، مما ساهم في زيادة ا¼يرادات، شهدة إيرادات 

قسم الخزينة نموâ مستمرâ بنسبة تفوق ٣٥ بالمائة في ا¼يرادات والربحية غير الممولة بحسب نتائج نهاية السنة المالية  ٢٠١٨، وقد ساهم هذا 

النمو في زيادة في منتجات الصرف ا�جنبي والمنتجات المشتقة  لعام ٢٠١٨.

والمؤسسات  للشركات  الخزينة  وحلول  المالية  المشتقات  في  منتجات جديدة  تقديم  إلى  الخزينة  المستقبل، سيسعى قسم  إلى  وبالنظر 

الحكومية، كما سيعمل على زيادة الخدمات التي يقدمها للزبائن من الشركات ومن ا�فراد ذوي الدخل العالي، إلى جانب االستمرار في تحسين 

الكفاءة على جميع ا�صعدة لضمان سالسة العمليات، وسيساعد ذلك من حيث إعداد آفاق جديدة ومبادرات النمو، با¼ضافة إلى تحسين أدائه 

من ناحية ضمان السيولة والسيطرة على مخاطر سعر الفائدة والصرف.
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يهدف القسم إلى تعزيز وجوده في السوق وتعزيز دوره االستشاري بين الزبائن من الشركات من أجل تبسيط وزيادة وتنويع ا¼يرادات بشكل 

أكبر، وفي عام ٢٠١٨، تم فتح المزيد من حسابات نوسترو التي تغطي عددâ أكبر من العمالت مع مواصلة التركيز على اليوان الصيني لتلبية 

الطلب المحلي، وفي الوقت الحالي، يعتبر صحار الدولي أكبر رابع  بنك في السوق من ناحية إجمالي محفظة القروض.

إلى  الدولي بشكل حثيث للوصول  الخزينة في صحار  المالية، يسعى قسم  الخدمات  الرواد في السوق في مجال تقديم  وبصفته واحدâ من 

ا�سواق الجديدة والناشئة، حيث يعمل على تكثيف اتصاالته في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا. كما يطمح إلى الدخول في 

مشتقات العمالت ا¼قليمية، ولكنه يعمل على تلبية متطلبات الهيئات التنظيمية الُعمانية من جميع النواحي.

سيظل قسم الخزينة منفتحÚ على الدخول في شراكات دولية جديدة وسيظل مستعدâ لتسهيل عمليات الدفع وتقليل تكاليف التشغيل 

والتمويل من خالل مجموعة متطورة من الخدمات عالية الجودة، يتوقع صحار الدولي نموâ في ا�قسام بما يتماشى مع التعافي االقتصادي الكلي 

المستمر في السلطنة في عام ٢٠١٩ للوصول إلى حوالي ٣٫٥ بالمائة.

التجزئة المصرفية

باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق النمو المستدام للبنك، يواصل قسم التجزئة المصرفية توسيع قاعدة الزبائن، عالوة على تحقيقه للعديد 

من التطورات وا¼نجازات في مختلف جوانب العمل، وذلك بعد أدائه المميز في عام ٢٠١٧م وزيادة حصته السوقية خالل ٢٠١٨م.

ففي العام ٢٠١٨م، قام البنك بخطوات كبيرة في مساعيه ¼عادة تشكيل قسم التجزئة المصرفية، حيث وضع خطة استراتيجية تتماشى مع 

الرؤية الجديدة للبنك، والهادفة إلى زيادة النمو وتعزيز مكانة صحار الدولي كمؤسسة خدمية ُعمانية رائدة تركز على الزبائن من خالل اعتماد 

أحدث التقنيات وتبسيط العمليات وا¼جراءات.

تعزيز شبكة تقديم الخدمات ومعاييرها

البنك  السلطنة. وسع  أرجاء  المباشرة في مختلف  الخدمة  الزبائن، ال سيما فروع  باالستمرارية في تقييم قنوات خدمات  التزامه  تأكيدâ على 

شبكة فروعه من خالل افتتاح فرعين جديدين في كل من منطقة الوطية بمحافظة مسقط، ووالية خصب بمحافظة مسندم، ويعتبر الفرع 

 .Úالجديد في خصب ذا أهمية استراتيجية كونه ا�ول لصحار الدولي في محافظة مسندم، وبذلك يصل عدد فروع صحار الدولي إلى ٣٠ فرع

البنك بتوسيع شبكة أجهزة الصراف اÿلي لديه من خالل إضافة سبعة أجهزة جديدة، ليصل العدد ا¼جمالي �جهزة  وعالوة على ذلك، قام 

الصراف في نهاية عام ٢٠١٨ إلى ٦٦ جهازâ، موزعة في مواقع استراتيجية تشهد حركة نشطة للزبائن، وتوفر لهم مجموعة واسعة من خدمات 

المصرفية. التجزئة 

الخدمة، شهد عام ٢٠١٨ إطالق  الكبير على تحسين جميع جوانب تقديم  للزبائن والتركيز  التجربة المصرفية  وانسجامÚ مع توجهه في تعزيز 

خمس  خالل  للزبون  جديد  حساب  بفتح  البنك  تعهد  الحملة  تضمنتها  التي  المبادرات  ضمن  ومن  الخدمات.  تقديم  لتسهيل  واسعة  حملة 

دقائق، وإصدار البطاقات االئتمانية الجديدة وتخليص إجراءات القروض الشخصية في غضون ٢٤ ساعة فقط، با¼ضافة إلى إتمام إجراءات القروض 

ا¼سكانية خالل ٧٢ ساعة. وشملت الحملة أيضÚ تمديد ساعات العمل في فرع ُعمان أفينيوز مول في مسقط، ليكون الفرع بذلك متاحÚ لخدمة 

الزبائن �كثر من ١٢ ساعة يوميÚ، بما فيها أيام عطلة نهاية ا�سبوع وا¼جازات الرسمية، وحظيت هذه الخطوة بإشادة واستحسان الزبائن في 

السلطنة باعتبارها مبادرة تتواءم مع احتياجاتهم المصرفية اليومية.

خدمات ومنتجات متنامية

بالنظر  السلطنة خالل ٢٠١٨ وذلك  المصرفية في  والخدمات  المنتجات  الدولي مجموعة جديدة من  بعد توسيع منتجاته في ٢٠١٧، قدم صحار 

إلى زيادة الطلب من قبل الزبائن والفرص المتوفرة في السوق على حد سواء، وتضّمن ذلك تقديم منتجات جديدة مخصصة لزبائن الخدمات 

الزبائن لزيادة حصته في  الفئة من  البنك بإعادة هيكلة شاملة للخدمات والمنتجات المصرفية المخصصة لهذه  المميزة، كما قام  المصرفية 

السوق، وهي خطوة ستلعب دورâ أكبر في استراتيجية خدمات التجزئة المصرفية في البنك لعام ٢٠١٩ وما بعده.
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٥٧ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

وضمن مساعيه ليكون مؤسسة خدمية تلبي احتياجات جميع زبائنه، أطلق صحار الدولي ٧ منتجات جديدة للتأمين على الحياة في عام ٢٠١٨م 

من خالل شراكة استراتيجية مع شركة التأمين العربية فالكون، وانطالقÚ من التزامه بتبني التكنولوجيا لرفع مستوى خدمات الزبائن. نجح صحار 

الدولي في دمج نظام إصدار وثائق التأمين على الحياة في نظامه المصرفي ا�ساسي، ليصبح بذلك البنك ا�ول في السلطنة القادر على إصدار 

وثائق التأمين على الحياة بشكل فوري.

كما أطلق صحار الدولي في أوائل عام ٢٠١٨ نسخة مطورة من برنامج «المميز لالدخار»، ونجح البرنامج، الذي يقدم مجموعة من الجوائز والمكافآت 

المفتوحة. وقد حرص  الزبائن وعدد الحسابات  الزبائن والمجتمع ككل، مع نجاحه في رفع مستوى ودائع  للزبائن، في تعزيز ثقافة االدخار لدى 

البنك على إجراء السحوبات الشهرية للبرنامج في مواقع مختلفة في كل شهر لضمان توسيع فرص التواصل المباشر مع الزبائن في جميع 

أنحاء السلطنة، كما شّكلت هذه الفعاليات الشهرية منصة فريدة لفهم احتياجات الزبائن وبالتالي تمكين البنك من تطوير خدماته ومنتجاته 

بشكل أكبر.

المصرفية عددâ من  التجزئة  أطلق قسم  السوق،  زيادة حصته في  إلى  با¼ضافة  البنك وخدماته،  بمنتجات  الوعي  لزيادة مستوى  وسعيÚ منه 

العروض الترويجية طوال عام ٢٠١٨، بما في ذلك عرض تمويل السيارات خالل شهر رمضان المبارك، وأطلق قسم البطاقات أربع حمالت ترويجية 

لقيت جميعها استحسانÚ وقبوالً واسعÚ. بما في ذلك حملة «مجانÚ مدى الحياة» التي تتيح للزبائن الحصول على بطاقات ائتمان جديدة بدون 

رسوم على التجديد أو رسوم الخدمة مدى الحياة، وخالل موسم السفر في الصيف، أطلق البنك حملة «مكافآت المميز» التي تهدف إلى زيادة 

المكافآت مقابل استخدام بطاقات التميز االئتمانية من خالل زيادة عدد النقاط القابلة لالسترداد النقدي، وفي نوفمبر ٢٠١٨م، وكجزء من احتفاالت 

البنك بالعيد الوطني الثامن وا�ربعين، أطلق البنك حملتين ترويجيتين، كافأت ا�ولى منهما ستة زبائن سجلوا أعلى عدد في استخدام 

أخرى  حملة  البنك  أطلق  السياق  ذات  وفي   .Úمجان ا�خضر  الجبل  أنانتارا  منتجع  في  ليلتين  با¼قامة  جائزة  ومنحتهم  االئتمانية،  البطاقات 

بتذاكر سينما.  Úزبون  ٤٨ البطاقات كافأت  لتفعيل 

النظرة المستقبلية

القائمة  التحتية  البنية  في  تطويرات  ذلك  ويشمل  الزبائن.  بخدمة  العالقة  ذات  التقنية  التطويرات  من  للعديد  طموحة   Úخطط القسم  وضع 

وتحسين الخدمات التي من شأنها أن تضع البنك في موقف تنافسي وريادي أقوى مقارنة بأعلى المعايير العالمية في قطاعات خارج القطاع 

المصرفي كقطاع االتصاالت، والضيافة، وشركات الطيران، وقريبÚ جدâ سيتمكن الزبائن من التحكم في معامالتهم المالية والمصرفية بطريقة 

لم يشهدوها من قبل.

وتوافقÚ مع رؤيته االستراتيجية الجديدة والمعايير الدولية، يعمل القسم على توفير حلول ومنتجات وخدمات جديدة قائمة على أحدث التقنيات. 

بما في ذلك مجموعة كبيرة من المنتجات االستثمارية العالمية لزبائن وحدة إدارة الثروات، مما يوفر المزيد من الفرص لزيادة الثروات من خالل 

الحصول على خدمات استشارية مخصصة حسب الطلب، ويحرص القسم على التدرج في طرح منتجاته وخدماته ومبادراته الجديدة، لتقديم 

الخدمات المناسبة لكل من فئة الزبائن على حدة، مع تركيزه على الفئة الوسطى وتقديم المزيد من القيمة لزبائنه، وسيلعب قسم التجزئة 

المصرفية دورâ محوريÚ في تعزيز قدرات صحار الدولي في تحقيق االستفادة القصوى من الفرص للبنك وتنويع محفظة أنشطته. با¼ضافة إلى 

تعزيز مكانته كمؤسسة رائدة في توظيف التكنولوجيا لخدمة الزبائن في ظل تزايد التنافسية في السوق يومÚ بعد يوم.
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التقرير السنوي لصحار الدولي ٥٨٢٠١٨

صحار ا�سالمي

نظرة على سوق الصيرفة ا�سالمية بالسلطنة

المصرفي في  القطاع  إجمالي  بالمائة من  بلغت ١٢٫٩٦  ا¼سالمية على حصة  الصيرفة  استحواذ  إلى  نوفمبر ٢٠١٨م  بنهاية شهر  التقارير  تشير 

السلطنة. وارتفعت أصول الصيرفة ا¼سالمية إلى ١٦٫٣ بالمائة، في حين نمت التمويالت ا¼سالمية بنسبة ١٨٫٣ بالمائة خالل ذات الفترة، مدعومة 

بشكل رئيسي بالزيادة في عدد الزبائن الباحثين عن التمويل ا¼سالمي الشخصي والتجاري، كما ارتفعت الودائع لتستحوذ على حصة تبلغ ١١٫٢ 

بالمائة من إجمالي ودائع القطاع المصرفي، مدعومة بالنمو الحاصل في قطاع التجزئة المصرفية والذي ساهم بنسبة ٨٠٫٦ بالمائة من هذا النمو.

أداء صحار ا�سالمي في ٢٠١٨م

في ظل النمو الذي يشهده قطاع الصيرفة ا¼سالمية في السلطنة، واصل صحار ا¼سالمي مساهمته في تحقيق ا�هداف العامة لصحار الدولي، 

العديد من  الشريعة ا¼سالمية، وقد نجح صحار ا¼سالمي في تحقيق  المتوافقة مع  المنتجات والخدمات  الزبائن بمجموعة واسعة من  وخدمة 

ا¼نجازات والنتائج ا¼يجابية خالل عام ٢٠١٨م في العديد من الجوانب ا�ساسية، ال سيما في تعزيز عالقاته التجارية مع قطاع الشركات. ويعزى ذلك 

إلى استقالليته عن االقتصاد الوطني والتوجه الملحوظ في انتقال الزبائن من البنوك التقليدية إلى البنوك ا¼سالمية.

وفيما يتعلق بالعمل مع الشركات والمؤسسات، حافظ صحار ا¼سالمي على مستوى جاذبيته للزبائن في السوق، وشهد في الوقت ذاته زيادة 

في استقطابه للزبائن من مصارف أو نوافذ إسالمية منافسة، وذلك بفضل الثقة التي أسسها في السوق، وجودة تقديم الخدمات، ال سيما 

كفاءة وسالسة ا¼جراءات، وسيعمل صحار ا¼سالمي على تعزيز تركيزه على هذه العوامل خالل المرحلة المقبلة إضافة إلى تركيزه على الخدمات 

التمويلية لقطاعي العقارات والسيارات.

 âوقد استثمر صحار ا¼سالمي خالل عام ٢٠١٨م في عدد من الصكوك الحكومية، وكذلك الصكوك خاصة. وفي الوقت الذي يظل االستثمار مقيد

بشكل كبير من الجهات التنظيمية مما ال يشجع اعتباره عامًال رئيسيÚ لدفع النمو في الوقت الحاضر، إال أن صحار ا¼سالمي يظل منفتحÚ لمواصلة 

االستثمار في الصكوك، حيث حدد آفاقÚ للنمو في عام ٢٠١٩م ريثما يتم الحصول على الموافقات من الجهات التنظيمية.

وعلى الرغم من هذه القيود، ال يزال ا¼طار التنظيمي للصيرفة ا¼سالمية في سلطنة ُعمان يقدم مجموعة من الفرص المحلية والدولية التي 

بناًء   Úالداخلي ممكن االقتراض  أصبح  ا¼سالمي، حيث  بما في ذلك صحار  القطاع،  ا¼سالمية في هذا  والنوافذ  للبنوك  أكبر  مالية  توفر مرونة 

خالل  من  نفسه  تأمين  من  ا¼سالمي  صحار  مّكن  مما  ا¼قراض.  وأدوات  السياسات  في  الُعماني  المركزي  البنك  أجراها  التي  التغييرات  على 

التبعات التي تنشأ عن ذلك، كما استطاع صحار ا¼سالمي االستفادة من ذلك  ممولين محليين، بدالً من االعتماد على أطراف دولية وتحّمل 

للحد من اعتماده على ا�طراف ا�جنبية خالل فترات اضطراب السوق وتوطين عملية االقتراض، ا�مر الذي سيفضي إلى المزيد من المساهمات 

ا¼يجابية. االقتصادية 

وعلى الرغم من الظروف االقتصادية العامة في السوق، وتأثيراتها على حجم السيولة المتوفرة، إال أن استراتيجية صحار ا¼سالمي ال تزال قائمة 

على الرصد المستمر للتطورات في القطاع لضمان الحصول على أكبر العوائد من تدشينه �ي منتجات وخدمات جديدة.

الرقمنة والتواصل مع الزبائن

الحديثة، وعليه،  المصرفية  لزيادة عوائد االستثمار وكعنصر أساسي في ا�عمال  الرقمي كعامل رئيسي  التحول  يدرك صحار ا¼سالمي أهمية 

الجانب عام ٢٠١٧م، حيث عمل على ترقية  الرقمية في أعقاب التطورات وا¼نجازات التي حققها في هذا  واصل صحار ا¼سالمي تطوير منصاته 

خدماته المصرفية عبر الهواتف الذكية والخدمات المصرفية عبر ا¼نترنت. 

بركاء  والية  من  كل  في  جديدين  فرعين  ا¼سالمي  صحار  دشن   ،٢٠١٨ العام  خالل  السلطنة  أرجاء  كافة  في  الزبائن  مع  تواصله  تعزيز  و�جل 

ومنطقة المعبيلة بوالية السيف، كما قام بنقل فرعه في فلج القبائل إلى موقع أقرب من منطقة السوق التجارية في والية صحار. وسيواصل 

صحار ا¼سالمي زيادة حضوره في السوق من خالل اختيار مواقع استراتيجية لفروعه الثابتة والمتنقلة، عالوة على توظيف التكنولوجيا لتقديم 

الخدمات.
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كما يواصل صحار ا¼سالمي المشاركة في ندوات والقيام بزيارات إلى الجامعات والمدارس والوزارات بهدف تثقيف الجمهور ونشر الوعي والمعرفة 

بأساسيات الصيرفة ا¼سالمية، ال سيما بين الشباب، با¼ضافة إلى ا�سواق المستهدفة ومختلف المؤسسات في القطاع العام. وتتضمن جهود 

صحار ا¼سالمي في هذا الجانب إنشاء قاعدة معرفية أوسع لمساعدة موظفي الصيرفة التقليدية في تواصلهم مع زبائنهم فيما يتعلق بصحار 

ا¼سالمي.

نظرة إلى المستقبل

يظل صحار الدولي متفائًال بالرغم من تقلبات السوق، وذلك بالنظر إلى خطط السلطنة االقتصادية، والتطورات المرتقبة التي يخطط لها صحار 

المنافسة. فإن  للبنك وتركيزه على  الجديد  االستراتيجية  تدريجيÚ، ومع  السوق  أكبر من  االستحواذ على حصة  ا¼سالمي، حيث سيعمل على 

صحار ا¼سالمي واثق من خطته الرامية إلى تدشين عدد من التطويرات في عام ٢٠١٩م، وعلى سبيل المثال، تشكل بطاقات االئتمان جانبÚ يحمل 

العديد من الفرص، حيث القت قبوالً على نطاق واسع في السوق المحلي، وعليه يستعد صحار ا¼سالمي ¼دخال تسهيالت جديدة من شأنها رفع 

مستوى قدرته التنافسية في السوق وتوفير محطة متكاملة تلبي جميع االحتياجات المصرفية للزبائن.

ويؤمن صحار ا¼سالمي أيضÚ أن موظفيه هم أهم موارده وأصوله التي يمكنها تقديم قيمة مضافة للزبائن والمساهمين على حد سواء. و�جل 

ذلك سيواصل صحار ا¼سالمي تركيزه على تطوير كوادره في خطته للعام ٢٠١٩، حيث يخصص استثمارات لتعزز قدرات وإمكانات الموظفين 

بصفتهم سفراء لهذه النافذة المتوافقة مع الشريعة ا¼سالمية.

كما يبحث صحار ا¼سالمي فرص التوسع من خالل االستثمار المصرفي أو الحصول على تراخيص للعمل في سوق رأس المال في الوقت الحالي.

ويبحث في إمكانية تطبيقها في عام ٢٠١٩م، وهذا من شأنه تمكين صحار ا¼سالمي من ضمان مصادر دخل جديدة، والمشاركة في الصناديق 

وا�سهم وا¼قراض المشترك، وغير ذلك من المنتجات المركبة.

وعلى صعيد التطوير في القنوات الرقمية، فلدى صحار ا¼سالمي خطط لبناء منصة متكاملة تتسم بأحدث التقنيات. يمكن من خاللها توفير 

مجموعة من التسهيالت المصرفية، ومن شأن ذلك أن يعزز من التجربة المصرفية للزبائن من ا�فراد والمؤسسات، وستظل هذه الخطط قيد 

التطوير بانتظار المزيد من ا¼جراءات في ٢٠١٩م.

وعالوة على ذلك، سيشهد العام ٢٠١٩م توسعÚ في فروع وشبكة الصراف اÿلي لدى صحار ا¼سالمي لضمان المزيد من الشمول المالي وتوفير 

المزيد من الخيارات للزبائن الحاليين والمحتملين، وكجزء من خطة عمله الخمسية، يخطط صحار ا¼سالمي ¼طالق فرع واحد كل عام حتى عام 

٢٠٢٣م، با¼ضافة إلى توفير أكشاك خدمة مؤقتة لتعزيز مستوى وجودة التواصل مع الزبائن.

العمليات

يعتبر قسم العمليات ركيزة أساسية في تسهيل العمليات المصرفية لقطاعي التجزئة المصرفية والخدمات المصرفية للشركات، حيث يلعب 

فريق قسم العمليات دورâ محوريÚ في تنفيذ وإدارة العمليات المصرفية ا�ساسية، مع توليه مسؤوليات مراقبة المعامالت المتعلقة بمختلف 

التكامل بين  العمليات في تعزيز  التي يقوم بها قسم  المهام  للزبائن. وتسهم  بيانات مركزية  الحفاظ على قاعدة  المنتجات والخدمات، مع 

الخطوط ا�مامية المتمثلة في نقاط خدمة الزبائن والخطوط الخلفية التي تقوم بالعمليات، كما تسهم في التقليل من التكاليف المتعلقة 

بالمعامالت، وتساعد مختلف الوحدات داخل البنك في سعيها نحو تالفي ا�خطاء بشكل كامل. وبالتالي االرتقاء بالتجربة المصرفية للزبائن، 

والحفاظ على والئهم وتعامالتهم لفترة أطول.

وقد كان عام ٢٠١٨ عامÚ إيجابيÚ لقسم العمليات في ظل النجاح الملحوظ الذي حققه من حيث رفع مستويات الكفاءة، وا¼نتاجية والتحسينات 

الجهود  القسم بفضل  تجاوزها  -التي  التحديات  وبالرغم من  للبنك،  ا�ساسي  المصرفي  النظام  التحديثات على  تم دمجها في جميع  التي 

التعاونية للفريق- فقد تم تحقيق مؤشرات ا�داء الرئيسية لهذا العام دون خسائر مترتبة عن أي من أعمال القسم وأنشطته.

Arabic.indd   59 3/25/19   11:03 AM



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

التقرير السنوي لصحار الدولي ٦٠٢٠١٨

 وحدة إدارة االئتمان

تلعب وحدة إدارة االئتمان دورâ رئيسيÚ في حماية أصول البنك، بما في ذلك االئتمان التجاري للشركات، با¼ضافة إلى مسؤوليتها عن حفظ سرية 

ملفات الزبائن، كما تتحمل الوحدة مسؤولية التأكد من سالمة ا�وراق المالية وتنظيمها. وعلى مدار العام ٢٠١٨م، عملت الوحدة على مراقبة 

المعامالت بعناية لضمان حماية مصالح البنك ومصالح الزبائن بشكل كامل، كما تقوم الوحدة باالحتفاظ بجميع الوثائق الضرورية بعد استالمها 

والتحقق منها واتباع إجراءات ا�مان، وتواصل الوحدة تقديم الدعم لوحدة تمويل الشركات وقسم الخدمات المصرفية ا¼سالمية لضمان سالسة 

العمليات التشغيلية وسرعة تقديمها للزبائن، كما يعمل القسم على مراقبة االلتزام في إطار المعايير التنظيمية ذات الصلة، با¼ضافة إلى 

توفير المعلومات التنظيمية وا¼دارية للجهات ذات العالقة في البنك.

 ضمان الجودة

وجهت وحدة ضمان الجودة خالل العام ٢٠١٨م جزءâ كبيرâ من جهودها في جعل العمليات تتم رقميÚ عبر الحاسب اÿلي، وذلك بالتنسيق الوثيق 

مع فريق ا¼دارة العليا وا�قسام ا�خرى بهدف تحسين العمليات باستمرار والمساهمة بشكل أكبر في توجه البنك إلى رفع معايير خدمة الزبائن 

لتكون متوافقة مع أعلى المعايير الدولية، وفي هذا السياق وحدة ضمان الجودة على ثالثة أنشطة رئيسية هي: تطوير العمليات الجديدة، 

وتعديل العمليات القائمة، وتحسين سير العمليات، وتقوم الوحدة بهذه المهام بالتوازي مع بعضها البعض.

وكوسيلة لضمان التميز في مجال خدمة الزبائن، أوكل إلى القسم مسؤولية إعادة هيكلة ا¼جراءات لتقليص الوقت المطلوب لفتح الحسابات 

إلى خمس دقائق فقط، وإصدار الموافقة على القروض الشخصية وصرفها خالل ٢٤ ساعة، ومنح الموافقة على القروض السكنية وصرفها خالل 

٧٢ ساعة، وإصدار خطابات االعتماد والضمان للزبائن من الشركات خالل ٣٠ دقيقة، ومن خالل تحسين هذه ا¼جراءات ا�ساسية، نجح صحار الدولي 

في تبسيط إجراءات الخدمة وتقليص عدد ا�خطاء، وفي الوقت نفسه الحفاظ على مستوى عاٍل من الكفاءة في رصد ا�خطاء الجديدة وإيجاد 

الحلول لها، وعالوة على ذلك، اشتركت وحدة العمليات المركزية ضمن قسم العمليات في تحويل العمليات التي كانت تتم يدويÚ في السابق 

إلى عمليات رقمية تتم عبر الحاسب اÿلي، ا�مر الذي كان له أثر إيجابي على الخدمات المقدمة للزبائن.

تعمل وحدة ضمان الجودة بشكل وثيق مع قسم الموارد البشرية طوال العام من أجل دراسة حجم الوحدات المختلفة وضمان وجود العدد 

المناسب من الموظفين في كل وحدة، حيث يتم ا¼بالغ عن أي زيادة أو نقصان في عدد الموظفين لقسم الموارد البشرية التخاذ ا¼جراءات الالزمة، 

وسهلت هذه الخطوة عملية إدارة الموظفين في مختلف الوحدات، ال سيما من حيث تقييم إنتاجيتهم وأدائهم في بيئة أكثر مالءمة لتحقيق 

العائد من االستثمار في الموارد البشرية، كما أتيح للموظفين التعامل والتفاعل بشكل أكبر مع مختلف ا�قسام والوحدات، وهي خطوة أتاحت 

لهم فرصة اكتساب المزيد من الخبرات والمعارف التي بدورها عززت من العائد على االستثمار البشري من حيث امتالك الموظفين لقدرات أكبر 

تمكنهم من أداء مهامهم بشكل أفضل.

كما تعمل وحدة ضمان الجودة على رصد الشكاوى واالستفسارات على مدار العام والتنسيق مع الوحدات والفروع للتقليل من شكاوى الزبائن أو 

حلها نهائيÚ من خالل البحث عن أسباب نشوئها ووضع حلول جذرية تحول دون تكرار مثل هذه الشكاوى، وفي هذا السياق يبلغ متوسط الفترة 

الزمنية القياسية للرد على الشكاوى سبعة أيام، ولكن الوحدة تمكنت من تحقيق متوسط قياسي في معالجة شكاوي الزبائن في غضون ثالثة 

أيام عمل، ويعزى ذلك إلى النهج الذي يتبعه فريق العمل، والمتمثل في معالجة المشكالت من خالل التعامل مع جذورها ومسبباتها، وتحليل 

الشكاوى المتكررة، وتحسين معدل سرعة االستجابة، وتحسين ا¼جراءات الداخلية.

وكما هو الحال مع وحدة ضمان الجودة، حققت العديد من الوحدات ا�خرى ضمن قسم العمليات نجاحات ملحوظة في عام ٢٠١٨م. إذ تقوم وحدة 

ائتمان الشركات بتطبيق إجراءات ضبطية للتأكد من سالمة التسهيالت الممنوحة للزبائن وعدم وجود أي ثغرات فيها، وتقوم الوحدة على 

مدار العام بالتحقق من المعامالت بعناية لضمان حماية مصالح البنك ومصالح الزبائن بشكل كامل، كما تقوم الوحدة باالحتفاظ بجميع الوثائق 

الضرورية بعد استالمها والتحقق منها من خالل ا�خذ با¼جراءات ا�منية المطلوبة، وتواصل الوحدة تقديم الدعم �عمال تمويل الشركات من 

خالل ضمان سالسة العمليات وسرعتها، والمساهمة من خالل ذلك في تعزيز رضى الزبائن والحفاظ على والئهم.
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وحدة التحصيل ومعالجة الديون المتعثرة

تابعت وحدة التحصيل ومعالجة الديون المتعثرة جهودها لمراقبة أداء الحسابات المتعثرة، إذ شارك كل عضو من أعضاء الفريق في تسريع 

خضعت  التي  الوحدة  هذه  ستعمل  المستقبل،  إلى  وبالنظر  وعوائده،  �هدافه  البنك  تحقيق  لتعزيز  مسددة  غير  مستحقات  أية  تحصيل 

التحديات ومعالجتها من  الحثيثة ودراسة  المتابعة  المتعثرة والعمل على تحصيلها من خالل  القروض  الهيكلة مؤخرâ على متابعة   ¼عادة 

أجل تعزيز أرباح البنك.

نظام المدفوعات عن بعد

المصرفية من مكاتبهم  المعامالت  إجراء  والمؤسسات لمساعدتهم على  الشركات  لزبائنه من  المدفوعات عن بعد  الدولي نظام  وّفر صحار 

إمكانيات  ازدادت  الوقت والموارد. وقد  الكثير من  المتعددة، يوفر  بمزاياه  أنه،  إذ  اÿن على نطاق واسع،  اÿلي  النظام  مباشرة، ويستخدم هذا 

الزبائن مباشرة، وبالتعاون  الزبائن الذين يستخدمونه، وبالتالي باتت معظم المعامالت المصرفية ينفذ اÿن من قبل  النظام وزاد معها عدد 

مع أقسام الخدمات المصرفية للشركات في البنك، يستمر العمل على تطوير هذا النظام حيث من المتوقع أن يوفر مزيدâ من المرونة والمزايا 

للزبائن خالل الفترة المقبلة.

ونجح صحار الدولي في اجتذاب عدد كبير من الزبائن من الشركات التي باتت اÿن تنفذ كامل معامالتها المصرفية باستخدام نظام المدفوعات 

عن بعد، ويركز البنك حاليÚ على الزبائن من خارج السلطنة والذين يمكنهم أيضÚ من استخدام النظام من بلدانهم بدون أي نوع من المخاطر، 

وذلك بفضل استيفاء النظام والتزامه بكافة المتطلبات التنظيمية، وأهم المزايا التي يقدمها هذا النظام وتجتذب الزبائن هي توفير الوقت، 

والسرعة، والكفاءة، والمساهمة في خفض التكاليف كونه يلبي احتياجات الزبائن من مقر أعمالهم مباشرة دون الحاجة لزيارة البنك، وبهدف 

قاعدة  إدارة  البنك وقدرته على  لزيادة كفاءة  وتعزيز خدماته  أنظمته  تحديث  العمليات  يواصل قسم  السوق،  الدولي في  تعزيز مكانة صحار 

متنامية من الزبائن باستمرار.

قسم عمليات الخزينة والتسويات

واصل المكتب الخلفي لقسم الخزينة عمله بنجاح خالل عام ٢٠١٨ بفضل جهود فريق العمل الذي يتمتع أفراده بالخبرة والمهارة، وكجزء ال يتجزأ 

من إدارة عمليات الخزينة في البنك، يقوم المكتب الخلفي لقسم الخزينة بإجراء عمليات التحقق والتأكد من البيانات، وتنفيذ تعامالت الصرف 

المحتملة وا�نشطة  ا�خطاء  بها وتقليل  المصرح  ا�جنبي غير  الصرف  أجل منع عمليات  للوحدة. ومن  ا�مامي  المكتب  يجريها  التي  ا�جنبي 

االحتيالية، تعمل الوحدة على تنفيذ نهج تدقيق شامل ومناسب في مختلف مستويات العملية.

الموارد البشرية 

يواصل قسم الموارد البشرية لعب دور محوري في صحار الدولي، ويحرص كل الحرص على توفر الموارد البشرية المتخصصة الكافية لتحقيق 

أهداف العمل وتحقيق االستراتيجية العامة للبنك. وعقب تعيين إدارة تنفيذية جديدة للبنك وطرح رؤية مستقبلية جديدة، يعمل قسم الموارد 

البشرية كشريك استراتيجي بحيث يواصل استخدام أفضل الممارسات لتعزيز كفاءة الموظفين.

ومن خالل مواءمة أنشطته مع االستراتيجية الجديدة للبنك، يركز قسم الموارد البشرية على تطوير قدرات الموظفين، وبشكل خاص على 

تعزيز الكفاءات القيادية. وفي ظل المساعي المبذولة ¼عداد وتأهيل جيل القادة المستقبليين من الكوادر العاملة حاليÚ، أطلق البنك عددâ من 

المبادرات الجديدة إلى جانب مواصلة برامج سابقة أثبتت نجاحها، بما في ذلك إطالق البنك �ول برنامج داخلي لتطوير القادة.

ويلتزم صحار الدولي بأن يكون الخيار المفّضل للتوظيف لدى الكوادر العمانية الموهوية، انطالقÚ من سمعته الجيدة في السوق كمؤسسة 

تركز على المجتمع وقيم الفريق الواحد. ويواصل قسم الموارد البشرية عمله الدؤوب في هذا المجال، إلى جانب جهوده في تعزيز المستويات 

المعرفية والمهارية للموظفين وتدريبهم وتطوير قدراتهم من خالل أنشطة تشجع التفاعل والتواصل بين المشاركين، وتتضمن في كثير 

من ا�حيان أقسامÚ متعددة ضمن البنك لتعزيز التكامل والكفاءة بين موظفي هذه ا�قسام، ويسعى القسم كذلك إلى تعزيز التواصل بين 

الموظفين بمختلف مستوياتهم ا¼دارية. وذلك للحصول على فهم أفضل فيما يتعلق بطموحات الموظفين وإمكاناتهم للتطوير.
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وقام صحار الدولي، في عام ٢٠١٨م، بتفعيل خطة التطوير الشخصي لمساعدة الموظفين ا�قل أداًء على تطوير قدراتهم وتقديم أفضل أداء 

ممكن من خالل مجموعة من ا¼جراءات التي تضمن لهم لعب أدوار تتناسب مع مهاراتهم وطموحاتهم، إن ثقافة البنك القائمة على تحسين 

ا�داء معززة بمجموعة من الحوافز. وسيواصل البنك هذه الجهود من خالل إطالق برامج محسنة لتكريم ومكافأة الموظفين المجيدين، ويقوم 

القسم بدور كذلك في تعزيز االنتماء إلى الهوية الجديدة لصحار الدولي من خالل عدد من المبادرات وا¼جراءات التي ينفذها بهدف خلق تجارب 

إيجابية تحقق قيمة مستدامة للبنك تتجلى في أداء أفضل للموظفين.

كما خضعت عملية إلحاق الموظفين بالعمل وتعريفهم بالمؤسسة للمراجعة في عام ٢٠١٨م، حيث تم إدخال بعض التعديالت التي تهدف إلى 

تعزيز فهم الموظفين الجدد وإلمامهم التام  لمسؤولياتهم الوظيفية ودورهم في المؤسسة منذ بداية التحاقهم، كما تهدف هذه ا¼جراءات 

إلى ضمان اندماج الموظفين الجدد بشكل إيجابي في بيئة العمل الجديدة والتواصل بشكل فعال مع الزمالء، ويعمل البنك على ضمان أن 

يقوم كل قسم بإثراء الجوانب االجتماعية والمهنية للموظفين مما يؤدي إلى نجاح البنك في تنفيذ جميع عملياته وتحقيق أهدافه.

ومن خالل التشجيع على التفاعل والتواصل المتبادل بين الموظفين من مختلف المستويات الوظيفية. يواصل البنك في خلق فهم أفضل للعالقات 

بين الموظفين على أساس تجاربهم الشخصية المتبادلة، با¼ضافة إلى ا�مور المتعلقة بدور ووظيفة كل واحد منهم. ولتحقيق هذه الغاية، صمم 

قسم الموارد البشرية مجموعة من المبادرات الرامية إلى زيادة مستوى التواصل والتفاعل بين الموظفين. ومن هذه المبادرات «برنامج سفير الموارد 

البشرية» الذي يتضمن القيام بزيارات منتظمة إلى مختلف أقسام وفروع صحار الدولي المنتشرة في مختلف أنحاء السلطنة، وتهدف هذه الزيارات 

إلى تمكين قسم الموارد البشرية من االستماع بشكل مباشر وشفاف ÿراء واقتراحات الموظفين بغية تعزيز السياسات الحالية للموارد البشرية. كما 

تبنى البنك أيضÚ «سياسة الباب المفتوح» في جميع ا�قسام وا¼دارات، وساهم اللقاء السنوي للموظفين لعام ٢٠١٨ في تعزيز الثقافة المؤسسية في 

صحار الدولي، حيث شكل فرصة لاللتقاء بجميع الموظفين في مكان واحد وإطالعهم على االستراتيجية الجديدة للبنك. وإلى جانب ذلك دشن القسم 

مبادرة ¼عطاء الموظفين فرصة إضافية لالجتماع مع الرئيس التنفيذي للبنك ومناقشة التطلعات والتحديات.

التدريب

في عام ٢٠١٨م، وضع البنك إجراءات جديدة لتحسين تقييمه �داء الموظفين وإنتاجيتهم، بما يسهم في تصميم أدوات وإجراءات مخصصة بناء 

على ذلك لتحقيق عائد أكبر على االستثمار لكل قسم بشكل خاص وللمؤسسة بشكل عام، وتأتي هذه المبادرة لصحار الدولي عقب النجاح 

الذي شهدته مبادرة «الموظف المصرفي»، ويجري اÿن وضع اللمسات ا�خيرة عليها من قبل ا¼دارة العليا ¼طالقها خالل ٢٠١٩م.

كما يلعب قسم الموارد البشرية دورâ محوريÚ في التشجيع على تبني ثقافة قائمة على التعلم والتطوير المستمر، بحيث ترفع من مستوى 

ا�داء والمنافسة ا¼يجابية بين الموظفين من مختلف ا�قسام، وتعزز روح الفريق الواحد الذي يجمعه شغف مشترك لتحقيق رؤية صحار الدولي، 

وبعد النجاح الذي حققه البنك خالل العام الماضي من خالل رعاية التدريب الناجح �كثر من ٣٠ موظفÚ. سيضمن برنامج معتمد لعام ٢٠١٩م تدريب 

عدد أكبر من الموظفين من خالل دورات تدريب مهني وأكاديمي للحصول على شهادات أعلى، فضًال عن الشهادات والدرجات العلمية مثل 

البكالوريوس والدراسات العليا.

ومن بين أحدث برامج التدريب الداخلي في البنك برنامج «إرتقاء بلس» وهو برنامج لتنمية المهارات ا¼دارية والقيادية لمدة ستة أشهر. ويوظف هذا 

البرنامج، الذي ينفذ بالشراكة مع مؤسسة هارفارد لúعمال «Harvard Business Publishing»، منهجÚ مدمجÚ للتعليم المؤسسي يشمل التعلم 

ا¼لكتروني والتمارين والمشاريع العملية، وحلقات النقاش والتحاور، وذلك لتعزيز كفاءة مدراء البنك المستقبليين وتحقيق التميز المصرفي الذي 

يسعى له البنك، وبنهاية عام ٢٠١٨م، بلغ عدد المشاركين في «إرتقاء بلس» ١٠٠ موظف. وسيواصل البرنامج خالل ٢٠١٩ ¼ثراء مهارات الموظفين.

وفي ظل جهوده للمساهمة في تحقيق التوجهات الوطنية فيما يتعلق بتنمية قدرات المواطنين، أطلق قسم الموارد البشرية العام الماضي 

برنامج «طموحي» للتدريب الداخلي. ويهدف هذا البرنامج الذي يستمر لعام كامل إلى تحسين فرص توظيف خريجي الكليات والجامعات الجدد، 

وفي الوقت نفسه، تزويد البنك بمرشحين مدربين من خالل ما اكتسبوه من قيم االنتماء إلى صحار الدولي، وفي إطار برنامج طموحي. صمم 

فريق تنمية الموارد البشرية إطارâ تدريبيÚ من شأنه تعزيز معارف ومهارات الشباب وتمكينهم من العمل ضمن بيئة تشجع مشاركة المعارف 

والخبرات على جميع المستويات في مختلف أقسام البنك.

Arabic.indd   62 3/25/19   11:03 AM



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٦٣ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

مهارات  لتعزيز  العام  مدار  على  االستراتيجية  المبادرات  من  مجموعة  يقدم  حيث  ا�فراد،  إمكانات  بتطوير  القوي  التزامه  على  البنك  ويحافظ 

الموظفين وكفاءاتهم بما يتماشى مع التوجيهات الوطنية ¼يجاد قوى عاملة ُعمانية على قدر عاٍل من التنافسية. وفي إطار سعيه وطموحه 

�ن يكون مؤسسة خدمية ُعمانية الطابع عالمية الريادة، ينظر صحار الدولي إلى تطوير الموظفين واالرتقاء بهم كعنصر أساسي في رؤيته لرفد 

الكوادر الوطنية بأعلى المعايير الدولية، وفي عام ٢٠١٨م، شارك أكثر من ١٣٠٠ موظف من صحار الدولي في ١٦٠ برنامجÚ ودورة تدريبية، أقيم حوالي 

٥٠ بالمائة منها بالتعاون مع مؤسسات ومراكز محلية للتعليم المصرفي والتمويلي، بما في ذلك كلية الدراسات المصرفية والمالية في مسقط، 

ومثل الموظفون الُعمانيون في صحار الدولي أكثر من ٩٤ بالمائة من مجموع المشاركين في البرامج والدورات المذكورة أعاله.

وقد عمل قسم تنمية الموارد البشرية على مراجعة نهجه وتوجيهاته فيما يتعلق برصد متطلبات التدريب للموظفين، حيث بات التركيز اÿن 

منصبÚ على االستثمار في تطوير المواهب على جميع المستويات دون استثناء. وكجزء من تخطيط التعاقب الوظيفي بالبنك، يتم اÿن اختيار 

المرشحين للمشاركة في برامج متخصصة من كلية هارفارد لúعمال استعدادâ لالضطالع بمسؤوليات أكبر في إطار عملية تعليمية مستمرة.

التعمين

مهاراتهم  وتطوير  الُعمانيين  المواطنين  توظيف  في  المتمثلة  الُعمانية  الوطنية  التوجهات  تحقيق  في  بالمساهمة  الدولي  صحار  يلتزم 

التنافسية، حيث حقق البنك في عام ٢٠١٨م، نسبة تعمين قوية تماشيÚ مع النسب المقررة من قبل الحكومة لكل من المؤسسات المصرفية 

التقليدية وا¼سالمية.

ومع نهاية عام ٢٠١٨م، نجح البنك في تحقيق نسبة تعمين تزيد على ٩٣ بالمائة، مؤكدâ بذلك التزامه بتوفير فرص العمل والتطوير للشباب 

الُعماني، وخالل عام ٢٠١٨م، شكل الخريجيون الجدد ما نسبته ٤٠ بالمائة من الموظفين الجدد في البنك، وقد حرص البنك على تنوع اختياره 

للموظفين من مختلف أرجاء السلطنة، ا�مر الذي يؤكد التزام البنك بدعم برامج وخطط التعمين.

ترقية  ٢٠١٨م  عام  البشرية، حيث شهد  الموارد  لقسم  الرئيسية  ا�هداف  لتحقيق   Úأساسي  âأمر البنك  الُعمانية في  المواهب  تعزيز وتطوير  ويظل 

العديد من الموظفين الُعمانيين إلى مناصب عالية ومتوسطة، ويعد التوظيف الداخلي أولوية بالنسبة للبنك، حيث يكافئ الموظفين المتفانين 

والمجتهدين بفرص مميزة، وال يزال هذا ا�مر عامًال رئيسيÚ في نجاح البنك في تحقيق نسبة عالية من احتفاظه بالموظفين، وعلى الرغم من بعض 

القيود والتحديات التنظيمية في هذا المجال، يدرك صحار الدولي أهمية التنوع الثقافي بين الموظفين في صناعة االبتكار وتجاوز التحديات.

تقنية المعلومات والقنوات البديلة

القائمة على  العمليات  الدولي، وهو مسؤول عن جميع  الدعم لمختلف وحدات ودوائر صحار  البديلة  المعلومات والقنوات  يقدم قسم تقنية 

التكنولوجيا في البنك، ويعمل القسم بأعلى المعايير التي أهلته للحصول على شهادة الجودة المتوافقة مع معايير إدارة أمن المعلومات آيزو/ 

آي إي سي ٢٧٠٠١:٢٠١٣، كما يستمر القسم في دعمه اللتزام البنك المتمثل في تقديم خدمات مصرفية تركز على الزبائن وتلبي احتياجاتهم 

وتساعدهم على تحقيق أهدافهم، حيث يأتي دور قسم تقنية المعلومات في تطبيق أفضل الحلول التقنية المتاحة التي ستجعل من صحار 

الدولي مؤسسة خدمية ُعمانية متفردة في مستوى الخدمة.

ا�نظمة  النمو على كافة ا�صعدة، عالوة على تعزيز  تقنية جديدة تساهم في مسيرة  إمكانات  البنك استحداث  التوجه من  ويستوجب هذا 

والعمليات القائمة حاليÚ، مما يجعل القسم العبÚ رئيسيÚ في رؤية البنك المستقبلية وتعزيز نهجه المتمركز حول الزبائن، وفي عام ٢٠١٨، فاز 

برنامج التحول المصرفي لصحار الدولي بجائزتين مرموقتين من جوائز مؤسسة إنفوسيس فيناكل لالبتكار المالي وذلك عن فئتي «االبتكار 

في الخدمات المصرفية المبنية على التكنولوجيات الحديثة الناشئة، واالبتكار في الخدمات المصرفية ا�ساسية» المنبثقة من التحول المصرفي 

الرقمي في إدارة المشاريع للمصارف متوسطة الحجم.

وخالل ٢٠١٨، أجرى البنك تحسينات على تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية، والخدمات المصرفية عبر ا¼نترنت، وأجهزة الصرف اÿلي، 

حيث ساهمت هذه التحسينات في تشجيع التحول الرقمي ¼جراء المعامالت المصرفية لدى المزيد من الزبائن بدالً من الوسائل التقليدية، ومن 

أهم المبادرات التي أطلقها البنك في إطار هذه التحسينات إمكانية إجراء التحويالت المالية بشكل فوري وعلى مدار الساعة إلى أي بنك في 
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التأمين للهيئة العامة للتأمينات االجتماعية وخدمة التحويالت  الفواتير، ودفع الرسوم الدراسية للمدارس والجامعات ورسوم  عمان، وتسديد 

المالية الفورية إلى الهند عبر تطبيق الهواتف الذكية، عالوة على إطالقه خدمة كشف الحساب ا¼لكتروني التفاعلي الصديق للبيئة لزبائن قطاع 

التجزئة، ليكون صحار الدولي أول بنك في السلطنة يطلق هذه الخدمة التفاعلية. 

تركز على  التي  الرئيسية  المبادرات  ٢٠١٨، حيث ساعد في دعم  عام  للبنك في  الرقمي  التحول  عام في مساندة  القسم بشكل  كما ساهم 

بما يضمن  البطاقات  بيانات  قراءة  بتقنيات جديدة في  آلي جديدة  أجهزة صراف  تدشين  المزايا مثل  لهم مجموعة كبيرة من  وتوفر  الزبائن 

مزيدâ من السرعة وا�مان. كما قام البنك بترقية النظام التشغيلي �جهزة الصراف اÿلي لديه إلى نظام ويندوز ١٠ الذي يعتبر ا�حدث في هذا 

تقديم  بتقليص وقت  البنك  التزام  إطار دعم  وفي  النظام.  إلى هذا  بالتحديث  يقوم  ا�وسط  الشرق  على مستوى  بنك  أول  ليصبح  المجال، 

الخدمة للعديد من المنتجات، ساعد قسم تقنية المعلومات والقنوات البديلة في هذا االلتزام من خالل تسهيل ا¼جراءات المرتبطة بتقنية 

وإجراء واستكمال طلبات  الجديدة  في غضون خمس دقائق فقط،  الزبائن  المصرفية في فتح حسابات  التجزئة  المعلومات لمساعدة قسم 

القروض الشخصية في غضون ٢٤ ساعة، والقروض ا¼سكانية خالل ٧٢ ساعة، با¼ضافة إلى إصدار بطاقات االئتمان في ٢٤ ساعة، وإصدار خطابات 

االعتماد وخطابات الضمان في ٣٠ دقيقة لزبائنه من الشركات، وأثمرت الجهود التعاونية التي تبذلها مختلف وحدات القسم عن اعتماد البنك 

منصة iMal ¼جراء المعامالت المصرفية ا¼سالمية، ودشين تطبيق نظام دفع الرواتب Bank-Pay  بما يتماشى مع توجيهات وزارة القوى العاملة 

والبنك المركزي العماني، والتي تشكل اÿن جزءâ من نظام حماية ا�جور لضمان ودائع الراتب لúيدي العاملة في الوقت المناسب، وتتماشى هذه 

المبادرات مع قيم البنك ليكون أكثر إسراعÚ في تقديم خدماته. وأكثر إثراًء بتقديم خدمات تلبي احتياجات الزبائن، وأوسع أفقÚ من خالل تمكين 

الزبائن للقيام لتحقيق أهدافهم وتجاوز التحديات من خالل التكنولوجيا الحديثة.

التأمين على  أيضÚ في دمج نظام إصدار وثائق  المميز لالدخار ٢٠١٨، وساعد  لبرنامج  الجديد  السحوبات  القسم في تسهيل نظام  كما ساعد 

الحياة الخاص بشركة فالكون العربية للتأمين ضمن نظام الخدمات المصرفية الرئيسي لصحار الدولي، ليكون بذلك البنك ا�ول في السلطنة 

الذي يمكنه إصدار وثائق التأمين على الحياة بشكل فوري، وأثمرت عمليات التعاون ا�خرى عن نجاح دمج نظام رصد السقف المالي للشركات 

المتعاملة ورصد االنكشاف بين قسم الخزينة والنظام المصرفي ا�ساسي للبنك، وساهم ذلك في تقديم نتائج موحدة وفورية حول المخاطر 

التي تواجه مختلف عمليات التعامل المصرفي بالبنك، كما نجح القسم في تطبيق نظام رصد السقف المالي حسب البلدان بما يتماشى مع 

متطلبات بازل ٣ الخاصة بعوامل التحويل االئتماني لجميع المنتجات، وبما يضمن وجود رقابة نظامية في هذه الجانب.

وتماشيÚ مع التزام البنك بتشجيع مبادرات تبادل المعرفة ودعم تطوير القطاع المصرفي، مّثل قسم تقنية المعلومات والقنوات البديلة البنك 

في قمة ا�من السيبراني ٢٠١٩ وشارك في حلقة نقاش بعنوان «الحاجة إلى بروتوكوالت ا�من السيبراني الحديثة: ماهيتها وكيفية تنفيذها 

بطريقة مثالية في البيئات المعقدة»، وبالنظر إلى بيئة أعمال القطاع المصرفي التي تتسم بتداخل ا�دوار وا�دوات المصرفية في ظل الوتيرة 

المتسارعة للثورة الصناعية الرابعة، تعد هذه الفعاليات التي يشارك فيها القسم منصة مناسبة تتيح لصحار الدولي تبادل خبراته في تجاوز 

المجال، وال سيما فيما يتعلق بحماية ا�صول  ا�خرى من خبرات ومعرفة في ذات  الجهات  التحديات، كما تساعده على االطالع على ما تقدمه 

الرقمية والمعلوماتية.

تحقيق  وبالتالي  أهدافها،  تحقيق  على  البنك  في  ا�قسام  مختلف  مساعدة  البديلة  والقنوات  المعلومات  تقنية  قسم  سيواصل   ،٢٠١٩ وفي 

ا�هداف الشاملة للبنك، ويخطط القسم حاليÚ للقيام بمجموعة متكاملة من التحسينات لنظام الخدمات المصرفية ا�ساسي، ولمنصة الخدمات 

المصرفية عبر ا¼نترنت وتطبيق الخدمات المصرفية للهواتف الذكية، لتتواءم مع نقاط االتصال ا�خرى بالزبائن وتفتح ا�بواب نحو حقبة جديدة 

من العمليات المصرفية المرتكزة على الجودة في خدمة الزبائن.
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إدارة المخاطر

إدارة المخاطر المالية

تعتبر المخاطر جزءâ من طبيعة العمل في القطاع المصرفي على مستوى العالم، وتتسم بتعقيدها وتأثرها بالتطورات السريعة في السوق، 

وكذلك بالتوجهات العالمية نحو المزيد من االبتكار في تطوير المنتجات والخدمات المصرفية، وتتطلب ا¼دارة الحكيمة والحصيفة للمخاطر في 

الوقت الحالي فهمÚ عميقÚ لطبيعتها، وتطبيقها بصرامة وفقÚ للقواعد وا�نظمة التي تضعها الجهات التنظيمية المعنية بهذا الشأن، وتندرج 

استراتيجيات حوكمة المخاطر وأسسها ضمن مسؤوليات مجلس ا¼دارة، إلى جانب مسؤوليات فريق ا¼دارة العليا للبنك.

آليات  وجود  عن  فضًال  المخاطر،  مع  للتعامل  ومسؤولة  فعالة  ضوابط  وجود  ضمان  مسؤولية  الدولي  صحار  في  المخاطر  إدارة  دائرة  وتتولى 

استباقية وتفاعلية للتعامل مع ما قد يواجه البنك في هذا الشأن، كما تخضع سياسة صحار الدولي ¼دارة المخاطر للمراجعة بشكل شامل على 

فترات منتظمة، حيث يتم تنظيم ورش عمل ودورات تكميلية لضمان مواصلة التزام جميع الموظفين ببروتوكوالت إدارة المخاطر الخاصة بالبنك.

وفيما يتعلق بالتدابير االستباقية، يتبنى صحار الدولي إجراءات شمولية ¼دارة المخاطر المتوقعة وغير المتوقعة والتخفيف من آثارها المحتملة 

إلى أدنى حد ممكن، ولوضع هذه اÿليات موضع التنفيذ، يقوم البنك بشكل متواصل بتوظيف أدوات وأنظمة قادرة على تقييم ورصد ومعالجة 

أي مخاطر محتملة، با¼ضافة إلى تحديث تلك ا�دوات بشكل دوري.

يدرك البنك أنه معرض للمخاطر المرتبطة بمختلف العوامل االقتصادية والبيئية، فقد يكون بعضها جزءâ من طبيعة العمل المصرفي بينما 

قد يكون اÿخر غير متوقع أو ال يمكن التنبؤ به؛ لذلك يعي صحار الدولي أهمية تطبيق نظم وأدوات إدارة المخاطر لديه والعمل على تحسينها 

بشكل مستمر، وتتمتع إدارة البنك، ممثلة بمجلس ا¼دارة وأعضاء ا¼دارة التنفيذية، برؤية متكاملة للسيطرة على المخاطر إلى جانب المعرفة 

التامة بمختلف أنواعها ومدى تأثير كل منها على المخصصات المالية والقيمة االقتصادية للبنك.

وإذ يولي صحار الدولي أولوية كبيرة ¼دارة المخاطر المحتملة، فإنه يعمل على تحديد وقياس ومراقبة وإدارة المخاطر، متبعÚ في هذا الجانب 

التي  ا�ول. وذلك عبر احتوائها وإدارتها للمخاطر  الدفاع  البنك خط  نموذجÚ يتضمن ثالثة خطوط دفاعية، حيث تشكل جميع ا�قسام في 

الدائرة «قيادة فعالة» لúعمال  االلتزام؛ حيث توفر  المخاطر مع دائرة  إدارة  الثاني فتشترك فيه دائرة  الدفاع  أما خط  مباشر.  تواجهها بشكل 

التجارية  ا�عمال  توجيه  في   âدور الدائرة  وتلعب  اتخاذها،  يجب  التي  وا¼جراءات  السياسات  على  ا�قسام  رؤساء  وتدريب  تأهيل  عبر  التجارية 

السوق،  ومخاطر  االئتمانية،  والمخاطر  المالية،  المخاطر  تشمل  جوانب  عدة  من  إليها  والنظر  وإدارتها  وتقييمها  المخاطر  تحديد  خالل  من 

االلتزام،  لدائرة  بالنسبة  أما  بها،  الخاصة  التقارير  وإعداد  وإدارتها  السيولة،  ومخاطر  المعلومات،  تكنولوجيا  ومخاطر  التشغيلية،  والمخاطر 

فتعمل على التأكد من العمل على تطبيق جميع السياسات وا¼جراءات وتطابقها مع اللوائح التنظيمية الحالية وتنفيذ القوانين المطبقة 

السلطنة. في 

يدرك صحار الدولي أن عملية إدارة المخاطر يجب أن تكون على مستوى المؤسسة، وأن دورها ا�ساسي هو ضمان وجود إطار فعال ¼دارة المخاطر 

والكفاءة  الفعالية  لضمان  مؤسسي  إطار  ضمن  المخاطر  إدارة  على  البنك  ويحرص  التشغيلية،  وبيئته  البنك  عمل  سياق  ضمن  به  وااللتزام 

وااللتزام في كافة الجوانب وا�قسام، وبما يتماشى مع عمل البنك وبيئته التشغيلية، وقد أنشأ البنك دائرة متخصصة ¼دارة المخاطر، تضم 

فريقÚ من الخبراء من ذوي الكفاءة الذين أثبتوا قدرتهم على التحكم بالمخاطر ومراجعتها والتخفيف من آثارها بكل كفاءة. ويتكون ا¼طار العام 

¼دارة المخاطر في البنك من:

• مجلس ا¼دارة 

• لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس ا¼دارة 

وتلقى لجان إدارة المخاطر التابعة لمجلس ا¼دارة الدعم والمساندة من لجان إدارة المخاطر على مستوى ا¼دارة التنفيذية والتي تضم:

• لجنة إدارة المخاطر التابعة لËدارة التنفيذية

• لجنة ا�صول والخصوم

• لجنة المخاطر التشغيلية

Arabic.indd   65 3/25/19   11:03 AM



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

التقرير السنوي لصحار الدولي ٦٦٢٠١٨

وقد قام مجلس ا¼دارة بتفويض لجنة إدارة المخاطر التابعة له لمراقبة المخاطر، وهي اللجنة التي تتولى أيضÚ كل الجوانب المتعلقة بالمخاطر. 

إدارة  التابعة للمجلس بشأن فاعلية  المخاطر  إدارة  للجنة  التي تؤكد  التقارير  التنفيذية بتقديم  التابعة لËدارة  المخاطر  إدارة  فيما تقوم لجنة 

المخاطر  لجنة  تتولى  بينما  السيولة،  ومخاطر  السوق  مخاطر  إدارة  مسؤولية  والخصوم  ا�صول  لجنة  تتولى  جهة  ومن  البنك،  في  المخاطر 

التشغيلية إدارة هذا النوع من المخاطر، هذا وقد تم تأسيس إدارة وسطى لمتابعة وإدارة مخاطر الخزينة. في الوقت الذي يتولى فية مجلس 

ا¼دارة مسؤولية وضع ا¼طار العام ¼دارة المخاطر وا¼شراف عليه.

تتطلبه معايير مجلس  لما  امتثاالً  IFRS9، وذلك  الدولي  للمعيار   Úالمالية وفق بالتقارير  الخاصة  التعليمات  بتطبيق  الدولي  يلتزم صحار  كما 

على  مستقبًال  المتوقعة  للخسائر  احترازية  مخصصات  تكوين  تفرض  والتي  البنوك،  من   IFRS9 المالية  للتقارير   IASB الدولية  المحاسبة 

جميع الموجودات المالية، وتماشيÚ مع تعليمات البنك المركزي الُعماني، قام صحار الدولي في يناير ٢٠١٨م بتنفيذ جميع التعليمات المطلوبة 

.IFRS9 للمعيار الدولي Úبموجب التقارير المالية وفق

مخاطر رأس المال

زيادة  الالزمة على  القدرة  الذي يوفر له  القاعدة، ا�مر  المالي من هذه  الدولي بقاعدة مميزة من المساهمين، كما يحظى بالدعم  يتمتع صحار 

رأسماله في حال الحاجة لذلك. وقد احتفظ البنك بمعدل كفاية رأس المال في حدود ١٥٫٦١٪ من رأس المال ا�ساسي، و١٣٫٧٨٪ من حيث رأس المال 

الفئة - ١ (بعد زيادة رأس المال وخصم توزيعات ا�رباح النقدية على رأس المال الجديد).

مخاطر االئتمان

تعرف مخاطر االئتمان بأنها الخسائر المالية المحتملة الناجمة إما عن عدم قدرة الزبون على الوفاء بالتزاماته والسداد في المواعيد المحددة، 

ا�مر الناتج بدوره عن إحتماالت عديدة، أو الناجمة عن تخفيض قيمة المحفظة نتيجة للتدهور الفعلي أو المتوقع في جودة االئتمان. ولذلك فإن 

مخاطر االئتمان تعني احتمالية الخسارة المرتبطة بتراجع جودة هذا االئتمان لدى ا�طراف المقابلة.

وتفاديÚ لهذه المخاطر، يتم االعتماد على عملية شاملة لتحديد معايير الجودة تستند على أفضل الممارسات الدولية، وهي العملية التي تندرج 

في إطار فصل واضح في المسؤوليات المرتبطة باستقطاب الزبون، وتقييم المخاطر، وتقييم االئتمان، وضمن هذه العملية، فقد حرص البنك 

على تشكيل لجنة خاصة منبثقة عن مجلس ا¼دارة، تتولى مهمة إدارة المخاطر وا¼شراف على مهام الدائرة المعنية بها؛ حيث يقدم مسؤول 

المخاطر بالبنك (مساعد مدير عام أول للمخاطر) تقاريره للجنة إدارة المخاطر التابعة لËدارة التنفيذية، ويقّيم موظفو االئتمان بالبنك مقترحات 

االئتمان على أساس السياسة المعتمدة للمنتج والسياسات القانونية والداخلية ومعايير تقييم المخاطر. وقبل الدفع يجري موظف االئتمان 

أيضÚ مراجعة لسيرة الزبون المقترض ويفحص قاعدة بيانات الديون المتأخرة.

ائتمان  إجراءات  واعتماد  المستهدفة  السوق  تحديد  تتم من خالل  االئتمان هنا  إدارة مخاطر  فإن  بالجملة،  البيع  ائتمان  النكشاف  بالنسبة  أما 

موحدة، ونظمÚ خاصًة لتصنيف وتقييم الجدارة االئتمانية للزبائن.

االئتمان يتم  «Moody’s» نماذج داخلية لتصنيف  االئتمان موديز  الدولية لتقييم  المؤسسة  البنك وبالتعاون مع  آخر، فقد طور  وعلى صعيد 

بالمرونة، حيث يستخدم مزيجÚ من   «Moody’s» المدينين ممن لديهم مستندات مالية مدققة، ويتصف نظام موديز  استخدامها لتصنيف 

المقاييس الموضوعية. كذلك، فقد طور البنك نموذجÚ داخليÚ يعتمد على نظام تصنيفات موديز لتقييم المدينين الذين ليس لديهم تقارير 

مالية، وقد تم اعتماد هذا النموذج من قبل لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس ا¼دارة وتم التحقق من سالمته من خالل آلية معتمدة تسمى 

«منهجية الفحص التوقعي-الحقيقي». ويعتبر هذا النوع من التصنيف عامًال أساسيÚ العتماد عمليات االئتمان وما بعدها؛ حيث تتم مراجعة 

التصنيف للمجموعات  انتقال  المخاطر ولوحظ أن  البنك أيضÚ بإجراء تحليل لمصفوفة  العام على ا�قل، وقد قام  تصنيف كل مدين مرة في 

الكبيرة يتالءم مع االتجاه العام لالقتصاد الُعماني، ا�مر الذي أثبت لËدارة كفاءة نموذج تصنيف مؤسسة موديز الذي يعتمده البنك.

وتعزيزâ للتدابير االحترازية لمواجهة أي انكشاف محتمل على المخاطر، تعمل ا¼دارة العليا للبنك وبصورة منتظمة على مراقبة تعرض البنك 

لالنكشاف في القطاعات الحساسة مثل العقارات التجارية وأسواق المال، ومع أخذ الوضع االقتصادي باالعتبار، يتم مراقبة انكشاف البنك فيما 

يتعلق بالقطاع العقاري التجاري من قبل لجنة منبثقة عن مجلس ا¼دارة (لجنة الموافقة على االئتمان) وذلك مرة كل ثالثة أشهر. أما بالنسبة 
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المخاطر  دائرة  وتعمل  يومية،  بصورة  التقييم  يجرى  الحادة  التقلبات  فترات  وخالل   ،Úأسبوعي التقييم  إجراء  فيتم  المال،  سوق  في  لالنكشاف 

على إطالع مجلس ا¼دارة على كافة المستجدات حول مستوى وتوّجه تعرض البنك لالنكشاف الحساس لملف المخاطر الشهرية للبنك. ويتم 

التعامل مع انكشاف البنك في قطاع الرهن العقاري السكني والسلف مقابل ا�سهم وفقÚ للقواعد االحترازية والتنظيمية.

التنظيمية  والجهات  الزبائن  مع  التفاعل  وذلك من خالل  المعلومات بصفة مستمرة،  تحديث  متابعة  البنك على  يحرص  ا¼طار،  نفس  وضمن 

المحافظ  تنوع  وُيسّهل  ا¼قراض،  جودة  على  للمحافظة   Úجوهري  âعنصر الدفع  بعد  لما  المستمرة  المراقبة  وتعتبر  المجال،  هذا  في  والخبراء 

تقييم  تتولى مهمة  القروض،  لمراجعة  دائرة مستقلة  بالبنك  إدارتها، هذا ويوجد  القدرة على  المخاطر وتعزيز  أيضÚ من تخفيف  ومراجعتها 

إدارتها.  وعملية  القروض  جودة  حول  الرقابية  وللجهات  ا¼دارة  لمجلس  مستمرة  ضمانات  اÿلية  هذه  وتوفر  واالئتمان،  القروض  جودة  تصنيف 

كما تقدم دائرة إدارة المخاطر برفع تقرير شامل حول المخاطر المحتملة والطريقة ا�مثل ¼دارتها، يمثل ملخصÚ شامًال حول المخاطر االئتمانية 

ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية، كما تم تعزيز نطاق تغطية المخاطر الشهرية بإضافة مؤشرات جديدة لها.

البنك يحرص على  فإن  اعتمادâ على جودتها،  ا�صول  أهمها تصنيف  يعتبر من  التي  المزايا  العديد من  القروض على  وإذ تنطوي عملية مراجعة   

إجرائها، ومع التركيز على تحسين جودة محفظة القروض بالبنك، تتطور عملية مراجعة استراتيجيات القروض على أسس مستمرة. هذا وتستعرض 

عملية المراجعة أيضÚ ا�حكام الحالية لسياسة االئتمان ووثائق عمل البنك. وتقترح ا¼ضافات أو التعديالت الضرورية، ومن أهم أهداف عملية مراجعة 

لتنبيه موظفي  زمني مناسب  إطار  الالزمة ضمن  الخطوات  اتخاذ  ا�صول، بحيث يمكن  للمتغّيرات في جودة  المبكر  ا¼نذار  إشارات  التقاط  القروض، 

االئتمان أو المعنيين با�مر ووضعهم في حالة تأهب، ومن ثم يمكن إعداد االستراتيجيات في الوقت المالئم لتجنب أي عجز عن الدفع، قدر ا¼مكان.

ويقوم البنك بإدارة دورة االئتمان المرتبطة بقروض التجزئة، وذلك على يد المختصين في دائرة االئتمان وعمليات التشغيل والتحصيل. ومع 

برامج مخصصة لتحقيق نمط معين لنماذج شراء االئتمان لكل منتج، وذلك من خالل تحديد شريحة الزبائن، ومعايير االكتتاب، وبنية الضمان، 

هذا ويتم منح القروض للزبائن بعد تحويل راتب المقترض/إثبات مصدر (مصادر) دخل مضمون وعقب استيفائهم لشروط التأهل لالقتراض، 

ومع تزايد االنكشافات الفردية تتم إدارة مخاطر ائتمان التجزئة على أساس المحفظة بالنسبة لمختلف المنتجات وشرائح الزبائن، وفيما يتعلق 

بعمليات ائتمان التجزئة، فإن الموافقة على جميع المنتجات، والسياسات، والتراخيص تتم من ِقبل مجلس ا¼دارة أو اللجنة التابعة للمجلس. 

لمحفظة  المخاطر  تحليل  نتائج  على   âواعتماد منتظمة،  بصورة  المحفظة  تحليل  إلى   âاستناد التجزئة  ائتمان  مقاييس  الدولي  صحار  ويراجع 

قروض التجزئة، واستنادâ إلى النتائج التي يتوصل إليها من خالل تحليل مخاطر محفظة قروض التجزئة، يقوم البنك بمراجعة سياسة القروض 

الشخصية للتأكد من وجود ضوابط كافية وقادرة على احتواء المخاطر من خالل مراجعة معايير فحص مخاطر ا�هلية، ويتمتع النظام المصرفي 

ا�ساسي المستخدم في البنك بالقدرة على إجراء تصنيف يومي لúصول، وتبعÚ لذلك يتم وضع تدابير معينة وفقÚ لتعليمات البنك المركزي 

الُعماني، كذلك، فقد طّور البنك نظامÚ قويÚ ¼دارة المعلومات يمكنه من اتخاذ إجراءات استباقية لتالفي مخاطر االئتمان.

هذا ويتبنى البنك ا�سلوب المعياري (Standardized Approach)، إضافة إلى اللوائح التنظيمية المنصوص عليها لحجم المخاطر على جميع 

تنفيذ  الُعماني حول  المركزي  البنك  الصادرة عن  التوجيهات  يتماشى مع  بما  المخاطر،  للتخفيف من هذه  ا�صول، عالوة على مقاربة شاملة 

.(Basel) توصيات اتفاقيات بازل

ومع التنامي الكبير في حجم أعمال ونشاطات البنك، فقد تم انتهاج القدر الكافي من الالمركزية لتعزيز سلطة الموافقة على االئتمان مع وجود 

أنظمة رقابة مالئمة للتبليغ عن الخطر، ويخضع توزيع محفظة البنك بين ائتمان التجزئة، واالئتمان الشخصي أو االئتمان المرتبط با�قسام ا�خرى 

إلى لوائح تنظيمية محددة. وتلعب سياسات البنك ¼دارة مخاطر االئتمان دورâ حيويÚ في المحافظة على الجودة العالية لúصول والحفاظ على 

الحد ا�دنى من ا�صول المتعثرة مقارنة بالبنوك ا�خرى.

مخاطر السوق

مع التسليم بأن المخاطر السوقية جزء ال يتجزأ من طبيعة ممارسة المهام التجارية في القطاع المصرفي، وكما هو الوضع بالنسبة لعدم 

ناجمة  وقوع خسائر  إمكانية  أيضÚ في  المخاطر  تكمن  بالزبائن،  الصلة  ذات  الصفقات  مالي في  ودوره كوسيط  وااللتزامات،  ا�صول  تطابق 

الصرف  وأسعار  الفائدة  السوق مثل معدالت  تحول في متغيرات  نتيجة �ي  المالية  االلتزامات  أو  ا�صول  قيمة  المحتملة في  التغييرات  عن 
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ا�ساسي  المال  ا�رباح ورأس  الخسائر على  أثر هذه  تقليل  إلى  السوق  إدارة مخاطر  ا�خرى، وتهدف  ا�صول  االئتمان وبعض أسعار  واتساع 

القطاع  هذا  مع  المتعاملين  لواجبات  واضح  فصل  وجود  مع  السوق  مخاطر  ¼دارة  جيدة  ببنية  البنك  ويتمتع  هذا  السوق،  لمخاطر  نتيجة 

ا�وسط). المكتب  الخلفي،  المكتب  ا�مامي،  (المكتب 

ووفقÚ لدور كل من المكاتب، يعمل المكتب ا�وسط على تتبع ومراقبة مخاطر السوق، وعلى تقديم تقاريره حول وضع هذه المخاطر على أسس 

يومية وشهرية، با¼ضافة إلى مراجعة الحدود المصرح بها من خالل لجنة ا�صول والخصوم، هذا فضًال عن مراقبة الحدود الفعلية للمخاطرة، 

ا�صول  إدارة  الفائدة من خالل حدود  أسعار  إدارة مخاطر  تتم  فيما  االنفتاح،  لحدود  الدقيقة  المراقبة  عبر  ا�جنبي  الصرف  البنك مخاطر  ويدير 

والخصوم، وتحليل الفجوات ودراسة أثر أسعار الفائدة.

وتتضمن سياسات مخاطر السوق إطار حوكمة المخاطر، واستراتيجية تقييم هذه المخاطر في ضوء المعطيات الحالية والمتوقعة، وقد تم 

توضيح هذه السياسات والعمليات في سياسة إدارة ا�صول والخصوم، أما سياسة االستثمار فتتعلق بالقضايا ذات الصلة باالستثمارات في 

مختلف المنتجات التجارية. ويتم قياس مخاطر معدل الفائدة من خالل استخدام تحليل فجوة إعادة التسعير، هذا ويقوم البنك بتحليل أثر 

مخاطر معدل الفائدة عبر إجراء اختبارات الضغط عن طريق تعريض هذا المعدل لتغييرات طارئة، ويحد البنك من تعرضه لمخاطر معدالت 

الصرف عبر تحديد الوضع ومراقبة ذلك عن كثب.

وفي حال عدم تطابق االستحقاقات والتعرض لمخاطر السيولة، فإنه يتم اتخاذ ا¼جراءات المناسبة لتجنب مثل هذه المخاطر، وذلك ضمن 

االجتماع الذي تعقده لجنة ا�صول والخصوم شهريÚ لمناقشة هذه المسائل واتخاذ ا¼جراءات. هذا إلى جانب مناقشة وتعديل خطط العمل 

الفائدة، ومخاطر الصرف ا�جنبي، وتلتزم  اللجنة، تدير دائرة الخزانة مخاطر السيولة، ومعدل  الفائدة، وبتوجيهات هذه  ¼دارة مخاطر معدل 

بتوجيهات سياسة الخزينة وقيود مخاطر السوق المضمنة في سياسة مخاطر السوق.

مخاطر  السيولة

المتعلقة  تلك  بالتزاماته خاصة  الوفاء  البنك من  تمكين  السيولة بشكل سليم في  إدارة مخاطر  عليها  تنطوي  التي  الكبيرة  لúهمية   âنظر

بالمودعين. فإن البنك يلتزم في هذا المجال بسياسات لجنة ا�صول والخصوم لديه، والتي تهدف إلى تحقيق التالي:

توفير خطة متوازنة لنمو ا�رباح وقيمة صافي ا�صول ضمن مستويات مقبولة ومراقبة المخاطر التالية:

•  مخاطر السيولة – حيث ال يتم تحصيل كمية كافية من النقد عبر ا�صول أو الديون أو المصادر الخارجية، للوفاء باحتياجات زبائن البنك.

•  مخاطر معدل الفائدة – حيث تؤثر التغيرات المتوقعة في معدل الفائدة على اتجاه الفائدة العام للبنك فيؤدي بدوره إلى انخفاض العائد 

على الفائدة.

•  مخاطر أسعار الصرف ا�جنبي – هي نوع من المخاطر التي قد يتعّرض لها البنك وتتسبب في حدوث خسائر في بعض ا�حيان نتيجة تغيير 

أسعار الصرف العالمية خالل فترة معينة صعودâ أو هبوطÚ أو مزيجأ من االثنين معÚ فيما يتعلق بعملة معينة، مما يتسبب بحالة من التذبذب 

في أسعار الصرف مع عدم االستقرار.

•  المحافظة على معدل نمو جيد ومربح ومتوازن دون المساس بجودة الخدمة.

•  المحافظة على السياسات وا¼جراءات بما يتفق مع ا�هداف االستراتيجية قصيرة/ طويلة ا�جل للبنك.

أو حين يضطر  استحقاقها،  عند  المالية  بالتزاماته  ا¼يفاء  على   âقادر البنك  يكون  ال  عندما  السيولة  تنشأ مخاطر  ومما هو متعارف عليه، 

البنك  اليومية للسيولة، وتدير هذه الوحدة محفظة  الخزينة في صحار الدولي مسؤولية ا¼دارة  لاللتزام بها بتكلفة عالية، وتتولى وحدة 

بالبنك،  السيولة  سياسة  بمراقبة  والخصوم  ا�صول  لجنة  وتقوم  البنك،  في  الطوارئ  تمويل  خطط  إدارة  إلى  با¼ضافة  السائلة.  لúصول 

وتتلقى هذه اللجنة تقارير منتظمة حول وضع السيولة. ويتم قياس مخاطر السيولة من خالل تحليل فجوة السيولة وخطط وسياسات 

التمويل المنتظمة، والمحافظة على  البنك توفير قدر كاف من السيولة في كل ا�وقات من خالل خطط  الطوارئ المتعّلقة بها، ويضمن 

سيولة االستثمارات، عالوة على التركيز على مصادر التمويل ا�كثر استقرارâ مثل ودائع التجزئة. ويلتزم البنك أيضÚ بالتوجيهات التنظيمية 

التي تحكم نطاق وطبيعة احتفاظ البنك با�صول السائلة، وتنص سياسة مخاطر السوق على خطوط عريضة فيما يتعلق بإدارة مخاطر 

السيولة مثل سقف الفجوة.
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المخاطر التشغيلية

يواجه القطاع المصرفي اليوم عّدة مخاطر، ا�مر الذي يستوجب وضع خطط وإجراءات ¼دارة مثلى لهذه المخاطر التي أصبحت التشغيلية من 

أهمها، وتنفيذâ منه �فضل الممارسات في إدارة المخاطر التشغيلية بما يتماشى مع التوجيهات الصادرة عن البنك المركزي العماني. وتعتبر 

مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية أو ا�شخاص أو ا�نظمة أو الناتجة عن عوامل خارجية، 

وتتم إدارة المخاطر التشغيلية في البنك عبر نظام مراقبة داخلي شامل.

وعليه، وضع البنك سياسة ¼دارة المخاطر التشغيلية، تمت الموافقة عليها من قبل مجلس ا¼دارة، وتغطي جميع مجاالت المخاطر التشغيلية، 

با¼ضافة لعمله على وضع إطار مساندة مثل سياسة التقييم الذاتي للمخاطر، وسياسة إدارة مخاطر فقدان البيانات. ويتم تطبيق هذه السياسات 

بمختلف أقسام البنك بهدف تأمين اتجاهات واضحة وتحديد مسؤوليات المعنيين في إدارة المخاطر التشغيلية في البنك. ويتضمن إطار هذه 

ا¼دارة كًال من سياسة المخاطر التشغيلية، وطريقة تحديدها وتقييمها، با¼ضافة إلى الضوابط الالزمة لتخفيف هذه المخاطر ومراقبتها والحّد 

منها. وكخطوة استباقية ¼دارة المخاطر، حدد البنك ٢٩ مؤشرâ رئيسيÚ للمخاطر التشغيلية تتم مراقبتها بشكل دوري.

وتعزيزâ لهذه الغاية، فقد وضع صحار الدولي إطار عمل لËدارة والتقارير المتعلقة بحوادث وخسائر المخاطر التشغيلية، كما أجرى تقييمÚ لمخاطر 

وضوابط بعض مجاالت العمل التجاري عبر نموذج «تقييم الرقابة الذاتية على المخاطر» (RCSA)، هذا ويتم بشكل دوري إرسال تعليمات تنص 

على أهمية ا¼بالغ عن المخاطر. وعمل تقارير لرصدها، حيث إن الحفاظ على سجل يضم حاالت المخاطر يعتبر مهمÚ في تطبيق إجراءات سليمة 

إدارتها. وتطبيقÚ لتوجيهات  التشغيلية لكي تشرف على  للمخاطر  البنك عمل على تشكيل لجنة  بالبنك، كذلك، فإن  التشغيلية  للمخاطر 

(Basel 2)، وينظر  بازل٢   المؤشر ا�ساسي التفاقية  التشغيلية حسب  الالزم للمخاطر  المال  الدولي رأس  الُعماني، يوفر صحار  المركزي  البنك 

البنك إلى تطبيق نظام بازل ٢ (Basel 2) وبازل ٣ (Basel 3)  كفرصة للمراجعة المنتظمة �نظمته وممارساته الخاصة بإدارة المخاطر وذلك بهدف 

مواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية، ومن جانب آخر، قام البنك بتبني ا�سلوب المعياري (standardized Approach) لمخاطر االئتمان 

المال كما نصت عليه  رأس  ا�ساسية ¼طار كفاية  المتطلبات  بتقييم  التشغيلية. وقام  للمخاطر  ا�ساسي  المّؤشر  السوق وأسلوب  ومخاطر 

متطلبات بازل ٣.

االلتزام

إن االلتزام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية في بيئة عمل تتسم بالتنوع في السلطنة يتيح لصحار الدولي تعزيز نموه ونمو قطاع الخدمات 

المصرفية المحلية من جهة. وفي الوقت ذاته يوفر الحماية الالزمة لمصالح ذوي العالقة، وتكمن القيمة الحقيقية لاللتزام في تطبيقه التام 

كالخط ا�ول في حماية المؤسسة من خالل تحديد الجوانب التي تحتاج إلى إجراءات استباقية أو إجراءات تجاوبية بحسب المؤثرات الداخلية 

والخارجية.

المتعلقة بغسل  التنظيمية، والجوانب  الدولي إطارâ تنظيميÚ قويÚ وثقافة مهنية مترسخة ¼دارة الشؤون  االلتزام في صحار  وقد وضع قسم 

ا�موال واالحتيال ومخاطر السمعة، وفي الوقت ذاته يواكب القسم أفضل الممارسات المتبعة في مجال االلتزام بالتشريعات التنظيمية. ويتابع 

آخر التطورات المحلية وا¼قليمية والدولية في هذا المجال. كما يعمل قسم االلتزام على ضمان التزام البنك في جميع ا�وقات بجميع ا�نظمة 

والتعاميم والتوجيهات الصادرة من مختلف الجهات التنظيمية المحلية والدولية، عالوة على مسؤوليته عن تنفيذ لوائح إدارة مكافحة غسل 

ا�موال ومخاطر االحتيال.

والعقوبات  ا�موال  غسل  مكافحة  برنامج  تنفيذ  على  القسم  يشرف  حيث  وا¼نجازات؛  التطورات  من  العديد  القسم  شهد  ٢٠١٨م،  عام  وفي 

البنك با�نظمة  التنظيمية بالسلطنة، ويتم تعزيز برنامج العقوبات للتأكد من جاهزية  الممارسات الدولية والمتطلبات  بما يتالءم مع أفضل 

والسياسات وا¼جراءات والضوابط الداخلية المناسبة لضمان االلتزام لمختلف اللوائح الدولية. ويعد هذا ا�مر ببالغ ا�همية للحفاظ على العالقات 

مع البنوك المراسلة التي يتعامل معها البنك، ويواصل صحار الدولي المضي قدمÚ في تنفيذ برنامج قانون االلتزام الضريبي للحسابات الخارجية 

لرفع  مستمرة  مسؤولية  عاتقه  على  االلتزام  قسم  يحمل  كما  المتحدة،  للواليات  الفيدرالية  بالحكومة  الداخلية  ا¼يرادات  دائرة  لضوابط   Úوفق

مستوى الوعي بين الموظفين في المجاالت ذات ا�همية فيما يتعلق باالمتثال وااللتزام في جوانب أساسية مثل غسل ا�موال. وذلك بهدف 

غرس ثقافة أكثر التزامÚ لحماية البنك، كما تساعد على ضمان التزام المؤسسة بالقوانين واللوائح ذات الصلة.
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بمخاطر  المتعلقة  الشؤون  جميع  مع  والتعامل  والكشف  الوقاية  أجل  من  االحتيال  مخاطر  إدارة  إطار  بتنفيذ   âمؤخر القسم  تكليف  تم  وقد 

االحتيال، ويشمل إطار إدارة المخاطر وا¼حتيال لدى البنك كل من الحوكمة والسياسات وا¼جراءات الفعالة، عالوة على تقييم المخاطر وتدابير 

منع مخاطر االحتيال والتوعية حول الوقاية من ا¼حتيال وكشفه وا¼بالغ عنه ورصده وإدارة حاالت االحتيال عند وقوعها.

وتماشيÚ مع المشهد التنظيمي اÿخذ بالتغير في سلطنة ُعمان والتطورات في البيئة التنظيمية الدولية، يحرص صحار الدولي على تطوير 

موارده في قسم االلتزام بشكل مستمر، وتعكس هذه التطويرات حرص البنك لضمان التأهب بشكل دائم. وفي الوقت ذاته التخفيف من 

المخاطر وتمهيد الطريق نحو تحقيق النمو المستدام.

التدقيق الداخلي

الرقابة الداخلية للبنك مثل إدارة المخاطر ونظام الحوكمة والعمليات، وجميع  يعمل قسم التدقيق الداخلي على مراجعة وتقييم إجراءات 

المجاالت التي تكون محل اهتمام الزبائن والشركاء، ومن خالل توظيف تقنيات تقييم المخاطر، يعمل قسم التدقيق على تكوين وجهة نظر 

مستقلة للمخاطر التي من المحتمل أن يواجهها البنك، ويقدم تقريرâ بذلك متضمنÚ النتائج والتوصيات ¼دارة البنك العليا ولجنة التدقيق 

بمجلس ا¼دارة.

كما يقوم قسم التدقيق الداخلي بتقديم ضماناته لمجلس ا¼دارة بشكل موضوعي فيما يتعلق بكفاءة وفعالية نظم الرقابة والتحكم الداخلي 

في صحار الدولي. ويتحقق هذا الهدف من خالل اتباع خطة تدقيق للمخاطر معتمدة من لجنة التدقيق.

أنشأ البنك وحدة تحقيق لتفادي االحتيال ضمن قسم التدقيق الداخلي وذلك للتحقيق في أي محاوالت احتيال، يقوم قسم التدقيق الداخلي 

بمتابعة نتائج التدقيق المنتظرة، والتي يتم ا¼بالغ عنها من قبل المدققين الداخليين والخارجيين بالتنسيق مع ا¼دارة العليا. ويرسلها إلى 

لجنة التدقيق لضمان المعالجة الفعالة والتنفيذ السريع لËجراءات التصحيحية، يستخدم قسم التدقيق الداخلي برنامج إلكترونيÚ لضبط عملية 

التدقيق بالكامل.

وقد خضع قسم التدقيق الخارجي خالل السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م لتقييم خارجي لقياس الجودة من قبل خبير استشاري خارجي. 

 .(IIA) وبحسب الخبير، تتواءم أنشطة التدقيق الداخلي لصحار الدولي مع معايير معهد المدققين الداخليين
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االستمراريةاالستمرارية
ــات  ــاوز العقب ــا ونتج ــع آفاقن نوّس
باســتمرار لضمــان حصــول زبائننــا 

علــى تجربــة أفضــل. 
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٧٩ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

بيان المركز المالي

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2017201820182017

دوالر أمريكي
باÿالف

دوالر أمريكي 
إيضاحبا¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
باÿالف

اàصول

72,456182,324ب ١نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي473,569188,197

121,403104,203ب ٢مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد270,657315,332

2,251,9302,098,748ب ٣قروض وسلف وتمويل (بالصافي)5,451,2945,849,169

532,769413,741ب ٤أوراق مالية استثمارية1,074,6521,383,816

19,67617,109ب ٥ممتلكات ومعدات وتركيبات 44,43951,107

2,9002,900ب ٦عقارات استثمارية7,5327,532

45,26923,793ب ٧أصول أخرى61,800117,582

3,046,4032,842,818إجمالي اàصول7,383,9437,912,735

االلتزامات

722,061718,619ب ٨مستحقات لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد1,866,5431,875,483

1,818,3531,642,845ب ٩ودائع العمالء4,267,1304,722,995

84,66431,451ب ١٠التزامات أخرى81,692219,907

35,39235,392ب ١١قروض ثانوية91,92791,927

6,239-Ú2,402-ب ١٢سندات قابلة للتحويل إلزامي

50918,513ب ١٣شهادات إيداع48,0861,322

2,660,9792,449,222إجمالي االلتزامات6,361,6176,911,634

حقوق المساهمين

198,265178,465ب ١٤رأس المال463,545514,974

18,03717,607ب ١٤عالوة إصدار45,73246,849

24,37521,438ب ١٥احتياطي قانوني55,68363,312

988988ب ١٦احتياطي عام2,5662,566

3,103-ب ١٧احتياطي خاص-8,060

(656)(2,124)ب ١8احتياطي القيمة العادلة(5,517)(1,704)

-7,000ب ١١احتياطي قروض ثانوية18,182-

38,88372,651أرباح محتجزة188,704100,995

285,424293,596إجمالي حقوق المساهمين762,586741,361

100,000100,000ب ١٩ا�وراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم 259,740259,740١

385,424393,596إجمالي حقوق المساهمين1,022,3261,001,101

3,046,4032،842,818إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين7,383,9437,912,735

485,142456,103ب 21- أااللتزامات العرضية1,184,6831,260,109

439,344278,964ب 21- باالرتباطات724,5821,141,153

بيسةبيسةسنتسنت

143,96164,51ب 20صافي اàصول للسهم الواحد 42,7337,39

اعتمد مجلس ا¼دارة البيانات المالية وصرح بإصدارها بتاريخ ٣٠ يناير 2019 ووقعها بالنيابة عنه كل من:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    رئيس مجلس ا¼دارة                            عضو مجلس ا¼دارة 

اعتمد مجلس ا¼دارة البيانات المالية وصرح بإصدارها بتاريخ 

ا¹يضاحات المرفقة من أ١ إلى هـ تكّون جزء· ال يتجزأ من هذه البيانات المالية
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التقرير السنوي لصحار الدولي ٨٠٢٠١٨

بيان الدخل الشامل

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018
     

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2017201820182017

دوالر أمريكي 
باÿالف

دوالر أمريكي 
إيضاحبا¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني
باÿالف

130,323109,275ج ١إيرادات فوائد283,831338,501

(61,554)(73,672)ج ٢مصروفات الفوائد (191,356)(159,881)

56,65147,721صافي إيرادات الفوائد123,950147,145

4,6583,773ج 3-بصافي إيرادات من التمويل ا¼سالمي وأنشطة االستثمار9,80012,099

33,12924,606ج 4إيرادات تشغيل أخرى63,91286,049

316-أرباح من استثمارات متاحة للبيع-821

94,43876,416إجمالي إيرادات التشغيل 198,483245,293

(21,184)(23,836)تكاليف الموظفين(61,911)(55,023)

(11,568)(13,776)ج 5المصروفات التشغيلية ا�خرى (35,782)(30,047)

(2,046)(2,273)ب ٥االستهالك(5,904)(5,314)

(34,798)(39,885)إجمالي مصروفات التشغيل (103,597)(90,384)

54,55341,618صافي إيرادات التشغيل 108,099141,696

 مصروفات انخفاض قيمة القروض ومخصصات مخاطر 

-(20,123)ج ٦ ائتمان أخرى (بالصافي)(52,268)-

(1,956)- انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع-(5,081)

(1,745)-ج ٦مخصص انخفاض قيمة المحفظة-(4,532)

(7,982)-ج ٦صافي مخصص انخفاض قيمة محدد -(20,732)

34,43029,935الربح قبل الضريبة 77,75489,428

(4,604)(5,064)ج ٧-أمصروف ضريبة الدخل(13,153)(11,958)

29,36625,331الربح للسنة65,79676,275

الربح للسنة

28,82924,478أعمال مصرفية تقليدية63,58074,880

537853أعمال الصيرفة ا¼سالمية2,2161,395

65,79676,27529,36625,331

بيسةبيسةسنتسنت

10,91812,776ج ٨العائد ا�ساسي للسهم الواحد للسنة 3,322,83

10,91812,716ج ٨العائد المخفف للسهم الواحد للسنة - بالبيسة3,302,83

ا¹يضاحات المرفقة من أ١ إلى هـ تكّون جزء· ال يتجزأ من هذه البيانات المالية
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٨١ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

بيان الدخل الشامل (تابع)

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر 2018

31 ديسمبر
2017

دوالر أمريكي 
باÿالف

31 ديسمبر
2018

دوالر أمريكي 
با¦الف

31 ديسمبر
2018

ريال عماني 
با¦الف

31 ديسمبر
2017

ريال عماني
باÿالف إيضاح

29,36625,331الربح للسنة65,79676,275

دخل شامل آخر سوف لن يتم تصنيفه إلى بيان الدخل

خسائر إعادة التقييم من أدوات أسهم محتفظ بها بالقيمة 

-(1,365)العادلة من خالل دخل شامل آخر(3,545)-

إجمالي الدخل الشامل اÿخر الذي سوف لن يعاد تصنيفه إلى 

-(1,365)بيان الدخل(3,545)-

دخل شامل آخر سيعاد تصنيفه إلى بيان الدخل

أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر:

-6صافي التغيرات في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة16-

أصول مالية متاحة للبيع:

صافي الحركة في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع بعد 

116-خصم ضريبة الدخل-301

إجمالي الدخل الشامل اÿخر الذي سيعاد تصنيفه إلى بيان 

6116الدخل30116

25,447(1,359)إجمالي الدخل الشامل آخر للسنة بعد خصم ضريبة الدخل(3,529)66,097

66,09772,746
إجمالي الدخل الشامل للسنة بعد خصم ضريبة 

الدخل
28,00725,447

ا¹يضاحات المرفقة من أ١ إلى هـ تكّون جزء· ال يتجزأ من هذه البيانات المالية
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التقرير السنوي لصحار الدولي ٨٢٢٠١٨
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ا¹يضاحات المرفقة من أ١ إلى هـ تكّون جزء· ال يتجزأ من هذه البيانات المالية
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٨٣ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨
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التقرير السنوي لصحار الدولي ٨٤٢٠١٨
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٨٥ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨
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التقرير السنوي لصحار الدولي ٨٦٢٠١٨

بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

31 ديسمبر
2017

31 ديسمبر
2018

31 ديسمبر
2018

31 ديسمبر
2017

دوالر أمريكي
باÿالف

دوالر أمريكي
 با¦الف

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني
 باÿالف

أنشطة التشغيل

34,430٢٩,٩٣٥صافي الربح قبل الضريبة77,75489,428

تسويات لـ:

2,273٢,٠٤٦االستهالك ٥,٣١٤5,904

20,123٩,٧٢٧صافي مصروفات انخفاض قيمة القروض ومخصصات خسائر االئتمان ا�خرى ٢٥,٢٦٤52,268

2,1041,956صافي خسائر استثمارات بالقيمة العادلة من خالل ا�رباح والخسائر5,0815,465

(369)-ا�رباح من بيع استثمارات متاحة للبيع -(958)

1,073-مخصص للضريبة المقتطعة من المنبع على الفوائد ا�جنبية-2,787

-7خسائر من بيع أصول ثابتة18-

(613)(930)إيرادات من أنشطة االستثمارات ا¼سالمية(2,416)(1,592)

(7,536)(13,573)فوائد من استثمارات (35,255)(19,574)

344,611الفائدة المستحقة على سندات قابلة للتحويل إلزاميÚ وقروض ثانوية11,97788

106,053115,501
نقدية من أنشطة التشغيل قبل التغيرات في أصول والتزامات 

التشغيل
44,46840,830

16,2264,143مستحق من بنوك وإيداعات بسوق النقد10,76142,145

(194,509)(177,314) القروض والسلف والتمويل (460,556)(505,218)

(50,387)12,775استثمار في أوراق مالية محتفظ بها للمتاجرة33,182(130,875)

(4,885)(21,624)أصول أخرى(56,166)(12,688)

(27,079)322,414مستحقات لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد837,439(70,335)

175,509111,156ودائع العمالء288,717455,868

-(18,004)شهادات إيداع(46,764)-

(84)48,976التزامات أخرى127,210(218)

(120,815)403,426النقد من أنشطة التشغيل1,047,859(313,803)

(3,258)(4,117)ضريبة دخل مدفوعة(10,693)(8,462)

(322,265)1,037,166
صافي النقد من / (المستخدم في) أنشطة التشغيل بعد خصم 

الضريبة
399,309(124,073)

أنشطة االستثمار

(44,084)(70,610)شراء استثمارات (بالصافي)(183,403)(114,504)

9,90820,881متحصالت من بيع/استرداد استثمارات54,23625,735

(3,431)(4,847)شراء ممتلكات ومعدات وتركيبات(12,590)(8,912)

-644إيرادات من أنشطة االستثمارات ا¼سالمية1,673-

13,5738,126فوائد مستلمة من االستثمارات 21,10635,255

(18,508)(51,332)صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار(133,330)(48,074)

أنشطة التمويل

(8,022)(8,923)توزيعات أرباح مدفوعة(23,177)(20,836)

(5,853)(54)فوائد مدفوعة على سندات قابلة للتحويل إلزاميÚ وقروض ثانوية(140)(15,203)

(50,000)-استرداد قروض ثانوية -(129,870)

100,000-إصدار أوراق رأسمالية الشريحة رقم ١ مستديمة-259,740

-(7,750)فوائد مدفوعة على أوراق رأسمالية الشريحة رقم ١ مستديمة(20,130)-

(99)(56)مصروفات إصدار أوراق رأسمالية الشريحة رقم ١ مستديمة(145)(257)

36,026(16,783)صافي النقد (المستخدم في) / من أنشطة التمويل(43,592)93,574
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٨٧ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

بيان التدفقات النقدية (تابع)

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

31 ديسمبر
2017

31 ديسمبر
2018

31 ديسمبر
2018

31 ديسمبر
2017

دوالر أمريكي
باÿالف

دوالر أمريكي
 با¦الف

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني
 باÿالف

(106,555)331,194صافي التغير في النقد وما يماثل النقد860,244(276,765)

13,516120,071النقد وما يماثل النقد في بداية السنة311,87235,106

344,71013,516النقد وما يماثل النقد في نهاية السنة35,107895,350

ممثال في:

71,955181,824نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية (باستثناء الوديعة الرأسمالية) (إيضاح ب١)472,270186,896

207,084306,935
 Úمستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد مستحقة في غضون ٩٠ يوم

(إيضاح ب٢)
118,17079,727

274,117185,468استثمارات أوراق مالية مستحقة في غضون ٩٠ يومÚ (إيضاح ب٤-ب)481,735711,992

(1,125,982)(310,473)
مستحقات لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد مستحقة في غضون ٩٠ 

يومÚ (إيضاح ب٨)
(119,532)(433,503)

35,107895,350344,71013,516

ا¹يضاحات المرفقة من أ١ إلى هـ تكّون جزء· ال يتجزأ من هذه البيانات المالية
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التقرير السنوي لصحار الدولي ٨٨٢٠١٨

الشكل القانوني واàنشطة الرئيسية أ١  

 تم تأسيس بنك صحار ش.م.ع.ع، («البنك») في سلطنة ُعمان في ٤ مارس ٢٠٠٧ كشركة مساهمة ُعمانية عامة وهو يقوم بصفة أساسية بمزاولة 

ا�نشطة التجارية واالستثمارية والصيرفة ا¼سالمية من خالل شبكة من ثمانية وعشرين فرعÚ و٥ فروع للصيرفة ا¼سالمية في السلطنة، يمارس 

البنك نشاطه بموجب ترخيص تجاري واستثماري وصيرفة إسالمية صادر عن البنك المركزي الُعماني وهو مشمول بنظام البنك المركزي لتأمين 

الودائع المصرفية، بدأ البنك عملياته التشغيلية في ٩ أبريل ٢٠٠٧، العنوان المسجل للبنك هو ص.ب.: ٤٤ حي الميناء رمز بريدي ١١٤، مسقط، 

سلطنة ُعمان، ا¼دراج الرئيسي للبنك هو في سوق مسقط لúوراق المالية.

 اعتبارâ من ٣٠ إبريل ٢٠١٣، حصل البنك على ترخيص لتشغيل نافذة الصيرفة ا¼سالمية «صحار ا¼سالمي» ، يقدم صحار ا¼سالمي مجموعة متكاملة 

وتقديم  ا¼سالمية  الشريعة  مع  المتوافقة  العمالء  ودائع  قبول  للنافذة  الرئيسية  ا�نشطة  تتضمن  ا¼سالمية،  الصيرفة  ومنتجات  من خدمات 

تمويل متوافق مع الشريعة ا¼سالمية بناًء على المرابحة والمضاربة والمشاركة وا¼جارة واالستصناع والسلم والقيام بأنشطة االستثمار وتقديم 

خدمات مصرفية تجارية وأنشطة االستثمار ا�خرى التي يسمح بها ا¼طار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا¼سالمية. 

 في ١٨ ديسمبر ٢٠١٨ ، عقد اجتماع غير عادي لمساهمي بنك صحار ش.م.ع.ع. ووافق المساهمون في البنك على قرار بتعديل البند (١) من النظام 

ا�ساسي للبنك لتغيير اسم البنك من «بنك صحار ش.م.ع.ع.» إلى «بنك صحار الدولي ش.م.ع.ع.» (يشار إليه فيما يلي باسم «البنك»)، تم تأكيد ذلك 

من قبل وزارة التجارة والصناعة في ١٤ يناير ٢٠١٩ من خالل إصدار مجموعة جديدة من مستندات السجل التجاري للشركة،

.(Ú٣١ ديسمبر ٢٠١٧- ٧٢٦ موظف) يعمل بالبنك ٨٠٤ موظفين كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ 

أساس ا�عداد أ٢ 

فقرة االلتزام أ٢- ١ 

 تم إعداد القوائم المالية وفقÚ لمعايير التقارير المالية الدولية ومتطلبات قانون الشركات التجارية لعام ١٩٧٤ وتعديالته والهيئة العامة لسوق 

المال ولوائح البنك المركزي الُعماني المطبقة.

 وفقÚ للمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٢/٦٩ المتعلق بتعديل القانون المصرفي رقم ٢٠٠٠، أصدر البنك المركزي العماني تعميمÚ رقم ط ب- ١ والذي 

صدر وفقÚ له إطار تنظيمي ورقابي كامل للصيرفة ا¼سالمية («ا¼طار»)، يحدد ا¼طار وسائل تمويل مسموح بها متعلقة بالتجارة تتضمن شراء 

بضائع من قبل البنوك من عمالئها وبيعها مباشرًة لهم بربح مناسب في السعر على أساس الدفع اÿجل، لم يتم عكس هذه المشتريات 

والمبيعات الناشئة من هذه الترتيبات في هذه القوائم المالية بهذه الطريقة، ولكنها مقيدة لمبلغ التسهيالت المستخدمة فعليÚ والنسبة 

المالئمة للربح عليها.

إن  الفروع.  بين  ا�رصدة  المعامالت/  حذف  بعد  التقرير  �غراض  المالية  القوائم  هذه  في  ا¼سالمية  الصيرفة  لنافذة  المالية  النتائج  عكس   تم 

مجموعة كاملة من بيانات مالية مستقلة لنافذة الصيرفة ا¼سالمية لبنك صحار، صحار ا¼سالمية، التي أعدت في إطار هيئة المحاسبة والمراجعة 

للمؤسسات المالية ا¼سالمية، يتم إدراجها ضمن التقرير السنوي للبنك.

أساس القياس  أ٢-٢ 

ُأعدت البيانات المالية وفقÚ لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء التالي:

• يتم قياس ا�دوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة؛

• ا�دوات المالية المصنفة كمتاجرة وبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يتم قياسها بالقيمة العادلة؛

• يتم قياس الموجودات المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة (قبل 1 يناير 2018)؛

• موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اÿخر (سارية من 1 يناير 2018)؛

يتم عرض بيان المركز المالي بالترتيب التنازلي للسيولة حيث إن هذا العرض هو أكثر مالءمًة لعمليات البنك.

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

٨٩ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

العملة التنفيذية وعملة العرض  أ٢-٣ 

تــم عـرض هذه القوائـم المالية بالريـــال الُعمــانـي وهــو العملـة التنفيذيــة للبنـك وبالدوالر ا�مريكي أيضÚ تسهيــًال    
 للقارئ، تم تحويل المبالغ بالدوالر ا�مريكي المعروضة في هذه القوائم المالية من مبالغ بالريال الُعماني بسعر صرف يعادل ١ دوالر أمريكي = 

٠,٣٨٥ ريال ُعماني و (1 ريال ُعماني = 1000 بيسة)، تم تقريب جميع المعلومات المالية المعروضة بالريال الُعماني والدوالر ا�مريكي إلى أقرب ألف، ما 

لم يذكر خالف ذلك.

استخدام التقديرات واالجتهادات أ٢-٤ 

 يتطلب عند إعداد البيانات المالية للبنك، تطلب ا¼دارة وضع بعض التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبلغ الُمعلن للموجودات والمطلوبات 

المالية والمخصصات الناتجة عن انخفاض القيمة والقيمة العادلة، على وجه الخصوص، هناك حاجة إلى حكم كبير من قبل ا¼دارة في تقدير مبلغ 

وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد مستوى المخصصات الالزمة للقروض والمديونيات المنخفضة القيمة با¼ضافة إلى مخصصات 

انخفاض قيمة ا�وراق المالية االستثمارية غير المدرجة، يتم تقييم التقديرات وا�حكام بشكل مستمر وتستند إلى الخبرة التاريخية والعوامل ا�خرى 

بما في ذلك توقعات ا�حداث المستقبلية التي ُيعتقد أنها معقولة تحت الظروف، يجوز أن تختلف النتائج الفعلية مع هذه التقديرات.  

 تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها بشكل مستمر، يتم إدراج تعديالت التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل 

الحالية  الفترة  التعديل مؤثرâ على  إذا كان  المستقبلية  والفترات  التعديل  أو في فترة  الفترة فقط  تلك  التعديل مؤثرâ على  إذا كان  التقدير 

والفترات المستقبلية، يتم مناقشة التقديرات التي يعتبر البنك أن لها مخاطر جوهرية لتعديالت هامة في االيضاح أ ٥.

التغيرات في السياسات المحاسبية وا�فصاحات أ3 

المعايير والتعديالت والتفسيرات التي دخلت حيز التطبيق في 2018 وتتعلق بأعمال البنك أ٣-1 

 بالنسبة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر 2018 قام البنك بتطبيق كافة المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة عن مجلس المعايير 

المحاسبية الدولية (المجلس) ولجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية (اللجنة) التابعة للمجلس التي تتعلق بعملياته والتي دخلت حيز 

التطبيق بالنسبة للفترات التي تبدأ في ١ يناير 2018. 

- معيار التقرير المالي الدولي ٩؛

- معيار التقرير المالي الدولي ١٥ ا¼يرادات من العقود المبرمة مع العمالء؛

- تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية ٢٢ معامالت العمالت ا�جنبية واالعتبار المسبق.  

المعلن عنها سابقÚ باستثناء ما هو مذكور  البنك  الربح أو حقوق مساهمي   إن تطبيق ما ورد أعاله لم ينتج عنه أي تغييرات في صافي 

يلي. فيما 

معيار التقرير المالي الدولي 9 اàدوات المالية  أ3-1-أ 

إن لدى معيار التقرير المالي الدولي ٩ تأثيرâ كبيرâ على البيانات المالية للبنك ويتم توضيح التفاصيل فيما يلي:

 قام البنك بتبني معيار التقرير المالي الدولي ٩ الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في يوليو ٢٠١٤ بتاريخ االنتقال في ١ يناير ٢٠١٨، الذي 

نتج عنه تغييرات في السياسات المحاسبية وتعديالت على المبالغ المدرجة سابقÚ في البيانات المالية، لم يقم البنك بتبني معيار التقرير المالي 

الدولي ٩ في أٍي من الفترات السابقة.

 كما هو مسموح من قبل ا�حكام االنتقالية لمعيار التقرير المالي الدولي ٩، اختار البنك عدم إعادة بيان أرقام المقارنة، تم إدراج أي تعديالت على 

القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية في تاريخ االنتقال في الرصيد االفتتاحي لúرباح غير الموزعة واالحتياطات ا�خرى للسنة الحالية، 

أساس ا�عداد (تابع) أ٢ 
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

التقرير السنوي لصحار الدولي ٩٠٢٠١٨

السنة  تم تطبيقها فقط على  الدولي ٧ قد  المالي  التقرير  إفصاحات معيار  الالحقة على  والتعديالت  ا¼يضاحات،  بالنسبة ¼فصاحات  بالتالي، 

الحالية، إن إفصاحات إيضاحات سنة المقارنة تكرر تلك ا¼فصاحات التي تمت في السنة السابقة.

الموجودات  وقياس  وتصنيف  إدراج  أجل  من  للبنك  المحاسبية  السياسات  في  تغييرات  إلى   ٩ الدولي  المالي  التقرير  معيار  تبني  أدى   لقد 

والمطلوبات المالية وانخفاض قيمة الموجودات المالية، كما يقوم معيار التقرير المالي الدولي ٩ بتعديل جوهري للمعايير ا�خرى التي تتناول 

ا�دوات المالية مثل معيار التقرير المالي الدولي ٧ «ا�دوات المالية: ا¼فصاحات».

 إن التغييرات الرئيسية في السياسات المحاسبية للبنك الناتجة عن تبنيه لمعيار التقرير المالي الدولي ٩ يتم تلخيصها فيما يلي:

 تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية 

 يتضمن معيار التقرير المالي الدولي ٩ ثالث فئات تصنيف رئيسية للموجودات المالية: يتم قياسها بالتكلفة المطفأة والقيمة العادلة من خالل الدخل 

الشامل اÿخر والقيمة العادلة من خالل ا�رباح أو الخسائر،  يستند تصنيف معيار التقرير المالي الدولي ٩ للموجودات المالية بشكل عام على نموذج 

ا�عمال الذي يتم فيه إدارة الموجودات المالية وتدفقاتها النقدية التعاقدية، يزيل المعيار فئات معيار المحاسبة الدولي 39 الحالية للمحتفظ بها حتى 

االستحقاق والقروض والمديونيات والمتاحة للبيع، بموجب معيار التقرير المالي الدولي 9، فإن المشتقات المضمنة في العقود التي يكون فيها 

المضيف هو أصل مالي في نطاق المعيار ال يتم تشعبها أبدâ، بدالً من ذلك، يتم تقييم أداة هجينة بأكملها للتصنيف.

 يحتفظ معيار التقرير المالي الدولي ٩ بشكل كبير بالمتطلبات الحالية في معيار المحاسبة الدولي 39 لتصنيف المطلوبات المالية ومع ذلك، على الرغم 

من أنه وفقÚ لمعيار المحاسبة الدولي ٣٩، فإن جميع التغيرات في القيمة العادلة للمطلوبات المحددة تحت خيار القيمة العادلة تم إدراجها في 

الربح أو الخسارة، وفقÚ لمعيار التقرير المالي الدولي ٩ يتم عرض تغييرات القيمة العادلة بشكل عام على النحو التالي:

•  يتم عرض مبلغ التغير في القيمة العادلة المنسوب إلى التغيرات في مخاطر االئتمان لاللتزام في الدخل الشامل اÿخر؛ و

•  يتم عرض المبلغ المتبقي من التغيرات في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة.

انخفاض قيمة الموجودات المالية

المتوقعة»،  االئتمان  نموذج «خسارة  الدولي ٣٩ مع  المحاسبة  المتكبدة» في معيار  «الخسارة  نموذج   ٩ الدولي  المالي  التقرير   يستبدل معيار 

ينطبق نموذج انخفاض القيمة الجديد أيضÚ على بعض التزامات القروض وعقود الضمان المالي ولكن ليس على استثمارات حقوق الملكية.

 محاسبة التحوط  

بين  أفضل  ارتباط  وتوفير  التحوط  محاسبة  نتائج  تبسيط  أجل  من  التحوط  لمحاسبة   âجديد  Úنموذج  9 الدولي  المالي  التقرير  معيار   أدِخل 

الرئيسية في المعيار  المالية، بعض التحسينات  البيانات  استراتيجية إدارة المخاطر في الكيان، والسند المنطقي للتحوط وأثر التحوط على 

الذي يؤثر على البنك تشمل:

 1،  فعالية التحوط، يتطلب معيار التقرير المالي الدولي 9 أن يكون تقييم فعالية التحوط مستقبليÚ وال يصف معايير الفعالية المحددة، بموجب 

معيار المحاسبة الدولي 39، كان على المنشأة أن تختبر الفعالية بأثر رجعي ومستقبلي وتخضع لمتطلبات الفعالية من 80 إلى 125 بالمائة.

 ٢،  وقف التحوط، ينص معيار التقرير المالي الدولي ٩ على أن إيقاف محاسبة التحوط يحدث فقط في ظل ظروف معينة، بموجب معيار المحاسبة 

.Úالدولي ٣٩، يجوز للبنك إلغاء عالقة التحوط إذا بدا مناسب

التغيرات في السياسات المحاسبية وا�فصاحات (تابع) أ٣ 

المعايير والتعديالت والتفسيرات التي دخلت حيز التطبيق في ٢٠١٨ وتتعلق بأعمال البنك (تابع) أ٣-١ 

معيار التقرير المالي الدولي ٩ اàدوات المالية (تابع) أ٣-١ أ  

Arabic.indd   90 3/25/19   11:03 AM



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

٩١ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

 لم يكن لهذه التغييرات أي تأثير جوهري على بيان الدخل الشامل للبنك، با¼ضافة إلى ذلك، ال تتغير بعض أساسيات محاسبة التحوط التي تنطبق 

على البنك بموجب معيار المحاسبة الدولي ٣٩ نتيجة لتبني معيار التقرير المالي الدولي ٩.

انتقال

•  تم تطبيق التغييرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق معيار التقرير المالي الدولي ٩ بأثر رجعي، باستثناء ما هو موضح فيما يلي:

•    لم يتم إعادة بيان فترات المقارنة، يتم إدراج الفروق في القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية الناتجة عن تبني معيار التقرير المالي 

الدولي 9 في ا�رباح غير الموزعة واالحتياطيات كما في 1 يناير 2018، بالتالي، فإن المعلومات المقدمة لسنة 2017 ال تعكس متطلبات معيار التقرير 

المالي الدولي 9 لذلك فهي غير قابلة للمقارنة بالمعلومات المقدمة لسنة 2018 بموجب معيار التقرير المالي الدولي 9.

•  أجريت التقييمات التالية على أساس الحقائق والظروف التي كانت موجودة في تاريخ التطبيق ا�ولي.

•  تحديد نموذج ا�عمال الذي يتم بموجبه االحتفاظ بموجود مالي؛

•   تعيين وإلغاء التسميات السابقة لبعض ا�صول المالية كما تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة؛

ذات  المتطلبات  يلي  فيما  إيضاح  يتم   ،9 الدولي  المالي  التقرير  معيار  بتنفيذ  تتعلق  توجيهية  مبادئ  العماني  المركزي  البنك   أصدر 

باالنتقال: الصلة 

•   إذا كان االنخفاض الحالي في قيمة خسائر القروض المحسوب وفقÚ لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي 39 والمبادئ التوجيهية للبنك المركزي 

(بعد خصم  الصلة  الفرق ذي  الدولي 9، فيتم تحويل  المالي  التقرير  المحسوب بموجب معيار  القيمة  انخفاض  أعلى من مخصص  العماني 

الضريبة) إلى احتياطي انخفاض قيمة خسائر القروض من ا�رباح غير الموزعة كما في 1 يناير 2018.

من  أعلى  العماني  المركزي  البنك  لمتطلبات   Úوفق المحسوب  القروض  خسائر  قيمة  انخفاض  مخصص  يكون  حيث  الالحقة،  السنوات  •   في 

إلى  الضريبة)  (بعد خصم  الفرق  الدولي 9، فينبغي تحويل  المالي  التقرير  المحسوب وفقÚ لمعيار  القروض  انخفاض قيمة خسائر  مخصص 

 Úمتاح الصلة  ذا  القيمة  انخفاض  احتياطي  يكون  لن  أعاله،  المذكورة  الموزعة  غير  ا�رباح  من  القروض  خسائر  قيمة  انخفاض  احتياطي 

البنك  القيمة يتطلب موافقة مسبقة من  انخفاض  أي استخدام الحق الحتياطي  إن  التنظيمي،  المال  رأس  أو ¼دراجها في  ا�رباح  لتوزيع 

العماني. المركزي 

الرجوع إلى أ٦ ¼ظهار  أثر تبني معيار التقرير المالي الدولي ٩.

إفصاحات اàدوات المالية وفق معيار التقرير المالي الدولي ٧  أ٣-١-ب 

المالية:  ا�دوات   ٧ الدولي  المالي  التقرير  معيار  تحديث  تم   ،٣٩ الدولي  المحاسبة  ومعيار   ٩ الدولي  المالي  التقرير  معيار  بين  الفروق   ¼ظهار 

ا¼فصاحات واعتمده البنك، مع معيار التقرير المالي الدولي 9، للسنة التي تبدأ في ١ يناير ٢٠١٨، تشمل التغييرات ا¼فصاحات االنتقالية كما هو 

موضح في ا¼يضاح أ ٦ والتفاصيل المعلومات النوعية والكمية حول احتساب خسائر االئتمان المتوقعة مثل االفتراضات والمدخالت المستخدمة 

مبينة في االيضاح أ ٥-١.

التغيرات في السياسات المحاسبية وا�فصاحات (تابع) أ٣ 

المعايير والتعديالت والتفسيرات التي دخلت حيز التطبيق في ٢٠١٨ وتتعلق بأعمال البنك (تابع) أ٣-١ 

معيار التقرير المالي الدولي ٩ اàدوات المالية (تابع) أ٣-١ أ  

الرجوع إلى أ٦ ¼ظهار أثر تبني معيار التقرير المالي الدولي ٩،
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

التقرير السنوي لصحار الدولي ٩٢٢٠١٨

أ٣-١-ج   معيار التقرير المالي الدولي ١٥ ا�يرادات من العقود المبرمة مع العمالء

يستبدل هذا المعيار بشأن االعتراف با¼يراد معيار المحاسبة الدولي ١١، «عقود ا¼نشاء»، ومعيار المحاسبة الدولي ١٨، «ا¼يرادات» والتفسيرات ذات 

الصلة.

 يعتبر معيار التقرير المالي الدولي ١٥ أكثر توجيهÚ ويوفر إرشادات مفصلة حول االعتراف با¼يرادات ويقلل من استخدام ا�حكام في تطبيق سياسات 

وممارسات االعتراف با¼يرادات مقارنة بمعايير التقارير المالية الدولية المستبدلة والتفسيرات ذات الصلة.

 يتم االعتراف با¼يرادات عندما يحصل العميل على السيطرة على سلعة أو خدمة، يحصل العميل على السيطرة عندما يكون لديه القدرة على 

توجيه استخدام والحصول على المنافع من السلعة أو الخدمة.

 كما يقوم البنك بتشغيل برنامج مكافآت يتيح للعمالء تجميع النقاط عند شراء المنتجات على بطاقات ائتمان المجموعة، ويمكن بعد ذلك 

استبدال النقاط للحصول على مكافآت التسوق، والعودة النقدية أو ا�ميال الجوية، مع مراعاة الحد ا�دنى من النقاط التي يتم الحصول عليها.

 يتمثل المبدأ ا�ساسي لمعيار التقرير المالي الدولي ١٥ في أن المنشأة تعترف با¼يرادات عندما تقوم بتحويل السلع أو الخدمات الموعودة إلى 

العمالء بمبالغ تعكس العوض الذي تتوقع المنشأة أن تحصل عليه مقابل هذه السلع أو الخدمات.

لمستخدمي  بتوفير  المنشأة  قيام  إلى  التي ستؤدي  ا¼فصاح  متطلبات  ١٥ مجموعة شاملة من  الدولي  المالي  التقرير  معيار  يتضمن   كما 

المنشأة  عقود  عن  الناشئة  النقدية  والتدفقات  ا¼يرادات  من  التأكد  وعدم  وتوقيت  ومبلغ  طبيعة  عن  شاملة  بمعلومات  المالية  البيانات 

العمالء. مع  المبرمة 

 قّيم البنك بأن تأثير معيار التقرير المالي الدولي ١٥ ليس جوهريÚ على البيانات المالية للبنك كما في تاريخ التبني وتاريخ التقرير.

ñأ٣-٢        المعايير والتعديالت عليها والتفسيرات التي لم تصبح سارية والتي لم يتبناها البنك مبكر

معيار التقرير المالي الدولي ١٦ عقود ا�يجار

 أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معيار التقرير المالي الدولي ١٦ عقود ا¼يجار الذي يتطلب من المستأجرين إدراج الموجودات والمطلوبات 

لمعظم عقود ا¼يجار، يشمل المعيار إعفاءين من ا¼دراج للمستأجرين - عقود إيجار لúصول «ذات القيمة المنخفضة» (مثل الحواسيب الشخصية) 

وعقود إيجار قصيرة ا�جل (أي عقود إيجار ذات فترة إيجار مدتها ١٢ شهرâ أو أقل)، بالنسبة للمؤجرين، هناك تغيير طفيف في المحاسبة الحالية 

في معيار المحاسبة الدولي ١٧ عقود ا¼يجار، سيقوم البنك بإجراء تقييم مفصل في المستقبل لتحديد المدى، سوف يسري المعيار الجديد 

للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠١٩، يتطلب معيار التقرير المالي الدولي ١٦ أيضÚ من المستأجرين والمؤجرين تقديم إفصاحات 

أكثر شموالً من المعيار المحاسبي الدولي ١٧، إن البنك في صدد تقييم تأثير المعيار المذكور أعاله، استناًدا إلى التقييم المبدئي، ليس للمعيار 

أعاله تأثير جوهري على البيانات المالية للبنك كما في تاريخ التقرير.

المعايير والتعديالت عليها والتفسيرات ا�خرى التي لم تصبح سارية والتي لم يتبناها البنك:

•  تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية ٢٣ غير المؤكد حول معالجة ضريبة الدخل 

•  التحسينات السنوية دورة 2015 - 2017 (الصادرة في 2017)

•  معيار المحاسبة الدولي 23 تكاليف االقتراض 

التغيرات في السياسات المحاسبية وا�فصاحات (تابع) أ٣ 

المعايير والتعديالت والتفسيرات التي دخلت حيز التطبيق في ٢٠١٨ وتتعلق بأعمال البنك (تابع) أ٣-١ 
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

٩٣ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

السياسات المحاسبية الهامة أ4 

باستثناء  المالية  البيانات  المعروضة في هذه  الفترات  لكافة  البنك  أدناه بشكل متوافق من قبل  المبينة  المحاسبية  السياسات   تم تطبيق 

التغييرات المتعلقة بمعيار التقرير المالي الدولي ٩ ومعيار التقرير المالي الدولي 15 كما تم شرحه في الفقرة أ3-1.

المعامالت بالعملة اàجنبية أ٣-١ 

 يتم تحويل المعامالت بالعملة ا�جنبية إلى عملة التشغيل بأسعار الصرف الفورية السائدة في تاريخ المعاملة، يتم تحويل ا�صول وااللتزامات 

أو  أرباح  التاريخ،  السائدة في ذلك  الفورية  الصرف  للشركة وفقÚ �سعار  التشغيل  إلى عملة  التقرير  بتاريخ  ا�جنبية  بالعمالت  المسجلة  المالية 

خسائر العمالت ا�جنبية في البنود المالية هي الفرق بين التكاليف المهلكة بعملة التشغيل في بداية الفترة والتي تتم تسويتها بمعدل 

الفائدة الحقيقي والمدفوعات خالل الفترة والتكاليف المهلكة بالعمالت ا�جنبية المحولة بسعر الصرف في نهاية الفترة، ا�صول وااللتزامات غير 

المالية بالعملة ا�جنبية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة يتم تحويلها إلى عملة التشغيل بسعر الصرف السائد بتاريخ تحديد القيمة العادلة، 

المصنفة  ا�سهم  مثل  النقدية  غير  المالية  ا�صول  باستثناء  الشامل  الدخل  بقائمة  إدراجها  يتم  التحويل  عن  الناتجة  ا�جنبية  العملة  فروق 

كمتاحة للبيع (قبل 31 ديسمبر 2017) التي تدرج بالدخل الشامل اÿخر، يتم قياس ا�صول وااللتزامات غير النقدية بتكلفتها التاريخية بالعملة 

ا�جنبية ويتم تحويلها باستخدام معدل الصرف السائد بتاريخ المعاملة.

إدراج ا�يرادات والمصروفات أ٤-2 

إيراد ومصروف الفائدة أ٤-2-أ 

 بموجب معيار التقرير المالي الدولي ٩ ومعيار المحاسبة الدولي ٣٩، يتم تسجيل إيرادات الفوائد باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي لكافة 

ا�دوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة وا�دوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم تسجيل إيرادات الفوائد على 

الموجودات المالية التي تحمل فائدة والتي تم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اÿخر وفقÚ لمعيار التقرير المالي الدولي ٩، 

والمماثلة للموجودات المالية التي تحمل فائدة كمتاحة للبيع أو المحتفظ بها لالستحقاق بموجب معيار المحاسبة الدولي ٣٩، باستخدام طريقة 

سعر الفائدة الفعلي، إن سعر الفائدة الفعلي هو السعر الذي يقوم بالضبط بخصم المدفوعات النقدية أو ا¼يصاالت المستقبلية المقدرة من 

خالل العمر المتوقع لúداة المالية أو فترة أقصر، عند االقتضاء، إلى صافي القيمة الدفترية لúصل المالي أو المطلوبات المالية، يأخذ الحساب بعين 

االعتبار جميع الشروط التعاقدية لúداة المالية ويشمل أية رسوم أو تكاليف إضافية منسوبة مباشرة إلى ا�داة وهي جزء ال يتجزأ من سعر الفائدة 

الفعلي وليس خسائر االئتمان المستقبلية. 

 يتم احتساب سعر الفائدة الفعلي (وبالتالي، التكلفة المطفأة لúصل) من خالل ا�خذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة على الحيازة والرسوم والتكاليف 

التي تشكل جزءâ ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعلي، يعترف البنك بإيرادات الفوائد باستخدام معدل العائد الذي يمثل أفضل تقدير لمعدل العائد 

الثابت على مدى العمر المتوقع للقرض، ومن ثم ، فإنه يعترف بتأثير أسعار الفائدة المحتمل أن تكون مختلفة في مراحل مختلفة، والخصائص 

ا�خرى لدورة عمر المنتج (بما في ذلك الدفعات المسبقة، وفرض الغرامة والرسوم).

.âتدرج إيرادات الفوائد المشكوك في تحصيلها ضمن مخصص انخفاض القيمة وتستثنى من الدخل حتى يتم استالمه نقد 

 عندما يصبح ا�صل المالي منخفض القيمة ائتمانيÚ (وفقÚ لما هو مذكور في ا¼يضاح أ٤-٣ ز) وبالتالي، فيعتبر ”المرحلة 3“، يحتسب البنك إيرادات 

الفوائد بتطبيق سعر الفائدة الفعلي على صافي التكلفة المطفأة للموجودات المالية، إذا تم معالجة الموجودات المالية (كما هو موضح في 

ا¼يضاح ١٢-٣-٣-١) ولم يعد هناك انخفاض في قيمة االئتمان، يعود المصرف إلى احتساب إيرادات الفوائد على أساس إجمالي.
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التقرير السنوي لصحار الدولي ٩٤٢٠١٨

السياسات المحاسبية الهامة (تابع) أ٤ 
إدراج ا�يرادات والمصروفات (تابع) أ٤-٢ 

إيراد ومصروف الفائدة (تابع) أ٤-2-أ 

أرباح وخسائر القيمة العادلة أ٤-2-ب 

 التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المحتفظ بها �غراض إدارة المخاطر وا�صول المالية المتاحة للبيع يتم عرضها في قائمة
الدخل الشامل اÿخر.

 يعرض صافي الدخل من ا�صول المالية بالقيمة العادلة من خالل ا�رباح أو الخسائر والذي يتضمن جميع التغيرات المحققة وغير 
المحققة في القيمة العادلة والفائدة وتوزيعات ا�رباح وفروق صرف العمالت ا�جنبية بقائمة الدخل. 

إيراد توزيعات اàرباح أ٤-2-ج 

يتم إدراج توزيعات ا�رباح عند نشوء الحق في استالم توزيعات ا�رباح. 

الرسوم والعموالت أ٣-٢-د 

يحقق البنك إيرادات رسوم وعموالت من مجموعة متنوعة من الخدمات التي يقدمها لعمالئه، ا¼يرادات من الرسوم، التي ال تشكل جزءâ ال يتجزأ 

من سعر الفائدة الفعلي لúداة المالية، يتم الحصول عليها من مجموعة متنوعة من الخدمات التي يقدمها البنك إلى عمالئها، ويتم محاسبتها 

إيرادات  قياس  يتم   ،١٥ الدولي  المالي  التقرير  بموجب معيار  العمالء»،  مع  المبرمة  العقود  «ا¼يرادات من   ١٥ الدولي  المالي  التقرير  لمعيار   Úوفق

الرسوم من قبل البنك بناًء على المقابل المحدد في العقد المبرم مع العميل ويستثني المبالغ التي يتم تحصيلها نيابة عن أطراف ثالثة، يدرج 

البنك ا¼يرادات عندما ينقل السيطرة على منتج أو خدمة إلى عميل.

قياس  المالي في  االلتزام  أو  لúصل  الفعلي  الفائدة  يتجزأ من معدل  ال   âوالتي تشكل جزء والعموالت  الرسوم  إيراد ومصروفات  إدراج   يتم 

الفعلي.  الفائدة  معدل 

 يتضمن إيراد الرسوم والعموالت أتعاب خدمة الحسابات أو رسوم القرض ورسوم االستشارات ورسوم إدارة االستثمار وعموالت المبيعات، يتم إدراج 

هذه الرسوم والعموالت عند أداء الخدمات ذات الصلة، يتم احتساب رسوم القروض المشتركة ورسوم ا¼يداع عندما يتم ترتيب القرض، رسوم 

التزام قرض للقروض التي من المحتمل أن يكون سحب القروض والرسوم ا�خرى ذات الصلة باالئتمان هي مؤجلة (جنبÚ إلى جنب مع أي تكاليف 

إضافية) ويتم إدراجها كتعديل لسعر الفائدة الفعلي على القرض، عندما يكون من غير المرجح أن القرض سيتم سحبه، يتم إدراج رسوم التزام 

القرض على مدى فترة االلتزام على أساس القسط الثابت.

المخصصات أ٣-٢-هـ 

 يتم إدراج المخصص إذا كان لدى البنك التزام قانوني أو استداللي جاٍر، كنتيجة لحدث ماٍض، يمكن تقديره بشكل يعتمد عليه ومن المحتمل 

أن يتطلب تدفقÚ خارجÚ للمنافع االقتصادية لسداد االلتزامات، المخصصات تعادل التكلفة المهلكة لاللتزامات المستقبلية التي يتم تحديدها 

بخصم التدفقات النقدية المستقبلية بمعدل ما قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة 

بااللتزام.
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٩٥ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

السياسات المحاسبية الهامة (تابع) أ٤ 
إدراج ا�يرادات والمصروفات (تابع)  أ٤-٢ 

مقاصة ا�يراد والمصروف أ٣-٢-و 

 يتم عرض ا¼يرادات والمصروفات على أساس الصافي فقط عندما تسمح المعايير الدولية ¼عداد التقارير المالية بذلك أو بالنسبة 
للمكاسب والخسائر التي تنشأ من مجموعة معامالت مماثلة لúنشطة التجارية للبنك. 

التأثير الجوهري المؤقت أ٤-2-ز 

 إن البنك معفي من تطبيق طريقة حقوق الملكية عندما يكون التأثير الجوهري على شركة زميلة مؤقتÚ بشكل مقصود، يشير التأثير الجوهري 

المؤقت إلى وجود دليل على االستحواذ على شركة زميلة مع نية تخفيض حصتها بحيث ال يعود لها تأثير جوهري على الشركة المستثمر 

فيها وأن ا¼دارة تستقطب المستثمرين لضخ رؤوس أموال جديدة في الشركة المستثمر فيها، يصنف االستثمار كمتاح للبيع في البيانات 

المالية. 

اàدوات المالية  أ٤-٣ 

تاريخ االعتراف والقياس اàولي أ٤-٣-أ 

 يعترف البنك مبدئيÚ بالقروض والسلف والودائع وأوراق الدين المصدرة والمطلوبات الثانوية في التاريخ الذي نشأت فيه، يتم إثبات جميع ا�دوات 

المالية ا�خرى (بما في ذلك المشتريات العادية ومبيعات الموجودات المالية) في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي يصبح فيه البنك طرفÚ في 

ا�حكام التعاقدية لúداة.

 يتم قياس ا�صل المالي أو االلتزام المالي مبدئيÚ بالقيمة العادلة زائدâ، بالنسبة لبند ليس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكاليف 

المعاملة المنسوبة مباشرًة إلى اكتسابها أو إصدارها، عندما تختلف القيمة العادلة لúدوات المالية عند ا¼ثبات المبدئي عن سعر المعاملة، 

يقوم البنك بحساب ربح أو خسارة اليوم ا�ول كما هو موضح فيما يلي.

اليوم اàول الربح أو الخسارة أ٤-٣-ب 

 عندما يختلف سعر المعاملة لúداة عن القيمة العادلة عند ا¼نشاء والقيمة العادلة بناًء على أسلوب التقييم باستخدام مدخالت فقط يمكن 

مالحظتها في معامالت السوق، يدرج البنك الفرق بين سعر المعاملة والقيمة العادلة في صافي دخل المتاجرة، في تلك الحاالت التي تستند 

فيها القيمة العادلة إلى نماذج ال يمكن مالحظة بعض مدخالتها، يتم تأجيل الفرق بين سعر المعاملة والقيمة العادلة ويتم االعتراف بها فقط 

في الربح أو الخسارة عندما تصبح المدخالت قابلة للمالحظة أو عندما يتم استبعاد ا�داة.

فئات القياس للموجودات والمطلوبات المالية أ٤-٣-ج 

 اعتبارâ من ١ يناير ٢٠١٨، قام البنك بتطبيق معيار التقرير المالي الدولي ٩ ويقوم بتصنيف جميع موجوداته المالية وفقÚ لنموذج ا�عمال ¼دارة 

الموجودات والشروط التعاقدية لúصل، والتي تم قياسها إما:

التكلفة المطفأة كما تم شرحه في ا¼يضاح أ٤-٣-ج(١)؛  •

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اÿخر كما تم شرحه في ا¼يضاحين أ٤-٣-ج(٤)؛ أو  •

القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كما تم شرحه في ا¼يضاح أ٤-٣-ج(٦).  •

 قبل ١ يناير ٢٠١٨، قام البنك بتصنيف موجوداته المالية كقروض ومديونيات (تكلفة مطفأة) أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو متاحة 

للبيع أو محتفظ بها حتى االستحقاق (التكلفة المطفأة).
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

التقرير السنوي لصحار الدولي ٩٦٢٠١٨

السياسات المحاسبية الهامة (تابع) أ٤ 
اàدوات المالية (تابع) أ٤-٣       

فئات القياس للموجودات والمطلوبات المالية (تابع)  أ٤-٣-ج  

 يتم قياس المطلوبات المالية، بخالف التزامات القروض والضمانات المالية، بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند 

االحتفاظ بها للمتاجرة وا�دوات المالية المشتقة عند تحديد القيمة العادلة.

 يقوم البنك بتصنيف وقياس مشتقاته ومحفظة المتاجرة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يجوز للبنك تصنيف أدوات مالية بالقيمة 

العادلة من خالل الربح أو الخسارة، إذا كان ذلك قد أدى إلى حذف أو تقليل بشكل كبير القياس أو االعتراف في الحاالت غير المتمشية بثبات.

(١)   مستحق من بنوك والقروض والسلف إلى العمالء وا¡دوات المالية بالتكلفة المطفأة

الثابتة أو القابلة  ١ يناير ٢٠١٨، المستحق من بنوك والقروض والسلف إلى العمالء، شملت الموجودات المالية غير المشتقة ذات الدفعات   قبل 

للتحديد التي لم يتم إدراجها في سوق نشط، بخالف تلك:

•  أن البنك يعتزم البيع فورâ أو على المدى القريب

•  أن البنك، عند االعتراف المبدئي، تم تصنيفها على أساس القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو على أنها متاحة للبيع

•  أال يجوز للبنك أن يسترد بشكل جوهري جميع استثماراته ا�ولية، بخالف التدهور االئتماني، الذي تم تحديده كمتاحة للبيع.

بالتكلفة  ا�خرى  المالية  العمالء واالستثمارات  إلى  والسلف  والقروض  البنوك  المستحق من  بقياس  البنك فقط  يقوم   ،٢٠١٨ يناير   ١  اعتبارâ من 

المطفأة في حالة استيفاء الشرطين التاليين:

•  يتم االحتفاظ با�صل المالي ضمن نموذج أعمال بهدف االحتفاظ بالموجودات المالية من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية

•  الشروط التعاقدية للموجودات المالية تنشأ في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تكون فقط مدفوعات أصل وفائدة على المبلغ ا�صلي 

غير المدفوع.

تفاصيل هذه الشروط مبينة فيما يلي.

 عند االعتراف المبدئي باستثمار في أسهم غير محتفظ به للمتاجرة، قد يختار البنك بشكل غير قابل للنقض عرض التغيرات الالحقة في القيمة 

بالقيمة  ا�خرى كمقاسة  المالية  الموجودات  يتم تصنيف جميع  باستثمار،  الخيار على أساس استثمار  إجراء هذا  يتم  آخر،  العادلة في دخل شامل 

العادلة من خالل ا�رباح أو الخسائر.

 با¼ضافة إلى ذلك، عند االعتراف المبدئي، قد يقوم البنك بتصنيف أصل مالي بشكل غير قابل للنقض يحقق متطلبات قياسه بالتكلفة المطفأة أو عند 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اÿخر كما هو الحال بالقيمة العادلة من خالل ا�رباح أو الخسائر عند القيام بذلك يحذف أو يقلل بشكل كبير 

من عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ بخالف ذلك.

•   تقييم نموذج ا¡عمال

 يقوم البنك بتقييم هدف نموذج ا�عمال الذي يتم فيه االحتفاظ بموجودات على مستوى المحفظة �ن هذا يعكس أفضل وجه طريقة إدارة 

ا�عمال وتقديم المعلومات إلى ا¼دارة، المعلومات التي يتم النظر فيها تشمل:

•   السياسات وا�هداف المعلنة للمحفظة وتشغيل تلك السياسات في الممارسة، وعلى وجه الخصوص، ما إذا كانت استراتيجية ا¼دارة تركز 
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

٩٧ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

السياسات المحاسبية الهامة (تابع) أ٤ 
اàدوات المالية (تابع) أ٤-٣ 

فئات القياس للموجودات والمطلوبات المالية (تابع)  أ٤-٣-ج  

    على كسب إيرادات الفوائد التعاقدية، أو االحتفاظ بمظهر خاص بسعر الفائدة، ومطابقة مدة الموجودات المالية مع مدة المطلوبات التي تمول 

تلك الموجودات أو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات؛

•  كيفية تقييم أداء المحفظة وإبالغ إدارة البنك بها؛

•  المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج ا�عمال (والموجودات المالية المحتفظ بها في ذلك نموذج ا�عمال) وكيفية إدارة هذه المخاطر؛

•   كيفية تعويض مديري النشاط التجاري -على سبيل المثال، ما إذا كان التعويض مستندâ إلى القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات 

النقدية التعاقدية المحصلة؛ و

•   وتيرة وحجم وتوقيت المبيعات في فترات سابقة، وأسباب هذه المبيعات وتوقعاتها بشأن نشاط المبيعات في المستقبل، ومع ذلك، ال يتم 

النظر في المعلومات المتعلقة بنشاط المبيعات بشكل منعزل، ولكن كجزء من تقييم شامل لكيفية تحقيق الهدف المعلن للبنك ¼دارة 

الموجودات المالية وكيفية تحقيق التدفقات النقدية.

 يعتمد تقييم نموذج ا�عمال على سيناريوهات متوقعة بشكل معقول دون وضع سيناريوهات «الحالة ا�سوأ» أو «حالة الضغط» بعين االعتبار، 

إذا تم تحقيق التدفقات النقدية بعد ا¼دراج ا�ولي بطريقة تختلف عن التوقعات ا�صلية للبنك، ال يغير البنك تصنيف الموجودات المالية المتبقية 

المحتفظ بها في ذلك نموذج ا�عمال، ولكنه يتضمن هذه المعلومات عند تقييم الموجودات المالية حديثة ا¼نشاء أو المشتراة حديثÚ للمضي 

.Úقدم

 يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة أو المدارة والتي يتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

الخسائر �نها غير محتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وغير محتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية.

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات أصل وفائدة 

 �غراض هذا التقييم، يتم تعريف «ا�صل» على أنه القيمة العادلة لúصل المالي عند االعتراف ا�ولي، يتم تعريف «الفائدة» على أنها العوض للقيمة 

الزمنية للنقود وللمخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ ا�صلي غير المدفوع خالل فترة زمنية معينة ولمخاطر وتكاليف ا¼قراض ا�ساسية ا�خرى (مثل 

مخاطر السيولة والتكاليف ا¼دارية)، وكذلك هامش الربح.

 في تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات أصل وفائدة، يأخذ البنك في عين االعتبار الشروط التعاقدية لúداة، ويشمل 

ذلك تقييم ما إذا كان ا�صل المالي يحتوي على مدة تعاقدية يمكن أن تغير توقيت أو مقدار التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال تستوفي هذا الشرط، 

عند إجراء التقييم، يأخذ البنك في االعتبار:

•  أحداث احتمالية طارئة من شأنها تغيير مقدار وتوقيت التدفقات النقدية؛

•  ميزات االقتراض؛

•  شروط الدفع المسبق واالمتداد؛

•  الشروط التي تحد من مطالبة البنك بالتدفقات النقدية من ا�صول المحددة (على سبيل المثال ترتيبات أصول غير محصلة)؛ و

•  الميزات التي تعدل النظر في القيمة الزمنية للنقود - على سبيل المثال ، إعادة تعيين دورية �سعار الفائدة.

 يمتلك البنك محفظة قروض طويلة ا�جل بفائدة ثابتة يكون للبنك فيها خيار اقتراح تعديل سعر الفائدة في تواريخ إعادة التعيين الدورية، تقتصر 

حقوق إعادة التعيين هذه على سعر السوق في وقت التعديل، لدى المقترضين خيار إما قبول السعر المعدل أو استرداد القرض على قدم المساواة 

 âدون جزاء، لقد قرر البنك أن التدفقات النقدية التعاقدية لهذه القروض هي فقط مدفوعات أصل وفائدة �ن الخيار يختلف من سعر الفائدة بطريقة نظر

للقيمة الزمنية للنقود ومخاطر االئتمان ومخاطر ا¼قراض ا�ساسية ا�خرى والتكاليف المرتبطة بالمبلغ ا�ساسي غير المدفوع.

 إن الشروط التعاقدية التي تفرض أكثر من مجرد الحد ا�دنى من المخاطر أو التقلبات في التدفقات النقدية التعاقدية غير المرتبطة بترتيب ا¼قراض 

ا�ساسي ال تؤدي إلى التدفقات النقدية التعاقدية التي تكون فقط مدفوعات أصل وفائدة على المبلغ غير المسدد، في مثل هذه الحاالت، يتعين قياس 

ا�صل المالي بالقيمة العادلة من خالل ا�رباح أو الخسائر.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

التقرير السنوي لصحار الدولي ٩٨٢٠١٨

السياسات المحاسبية الهامة (تابع) أ٤ 
اàدوات المالية (تابع) أ٤-٣       

فئات القياس للموجودات والمطلوبات المالية (تابع)  أ٤-٣-ج  

(٢) المشتقات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

مشتق هو أداة مالية أو عقد آخر مع الخصائص الثالث التالية:

•   تتغير قيمته نتيجة للتغير في سعر الفائدة المحدد، وسعر ا�داة المالية، وسعر السلعة، وسعر الصرف ا�جنبي، ومؤشر ا�سعار أو ا�سعار، 

والتصنيف االئتماني أو مؤشر االئتمان، أو متغير آخر، شريطة أن يكون ذلك، في حالة متغير غير مالي، فهو غير محدد لطرف في العقد (أي 

«الضمني“).

•   ال يتطلب أي صافي استثماري أو صافي استثماري أولي أصغر مما هو مطلوب �نواع أخرى من العقود المتوقع أن يكون لها رد مماثل للتغيرات 

في عوامل السوق.

•  يتم تسويتها في تاريخ مستقبلي.

 يبرم البنك معامالت مشتقة مع أطراف مقابلة مختلفة، تشمل هذه مقايضات أسعار الفائدة والعقود اÿجلة وعقود مقايضة العمالت وعقود 

صرف العمالت ا�جنبية اÿجلة وخيارات أسعار الفائدة والعمالت ا�جنبية، يتم تسجيل المشتقات بالقيمة العادلة كأصول عندما تكون قيمتها 

المشتقات بشكل  لهذه  العادلة  والقيمة  االسمية  القيمة  ا¼فصاح عن  يتم  العادلة سالبة،  قيمتها  تكون  عندما  العادلة موجبة وكمطلوبات 

منفصل في ا¼يضاح ب٢٤، تدرج التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات في صافي دخل المتاجرة ما لم يتم تطبيق محاسبة التحوط، تم تقديم 

وثائق التحوط وتقييم الفعالية وا¼فصاحات المحاسبية لعدم االستمرارية في ا¼يضاح أ٤-٤م.

المشتقات المتضّمنة

 يمكن تضمين المشتقات في ترتيب تعاقدي آخر (عقد مضيف)، يقوم البنك بمحاسبة المشتقات المتضمنة بشكل منفصل عن العقد المضيف في 

الحاالت التالية:

•   ال يعتبر العقد المضيف أصًال في نطاق معيار التقرير المالي الدولي 9؛

•  ال يدرج العقد المضيف ذاته بالقيمة العادلة من خالل ا�رباح والخسائر ؛

•   تستوفي شروط المشتقات المتضمنة تعريف المشتق إذا كانت متضمنة في عقد منفصل؛ و

•   ال ترتبط الخصائص والمخاطر االقتصادية للمشتقات المتضمنة ارتباطÚ وثيقÚ بالخصائص والمخاطر االقتصادية للعقد المضيف.

 يتم قياس المشتقات المتضمنة المنفصلة بالقيمة العادلة، مع إدراج جميع التغيرات في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة ما لم تشكل جزءâ من 

التدفقات النقدية المؤهلة أو صافي عالقة التحوط االستثمارية، يتم عرض المشتقات المتضمنة المنفصلة في بيان المركز المالي مع العقد المضيف.

 (3) الموجودات المالية أو المطلوبات المالية المحتفظ بها للمتاجرة

 يصنف البنك الموجودات المالية أو المطلوبات المالية كمحتفظ بها للمتاجرة عندما تم شراؤها أو إصدارها في المقام ا�ول لتحقيق أرباح قصيرة ا�جل 

من خالل ا�نشطة التجارية أو تشكل جزءâ من محفظة ا�دوات المالية التي تدار معÚ، والتي يوجد دليل على النمط ا�خير من جني ا�رباح على المدى 

القصير، يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات المحتفظ بها للمتاجرة في بيان المركز المالي بالقيمة العادلة، يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة 

في صافي دخل المتاجرة، تسجل الفوائد وإيرادات أو مصروفات توزيعات ا�رباح في صافي دخل المتاجرة وفقÚ لشروط العقد، أو عندما يتم تحديد الحق 

في السداد.

 يتضمن هذا التصنيف سندات الدين، وا�سهم ، والمراكز القصيرة وقروض العمالء التي تم الحصول عليها بشكل أساسي لغرض البيع أو إعادة 

الشراء على المدى القريب.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

٩٩ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

السياسات المحاسبية الهامة (تابع) أ٤ 
أ٤-٣       اàدوات المالية (تابع)

فئات القياس للموجودات والمطلوبات المالية (تابع)  أ٤-٣-ج  

(٤) أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اºخر (السياسة تنطبق من ١ يناير ٢٠١٨)

 يطبق البنك الفئة الجديدة بموجب معيار التقرير المالي الدولي ٩ الخاص بأدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اÿخر 

عند استيفاء الشرطين التاليين:

•  يتم االحتفاظ با�دوات ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية؛

•  الشروط التعاقدية لúصل المالي تفي باختبار فقط مدفوعات أصل وفائدة المبلغ ا�صلي.

المحاسبة  معيار  بموجب  للبيع  متاحة  مالية  كاستثمارات  السابق  في  تصنيفها  تم  موجودات  على  كبير  حد  إلى  ا�دوات  هذه   تشتمل 

.٣٩ الدولي 

 بالنسبة لسندات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اÿخر، يتم إثبات ا�رباح والخسائر في الدخل الشامل اÿخر، باستثناء ما 

يلي، والتي يتم إثباتها في الربح أو الخسارة بذات الطريقة كما في الموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة:

•  إيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية؛

•  خسائر االئتمان المتوقعة والقيود العكسية؛ و

•  أرباح وخسائر صرف العمالت ا�جنبية.

 Úخر، يتم إعادة تصنيف ا�رباح أو الخسائر المتراكمة المدرجة سابقÿعندما يتم إلغاء إدراج أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا 

في الدخل الشامل اÿخر من حقوق الملكية إلى ا�رباح أو الخسائر.

(٥) أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اºخر (السياسة تنطبق من ١ يناير ٢٠١٨)

 عند االعتراف المبدئي، يختار البنك أحيانÚ بطريقة غير قابلة للنقض تصنيف بعض استثماراته في ا�سهم كأدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل اÿخر عندما تفي بتعريف حقوق الملكية بموجب معيار المحاسبة الدولي ٣٢ ا�دوات المالية: العرض وليس محتفظÚ بها للمتاجرة. يتم 

تحديد هذا التصنيف على أساس كل أداة على حدة.

الخسارة كإيرادات  أو  الربح  ا�رباح في  توزيعات  إثبات  يتم  الربح،  إلى   âأبد تدويرها  إعادة  يتم  ال  الملكية هذه  أدوات حقوق  والخسائر من   ا�رباح 

تشغيلية أخرى عند إثبات حق الدفع، إال عندما يستفيد البنك من هذه المحصالت كاسترداد جزء من تكلفة ا�داة، وفي هذه الحالة، يتم تسجيل 

هذه ا�رباح في الدخل الشامل اÿخر، أدوات ا�سهم بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اÿخر ال تخضع لتقدير انخفاض القيمة.

(٦) الديون الصادرة وا¡موال المقترضة ا¡خرى

 بعد القياس ا�ولي، يتم بعد ذلك قياس الديون الصادرة وا�موال المقترضة ا�خرى بالتكلفة المطفأة، يتم احتساب التكلفة المطفأة من خالل 

ا�خذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على ا�موال الصادرة والتكاليف التي تشكل جزءâ ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعلي، يتم فصل ا�داة المالية 

المركبة التي تحتوي على عنصر االلتزام وحقوق الملكية في تاريخ ا¼صدار.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

التقرير السنوي لصحار الدولي ١٠٠٢٠١٨

السياسات المحاسبية الهامة (تابع) أ٤ 
اàدوات المالية (تابع) أ٤-٣       

فئات القياس للموجودات والمطلوبات المالية (تابع)  أ٤-٣-ج  

(٧)  الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل ا¡رباح أو الخسائر (تابع) 

الموجودات والمطلوبات المالية في هذه الفئة هي الموجودات غير المحتفظ بها للمتاجرة والتي تم تصنيفها من قبل ا¼دارة عند االعتراف المبدئي أو 

ينبغي قياسها بصفة إلزامية وفقÚ للقيمة العادلة بموجب معيار التقرير المالي الدولي ٩، تقوم ا¼دارة فقط بتصنيف أداة بالقيمة العادلة من خالل 

ا�رباح أو الخسائر عند ا¼دراج ا�ولي عندما يتم استيفاء أحد المعايير التالية، يتم تحديد هذا التصنيف على أساس كل أداة على حدة:

     •    يزيل التصنيف، أو يقلل بشكل كبير، المعاملة غير المتسقة التي قد تنشأ من قياس الموجودات أو المطلوبات أو االعتراف با�رباح أو الخسائر 

عليها على أساس مختلف أو

•  تمثل المطلوبات (والموجودات حتى ١ يناير ٢٠١٨ بموجب معيار المحاسبة الدولي ٣٩) جزءâ من مجموعة من المطلوبات المالية (أو الموجودات 

المالية، أو كالهما بموجب معيار المحاسبة الدولي ٣٩)، التي تتم إدارتها ويتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة، وفق استراتيجية 

موثقة ¼دارة المخاطر أو االستثمار؛ أو

•    المطلوبات (والموجودات حتى 1 يناير 2018 بموجب معيار المحاسبة الدولي 39) التي تحتوي على واحد أو أكثر من المشتقات المتضمنة، ما 

لم تقم جوهريÚ بتعديل التدفقات النقدية التي كان من الممكن أن يتطلبها العقد، أو كان واضحÚ مع القليل من التحليل أو ال، يعتبر أداة 

مشابهة �ول مرة أن فصل المشتق المضّمن محظور.

 يتم تسجيل الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل ا�رباح أو الخسائر في بيان المركز المالي بالقيمة العادلة، تسجل 

الربح والخسارة باستثناء الحركات في القيمة العادلة للمطلوبات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل ا�رباح أو  التغيرات في القيمة العادلة في 

الخسائر بسبب التغيرات في مخاطر االئتمان الخاصة بالبنك، يتم تسجيل هذه التغيرات في القيمة العادلة في احتياطي االئتماني الخاص من خالل 

الدخل الشامل اÿخر وال تتم إعادة تدويرها إلى الربح أو الخسارة، تستحق الفائدة المكتسبة أو المتكبدة من ا�دوات المصنفة بالقيمة العادلة من 

خالل ا�رباح أو الخسائر  في إيرادات الفوائد أو مصروفات الفوائد، على التوالي، باستخدام سعر الفائدة الفعلي، مع ا�خذ في االعتبار أي خصومات 

/ عالوات وتكاليف معامالت مؤهلة تشكل جزءâ ال يتجزأ من ا�دوات، يتم تسجيل الفائدة المكتسبة من الموجودات المطلوبة إلزاميÚ التي يتم 

قياسها بالقيمة العادلة من خالل ا�رباح أو الخسائر باستخدام سعر الفائدة التعاقدية، يتم تسجيل إيرادات توزيعات ا�رباح من أدوات حقوق الملكية 

المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كإيرادات تشغيلية أخرى عند إثبات الحق في السداد.

(٨)  الضمانات المالية وخطابات االعتماد والتزامات القروض غير المسحوبة

يصدر البنك ضمانات مالية وخطابات ائتمانية والتزامات القروض.

يتم إدراج الضمانات المالية مبدئيÚ في البيانات المالية (ضمن المخصصات) بالقيمة العادلة، كونها العالوة المستلمة الحقÚ لËدراج المبدئي، يتم 

قياس التزام البنك بموجب كل ضمان بالقيمة ا�على للمبلغ المدرج مبدئيÚ، ناقصÚ ا¼طفاء المتراكم المدرج في بيان الدخل، ووفقÚ لمعيار المحاسبة 

الدولي ٣٩ أفضل تقدير للمصروفات المطلوبة لسداد أي التزام مالي ناجم عن نتيجة للضمان، أو بموجب معيار التقرير المالي الدولي ٩ مخصص 

خسائر االئتمان المتوقعة كما هو مبين في ا¼يضاح أ٤-٣و.

 يتم إدراج العالوة المستلمة في بيان الدخل بصافي إيرادات الرسوم والعموالت على أساس القسط الثابت على مدى فترة الضمان.

 Úالتزامات القروض غير المسحوبة وخطابات االعتماد هي التزامات يلتزم بموجبها البنك، خالل مدة االلتزام، بتقديم قرض بشروط محددة سلف 

âللعميل، على غرار عقود الضمانات المالية، وبموجب معيار المحاسبة الدولي ٣٩، تم تكوين مخصص إذا كان عقد
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١٠١ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  أ٤ 
أ٤-٣       اàدوات المالية (تابع)

فئات القياس للموجودات والمطلوبات المالية (تابع) أ٤-٣-ج 

(٨)  الضمانات المالية وخطابات االعتماد والتزامات القروض غير المسحوبة (تابع)
مرهقÚ، ولكن اعتبارâ من ١ يناير 2018، تقع هذه العقود في نطاق متطلبات خسائر االئتمان المتوقعة.

 إن القيمة التعاقدية االسمية للضمانات المالية وخطابات االعتماد والتزامات القروض غير المسحوبة، حيث يتم الموافقة على تقديم 
القروض على أساس السوق، ال يتم إدراجها في بيان المركز المالي. 

(٩)  المطلوبات المالية

 يحتفظ معيار التقرير المالي الدولي ٩ بشكل كبير بالمتطلبات الحالية في معيار المحاسبة الدولي 39 لتصنيف المطلوبات المالية ومع ذلك، فعلى 

الرغم من أنه وفقÚ لمعيار المحاسبة الدولي ٣٩، فقد تم إدراج جميع التغيرات في القيمة العادلة للمطلوبات المحددة تحت خيار القيمة العادلة 

في الربح أو الخسارة، وفق معيار التقرير المالي الدولي ٩ ، يتم عرض التغيرات في القيمة العادلة بشكل عام على النحو التالي:

مبلغ التغير في القيمة العادلة المنسوب إلى التغيرات في مخاطر االئتمان المتعلقة بالمطلوبات يتم عرضه في الدخل الشامل اÿخر، و  • 

يتم عرض القيمة المتبقية من التغير في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة.  •

 إن المبلغ الوارد بشكل منفصل في الدخل الشامل اÿخر المتعلق بالتغيرات في مخاطر االئتمان الخاصة بالمطلوبات المالية المصنفة بالقيمة 

العادلة من خالل ا�رباح أو الخسائر ال يتم إعادة تدويره إلى الربح أو الخسارة، حتى لو تم إلغاء إدراج المطلوبات وتم دفع المبالغ، بدالً من ذلك، 

ينبغي إعادة تصنيف ا�رباح والخسائر االئتمانية إلى ا�رباح غير الموزعة ضمن حقوق الملكية عند عدم االعتراف بااللتزام ذي الصلة.

 (١٠) استثمارات مالية متاحة للبيع (السياسة تنطبق قبل ١ يناير ٢٠١٨)
 االستثمارات المتاحة للبيع تشمل ا�سهم وسندات الدين، استثمارات ا�سهم المصنفة على أنها متاحة للبيع هي تلك التي ال تصنف 
على أنها محتفظ بها للمتاجرة أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يقصد بسندات الدين في هذه الفئة التي سيحتفظ بها 

لفترة غير محددة من الزمن ويمكن بيعها استجابة الحتياجات السيولة أو استجابة للتغيرات في ظروف السوق.
 لم يقم البنك بتصنيف أي من القروض أو المدينين كمتاحة للبيع.

بعد القياس المبدئي، يتم الحقÚ قياس االستثمارات المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة.
 يتم إدراج ا�رباح والخسائر غير المحققة مباشرة في حقوق المساهمين (ا¼يرادات الشاملة ا�خرى) في التغير في القيمة العادلة لالستثمارات 
المتاحة للبيع، عندما يتم بيع االستثمار، ا�رباح أو الخسائر المتراكمة التي سبق إدراجها ضمن حقوق المساهمين يتم إدراجها في بيان 
الدخل ضمن ا¼يرادات التشغيلية ا�خرى، إيرادات الفوائد أثناء تملك االستثمارات المالية المتاحة للبيع يتم إدراجها كإيرادات الفوائد 
باستخدام سعر الفائدة الفعلي، توزيعات ا�رباح المحققة أثناء تملك االستثمارات المالية المتاحة للبيع يتم إدراجها في بيان الدخل 
كإيرادات التشغيل ا�خرى عندما يتقرر حق الدفع، الخسائر الناتجة عن انخفاض قيمة هذه االستثمارات يتم إدراجها في بيان الدخل ضمن 

انخفاض قيمة االستثمارات وإزالتها من التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع.

(١١) استثمارات مالية محتفظ بها حتى االستحقاق (السياسة تنطبق قبل ١ يناير ٢٠١٨)
 ا�صول المالية المحتفظ بها حتى االستحقاق هي أصول مالية غير مشتقة لها دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وفترات استحقاق 
ثابتة والتي يكون للبنك النية ا¼يجابية والقدرة على االحتفاظ بها حتى االستحقاق والتي ال تكون مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

ا�رباح أو الخسائر أو كمتاحة للبيع.
 وتدرج هذه ا�صول مبدئيÚ بالقيمة العادلة متضمنة تكاليف المعاملة المباشرة وا¼ضافية وتقاس الحقÚ بالتكلفة المهلكة باستخدام 

طريقة الفائدة الفعلية.
 تدرج فوائد االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق في قائمة الدخل الشامل كـ «إيرادات فوائد»،  في حال انخفاض القيمة، تدرج 
خسارة انخفاض القيمة كاستقطاع من القيمة الدفترية لالستثمار وتدرج في قائمة الدخل الشامل كـ «انخفاض قيمة االستثمارات»، 
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التقرير السنوي لصحار الدولي ١٠٢٢٠١٨

السياسات المحاسبية الهامة (تابع) أ٤ 
اàدوات المالية (تابع) أ٤-٣       

فئات القياس للموجودات والمطلوبات المالية (تابع) أ٤-٣-ج  

إلغاء االعتراف أ3-4-د 

(١) إلغاء االعتراف بالموجودات المالية

 يتم إلغاء االعتراف با�صل المالي (أو حيث يكون منطبق جزء من ا�صل المالي أو جزء من مجموعة أصول مالية مشابهة) عندما:

•  ينتهي الحق من استالم التدفقات النقدية من ا�صل؛ أو

تأخير  أي  بالكامل دون  المستلمة  النقدية  التدفقات  التزام دفع  ل  أو تحمَّ النقدية من ا�صل  التدفقات  البنك بتحويل حقوقه الستالم  •   يقوم 

جوهري إلى طرف ثالث بمقتضى ترتيبات ”تمرير من خالل“؛ و

•   إماَّ (1) لقد قام البنك بتحويل جوهري لكافة المخاطر ومنافع ملكية ا�صل، أو (2) لم يقم البنك بتحويل كما لم تحتفظ جوهريÚ بكافة المخاطر 

ومنافع ملكية ا�صل ولكن قامت بتحويل الرقابة والسيطرة على ا�صل.  

 عندما يقوم البنك بتحويل حقوقه الستالم التدفقات النقدية من ا�صل أو قد أبرمت ترتيبات تمرير من خالل، ولم يقم بتحويل كما لم يحتفظ 

جوهريÚ بكافة المخاطر ومنافع ملكية ا�صل كما لم يقم بتحويل الرقابة والسيطرة على ا�صل، فإن أصًال جديدâ يتم االعتراف به إلى حد مشاركة 

البنك المستمرة في ا�صل، في هذه الحالة، فإن البنك يدرج أيضÚ االلتزام المرتبط، يتم قياس الموجودات المنقولة وااللتزام المرتبط. على أساس 

البنك قد احتفظ، عندما تتخذ المشاركة المستمرة للبنك شكل ضمان لúصل المحول. يتم قياس  أن يعكس الحقوق وااللتزامات التي كان 

المشاركة بالمبلغ ا�قل بين القيمة الدفترية ا�صلية لúصل والحد ا�على لقيمة العوض الذي قد يطلب من البنك تسديده،

بالنسبة ¼لغاء االعتراف لتعديالت جوهرية الرجوع إلى ا¼يضاح أ٤-٣ع.

(٢) إلغاء االعتراف بااللتزام المالي

 يتم إلغاء االلتزام المالي عندما يتم استيفاء االلتزام التعاقدي أو إلغاؤه أو تنتهي مدته، عندما يتم استبدال التزام مالي بالتزام آخر من نفس 

المقرض بشروط مختلفة جوهريÚ، أو بشروط االلتزام الحالي ويتم تعديله جوهريÚ، إن ذلك االستبدال أو التعديل يتم معاملته كإلغاء لاللتزام 

ا�صلي واعتراف بااللتزام الجديد، الفرق بين القيم الدفترية لاللتزام المالي ا�صلي والعوض المدفوع  يتم إدراجه في الربح أو الخسارة.

أ ٤٣ - ٣ - دهـ  مقاصة اàصول وااللتزامات المالية

 يتم إجراء مقاصة بين ا�صول وااللتزامات المالية فقط ويتم إدراج صافي القيمة بقائمة المركز المالي عندما يكون هناك حق نافذ بالقانون ¼جراء 

المقاصة بين المبالغ المدرجة وينوي البنك إما التسديد على أساس الصافي أو تحقيق ا�صل وسداد االلتزام في نفس الوقت، يتم عرض ا¼يرادات 

والمصروفات على أساس صافي القيمة فقط عندما تسمح بذلك المعايير المحاسبية أو عندما تنشأ ا¼يرادات والمصروفات عن مجموعة معامالت 

متماثلة.

أ٤-٣و انخفاض قيمة اàصول المالية (السياسة منطبقة من ١ يناير ٢٠١٨)

الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  قياسها  يتم  ال  التي  التالية  المالية  ا�دوات  على  المتوقعة  االئتمان  بإثبات مخصصات خسارة  البنك   يقوم 

الخسارة: أو 

ا�صول المالية التي هي أدوات الدين؛  •

عقود الضمان المالي الصادرة؛ و  •

التزامات القروض الصادرة.  •

 ال يتم إثبات خسارة انخفاض القيمة في استثمارات ا�سهم، يقيس البنك مخصصات الخسارة بمبلغ يساوي خسارة االئتمان المتوقعة على 
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

١٠٣ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

السياسات المحاسبية الهامة (تابع) أ٤ 
اàدوات المالية (تابع)  أ٤-٣       

انخفاض قيمة اàصول المالية (السياسة منطبقة من ١ يناير ٢٠١٨) (تابع) أ٤-٣و  

مدى أعمارها المحتملة، باستثناء ا�دوات المالية ا�خرى التي لم تزدد فيها مخاطر االئتمان بشكل كبير منذ االعتراف ا�ولي الذي يتم قياسها على 

.âأساس خسارة االئتمان المتوقعة لمدة ١٢ شهر

 âمن خسارة االئتمان المتوقعة التي تنتج عن أحداث تقصير ســداد أداة مـــالية ممكنة خـــالل 12 شهر âجزء âتعتبر خسارة االئتمان المتوقعة لمدة 12 شهر 

بعد تاريخ التقرير.

(١) قياس خسائر االئتمان المتوقعة

 خسائر االئتمان المتوقعة هي تقدير مرجح محتمل لخسائر االئتمان، تقاس على النحو التالي:

•   ا�صول المالية التي ال تنخفض فيها قيمة االئتمان في تاريخ التقرير: كالقيمة الحالية لجميع حاالت العجز النقدي (أي الفرق بين التدفقات النقدية 

المستحقة للمنشأة وفقÚ للعقد والتدفقات النقدية التي يتوقع البنك استالمها) ؛

•   ا�صول المالية التي انخفضت قيمة االئتمان في تاريخ التقرير: بالفرق بين القيمة الدفترية ا¼جمالية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية 

المقدرة؛

•   التزامات القروض غير المسحوبة: كالقيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للبنك في حالة سحب االلتزام والتدفقات النقدية 

التي تتوقع المجموعة استالمها؛ و

•  عقود الضمانات المالية: المدفوعات المتوقعة لتعويض الحامل عن المبالغ التي تتوقع المجموعة استردادها.

(٢) نظرة عامة على مبادئ خسائر االئتمان المتوقعة

 لقد أدى تطبيق معيار التقرير المالي الدولي ٩ إلى تغيير طريقة انخفاض قيمة خسارة التمويل الخاصة بالبنك بشكل جوهري عن طريق 

استبدال منهج الخسارة المتكبدة مع نهج التطلع المتقدم في خسائر االئتمان المتوقعة منذ ١ يناير ٢٠١٨، يقوم البنك بتسجيل مخصصات 

خسائر االئتمان المتوقعة لكافة مخاطر التعرضات المالية وا�صول المالية للديون ا�خرى غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل ا�رباح 

والخسائر، إلى جانب التزامات التمويل وعقود الضمان المالي، أدوات حقوق الملكية ال تخضع النخفاض القيمة بموجب معيار التقرير المالي 

الدولي ٩ .

 يستند مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على خسائر االئتمان المتوقع حدوثها على مدى عمر ا�صل (خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

االئتمان  المخصص على خسارة  الحالة، يستند  ا¼نشاء، وفي هذه  االئتمان منذ  زيادة كبيرة في مخاطر  لم تكن هناك  ما  المحتملة)،  أعمارها 

المتوقعة لمدة 12 شهًرا.

االئتمان  خسارة  تمثل  التي  المحتملة،  أعمارها  مدى  على  المتوقعة  االئتمان  خسائر  من   âجزء شهًرا   ١٢ لمدة  المتوقعة  االئتمان  خسارة   تمثل 

المتوقعة الناتجة عن أحداث تقصير سداد أداة مالية ممكنة خالل ١٢ شهرâ بعد تاريخ التقرير.

 يتم احتساب كل من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى أعمارها المحتملة، وخسارة االئتمان المتوقعة لمدة ١٢ شهًرا إما على أساس فردي أو 

على أساس جماعي، اعتماًدا على طبيعة المحفظة المتضمنة لúدوات المالية.

 وضع البنك سياسة ¼جراء تقييم، في نهاية كل فترة تقرير، حول ما إذا كانت المخاطر االئتمانية لúداة المالية قد زادت بشكل كبير منذ االعتراف 

ا�ولي، وذلك من خالل ا�خذ في االعتبار التغير في مخاطر التقصير الذي يحدث على مدى العمر المتبقي لúداة المالية.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

التقرير السنوي لصحار الدولي ١٠٤٢٠١٨

السياسات المحاسبية الهامة (تابع) أ4 
اàدوات المالية (تابع)  أ3-4       

انخفاض قيمة اàصول المالية (السياسة منطبقة من 1 يناير 8102) (تابع) أ4-3و  

(٢) نظرة عامة على مبادئ خسائر االئتمان المتوقعة (تابع)

 بناًء على العملية المذكورة أعاله، يقوم البنك بتجميع تعرضه لمخاطر التمويل في المرحلة ا�ولى، والمرحلة الثانية، والمرحلة الثالثة، كما هو 

موضح فيما يلي:

المرحلة اàولى

 عندما يتم إدراج التمويل �ول مرة، يقوم البنك بإدراج مخصص على أساس خسارة االئتمان المتوقعة لمدة ١٢ شهًرا، يشمل التعرض لمخاطر 

تمويل المرحلة ا�ولى أيضÚ التسهيالت التي تحسنت فيها مخاطر االئتمان وتم إعادة تصنيف التعرض لمخاطر التمويل من المرحلة الثانية.

المرحلة الثانية

 عندما يظهر التعرض لمخاطر التمويل زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ نشأتها، يقوم البنك بتسجيل مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة 

إعادة  االئتمان وتم  التي تحسنت فيها مخاطر  التسهيالت   Úالثانية أيض المرحلة  التعرض لمخاطر تمويل  المحتملة، يشمل  على مدى أعمارها 

تصنيف التعرض لمخاطر التمويل من المرحلة الثالثة.

المرحلة الثالثة

 تعتبر التعرض لمخاطر التمويل انخفاض قيمة االئتمان، يقوم البنك بتسجيل مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى أعمارها المحتملة.

 عند ا¼دراج المبدئي �صل مالي، يقوم البنك بإدراج مخصص خسارة يعادل خسائر ائتمانية متوقعة لمدة ١٢ شهًرا، بعد ا¼دراج ا�ولي، سيتم 

تطبيق المراحل الثالث في المقترحات على النحو التالي:

 المرحلة اàولى

لم تزدد مخاطر االئتمان بشكل كبير منذ ا¼دراج المبدئي - تدرج خسائر االئتمان المتوقعة لمدة ١٢ شهًرا،

المرحلة الثانية

 ازدادت مخاطر االئتمان بشكل كبير منذ ا¼دراج ا�ولي – تدرج أعمار الخسائر المتوقعة (هذا يدرج مخصص أقدم من معيار المحاسبة الدولي ٣٩ 

الموجودات المالية: االعتراف والقياس) مع احتساب إيرادات على أساس المبلغ ا¼جمالي لúصل.

المرحلة الثالثة

 âيوجد دليل موضوعي على انخفاض القيمة كما في تاريخ التقرير ¼دراج الخسائر المتوقعة على مدى أعمارها المحتملة، مع إدراج إيرادات استناد 

إلى المبلغ الصافي لúصل (أي استناًدا إلى القيمة المنخفضة لúصل).

(٣)  احتساب خسائر االئتمان المتوقعة

 يقوم البنك باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة استناًدا إلى سيناريوهات مرجحة محتملة ثالثة لقياس النقص النقدي المتوقع، مخصوًما بسعر تقريبي 

لسعر الفائدة الفعلي، النقص النقدي هو الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة لمنشأة وفقÚ للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المنشأة استالمها،

يتم توضيح آليات احتساب خسائر االئتمان المتوقعة فيما يلي والعناصر الرئيسية، على النحو التالي:

 •  احتمال التقصير هو تقدير الحتمال التخلف عن السداد خالل أفق زمني معين، قد يحدث التخلف عن السداد فقط في وقت معين خالل الفترة 

المقدرة، إذا لم يتم استبعاد التسهيل مسبقÚ وال يزال في المحفظة.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

١٠٥ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

المتوقعة في  التغييرات  االعتبار  ا�خذ في  تاريخ تقصير مستقبلي، مع  للمخاطر في  التعرض  تقدير  التقصير هو  للمخاطر عند  •  التعرض 

المتوقعة على  أو غير ذلك، والسحوبات  بالعقد   âالتقرير، بما في ذلك تسديد ا�صل والربح، سواء كان مقرر تاريخ  للمخاطر بعد  التعرض 

التسهيالت الملتزم بها، وا�رباح المستحقة من المدفوعات غير المسددة.

•  الخسارة الناشئة من التقصير هي تقدير الخسارة الناتجة في الحالة التي يحدث فيها تخلف عن السداد في وقت معين، ويستند إلى الفرق 

بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وتلك التي يتوقع البنك استالمها، بما في ذلك من تحقيق أية ضمانات، إن وجدت، يتم التعبير 

عنها عادة كنسبة مئوية من التعرض للمخاطر عند التقصير.

(٤) عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في بيان المركز المالي

يتم عرض مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة في بيان المركز المالي كما يلي:

ا�صول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة: كاستقطاع من القيمة الدفترية ا¼جمالية لúصول؛  •

التزامات القروض وعقود الضمان المالي: بصفة عامة، كمخصص؛  •

حيث تشتمل ا�داة المالية على عنصر مسحوب وغير مسحوب، وال يستطيع البنك تحديد خسائر االئتمان المتوقعة على عنصر االلتزام بالقرض   • 

بشكل منفصل عن المكون الخاص بالمكون المسحوب: يقدم البنك مخصص خسارة مجمعة لكال المكونين، يتم عرض المبلغ المجمع كخصم من 

القيمة الدفترية ا¼جمالية للمكون المسحوب، يتم عرض أي زيادة في مخصص الخسارة عن المبلغ ا¼جمالي للعنصر المسحوب كمخصص؛ و

أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اÿخر: ال يتم إثبات مخصص خسارة في بيان المركز المالي �ن القيمة   • 

الدفترية لهذه ا�صول هي قيمتها العادلة، ومع ذلك، يتم ا¼فصاح عن مخصص الخسارة ويتم إدراجه في احتياطي القيمة العادلة.

(٥) أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اºخر

 إن خسائر االئتمان المتوقعة �دوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اÿخر ال تقلل من القيمة الدفترية لهذه ا�صول المالية في 

بيان المركز المالي، والتي تظل عند القيمة العادلة، بدًال من ذلك، يتم إدراج مبلغ مساٍو للمخصص الذي ينشأ عند قياس الموجودات بالتكلفة المطفأة في 

الدخل الشامل اÿخر كمبلغ انخفاض في القيمة المتراكمة، مع تحميل مصروف مقابل على الربح أو الخسارة. يتم إعادة تدوير الخسائر المتراكمة المدرجة في 

الدخل الشامل اÿخر إلى ا�رباح والخسائر عند استبعاد الموجودات.

(٦) الموجودات المالية المنخفضة القيمة االئتمانية المشتراة أو الناشئة 

 بالنسبة للموجودات المالية المنخفضة القيمة االئتمانية المشتراة أو الناشئة، يدرج البنك فقط التغييرات المتراكمة في أعمار خسائر االئتمان 

المتوقعة منذ ا¼دراج ا�ولي في مخصص الخسارة.

(٧) بطاقات االئتمان والتسهيالت المتجددة ا¡خرى

 يتضمن عرض منتجات البنك مجموعة متنوعة من تسهيالت السحب على المكشوف للشركات وتجارة التجزئة وبطاقات االئتمان، التي يحق 

للبنك فيها إلغاء و / أو تقليل التسهيالت بإشعار يوم واحد، ال يحد البنك من تعرضه لمخاطر خسائر االئتمان لفترة ا¼شعار التعاقدي، ولكنه 

يقوم بدالً من ذلك باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة على مدى فترة تعكس توقعات البنك بشأن سلوك العميل، واحتمال حدوث التخلف عن 

السداد، وإجراءات البنك المستقبلية للتخفيف من المخاطر، التي يمكن أن تتضمن خفًضا أو إلغاء التسهيالت.

السياسات المحاسبية الهامة (تابع) أ٤ 

اàدوات المالية (تابع)  أ٤-٣       

انخفاض قيمة اàصول المالية (السياسة منطبقة من ١ يناير ٢٠١٨) (تابع) أ٤-٣و  

(٣)  احتساب خسائر االئتمان المتوقعة (تابع)
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

التقرير السنوي لصحار الدولي ١٠٦٢٠١٨

 إن التقييم المستمر حول ما إذا كانت الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان قد حدثت للتسهيالت المتجددة تشبه منتجات ا¼قراض ا�خرى، يعتمد هذا 

على التحوالت في درجة االئتمان الداخلية للعميل، ولكن يتم أيًضا التركيز بشكل أكبر على العوامل النوعية مثل التغييرات في االستخدام.

 يستند سعر الفائدة المستخدم في خصم خسائر االئتمان المتوقعة لبطاقات االئتمان على متوسط سعر الفائدة الفعلي المتوقع تحميله على مدى 

فترة التعرض المتوقعة للتسهيالت، يأخذ هذا التقدير في الحسبان أن العديد من التسهيالت يتم سدادها بالكامل كل شهر، وبالتالي ال يتم تحميل 

أي فوائد عليها.

(٨) المعلومات المستقبلية

يعتمد البنك في نماذج خسائر االئتمان المتوقعة على مجموعة واسعة من المعلومات المستقبلية كمدخالت اقتصادية، مثل:

•  إجمالي الناتج المحلي

•  االدخار واالستثمار

•  التضخم

•  إحصاءات التجارة

•  التركيبة  السكانية

•  ا¼يرادات والمصروفات

•  الدين العام

•  العقارات

•  المؤشرات المركبة

•  أسعار النفط وا¼نتاج

 قد ال تحتفظ المدخالت والنماذج المستخدمة لحساب خسائر االئتمان المتوقعة دائمÚ بجميع خصائص السوق في تاريخ البيانات المالية، ولعكس ذلك.

يتم إجراء تعديالت أو تراكبات نوعية في بعض ا�حيان كتعديالت مؤقتة عندما تكون هذه االختالفات جوهريÚ كبيرة.

(٩) تقييم الضمانات

 للتخفيف من مخاطر االئتمان على الموجودات المالية، يسعى البنك إلى استخدام ضمانات، حيثما أمكن، تأتي الضمانات بأشكال مختلفة، مثل النقدية 

وا�وراق المالية وخطابات االعتماد / الضمانات والعقارات والمديونيات والمخزونات وغيرها من ا�صول غير المالية والتحسينات االئتمانية مثل اتفاقات 

التقاص، السياسة المحاسبية للبنك المتعلقة بالضمانات الموكلة إليه من خالل ترتيبات ا¼قراض بموجب معيار التقرير المالي الدولي 9 هي ذاتها التي 

كانت بموجب معيار المحاسبة الدولي ٣٩، ال يتم إدراج الضمانات، ما لم يتم استردادها، في بيان المركز المالي للبنك، ومع ذلك، فإن القيمة العادلة 

للضمانات تؤثر على حساب خسائر االئتمان المتوقعة، يتم تقييمها بشكل عام، كحد أدنى، عند البدء ويتم إعادة تقييمها بشكل دوري بناًء على نوع 

.Úا�صل، على سبيل المثال، النقد أو ا�وراق المالية المتعلقة بمتطلبات هامش الربح، يتم تقييمها يومي

يستخدم البنك قدر ا¼مكان بيانات السوق النشطة لتقييم ا�صول المالية المحتفظ بها كضمانات، يتم تقييم الضمانات غير المالية.   

مثل العقارات، من قبل مقيمين معتمدين من طرف ثالث.

السياسات المحاسبية الهامة (تابع) أ٤ 

اàدوات المالية (تابع)  أ٤-٣       

انخفاض قيمة اàصول المالية (السياسة منطبقة من ١ يناير ٢٠١٨) (تابع) أ٤-٣و  

بطاقات االئتمان والتسهيالت المتجددة اàخرى (تابع)   (٧)
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

١٠٧ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

(١٠) الشطب

 ال تزال السياسة المحاسبية للبنك بموجب معيار التقرير المالي الدولي ٩ كما هي بموجب معيار المحاسبة الدولي ٣٩، يتم شطب القروض 

وأوراق الدين (إما جزئيÚ أو كليÚ) عندما ال يكون هناك احتمال واقعي الستردادها، وهذا هو الحال عموًما عندما يقرر البنك أن المقترض ليس 

لديه أصول أو مصادر دخل يمكن أن تولد تدفقات نقدية كافية لسداد المبالغ الخاضعة للشطب. ومع ذلك، قد تظل ا�صول المالية المشطوبة 

خاضعة �نشطة ا¼نفاذ من أجل االمتثال ¼جراءات البنك السترداد المبالغ المستحقة.

(١١) ا¡صول المدرجة بالتكلفة المطفأة (السياسة تنطبق قبل ١ يناير ٢٠١٨)

أو   âبحد ذاته، ومنفرد Úانخفاض قيمة أصول مالية يكون كل منها جوهري إذا وجد دليًال موضوعيÚ منفردâ على  بتقييم فيما  أوالً  البنك  يقوم 

 ،Úبحد ذاته،  إذا قرر البنك عدم وجود دليل موضوعي على انخفاض القيمة �صل مالي مقيم فردي Úصول مالية ال يكون كل منها جوهري� Úمجتمع

سواًء جوهريÚ أو ال، فإنه يّضمن ا�صل في مجموعة أصول مالية لها نفس خصائص مخاطر االئتمان ويقوم بتقييم انخفاض قيمتها مجتمعًة، 

الجماعي  التقييم  ضمن  تدرج  ال  لها،  بالقيمة  انخفاض  خسارة  إدراج  يستمر  أو  إدراج  ويتم   Úفردي قيمتها  انخفاض  تقييم  تم  التي  ا�صول 

بالقيمة. لالنخفاض 

 إذا كان هناك دليل موضوعي على تكبد خسارة انخفاض بالقيمة على قروض ومديونيات أو استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق مدرجة 

المقدرة  المستقبلية  النقدية  للتدفقات  الحالية  والقيمة  لúصل  الدفترية  القيمة  بين  الفرق  أنه  الخسارة على  مبلغ  يقاس  المهلكة،  بالتكلفة 

(باستثناء خسائر االئتمان المستقبلية التي لم يتم تكبدها) المخصومة حسب معدل الفائدة الفعلي ا�صلي لúصل المالي، تخفض القيمة 

به  محتفظ  استثمار  أو  لقرض  كان  إذا  الشامل،  الدخل  بقائمة  الخسارة  مبلغ  ويدرج  مخصص  حساب  استخدام  خالل  من  لúصل  الدفترية 

المحدد  الحالي  الفعلي  الفائدة  بالقيمة هو معدل  انخفاض  أي خسارة  لقياس  الخصم  يكون معدل  متغير،  فائدة  االستحقاق معدل  حتى 

العقد. بموجب 

 يعكس احتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة �صل مالي مضمون التدفقات النقدية التي قد تنتج عن التنفيذ على 

الرهن بعد خصم تكاليف الحصول على الضمانة وبيعها سواء كان التنفيذ على الرهن محتمًال أم ال.

النقدية  التدفقات  أساس  على  جماعي  بشكل  قيمتها  انخفاض  تقييم  يتم  مالية  أصول  مجموعة  في  المستقبلية  النقدية  التدفقات   تقدر 

التعاقدية لúصول بالمجموعة وخبرة الخسائر السابقة لúصول ذات خصائص مخاطر االئتمان المشابهة لتلك الموجودة بالمجموعة.

 تتم مراجعة المنهجية واالفتراضات المستخدمة في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بشكل منتظم من قبل البنك لتقليل أية 

فروقات بين تقديرات الخسارة وخبرة الخسارة الفعلية.

 عندما يكون قرض ما غير قابل للتحصيل، يتم شطبه مقابل مخصص انخفاض قيمة القرض ذات العالقة،  يتم شطب تلك القروض بعد إكمال 

كافة ا¼جراءات الضرورية وتحديد مبلغ خسارة االنخفاض بالقيمة. 

 إذا انخفض مبلغ خسارة االنخفاض بالقيمة في فترة الحقة ويمكن أن يعزى مبلغ االنخفاض إلى حدث وقع بعد إدراج انخفاض القيمة. يتم عكس 

إلى   Úأيض الرجوع  الشامل،  الدخل  قائمة  العكس في  يدرج مبلغ  المخصص،  المدرجة سابقÚ عن طريق تسوية حساب  القيمة  انخفاض  خسارة 

ا¼يضاح ب ٣ القروض والسلف والتمويل.

السياسات المحاسبية الهامة (تابع) أ٤ 

اàدوات المالية (تابع)  أ٤-٣       

انخفاض قيمة اàصول المالية (السياسة منطبقة من ١ يناير ٢٠١٨) (تابع) أ٤-٣و  
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

التقرير السنوي لصحار الدولي ١٠٨٢٠١٨

(١٢) أصول مصنفة كمتاحة للبيع (السياسة تنطبق قبل ١ يناير ٢٠١٨)

 يقيم البنك في نهاية كل فترة تقرير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أصل مالي أو مجموعة أصول مالية. بالنسبة لúوراق 

(١) أعاله، في حالة استثمارات الملكية المصنفة كمتاحة للبيع، يعتبر أي انخفاض  المالية الخاصة بالدين، يستخدم البنك المعايير الواردة في 

جوهري أو طويل المدى في القيمة العادلة لúوراق المالية إلى أقل من تكلفته دليًال آخر على انخفاض قيمة ا�صول، إذا وجدت مثل هذه ا�دلة 

الحالية، ناقصÚ أي  العادلة  الحيازة والقيمة  الفرق بين تكلفة  التي تقاس باعتبارها  المتراكمة،  إزالة الخسارة  المتاحة للبيع، تتم  المالية  لúصول 

خسائر انخفاض بالقيمة لذلك ا�صل المالي الذي أدرج سابقÚ في الربح أو الخسارة، من حقوق المساهمين وتدرج في قائمة الدخل الشامل، وال 

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

اàصول المالية المعاد هيكلتها أ٤-٣-ز 

 في حالة إعادة التفاوض على شروط ا�صل المالي أو تعديلها أو استبدال أحد ا�صول المالية الحالية بأصل جديد بسبب الصعوبات المالية للمقترض، 

يتم إجراء تقييم ما إذا كان يجب استبعاد ا�صل المالي وقياس خسائر االئتمان المتوقعة على النحو التالي.

•   إذا لم تؤد إعادة الهيكلة المتوقعة إلى إلغاء االعتراف با�صل الموجود، فإن التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عن ا�صل المالي المعدل يتم 

إدراجها في احتساب العجز النقدي من ا�صل الموجود.

•   إذا أدت إعادة الهيكلة المتوقعة إلى إلغاء االعتراف با�صل الموجود، عندئذ يتم التعامل مع القيمة العادلة المطفأة المتوقعة للموجودات 

الجديدة على أنها التدفق النقدي النهائي من ا�صل المالي الموجود في وقت استبعاده، يتم تضمين هذا المبلغ في احتساب عجز النقدية 

من الموجودات المالية الموجودة التي تم خصمها من التاريخ المتوقع ¼لغاء إدراجها إلى تاريخ التقرير باستخدام سعر الفائدة الفعلي ا�صلي 

لúصل المالي الحالي.

أ٤-٣-س موجودات مالية (منخفضة القيمة ائتمانية)

 في تاريخ كل تقرير، يقوم البنك بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة والموجودات المالية للديون المدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل الشامل اÿخر هي منخفضة القيمة ائتمانية، ا�صل المالي هو «منخفض القيمة االئتمانية» عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير 

ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لúصل المالي.

إن ا�دلة على أن ا�صل المالي هو منخفض القيمة االئتمانية تتضمن البيانات التالية التي يمكن مالحظتها:

صعوبة مالية كبيرة للمقترض أو المصدر؛

خرق للعقد مثل حدث التقصير أو التأخر عن الدفع؛

إعادة هيكلة قرض أو سلفة من البنك بشروط ال يعتبرها البنك غير ذلك؛

أصبح من المحتمل أن المقترض سيدخل في ا¼فالس أو أية عملية إعادة تنظيم مالي أخرى؛ أو

اختفاء سوق نشط لúوراق المالية بسبب الصعوبات المالية.

 إن القرض الذي تم إعادة التفاوض عليه بسبب تدهور حالة المقترض عادة يعتبر ائتمانÚ منخفض القيمة ما لم يكن هناك دليل على أن مخاطر 

عدم استالم التدفقات النقدية التعاقدية قد انخفضت بشكل ملحوظ وليس هناك مؤشرات أخرى النخفاض القيمة، با¼ضافة إلى ذلك، يعتبر 

قرض تجارة التجزئة المتأخر عن الدفع لمدة ٩٠ يوًما أو أكثر منخفض القيمة.

السياسات المحاسبية الهامة (تابع) أ٤ 

اàدوات المالية (تابع)  أ٤-٣ 

انخفاض قيمة اàصول المالية (السياسة منطبقة من ١ يناير ٢٠١٨) (تابع) أ٤-٣و 
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

١٠٩ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

 عند إجراء تقييم ما إذا كان االستثمار من الديون السيادية هو ائتمان منخفض القيمة، فإن البنك يأخذ بعين االعتبار العوامل التالية:

تقييم السوق للجدارة االئتمانية كما هو موضح في عوائد السندات.  •

تقييمات وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية.  •

قدرة البلد على الوصول إلى أسواق رأس المال ¼صدار سندات جديدة.  •

احتمالية إعادة هيكلة الديون، مما يؤدي إلى تكبد أصحابها خسائر من خالل ا¼عفاء الطوعي أو ا¼لزامي للديون.  •

 •  آليات الدعم الدولية القائمة لتوفير الدعم الالزم ”كمقرض المالذ ا�خير“ لذلك البلد، وكذلك النية، التي تعكسها البيانات العامة للحكومات 

والوكاالت الستخدام هذه اÿليات، ويشمل ذلك تقييمÚ لعمق تلك اÿليات، وبغض النظر عن النية السياسية، سواء كانت هناك القدرة على 

الوفاء بالمعايير المطلوبة.

أ٤-٣-ش قياس التكلفة المهلكة

 التكلفة المهلكة لúصل أو االلتزام المالي هي المبلغ الذي يتم به قياس ا�صل أو االلتزام المالي عند ا¼دراج المبدئي ناقصÚ المدفوعات الرئيسية 

ومضافÚ إليه أو مخصومÚ منه ا¼هالك المتراكم باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال �ي فرق بين المبلغ المبدئي المدرج والمبلغ المستحق 

ناقصÚ أية خصومات لالنخفاض في القيمة.

أ٤-٣-ص قياس القيمة العادلة

 يتطلب عدد من السياسات المحاسبية وإفصاحات البنك تحديد القيمة العادلة لúصول وااللتزامات المالية وغير المالية، تم تحديد القيمة العادلة 

�غراض القياس و/أو ا¼فصاح استنادâ إلى عدد من السياسات وا�ساليب المحاسبية، وحيثما ينطبق، تم ا¼فصاح عن معلومات حول افتراضات 

.âأجريت عند تحديد القيم العادلة ضمن ا¼يضاحات المعنية بذلك ا�صل أو االلتزام تحديد

 إن القيمة العادلة هو السعر الذي سوف يستلم لبيع أحد ا�صول أو المدفوعة لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في 

تاريخ القياس، يستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن المعاملة لبيع ا�صل أو تحويل االلتزام يقام إما:

•  في السوق الرئيسي �صل أو التزام، أو

•   في حالة عدم وجود السوق الرئيسية، في السوق ا�كثر فائدة لúصل أو التزام.

 يجب أن يكون السوق الرئيسية أو السوق ا�كثر فائدة في متناول البنك.

 يتم قياس القيمة العادلة لúصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير ا�صل أو االلتزام، على 

افتراض أن المشاركين في السوق سيتصرفون بناًء على أفضل مصلحة اقتصادية.

 إن قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية تأخذ في االعتبار قدرة المشاركين في السوق على توليد منافع اقتصادية باستخدام ا�صول في 

أعلى وأفضل استخدام لها أو عن طريق بيعها إلى المشاركين اÿخرين في السوق من شأنه استخدام ا�صول في أعلى وأفضل استخدام لها.

 يستخدم البنك أساليب التقييم المناسبة حسب الظروف حيث تتوفر بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، واستخدام المدخالت ذات الصلة القابلة 

للمالحظة إلى أقصى حد والتقليل من استخدام المدخالت غير قابلة للمالحظة إلى أدنى حد.

 يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو يتم ا¼فصاح عنها في البيانات المالية ضمن التسلسل الهرمي 

للقيمة العادلة، يتم وصفها على النحو التالي، بناًء على مدخالت أقل مستوى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

المستوى ١ – مدرجة (غير معدلة) في أسعار السوق في ا�سواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة؛   •

المستوى ٢ - تقنيات التقييم حيث مدخالت أدنى مستوى هام لقياس القيمة العادلة يمكن مالحظتها مباشرة أو غير  مباشرة؛   •

المستوى ٣ - تقنيات التقييم حيث مدخالت أدنى مستوى هام لقياس القيمة العادلة  ال يمكن مالحظتها،   •

السياسات المحاسبية الهامة (تابع) أ٤ 

اàدوات المالية (تابع)  أ٤-٣ 

أ٤-3-س  موجودات مالية (منخفضة القيمة ائتمانية) (تابع)
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

التقرير السنوي لصحار الدولي ١١٠٢٠١٨

بين  وقعت  قد  التحويالت  سواء  البنك  يحدد  متكرر،  أساس  على  المالية  البيانات  في  إدراجها  يتم  التي  والمطلوبات  للموجودات   بالنسبة 

المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم التصنيف (بناًء على مدخالت أقل مستوى هام لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية 

كل فترة مشمولة بالتقرير.

 في تاريخ كل تقرير، يقوم البنك بتحليل الحركات في قيم الموجودات والمطلوبات التي يتعين إعادة قياسها أو إعادة تقييمها وفقÚ للسياسات 

المحاسبية للبنك، لهذا التحليل، يقوم البنك بالتحقق من المدخالت الرئيسية المطبقة في آخر تقييم بموافقة المعلومات في حساب التقييم 

مع العقود والوثائق ذات الصلة ا�خرى.

 يقوم البنك أيضÚ، بمقارنة كل التغيرات في القيمة العادلة لكل الموجودات والمطلوبات مع مصادر خارجية ذات الصلة لتحديد ما إذا كان التغيير 

هو معقول.

 لغرض ا¼فصاحات عن القيمة العادلة، قام البنك بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات أو 

المطلوبات ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله.

أ٤-٣-ض  النقد وما يماثل النقد

 يتكون النقد وما يماثل النقد من نقد بالصندوق وأرصدة غير مقيدة يتم االحتفاظ بها لدى البنوك المركزية وأصول مالية عالية السيولة ذات 

فترات استحقاق تصل لثالثة أشهر والتي تخضع لمخاطر غير جوهرية فيما تعلق بالتغيرات في قيمتها العادلة ويتم استخدامها من جانب 

البنك في إدارة ارتباطاته قصيرة ا�جل، يتم إدراج النقد وما يماثل النقد بالتكلفة المهلكة في قائمة المركز المالي.

أ3-4-ط عقود إعادة الشراء وإعادة البيع

 Úوفق قياسها  ويتم  المالي  المركز  قائمة  في  محدد  مستقبلي  تاريخ  في  شرائها  بإعادة  الفوري  التعهد  مع  المباعة  المالية  ا�وراق  إدراج   يتم 

للسياسات المحاسبية لúوراق المالية للمتاجرة أو الستثمار ا�وراق المالية، تدرج االلتزامات المقابلة المتعلقة بالمبالغ المستلمة لهذه العقود في 

«المستحقات للبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد»، تتم معاملة الفرق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء كمصروف فائدة وهو يستحق على 

مدى عمر عقد إعادة الشراء. 

 أما ا�وراق المالية المشتراة مع التعهد بإعادة بيعها في تاريخ مستقبلي محدد (إعادة شراء معكوس) فال يتم إدراجها في قائمة المركز المالي 

وتدرج المبالغ المدفوعة المتعلقة بهذه العقود ضمن «المستحق من بنوك وإيداعات أخرى لسوق النقد»، تتم معالجة الفرق بين سعر البيع 

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

أ٤-٣-ظ  أوراق القبول

 يتم ا¼فصاح عن أوراق القبول في قائمة المركز المالي تحت ا�صول ا�خرى مع ا¼فصاح عن االلتزام المقابل لها في االلتزامات ا�خرى، لذا ال توجد 

هناك ارتباطات خارج الميزانية العمومية بالنسبة �وراق القبول.

اàدوات المالية المشتقة المحتفظ بها àغراض إدارة المخاطر أ٤-٣-ع 

 تتضمن ا�دوات المالية المشتقة المحتفظ بها �غراض إدارة المخاطر جميع ا�صول وااللتزامات المشتقة التي ال تصنف على أنها أصول والتزامات 

للمتاجرة، يتم قياس ا�دوات المالية المشتقة المحتفظ بها �غراض إدارة المخاطر بالقيمة العادلة في تاريخ قائمة المركز المالي، تعتمد معالجة 

التغيرات في القيمة العادلة على تصنيف الفئات التالية:

أ٤     السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

 أ٤-٣         اàدوات المالية (تابع)

أ٤-٣-ص    قياس القيمة العادلة (تابع)
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

١١١ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

(١) تغطية القيمة العادلة

التغيرات  إدراج  يتم  ارتباط مؤكد  أو  التزام مالي مدرج  أو  العادلة �صل  القيمة  للتغير في  أداة مالية مشتقة كتغطية  يتم تخصيص   عندما 

في القيمة العادلة لúداة المالية المشتقة مباشرة في قائمة الدخل الشامل معÚ مع التغيرات في القيمة العادلة للبند المغطى 
المنسوبة إلى المخاطر المغطاة.

 في حالة انتهاء مدة ا�داة المالية المشتقة أو بيعها أو إنهائها أو استخدامها أو في حالة عدم وفائها بمعايير المحاسبة لتغطية 
القيمة العادلة أو في حالة إلغاء التخصيص يتم التوقف عن استخدام محاسبة التغطية، يتم إهالك أي تعديل حتى تلك النقطة 
يتم إجراؤه على البند المغطى الذي يستخدم �جله معدل الفائدة الفعال في قائمة الدخل كجزء من معدل الفائدة الفعلي المعاد 

احتسابه للبند على مدى عمره المتبقي.

(٢) تغطية التدفق النقدي
 عندما يتم تصنيف ا�داة المشتقة كأداة تغطية لتغيرات التدفق النقدي الناتجة عن المخاطر المصاحبة �صل أو التزام مدرج أو معاملة 
توقع شديدة االحتمال التي قد تؤثر على الربح أو الخسارة فإن الجزء الساري من التغير في القيمة العادلة لúداة المشتقة يتم إدراجه 
ضمن الدخل الشامل اÿخر في احتياطي التغطية، المبلغ المدرج ضمن الدخل الشامل اÿخر يتم إعادة تصنيفه في قائمة الدخل الشامل 
كتعديل في التصنيف في نفس الفترة حيث يؤثر التدفق النقدي للتغطية على الربح أو الخسارة وبنفس بنود الخط في قائمة الدخل 

الشامل، وأي جزء غير ساٍر من التغير بالقيمة العادلة لúداة المشتقة يتم إدراجه فورâ في قائمة الدخل الشامل.

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

المبلغ  فإن  التوقع،  تغطية  إيقاف معاملة   حالة  التغطية مستقبليÚ، وفي  إيقاف محاسبة  يتم  التغطية، عندئذ  رفض تصنيف  تم  أو  النقدي 

المتراكم المدرج في الدخل الشامل اÿخر من الفترة التي تصبح فيها التغطية سارية المفعول، يتم إعادة تصنيفه من حقوق الملكية إلى قائمة 

الدخل الشامل كتعديل للتصنيف عند حدوث معاملة التوقع وتأثر الربح أو الخسارة، وإذا لم يكن من المتوقع حدوث معاملة التوقع مرة أخرى، 

يتم إعادة تصنيف الرصيد ضمن دخل شامل آخر بشكل فوري إلى قائمة الدخل الشامل كتعديل إعادة تصنيف. 

(٣) المشتقات ا¡خرى لغير المتاجرة

 عندما ال يتم االحتفاظ با�داة المشتقة �غراض المتاجرة، وأنها لم تصنف بعالقة تغطية مؤهلة، فإن كل التغيرات بقيمها العادلة يتم إدراجها 

فورâ في بيان الدخل الشامل.

أ٤-٣-غ إعادة التصنيف

 اعتبارâ من ١ يناير ٢٠١٨، ال يعيد البنك تصنيف موجوداته المالية بعد إدراجها ا�ولي، باستثناء الفترة التي تلي تغيير البنك لنموذج أعماله ¼دارة 

المالية  مطلوباته  أو  موجوداته  من  أي  تصنيف  بإعادة  البنك  يقم  لم   ،âأبد المالية  المطلوبات  تصنيف  إعادة  يتم  ال  المالية،  الموجودات 

في سنة ٢٠١٧. 

السياسات المحاسبية الهامة (تابع) أ٤ 

اàدوات المالية (تابع)  أ٤-٣      

اàدوات المالية المشتقة المحتفظ بها àغراض إدارة المخاطر (تابع) أ٤-٣-ع 
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

التقرير السنوي لصحار الدولي ١١٢٢٠١٨

تعديالت على اàصول المالية وااللتزامات المالية أ٤-٣-ف 

ا¡صول المالية

إذا كانت  المعدل مختلفة بشكل جوهري،  للموجود  النقدية  التدفقات  إذا كانت  ما  بتقييم  البنك  يقوم  المالي،  ا�صل  تم تعديل شروط   إذا 

التدفقات النقدية مختلفة بشكل كبير، يتم إلغاء االعتراف با�صل المالي ا�صلي ويتم االعتراف با�صل المالي الجديد بالقيمة العادلة، إذا لم 

تكن التدفقات النقدية مختلفة بشكل كبير، فإن التعديل ال يؤدي إلى إلغاء االعتراف با�صل المالي، في هذه الحالة، فإن البنك يقوم بإعادة 

حساب إجمالي القيمة الدفترية للموجودات المالية ويعترف بالقيمة الناجمة عن تعديل القيمة الدفترية ا¼جمالي باعتبارها ربح أو خسارة تعديل 

في بيان الدخل، إذا تم تنفيذ مثل هذا التعديل بسبب الصعوبات المالية للمقترض، فسيتم عرض الربح أو الخسارة مع خسائر انخفاض القيمة، 

في حاالت أخرى، يتم إدراجها كدخل الفائدة.

 إذا تم تعديل شروط الموجودات المالية بسبب الصعوبات المالية للمقترض ولم يتم إلغاء االعتراف با�صول، فيتم قياس انخفاض قيمة ا�صول 

باستخدام سعر الفائدة قبل التعديل.

الممتلكات والمعدات والتركيبات أ٤-٤ 

 يتم قياس بنود الممتلكات والمعدات والتركيبات بالتكلفة التاريخية ناقصÚ االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، تتضمن التكلفة 

التاريخية المصروفات التي تنسب بصفة مباشرة إلى اقتناء ا�صل وإعداده الستخدامه المقصود، يتم احتساب االستهالك بطريقة القسط الثابت 

على مدى العمر ا¼نتاجي المقدر للممتلكات والمعدات والتركيبات باستثناء ا�رض بالملكية الحرة، ا�عمار ا¼نتاجية المقدرة للسنة الحالية على 

النحو التالي:

عدد السنوات
5السيارات

7-6ا�ثاث والتركيبات
7-6معدات المكتب
10برمجيات ا�نتاج

   

 ال يتم استهالك ا�راضي وا�عمال الرأسمالية قيد التنفيذ، ولكن يتم اختبارها النخفاض القيمة، تتم مراجعة ا�عمار ا¼نتاجية والقيم المتبقية 

لúصول وتعدل، متى ما كان ذلك مالئمÚ، في كل تاريخ تقرير. 

 تخفض القيمة الدفترية لúصل مباشرة إلى قيمته القابلة لالسترداد إذا كانت القيمة الدفترية لúصل أكبر من القيمة القابلة لالسترداد المقدرة،

 تحدد أرباح وخسائر االستبعادات بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية والمدرجة كـ «إيرادات تشغيل أخرى» في قائمة الدخل الشامل.

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

المنافع االقتصادية المستقبلية المصاحبة للبند إلى البنك ويمكن تقدير تكلفة البند بشكل يعتمد عليه،  تستبعد القيمة الدفترية للقطعة 

المستبدلة، وتم تحميل كافة ا¼صالحات والصيانة ا�خرى على قائمة الدخل خالل الفترة المالية التي تتكبد فيها.

العقارات االستثمارية أ٤-٥ 

 العقارات االستثمارية تمثل قطعتي أرض استلمهما البنك كمنحة من حكومة سلطنة ُعمان خالل عام ٢٠٠٨، ويحتفظ بهما حاليÚ لالستخدام 

في أعمال غير محددة وال يشغلهما البنك حاليÚ، وقد قام البنك بإدراج هاتين القطعتين بمتوسط تقييم مقيمين اثنين خالل عام ٢٠٠٨، وبعد 

القياس ا�ولي يتم قياس قطعتي ا�رض بالتكلفة ناقصÚ انخفاض القيمة المتراكم إن وجد.

الودائع وأوراق الدين المصدرة وااللتزامات الثانوية  أ٤-٦ 

 يتم إدراج كافة ودائع سوق النقد والعمالء بشكل مبدئي بالقيمة العادلة وتقاس الحقÚ بالتكلفة المهلكة، ُتقاس الودائع وأوراق الدين المصدرة 

وااللتزامات الثانوية بتكلفتها المهلكة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال، يقوم البنك بتصنيف ا�دوات المالية الرأسمالية كالتزامات مالية 

أو أدوات حقوق ملكية وفقÚ لجوهر البنود التعاقدية لúداة. 

السياسات المحاسبية الهامة (تابع) أ٤ 

Arabic.indd   112 3/25/19   11:03 AM



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

١١٣ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

الضريبة أ٤-٧  

 يتم تكوين مخصص للضريبة وفقÚ للقوانين الضريبية المعمول بها في سلطنة عمان، تتكون ضريبة الدخل من ضريبة جارية وضريبة مؤجلة.

يتم إدراج مصروف ضريبة الدخل في قائمة الدخل الشامل فيما عدا القدر الذي يتعلق ببنود مدرجة بصفة مباشرة في حقوق المساهمين أو 

الدخل الشامل اÿخر. 

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

وأية تعديالت على الضريبة المستحقة عن سنوات سابقة.

�غراض  وااللتزامات  لúصول  الدفترية  القيم  بين  المؤقتة  الفروق  لجميع  االلتزام  طريقة  باستخدام  المؤجلة  الضريبة  أصول/التزامات   تحتسب 

التقارير المالية والمبالغ المستخدمة �غراض الضريبة، يتم احتساب مبلغ الضريبة المؤجلة وفقÚ لمعدالت الضريبة التي يتوقع تطبيقها على 

الفروق المؤقتة عندما تعكس بناًء على القوانين المطبقة أو التي سيتم تطبيقها على نحو واسع في تاريخ التقرير.

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

المنفعة  تحقق  معه  الممكن  غير  من  يكون  الذي  بالقدر  وتخفيضها  تقرير  كل  تاريخ  في  المؤجلة  الضريبة  أصول  مراجعة  تتم  ا�صل، 

الصلة. ذات  الضريبية 

اàصول االئتمانية أ٤-٨ 

ال تعامل ا�صول المحتفظ بها كعهدة أو بصفة أمانة كأصول للبنك وبالتالي ال يتم إدراجها في هذه القوائم المالية.

إيجارات أ٤-٩ 

يتم إدراج مدفوعات ا¼يجارات التشغيلية كمصروف في قائمة الدخل الشامل على أساس القسط الثابت على مدى فترة ا¼يجار.

الضمانات المالية  أ٤-١٠ 

 الضمانات المالية هي العقود التي ُيطلب من البنك القيام بموجبها بمدفوعات محددة لتعويض مالكها عن الخسارة التي يتكبدها بسبب 

فشل مدين محدد في القيام بالدفع عند حلول موعد استحقاقه وفقÚ لبنود أداة الدين.

 يتم إدراج التزامات الضمان المالي مبدئيÚ بقيمتها العادلة وإطفاء القيمة العادلة المبدئية على مدى عمر الضمان المالي، في أعقاب ذلك يتم 

إدراج التزام الضمان بالمبلغ المطفأ أو القيمة الحالية �ية مدفوعات متوقعة (عندما يصبح الدفع بموجب الضمانة محتمًال) أيهما أعلى، يتم إدراج 

القيمة غير المهلكة أو القيمة الحالية للمدفوعات المتوقعة الناشئة من الضمان، حسب مقتضى الحال، في االلتزامات ا�خرى.

منافع الموظفين أ٤-١١ 

منافع نهاية الخدمة  أ٤-١١-أ 

 تستحق مكافآت نهاية الخدمة وفقÚ لشروط تعاقد الموظفين بالبنك في تاريخ التقرير مع مراعاة متطلبات قانون العمل الُعماني لعام ٢٠٠٣ 

وتعديالته.  

 تدرج المساهمات في خطة تقاعد ذات مساهمات محددة والتأمين ضد إصابات العمل للموظفين الُعمانيين وفقÚ لقانون التأمينات االجتماعية 

بسلطنة ُعمان لعام ١٩٩١ ويتم إدراجها كمصروف في قائمة الدخل الشامل عند تكبدها.

 أ٤-١١-ب المنافع قصيرة اàجل

 يتم قياس االلتزامات عن المنافع قصيرة ا�جل في ا�ساس بدون خصم ويتم تحميلها على المصروف عند تقديم الخدمة ذات الصلة.

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

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

السياسات المحاسبية الهامة (تابع) أ٤ 
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

التقرير السنوي لصحار الدولي ١١٤٢٠١٨

عائد السهم الواحد أ٤-١٢ 

 يقوم البنك بعرض بيانات العائد ا�ساسي والعائد المعدل �سهمه العادية، يتم احتساب العائد ا�ساسي للسهم بقسمة الربح أو الخسارة 

المنسوبة إلى حاملي ا�سهم العادية للبنك على المتوسط المرجح لعدد ا�سهم العادية القائمة خالل العام، يتم احتساب العائد على أساس 

سنوي للسهم عن طريق احتساب العائد للسهم الواحد على أساس سنوي للسنة بالكامل، يحدد العائد المعدل للسهم بتعديل الربح أو 

الخسارة المنسوبة إلى حاملي ا�سهم العادية والمتوسط المرجح لعدد ا�سهم العادية القائمة بتأثير جميع ا�سهم العادية المحتملة المعدلة 

والتي تشتمل على أوراق قابلة للتحويل إلى أسهم أو أدوات مماثلة.

أ٤-١٣   توزيعات أرباح على أسهم عادية 

توزيعات أرباح على أسهم عادية يتم إدراجها كالتزام وتخصم من حقوق المساهمين حينما يتم الموافقة عليها من قبل المساهمين، يتم خصم 

توزيعات ا�رباح المرحلية من حقوق المساهمين عندما يتم دفعها.

 توزيعات ا�رباح للسنة التي يتم الموافقة عليها بعد تاريخ بيان المركز المالي يتم معاملتها كحدث بعد تاريخ بيان المركز المالي.

التقرير عن قطاعات التشغيل أ٤-١٤ 

 قطاع التشغيل هو مكون من البنك يمارس أنشطة ا�عمال التي يحقق من خاللها إيرادات ويتكبد مصروفات، متضمنة ا¼يرادات والمصروفات 

التي تتعلق بمعامالت مع أي من مكونات البنك ا�خرى ويتم فحص نتائج أنشطتها بانتظام من قبل الرئيس التنفيذي للبنك (وهو متخذ القرار 

الرئيسي بالبنك) التخاذ القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد لكل قطاع وقياس أدائه الذي تتوفر عنه المعلومات المالية المنفصلة. 

مكافآت أعضاء مجلس ا�دارة وأتعاب حضور جلسات مجلس ا�دارة أ٤-١٥ 

 تحكم مكافآت أعضاء مجلس ا¼دارة كما هو محدد في قانون الشركات التجارية والتوجيهات الصادرة من قبل الهيئة العامة لسوق المال وعقد 

تأسيس البنك.

 تحدد الجمعية العمومية السنوية وتعتمد المكافآت وأتعاب حضور جلسات مجلس ا¼دارة ولجانه الفرعية شريطة، وفقÚ للمادة ١٠٦ من قانون 

القانوني واالحتياطي  االحتياطي  السنوي بعد خصم  الربح  ا�تعاب ٥٪٪ من صافي  تتجاوز هذه  ال  أن  لعام ١٩٧٤، وتعديالته،  التجارية  الشركات 

االختياري وتوزيعات ا�رباح النقدية للمساهمين على أن ال تتجاوز هذه ا�تعاب ٢٠٠,٠٠٠ ريال عماني، ال يجوز أن تتجاوز أتعاب حضور جلسات مجلس 

ا¼دارة لكل عضو ١٠,٠٠٠ ريال عماني في السنة الواحدة.

أ٤-١٦ اàوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم ١

 يقوم البنك بتصنيف ا�وراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم ١ كمطلوبات مالية أو أدوات حقوق ملكية وفقÚ لمضمون الشروط التعاقدية 

لúوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم ١، ال يمكن استرداد ا�وراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم ١ من قبل حامليها، ويكون لهم الحق 

في التوزيع غير التراكمي ووفقÚ لتقدير مجلس ا¼دارة، وبناًء عليه، يتم عرضها كمكون ضمن حقوق الملكية.

التقديرات واالجتهادات المحاسبية الجوهرية أ٥  

المقرر عنها  والمبالغ  المحاسبية  السياسات  تؤثر على تطبيق  وافتراضات  اجتهادات وتقديرات  إجراء  ا¼دارة  المالية من  القوائم  إعداد   يتطلب 

لúصول وااللتزامات وا¼يرادات والمصروفات، وترتكز التقديرات واالفتراضات المصاحبة على الخبرة السابقة وعوامل أخرى يعتقد أنها معقولة في 

ظل الظروف التي تشكل نتائجها أساسÚ ¼جراء أحكام حول القيم الدفترية لúصول وااللتزامات التي ال تكون واضحة من مصادر أخرى، ويندر أن 

تكون التقديرات المحاسبية الناتجة مساوية للنتائج الفعلية ذات العالقة. 

السياسات المحاسبية الهامة (تابع) أ٤ 
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

١١٥ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

 تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التي تستند عليها على أساس مستمر، وتدرج التعديالت على التقديرات المحاسبية بالفترة التي تتم فيها 

مراجعة التقديرات إذا كانت التعديالت تؤثر فقط على الفترة أو خالل فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كان التعديل يؤثر على الفترات 

الحالية والمستقبلية، التقديرات المحاسبية الجوهرية للبنك هي:

أ٥-١ اàدوات المالية (السارية من ١ يناير ٢٠١٨)

المنتهية في  المالية للسنة  البيانات  المدرجة في  المبالغ  ا�ثر على  أكبر  المحاسبية والتي لها  السياسات  الصادرة في تطبيق  ا�حكام   إن 

٩: ا�دوات المالية التي تؤثر على: ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ تتعلق بالتغييرات التي تم إدخالها نتيجة تبني معيار التقرير المالي الدولي 

للموجودات  التعاقدية  الشروط  إذا كانت  بالموجودات وتقييم ما  االحتفاظ  الذي يتم فيه  ا�عمال  المالية: تقييم نموذج  الموجودات   • تصنيف 

المالية هي فقط دفع أصل وفائدة أصل المبلغ غير المدفوع. 

 • احتساب خسارة االئتمان المتوقعة: التغييرات في االفتراضات والتقديرات بشأن الشكوك التي لها تأثير جوهري على خسارة االئتمان المتوقعة 

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ تتعلق بالتغييرات التي تم إدخالها نتيجة تبني معيار التقرير المالي الدولي ٩: ا�دوات المالية، ويرجع هذا 

ا�ثر بشكل رئيسي إلى المدخالت واالفتراضات والتقنيات المستخدمة في احتساب خسارة االئتمان المتوقعة بموجب منهجية معيار التقرير 

المالي الدولي ٩.

 المدخالت واالفتراضات والتقنيات المستخدمة لحساب خسائر االئتمان المتوقعة وفق منهجية معيار التقرير المالي الدولي ٩

يتطلب قياس خسائر انخفاض القيمة في كٍل من معيار التقرير المالي الدولي ٩ ومعيار المحاسبة الدولي ٣٩ في جميع فئات الموجودات 

تحديد خسائر  عند  الضمانات  وقيم  المستقبلية  النقدية  التدفقات  وتوقيت  مبلغ  تقدير  الخصوص، حول  وجه  على  أحكام،  إصدار  المالية، 

التغييرات  تؤدي  أن  يمكن  العوامل، حيث  من  بعدد  تقودها  التقديرات  االئتمان، هذه  مخاطر  في  الكبيرة  الزيادة  وتقييم  القيمة  انخفاض 

إلى مستويات مختلفة من المخصصات، حسابات خسائر االئتمان المتوقعة للبنك هي نواتج من النماذج المعقدة مع عدد من االفتراضات 

الضمنية فيما يتعلق باختيار المدخالت المتغيرة واعتمادها المتبادل، تتضمن عناصر نماذج خسائر االئتمان المتوقعة التي تعتبر ا�حكام 

يلي:  ما  المحاسبية  والتقديرات 

 • نموذج التصنيف االئتماني الداخلي للبنك، الذي يصنف احتمالية التقصير للدرجات الفردية؛

 •  معايير البنك لتقييم ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان، ومن ثم ينبغي قياس المخصصات المتعلقة با�صول المالية على 

أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى أعمارها المحتملة والتقييم النوعي؛

 •  تقسيم ا�صول المالية عندما يتم تقييم خسائر االئتمان المتوقعة على أساس جماعي؛

•  تطوير نماذج خسائر االئتمان المتوقعة، بما في ذلك الصيغ المختلفة واختيار المدخالت؛

 •  تحديد االرتباطات بين سيناريوهات االقتصاد الكلي والمدخالت االقتصادية، مثل مستويات البطالة وقيم الضمانات، والتأثير على احتمالية 

التقصير والتعرض للمخاطر عند التقصير والخسائر الناشئة من التقصير؛ و

 •  اختيار سيناريوهات االقتصاد الكلي التطلعية وأوزانها االحتمالية، الشتقاق المدخالت االقتصادية في نماذج خسائر االئتمان المتوقعة.

القيمة العادلة لöدوات المشتقة وغيرها من اàدوات المالية أ٥-٢ 

 يتم تحديد القيمة العادلة لúدوات المالية التي ال تتم المتاجرة بها في سوق نشطة (مثل ا�دوات المشتقة غير المتداولة) باستخدام تقنيات 

التقييم، يستخدم البنك تقديراته الختيار مجموعة طرق متنوعة والقيام بافتراضات تعتمد بشكل رئيسي على ظروف السوق القائمة في نهاية 

كل فترة تقرير، يستخدم البنك تحليل التدفقات النقدية المتوقعة �صول مالية متاحة للبيع متنوعة التي لم يتاجر بها في سوق نشطة.

التقديرات واالجتهادات المحاسبية الجوهرية (تابع) أ٥ 
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

التقرير السنوي لصحار الدولي ١١٦٢٠١٨

الضرائب أ٥-٣ 

 توجد أوجه عدم التيقن فيما يتعلق بتفسير القوانين الضريبية وكمية وتوقيت الدخل الخاضع للضريبة في المستقبل، بالنظر إلى مجموعة 

واسعة من العالقات التجارية وطبيعة االتفاقات التعاقدية القائمة، الخالفات التي تنشأ بين النتائج الفعلية واالفتراضات، أو تغييرات في المستقبل 

لمثل هذه االفتراضات، قد يحتم إجراء التعديالت في المستقبل لحساب ضريبة الدخل والتي سجلت بالفعل، يقوم البنك بتكوين مخصصات، 

استنادا إلى تقديرات معقولة، عن العواقب المحتملة لوضع اللمسات النهائية للربوط الضريبية للبنك، مقدار تلك المخصصات يستند على 

ومسؤولية  للضريبة  الخاضع  الكيان  قبل  من  الضريبية  ا�نظمة  من  مختلفة  وتفسيرات  سابقة  ضريبية  لربوط  الخبرة  مثل  مختلفة،  عوامل 

السلطات الضريبية.

 âتدرج ا�صول الضريبية المؤجلة عن جميع الخسائر الضريبية غير المستخدمة إلى حد أنه من المحتمل أن الربح الخاضع للضريبة سيكون متوفر 

إثباتها،  يمكن  التي  المؤجلة  الضريبية  ا�صول  لتحديد مقدار  قرار هام  اتخاذ  ا¼دارة  يتطلب من  االستفادة منها،  يمكن  التي  الخسائر  مقابل 

في  الضريبي  التخطيط  استراتيجيات  مع  جنب  إلى   Úجنب المستقبل  في  للضريبة  الخاضعة  ا�رباح  ومستوى  المحتمل  التوقيت  على  بناًء 

المستقبل.

تقدير القيمة العادلة لöوراق المالية غير المدرجة أ٥-٤ 

 في حالة قياس ا�صول المضمنة بالقيمة العادلة مثل صناديق ا�سهم الخاصة، تستخدم ا¼دارة صافي قيمة ا�صول، وترى ا¼دارة أن صافي قيمة 

ا�صول لهذه االستثمارات تمثل قيمها العادلة حيث تقاس غالبية ا�صول المضمنة مقيمة بالقيمة العادلة ويأخذ صافي ا�صول المبلغ عنه لهذه 

الكيانات تغيرات القيم العادلة المحدثة في االعتبار.

أ٥-٥      إيرادات الرسوم والعموالت

 يعتمد إدراج إيرادات الرسوم والعموالت على الغرض التي يتم من أجلها تقدير العموالت وأساس المحاسبة �ي أداة مالية مصاحبة، تقوم ا¼دارة 

بتطبيق بعض االفتراضات وا�حكام من أجل تحديد الرسوم التي هي جزء ال يتجزأ من سعر الفائدة السائد �داة مالية، والرسوم المحققة حيث 

يتم تقديم خدمات، والرسوم التي يتم تحقيقها عند تنفيذ إجراء هام.

ا�فصاحات االنتقالية  أ ٦ 

تأثير تبني معيار التقرير المالي الدولي ٩ 

تبين الصفحات التالية تأثير تبني معيار التقرير المالي الدولي ٩ على بيان المركز المالي وا�رباح المحتجزة بما في ذلك أثر استبدال نموذج خسائر 

االئتمان المتكبدة وفق معيار المحاسبة الدولي ٣٩ مع خسائر االئتمان المتوقعة وفق معيار التقرير المالي الدولي ٩.

أ ٦-١  التأثير االنتقالي لمعيار التقرير المالي الدولي ٩ على االحتياطيات واàرباح المحتجزة كالتالي:

التقديرات واالجتهادات المحاسبية الجوهرية (تابع) أ٥ 
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

١١٧ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

احتياطي القيمة احتياطي خاص اàرباح المحتجزة 
العادلة

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

(656)72,6513,103رصيد ا�قفال بموجب معيار المحاسبة الدولي 39 (31 ديسمبر 2017)

ا�ثر على إعادة التصنيف وإعادة القياس (1):

413--إعادة تصنيف سندات الدين من متاحة للبيع إلى التكلفة المطفأة

إعادة تصنيف ا�وراق المالية ا¼ستثمارية من متاحة للبيع إلى القيمة العادلة 

292-(292)من خالل الربح أو الخسارة

إعادة تصنيف ا�سهم من متاحة للبيع إلى القيمة العادلة من خالل الدخل 

(2,547)-2,547الشامل اÿخر

(94)--الضريبة المؤجلة المتعلقة بالبنود أعاله

ا�ثر على إدراج خسائر االئتمان المتوقعة (2):

--(281)مستحق من بنوك والبنك المركزي وأصول مالية أخرى

--(21,441)قروض وسلف بالتكلفة المطفأة متضمنًة التزامات القروض والضمانات المالية

استخدام احتياطي خاص مقابل القروض والسلف بالتكلفة المطفأة، متضمنًة 

-(3,103)3,103التزامات القروض والضمانات المالية

--(332)سندات الدين بالتكلفة المطفأة 

71-(17)سندات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اÿخر

الرصيد االفتتاحي المعدل وفق معيار التقرير المالي الدولي 9 في تاريخ 
(2,674)-55,938التطبيق المبدئي في 1 يناير 2018

احتياطي القيمة العادلةاحتياطي خاص اàرباح المحتجزة 

ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي

(1,704)188,7048,060رصيد ا�قفال بموجب معيار المحاسبة الدولي ٣٩ (٣١ ديسمبر ٢٠١٧)

ا�ثر على إعادة التصنيف وإعادة القياس (١):

815--إعادة تصنيف سندات الدين من متاحة للبيع إلى التكلفة المطفأة

إعادة تصنيف ا�وراق المالية االستثمارية من متاحة للبيع إلى القيمة العادلة 

758-(758)من خالل الربح أو الخسارة

إعادة تصنيف ا�سهم من متاحة للبيع إلى القيمة العادلة من خالل الدخل 

(6,615)-6,615الشامل اÿخر

(244)--الضريبة المؤجلة المتعلقة بالبنود أعاله

ا�ثر على إدراج خسائر االئتمان المتوقعة (٢):

--(730)مستحق من بنوك والبنك المركزي وأصول مالية أخرى

--(55,691)قروض وسلف بالتكلفة المطفأة متضمنًة التزامات القروض والضمانات المالية

استخدام احتياطي خاص مقابل القروض والسلف بالتكلفة المطفأة، متضمنًة 

-(8,060)8,060التزامات القروض والضمانات المالية

--(862)سندات الدين بالتكلفة المطفأة 

44-(44)سندات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اÿخر

الرصيد االفتتاحي المعدل وفق معيار التقرير المالي الدولي ٩ في تاريخ 
التطبيق المبدئي في ١ يناير ٢٠١٨

145,294-(6,946)

ا�فصاحات االنتقالية  (تابع) أ ٦ 
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

التقرير السنوي لصحار الدولي ١١٨٢٠١٨

(١) تصنيف وقياس اàدوات المالية

أدناه مع  الجدول  النقدية، يتطابق  إلى تحليل خصائص تدفقاتها  با¼ضافة  المالية  الموجودات  أعماله ¼دارة  لنماذج  البنك بتحليل مفصل   قام 

فئات القياس ا�صلية والقيم الدفترية للموجودات المالية وفقÚ لمعيار المحاسبة الدولي ٣٩ وفئات القياس الجديدة بموجب معيار التقرير المالي 

الدولي ٩ كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

تأثير معيار التقرير المالي الدولي ٩ 

التصنيف اàصلي 
وفقÐ لمعيار 

المحاسبة الدولي 
٣٩

التصنيف الجديد 
وفقÐ لمعيار 

التقرير المالي 
الدولي ٩

القيمة 
الدفترية 

اàصلية

إعادة 
القياس

إعادة 
التصنيف

القيمة 
الدفترية 
الجديدة

ألف ريال
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال
عماني

الموجودات المالية

182,324--182,324التكلفة المطفأةالتكلفة المطفأةالنقدية وا�رصدة لدى البنوك المركزية 

103,921-(281)104,203التكلفة المطفأةالتكلفة المطفأةمستحق من بنوك وإيداعات لدى ا�سواق 

2,079,800-(18,948)2,098,748التكلفة المطفأةالتكلفة المطفأةصافي قروض وسلف وتمويل

-(4,344)-4,344التكلفة المطفأةمتاحة للبيعا�وراق المالية االستثمارية – الديون

ا�وراق المالية االستثمارية – الديون
متاحة للبيع

القيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل 

ا�خر
185,050--185,050

ا�وراق المالية االستثمارية – الديون
متاحة للبيع

القيمة العادلة 
من خالل الربح أو 

الخسارة 
--6,2976,297

محتفظ بها لتاريخ ا�وراق المالية االستثمارية – الديون
االستحقاق

4,65894,012(332)89,686التكلفة المطفأة 

محتفظ بها لتاريخ ا�وراق المالية االستثمارية – الديون
االستحقاق

القيمة العادلة 
من خالل الربح أو 

الخسارة
105,372--105,372

محتفظ بها لتاريخ ا�وراق المالية االستثمارية – الديون
االستحقاق

القيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل 

ا�خر
5,328--5,328

ا�وراق المالية االستثمارية – ا�سهم
متاحة للبيع

القيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل 

ا�خر
23,961-(6,297)17,664

ا�وراق المالية االستثمارية – ا�سهم
متاحة للبيع

القيمة العادلة 
من خالل الربح أو 

الخسارة
----

21,955-(94)22,049أصول أخرى

----التكلفة المطفأةالتكلفة المطفأةفوائد مستحقة القبض

القيمة العادلة مشتقات بقيمة عادلة موجبة 
من خالل الربح أو 

الخسارة

القيمة العادلة 
من خالل الربح أو 

الخسارة
1,744--1,744

بنود بيان مركز المالي أخرى 

(2,493)-(2,493)-ال ينطبقال ينطبقارتباطات والتزامات احتمالية طارئة وضمانات مالية إلخ 

3141,800,975(22,148)2,822,809صافي التأثير 

تحت  إدراجها  تم  قد  إلخ  المالية  والضمانات  الطارئة  االحتمالية  وااللتزامات  لالرتباطات  المتوقعة  االئتمان  خسائر   مخصص 
أخرى» «التزامات 

ا�فصاحات االنتقالية  (تابع) أ ٦  
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

١١٩ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

المطلوبات المالية

لم تطرأ أي تغييرات على تصنيف وقياس المطلوبات المالية. 

(٢) مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة / انخفاض القيمة

يطابق الجدول التالي بين مخصص انخفاض القيمة الختامي للموجودات المالية وفقÚ لمعيار المحاسبة الدولي ٣٩ كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ إلى 

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة االفتتاحي الذي تم تحديده وفقÚ لمعيار التقرير المالي الدولي ٩ كما في ١ يناير ٢٠١٨:

1 يناير 2018 الُمعاد قياسها 31 ديسمبر 2017

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

1,0392811,320مستحق من بنوك والبنوك المركزية وأصول مالية أخرى

42,94618,94861,894قروض وسلف بالتكلفة المطفأة (ب٣)

2,4932,493-التزامات القروض والضمانات المالية (ب١٠)

332332-سندات الدين بالتكلفة المطفأة 

43,98522,05466,039

1 يناير 2018 الُمعاد قياسها 31 ديسمبر 2017

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

2,6997303,429مستحق من بنوك والبنوك المركزية وأصول مالية أخرى

111,54849,216160,764قروض وسلف بالتكلفة المطفأة (ب٣)

6,4756،475-التزامات القروض والضمانات المالية (ب١٠)

862862-سندات الدين بالتكلفة المطفأة 

114,24758,283171,530

النقدية واàرصدة لدى البنك المركزي ب١ 

31 ديسمبر31 ديسمبر ديسمبر3131 ديسمبر

2017201820182017

دوالر أمريكي 
با�الف

 دوالر أمريكي
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
با�الف

24,37416٫853النقدية 43٫77463,309

505505وديعة رأس المال لدى البنك المركزي الُعماني1٫3121,312

47,577164٫966ا�رصدة لدى البنك المركزي العماني428٫483123,576

473٫569188,19772,456182٫324

١)      ال يمكن سحب وديعة رأس المال لدى البنك المركزي الُعماني بدون موافقة البنك المركزي الُعماني.

٢)  خالل السنة، إن متوسط رصيد الحد ا�دنى الذي ينبغي االحتفاظ به لدى البنك المركزي العماني كاحتياطي قانوني يبلغ ٧٢,٤٢ مليون ريال 

عماني (٢٠١٧: ٦٢,٤٧ مليون ريال عماني). 

ا�فصاحات االنتقالية  (تابع) أ ٦ 
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

التقرير السنوي لصحار الدولي ١٢٠٢٠١٨

مستحقات من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد ب٢ 

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2017201820182017

دوالر أمريكي 
باÿالف

دوالر أمريكي 
 بالعملة المحلية:با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
باÿالف

-5،000إيداعات بسوق النقد12,987-

-12,9875،000-

بالعملة ا�جنبية:

94,36750٫888إيداعات بسوق النقد132٫177245,109

8,66622٫525قروض لبنوك58٫50622,509

13,81231٫829أرصدة عند الطلب 82٫67335,875

273٫356303,493116,845105٫242

273٫356316,480121,845105٫242

-(442)مخصص خسائر ائتمان متوقعة(1,148)-

(966)-مخصص انخفاض قيمة محدد على قروض إلى بنوك-(2٫509)

(73)-مخصص انخفاض قيمة محفظة على قروض إلى بنوك-(190)

270٫657315,332121,403104٫203

31 ديسمبر 2017 31 ديسمبر 2018 

ألف ريال عمانيألف ريال عماني 

المجموعالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١

9661,039148-73كما في ١ يناير 

-281--281أثر تبني معيار التقرير المالي الدولي ٩ (إيضاح أ٦-١)

9661,320148-354كما في ١ يناير ٢٠١٨ (ُمعاد بيانه)

---78(78)صافي التحويل بين المراحل

-(966)(966)--قروض مشطوبة مقابل مخصص االئتمان المتوقعة 

(75)88-132(44)صافي (المفرج) / المحمل للسنة (ج٦)

44273-232210كما في ٣١ ديسمبر 

31 ديسمبر 2017 31 ديسمبر 2018 

ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي 

المجموعالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١

2,5092,699384-190كما في ١ يناير 

-730--730أثر تبني معيار التقرير المالي الدولي ٩ (إيضاح أ٦-١)

2,5093,429384-920كما في ١ يناير ٢٠١٨ (ُمعاد بيانه)

---203(203)صافي التحويل بين المراحل

-(2,509)(2,509)--قروض مشطوبة مقابل مخصص االئتمان المتوقعة 

(194)228-343(114)صافي (المفرج) / المحمل للسنة (ج٦)

1,148190-603545كما في ٣١ ديسمبر 

تم ا¼فصاح عن التصنيف المستحق من البنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد استنادâ إلى نظام التصنيف االئتماني الداخلي للبنك وتصنيف 

المرحلة في نهاية السنة في ا¼يضاح د-١-٢ حول البيانات المالية.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

١٢١ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

القروض والسلف والتمويل - بالصافي  ب٣ 

31 ديسمبر
2017

دوالر أمريكي 
با�الف

31 ديسمبر
2018

دوالر أمريكي 
با¦الف

31 ديسمبر
2018

ريال عماني 
با¦الف

31 ديسمبر
2017

ريال عماني 
با�الف

1,578,2231٫481٫091الشركات3,846,9904,099,281

762,437667٫140 التجزئة1,732,8311,980,355

2,340,6602٫148٫231إجمالي القروض والسلف والتمويل٥,٥٧٩,٨٢١6,079,636

-(79,349)مخصص خسائر االئتمان المتوقعة(206,101)-

(25٫114)-مخصص انخفاض قيمة المحفظة-(65,231)

(17٫832)-مخصص محدد لالنخفاض في القيمة-(46,317)

(6٫537)(9,381) الفوائد التعاقدية غير المدرجة(24,366)(16,979)

(128,527)(230,467)(88,730)(49٫483)

2,251,9302٫098٫748صافي القروض والسلف والتمويل5,451,2945,849,169

يتضمن إجمالي القروض والسلف والتمويل مبلغ ١٨٣٫٢١ مليون ريال عماني (٢٠١٧: ١٤٧٫٢٧ مليون ريال عماني) من خالل أنشطة التمويل لصحار 

ا¼سالمي وفق طريقة التمويل ا¼سالمي. 

تتكون القروض والسلف والتمويل مما يلي:

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2017201820182017

دوالر أمريكي
 با�الف

دوالر أمريكي 
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
با�الف

2,051,1051٫861٫889قروض4٫836٫0765,327,545

127,920131٫761سحب على المكشوف 342٫236332,260

107,727108٫235قروض مقابل إيصاالت أمانة281٫130279,810

53,90846٫346كمبياالت مخصومة120٫379140,021

2,340,6602٫148٫231إجمالي القروض والسلف والتمويل5٫579٫8216,079,636

-(79,349)مخصص خسائر االئتمان المتوقعة(206,101)-

(25٫114)-مخصص انخفاض قيمة المحفظة-(65٫231)

(17٫832)-مخصص محدد لالنخفاض في القيمة-(46٫317)

(6٫537)(9,381)الفوائد التعاقدية غير المدرجة(24,366)(16٫979)

(128٫527)(230,467)88,73049٫483

2,251,9302٫098٫748صافي القروض والسلف والتمويل 5٫451٫2945,849,169
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

التقرير السنوي لصحار الدولي ١٢٢٢٠١٨

يقدم الجدول أدناه مقارنة بين المخصص المحتفظ به وفقÚ لمعيار التقرير المالي الدولي ٩ والمطلوب وفقÚ لقواعد البنك المركزي العماني.

تصنيف 
البنك 

المركزي 
العماني

تصنيف 
معيار 

التقرير 
المالي 

الدولي ٩ 

إجمالي 
القيمة 

الدفترية 

مخصص 
البنك 

المركزي 
العماني

مخصص 
معيار التقرير 

المالي 
الدولي ٩

الفرق بين البنك 
المركزي العماني 

ومعيار التقرير 
المالي الدولي ٩

صافي 
القيمة 

الدفترية 

احتياطي الفائدة 
وفق معيار 

التقرير المالي 
الدولي ٩ 

احتياطي 
الفائدة وفق 

البنك المركزي 
العماني 

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال
 عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال
عماني

ألف ريال 
عماني

(1)(2)(3)(4)(5)(5)-(4)= (6)(5)-(3)=(7)(8)(9)

معياري

--1,825,03122,23112,6859,5461,812,346المرحلة ١

--212,989(7,045)227,7902,7569,801المرحلة ٢

--118(79)199281المرحلة ٣

--2,053,02024,98922,5672,4222,030,453مجموع فرعي

إشارة خاصة

--16---16المرحلة ١

--186,058(12,840)209,84910,95123,791المرحلة ٢

--9(3)3-12المرحلة ٣

--186,083(12,843)209,87710,95123,794مجموع فرعي

دون المعيار

--98(1)1-99المرحلة ١

--130(22)22-152المرحلة ٢

8,537275275(480)12,0012,9843,464المرحلة ٣

8,765275275(503)12,2522,9843,487مجموع فرعي

مشكوك في 
تحصيله

--224(3)3-227المرحلة ١

--76(5)5-81المرحلة ٢

10,804417417(67)21,62510,75410,821المرحلة ٣

11,104417417(75)21,93310,75410,829مجموع فرعي

خسارة

--369(6)6-375المرحلة ١

--44(10)9-54المرحلة ٢

43,14923,47518,6564,81924,4938,6898,689المرحلة ٣

43,57823,47518,6724,80324,9068,6898,689مجموع فرعي

المجموع

--1,825,74822,23112,6959,5361,813,053المرحلة ١

--404,297(19,922)437,92613,70733,629المرحلة ٢

76,98637,21533,0254,19043,9619,3819,381المرحلة ٣

2,261,3119,3819,381(6,196)2,340,66073,15379,349المجموع

القروض والسلف والتمويل - بالصافي   (تابع) ب٣ 
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

١٢٣ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

تصنيف البنك المركزي 
العماني

تصنيف معيار 
التقرير المالي 

الدولي ٩ 

إجمالي القيمة 
الدفترية 

مخصص 
البنك المركزي 

العماني

مخصص 
معيار التقرير 
المالي الدولي 

9

الفرق بين البنك 
المركزي العماني 

ومعيار التقرير المالي 
الدولي ٩

صافي القيمة 
الدفترية 

احتياطي الفائدة 
وفق معيار التقرير 
المالي الدولي ٩ 

احتياطي 
الفائدة وفق 

البنك المركزي 
العماني 

ألف دوالر 
امريكي

ألف دوالر 
امريكي

ألف دوالر 
امريكي

ألف دوالر 
امريكي

ألف دوالر
امريكي

ألف دوالر 
امريكي

ألف دوالر
امريكي

ألف دوالر 
امريكي

(1)(2)(3)(4)(5)(5)-(4)= (6)(5)-(3)=(7)(8)(9)

--4,740,34057,74332,94824,7954,707,392المرحلة ١

--566,205(18,299)591,6627,15825,457المرحلة ٢معياري

3-306(205)5175210المرحلة ٣

3-4,332,52064,90658,6166,2915,273,904مجموع فرعي

--42---42المرحلة ١

--483,268(33,351)545,06228,44461,795المرحلة ٢إشارة خاصة

--23(8)8-31المرحلة ٣

--483,332(33,358)545,13528,44461,803مجموع فرعي

--255(3)3-257المرحلة ١

--338(57)57-395المرحلة ٢دون المعيار

22,174714714(1,247)31,1717,7518,997المرحلة ٣

22,766714714(1,306)31,8237,7519,057مجموع فرعي

--582(8)8-590المرحلة ١

--197(13)13-210المرحلة ٢مشكوك في 

28,0621,0831,083(174)56,16927,93228,106المرحلة ٣تحصيله

28,8421,0831,083(195)56,96927,93228,127مجموع فرعي

--958(16)16-974المرحلة ١

--117(26)23-140المرحلة ٢خسارة

112,07560,97448,45712,51763,61822,56922,569المرحلة ٣

113,18960,97448,49912,47564,69122,56922,569مجموع فرعي

--4,742,20357,74332,97424,7694,709,229المرحلة ١

--1,050,122(51,745)1,137,47035,60387,348المرحلة ٢المجموع

199,96496,66285,77910,883114,18424,36624,366المرحلة ٣

5,87324,36624,366(16,094)6,079,636190,008206,101المجموع

فيما يلي تحليل التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية ومخصص خسائر االئتمان المتوقعة المقابل على القروض والسلف والتمويل:

المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة ١إجمالي القيمة الدفترية 

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

1,489,919596,65361,6592,148,231كما في ١ يناير ٢٠١٨

698,847140,6308,169847,646أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

(655,217)(6,490)(195,672)(453,055)أصول ملغاة أو تم سدادها

-(1,331)(107,027)108,358تحويالت إلى المرحلة ١

-(2,529)20,655(18,126)تحويالت إلى المرحلة ٢

-17,505(17,313)(192)تحويالت إلى المرحلة ٣

----مبالغ مشطوبة

----تعديالت صرف العملة ا�جنبية 

1,825,751437,92676,9832,340,660في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

التقرير السنوي لصحار الدولي ١٢٤٢٠١٨

المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة ١خسائر االئتمان المتوقعة 

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

42,946---كما في ١ يناير ٢٠١٨ (إيضاح أ٦-١)

18,948---أثر تبني معيار التقرير المالي الدولي ٩ (إيضاح أ٦-١)

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة المعدل كما في ١ 

6,01728,43527,44261,894يناير ٢٠١٨

-(534)(3,573)4,107تحويالت إلى المرحلة ١

-(1,115)1,138(23)تحويالت إلى المرحلة ٢

-647(635)(12)تحويالت إلى المرحلة ٣ 

2,6068,2646,58517,455صافي المحمل للسنة (ج٦)

12,69533,62933,02579,349في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة ١إجمالي القيمة الدفترية 

ألف دوالر امريكيألف دوالر امريكيألف دوالر امريكيألف دوالر امريكي

3,869,9191,549,748160,1535,579,821كما في ١ يناير ٢٠١٨

1,815,187365,27321,2182,201,678أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

(1,701,862)(16,857)(508,239)(1,176,766)أصول ملغاة أو تم سدادها

-(3,457)(277,992)281,449تحويالت إلى المرحلة ١

-(6,569)53,649(47,081)تحويالت إلى المرحلة ٢

-45,468(44,969)(499)تحويالت إلى المرحلة ٣

----مبالغ مشطوبة

----تعديالت صرف العملة ا�جنبية 

4,742,2101,137,470199,9566,079,636في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة ١خسائر االئتمان المتوقعة 

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

111,548---كما في ١ يناير ٢٠١٨ (إيضاح أ٦-١)

49,215---أثر تبني معيار التقرير المالي الدولي ٩ (إيضاح أ٦-١)

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة المعدل كما في ١ 

15,62873,85771,278160,763يناير ٢٠١٨

-(1,387)(9,281)10,668تحويالت إلى المرحلة ١

-(2,896)2,956(60)تحويالت إلى المرحلة ٢

-1,680(1,649)(31)تحويالت إلى المرحلة ٣ 

6,76921,46517,10445,338صافي المحمل للسنة (ج٦)

32,97487,34885,779206,101في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

القروض والسلف والتمويل - بالصافي   (تابع) ب٣ 

حسب البنك المركزي
حسب المعيار التقرير 

الدولي ٩
الفرق

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

(٩٬٨٤٧)٢٩٬٩٧٠٢٠٬١٢٣مصروفات انخفاض المحمل الى حساب االرباح والخسائر

٨٢٬٥٧٩٩٤٬٧٨٠١٢٬٢٠١مخصصات حسب البنك المركزي / المعيارالتقرير الدولي ٩

٣٬٢٦٣٬٢٩٠٬٠٣نسبة اجمالي القروض المتعثرة @

١٫٣٢١٬٥٤٠٬٢٢نسبة صافي القروض المتعثرة @
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

١٢٥ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

تم ا¼فصاح عن تصنيف القروض والسلف والتمويل ، الصافي ، استنادâ إلى نظام التصنيف االئتماني الداخلي للبنك وتصنيف المرحلة 
في نهاية السنة في ا¼يضاح د١-٢ حول البيانات المالية.

الحركة في مخصص انخفاض قيمة القروض والسلف والتمويل كالتالي:

31 ديسمبر31 ديسمبرمخصص خسائر القروض31 ديسمبر31 ديسمبر

2017201820182017

دوالر أمريكي 
باÿالف

دوالر أمريكي
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
باÿالف

مخصص انخفاض قيمة المحفظة

23,294-الرصيد في بداية السنة-60,504

1,820-المخصص خالل السنة (إيضاح ج 6)-4,727

25,114-الرصيد في نهاية السنة (أ)-65,231

مخصص محدد لالنخفاض في القيمة

 1) مخصص خسائر القروض

12,923-الرصيد في بداية السنة-33,566

17,401-المخصص خالل السنة-45,197

(10,385)-المعكوس نظرâ لالسترداد-(26,974)

(56)-المشطوب خالل السنة-(145)

(2,051)-المحول (إلى) من المحفظة التذكيرية-(5,327)

17,832-الرصيد في نهاية السنة (ب)-46,317

الفوائد التعاقدية غير المدرجة  (2

6,5375،211الرصيد في بداية السنة13,53516,979

3,7922,997غير مدرجة خالل السنة7,7849,849

(1،419)(948)المعكوس نظرâ لالسترداد (2,462)(3,686)

(252)-محول إلى المحفظة التذكيرية-(654)

9,3816,537الرصيد في نهاية السنة (ج)16,97924,366

9,38149,483إجمالي انخفاض القيمة (أ) + (ب) +(ج)128,52724,366

على  والتمويل  والسلف  القروض  في  المتأصلة  االئتمان  لمخاطر  مخصص  لتكوين  المحفظة  قيمة  انخفاض  مخصص  تكوين  يتم 

المحفظة.  أساس 

الفائدة  يتم تجنيب  االستحقاق،  يعاد تعديلها قبل  بأسعار  اÿخر  والبعض  ثابت  القروض والسلف سداد فوائد، بعضها بسعر  تتطلب جميع 

بغرض االلتزام بالقواعد واللوائح ا¼رشادية التي أصدرها البنك المركزي الُعماني مقابل القروض والسلف والتمويل التي تنخفض قيمتها، كما 

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ القروض والسلف والتمويل التي لم يتم إدراج استحقاق عن فوائدها أو التي تم تجنيب فوائدها بلغت قيمتها ٧٦,٩٨٦ 

مليون ريال ُعماني (٢٠١٧ –٤٩,٨٠٣ مليون ريال ُعماني).

يتم تعريف القروض ذات الشروط التي أعيد التفاوض بشأنها على أنها قروض تمت إعادة هيكلتها بسبب تدهور الوضع المالي للمقترض، والذي 

قام البنك بتقديم تنازالت من خالل الموافقة على شروط وأحكام أكثر مالءمة للمقترض من البنك الذي قدمه في البداية، ولن تعتبر في خالف ذلك، 

يستمر عرض القرض كجزء من القروض بشروط يتم إعادة التفاوض عليها حتى وقت االستحقاق أو السداد المبكر أو الشطب.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

التقرير السنوي لصحار الدولي ١٢٦٢٠١٨

تصنيف 
البنك 

المركزي 
العماني

تصنيف معيار 
التقرير المالي 

الدولي ٩ 

إجمالي 
القيمة 

الدفترية 

مخصص 
البنك 

المركزي 
العماني

مخصص معيار 
التقرير المالي 

الدولي ٩

الفرق بين البنك 
المركزي العماني 

ومعيار التقرير 
المالي الدولي ٩

صافي 
القيمة 

الدفترية 

احتياطي 
الفائدة وفق 

معيار التقرير 
المالي الدولي ٩ 

احتياطي 
الفائدة وفق 

البنك المركزي 
العماني 

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال
 عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال
 عماني

(1)(2)(3)(4)(5)(5)-(4)= (6)(5)-(3)=(7)(8)(9)

-------المرحلة ١

--٤٦٫٤٥٧(١٫١١٩)٥٥٫٩٧٢٨٫٣٩٨٩٫٥١٥المرحلة ٢مصنف غير 

-------المرحلة ٣متعثر 

--٤٦٫٤٥٧(١٫١١٩)٥٥٫٩٧٢٨٫٣٩٦٩٫٥١٥مجموع 

-------المرحلة ١

-------المرحلة ٢مصنف متعثر

-------المرحلة ٣

-------المرحلة ١

--٤٦٫٤٥٧(١٫١١٩)٥٥٫٩٧٢٨٫٣٩٦٩٫٥١٥المرحلة ٢المجموع

-------المرحلة ٣

--٤٦٫٤٥٧(١٫١١٩)٥٥٫٩٧٢٨٫٣٩٦٩٫٥١٥إجمالي

تصنيف 
البنك 

المركزي 
العماني

تصنيف معيار 
التقرير المالي 

الدولي ٩ 

إجمالي 
القيمة 

الدفترية 

مخصص 
البنك 

المركزي 
العماني

مخصص معيار 
التقرير المالي 

الدولي ٩

الفرق بين البنك 
المركزي العماني 

ومعيار التقرير 
المالي الدولي ٩

صافي 
القيمة 

الدفترية 

احتياطي الفائدة 
وفق معيار 

التقرير المالي 
الدولي ٩ 

احتياطي 
الفائدة وفق 

البنك المركزي 
العماني 

ألف دوالر 
امريكي

ألف دوالر 
امريكي

ألف دوالر 
امريكي

ألف دوالر 
امريكي

ألف دوالر
 امريكي

ألف دوالر 
امريكي

ألف دوالر
 امريكي

ألف دوالر 
امريكي

(1)(2)(3)(4)(5)(5)-(4)= (6)(5)-(3)=(7)(8)(9)

-------المرحلة ١

--١٢٠٫٦٦٨(٢٫٩٠٦)١٤٥٫٣٨٢٢١٫٨٠٨٢٤٫٧١٤المرحلة ٢مصنف غير 

-------المرحلة ٣متعثر 

--١٢٠٫٦٦٨(٢٫٩٠٦)١٤٥٫٣٨٢٢١٫٨٠٨٢٤٫٧١٤مجموع 

-------المرحلة ١

-------المرحلة ٢مصنف متعثر

-------المرحلة ٣

-------المرحلة ١

--١٢٠٫٦٦٨(٢٫٩٠٦)١٤٥٫٣٨٢٢١٫٨٠٨٢٤٫٧١٤المرحلة ٢المجموع

-------المرحلة ٣

--١٢٠٫٦٦٨(٢٫٩٠٦)١٤٥٫٣٨٢٢١٫٨٠٨٢٤٫٧١٤إجمالي

القروض والسلف والتمويل - بالصافي   (تابع) ب٣ 
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

١٢٧ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

يحلل الجدول أدناه تركيز القروض والسلف حسب القطاعات االقتصادية:

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2017201820182017

دوالر أمريكي 
باÿالف

دوالر أمريكي
با¦الف

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني
باÿالف

762,437667,140ا�فراد1,732,8311,980,356

427,145410,945ا¼نشاءات1,067,3901,109,468

267,352252,023مبيعات تجارية بالجملة أو التجزئة654,605694,421

367,720336,991خدمات875,301955,117

55,72459,956المؤسسات المالية155,730144,738

38,99448,605        نقل واتصاالت126,247101,283

162,334153,289الصناعة398,153421,647

49,62827,434التجارة الدولية71,257128,904

87,11777,278التعدين والمحاجر200,722226,278

76,03366,564كهرباء وغاز ومياه172,894197,488

41,76138,328غير المقيمين99,553108,470

2,5076,809ا�نشطة الزراعية وخالفه17,6866,512

12-الحكومة-31

1,9082,857أخرى7,4214,956

5,579,8216,079,6362,340,6602,148,231

التعاقدية)  الفوائد  إيرادات  (ما عدا  والمالية  القروض والسلفيات  النقد،  أخرى بسوق  بنوك وإيداعات  المتوقعة على مستحق من  االئتمان  أدناه يوضح التغير في خسائر  التحليل 
واالستثمارات وإلتزامات القروض والضمانات المالية 

المرحلة 1
ألف ريال عماني

المرحلة 2
ألف ريال عماني

المرحلة 3
ألف ريال عماني

المجموع
ألف ريال عماني

18٫79843٫985-2٥٫187كما في 1 يناير 2018

29٫14710٫63822٫054(17٫731)التغير بعد تبني معيار التقرير الدولي 9  (إيضاح أ 6،)

7٫45629٫14729٫43666٫039كما في 1 يناير 2018 

-(3٫457)(3٫749)4٫283التحول إلى المرحلة 1

-(3٫457)1٫381(266)التحول إلى المرحلة 2

-(6٫569)(636)(12)التحول إلى المرحلة 3

4٫43910٫3215٫56620٫326صافي المحمل للسنة

(966)(966)--المشطوبات خالل السنة

15٫90036٫46433٫03585٫399كما في 31 ديسمبر 2018

ب٣  القروض والسلف والتمويل - بالصافي   (تابع)
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

التقرير السنوي لصحار الدولي ١٢٨٢٠١٨

أوراق مالية استثماربة  ب٤ 

ب٤-أ  محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (٢٠١٧: استثمارات محتفظ بها للمتاجرة)

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2017201820182017

دوالر أمريكي 
باÿالف

دوالر أمريكي
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
باÿالف

-98,592محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة256,083-

-293,026محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اÿخر761,107-

-141,151محتفظ بها بالتكلفة المطفأة 366,626-

110,700-استثمارات محتفظ بها للمتاجرة -287,532

213,355-استثمارات متاحة للبيع-554,168

89,686-استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق-232,952

1,074,6521,383,816532,769413,741

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2017201820182017

دوالر أمريكي 
باÿالف

دوالر أمريكي 
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني
باÿالف

86,270105,372سندات تنمية حكومية – سلطنة ُعمان273,693224,078

8,0995,328شهادات ائتمان صكوك - مضمونة13,83921,036

-2,500أوراق مالية غير مدرجة 6,494-

-1,723أخرى4,475-

98,592110,700المجموع287,532256,083

ب٤-ب محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر (٢٠١٧: استثمارات متاحة للبيع):

القيمة الدفترية/ العادلة
31 ديسمبر 

2018

التكلفة
31 ديسمبر

2018

القيمة الدفترية/
العادلة

31 ديسمبر 2017

التكلفة
31 ديسمبر 2017

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
باÿالف

ريال عماني 
باÿالف

342,2542,288-أوراق مالية غير مدرجة 

18,90921,02226,05129,672أوراق مالية مدرجة

274,117273,350185,050185,313أذونات الخزانة

293,026294,406213,355217,273

القيمة الدفترية/ العادلة
31 ديسمبر 2018

التكلفة
31 ديسمبر

2018

القيمة الدفترية/
العادلة

31 ديسمبر 2017

التكلفة
31 ديسمبر 2017

دوالر أمريكي باÿالفدوالر أمريكي باÿالفدوالر أمريكي با¦الفدوالر أمريكي با¦الف

885,8545,943-أوراق مالية غير مدرجة 

49,11554,60367,66577,070أوراق مالية مدرجة

711,992710,000480,649481,332أذونات الخزانة

761,107764,691554,168564,345

الُعماني  التنمية  عماني في صندوق  ريال  مليون   ٢٫٢٥ بمبلغ  استثمار  على  المدرجة  غير  المالية  ا�وراق  تشتمل   ،  ٢٠١٧ ديسمبر   ٣١ في  •  كما 
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

١٢٩ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

ش.م.ع.م. (”الصندوق“)، في ١ يناير ٢٠١٨، تم إعادة تصنيفها إلى استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تم تأسيس 

الصندوق في ٧ مايو ٢٠١٤ بموجب ترخيص رقم، ١١٩٦٤٢٧ مع كون البنك هو المساهم المؤسس، يهدف الصندوق إلى تحديد القطاعات الصناعية 

والصناعة المتوسطة التي تستفيد من مزايا سلطنة عمان الفريدة مثل البنية التحتية والمعاهدات الضريبية والجغرافية والموارد الطبيعية 

المعدنية للفرص االستثمارية المحتملة، خالل السنة استثمر البنك ٢٤٥٫٥٩٩ ريال عماني تماشًيا مع المستثمرين اÿخرين في الصندوق، يمتلك 

البنك حالًيا حصة ١٢٫٦٦٪ في الصندوق (٣١ ديسمبر ٢٠١٧: ١٦٫٩٪)، لدى البنك اتفاقية إدارة استثمار مع الصندوق.

•   بلغت مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة على أذون الخزانة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ مبلغ ٠٫٠٢ مليون ريال عماني (٣١ ديسمبر ٢٠١٧ (تعديل 

الفترة االنتقالية): ٠٫٠٢ مليون ريال عماني)، ينعكس هذا التعديل في الدخل الشامل اÿخر.

•  تتضمن سندات الخزينة استثمارات في سندات الخزينة بالدوالر ا�مريكي بقيمة ٢٧٣٫٣٥ مليون ريال عماني (٣١ ديسمبر ٢٠١٧: ١٨٤٫٨٠ مليون ريال 

عماني) تم تصنيفها كضمانات مقابل قروض البنك.

•  في عام ٢٠١٨، استلم البنك توزيعات أرباح بقيمة ١٫١٨ مليون ريال عماني من أسهمه بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اÿخر (٢٠١٧: ٠٫٧ 

مليون ريال عماني لúوراق المالية المتاحة للبيع)، مسجلة كإيرادات تشغيلية أخرى.

• قام البنك بتصنيف استثماراته في ا�سهم المصنفة مسبقÚ كاستثمارات متاحة للبيع باعتبارها استثمارات في ا�سهم بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

الشامل اÿخر على أساس أنها غير محتفظ بها للمتاجرة.

•  القيمة العادلة �دوات الدين الخاصة بالبنك التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اÿخر حسب مخاطر االئتمان، استنادâ إلى 

نظام التصنيف االئتماني الداخلي للبنك وتصنيف المرحلة في نهاية العام، يتم ا¼فصاح عنها في ا¼يضاح د١-٢ حول البيانات المالية.

•  تم ا¼فصاح عن التصنيف االئتماني لسندات دين االستثمار في ا¼يضاح د١-٣ حول البيانات المالية.

•  تتضمن القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اÿخر استثمارâ في سندات الدين بمقدار ٢٩٠٫٢ مليون ريال عماني واستثمارâ في أسهم حقوق 

الملكية بمبلغ ٢٫٨٢ مليون ريال عماني على التوالي.

ب٤-ج  استثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة (٢٠١٧: استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق)

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2017201820182017

دوالر أمريكي 
باÿالف

دوالر أمريكي
با¦الف

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني
باÿالف

142,14786,654مدرجة 225,077٣٦٩,٢١٣

7,875
  

-
غير مدرجة 

-3,032

232,952369,213142,14789,686

-(996)مخصص خسائر االئتمان المتوقعة(2,587)-

141,15189,686   المجموع232,952366,626

أوراق مالية استثماربة    (تابع) ب٤ 
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

التقرير السنوي لصحار الدولي ١٣٠٢٠١٨

بها  أنها محتفظ  على  المصنفة  الدين  استثمارات  على  المقابل  المتوقعة  االئتمان  العادلة ومخصص خسائر  القيمة  في  التغيرات  تحليل  إن 

بالتكلفة المطفأة هو كالتالي:

المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة ١

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

91,750--91,750كما في ١ يناير ٢٠١٨

50,397--50,397أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

----أصول ملغاة أو تم سدادها (باستثناء المشطوب)

----التغير في القيمة العادلة 

--24,047(24,047)تحويالت إلى المرحلة ١

----تحويالت إلى المرحلة ٢

----تحويالت إلى المرحلة ٣

----مبالغ مشطوبة

----تعديالت صرف العملة ا�جنبية 

142,147-118,10024,047في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة ١

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

----الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٨ 

332--332أثر تبني معيار التقرير المالي الدولي ٩ (إيضاح أ٦-١)

332--332مخصص خسائر االئتمان المتوقعة المعدل كما في ١ يناير ٢٠١٨

----تحويالت إلى المرحلة ١

--165(165)تحويالت إلى المرحلة ٢

----تحويالت إلى المرحلة ٣ 

664-152512صافي المحمل للسنة (ج٦)

996-319677في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة ١

دوالر أمريكي با¦الفدوالر أمريكي با¦الفدوالر أمريكي با¦الفدوالر أمريكي با¦الف

238,312--238,312كما في ١ يناير ٢٠١٨

130,901--130,901أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

----أصول ملغاة أو تم سدادها (باستثناء المشطوب)

----التغير في القيمة العادلة 

--62,460(62,460)تحويالت إلى المرحلة ١

----تحويالت إلى المرحلة ٢

----تحويالت إلى المرحلة ٣

----مبالغ مشطوبة

----تعديالت صرف العملة ا�جنبية 

369,213-306,75362,460في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

أوراق مالية استثماربة    (تابع)  ب٤ 
ب٤-ج  استثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة (٢٠١٧: استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق)  (تابع)
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

١٣١ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة ١

دوالر أمريكي با¦الفدوالر أمريكي با¦الفدوالر أمريكي با¦الفدوالر أمريكي با¦الف

----الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٨ 

862--862أثر تبني معيار التقرير المالي الدولي ٩ (إيضاح أ٦-١)

862--862مخصص خسائر االئتمان المتوقعة المعدل كما في ١ يناير ٢٠١٨

----تحويالت إلى المرحلة ١

--429(429)تحويالت إلى المرحلة ٢

----تحويالت إلى المرحلة ٣ 

1,725-3951،330صافي المحمل للسنة (ج٦)

2,587-8281،759في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

ممتلكات وآالت وتركيبات  ب٥ 

 أرض
بالملكيةالحرة

 برمجيات
حاسب آلي

 اàثاث
والتركيبات

 معدات
المكتب

سيارات
 أعمال رأسمالية

قيد ا�نجاز
المجموع

 ريال عماني
با¦الف

 ريال عماني
با¦الف

 ريال عماني
با¦الف

 ريال عماني
با¦الف

 ريال عماني
با¦الف

 ريال عماني
با¦الف

 ريال عماني
با¦الف

 التكلفة:

4,10015,3075,1746,3688222,07633,847  يناير 2018

١,٠٥١364747107٣,٦٧٨5,947-إضافات

(144)(865)-       (72)(72)٨-  تحويالت / استبعادات

(1،100)(1،100)-----المشطوبة (ج٥)

4,10017,2235,4667,0439293,78938,550 كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

االستهالك المتراكم:

16,738- 7,2093,9294,929671-   يناير 12018

2,273-1،31239348979- استهالك

(137)-  -       (71)(66)-         - استبعادات

18,874-8,5214,2565,347750-   كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

 صافي القيمة الدفترية في
  ديسمبر 312018

4,100 8,7021,2101,6961793,78919,676

10,64922,6033,1434,4054659,84251,107 ديسمبر 2018 (دوالر أمريكي با¦الف)31

  ١) خالل سنة ٢٠١٨، تم شطب تكلفة التصميم البالغة  ١٫١ مليون ريال عماني التي سبق رسملتها، ولم تعد مرتبطة بالمشروع المعني،
٢) المدرجة ضمن ا�عمال الرأسمالية قيد ا¼نجاز هي التكاليف المتكبدة من أجل مشروع المركز الرئيسي الجديد.

٣)  خالل سنة ٢٠١٧، تم رسملة تكاليف الموظفين التي بلغت ٣٨٤ ألف ريال عماني نحو ترقية النظام المصرفي ا�ساسي في إطار برامج 

الحاسب اÿلي.

أوراق مالية استثماربة    (تابع)  ب٤ 
ب٤-ج  استثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة (٢٠١٧: استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق)  (تابع)

1
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

التقرير السنوي لصحار الدولي ١٣٢٢٠١٨

 أرض بالملكية
الحرة

 برمجيات
حاسب آلي

 ا�ثاث
والتركيبات

 معدات
المكتب

سيارات
 أعمال رأسمالية

قيد ا¼نجاز
المجموع

 ريال عماني
باÿالف

 ريال عماني
باÿالف

 ريال عماني
باÿالف

 ريال عماني
باÿالف

 ريال عماني
باÿالف

 ريال عماني
باÿالف

ريال عماني
باÿالف

التكلفة: 

14,10010,8644,9665,8958223,76930,416 يناير 2017

6043,431-2,146208473-إضافات

-  (2,297)-       -       -       2,297-  استبعادات

4,10015,3075,1746,3688222,07633,847كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ 

االستهالك المتراكم:

(14,692)- (582)(4,459)(3,480)(6,171)- 1 يناير 2017

(2,046)-(89)(470)(449)(1,038)-استهالك 

- - -       - -       - -  استبعادات

(16,738)-(671)(4,929)(3,929)(7,209)- كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ 

صافي القيمة الدفترية في 
31 ديسمبر 2017 

4,100 8,0981,2451,4391512,07617,109

3110,64921,0343,2343,7383925,39244,439 ديسمبر 2017 (دوالر أمريكي باÿالف)

عقارات استثمارية ب٦ 

هاتين  بإدراج  البنك  قام  وقد   ،٢٠٠٨ عام  خالل  ُعمان  سلطنة  حكومة  من  كمنحة  البنك  استلمهما  أرض  قطعتي  تمثل  االستثمارية  العقارات 

القطعتين بمتوسط تقييم مقيمين اثنين خالل عام ٢٠٠٨، قطعتا ا�رض حاليÚ محتفظ بهما خاليتين، بلغت القيمة العادلة لهذه الممتلكات ٣,٠ 

مليون ريال عماني كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (٢٠١٧: ٣,٠ مليون ريال عماني).

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ و ٢٠١٧، تستند القيم العادلة للعقارات على التقييمات التي تم إجراؤها من قبل مقيم مستقل معتمد، تم إجراء التقييم على 

أساس السوق المفتوح، تم تصنيف هذه العقارات كاستثمارات من المستوى الثالث.

ب٧     أصول أخرى

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2017201820182017

دوالر
 أمريكي

باÿالف

دوالر 
أمريكي
با¦الف

ريال
عماني
با¦الف

ريال
عماني
باÿالف

30,2529,847أوراق قبول (1)255,7778,577

5,7535,730 Ú2,2062,215مدفوعات مقدم

1,4784,022مديونيات 10,4473,839

1,8831,744 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات (إيضاح ب ٢٤)4,5304,891

9,4505,965أخرى15,49324,545

61,800117,58245,26923,793

إفصاحات خسائر االئتمان المتوقعة حول أوراق قبول مبينة في ا¼يضاح ب١٠(١).

ممتلكات وآالت وتركيبات  (تابع) ب٥ 
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

١٣٣ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

ب٨      مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2017201820182017

دوالر أمريكي 
باÿالف

دوالر أمريكي 
با¦الف

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني
باÿالف

بالعملة المحلية:

10,00140,199 اقتراضات من سوق النقد104,41225,977

4,93432,145أرصدة عند الطلب83,49412,816

187,90638,79314,93572,344

بالعملة ا�جنبية:

397,824337,604اقتراضات من سوق النقد876,8941,033,309

11854أرصدة عند الطلب140306

309,184308,617قروض مشتركة 801,603803,075

1,678,6371,836,690707,126646,275

1,866,5431,875,483722,061718,619

تشمل االقتراضات بالعمالت ا�جنبية االقتراضات البنكية بمقدار ٢٩٦,٤٥ مليون ريال عماني (٢٠١٧: ٢٠٠,٢٠ مليون ريال عماني) مع الضمانات 

الضمنية في شكل أذونات خزانة بالدوالر ا�مريكي البالغة ٢٧٣,٣٥ مليون ريال عماني التي يحتفظ بها كاستثمارات (٣١ ديسمبر ٢٠١٧: ١٨٤,٨٨ 

مليون ريال عماني).

تتضمن التعهدات المالية المطبقة لالقتراضات المتزامنة متطلبات الحد ا�دنى من صافي القيمة الملموسة للبنك والحد ا�دنى من نسبة كفاية 

رأس المال التي يحتفظ بها البنك.

ودائع العمالء ب٩ 

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2017201820182017

دوالر أمريكي 
باÿالف

دوالر أمريكي 
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
باÿالف

1,014,776٩٤١,٦٥٦ودائع �جل٢,٤٤٥,٨٦٠2,635,782

508,610404,608ودائع تحت الطلب١,٠٥٠,٩٣٠1,321,065

276,524279,746ودائع توفير726,613718,244

18,44316,835ودائع هامش43,72747,904

4,267,1304,722,9951,818,3531,642,845
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

التقرير السنوي لصحار الدولي ١٣٤٢٠١٨

31 ديسمبر 31٢٠١٧ ديسمبر ٢٠١٨

الصيرفةالصيرفة التقليدية
الصيرفةالصيرفة التقليديةالمجموعا�سالمية

المجموعا¼سالمية

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني 
باÿالف

ريال عماني 
باÿالف

ريال عماني 
باÿالف

العمالء ا�فراد:

80,19615,54795,74369,03411,49680,530ودائع �جل

22,7063,79926,50519,5553,20322,758ودائع تحت الطلب

235,78725,497261,284245,57912,366257,945ودائع توفير

عمالء الشركات: 

813,660105,373919,033٧٦٣,٨٦١٩٧,٢٦٥٨٦١,١٢٦ودائع �جل

474,6477,458482,105٣٧٤,٩٩٣٦,٨٥٧٣٨١,٨٥٠ودائع تحت الطلب

٢١,٨٠١٢١,٨٠١-15,24015,240-ودائع توفير

10,5327,91118,443٧,٠٥٩٩,٧٧٦١٦,٨٣٥ودائع هامش

1,637,528180,8251,818,353١,٤٨٠,٠٨١١٦٢,٧٦٤١,٦٤٢,٨٤٥المجموع

دوالر أمريكي 
باÏالف

دوالر أمريكي
باÏالف

دوالر أمريكي 
باÏالف

دوالر أمريكي 
باÏالف

دوالر أمريكي 
باÏالف

دوالر أمريكي 
باÏالف

العمالء ا�فراد:

208,30140,382248,683١٧٩,٣٠٩٢٩,٨٦٠٢٠٩,١٦٩ودائع �جل

58,9779,86868,845٥٠,٧٩٣٨,٣١٩٥٩,١١٢ودائع تحت الطلب

612,43466,226678,660637,86832,119669,987ودائع توفير

عمالء الشركات: 

2,113,403273,6962,387,0991,984,055252,6362,236,691ودائع �جل

1,232,84919,3711,252,220974,00817,810991,818ودائع تحت الطلب

56,62656,626-39,58439,584-ودائع توفير

27,35620,54847,90418,33525,39243,727ودائع هامش

4,253,320469,6754,722,9953,844,368422,7624,267,130

ودائع العمالء  (تابع) ب٩ 
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

١٣٥ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

التزامات أخرى ب١٠ 

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2017201820182017

دوالر أمريكي 
باÿالف

دوالر أمريكي 
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
باÿالف

30,2529,847أوراق قبول25,57778,577

3,6913,144مستحقات الموظفين 8,1669,587

4,9884,147ضريبة الدخل مستحقة الدفع 10,77112,956

3,702898القيمة العادلة السالبة للمشتقات (إيضاح ب 25)2,3329,616

483284التزامات ضريبية مؤجلة 7381,255

36,93613,131مستحقات أخرى ومخصصات 34,10895,937

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على التزامات

-4,612القروض والضمانات المالية 11,979-

84,66431,451المجموع81,692219,907

مستحقات الموظفين:

545661مكافآت نهاية الخدمة1,7171,416

3,1462,483التزامات أخرى6,4498,171

8,1669,5873,6913,144

الحركة في التزام منافع نهاية الخدمة:

661607في ١ يناير1,5771,717

136162المصروفات المدرجة في الربح أو الخسارة421354

(108)(252)مكافآت نهاية الخدمة مدفوعة(655)(281)

1,7171,416545661

(١) فيما يلي تحليل التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية ومخصص خسائر االئتمان المتوقعة المقابل على التزامات القروض والضمانات المالية:

المخاطر القائمة 
المرحلة ١

ريال عماني 
با¦الف

المرحلة ٢
ريال عماني 

با¦الف

المرحلة ٣ 
ريال عماني 

با¦الف

المجموع 
ريال عماني 

با¦الف

609,501174,7841,944786,229الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٨

335,63534,43987370,161مخاطر جديدة

(423,475)(2,887)(66,442)(354,146)مخاطر ملغاة أو استحقت/متوقفة (باستثناء المشطوب)

-(11)(35,424)35,435تحويالت إلى المرحلة ١

----تحويالت إلى المرحلة ٢

-2,513(2,513)-تحويالت إلى المرحلة ٣

----مبالغ مشطوبة

----تعديالت صرف العملة ا�جنبية 

626,425104,8441,646732,915في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

التقرير السنوي لصحار الدولي ١٣٦٢٠١٨

خسائر االئتمان المتوقعة
المرحلة ١

ريال عماني 
با¦الف

المرحلة ٢
ريال عماني 

با¦الف

المرحلة ٣ 
ريال عماني 

با¦الف

المجموع 
ريال عماني 

با¦الف

----كما في ١ يناير ٢٠١٨

7537121,0282,493أثر تبني معيار التقرير المالي الدولي ٩ (إيضاح أ٦-١)

7537121,0282,493مخصص خسائر االئتمان المتوقعة المعدل كما في ١ يناير ٢٠١٨

--(176)176تحويالت إلى المرحلة ١

----تحويالت إلى المرحلة ٢

-1(1)-تحويالت إلى المرحلة ٣ 

2,119(1,019)1,7251,413صافي المحمل للسنة (ج٦)

2,6541,948104,612في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة ١المخاطر القائمة 

دوالر أمريكي باÏالفدوالر أمريكي باÏالفدوالر أمريكي باÏالفدوالر أمريكي باÏالف

1,583,119453,9845,0502,042,153الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٨

871,77989,452226961,457مخاطر جديدة

(1,099,935)(7,499)(172,577)(919,859)مخاطر ملغاة أو استحقت/متوقفة (باستثناء المشطوب)

-(29)(92,010)92,039تحويالت إلى المرحلة ١

----تحويالت إلى المرحلة ٢

-6,527(6,527)-تحويالت إلى المرحلة ٣

----مبالغ مشطوبة

----تعديالت صرف العملة ا�جنبية 

1,627,078272,3224,2751,903,675في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة ١خسائر االئتمان المتوقعة 

دوالر أمريكي باÏالفدوالر أمريكي باÏالفدوالر أمريكي باÏالفدوالر أمريكي باÏالف

----كما في ١ يناير ٢٠١٨

1,9561,8492,6706,475أثر تبني معيار التقرير المالي الدولي ٩ (إيضاح أ٦-١)

1,9561,8492,6706,475مخصص خسائر االئتمان المتوقعة المعدل كما في ١ يناير ٢٠١٨

--(456)456تحويالت إلى المرحلة ١

----تحويالت إلى المرحلة ٢

-3(3)-تحويالت إلى المرحلة ٣ 

5,504(2,647)4,4813,670صافي المحمل للسنة (ج٦)

6,8935,0602611,979في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

تم ا¼فصاح عن تصنيف التزامات القروض والضمانات المالية، استنادâ إلى نظام التصنيف االئتماني الداخلي للبنك وتصنيف المرحلة في نهاية 

السنة في ا¼يضاح د١-٢ حول البيانات المالية.

التزامات أخرى (تابع) ب١٠ 
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

١٣٧ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

ب١١  قروض ثانوية

أصدر البنك سندات الديون الثانوية غير المضمونة بقيمة ٥٠ مليون ريال ُعماني خالل سنة ٢٠١٠ باستحقاق ٧ سنوات، هذه ا�داة غير مدرجة وغير 

قابلة للتحويل وغير قابلة للتفاوض بدون خيار طلب مبكر وحسبت عليها فائدة بسعر ثابت، البنك مطالب بتكوين احتياطي للديون الثانوية 

بنسبة ٢٠٪ من قيمة ا¼صدار بشكل سنوي خالل آخر خمس سنوات من فترة الديون الثانوية، كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ مبلغ تراكمي قدره ٥٠ 

مليون ريال عماني تم تحويله إلى هذا االحتياطي من ا�رباح المحتجزة، تم خالل سنة ٢٠١٧ سداد هذه القروض الثانوية بالكامل من قبل البنك 

وتبعÚ لذلك، تم ا¼فراج والتحويل إلى ا�رباح المحتجزة. 

قام البنك بإصدار سندات الديون الثانوية بقيمة ٣٥ مليون ريال ُعماني خالل سنة ٢٠١٧ مع فترة استحقاق مدتها ٧ سنوات، هذه ا�داة غير مدرجة 

وغير قابلة للتحويل وغير قابلة للتفاوض بدون خيار طلب مبكر وحسبت عليها فائدة بسعر ثابت، القيمة ا�صلية من الديون الثانوية سوف يتم 

سدادها عند االستحقاق أي في سنة ٢٠٢٣ بينما الفائدة سوف يتم سدادها على فترات نصف سنوية، البنك مطالب بتكوين احتياطي للديون 

الثانوية بنسبة ٢٠٪ من قيمة ا¼صدار بشكل سنوي خالل آخر خمس سنوات من فترة الديون الثانوية، بالتالي، تم خالل سنة ٢٠١٨ تكوين احتياطي 

بمقدار ٧,٠ مليون ريال عماني (٢٠١٧: صفر ريال عماني)، المبلغ المتبقي من هذه القروض الثانوية إضافة إلى الفائدة تعادل في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ 

٣٥,٣٩٢ مليون ريال عماني (٢٠١٧: ٣٥,٣٩٢ مليون ريال عماني).

كفاية  �غراض  فئة-٢  المال  الثانوية كرأس  السندات  باحتياطي  الثانوية مخفضة  الديون  اعتبار  يتم  الُعماني،  المركزي  البنك  للوائح   Úطبق

رأس المال. 

Ðسندات قابلة للتحويل إلزامي ب١٢ 

تحمل السندات القابلة للتحويل إلزاميÚ وقدرها ٧,١٥٠ مليون ريال عماني معدل قسيمة سنوي قدره ٤,٥٪ وتم إصدارها في ٢٨ إبريل ٢٠١٣ كجزء 

من توزيعات أرباحها الموزعة، سيتم تحويل هذه السندات إلى أسهم عادية للبنك في ثالثة أقساط متساوية في نهاية السنة الثالثة والرابعة 

والخامسة من تواريخ إصدارها بسعر تحويل مشتق بتطبيق خصم قدره ٢٠٪ لمتوسط الثالثة أشهر لسعر السهم للبنك في سوق مسقط 

لúوراق المالية قبل تاريخ التحويل، بالتالي، خالل سنة ٢٠١٦ و ٢٠١٧ وسنة ٢٠١٨، ثلث هذه السندات وقدرها ٢,٣٨ مليون ريال عماني قد تم تحويلها 

ا أدى إلى تحويل كامل مع رصيد صفر غير مسدد كما في ٣١  كل سنة إلى أسهم عادية للبنك، آخر قسط تم تحويله بتاريخ ٢٨ إبريل ٢٠١٨ ِممَّ

ديسمبر ٢٠١٨ (٢٠١٧: ٢,٤٠٢ مليون ريال عماني).

شهادات إيداع ب ١٣ 

تم استحقاق شهادات ا¼يداع الصادرة عام ٢٠١٥ والبالغة ١٨ مليون ريال عماني في عام ٢٠١٨، ويتعلق الرصيد الحالي المستحق البالغ ٥٠٩ آالف ريال 

عماني من الفوائد المتراكمة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ المتعلقة بشهادات ا¼يداع التي تم إصدارها في ٢٠١٦ مع استحقاق يبلغ خمس سنوات، 

هذه غير مضمونة، مقومة بالريال العماني وتحمل سعر فائدة ثابت.

رأس المال    ب ١٤ 

يتكون رأسمال البنك المرخص به من ٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة ٠,١٠٠ ريال عماني للسهم الواحد (٢٠١٧ - ٢,٠٠٠,٠٠٠،٠٠٠ سهم بقيمة ٠,١٠٠ ريال عماني 

للسهم الواحد)، يتكون رأسمال البنك المصدر والمدفوع من ١,٩٨٢,٦٤٦,٣٩١ سهم بقيمة ٠,١٠٠ ريال عماني للسهم الواحد (٢٠١٧ - ١,٧٨٤,٦٤٦,٢٤٢ 

سهم بقيمة ٠,١٠٠ ريال عماني للسهم الواحد٠) 
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

التقرير السنوي لصحار الدولي ١٣٨٢٠١٨

في اجتماع الجمعية العامة غير العادية واالجتماع العام السنوي المنعقد في ٢٩ مارس ٢٠١٨، وافق المساهمون على توصية المجلس بزيادة 

رأسمال البنك المصرح به من ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة ٠,١٠٠ ريال عماني لكل سهم إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة ٠,١٠٠ ريال عماني لكل سهم وتوزيع 

أسهم منحة تساوي ١٠٪ من رأس المال المصدر والمدفوع كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧, مما نتج عنه إصدار ١٧٨,٤٦٤,٦٢٤ سهم جديد في مارس ٢٠١٨.

خالل شهر إبريل ٢٠١٨ تم تحويل الجزء المتبقي من السندات القابلة للتحويل ا¼لزامية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ إلى أسهم عادية للبنك مما نتج عن 

إصدار ١٩,٥٣٥،٥٢٥ سهم (٢٠١٧: ١٩,٦٩٦,٩٦٧ سهم) بمقدار ١,٩٥  مليون ريال عماني (٢٠١٧: ١,٩٧ مليون ريال عماني)، تم إضافة الرصيد البالغ ٤٣٠ ألف 

ريال عماني (٣١ ديسمبر ٢٠١٧: ٤١٤ ألف) إلى الجانب الدائن لحساب عالوة إصدار ا�سهم.

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ كان المساهمون الذين يملكون نسبة ١٠٪ أو أكثر من رأسمال البنك سواًء بصفة شخصية أو مع ا�طراف ذات العالقة 

كالتالي:

نسبة المساهمة %عدد اàسهم

15,37 ٪ 304,714,636شركة عمان للتمويل واالستثمار ش.م.ع.ع.

14,57 ٪288,852,420شؤون البالط السلطاني

توزيعات أرباح مقترحة ب ١٤-أ 

بالنسبة لعام ٢٠١٨، اقترح مجلس ا¼دارة توزيعات أرباح نقدية بنسبة ٦٪ من رأس المال أي ٦ بيسة للسهم الواحد بمبلغ ١١,٨٩٥,٩٠٠ ريال عماني (٣١ 

ديسمبر ٢٠١٧: توزيعات أرباح نقدية بنسبة ٥٪ من رأس المال أي ٥ بيسة لكل سهم بمبلغ ٨,٩٢٣,٢٥٠ ريال عماني) و أسهم منحة بنسبة ١٠٪ من 

رأس المال، (أي ١٠ أسهم لكل ١٠٠ سهم محتفظ به) بمبلغ ١٧,٨٤٦,٥٠٠ ريال عماني، تخضع توزيعات ا�رباح المقترحة لموافقة رسمية من المساهمين 

في اجتماع الجمعية العامة السنوي.

احتياطي قانوني ب ١٥ 

وفقÚ �حكام قانون الشركات التجارية الُعماني لعام ١٩٧٤ يجب على البنك تحويل ١٠٪ من صافي ربح العام إلى االحتياطي القانوني إلى أن يبلغ 

الرصيد المتراكم لالحتياطي القانوني ثلث رأسمال البنك المصدر على ا�قل. 

احتياطي عام ب ١٦ 

االحتياطي العام وقدره ٩٨٨,٠٠٠ ريال عماني (٣١ ديسمبر ٢٠١٧: ٩٨٨,٠٠٠ ريال عماني) قد تم تكوينه من أجل تغطية الخسائر المتكبدة من قبل 

نافذة صحار ا¼سالمي للسنتين ٢٠١٣ و٢٠١٤، بدأت نافذة صحار ا¼سالمي تحقق أرباحÚ من سنة ٢٠١٥ وبالتالي، لم يتم إجراء أي تحويل إضافي. 

احتياطي خاص  ب ١٧ 

وفقÚ لتعميم البنك المركزي العماني BSD / ٢٠١٨ / BKUP / Banks & FLC / ٤٦٧، احتفظ البنك بنسبة ١٠٪ من المخاطر القائمة للتسهيالت 

المعاد هيكلتها التي لم يتم تصنيفها كقروض متعثرة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، تم تحويل هذا االحتياطي إلى ا�رباح المحتجزة مع تطبيق 

معيار التقرير المالي الدولي ٩.

احتياطي القيمة العادلة ب ١٨ 

يتضمن احتياطي القيمة العادلة صافي التغير التراكمي للقيمة العادلة الستثمارات ا�وراق المالية المتاحة للبيع بعد خصم ضريبة الدخل التي 

تنطبق إلى حين استبعاد أو بيع االستثمار أو تخفيض قيمته.

رأس المال (تابع) ب ١٤ 
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١٣٩ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

ب ١٩  اàوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم ١

قام البنك بإصدار أوراق رأسمالية مستديمة الشريحة رقم ١ بمقدار ١٠٠ مليون ريال عماني في ٢٥ سبتمبر ٢٠١٧، إن ا�وراق الرأسمالية المستديمة 

الشريحة رقم ١ يتم إدراجها في سوق مسقط لúوراق المالية وقابلة للتحويل من خالل المتاجرة، تشكل ا�وراق المالية التزامات مباشرة وغير 

مشروطة وثانوية وغير مضمونة للبنك وتصنف كحقوق مساهمين وفقÚ لمعيار المحاسبة الدولي ٣٢: ا�دوات المالية - التصنيف، ليس لديها 

تاريخ استحقاق ثابت أو نهائي، يجوز للبنك وفقÚ لتقديره وبعد موافقة مسبقة من الهيئة التنظيمية ذات الصلة أن يمارس خياره في استرداد 

ا�وراق المالية بالكامل (وليس جزئيÚ) في تاريخ االستدعاء ا�ول أي الذكرى السنوية الخامسة لتاريخ ا¼صدار وفي كل خمس سنوات بعد ذلك، 

رهنÚ بموافقة مسبقة من السلطات التنظيمية.

تحمل ا�وراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم ١ فائدة على قيمتها االسمية من تاريخ ا¼صدار إلى تاريخ االستدعاء ا�ول بسعر فائدة سنوي 

ثابت قدره ٧,٧٥٪، وبعد ذلك سيتم إعادة تحديد سعر الفائدة على فترات خمس سنوات، يتم دفع الفائدة على أساس نصف سنوي على أساس 

متأخرات وتعامل كخصم من حقوق المساهمين، يجوز للبنك وفقÚ لتقديره وحده أن يختار عدم توزيع الفوائد، وهذا ال يعتبر حدثÚ للتخلف عن 

السداد، إذا لم يقم البنك بدفع فوائد على ا�وراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم ١، في تاريخ دفع الفائدة المقرر (�ي سبب كان)، فينبغي 

على البنك عدم إجراء أي توزيع أو دفع آخر فيما يتعلق بأسهمه العادية أو أي من أسهمه ا�خرى أدوات رأس المال العادية ١ أو ا�وراق المالية، 

التي تحتل مرتبة أدنى أو متقاربة مع ا�وراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم ١ إال إذا دفعت دفعة واحدة من الفوائد بالكامل على ا�وراق 

الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم ١، كما تسمح ا�وراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم ١ للبنك بخفض (كامًال أو جزئيÚ) أي مبالغ مستحقة 

لحاملي ا�وراق المالية في بعض الظروف.

تم دفع ٧,٧٥٠ مليون ريال عماني كقسيمة (كوبون) خالل سنة ٢٠١٨ وتم إدراجها في بيان التغيرات في حقوق المساهمين.

صافي اàصول للسهم الواحد ب ٢٠ 

يستند احتساب صافي ا�صـول للسهم الواحـد على صافي ا�صول البالغة ٢٨٥,٤٢ مليون ريال ُعماني كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (٢٠١٧ 
–٢٩٣,٦٠ مليون ريال ُعماني) المنسوبة إلى حاملي ا�سهم العادية على عـــــدد ١,٩٨٢,٦٤٦,٣٩١ سهم عادي (٢٠١٧ –١,٧٨٤,٦٤٦,٢٤٢ 

سهم عادي)، كونها عدد ا�سهم القائمة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

االلتزامات العرضية واالرتباطات ب ٢١ 

االلتزامات العرضية ب ٢١-أ 

ا�داء  عن  العميل  عجز  حالة  في  عمالء  عن  بالنيابة  بالدفع  البنك  ارتباط  إلى  القائمة  والضمانات  المستندي  االعتماد  خطابات  تؤدي 

العقد.   بنود  بموجب 

31 ديسمبر31 ديسمبر  31 ديسمبر31 ديسمبر

2017201820182017

دوالر أمريكي
باÿالف

 دوالر أمريكي
با¦الف

ريال عماني
 با¦الف

ريال عماني
 باÿالف

379,037376,583  ضمانات138984,512 ,978

106,10579,520  اعتمادات مستندية206,545275,597

1,184,6831,260,109485,142456,103
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التقرير السنوي لصحار الدولي ١٤٠٢٠١٨

31 ديسمبر31 ديسمبر  31 ديسمبر31 ديسمبر

2017201820182017

دوالر أمريكي
باÿالف

 دوالر أمريكي
با¦الف

 ريال عماني
با¦الف

 ريال عماني
باÿالف

275,276279,809ا¼نشاءات726,777715,003

98,38265,000المؤسسات المالية168,831255,538

38,13426,137التجارة الدولية67,88899,049

35,16642,843خدمات111,28191,340

13,80219,575الصناعة50,84435,849

8,3663,194الحكومة8,29621,730

4,5285,241نقل واتصاالت13,61311,761

167680التعدين والمحاجر1,766434

9,05610,995الكهرباء والغاز والمياه28,55823,522

2,2652,629أخرى6,8295,883

1,184,6831,260,109485,142456,103

االرتباطات ب ٢١-ب 

لمقابلة متطلبات عمالء  ائتمان واعتمادات مستندية ضمانات مساندة تم تصميمها  بزيادة  االرتباطات  باالئتمان  المتعلقة  االرتباطات  تتضمن 

البنك، االرتباطات لزيادة ائتمان تمثل االرتباطات التعاقدية لتقديم قروض وائتمان متجدد، في العادة تكون لالرتباطات تواريخ انتهاء ثابتة أو 

شروط إنهاء أخرى وهي تتطلب دفع رسوم عنها، حيث إن تلك االرتباطات قد تنتهي بدون السحب منها لذا ليس بالضرورة أن يمثل إجمالي 

مبالغ العقد التزامات التدفق النقدي المستقبلية.

31 ديسمبر31 ديسمبر  31 ديسمبر31 ديسمبر

2017201820182017

دوالر أمريكي
 باÿالف

 دوالر أمريكي
با¦الف

 ريال عماني
با¦الف

 ريال عماني
باÿالف

1,658516ارتباطات رأسمالية1,3404,306

437,686278,448ارتباطات متعلقة باالئتمان723,2421,136,847

724,5821,141,153439,344278,964

التقاضي ب ٢١-ج 

المطالبات  ¼دارة  رسمية  البنك ضوابط وسياسات  لدى  يوجد  بها،  المضطلع  ا�عمال  لطبيعة   âنظر المصرفي  القطاع  في  أمر شائع  التقاضي 

القانونية، عند الحصول على المشورة المهنية ويتم تقدير مبلغ الخسارة على نحو معقول، يقوم البنك بتوفير تقديمات �ية آثار سلبية التي 

قد تكون من المطالبات على مركزه المالي، لم يتم تكوين أي مخصص كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (٢٠١٧: لم يتم تكوين مخصص)، حيث كما تشير 

المشورة المهنية أنه من غير المحتمل أن أية خسارة كبيرة سوف تنشأ.

المعامالت مع اàطراف ذات عالقة ب ٢٢ 

ضمن سياق أعماله االعتيادية يقوم البنك بإجراء معامالت مع بعض أعضاء مجلس إدارته ومساهميه وإدارته العليا ومجلس الرقابة الشرعية 

والمراجع الشرعي والشركات التي يكون لهم فيها مصالح هامة، تتم هذه المعامالت على أساس التعامالت التجارية ويتم اعتمادها من قبل 

إدارة البنك ومجلس ا¼دارة.

االلتزامات العرضية واالرتباطات (تابع) ب ٢١  

االلتزامات العرضية (تابع) ب ٢١-أ  
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١٤١ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

إجمالي مبالغ ا�رصدة وا¼يرادات والمصروفات الناتجة عن ا�طراف ذات العالقة على النحو التالي:

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2017201820182017

دوالر أمريكي 
باÿالف

دوالر أمريكي 
با¦الف

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني 
باÿالف

موظفو ا�دارة العليا 

2,3302,659القروض والسلفيات والتمويل (الرصيد في نهاية السنة)6,9066,052

165590قروض مصروفة خالل السنة1,532429

(655)(304)قروض مسددة خالل السنة(790)(1,701)

985725الودائع في نهاية السنة1,8832,558

4101,348ودائع مستلمة خالل السنة3,5011,065

(1,200)(134)ودائع مدفوعة خالل السنة(348)(3,117)

99133إيرادات فوائد خالل السنة345257

أطراف ذات عالقة أخرى 

84,0586,158القروض والسلفيات والتمويل في نهاية السنة15,995218,332

87,55416,956قروض مصروفة خالل السنة44,041227,412

(14,212)(4,462)قروض مسددة خالل السنة(11,590)(36,914)

7,96310,165الودائع في نهاية السنة26,40420,684

8,20711,242ودائع مستلمة خالل السنة29,20021,317

(13,562)(3,621)ودائع مدفوعة خالل السنة(9,405)(35,226)

2,405374إيرادات فوائد خالل السنة9716,247

48556مصروفات فوائد خالل السنة1,444125

مكافآت ا�دارة العليا

4,1472,977رواتب ومزايا أخرى قصيرة ا�جل7,73210,771

21396مزايا ما بعد الوظيفة249553

184199أتعاب حضور جلسات ومكافآت �عضاء مجلس ا¼دارة517478

5044أعضاء مجلس الرقابة الشرعية114130

القيمة التراكمية لúرصدة وا¼يرادات والمصروفات المتولدة مع المساهمين المالكين لنسبة ١٠٪ أو أكثر من أسهم البنك هي كالتالي:

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2017201820182017

دوالر أمريكي
باÿالف

دوالر أمريكي 
با¦الف

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني 
باÿالف

-4,000القروض والسلفيات والتمويل في نهاية السنة10,390-

4,0005,580قروض مصروفة خالل السنة14,49410,390

(23,765)-قروض مسددة خالل السنة-(61,727)

2,3951,262الودائع في نهاية السنة3,2786,221

2,00918ودائع مستلمة خالل السنة475,218

(4,352)(875)ودائع مدفوعة خالل السنة(2,273)(11,304)

4262إيرادات فوائد خالل السنة161109

1214مصروفات فوائد خالل السنة3631

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ لم يتم تخفيض قيمة أي قرض تم منحه �ي طرف ذي عالقة (٣١ ديسمبر ٢٠١٧: صفر).

Arabic.indd   141 3/25/19   11:03 AM



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

التقرير السنوي لصحار الدولي ١٤٢٢٠١٨

القيمة العادلة لöدوات المالية ب ٢٣  

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو المدفوع لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ 

القياس، يستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن معاملة بيع أصل أو تحويل التزام تتم إما:

١) في السوق الرئيسي التي يمكن الوصول إليه لúصل أو االلتزام؛ أو

٢) في غياب السوق الرئيسي، في السوق ا�كثر مالءمة لúصل أو االلتزام. 

يستخدم البنك التسلسل الهرمي التالي لتحديد وا¼فصاح عن القيمة العادلة لúدوات المالية:

المستوى ١: ا�سعار المدرجة في ا�سواق النشطة لذات ا�داة (أي بدون تعديل أو إعادة تغليف)؛

المستوى ٢: ا�سعار المدرجة في ا�سواق النشطة لúصول وااللتزامات المشابهة أو أساليب التقييم ا�خرى التي تستند إليها جميع المدخالت 

الهامة على بيانات السوق القابلة للمالحظة؛ و

المستوى ٣: أساليب تقييم ال يستند فيها أي مدخالت هامة إلى بيانات السوق القابلة للمالحظة.

يرى البنك أن القيمة العادلة لúدوات المالية ال تختلف اختالفÚ جوهريÚ عن القيمة الدفترية (متضمنًة الفائدة المستحقة) في كل من تلك التواريخ، 

يوضح الجدول التالي تصنيف كل فئة من ا�صول وااللتزامات المالية وقيمها العادلة:

التكلفة المطفأةفي ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
القيمة العادلة 
من خالل دخل 

شامل آخر

القيمة العادلة 
من خالل الربح 

أو الخسارة 

إجمالي القيمة 
الدفترية / القيمة 
العادلة (متضمنًة 
الفائدة المستحقة)

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

اàصول 

72,456--72,456نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

121,403--121,403مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد

2,251,930--2,251,930قروض وسلف وتمويل 

141,151293,02698,592532,769استثمارات

(Úباستثناء المدفوعات مقدم) 43,063-          -       43,063أصول أخرى

2,630,003293,02698,5923,021,621ا�جمالي

ريال عماني با¦الف

االلتزامات 

722,061مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

1,818,353ودائع العمالء 

47,728التزامات أخرى (باستثناء المستحقات ا�خرى والمخصصات)

35,392قروض ثانوية

509شهادات إيداع

2,624,043ا�جمالي
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١٤٣ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
قروض 

ومديونيات

محتفظ 
بها حتى 
االستحقاق

متاحة للبيع
محتفظ بها 

للمتاجرة

إجمالي القيمة 
الدفترية/القيمة 

العادلة (متضمنًة 
الفائدة المستحقة)

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ا�صول 

182,324---182,324نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

104,203---104,203  مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد

2,098,748---2,098,748قروض وسلف وتمويل 

89,686213,355110,700413,741-استثمارات

(ºباستثناء المدفوعات مقدم) 21,578-        -          -       21,578أصول أخرى

2,406,85389,686213,355110,7002,820,594ا�جمالي

ريال عماني

با�الفااللتزامات 

718,619مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

1,642,845ودائع العمالء 

18,320التزامات أخرى (باستثناء المستحقات ا�خرى والمخصصات)

35,392قروض ثانوية

º2,402سندات قابلة للتحويل إلزامي

18,513شهادات إيداع

2,436,091ا�جمالي

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
التكلفة 
المطفأة

القيمة العادلة 
من خالل دخل 

شامل آخر

القيمة العادلة 
من خالل الربح أو 

الخسارة 

إجمالي القيمة الدفترية / 
القيمة العادلة (متضمنًة 

الفائدة المستحقة)

 دوالر أمريكي
با¦الف

 دوالر أمريكي
با¦الف

 دوالر أمريكي
با¦الف

دوالر أمريكي
با¦الف

اàصول 

١٨٨,١٩٧--١٨٨,١٩٧نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

٣١٥,٣٣٢--٣١٥,٣٣٢مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد

5,849,169--5,849,169قروض وسلف وتمويل

٣٦٦,٦٢٦٧٦١,١٠٧٢٥٦,٠٨٣١,٣٨٣,٨١٦استثمارات 

١١١,٨٥٢-         -         ١١١,٨٥٢أصول أخرى (باستثناء المدفوعات مقدم�)

6,831,176٧٦١,١٠٧٢٥٦,٠٨٣7,848,366ا�جمالي

دوالر أمريكي با¦الفااللتزامات 

١,٨٧٥,٤٨٣مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

٤,٧٢٢,٩٩٥ودائع العمالء 

123,969التزامات أخرى (باستثناء المستحقات اÚخرى والمخصصات)

91,927قروض ثانوية

١,٣٢٢شهادات إيداع

6,815,696ا�جمالي
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

التقرير السنوي لصحار الدولي ١٤٤٢٠١٨

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

 قروض
ومديونيات

 محتفظ
 بها حتى

االستحقاق
متاحة للبيع

محتفظ بها
للمتاجرة

 إجمالي القيمة
 الدفترية/القيمة

 العادلة (متضمنًة
الفائدة المستحقة)

 دوالر أمريكي
با¦الف

 دوالر أمريكي
با¦الف

 دوالر أمريكي
با¦الف

 دوالر أمريكي
با¦الف

 دوالر أمريكي
با¦الف

ا�صول 

473,569---473,569نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

270,657---270,657مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد

5,451,294---5,451,294قروض وسلف وتمويل

232,952554,168287,5321,074,652-استثمارات 

(Úباستثناء المدفوعات مقدم) 56,047-          -         -         56,047أصول أخرى

6,251,567232,952554,168287,5327,326,219ا¼جمالي

دوالر أمريكي باÿالفااللتزامات 

1,866,543مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

4,267,130ودائع العمالء 

47,584التزامات أخرى (باستثناء المستحقات ا�خرى والمخصصات)

91,927قروض ثانوية

Ú6,239سندات قابلة للتحويل إلزامي

48,086شهادات إيداع

6,327,509ا¼جمالي

تقدير القيم العادلة

يلخص ما يلي الطرق واالفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقدير القيم العادلة لúصول وااللتزامات.

قروض وسلف

تم حساب القيمة العادلة باالستناد إلى التدفقات النقدية المخصومة لúصل والفوائد المستقبلية المتوقعة المخصومة، يتم افتراض حدوث 

سداد القروض في تواريخ السداد التعاقدية، حيثما ينطبق، بالنسبة للقروض التي ليس لها فترات سداد محددة أو تلك التي تخضع لمخاطر 

الدفعات المقدمة يتم تقدير السداد على أساس الخبرة في الفترات السابقة عندما كانت معدالت الفائدة بمستويات مماثلة للمستويات الحالية، 

بعد تعديلها بأي فروق في منظور معدل الفائدة، يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بوضع مخاطر االئتمان وأي مؤشر على 

االنخفاض في القيمة في االعتبار، يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة �ي تصنيفات قروض  متجانسة على أساس المحفظة ويتم 

خصمها بالمعدالت الحالية المقدمة للقروض المماثلة للمقترضين الجدد ذوي مالمح االئتمان المماثلة، تعكس القيم العادلة المقدرة للقروض 

التغيرات في مركز االئتمان منذ تاريخ تقديم القروض كما تعكس التغيرات في معدالت الفائدة في حالة القروض ذات معدالت الفائدة الثابتة.

االستثمارات المدرجة بالتكلفة المهلكة واàدوات المالية المشتقة

تستند القيمة العادلة على ا�سعار المدرجة بالسوق في تاريخ التقرير بدون أي خصم لتكاليف المعاملة، في حالة عدم وجود سعر مدرج بالسوق 

يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام أساليب التدفقات النقدية المخصومة وأية طرق أخرى للتقييم. 

الخصم هو  ا¼دارة ومعدل  تقديرات  أفضل  المستقبلية على  النقدية  التدفقات  المخصومة تستند  النقدية  التدفقات  أساليب  استخدام  عند 

معدل يتعلق بالسوق بالنسبة لúداة المالية المماثلة في تاريخ التقرير.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

١٤٥ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

الودائع البنكية وودائع العمالء 

السداد  المستحق  المبلغ  العادلة هي  القيمة  أن  اعتبار  يتم  فترات استحقاق معلومة،  لها  التي ليس  والودائع  الطلب  للودائع تحت  بالنسبة 

عند الطلب في تاريخ التقرير، تستند القيمة العادلة المقدرة للودائع ذات فترات االستحقاق الثابتة، بما في ذلك شهادات ا¼يداع، على التدفقات 

النقدية المخصومة باستخدام معدالت الفائدة المعروضة حاليÚ للودائع ذات فترات االستحقاق الباقية المماثلة، ال يتم أخذ قيمة العالقات طويلة 

ا�جل مع المودعين في االعتبار عند تقدير القيم العادلة. 

أدوات مالية أخرى داخل الميزانية العمومية

تعتبر القيم العادلة لكافة ا�دوات المالية ا�خرى داخل الميزانية العمومية مقاربة لقيمها الدفترية.   

أدوات مالية خارج الميزانية العمومية

االئتمان  لتقديم  االرتباطات  تتضمن  والتي  باالئتمان،  المتعلقة  العمومية  الميزانية  خارج  المالية  لúدوات  العادلة  للقيمة  تسويات  إجراء  يتم  ال 

واالعتمادات المستندية وخطابات الضمانات سارية المفعول �ن ا¼يرادات المستقبلية المرتبطة بها تعكس جوهريÚ ا�تعاب والعموالت التعاقدية 

المحُملة بالفعل في تاريخ التقرير التفاقيات ذات ائتمان واستحقاق مماثلين.

يتم تقييم عقود صرف العمالت ا�جنبية استنادâ إلى أسعار السوق، تم إدراج تعديالت القيم السوقية لتلك العقود في القيم الدفترية لúصول 

وااللتزامات ا�خرى. 

تقييم اàدوات المالية

المستخدمة في وضع  المدخالت  أهمية هذه  التي تعكس  العادلة  للقيمة  التالي  الهرمي  التسلسل  باستخدام  العادلة  القيم  البنك  يقيس 

القياسات:

المستوى ١: أسعار مدرجة في ا�سواق النشطة لúدوات المتشابهة (أي دون تعديل أو إعادة التعبئة).

المدخالت  التي تستند جميع  ا�خرى  التقييم  تقنيات  أو  المماثلة  للموجودات والمطلوبات  النشطة  ا�سواق  المدرجة في  ا�سعار   :٢ المستوى 

الهامة على بيانات السوق القابلة للمالحظة.

المستوى ٣: تقنيات التقييم مع المدخالت الهامة التي ال تستند على بيانات السوق القابلة للمالحظة.

يوضح الجدول التالي تصنيف ا�دوات المالية بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير:

أوراق مالية ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
استثمارية

القيمة العادلة 
الموجبة للمشتقات

القيمة العادلة 
السالبة للمشتقات 

المجموع

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني
با¦الف

7,360--7,360المستوى ١

379,939(3,702)381,7581,883المستوى ٢

2,500--2,500المستوى ٣

391,6181,883(3,702)389,799
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

التقرير السنوي لصحار الدولي ١٤٦٢٠١٨

القيمة العادلة الموجبة استثمارات 31 ديسمبر 2017
للمشتقات

القيمة العادلة السالبة 
المجموعللمشتقات 

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني
با¦الف

6,097--6,097المستوى ١

316,550(898)315,7041,744المستوى ٢

2,254--2,254المستوى ٣

324,0551,744(898)324,901

استثمارات المستوى ٣ هي استثمارات في أسهم شركة غير مدرجة، حيث يتم تداول أسهمها بشكل ضئيل، تقوم ا¼دارة بتقييم االستثمار 

باستخدام صافي قيمة ا�صول للشركة المستثمر فيها استنادâ إلى البيانات المالية للشركة المستثمر فيها با¼ضافة إلى العالوة المنطبقة، ترى ا¼دارة 

بأن القيمة الدفترية لالستثمار تقارب قيمتها العادلة كمحافظة كبيرة لالستثمارات المعنية للشركة المستثمر فيها (مشروع رئيسي جاهز) 

وهو حاليÚ في مرحلة البناء، لذلك ، فإن القيمة الدفترية تمثل القيمة العادلة لالستثمارات.

أوراق مالية 31 ديسمبر 2017
استثمارية

القيمة العادلة 
الموجبة للمشتقات

القيمة العادلة 
السالبة للمشتقات 

المجموع

 دوالر أمريكي
با¦الف

 دوالر أمريكي
با¦الف

 دوالر أمريكي
با¦الف

 دوالر أمريكي
با¦الف

19,117--19,117المستوى ١

986,854(9,616)991,5794,891المستوى ٢

6,494--6,494المستوى ٣

1,017,1904,891(9,616)1,012,465

استثمارات 31 ديسمبر 2017
القيمة العادلة 

الموجبة
 للمشتقات

القيمة العادلة 
السالبة 

للمشتقات 
المجموع

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني
با¦الف

15,836--15,836المستوى ١

822,208(2,332)820,0104,530المستوى ٢

5,854--5,854المستوى ٣

841,7004,530(2,332)843,898

اàدوات المالية المشتقة  ب ٢٤  

في إطار النشاط االعتيادي يرتبط البنك بالعديد من أنواع المعامالت التي تتضمن أدوات مالية مشتقة، ا�داة المالية المشتقة هي عقد مالي 

بين طرفين تعتمد فيه المدفوعات على التحركات في سعر واحد أو أكثر من ا�دوات المالية أو المعدل االستداللي أو المؤشر، تدرج هذه ا�دوات 

المشتقة بالقيمة العادلة، القيمة العادلة لúداة المشتقة هي ما يساوي الربح أو الخسارة غير المدرجين من المقارنة مع السوق بالنسبة لúداة 

المشتقة باستخدام ا�سعار السائدة بالسوق أو أساليب التسعير الداخلية، تدرج ا�رباح أو الخسائر غير المحققة في قائمة الدخل الشامل، تم 

وصف ا�دوات المالية المشتقة المستخدمة من جانب البنك أدناه:
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

١٤٧ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

أنواع اàدوات المالية المشتقة ب ٢٤-١  

 العقود اÿجلة هي اتفاقيات تعاقدية إما لشراء أو لبيع عملة أو سلعة أو أداة مالية بسعر محدد في تاريخ محدد في المستقبل،

 عقود المقايضة هي اتفاقيات تعاقدية بين طرفين لمقايضة الفائدة أو فروق صرف العمالت ا�جنبية استنادâ إلى مبلغ تقديري محدد، بالنسبة 

لعقود مقايضة معدالت الفائدة تتبادل ا�طراف المتقابلة في العادة معدالت الفائدة الثابتة والمتغيرة استنادâ إلى قيمة تقديرية بعملة واحدة،   

 الخيارات هي اتفاقيات تعاقدية تنقل الحق وليس االلتزام إما في شراء أو بيع مقدار معين من السلع أو العمالت ا�جنبية أو ا�داة المالية بسعر 

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

المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة àغراض التغطية ب ٢٤-٢ 

 كجزء من إدارة أصوله والتزاماته يقوم البنك باستخدام ا�دوات المالية المشتقة في أغراض التغطية بغرض تخفيض تعرضه لمخاطر العمالت 

ومعدالت الفائدة، تحقق تلك التغطية أدوات مالية محددة ومعامالت متوقعة إضافة إلى التغطية االستراتيجية ضد جميع مخاطر بيان المركز المالي.  

المفتوح  الوضع  حد  صافي  نسبة  على  وللحفاظ  محددة  عملة  مخاطر  مقابل  للتغطية  اÿجلة  ا�جنبية  العمالت  صرف  عقود  البنك    يستخدم 

المحددة من البنك المركزي الُعماني. 

 يتم القيام بإجراء تغطية استراتيجية بالنسبة لمخاطر معدالت الفائدة عن طريق رصد إعادة تسعير ا�صول وااللتزامات المالية والدخول في 

مقايضة معدالت فائدة لتغطية حصة من مخاطر معدالت الفائدة، وحيث إن التغطية االستراتيجية ال تؤهل للمحاسبة الخاصة عن التغطية تتم 

المحاسبة عن ا�دوات المالية المشتقة ذات الصلة على أنها أدوات للمتاجرة. 

المالية المشتقة، با¼ضافة إلى قيمها االعتبارية االسمية، ويتم تحليلها حسب  التالي القيم العادلة الموجبة والسالبة لúدوات   يوضح الجدول 

الفترة، ال تعكس بالضرورة مبالغ  القائمة في نهاية  المعامالت  التي توفر مؤشرâ على حجم  المبالغ االسمية،  تاريخ االستحقاق، إن  الفترة حتى 

التدفقات النقدية المستقبلية المعنية، بالتالي، فإن هذه المبالغ االسمية ال ُتعتبر مؤشرâ لتعرض البنك لمخاطر االئتمان التي تقتصر عامًة على 

القيمة العادلة الموجبة للمشتقات، وليس لمخاطر السوق. 

المبالغ التقديرية حسب الفترة واالستحقاق

كما في ٣١ ديسمبر 2018
القيمة العادلة 

الموجبة 
القيمة العادلة 

السالبة
المبالغ 

التقديرية
أكثر من سنة3-12 شهرñخالل ٣ أشهر

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

-513,660440,506276,027164,479عقود شراء آجل لعمالت أجنبية

------مقايضات أسعار الفائدة

------خيارات

-1,83242439,918275,701164,217عقود بيع آجل لعمالت أجنبية

------مقايضات أسعار الفائدة

------خيارات

اàدوات المالية المشتقة (تابع) ب ٢٤  
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

التقرير السنوي لصحار الدولي ١٤٨٢٠١٨

المبالغ التقديرية حسب الفترة واالستحقاق  

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
القيمة العادلة 

الموجبة 
القيمة العادلة 

السالبة
المبالغ 

التقديرية
أكثر من سنة3-12 شهرñخالل ٣ أشهر

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

431164709,094446,350252,8449,900عقود شراء آجل لعمالت أجنبية

--5,7755,775--مقايضات أسعار الفائدة

-44,352-24624644,352خيارات

1,067488707,663445,539252,4989,625عقود بيع آجل لعمالت أجنبية

--5,7755,775--مقايضات أسعار الفائدة

-44,352-24624644,352خيارات

المبالغ التقديرية حسب الفترة واالستحقاق

كما في ٣١ ديسمبر 2018
القيمة العادلة 

الموجبة 
القيمة العادلة 

السالبة
المبالغ 

التقديرية
أكثر من سنة3-12 شهرñخالل ٣ أشهر

دوالر أمريكي 
با¦الف

دوالر أمريكي 
با¦الف

دوالر أمريكي 
با¦الف

دوالر أمريكي 
با¦الف

دوالر أمريكي 
با¦الف

دوالر أمريكي 
با¦الف

-1339,5071,144,171716,953427,218عقود شراء آجل لعمالت أجنبية

------مقايضات أسعار الفائدة

------خيارات

-4,7581091,142,644716,106426,538عقود بيع آجل لعمالت أجنبية

------مقايضات أسعار الفائدة

------خيارات

المبالغ التقديرية حسب الفترة واالستحقاق

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
القيمة العادلة 

الموجبة 
القيمة العادلة 

السالبة
المبالغ 

التقديرية
أكثر من سنة3-12 شهراخالل ٣ أشهر

دوالرأمريكي 
با¦الف

دوالرأمريكي 
با¦الف

دوالرأمريكي 
با¦الف

دوالر أمريكي 
با¦الف

دوالر أمريكي 
با¦الف

دوالر أمريكي 
با¦الف

1,1194251,841,8031,159,351656,73925,714عقود شراء آجل لعمالت أجنبية

--15,00015,000--مقايضات أسعار الفائدة

-115,200-639639115,200خيارات

2,7721,2681,838,0851,157,245655,84025,000عقود بيع آجل لعمالت أجنبية

--15,00015،000--مقايضات أسعار الفائدة

-115,200-639639115,200خيارات

اàدوات المالية المشتقة  (تابع) ب ٢٤  

المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة àغراض التغطية (تابع) ب ٢٤-٢ 
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

١٤٩ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

إيرادات الفوائد ج١ 

31 ديسمبر
2017

31 ديسمبر
2018

31 ديسمبر
2018

31 ديسمبر
2017

دوالر أمريكي 
با¦الف

دوالر أمريكي 
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

إيرادات الفوائد من:

113,11099,029قروض وسلف للعمالء257,218293,792

3,6402,710مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد7,0399,454

13,5737,536استثمارات 19,57435,255

283,831338,501130,323109,275

مصروفات الفوائد ج٢ 

31 ديسمبر
2017

31 ديسمبر
2018

31 ديسمبر
2018

31 ديسمبر
2017

دوالر أمريكي 
با¦الف

دوالر أمريكي 
با¦الف

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

مصروفات الفوائد على:

42,20839,566ودائع العمالء102,769109,631

2,4504,469قروض ثانوية11,6086,364

28,98017,377مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد45,13575,273

34142سندات قابلة للتحويل إلزامي�36988

159,881191,35673,67261,554

ج٣ صافي ا�يرادات المحققة من التمويل ا�سالمي واàنشطة االستثمارية

ج٣-أ إجمالي ا�يرادات المحققة من التمويل ا�سالمي واàنشطة االستثمارية

31 ديسمبر
2017

31 ديسمبر
2018

31 ديسمبر
2018

31 ديسمبر
2017

دوالر أمريكي 
با¦الف

دوالر أمريكي
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

8,4376,542تمويل إلى العمالء16,99221,914

20569مستحق من بنوك وإيداعات السوق النقدية 179532

930613استثمارات 1,5922,416

18,76324,8629,5727,224
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

التقرير السنوي لصحار الدولي ١٥٠٢٠١٨

ج٣- ب أرباح دفعت إلى مودعين / اقتراضات السوق النقدية 

31 ديسمبر
2017

31 ديسمبر
2018

31 ديسمبر
2018

31 ديسمبر
2017

دوالر أمريكي 
با¦الف

دوالر أمريكي
 با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

4,6123,261أرباح دفعت إلى مودعين8,47011,979

302190أرباح دفعت إلى بنوك ونقود السوق اÚخرى493784

8,96312,7634,9143,451

4,6583,773صافي ا�يرادات المحققة من التمويل ا�سالمي واàنشطة االستثمارية9,80012,099

ج٤- إيرادات التشغيل اàخرى 

31 ديسمبر
2017

31 ديسمبر
2018

31 ديسمبر
2018

31 ديسمبر
2017

دوالر أمريكي 
با¦الف

دوالر أمريكي 
با¦الف

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

15,71018,205أتعاب وعموالت 47,28640,804

18,4655,525صافي أرباح من التعامالت بعمالت أجنبية14,35047,961

-(7)خسائر من بيع أصول ثابتة(18)-

166119استرداد ديون معدومة 309431

١,١٨٤704إيرادات توزيعات أرباح1,829٣,٠٧٥

-(2,389)خسائر من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة(6,204)-

53-صافي اÚرباح من استثمارات محتفظ بها للمتاجرة-138

63,91286,04933,12924,606

مصروفات التشغيل اàخرى ج٥ 

31 ديسمبر
2017

31 ديسمبر
2018

31 ديسمبر
2018

31 ديسمبر
2017

دوالر أمريكي 
با¦الف

دوالر أمريكي 
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

9,7958,768تكاليف تشغيل وإدارة22,77425,442

-1،100شطب أعمال رأسمالية قيد التنفيذ (ب٥)2,857-

2,6472,557تكاليف ا¹شغال6,6426,875

130130مكافآت أعضاء مجلس ا¹دارة338338

5469أتعاب حضور جلسات مجلس ا¹دارة 179140

5044مكافآت وأتعاب حضور جلسات Úعضاء مجلس الرقابة الشرعية 114130

30,04735,78213,77611,568
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

١٥١ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

ج٦  صافي مصروفات انخفاض قيمة القروض ومخصصات مخاطر االئتمان اàخرى

31 ديسمبر
2017

31 ديسمبر
2018

31 ديسمبر
2018

31 ديسمبر
2017

دوالر أمريكي 
با¦الف

دوالر أمريكي
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

مخصص خالل السنة:

مصروفات انخفاض قيمة تم تكوين مخصص لها / (مفرج عنها) حول:

17,4557,016قروض وسلف وتمويل (ب٣)18,22345,338

-2,119التزامات قروض وضمانات مالية (ب١٠)5,504-

88966مستحق من بنوك وإيداعات السوق النقدية اÚخرى2,509228

-664سندات الدين بالتكلفة المطفأة 1,725-

-6سندات الدين بالقيمة العادلة من خالل دين شامل آخر16-

-(209)قروض تم شطبها خالل السنة(543)-

20,73252,268
مصروفات انخفاض قيمة قروض ومخصصات مخاطر االئتمان اàخرى 

وفق معيار التقرير المالي الدولي ٩ بالصافي
20,1237,982

انخفاض قيمة المحفظة وفق معيار المحاسبة الدولي ٣٩ حول:

1,820-- قروض وسلف وتمويل -4,727

(75)-- قروض لبنوك -(195)

20,1239,727إجمالي انخفاض قيمة المحفظة25,26452,268

ضريبة الدخل  ج٧ 

١) مدرج في بيان الدخل الشامل

31 ديسمبر
2017

31 ديسمبر
2018

31 ديسمبر
2018

31 ديسمبر
2017

دوالر أمريكي
باÏالف

دوالر أمريكي 
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
باÏالف

مصروفات الضريبة 

4,9584,140- الضريبة الحالية10,75312,878

106418- مصروف ضريبة مؤجلة 1,086275

46-- ضريبة مدفوعة عن ربوط السنوات السابقة-119

5,0644,604مصروفات ضريبة الدخل مدرجة في بيان الدخل الشامل11,95813,153

9336مدرج في دخل شامل آخر 94242

5,1574,640إجمالي مصروفات ضريبة الدخل 12,05213,395

يخضع البنك لضريبة الدخل للسنة وفقÚ لقانون ضريبة الدخل في سلطنة ُعمان بمعدل ١٥٪ (٢٠١٧: ١٥٪) على ا�رباح الخاضعة للضريبة بما يزيد 

على ٣٠,٠٠٠ ريال ُعماني.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

التقرير السنوي لصحار الدولي ١٥٢٢٠١٨

ب) التسوية  

31 ديسمبر
2017

31 ديسمبر
2018

31 ديسمبر
2018

31 ديسمبر
2017

دوالر أمريكي
 باÏالف

دوالر أمريكي 
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
باÏالف

34,43029,935الربح قبل الضريبة للسنة77,75489,428

5,1654,490ضريبة الدخل وفق المعدل المذكور أعاله11,66313,416

أثر ضريبة لـ:

397542مصروفات / خسائر غير قابلة للخصم1,4071,031

(464)(498)الدخل المعفى من الضريبة(1,294)(1,205)

(10)-الزيادة في معدل الضريبة-(26)

46-ضريبة مدفوعة عن ربوط السنوات السابقة-119

5,0644,604مصروف ضريبة الدخل11,95813,153

ج) (التزامات)/ أصول الضرائب المؤجلة  

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2017201820182017

دوالر أمريكي 
باÏالف

دوالر أمريكي 
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
باÏالف

(378)(115)على بنود الربح أو الخسارة(299)(982)

94(368)على بنود الدخل الشامل اÏخر(956)244

(738)(1,255)(483)(284)

د) الربط الضريبي

تم االنتهاء من الربوط الضريبية للبنك عن السنوات من ٢٠٠٧ إلى ٢٠١٥ ولم يتم االتفاق بعد مع ا�مانة العامة للضرائب في وزارة المالية على الربط 

الضريبي للبنك للسنتين ٢٠١٦ و٢٠١٧، ويرى البنك أن أية ضرائب إضافية، إن وجدت، والمتعلقة بسنوات الضريبة المفتوحة لن تكون جوهرية 

للمركز المالي للبنك كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

 هـ ) حركة مخصص الضريبة الحالية

31 ديسمبر
2017

31 ديسمبر
2018

31 ديسمبر
2018

31 ديسمبر
2017

دوالر أمريكي
باÿالف

دوالر أمريكي 
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
باÿالف

4,1473,219الرصيد في بداية السنة 8,36110,771

4,9584,140المحمل خالل السنة 10,75312,878

(3,212)(4,117)المدفوع خالل السنة(10,693)(8,343)

4,9884,147   الرصيد في نهاية السنة10,77112,956
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

١٥٣ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

و) الحركة في أصول (التزامات) ضريبية مؤجلة 

31 ديسمبر
2017

31 ديسمبر
2018

31 ديسمبر
2018

31 ديسمبر
2017

دوالر أمريكي 
باÿالف

دوالر أمريكي 
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
باÿالف

170(284)الرصيد في بداية السنة (738)442

806216   المحمل خالل السنة 5612,093

(670)(1,005)   المكون خالل السنة(2,610)(1,741)

(284)(483)   الرصيد في نهاية السنة (1,255)(738)

العائد اàساسي والمعدل للسهم الواحد ج ٨ 

يتم احتساب العائد للسهم بقسمة صافي الربح للسنة على المتوسط المرجح لعدد ا�سهم القائمة خالل السنة. 

31 ديسمبر
2017

31 ديسمبر
2018

31 ديسمبر
2018

31 ديسمبر
2017

دوالر أمريكي 
باÿالف

دوالر أمريكي 
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
باÿالف

29,36625,331صافي ربح السنة65,79676,275

-(7,750)ناقص: قسيمة الفئة-١ ا¼ضافية (20,130)-

-(56)ناقص: مصروفات إصدار رأسمال الفئة-١ ا¼ضافية(145)-

ربح السنة المنسوب إلى حملة أسهم البنك بعد القسيمة وتكلفة إصدار أسهم 65,79656,000
21,65025,331رأسمال الفئة-١ ا¼ضافية 

1,982,6461,982,646المتوسط المرجح لعدد ا�سهم القائمة خالل السنة (با�لف)  1,982,6461,982,646

10,91812,776العائد ا�ساسي للسهم الواحد للسنة (بالسنت / بالبيسة)3,322,83

في اجتماع الجمعية العامة السنوي الذي عقد في ٢٩ مارس ٢٠١٨، وافق المساهمون على توصية مجلس ا¼دارة بتوزيع ١٠٪ أسهم منحة مما أدى إلى 

صدور ١٧٨,٤٦٤,٦٢٤ سهم جديد.

يحتسب العائد المخفف للسهم بقسمة الربح المنسوب للمساهمين العاديين (بعد تعديل الفوائد على السندات القابلة للتحويل إلزاميÚ، بعد خصم 

ضريبة الدخل) للسنة على المتوسط المرجح لعدد ا�سهم العادية متضمنًة أسهم مخففة محتملة التي سيتم إصدارها عند تحويل السندات القابلة 

للتحويل إلزاميÚ إلى أسهم عادية، إن السندات القابلة للتحويل إلزاميÚ قد تم تحويلها بالكامل كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.  

31 ديسمبر
2017

31 ديسمبر
2018

31 ديسمبر
2018

31 ديسمبر
2017

دوالر أمريكي
باÿالف

دوالر أمريكي
با¦الف

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني 
باÿالف

ربح السنة المنسوب إلى حملة أسهم البنك بعد القسيمة وتكلفة إصدار 65,79656,000
21,65025,331أسهم رأسمال الفئة - ١ ا¼ضافية 

فوائد على سندات قابلة للتحويل، بعد خصم -312
120-ضريبة الدخل

66,10856,00021,65025,451

1,982,6462,001,562المتوسط المرجح لعدد ا�سهم القائمة بعد التخفيف خالل السنة (با�لف)2,001,5621,982,646

3,302,83
العائد المخفف للسهم الواحد للسنة

(بالسنت / بالبيسة)
10,91812,716

تسوية المتوسط المرجح لعدد ا�سهم المبينة تحت العائد ا�ساسي والمخفف هي كالتالي:
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

التقرير السنوي لصحار الدولي ١٥٤٢٠١٨

31 ديسمبر
2018

31 ديسمبر
2017

باÿالفبا¦الف

1,982,6461,982,646المتوسط المرجح لعدد ا�سهم القائمة خالل السنة 

18,916-ا�سهم العادية المحتملة المخففة سيتم إصدارها عند تحويل السندات القابلة للتحويل 

1,982,6462,001,562المتوسط المرجح لعدد ا�سهم القائمة خالل السنة

إدارة المخاطر المالية  د  

الهدف ا�ساسي لنظام إدارة المخاطر هو حماية رأسمال البنك وموارده المالية من مختلف المخاطر، يتعرض البنك للمخاطر التالية من استخدامه 

�دواته المالية:

• مخاطر االئتمان

•  مخاطر السيولة

•  مخاطر السوق

•  المخاطر التشغيلية

بالبنك، قام المجلس بتكوين لجنة ا�صول وااللتزامات  المخاطر  إدارة  الكلية عن وضع ومراقبة إطار عمل  تقع على مجلس ا¼دارة المسؤولية 

ولجنة االئتمان والمخاطر وهما مسؤولتان عن وضع ورصد سياسات إدارة المخاطر بالبنك، تقدم لجنة إدارة المخاطر تقارير دورية للمجلس فيما 

يتعلق بجوانب مختلفة للمخاطر والتغيرات في مخاطر البنك.

تركز سياسات إدارة المخاطر بالبنك على تحديد مخاطر االئتمان وقياسها ورصدها وتخفيفها بغض النظر عن مظاهرها المختلفة، وخالل هذه 

العملية، يدرك البنك أن حركية السوق قد تتطلب قرارت تنحرف في بعض الحاالت عن مبادئ إدارة العالقة بالعمالء ولتلبية مثل هذه المتطلبات 

البد من إنشاء مستوى ضئيل وضروري من المرونة في سياق االئتمان بالبنك با¼ضافة إلى حماية/ورقابة مالئمة وكافية.

لجنة التدقيق بالبنك مسؤولة عن رصد االلتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر بالبنك وعن مراجعة كفاية إطار عمل إدارة المخاطر فيما يتعلق 

بالمخاطر التي يواجهها البنك، تتم مساعدة لجنة التدقيق في أداء هذه الوظائف بواسطة التدقيق الداخلي، يقوم التدقيق الداخلي بأداء 

مراجعات دورية ومراجعات غير دورية لرقابات وإجراءات إدارة المخاطر ويتم تقديم تقرير عن نتائجها إلى لجنة التدقيق.

هناك لجان فرعية على مستوى ا¼دارة ¼دارة المخاطر في ا�عمال، تعد لجنة ا�صول وااللتزامات مسؤولة عن إدارة المخاطر في الميزانية العمومية 

الناشئة عن إدارة السيولة وإدارة معدالت الفائدة با¼ضافة إلى مضمون المخاطر المتخذة من قبل البنك، يتم تقديم ا¼رشادات لËدارة من قبل 

لجنة ا�صول وااللتزامات حول إدارة هذه المخاطر ويتم إعالن اتجاه المخاطر من خالل عدة حدود ومعدالت وغطاءات، يتم إدارة المخاطر التشغيلية من 

قبل لجنة المخاطر التشغيلية بمستوى ا¼دارة، تم تكوين لجنة أصول والتزامات منفصلة لمراقبة أداء ا�صول لخدمات صحار الصيرفة ا¼سالمية، 

البنك. المخاطر وإنشاء ثقافة محسنة وعملية محتملة للمخاطر والمخاطر مع  إدارة  المخاطر لËشراف على  إدارة  البنك بتأسيس لجنة  قام 

مخاطر االئتمان د١ 

مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة المالية التي يتعرض لها البنك في حالة عجز العميل أو الطرف المقابل في ا�داة المالية عن الوفاء بالتزاماته 

التعاقدية وهي تمثل بصفة أساسية تخلف أي طرف مقابل عن سداد أصل القرض و/أو التزامات الفوائد بما يتفق مع البرنامج الزمني لسداد 

الدين أو شروط العقد. 

إدارة مخاطر االئتمان د١-١  

قام مجلس ا¼دارة بتفويض مسؤولية رصد مخاطر االئتمان للجنة إدارة المخاطر التابعة له وهي مسؤولة عن التعامل مع كافة أوجه المخاطر 

لقسمي الصيرفة التقليدية وا¼سالمية، ولدى البنك رئيس مخاطر يرأس إدارة المخاطر ويقرر للجنة إدارة المخاطر، وسيتم إدارة مخاطر االئتمان 

كما يلي:

العائد اàساسي والمعدل للسهم الواحد (تابع) ج ٨ 
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

١٥٥ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

•  وضع حدود المخاطر - ضمن التوجيهات التنظيمية- ¼نشاء المخاطر ليكون ضمن سياسة مخاطر البنك المعتمدة.

•  تدار مخاطر االئتمان في المؤسسة وتراقب من خالل عملية تقييم ائتمان زمني والتي تتضمن مراجعة مخاطر ائتمان مستقلة لعروض االئتمان 

للشركات ومن خالل سياسة منتجات البيع بالتجزئة المعتمدة من قبل المجلس ونموذج ا¼قراض، تتم مراجعة االستثناءات من قبل قسم مخاطر 

االئتمان.

•  رقابة مستمرة لمخاطر االئتمان المنفصلة في محفظة «الشركة» و «الشركات المنبثقة» با¼ضافة إلى محفظة ائتمان التجزئة من خالل مجموعة 

مراجعة القروض المستقلة التابعة للجنة إدارة المخاطر لدى المجلس لدرجات المحافظ وتتبع حركة الدرجات. 

•  قياس محفظة مخاطر االئتمان عبر تتبع عوامل مخاطر المحافظ مثل مخاطر التركيز. 

•  لن يعتد البنك بالعروض المقدمة من هيئات/أفراد تظهر أسماؤهم في قائمة البنك المركزي العماني تحت مركز إحصائيات االئتمان البنكي.

وبالرغم من ذلك يتم اعتماد القروض في حاالت خاصة في وحدة أعمال ا�فراد بمبررات قوية وتخفيف المخاطر لوضع اعتبار لمثل هذه العروض، 

ويتم فيما بعد تحويلها إلى الجهات المفوض لها وفقÚ لسياسة قروض ا�فراد. 

(بالنسبة  (للقروض والسلف) وبالمصدر وسيولة السوق والدولة  الجغرافية والصناعات  المقابلة والمناطق  المخاطر لúطراف  •  الحد من تركيز 

الستثمارات ا�وراق المالية).

•  تتم مراجعة المعامالت االئتمانية المعتمدة بشكل دوري في عملية مراجعة القروض على أساس العينة، للتحقق من السياسات / المعايير 

المناسبة، تساعد العملية أيضÚ على إجراء تحليل للفجوات في عملية تقييم االئتمان.

•  لن يقوم البنك بقبول عروض االئتمان من المنشآت / ا�فراد الذين يظهر اسمهم في القائمة المصنفة لدى البنك المركزي العماني تحت بند 

البنك االئتماني والمكتب ا¼حصائي، ومع ذلك، في حاالت استثنائية في وحدة تجارة التجزئة، يتم اعتماد القروض مع مبررات قوية وتخفيف 

المخاطر للنظر في أي من هذه العروض، والتي بدورها يجب أن تحال إلى السلطات المفوضة وفقÚ لسياسة قروض التجزئة؛

والبلد  السوق  وسيولة  المصدر،  وحسب  والسلف)،  (للقروض  والصناعات  الجغرافية  والمواقع  المقابلة  لúطراف  التعرض  تركيزات  من  •  الحد 

(لالستثمارات في أوراق مالية).

•  تطوير والحفاظ على تصنيف مخاطر البنك من أجل تصنيف التعرضات وفقÚ لدرجة مخاطر الخسارة المالية التي تواجهها وتركيز اهتمام ا¼دارة 

على المخاطر المصاحبة لها. 

•    تقديم المشورة والتوجيه والمهارات المتخصصة لوحدات ا�عمال لتعزيز أفضل الممارسات في جميع أنحاء البنك في إدارة مخاطر االئتمان.

•  يوظف البنك نطاقÚ من السياسات والممارسات لتخفيف مخاطر االئتمان، يتبع البنك ممارسة تخفيف المخاطر لتحديد التدفقات النقدية للعمل 

على أنه الدافع الرئيسي للسلفيات المقدمة، بعدها يتم فحص هذه التدفقات النقدية لتحديد االستدامة على مدار فترة تسهيالت االئتمان 

ووضع آلية مناسبة للحصول عليها ضمن حساب العميل، ولتغطية بعض المخاطر غير المتوقعة، والتي بسببها تخف التدفقات النقدية، يتم 

أخذ ضمانة على شكل أوراق مالية ملموسة إضافية مثل العقارات أو أسهم الملكية.

يطبق البنك ا¼رشادات الخاصة بمدى القدرة على قبول فئات محددة لتخفيف مخاطر االئتمان، فئات الضمانات ا�ساسية للقروض والسلف هي: 

•  الرهن على عقارات.

•  رهن على ا�صول وفقÚ التفاقية المرابحة.

•  ملكية/سند ملكية ا�صول وفقÚ لتمويل ا¼جارة.

•  رهن على أصول الشركات مثل المقرات والمخزون والحسابات المستحقة القبض.

•  رهن على ا�دوات المالية مثل ا�وراق المالية للدين والملكية. 

تتم متابعة كافة قروض وسلف البنك بانتظام للتأكد من االلتزام بشروط السداد المحددة،  يتم تصنيف هذه القروض والسلف إلى أحد أنواع 

المركزي  البنك  وتوجيهات  بموجب نظم  تحصيلها وخسارة  وغير معيارية ومشكوك في  الخمس وهي: معيارية وخاصة  المخاطر  تصنيفات 

الُعماني، عالوة على ذلك، وفقÚ للتفويض من معيار التقرير المالي الدولي ٩، يتم تصنيف القروض والسلف أيًضا إلى المرحلة ا�ولى، والمرحلة 

الثانية والمرحلة الثالثة على أساس التصنيفات االئتمانية الداخلية / الزيادة الكبيرة في معايير / متطلبات مخاطر االئتمان الخاصة بتعميم البنك 

المركزي العماني BM ١١٤٩، إن الحسابات وتصنيفها تقع مع وظيفة خط ا�عمال وتم إعداد وحدة منفصلة ¼دارة مشكلة الحسابات.

د     إدارة المخاطر المالية  (تابع)

Arabic.indd   155 3/25/19   11:03 AM



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

التقرير السنوي لصحار الدولي ١٥٦٢٠١٨

د١-٢ التعرض لمخاطر االئتمان

يوضح الجدول التالي معلومات حول جودة االئتمان للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، ما لم يتم تحديده بشكل محدد، بالنسبة 

للموجودات المالية، تمثل المبالغ في الجدول إجمالي المبالغ الدفترية.

خسائر االئتمان 
المتوقعة لمدة 12 

âشهر

خسائر االئتمان المتوقعة على 
مدى أعمارها المحتملة غير 

منخفضة القيمة

خسائر االئتمان المتوقعة 
على مدى أعمارها 

المحتملة منخفضة القيمة
المجموع

31 ديسمبر 2018
ريال عماني

با¦الف
ريال عماني

با¦الف
ريال عماني

با¦الف
ريال عماني

با¦الف

القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية للشركات

182,7896711,031,359 847,899 القروض الفاعلة (درجات من 1 إلى 5)

 301,155  18 45,012 256,125 القروض الفاعلة (درجات 6)

 186,646  12  186,618  16 القروض الفاعلة (درجات 7)

59,063 58,086 276  701 القروض غير الفاعلة (درجات من 8 إلى 10)

المصرفية  الخدمات   - للعمالء  والسلف  القروض  إجمالي 
للشركات

1,104,741414,69558,7871,578,223

القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية لöفراد

744,238-721,00723,231القروض الفاعلة (درجات من 1 إلى 7)

18,19918,199--القروض غير الفاعلة (درجات من 8 إلى 10)

المصرفية  الخدمات   - للعمالء  والسلف  القروض  إجمالي 
لöفراد

721,00723,23118,199762,437

1,825,748437,92676,9862,340,660مجموع إجمالي القروض والسلف للعمالء

البنود االحتمالية الطارئة المتعلقة باالئتمان

 250,570 -  250,570القروض الفاعلة (درجات من 1 إلى 5)

 375,855  -  -  375,855 القروض الفاعلة (درجات 6)

 104,844 - - -القروض الفاعلة (درجات 7)

 1,646  1,646 104,844 - القروض غير الفاعلة (درجات من 8 إلى 10)

626,460104,8421,642732,944مجموع إجمالي القروض والسلف للعمالء

8,666121,845 -113,179مستحق من البنوك وإيداعات أسواق المال

401,428-350,38851,040أوراق مالية استثمارية

إدارة المخاطر المالية  (تابع) د  
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

١٥٧ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

خسائر االئتمان 
المتوقعة لمدة 12 

âشهر

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

أعمارها المحتملة غير 
منخفضة القيمة

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

أعمارها المحتملة 
منخفضة القيمة

المجموع

دوالر أمريكي31 ديسمبر 2018
با¦الف

دوالر أمريكي
با¦الف

دوالر أمريكي
با¦الف

دوالر أمريكي
با¦الف

القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية للشركات

2,202,335474,7771,7432,678,855القروض الفاعلة (درجات من 1 إلى 5)

665,260116,91447782,221القروض الفاعلة (درجات 6)

42484,72231484,795القروض الفاعلة (درجات 7)

1,821717150,873153,411القروض غير الفاعلة (درجات من 8 إلى 10)

المصرفية  الخدمات   - للعمالء  والسلف  القروض  إجمالي 
للشركات

2,869,4571,077,130152,6944,099,281

القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية لöفراد

1,933,086-1,872,74560,340القروض الفاعلة (درجات من 1 إلى 7)

47,27047,270--القروض غير الفاعلة (درجات من 8 إلى 10)

المصرفية  الخدمات   - للعمالء  والسلف  القروض  إجمالي 
لöفراد

1,872,74560,34047,2701,933,086

4,742,2031,137,470199,9646,079,636مجموع إجمالي القروض والسلف للعمالء

البنود االحتمالية الطارئة المتعلقة باالئتمان

650,831--650,831القروض الفاعلة (درجات من 1 إلى 5)

976,247--976,247القروض الفاعلة (درجات 6)

272,322-272,322-القروض الفاعلة (درجات 7)

4,2754,275--القروض غير الفاعلة (درجات من 8 إلى 10)

1,627,078272,3224,2751,903,675مجموع إجمالي القروض والسلف للعمالء

316,480-293,97122,509مستحق من البنوك وإيداعات أسواق المال

1,042,670-910,099132,571أوراق مالية استثمارية

إدارة المخاطر المالية  (تابع) د  
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

التقرير السنوي لصحار الدولي ١٥٨٢٠١٨

خسائر االئتمان 
âالمتوقعة لمدة 12 شهر

خسائر االئتمان المتوقعة 
على مدى أعمارها المحتملة 

غير منخفضة القيمة

خسائر االئتمان المتوقعة 
على مدى أعمارها المحتملة 

منخفضة القيمة
المجموع

ريال عماني1 يناير 2018
با¦الف

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني
با¦الف

968,651193,8844,4551,166,990القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية للشركات

224,502-201,09023,412القروض الفاعلة (درجات من 1 إلى 5)

50,90954151,450-القروض الفاعلة (درجات 6)

38,14938,149--القروض الفاعلة (درجات 7)

968,651193,8844,4551,166,990القروض غير الفاعلة (درجات من 8 إلى 10)

المصرفية  الخدمات   - للعمالء  والسلف  القروض  إجمالي 
1,169,741268,20543,1451,481,091للشركات

القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية لöفراد

655,516-637,34918,167القروض الفاعلة (درجات من 1 إلى 7)

11,62411,624--القروض غير الفاعلة (درجات من 8 إلى 10)

المصرفية  الخدمات   - للعمالء  والسلف  القروض  إجمالي 
لöفراد

637,34918,16711,624667,140

1,788,383305,08054,7682,148,231مجموع إجمالي القروض والسلف للعمالء

البنود االحتمالية الطارئة المتعلقة باالئتمان

426,651--426٫651القروض الفاعلة (درجات من 1 إلى 5)

200٫328-182٫85017٫478القروض الفاعلة (درجات 6)

157٫306-157٫306-القروض الفاعلة (درجات 7)

1٫9441٫944--القروض غير الفاعلة (درجات من 8 إلى 10)

609٫501174٫7841٫944786٫229مجموع إجمالي القروض والسلف للعمالء

7٫700105٫242-97٫542مستحق من البنوك وإيداعات أسواق المال

91٫750--91٫750أوراق مالية استثمارية
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

١٥٩ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

إدارة المخاطر المالية  (تابع) د 

التعرض لمخاطر االئتمان  (تابع) د١-٢  

1 يناير 2018

خسائر االئتمان 
المتوقعة لمدة 

â١٢ شهر

دوالر أمريكي
با¦الف

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

أعمارها المحتملة غير 
منخفضة القيمة

دوالر أمريكي
با¦الف

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

أعمارها المحتملة 
منخفضة القيمة

دوالر أمريكي
با¦الف

المجموع

دوالر أمريكي
با¦الف

القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية للشركات

2,515,977503,59511,5713,031,143القروض الفاعلة (درجات من ١ إلى ٥)

583,122-522,31260,810القروض الفاعلة (درجات ٦)

132,2311,405133,636-القروض الفاعلة (درجات ٧)

99،08899،088--القروض غير الفاعلة (درجات من ٨ إلى ١٠)

إجمالي القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية للشركات
3,038,288696,636112,0653,846,990

القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية لöفراد

1,702,639-1,655,45247,187القروض الفاعلة (درجات من ١ إلى ٧)

30,19230,192--القروض غير الفاعلة (درجات من ٨ إلى ١٠)

1,655,45247,18730,1921,732,831إجمالي القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية لöفراد

4,645,151792,416142,2555,579,821مجموع إجمالي القروض والسلف للعمالء

البنود االحتمالية الطارئة المتعلقة باالئتمان

القروض الفاعلة (درجات من ١ إلى ٥)

القروض الفاعلة (درجات ٦)

القروض الفاعلة (درجات ٧)

القروض غير الفاعلة (درجات من ٨ إلى ١٠)

1,564,574250,19594,4961,909,265مجموع إجمالي القروض والسلف للعمالء

1,865,764--1,865,764مستحق من البنوك وإيداعات أسواق المال

554,169--554,169أوراق مالية استثمارية
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

التقرير السنوي لصحار الدولي ١٦٠٢٠١٨

العمومية  بالميزانية  الموجودات  االئتمانية ا�خرى لجميع  التعزيزات  أو  المحتفظ بها  االئتمان قبل الضمانات  الحد ا�قصى للتعرض لمخاطر  إن 

تستند إلى صافي القيم الدفترية كما هو وارد في بيان المركز المالي.

إن الحد ا�قصى لمخاطر االئتمان المتعلقة بالبنود خارج الميزانية العمومية المحسوبة وفقÚ لمبادئ بازل ٢ يتم إظهارها في ا¼يضاح د٥، تمثل 

المبالغ الواردة في ا¼يضاح د٥ سيناريو أسوأ حاالت التعرض لمخاطر االئتمان كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ و ٢٠١٧، دون مراعاة أي ضمانات محتفظ بها 

أو أي تعزيزات ائتمانية أخرى مرفقة.

تقييم انخفاض القيمة (السياسة المنطبقة من ١ يناير ٢٠١٨)

تعريف التخلف عن السداد والعالج

يرى البنك أن أداة مالية تخلفت عن السداد، وبالتالي، المرحلة ٣ (انخفاض قيمة االئتمان) الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة في جميع الحاالت 

عندما يصبح المقترض متأخرا ٩٠ يوًما عن سداد مدفوعاته التعاقدية، يعتبر البنك أرصدة الخزينة والبنوك متخلفة عن السداد ويتخذ إجراء فوريÚ عندما 

ال يتم سداد المدفوعات الداخلية المطلوبة قبل إغالق ا�عمال كما هو مبين في االتفاقيات الفردية.

كجزء من التقييم النوعي لما إذا كان العميل متخلًفا عن السداد، يأخذ البنك أيًضا في عين االعتبار مجموعة متنوعة من الحاالت التي قد تشير 

إلى عدم احتمال الدفع، عندما تحدث مثل هذه ا�حداث، يدرس البنك بعناية ما إذا كان ينبغي أن يؤدي هذا الحدث إلى معاملة العميل على أنه 

متعثر، ومن ثم يتم تقييمه على أنه المرحلة ٣ الحتساب  خسائر االئتمان المتوقعة أو ما إذا كانت المرحلة ٢ مناسبة، مثل هذه ا�حداث تشمل:

• التقييم الداخلي للمقترض يشير إلى التقصير أو شبه التقصير
• المقترض طلب التمويل في حاالت الطوارئ من البنك

• المقترض الذي لديه التزامات مستحقة متأخرة للدائنين العموميين أو الموظفين
• المقترض المتوفى

• انخفاض جوهري في قيمة الضمانات المتضمنة حيث من المتوقع استرداد القرض من بيع الضمانات
• انخفاض جوهري في مبيعات المقترض أو فقدان أحد كبار العمالء

• خرق التفاق ال يتنازل عنه البنك
•  المدين (أو أي منشأة قانونية داخل مجموعة المدين) تقوم بتقديم طلب إعالن ا¼فالس

•  تعليق ديون أو حقوق المساهمين المدرجة في البورصة بسبب الشائعات أو الحقائق المتعلقة بالصعوبات المالية.

إن سياسة البنك في اعتبار أداة مالية «قد تم عالجها»، وبالتالي إعادة تصنيفها خارج المرحلة ٣ عندما ال يكون أي من معايير التخلف موجوًدا 

لمدة ستة أشهر متتالية على ا�قل، إن قرار تصنيف أصل ما في المرحلة ٢ أو المرحلة ١ عند عالجه يعتمد على درجة االئتمان المحدثة، في وقت 

العالج، وما إذا كان هذا يشير إلى وجود زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان مقارنة با¼دراج المبدئي.

تأسيس معلومات تطلعية

منذ  كبير  بشكل  ازدادت  قد  لúداة  االئتمان  مخاطر  كانت  إذا  لما  تقييمه  من  كل  في  تطلعية  معلومات  بتأسيس  البنك  يقوم 
ا¼دراج ا�ولي وقياسه لخسائر االئتمان المتوقعة، وبناًء على اعتبار مجموعة متنوعة من المعلومات الفعلية والمتوقعة الخارجية، 
يقوم البنك بصياغة وجهة نظر أساسية لالتجاه المستقبلي للمتغيرات االقتصادية ذات الصلة با¼ضافة إلى مجموعة معقولة من 

السيناريوهات المحتملة.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

١٦١ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

التقصير  احتمال  يستمد  البنك  فإن  التاريخية،   Úإحصائي الموثوقة  المعلومات  وتوافر  للمخاطر  البنك  تعرض  طبيعة  إلى  بالنظر 
باستخدام بيانات احتمالية التقصير خالل الدورة المحسوبة من بيانات التقصير في سداد الدين لكل فئة التصنيف، يتم تحديد 
احتمالية التقصير باستخدام المتغيرات االقتصادية الكلية ومحركات المخاطر غير الدورية للتنبؤ بمعدالت التخلف عن السداد خالل 
دورة اقتصادية، يستخدم البنك نموذج تحليل معدل التدفق لربط احتمالية التقصير بعوامل اقتصادية مستقبلية لقيادة تقديرات 
احتمالية التقصير لكل فئة تصنيف Moody، يأخذ نموذج االقتصاد الكلي بعين االعتبار التوقعات االقتصادية المستقبلية في ظل 
ثالثة سيناريوهات (الحالة ا�ساسية، االنكماش االقتصادي كحالة سلبية، والتحسن االقتصادي كحالة إيجابية)، والبيانات االقتصادية 
التاريخية، وارتباط ا�صول لكل فئة تصنيف، واحتمالية التقصير الشتقاق التخلف عن السداد، لقد تم تطوير العالقة بين العوامل 

االقتصادية ومعدالت الخسارة والتخلف عن السداد باستخدام البيانات التاريخية الداخلية وبيانات السوق الخارجية ذات الصلة.

التقييم الداخلي للبنك وعملية تقدير احتمالية التقصير
تدير دائرة مخاطر االئتمان المستقلة بالبنك نماذج التقييم الداخلية، يدير البنك نماذج منفصلة لمحافظه الرئيسية التي يتراوح 
معدل عمالئها من ١ إلى ١٠ باستخدام الدرجات الداخلية، تتضمن النماذج معلومات نوعية وكمية، وبا¼ضافة إلى المعلومات الخاصة 
بالمقترض، تستخدم المعلومات الخارجية ا¼ضافية التي يمكن أن تؤثر على سلوك المقترض، من الناحية العملية، فإنها تعتمد 
أيًضا على المعلومات من وكالة التقييم الجيد، ُتستخدم مصادر المعلومات هذه �ول مرة لتحديد احتمالية التقصير في إطار عمل 

بازل ٣ الخاص بالبنك، يتم تصنيف درجات االئتمان الداخلية بناًء على هذه الدرجات من المستوى الثالث لبازل. 

يتم بعد ذلك تعديل احتمالية التقصير من أجل احتساب خسائر االئتمان المتوقعة وفق معيار التقرير المالي الدولي ٩ لتضمين 
لكل سيناريوهات  تكرار هذا  يتم   ،٩ الدولي  المالي  التقرير  للمخاطر وفق معيار  التعرض  معلومات مستقبلية وتصنيف مرحلة 

اقتصادية حسب االقتضاء.

توليد مصطلح هيكلة احتمالية التقصير

يوظف البنك نماذج إحصائية لتحليل البيانات التي يتم تحصيلها ووضع تقديرات لمخاطر التعرض الحتمالية التقصير وكيف يتوقع أن تتغير 

نتيجة مرور الزمن، يتضمن هذا التحليل تحديد ومعايرة العالقات بين التغيرات في معدالت التخلف عن السداد والتغيرات في عوامل االقتصاد 

الكلي الرئيسية، عبر مختلف المناطق الجغرافية التي يتعرض فيها البنك.

إن درجات التصنيف االئتماني الداخلية للبنك مع احتمالية التقصير المعنية هي كالتالي:

وصف درجات التصنيف درجات التصنيف الداخلية
الداخلية

مدى احتمالية التقصير

درجة االستثمار1

درجة االستثمار2

0,10 ٪ إلى 2,00 ٪درجة االستثمار3

درجة االستثمار4

درجة االستثمار5

درجة االستثمار6

3,70 ٪درجة االستثمار فرعية7

6,60 ٪ إلى 20,0 ٪متعثرة ٨-١٠
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

التقرير السنوي لصحار الدولي ١٦٢٢٠١٨

افتراضات اقتصادية متغيرة

يحصل البنك على البيانات المستخدمة من مصادر طرف ثالث (البنك الدولي ومصادر عامة وخاصة أخرى) للتحقق من دقة المدخالت في نماذج 

خسائر االئتمان المتوقعة للبنك بما في ذلك تحديد ا�وزان المنسوبة إلى السيناريوهات المتعددة، بالنسبة لنموذج خسائر االئتمان المتوقعة 

الذي تم تطبيقه على قطاع الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تم إجراء تحليل مكون أساسي لتشكيل مؤشر مركب (CI) يتكون 

من ثالثة متغيرات وهي

(١) الناتج المحلي ا¼جمالي للفرد، وا�سعار الثابتة (العملة الوطنية، والتغيير، وعدم التأخير)

(٢) حجم الواردات من السلع (٪ التغيير، متخلفة ١)

(٣) إيرادات الحكومة العامة (نسبة مئوية من الناتج المحلي ا¼جمالي، تأخر ٣).

المؤشر المركب المتوقع (CI) للسنوات ا�ربع القادمة هي على النحو التالي.

خط أساس المؤشر الفترة
المركب

ارتفاع المؤشر المركبترجع المؤشر المركب

20190,930,551,32

20200,430,050,82

20210,100,29-0,49

20220,14-0,530,24

تختلف هذه المتغيرات االقتصادية وا�ثر المرتبط بها على احتمالية التقصير والتعرض للمخاطر عند التقصير والخسارة الناشئة من التقصير 

(«السيناريو  االقتصادية  المتغيرات  الخاصة بهذه  التوقعات  يتم جمع  العملية،  الخبير في هذه  تم تطبيق حكم  المالية، كما  ا�دوات  باختالف 

العامة والخاصة لتوفير أفضل عرض تقديري لالقتصاد  الدولي وغيره من المصادر  البيانات ا¼حصائية للبنك  االقتصادي ا�ساسي») من قاعدة 

خالل السنوات الخمس القادمة، بعد خمس سنوات، ¼خراج المتغيرات االقتصادية من أجل العمر الكامل المتبقي لكل أداة، تم استخدام نهج 

االرتداد المتوسط، مما يعني أن المتغيرات االقتصادية تميل إما إلى معدل متوسط المدى الطويل (على سبيل المثال للبطالة) أو متوسط 

المدى الطويل معدل النمو (مثل الناتج المحلي ا¼جمالي) على مدى فترة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، تم تحديد تأثير هذه المتغيرات 

الناشئة من التقصير من خالل إجراء تحليل االنحدار ا¼حصائي  التقصير والخسارة  التقصير والتعرض للمخاطر عند  االقتصادية على احتمالية 

لفهم التغيرات في التأثيرات في هذه المتغيرات والتي كانت تاريخيÚ على معدالت التخلف عن السداد وعلى مكونات التعرض للمخاطر عند 

التقصير والخسارة الناشئة من التقصير. 

كما هو الحال مع أي توقعات اقتصادية، فإن التوقعات واحتماالت حدوثها تخضع لدرجة عالية من عدم اليقين المتأصل، وبالتالي قد تكون النتائج 

الفعلية مختلفة بشكل كبير عن تلك المتوقعة، يعتبر البنك أن هذه التنبؤات تمثل أفضل تقديراته للنتائج المحتملة وقد حللت عدم الخطية 

والتفاوتات في المحافظ المختلفة للبنك للتأكد من أن السيناريوهات المختارة تمثل بشكل مناسب مجموعة من السيناريوهات المحتملة.

كما تم النظر في اعتبارات تطلعية أخرى لم تدرج في سياق السيناريوهات أعاله، مثل تأثير أي تغييرات تنظيمية أو تشريعية أو سياسية. ولكن 

ال يعتبر لها تأثير جوهري وبالتالي لم يتم إجراء تعديل على خسائر االئتمان المتوقعة لهذه العوامل، يتم مراجعة هذا ومراقبته لمالءمته على 

أساس ربع سنوي.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

١٦٣ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

الخزينة والتجارة والعالقات بين البنوك

إن الخزينة والتجارة والعالقات بين البنوك وا�طراف المقابلة تشمل مؤسسات الخدمات المالية، والمصارف، وتجار السماسرة، وتجار صرف 

العمالت، ودور المقاصة، بالنسبة لهذه العالقات، يقوم قسم مخاطر االئتمان في البنك بتحليل المعلومات المتاحة للجمهور مثل المعلومات 

في  موضح  هو  كما  الداخلي،  التصنيف  ويعين  الجيد،  التقييم  وكالة  تصنيف  المثال،  سبيل  على  ا�خرى،  الخارجية  والبيانات  المالية 

يلي. الجدول فيما 

إقراض الشركات واàعمال التجارية الصغيرة

بالنسبة للقروض المصرفية للشركات واالستثمارات، يتم تقييم المقترضين من قبل موظفي مخاطر االئتمان المتخصصين في البنك، يستند تقييم 

مخاطر االئتمان على نموذج تقييم النقاط االئتمانية الذي يأخذ في االعتبار مختلف المعلومات التاريخية والحالية والمستقبلية مثل:

•  المعلومات المالية التاريخية مع التوقعات والموازنات التي أعدها العميل، تشمل هذه المعلومات المالية النتائج المحققة والمتوقعة ونسب 
المالءة ونسب السيولة وأي نسب أخرى ذات صلة لقياس ا�داء المالي للعميل، يتم التقاط بعض هذه المؤشرات في ا¼تفاقيات المبرمة مع 

العمالء، وبالتالي، يتم قياسها بمزيد من االهتمام.

•   أي معلومات متاحة للجمهور حول العمالء من ا�طراف الخارجية، وهذا يشمل درجات التصنيف الخارجية الصادرة عن وكاالت التصنيف. وتقارير 
المحللين المستقلين، وسندات متداولة عالنيًة أو أسعار مقايضة تقصير االئتمان أو البيانات الصحفية والمقاالت.

•  أي معلومات اقتصادية جغرافية أو جيوسياسية، على سبيل المثال، نمو إجمالي الناتج المحلي المتعلق بقطاعات صناعية وجغرافية محددة 

حيث يعمل العميل.

•   أي معلومات داعمة أخرى موضوعية عن جودة وقدرات إدارة العميل ذات الصلة بأداء الشركة.

•  يختلف مدى تعقيد وتقنيات التصنيف بناًء على تعرض البنك وتعقيد وحجم العميل، يتم تصنيف بعض القروض التجارية الصغيرة ا�قل 

تعقيًدا ضمن نماذج البنك الخاصة بمنتجات التجزئة.

ا�قراض االستهالكي ورهونات التجزئة

رهون  مع  المنتجات  تصنيف هذه  يتم  المكشوف،  على  ائتمان وسحب  وبطاقات  غير مضمونة  قروضÚ شخصية  االستهالكي  ا¼قراض  يشمل 

التجزئة وبعض عمليات ا¼قراض الصغيرة لúعمال ا�قل تعقيًدا من خالل أداة بطاقة ا�داء اÿلي التي تعتمد في المقام ا�ول على ا�يام التي فات 

موعد استحقاقها، المدخالت الرئيسية ا�خرى في النماذج هي:

•  منتجات ا¼قراض االستهالكي: استخدام السقوف والتقلبات، ونمو الناتج المحلي ا¼جمالي، ومعدالت البطالة، التغيرات في مستويات الدخل / 
المرتبات الشخصية بناًء على سجالت الحسابات الجارية والمديونية الشخصية وإعادة تسعير الفائدة المتوقعة.

سجالت  إلى   âاستناد الشخصية  المرتبات   / الدخل  مستويات  في  والتغيرات  البطالة،  ومعدالت  ا¼جمالي،  المحلي  الناتج  نمو  التجزئة:  •  رهون 

الحسابات الجارية، والمديونية الشخصية، وإعادة تسعير الفائدة المتوقعة.

التعرض للمخاطر عند التقصير 

يمثل التعرض  للمخاطر عند التقصير القيمة الدفترية ا¼جمالية لúدوات المالية الخاضعة لحسابات انخفاض القيمة، مما يعالج قدرة العميل على 

زيادة التعرض للمخاطر مع االقتراب من التخلف عن الدفع والسداد المبكر المحتمل أيًضا.

المحتملة في غضون ١٢ شهًرا لحساب خسائر  التخلف  أحداث  بتقييم  البنك  ١، يقوم  المرحلة  التقصير لقرض  للمخاطر عند  التعرض  لحساب 

االئتمان المتوقعة لمدة ١٢ شهرâ ومع ذلك، إذا كان قرض المرحلة ا�ولى متوقع التخلف في ١٢ شهًرا من تاريخ الميزانية العمومية ومن المتوقع 

أيًضا عالجه ثم التعثر مرة أخرى، عندئٍذ يتم أخذ جميع أحداث التخلف المرتبطة بعين االعتبار، بالنسبة للمرحلة ٢ و ٣ وا�صول المالية المشتراة 

أصًال بائتمان منخفض القيمة، فإن التعرض للمخاطر عند التقصير يعتبر لúحداث على مدى عمر ا�دوات.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

التقرير السنوي لصحار الدولي ١٦٤٢٠١٨

المقابلة  مختلفة،  زمنية  نقاط  في  المحتملة  التعرض  نتائج  من  مجموعة  نمذجة  طريق  عن  التقصير  عند  للمخاطر  التعرض  البنك  يحدد 

لسيناريوهات متعددة، يتم بعد ذلك تعيين احتمالية التقصير بمقتضى معيار التقرير المالي الدولي ٩ لكل سيناريو اقتصادي بناًء على 

البنك، نماذج  نتائج 

الخسارة الناشئة من التقصير

بالنسبة لúدوات المالية المصرفية للشركات واالستثمار، يتم تقييم قيم الخسائر الناشئة من التقصير على ا�قل كل ١٢ شهًرا من قبل مديري 

الحسابات وتتم مراجعتها والموافقة عليها من قبل قسم مخاطر االئتمان المتخصصة للبنك، يعتمد تقييم مخاطر االئتمان على إطار تقييم 

موحد للخسارة الناشئة من التقصير ينتج عنه معدل معين للخسارة الناشئة من التقصير، تأخذ هذه المعدالت الخاصة بالخسارة الناشئة من 

التقصير في الحسبان التعرض للمخاطر عند التقصير المتوقع مقارنة بالمبلغ المتوقع استرداده أو تحقيقه من أي ضمانات محتفظ بها.

يقوم البنك بتقسيم منتجات ا¼قراض بالتجزئة إلى محافظ أصغر متجانسة، بناًء على الخصائص ا�ساسية ذات الصلة بتقدير التدفقات النقدية 

(على سبيل  المعامالت  أوسع من خصائص  وتتضمن مجموعة   Úتاريخي المجمعة  الخسارة  بيانات  على  المطبقة  البيانات  تعتمد  المستقبلية، 

المثال، نوع المنتج، نطاق أوسع من أنواع الضمانات) با¼ضافة إلى خصائص المقترض.

التقرير  التقصير بمقتضى معيار  الناشئة من  الخسارة  أجل تحديد معدل  المستقبلية من  االقتصادية  ا�خيرة والسيناريوهات  البيانات  يتم استخدام 

المالي الدولي ٩ لكل مجموعة من ا�دوات المالية، عند تقييم المعلومات التطلعية، يستند التوقع على سيناريوهات متعددة، تتضمن أمثلة 

المدخالت الرئيسية تغييرات في قيم الضمانات بما في ذلك أسعار العقارات الخاصة بالرهون العقارية وأسعار السلع وحالة الدفع أو عوامل أخرى 

تدل على خسائر في البنك.

لمعيار   Úوفق مختلف،  أساس  على   ٩ الدولي  المالي  التقرير  معيار  بموجب  التقصير  من  الناشئة  والخسارة  التنظيمية  القواعد  بتقدير  البنك  يقوم 

التقرير المالي الدولي ٩، يتم تقدير معدالت الخسارة الناشئة من التقصير للمرحلة ١، والمرحلة ٢، والمرحلة ٣، والقطاعات المشتراة أصًال بائتمان 

منخفض القيمة بموجب معيار التقرير المالي الدولي ٩ لكل فئة من فئات ا�صول، يتم تقدير مدخالت هذه المعدالت الخاصة بالخسارة الناشئة 

من التقصير، إن أمكن، من خالل اختبار المستردات ا�خيرة، يتم تكرار هذه لكل سيناريو اقتصادي حسب االقتضاء.

الزيادة الهامة في مخاطر االئتمان

يراقب البنك باستمرار جميع ا�صول الخاضعة لخسائر االئتمان المتوقعة من أجل تحديد ما إذا كانت أداة أو محفظة من ا�دوات تخضع إلى خسائر االئتمان 

المتوقعة لمدة ١٢ شهر â أو خسائر االئتمان المتوقعة على مدى أعمارها المحتملة، يقوم البنك بتقييم ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان 

منذ االعتراف ا�ولي.

يطبق البنك أيًضا طريقة نوعية ثانوية لتحفيز زيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان �حد ا�صول، مثل نقل العميل / المنشأة إلى قائمة المراقبة، أو حساب 

يصبح متعثرâ، في بعض الحاالت ، قد يعتبر البنك أيضÚ أن ا�حداث المذكورة فيما يلي هي زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان مقارنة بالتقصير، بغض النظر 

عن التغير في الدرجات االئتمانية، إذا تجاوزت المدفوعات التعاقدية أكثر من ٣٠ يوًما من موعد سدادها، يعتبر أن مخاطر االئتمان قد زادت بشكل كبير 

منذ االعتراف ا�ولي.

أ)  عدم كفاية أو عدم موثوقية المعلومات المالية أو غيرها مثل عدم توفر البيانات المالية المدققة خالل ١٢٠ يوًما من نهاية الفترة المحاسبية.

ب)  التأخير في تنفيذ الوثائق خالل ٣٥ يوًما من الحد الذي تم إعداده بسبب النزاعات مع العمالء.

ج)  يخضع المقترض للتقاضي من قبل أطراف ثالثة قد يكون لها تأثير كبير على مركزه المالي.

د)  تغييرات متكررة في كبار موظفي ا¼دارة العليا دون خلفاء أو إدارة مهنية مقبولة.

هـ)  تحويل ا�موال بين المجموعة بدون معامالت متضمنة تتجاوز ٥٠٪ من صافي القيمة الملموسة.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

١٦٥ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

و)   التأجيل / التأخير في تاريخ بدء العمليات التجارية بأكثر من عام واحد ما عدا في المشروعات الحكومية أو التأخير يرجع إلى الموافقات الحكومية.

ز)  تعديالت على المصطلحات تؤدي إلى تنازالت تمنح للمقترض (بعد فحص التدفقات النقدية للمقترض / المركز المالي / القدرة على السداد) بما في 

ذلك تمديد الوقف االختياري وتأجيل السداد والتنازل عن االتفاقيات وما إلى ذلك، يجب أن يكون هذا المطلب متوافقÚ مع إرشادات إعادة الهيكلة 

الصادرة عن البنك المركزي العماني من وقت ÿخر.

ح)   هبوط بنسبة ٢٥٪ أو أكثر في المبيعات أو في ا�رباح قبل ضريبة الدخل مقارنة بالسنة السابقة باستثناء حالة التغيير في نموذج ا�عمال/ أحد 

ا�حداث الجوهرية.

ط)  انخفاض في نسبة تغطية خدمة الدين إلى أقل من ١ باستثناء الحاالت التي تتمتع بدعم ائتماني خارجي مقبول.

.R و ٦ R و ٢ من الشقوق تم تخفيضها إلى ٥ Rإلى ٤ Rي)  تخفيض تقييم الرتبة من خالل ٣ درجات للتصنيف من ١

ك)  التآكل في القيمة الصافية بأكثر من ٢٠٪ مقارنة بالسنة السابقة إلى جانب الزيادة في الرافعة المالية بمقدار ١،٥ مرة.

إدارة المخاطر النموذجية 

استخدم البنك نماذج في العديد من أنشطته المالية والتجارية من االكتتاب في تسهيل ائتماني لËبالغ عن الخسارة المتوقعة بموجب معيار 

التقرير المالي الدولي ٩.

¼دارة المخاطر النموذجية، قام البنك بتطبيق إطار الحوكمة بموجب معيار التقرير المالي الدولي ٩، ا¼طار هو سياسة البنك الواسعة وينطبق 

النماذج الداخلية والخارجية (القائمة على الموردين) طورت نماذج قياس المخاطر التي تؤثر  على جميع نماذج البنك، ووفقÚ لËطار، فإن جميع 

بشكل مباشر على إعداد التقارير المالية عن الخسارة المتوقعة وخسائر االئتمان المتوقعة على مدى أعمارها المحتملة التي تتطلب التحقق 

من الصحة بشكل مستقل.

يحدد إطار العمل منهجية منظمة ¼دارة التطوير والتحقق والموافقة والتطبيق واالستخدام المستمر للنماذج، وهو يحدد بنية إدارية فعالة ذات 

ا¼طار على أساس منتظم لضمان استيفائه  النموذج، تتم مراجعة  رقابة محددة بوضوح ¼دارة مخاطر  أدوار ومسؤوليات وسياسات وضوابط 

التابعة  المخاطر  لجنة  أو  ا¼دارة  مجلس  قبل  من  ا¼طار  في  كبير  تغيير  أي  اعتماد  يجب  الدولية،  والممارسات  التنظيمية  للمعايير 

. للمجلس

تحليل تصنيف االئتمان  د١-٣ 

يبين الجدول التالي تحليًال لúوراق المالية للدين وسندات الخزانة والسندات ا�خرى المؤهلة حسب تقييم وكالة تصنيف في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ 

استنادâ إلى تصنيفات وكالة موديز أو ما يعادلها:

2017201820182017

دوالر أمريكي
 باÿالف

دوالر أمريكي
 با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
باÿالف

10,320-Baa٢-3,973

25,7076,514BBB2,5089,897

-41,413 Baa٣15,944-

22,71616,728السندات غير المصنفة43,44959,002

484,515371,857أوراق مالية سيادية 965,8621,258,481

525,683402,455المجموع1,045,3381,365,410
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

التقرير السنوي لصحار الدولي ١٦٦٢٠١٨

يبين الجدول التالي إجمالي ا¼يداعات المحتفظ بها لدى أطراف مقابلة بتاريخ التقرير: 

٣١ ديسمبر 2017 ٣١ ديسمبر 2018 ٣١ ديسمبر ٣١2018 ديسمبر 2017

ريال عماني باÿالفريال عماني با¦الفدوالر أمريكي با¦الفدوالر أمريكي باÿالف

 

114,831103,701Aaaإلى ٣  Aaa١39,92544,210

31,6319,927Aإلى ٣ A١3,82212,178

47,050180,262Baaإلى ٣ Baa١69,40118,114

19,075509Baإلى ٣ Ba١1967,344

45,60022,081Caa إلى B١8,50117,556

5,840-غير مصنف-15,169

121,845105,242المجموع273,356316,480

يجري البنك تقييمÚ مستقًال استنادâ إلى عوامل نوعية وكمية في حالة كون بنك ما غير مصنف.

الضمانات ا�ضافية د١-٤ 

يحتفظ البنك بضمانات إضافية مقابل القروض والسلف والتمويل إلى العمالء في شكل حقوق رهن على ممتلكات وضمانات مسجلة أخرى 

على ا�صول وضمانات، تستند تقديرات القيم العادلة على قيمة الضمان ا¼ضافي المقدرة في وقت االقتراض ويتم تحديثها مرة واحدة كل ثالث 

مسقط  بسوق  المتداولة  لúسهم  بالنسبة  أما  قيمته،  انخفضت  قد  منفردة  بصورة  القرض  أن  تقدير  فيها  يتم  التي  الحاالت  عدا  فيما  سنوات 

لúوراق المالية والتي أخذت كضمانات للقروض، فإنه يتم تقييمها على أساس كل أسبوعين إال إذا كان هناك تذبذب جوهري في ا�سهم حيث 

يتم إجراء التقييم على أساس يومي. 

تقدير القيمة العادلة للضمانة ا¼ضافية وتحسينات الضمانة ا�خرى المحتفظ بها مقابل القروض والسلف موضحة فيما يلي: 

٣١ ديسمبر 2017 ٣١ ديسمبر 2018 ٣١ ديسمبر ٣١2018 ديسمبر 2017

ريال عماني باÿالفريال عماني  با¦الفدوالر أمريكي  با¦الفدوالر أمريكي  باÿالف

مقابل ما تجاوز استحقاقه ولم تنخفض قيمته

264,324١٠٣,١٦٩ممتلكات٢٦٧,٩٧١686,556

1,440١,١٣٣حقوق المساهمين٢,٩٤٣3,740

95,99023,664رهن تجاري61,465249,325

3,73212,348سيارات32,0739,693

9,4574,269ودائع ثابتة11,08824,564

374,943144,583ا�جمالي375,540973,878

مقابل ما تجاوز استحقاقه وانخفضت قيمته

22,89812,878ممتلكات33,44959,475

-26,84710,336-

239605سيارات1,571621

33,47313,483ا�جمالي35,02086,943

مقابل ما لم يتجاوز استحقاقه ولم تنخفض قيمته

668,050512,284ممتلكات1,330,6081,735,195

233,875222,760رهن تجاري578,597607,468

60,79629,740ودائع ثابتة77,247157,912

20,82346,645حقوق المساهمين121,15754,086

17,948٢٤,٠١٦سيارات٦٢,٣٧٩46,618

1,001,492٨٣٥,٤٤٥ا�جمالي٢,١٦٩,٩٨٧2,601,279

1,409,908٩٩٣,٥١١إجمالي الضمانات المحتفظ بها٢,٥٨٠,٥٤٨3,662,100
مخاطر السداد د١-٥ 

إدارة المخاطر المالية  (تابع) د 

تحليل تصنيف االئتمان  (تابع) د١-٣ 
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

١٦٧ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

مخاطر السداد هي مخاطر الخسارة التي تعزى إلى عجز الطرف اÿخر عن الوفاء بالتزاماته لدفع النقد أو تقديم الضمانات أو ا�صول ا�خرى كما 

.Úهو متفق عليه تعاقدي

عندما ال توجد مخاطر سداد، كما هو الحال عمومÚ للعمليات التجارية بالعمالت ا�جنبية، فإن البدء المتزامن للدفع وتسليم أجزاء المعاملة هو 

ممارسة شائعة بين أطراف المتاجرة (السداد الحر)، في مثل هذه الحاالت يجب تخفيف مخاطر السداد عبر تنفيذ دفع ثنائي للوصول إلى صافي 

االتفاقيات. 

التركيزات د١-٦ 

تنشأ التركيزات بمخاطر االئتمان عندما يشترك عدد من ا�طراف المقابلة في أنشطة عمل مشابهة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية 

أو تكون لهم خصائص اقتصادية مشابهة يمكن أن تؤثر على قدرتهم على الوفاء بااللتزامات التعاقدية بشكل مشابه بسبب التغيرات في 

الظروف االقتصادية والسياسية والظروف ا�خرى، وتشير التركيزات بمخاطر االئتمان إلى الحساسية النسبية �داء البنك تجاه التطورات التي تؤثر 

على مجال عمل معين أو موقع جغرافي معين.

من  مجموعات  أو  أفراد  مع  المفضلة  غير  المخاطر  تركيزات  لتجنب  ا¼قراض  أنشطة  تنويع  خالل  من  االئتمان  لمخاطر  تعرضه  بإدارة  البنك  يقوم 

العمالء في موقع جغرافي أو مجال محددين،  كما أنه يحصل على ضمانة مالئمة، يتم تقديم فيما يلي تركيزات مخاطر االئتمان ا¼جمالية:

٣١ ديسمبر 2017 ٣١ ديسمبر 2018

قروض 
وسلف  
وتمويل

مستحق من 
بنوك وإيداعات 

أخرى بسوق 
النقد

اàوراق المالية 
للديون

قروض وسلف 
وتمويل

مستحق من بنوك
وإيداعات أخرى 

بسوق النقد
ا�وراق المالية للديون

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني
باÿالف

ريال عماني
باÿالف

ريال عماني
باÿالف

التركيز حسب القطاع

٢٩,٨٨٥-41,168١,٤٨١,٠٩١-1,578,223شركات

--٦٦٧,١٤٠--762,437ا�فراد

372,570--484,515--الدولة

-         ١٠٥,٢٤٢-             -         121,845-             بنوك

2,340,660121,845525,683٢,١٤٨,٢٣١١٠٥,٢٤٢٤٠٢,٤٥٥

التركيز حسب الموقع

2,299,85054,342245,7912,143،61047,372214,251الشرق ا�وسط

27,0933,154-39,27060,5285,775أوروبا

4,128185,050-5,057274,117-أميركا الشمالية

-4,62126,642-1,5401,918آسيا

-7----أستراليا

2,340,660121,845525,6832،148,231105,242402,455

إدارة المخاطر المالية  (تابع) د 
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

التقرير السنوي لصحار الدولي ١٦٨٢٠١٨

٣١ ديسمبر 2017 ٣١ ديسمبر 2018

قروض وسلف 
وتمويل

مستحق من بنوك 
وإيداعات أخرى 

بسوق النقد
اàوراق المالية 

للديون
قروض وسلف 

وتمويل

مستحق من بنوك
وإيداعات أخرى بسوق 

النقد
ا�وراق المالية 

للديون

دوالر أمريكي 
با¦الف

دوالر أمريكي 
با¦الف

دوالر أمريكي 
با¦الف

دوالر أمريكي 
باÿالف

دوالر أمريكي
 باÿالف

دوالر أمريكي
 باÿالف

التركيز حسب القطاع

77,624-106,9293,846,990-4,099,281شركات

--1,732,831--1,980,355ا�فراد

967,714--1,258,481--الدولة

-           273,356-             -           316,480-             بنوك

6,079,636316,4801,365,4105,579,821273,3561,045,338

التركيز حسب الموقع

5,973,636141,147638,4185,520,822123,044556,497الشرق ا�وسط

70,3718,192-102,000157,21615,000أوروبا

10,722480,649-13,135711,992-أميركا الشمالية

-12,00369,200-4,0004,982آسيا

-            18-              -            --              أستراليا

6,079,636316,4801,365,4105،579،821273,3561,045,338

الرجوع إلى ب ٣ للتحليل حسب القطاع االقتصادي.

يتم قياس التركيز حسب الموقع بالنسبة للقروض والسلف استنادâ على موقع الشركة المالكة لúصل وهو ما له عالقة كبيرة مع موقع المقترض، 

يتم قياس التركيز حسب الموقع بالنسبة لúوراق المالية االستثمارية استنادâ إلى موقع مصدر الضمانة، يسعى البنك ¼دارة مخاطر االئتمان عبر تنويع 

 ،Úأنشطة ا¼قراض لتفادي التركيزات غير المرغوب فيها للمخاطر لدى البنك أو لدى العمالء بعملة معينة، كما أنه يحصل على ضمانة، متى كان ذلك مالئم

تحليل إجمالي مخاطر البنك مع القطاعات ذات العالقة مبين با¼يضاح رقم هـ.

مخاطر السيولة د٢ 

مخاطر السيولة هي مخاطر أن يواجه البنك صعوبة في مقابلة ارتباطاته التي تتم تسويتها عن طريق تقديم نقد أو أصل مالي آخر.

إدارة مخاطر السيولة  د٢-١ 

الغرض من منهج البنك ¼دارة مخاطر السيولة هو لضمان، ما أمكن ذلك، أنه لديه على الدوام سيولة كافية للوفاء بالتزاماته عند حلول موعد 

استحقاقها، تحت الظروف العادية والصعبة، بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة با¼ضرار بسمعة البنك، قام البنك بوضع سياسة/خطة 

الحاالت الطارئة للسيولة موافق عليها من قبل مجلس ا¼دارة لتسهيل إدارة السيولة. 

يتم إدارة مخاطر السيولة بالبنك عن طريق مراقبة عن كثب للفجوات بين ا�صول وااللتزامات ووضع سقف أعلى لهذه الفجوات.

تتلقى الخزينة المركزية معلومات من وحدات النشاط ا�خرى بخصوص وضع السيولة �صولها والتزاماتها المالية وتفاصيل التدفقات النقدية 

المتوقعة ا�خرى التي تنشأ من النشاط المستقبلي، من ثم تحتفظ الخزينة بمحفظة مكونة من أصول سائلة قصيرة ا�جل مكونة بشكل كبير 

من أوراق مالية استثمارية سائلة قصيرة ا�جل وقروض وسلف للبنك وتسهيالت أخرى داخلية لدى البنوك لضمان االحتفاظ بسيولة كافية داخل 

البنك، وفي هذه العملية يجب بذل العناية الالزمة لضمان أن البنك يلتزم بلوائح البنك المركزي.

يجري البنك اختبارات الضغط على السيولة على أساس االفتراضات التي وافقت عليها لجنة ا�صول وااللتزامات وأيضÚ وفقÚ لتوجيهات البنك 

المركزي العماني، تخضع جميع سياسات وإجراءات السيولة إلى المراجعة واالعتماد من جانب لجنة ا�صول وااللتزامات.

إدارة المخاطر المالية  (تابع) د  
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

١٦٩ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

إدارة المخاطر المالية  (تابع) د  

التعرض لمخاطر السيولة د٢-٢ 

الخطوط  مع  يتماشى  بما  يومي  أساس  على  رصدها  ويتم  المال  ورأس  العمالء  لودائع  والسلف  القروض  إجمالي  ا¼قراض وهو معدل  معدل 

ا¼رشادية التنظيمية، داخليÚ يتم وضع معدل ا¼قراض على أساس أكثر تحفظÚ مما هو مطلوب بموجب اللوائح، كما يقوم البنك أيضÚ بإدارة 

مخاطر السيولة لديه على أساس شهري برصد معدل صافي ا�صول السائلة إلى إجمالي ا�صول، لهذا الغرض فإن صافي ا�صول السائلة يعتبر 

على أنه يتضمن النقد وما يماثل النقد، وأوراق الدين المصنفة استثمار والتي تتمتع بسوق نشط وبه سيولة.

كانت تفاصيل معدل ا¼قراض والسيولة المقدم عنه التقرير كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ على النحو التالي: 

٣١ ديسمبر 2017 ٣١ ديسمبر 2018

معدل ا�قراض
معدل

السيولة
معدل

ا¼قراض
معدل

السيولة

 ٢٣,٤٩٪ ٨٣,١٤٪ ٢٢,٧١٪ ٧٨,٠٠٪المتوسط للسنة

 ٢٧,٤٠٪ ٨٤,٨٠٪ ٢٤,٨٣٪ ٧٩,١٧٪الحد ا�قصى للسنة

 ١٧,٠٤٪ ٨١,٥٤٪ ٢٠,٢٨٪ ٧٦,٢١٪الحد ا�دنى للسنة

كما يقوم البنك بمراقبة السيولة من خالل نسبة تغطية السيولة وصافي نسبة التمويل الثابت، نبين فيما يلي المستويات الحالية لهذه 

النسب.

٣١ ديسمبر 2017 ٣١ ديسمبر 2018

نسبة تغطية 
السيولة

صافي نسبة 
التمويل الثابت

نسبة تغطية 
السيولة

صافي نسبة 
التمويل الثابت

٪٩١,٣٠٪٢١٣,٥٣٪١٠٦,٣٣٪٢١٥,٤٠

يلخص الجدول أدناه ملمح استحقاق التزامات البنك في تاريخ التقرير استنادâ إلى ترتيبات الدفع التعاقدية، تم تحديد االستحقاقات التعاقدية 

لúصول وااللتزامات على أساس الفترة المتبقية في تاريخ قائمة المركز المالي إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي وهي ال تأخذ في االعتبار االستحقاقات 

الفعلية كما هو مشار إليها في تاريخ الودائع المحتفظ بها لدى البنك وتوفر ا�موال السائلة.

القيمة الدفترية
إجمالي التدفق 

االسمي
3-12 شهراًخالل ٣ أشهر

أكثر من عام 
واحد

 ٣١ ديسمبر 2018
ريال عماني

با¦الف
ريال عماني

با¦الف
ريال عماني 

با¦الف
ريال عماني 

با¦الف
ريال عماني 

با¦الف

التزامات غير مشتقة

722,061731,335111,094218,595401,646مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

1,818,3531,970,9671,032,784494,711443,472ودائع العمالء 

--84,66484,66484,664التزامات أخرى

35,39246,3183662,08443,868قروض ثانوية

Ðسندات قابلة للتحويل إلزامي-----

509--509509شهادات إيداع

2,660,9792,833,7931,228,908715,390889,495ا�جمالي 
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

التقرير السنوي لصحار الدولي ١٧٠٢٠١٨

31 ديسمبر 2017

القيمة الدفترية
ريال عماني

 باÿالف

إجمالي التدفق 
االسمي

ريال عماني
 باÿالف

خالل ٣ أشهر
ريال عماني

 باÿالف

â3-12 شهر
ريال عماني

 باÿالف

أكثر من عام 
واحد

ريال عماني 
باÿالف

التزامات غير مشتقة

718,619746,466183,305198,129365,032مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

1,642,8451,756,980872,311427,479457,190ودائع العمالء 

--31,45131,45131,451التزامات أخرى

35,39248,7683662,08446,318قروض ثانوية

Ú2,437-2,4022,437سندات قابلة للتحويل إلزامي-

18,51319,3191218,736571شهادات إيداع

2,449,2222,605,4211,087,445648,865869,111ا¼جمالي 

إجمالي التدفق القيمة الدفترية
أكثر من عام3-12 شهرâخالل ٣ أشهراالسمي

واحد

31 ديسمبر ٢٠١٨
دوالر أمريكي

باÿالف
دوالر أمريكي

باÿالف
دوالر أمريكي 

باÿالف
دوالر أمريكي

باÿالف
دوالر أمريكي

باÿالف

التزامات غير مشتقة

1,875,4831,899,571288,556567,7791,043,236مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

4,722,9955,119,3952,682,5561,284,9641,151,875ودائع العمالء 

--219,907219,907219,907التزامات أخرى

91,927120,3069505,413113,943قروض ثانوية

Ðسندات قابلة للتحويل إلزامي-----

1,322--1,3221,322شهادات إيداع

6,911,6347,360,5013,191,9691,858,1562,310,376ا�جمالي 

إجمالي التدفق القيمة الدفترية
أكثر من عام 3-12 شهرâخالل ٣ أشهراالسمي

واحد

31 ديسمبر 2017
دوالر أمريكي

باÿالف
دوالر أمريكي

باÿالف
دوالر أمريكي 

باÿالف
دوالر أمريكي

باÿالف
دوالر أمريكي 

باÿالف

التزامات غير مشتقة

1,866,5431,938,873476,117514,621948,135مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

4,267,1304,563,5842,265,7431,110,3351,187,506ودائع العمالء 

--81,69281,69281,692التزامات أخرى

91,927126,6709515,413120,306قروض ثانوية

Ú6,330-6,2396,330سندات قابلة للتحويل إلزامي-

48,08650,1793148,6651,483شهادات إيداع

ا¼جمالي 
6,361,6176,767,3282,824,5341,685,3642,257,431

يقوم البنك بإعداد تقرير فجوة السيولة لرصد مركز السيولة قصير ا�جل للبنك لúصول وااللتزامات المدرجة بالريال الُعماني وللفترة الزمنية 

المستحقة خالل شهر واحد،  يجب تسوية الفجوة عند توفر أدوات إعادة الشراء أو إعادة التمويل وعن خطوط االئتمان غير المستغلة أيضÚ، إن 

.Úوجدت، يجب التقرير عن هذه القائمة إلى لجنة ا�صول وااللتزامات شهري

إدارة المخاطر المالية  (تابع) د  

مخاطر السيولة (تابع) د٢ 

التعرض لمخاطر السيولة (تابع) د٢-٢ 
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

١٧١ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

مخاطر السوق د٣ 

مخاطر السوق هي تلك المخاطر التي تنشأ من التغيرات في معدالت الفائدة وأسعار ا�سهم ومعدالت صرف العمالت ا�جنبية وأسعار السلع، 

الغرض من إدارة مخاطر السوق هو إدارة والسيطرة على التعرض لمخاطر السوق في حدود معايير مقبولة في نفس الوقت الذي يتم فيه 

الحصول على أفضل عائد في ظل المخاطر.

قياس مخاطر السوق د٣-١ 

يقوم البنك بشكل رئيسي بمزاولة نشاط العقود الحالية واÿجلة وتبادل العمالت، وحيث يتم أخذ المراكز فقط لتعامالت العمالء فقد تم تقليص 

التعقيد بصورة أكبر، في ضوء ما ذكر أعاله يقوم البنك بقياس أو التحكم عن طريق وضع سقف وحدود للمعامالت، متى وكيفما دخل البنك 

في أدوات مالية مشتقة معقدة أكثر، سيكون لديه أنماط رفيعة المستوى وتقنيات لقياس مخاطر السوق تدعمها ضوابط الرقابة المناسبة.

إدارة مخاطر السوق د٣-٢ 

يفصل البنك في تعرضه لمخاطر السوق بين المحافظ للمتاجرة ولغير المتاجرة، تتضمن محافظ المتاجرة جميع المراكز الناشئة من المتاجرة 

بالسوق والوصول إلى مراكز الملكية بجانب ا�صول وااللتزامات المالية التي تدار على أساس القيمة العادلة.

يتم تحويل جميع مخاطر صرف العمالت ا�جنبية من جانب الخزينة المركزية إلى مجال المتاجرة، بناًء على ذلك فإن مركز صرف العمالت ا�جنبية 

يعامل كجزء من محفظة المتاجرة بالبنك �غراض إدارة المخاطر، تتم مراقبة وإدارة مخاطر العمالت ا�جنبية في البنك عن طريق تأسيس المكتب 

الوسيط لمراقبة مخاطر السوق، وتتم عملية إدارة هذه المخاطر من خالل تطبيق سياسة إدارة مخاطر السوق ووضع حدود لËطار الوظيفي 

المسموح  بالحد  ا¼خالل  وتقرير  المخاطر  بقوانين  ا¼خالل  تحليل  تقرير  العمالت،  المتعلقة بوضع  المخاطر  العمالت، وتحليل  تقرير وضع  كعمل 

للمتعامل المالي.

يتم تفويض السلطة الكلية لمخاطر السوق إلى لجنة ا�صول وااللتزامات، دائرة إدارة المخاطر مسؤولة عن وضع سياسات إدارة المخاطر المفصلة 

(التي تخضع إلى االعتماد من جانب لجنة ا�صول وااللتزامات ولجنة إدارة المخاطر بالمجلس)، تتم مراجعة سياسة مخاطر السوق بشكل دوري  

لتتماشى مع تطورات السوق.

التعرض لمخاطر معدالت الفائدة - المحافظ لغير المتاجرة د٣-٣ 

المالية،  لúدوات  العادلة  القيم  أو  المستقبلية  الربحية  تؤثر على  الفائدة  تغيرات في معدالت  احتمال وجود  الفائدة من  تنشأ مخاطر معدالت 

يتعرض البنك لمخاطر معدالت الفائدة نتيجة إلى عدم التماثل فيما بين إعادة تسعير معدالت الفائدة لúصول وااللتزامات.

معدل الفائدة الحقيقي (العائد الحقيقي) لúداة المالية هو المعدل المستخدم في احتساب القيمة الحالية والتي تنتج عنها القيمة الدفترية 

المدرجة  ا�داة  أو  متغير  معدل  ذات  �داة  حالي  ومعدل  المهلكة  بالتكلفة  مدرجة  ثابت  سعر  ذات  �داة  تاريخي  معدل  هو  المعدل  لúداة، 

العادلة.  بالقيمة 

الخطر الرئيسي الذي تتعرض له المحافظ لغير المتاجرة هو خطر الخسارة الناتجة من التقلبات في التدفقات النقدية المستقبلية أو في القيم 

الفائدة بصورة أساسية عبر رصد فجوات معدالت  إدارة مخاطر معدالت  تتم  بالسوق،  الفائدة  التغير في معدالت  المالية بسبب  لúداة  العادلة 

إدارة المخاطر المالية  (تابع) د  

مخاطر السيولة (تابع) د٢ 

التعرض لمخاطر السيولة (تابع) د٢-٢ 
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

التقرير السنوي لصحار الدولي ١٧٢٢٠١٨

الفائدة، لجنة ا�صول وااللتزامات هي الجهة المكلفة برصد االلتزام بهذه الحدود يساعدها في ذلك دائرة المخاطر في ا�نشطة اليومية للرصد، 

ملخص لمركز فجوة معدل الفائدة بالبنك بالنسبة للمحافظ لغير المتاجرة مقدم في هذا ا¼يضاح، كذلك يقوم البنك بتقييم مخاطر الفائدة 

عن طريق تقييم التأثيرات المترتبة على التقلبات في أسعار الفائدة (من منظور العوائد ومنظور القيمة االقتصادية) طبقÚ لتوجيهات لجنة بازل 

-٢ من قبل البنك المركزي الُعماني وذلك بتطبيق صدمة معدل الفائدة بواقع ٢٠٠ نقطة أساس وأخذ التدابير لتقليل هذه التأثيرات، أيضÚ يقوم 

البنك بتقييم التأثيرات المترتبة على صدمة معدل فائدة العوائد ٥٠ و ١٠٠ و ٢٠٠ نقطة أساس.

كان مركز حساسية سعر الفائدة استنادâ إلى ترتيبات إعادة تسعير تعاقدية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ على النحو التالي:

معدل 
الفائدة
الفعلي
السنوي

خالل ثالثة 
أشهر

من ٤ إلى ١٢ 
ñشهر

أكثر من عام 
واحد

غير معرض 
لمخاطر أسعار 

المجموعالفائدة

ريال عماني ٪31 ديسمبر 2018
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني
 با¦الف

ريال عماني
 با¦الف

اàصول

50571,95172,456 -   -0,01نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية

13,511121,403-4,15106,3521,540مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد

5,381,007,253401,231825,26318,1832,251,930صافي قروض وسلف وتمويل

2,86331,23331,014135,20435,318532,769استثمارات 

19,67619,676----ممتلكات ومعدات وتركيبات 

2,900 2,900----العقارات االستثمارية

45,26945,269-          -          --أصول أخرى

1,444,838433,785960,972206,8083,046,403إجمالي اàصول

االلتزامات وحقوق المساهمين

7,732722,061-3,73531,454182,875مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

2,68271,725406,962366,340773,3261,818,353ودائع العمالء 

84,66484,664----التزامات أخرى

35,00039235,392--7,00قروض ثانوية

------سندات قابلة للتحويل إلزامية

5009509--4,75شهادات إيداع

385,424385,424-          -          -           -حقوق المساهمين

803,179589,837401,8401,251,5473,046,403مجموع االلتزامات وحقوق المساهمين

-        (1,044,739)559,132(156,052)641,659الفجوة 

-        -        641,659485,6071,044,793الفجوة التراكمية 

إدارة المخاطر المالية  (تابع) د  

مخاطر السوق (تابع) د٣ 

التعرض لمخاطر معدالت الفائدة - المحافظ لغير المتاجرة  (تابع) د٣-٣ 
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

١٧٣ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

كان مركز حساسية سعر الفائدة استنادâ إلى ترتيبات إعادة تسعير تعاقدية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ على النحو التالي:

معدل الفائدة
الفعلي
السنوي

من ٤ إلى ١٢ خالل ثالثة أشهر
âشهر

أكثر من عام 
واحد

غير معرض 
لمخاطر أسعار 

الفائدة
المجموع

٪31 ديسمبر 2018
ريال عماني 

باÿالف
ريال عماني 

باÿالف
ريال عماني 

باÿالف
ريال عماني 

باÿالف
ريال عماني

باÿالف

اàصول

505181,819182,324 -   -0,01نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية

32,038104,203--2,5172,165مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد

5,17864,822409,297820,7553,8742,098,748صافي قروض وسلف وتمويل

2,33254,90044,24994,75919,833413,741استثمارات 

17,10917,109----ممتلكات ومعدات وتركيبات 

2,900 2,900----العقارات االستثمارية

23,79323,793-          -          --أصول أخرى

1,191,887453,546916,019281,3662,842,818إجمالي اàصول

االلتزامات وحقوق المساهمين

33,744718,619-2,91594,80090,075مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

2,64188,147384,616375,842694,2401,642,845ودائع العمالء 

31,45131,451----التزامات أخرى

35,00039235,392--7,00قروض ثانوية

192,402-٢,٣٨٣-4,50سندات قابلة للتحويل إلزامية

18,5001318,513--٤,٠٠شهادات إيداع

393,596393,596-          -          -           -حقوق المساهمين

782,947477,074429,3421,153,4552,842,818مجموع االلتزامات وحقوق المساهمين

-        (872,089)486,677(23,528)408,940الفجوة 

-        -        408,940385,412872,089الفجوة التراكمية 

إدارة المخاطر المالية  (تابع) د  

مخاطر السوق (تابع) د٣ 

التعرض لمخاطر معدالت الفائدة - المحافظ لغير المتاجرة  (تابع) د٣-٣ 
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

التقرير السنوي لصحار الدولي ١٧٤٢٠١٨

معدل الفائدة
الفعلي
السنوي

خالل ثالثة 
أشهر

من ٤ إلى ١٢ 
ñشهر

أكثر من عام 
واحد

غير معرض 
لمخاطر أسعار 

الفائدة
المجموع

31 ديسمبر 2018
٪

دوالر أمريكي 
با¦الف

دوالر أمريكي 
با¦الف

دوالر أمريكي 
با¦الف

دوالر أمريكي 
با¦الف

دوالر أمريكي 
با¦الف

اàصول

1,311186,886188,197--0,01نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية

35,093315,332-4,15276,2394,000مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد

5,382,616,2431,042,1582,143,53947,2295,849,169صافي قروض وسلف وتمويل

860,34580,556351,17991,7361,383,816     2,86استثمارات 

51,10751,107----ممتلكات ومعدات وتركيبات 

7,5327,532----العقارات االستثمارية

117,582117,582-             -           -            -أصول أخرى

3,752,8271,126,7142,496,029537,1657,912,735-إجمالي اàصول

االلتزامات وحقوق المساهمين

20,0831,875,483-3,731,380,400475,000مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

2,68705,7791,057,044951,5332,008,6394,722,995ودائع العمالء 

219,907219,907----التزامات أخرى

90,909١,٠١٨٩١,٩٢٧--7,00قروض ثانوية

---0--سندات قابلة للتحويل إلزامية

1,299231,322--4,75شهادات إيداع

1,001,1011,001,101-           -             -           -حقوق المساهمين

2,086,1791,532,0441,043,7413,250,7717,912,735مجموع االلتزامات وحقوق المساهمين

-           (2,713,606)1,452,288(405,330)1,666,648الفجوة 

-            -            1,666,6481,261,3182,713,606الفجوة التراكمية 

إدارة المخاطر المالية  (تابع) د  

مخاطر السوق (تابع) د٣ 

التعرض لمخاطر معدالت الفائدة - المحافظ لغير المتاجرة  (تابع) د٣-٣ 

Arabic.indd   174 3/25/19   11:04 AM



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

١٧٥ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

معدل الفائدة
الفعلي
السنوي

من ٤ إلى ١٢ خالل ثالثة أشهر
âشهر

أكثر من عام 
واحد

غير معرض 
لمخاطر أسعار 

المجموعالفائدة

%31 ديسمبر 2017
دوالر أمريكي 

باÿالف
دوالر أمريكي 

باÿالف
دوالر أمريكي 

باÿالف
دوالر أمريكي

باÿالف
دوالر أمريكي

باÿالف

ا�صول

1,312472,257473,569--01 ,0نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية

83,215270,657--2,51187,442مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد

5,172,246,2911,063,1092,131,83110,0635,451,294صافي قروض وسلف وتمويل

2,33662,078114,932246,12751,5151,074,652استثمارات 

44,43944,439----ممتلكات ومعدات وتركيبات 

7,5327,532----العقارات االستثمارية

61,80061,800-             -           -            -أصول أخرى

3,095,8111,178،0412,379,270730,8217,383,943-إجمالي ا�صول

االلتزامات وحقوق المساهمين

87,6471,866,543-2,911,544,935233,961مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

2,64488,694999,003976,2131,803,2204,267,130ودائع العمالء 

81,69281,692----التزامات أخرى

90,909١,٠١٨٩١,٩٢٧--7,00قروض ثانوية

٤٩٦,٢٣٩-٦,١٩٠-4,50سندات قابلة للتحويل إلزامية

48,0523448,086--٤،٠٠شهادات إيداع

١,٠٢٢,٣٢٦١,٠٢٢,٣٢٦-           -             -           -حقوق المساهمين

٢,٠٣٣,٦٢٩١,٢٣٩,١٥٤١,١١٥,١٧٤٢,٩٩٥,٩٨٦٧,٣٨٣,٩٤٣مجموع االلتزامات وحقوق المساهمين

-           (٢,٢٦٥,١٦٥)١,٢٦٤,٠٩٦(٦١,١١٣)١,٠٦٢,١٨٢الفجوة 

-            -            ١,٠٦٢,١٨٢١,٠٠١,٠٦٩٢,٢٦٥,١٦٥الفجوة التراكمية 

للمبادأة  ا¼قراض  وتعهدات  محافظ  تصفيف  وإعادة  للسنة  الفائدة  معدالت  في  التحركات  عن  نظر  وجهات  بأخذ  الفائدة  معدالت  مخاطر  تدار 

وتقليص أية آثار سلبية، الممارسة المعيارية الحالية المتاحة في ُعمان هي معدل االئتمان ٢٨ يومÚ من البنك المركزي الُعماني، المتوسط المرجح 

للفوائد على القروض وتكلفة ا¼يداعات للسنة مبينة فيما يلي:
 

ديسمبرنوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو إبريل مارس فبراير يناير2018

--5,30٪5,29٪5,28٪5,25٪5,24٪5,23٪5,17٪5,16٪5,19٪5,21٪معدل ا¼يداع

--1,81٪1,79٪1,76٪1,73٪1,72٪1,70٪1,67٪1,64٪1,70٪1,67٪معدل ا¼قراض

ديسمبرنوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو إبريلمارس فبراير يناير2017

5,20 ٪5,22 ٪5,19٪5,19٪5,16٪5,16٪5,12٪5,13٪5,12٪5,12٪5,12٪5,10٪معدل ا¼يداع

1,67 ٪1,68 ٪1,67٪1,67٪1,67٪1,68٪1,62٪1,61٪1,60٪1,60٪1,59٪1,58٪معدل ا¼قراض

إدارة مخاطر أسعار الفائدة تعتبر أحد أهم عناصر إدارة مخاطر السوق في البنوك، تنشأ مخاطر أسعار الفائدة أساسÚ من فجوات بين ا�صول 

القيمة  وتوجه  الربحية»  وهما «توجه  بالبنك،  الفائدة  أسعار  مخاطر  ¼دارة  أساسيتان  طريقتان  توجد  لها،  الممولة  تسعيرها  المعاد  وااللتزامات 

إدارة المخاطر المالية  (تابع) د  

مخاطر السوق (تابع) د٣ 

التعرض لمخاطر معدالت الفائدة - المحافظ لغير المتاجرة  (تابع) د٣-٣ 
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

التقرير السنوي لصحار الدولي ١٧٦٢٠١٨

االقتصادية»، يتم تقييم مخاطر أسعار الفائدة على أساس تأثير صدمة التقلبات في أسعار الفائدة على ربحية ورأسمال البنك.

 

هذا  يهدف  للبنك،   الفائدة  أرباح  صافي  على  وااللتزامات  ا�صول  في  الفائدة  أسعار  في  تقلبات  تأثير (صدمة)  فهم  على  الربحية  توجه  يعتمد 

التوجه إلى قياس إمكانية البنك على تحمل هذا االنخفاض في صافي أرباح الفائدة. 

كما تؤثر تقلبات أسعار الفائدة على القيمة الحالية �صول البنك والتزاماته، يعتمد «توجه القيمة االقتصادية» على القيمة الحالية �صول البنك 

والتزاماته ويقدر اÿثار التي تتركها تقلبات في أسعار الفائدة على المدى الطويل، يركز هذا التوجه على مدى تأثير القيمة االقتصادية �صول 

والتزامات والتغير في الحركة في معدالت الفائدة ويعكس أثر التقلبات في أسعار الفائدة على القيمة االقتصادية للمؤسسة. 

توصي معاهدة بازل ٢ بأن يقوم البنك بتقييم التأثيرات المترتبة على التقلبات في أسعار الفائدة في حالة وجود صدمة بواقع ٢٠٠ نقطة أساس، 

يبين الجدول أدناه هذه التأثيرات على عوائد ورأسمال البنك.

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 312018 ديسمبر 312018 ديسمبر 2017

دوالر أمريكي
 باÿالف

دوالر أمريكي 
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
باÿالف

61,30951,494صافي إيرادات الفوائد(متضمنه التمويل ا�سالمي)133,750159,244

426,585444,072إجمالي رأس المال النظامي (إيضاح د ٥-١)1,153,4331,108,013

على أساس صدمة تقلبات أسعار الفائدة بواقع  ٥٠ نقطة أساس

2,4871,923تأثير صدمة تقلبات معدالت الفائدة بواقع ٥٠ نقطة أساس4,9956,460

3,73 ٪4,06 ٪نسبة التأثير على صافي إيرادات الفائدة ٤,٠٦ ٪٣,٧٣ ٪

0,43 ٪0,58 ٪نسبة التأثير على رأس المال٠,٥٨ ٪٠,٤٣ ٪

 

على أساس صدمة تقلبات أسعار الفائدة بواقع  ١٠٠ نقطة أساس

3,846٪ 4,97٪تأثير صدمة تقلبات معدالت الفائدة بواقع ١٠٠ نقطة أساس12,919 9,990٪ ٪

7,47٪8,11 ٪ نسبة التأثير على صافي إيرادات الفائدة8,11 7,47٪ ٪

0,85٪7 1,1 ٪ نسبة التأثير على رأس المال1,17 0,87٪ ٪

 

على أساس صدمة تقلبات أسعار الفائدة بواقع  ٢٠٠ نقطة أساس

7,692٪9,948٪ تأثير صدمة تقلبات معدالت الفائدة بواقع ٢٠٠ نقطة أساس25,839 19,719٪ ٪

 14,94 ٪16,23 ٪نسبة التأثير على صافي إيرادات الفائدة16,23 14,94٪ ٪

 1,73 ٪2,33 ٪نسبة التأثير على رأس المال2,33 1,73٪ ٪

التعرض لمخاطر السوق اàخرى  د٣-٤ 

مخاطر أسعار االستثمار هي مخاطر االنخفاض في القيمة السوقية لمحفظة البنك نتيجة انخفاض القيمة السوقية لالستثمارات الفردية، وتقع 

التنفيذية  واللجنة  االستثمار  إدارة  لجنة  إشراف وتوجيهات  تحت  بالبنك  االستثمار  عاتق قسم  االستثمارات على  أسعار  إدارة مخاطر  مسؤولية 

بالمجلس، وتحكم استثمارات البنك سياسة االستثمارات وسياسة المخاطر المعتمدة من مجلس ا¼دارة، تتم مراقبة تصنيف وأسعار ا�دوات 

بانتظام وتتخذ ا¼جراءات الضرورية لتقليل التعرض للمخاطر، ويتم إعادة تقييم كل المحفظة بانتظام وفق أسعار ا¼قفال بالسوق للتأكد من أن 

الخسائر غير المحققة، إن وجدت، بسبب انخفاض القيمة السوقية لالستثمار عن تكلفتها تبقى في نطاق المقاييس المقبولة المحددة بسياسة 

االستثمار للبنك، 

إدارة المخاطر المالية  (تابع) د  

مخاطر السوق (تابع) د٣ 

التعرض لمخاطر معدالت الفائدة - المحافظ لغير المتاجرة  (تابع) د٣-٣ 
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

١٧٧ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

نسبة التغير في القيمة العادلة +/- ٥٪الورقة المالية حسب البلد

31 ديسمبر 2018
ريال عماني با¦الف

31 ديسمبر 2017
ريال عماني باÿالف

176-دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

494440سلطنة عمان

55دول مجلس التعاون الخليجي ا�خرى

نسبة التغير في القيمة العادلة +/- ٥٪الورقة المالية حسب البلد

31 ديسمبر 2018
دوالر أمريكي با¦الف

31 ديسمبر 2017
دوالر أمريكي باÿالف

457-دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

2831,143 ,1سلطنة عمان

1313دول مجلس التعاون الخليجي ا�خرى

مخاطر العملة

مخاطر العمالت هي المخاطر التي تنشأ من تقلب قيمة ا�داة المالية بسبب التغيرات في معدالت صرف العمالت ا�جنبية، قام مجلس ا¼دارة 

بوضع حدود للمراكز المفتوحة الكلية وللمراكز المفتوحة لكل العملة، تتضمن حدود المراكز المفتوحة مراكز مفتوحة مبيتة ومراكز مفتوحة 

الحدود  إطار  في  المراكز  على  المحافظة  لضمان  تغطية  استراتيجيات  استخدام  ويتم  يومي  نحو  على  المفتوحة  المراكز  رصد  يتم  لحظية، 

الموضوعة، لدى البنك صافي التعرض التالي للمخاطر بالعمالت ا�جنبية:

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018 

االلتزاماتاàصول
الصافي

 (التزامات)/
أصول

االلتزاماتا�صول
الصافي

 (التزامات)/
أصول

(282,447)2,215,4922,497,939(251,745)2,752,6423,004,388دوالر أمريكي

147,316147,29818111,144111,12915يورو

(146,599)125,07648,12276,954171,370317,969درهم إماراتي

(16,897)52,42651,4111,0159,000,0009,016,897ين ياباني

8,4798,464154,7774,75027جنيه إسترليني

12,95719612,7617,796867,710روبية هندية

8882,358عمالت أخرى

مراكز العملة ا�جنبية المفتوحة للبنك هي نتيجة التقلبات في أسعار صرف العمالت ا�جنبية السائدة على مركزه المالي وتدفقاته النقدية، يقوم 

المجلس بوضع الحدود لمستوى التعرض للمخاطر حسب العملة و¼جمالي المراكز الليلية واليومية التي يتم رصدها على نحو يومي. 

إدارة المخاطر المالية  (تابع) د  

مخاطر السوق (تابع) د٣ 

التعرض لمخاطر السوق اàخرى (تابع) د٣-٤ 
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

التقرير السنوي لصحار الدولي ١٧٨٢٠١٨

المخاطر التشغيلية د٤ 

للبنك  الداخلية  العمليات  في  فشل  أو  كفاية  عدم  عن  الناشئة  المباشرة  غير  أو  المباشرة  الخسارة  مخاطر  بأنها  التشغيلية  المخاطر  تعرف 

وموظفيه وتقنياته وبنيته التحتية أو من العوامل الخارجية وال تتضمن مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة.

وا¼جراءات  وا�نظمة  الرقابة  أنظمة  وضع  طريق  عن  للبنك  المالية  الخسائر  تفادي/تقليل  أجل  من  التشغيلية  المخاطر  إدارة  إلى  البنك  يهدف 

الضرورية، ويدرك البنك أهمية تفادي إجراءات الرقابة المفرطة التي تؤثر على ا¼بداع وأعمال وأرباح البنك با¼ضافة إلى زيادة التكاليف، وتبعÚ لذلك، 

يهدف البنك ¼دارة فعالة للمخاطر التشغيلية من خالل زيادة الرقابة ووضع إطار �نظمة وطرق الحوكمة بشكل جيد.

المسؤولية ا�ساسية عن وضع وتنفيذ الضوابط التي تعالج المخاطر التشغيلية مسندة إلى ا¼دارة العليا داخل كل وحدة نشاط، يدعم هذه 

المسؤولية تطوير المعايير العامة للبنك في المجاالت التالية:

وجود تسلسل إداري واضح ومحدد  •

وجود تفويضات وتوزيع الصالحيات بشكل جيد  •

الفصل المناسب للمهام والتفويض بالمعامالت من خالل نظام الصانع المدقق ومصفوفة الصالحيات  •

تسوية الملكية وورصد الحسابات  •

توثيق الضوابط وا¼جراءات  •

االلتزام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية ا�خرى  •

متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تتم مواجهتها وكفاية الضوابط وا¼جراءات للتعامل مع هذه المخاطر التي تم تحديدها  •

متطلبات التقارير عن الخسائر التشغيلية وإطالق حوادث الخسائر التشغيلية وإجراءات العالج المقترحة  •

وضع خطط الطوارئ  •

التدريب وتنمية المهارات والتطوير المهني  •

المعايير ا�خالقية والتجارية  •

تخفيف المخاطر متضمنة التأمين متى كان ذلك فعاالً.  •

االلتزام بمعايير البنك لقسمي الصيرفة التقليدية وا¼سالمية يدعمها برنامج مراجعات دورية يتم القيام بها من جانب التدقيق الداخلي، تتم 

مناقشة النتائج التي يتوصل إليها التدقيق الداخلي مع إدارة وحدة النشاط المتعلقة بها مع ملخصات يتم تقديمها إلى لجنة التدقيق وا¼دارة 

وسياسات  التشغيلية  المخاطر  إدارة  سياسة  وضع  طريق  عن  وذلك  التشغيلية  المخاطر  ¼دارة  شامًال   Úنظام كذلك  البنك  طبق  بالبنك،  العليا 

البيانات  قاعدة  بفقدان  التشغيلية  المخاطر  إطار  وصيانة  الخسارة  حدث  عن  با¼بالغ  التشغيلية  المخاطر  وإطار  الذاتي  التقييم  ورقابة  المخاطر 

لكافة  الذاتي  التقييم  ورقابة  للمخاطر   Úتقييم وأجرى  الذاتي  التقييم  ورقابة  مخاطر  نموذج   Úداخلي البنك  طور  الذاتي،  التقييم  ورقابة  ومخاطر 

البشرية  والموارد  والودائع  البطاقات  وعمليات  والخزينة  بالتجزئة  المصرفية  الخدمات  للشركات  المصرفية  الخدمات  الرئيسية:  العمل  أنشطة 

الدفع  ووحدة  االئتمان،  وإدارة  المعلومات،  وتكنولوجيا  القانونية،  والشؤون  واالمتثال،  فرع  وعمليات  وا¼دارية  ا¼لكترونية،  المصرفية  والخدمات 

إلخ، وحدد البنك كذلك مؤشرات المخاطر الرئيسية للمخاطر التشغيلية في ا�نشطة الرئيسية للبنك ووضع عتبة الحدود التي تتم مراقبتها 

شهريÚ لقياس مستوى المخاطر وإدارته. 

إدارة المخاطر المالية  (تابع) د   
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

١٧٩ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

إدارة رأس المال د٥ 

رأس المال النظامي د٥-١ 

المتطلبات  لتنفيذ  مجمله،  في  للبنك  المال  رأس  متطلبات  ورصد  بوضع  الُعماني  المركزي  البنك  وهي  للبنك  ا�ساسية  الرقابية  الجهة  تقوم 

ا�صول  ¼جمالي  بالنسبة  المال  رأس  ¼جمالي  المقررة  بالنسبة  االحتفاظ  الحالي  الوقت  في  الُعماني  المركزي  البنك  يتطلب  المال  لرأس  الحالية 

المرجحة بالمخاطر، يقوم البنك باحتساب متطلبات رأس المال بالنسبة لمخاطر السوق ومخاطر التشغيل استنادâ إلى النموذج الموضوع من 

جانب البنك المركزي الُعماني كما يلي:

•  مطالبات مقابل جهات سيادية في العمالت الوطنية ذات الصلة – ال شيء.

•  مطالبات مقابل جهات سيادية في العمالت ا�خرى – المخاطر المرجحة ١٠٠٪ بموجب البنك المركزي العماني.

•  قروض ا�فراد والشركات- في غياب نموذج تصنيف ائتمان يتم استخدام ترجيح ١٠٠٪.

•  البنود خارج الميزانية العمومية -  حسب عوامل تحويل االئتمان والمخاطر المرجحة حسب البنك المركزي الُعماني.

يتم تصنيف رأس المال النظامي للبنك إلى ثالث فئات:

•  رأسمال الفئة-١ ويتضمن رأس المال ا�سهم العادية وعالوة ا¼صدار والسندات الدائمة (التي يتم تصنيفها على أنها أوراق مالية مبتكرة في 

الفئة-١) وا�رباح المحتجزة واحتياطي صرف العمالت ا�جنبية وحقوق ا�قلية بعد خصم الشهرة وا�صول غير الملموسة والتسويات التنظيمية 

ا�خرى المتعلقة بالبنود الواردة في حقوق الملكية ولكن تتم معامالتها بصورة مختلفة بالنسبة �غراض كفاية رأس المال.

•  رأسمال الفئة-٢ ويتضمن االلتزامات الثانوية المؤهلة والمخصص التجميعي لالنخفاض في القيمة وعنصر احتياطي القيمة العادلة المتعلق 

بالمكاسب غير المحققة أو بأدوات حقوق الملكية المصنفة على أنها متاحة للبيع. 

يتم تطبيق مختلف الحدود على عناصر قاعدة رأس المال، يجب أن ال يتجاوز مبلغ ا�وراق المالية المبتكرة في الفئة-١ نسبة ١٥ في المائة من 

إجمالي رأسمال الفئة-١ ويجب أن ال يزيد رأس المال المؤهل في الفئة-٢ عن الفئة-١ كما يجب أن ال تزيد القروض الثانوية �جل المؤهلة ٥٠ في 

المائة من رأسمال الفئة-١، كما أن هناك قيودâ على مبلغ إجمالي مخصصات االنخفاض في القيمة التي يتم إدراجها كجزء من رأسمال الفئة-٢. 

تتضمن الخصومات ا�خرى من رأس المال القيم الدفترية لالستثمارات في شركات تابعة ال يتم إدراجها ضمن التجميع القانوني واستثمارات في 

رأسمال بنوك وبنود تنظيمية أخرى.

يتم تصنيف العمليات التشغيلية المصرفية على أنها إما مجاالت متاجرة أو مجاالت أعمال مصرفية وا�صول مرجحة بالمخاطر ويتم تحديدها 

وفقÚ للمتطلبات المحددة التي تسعى لعكس المستويات المختلفة للمخاطر المصاحبة لúصول والقرض للمخاطر خارج الميزانية العمومية. 

للنشاط  المستديم  المستقبلي  والتطور  والسوق  والدائن  المستثمر  ثقة  على  للمحافظة  قوية  رأسمال  بقاعدة  االحتفاظ  هي  البنك  سياسة 

بين  توازن  على  المحافظة  إلى  الحاجة  بإدراج  البنك  يقوم  كما  المساهمين  عائدات  على  المال  رأس  مستوى  أثر  تحديد   Úأيض يتم  كما  التجاري، 

العائدات ا�على التي قد تكون ممكنة مع نسبة مديونية أكبر والمزايا وا�من الذين يمكن تحملهما من جانب مركز مالي قوي.   

والغرض  العمومية  الميزانية  بأصول  المال  رأس  بين  يربط  والذي  المخاطر  المال  رأس  معدل  هو  المال  رأس  كفاية  لقياس  الدولي  المعيار  إن 

لنطاق واسع من المخاطر. Úوفق Úللمخاطر خارج الميزانية العمومية مرجح

إدارة المخاطر المالية  (تابع) د   
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

التقرير السنوي لصحار الدولي ١٨٠٢٠١٨

تم حساب معدل رأس المال المخاطر طبقÚ ¼رشادات بنك التسويات الدولية لكفاية رأس المال كما يلي:

31 ديسمبر
2017

31 ديسمبر
2018

31 ديسمبر
2018

31 ديسمبر
   2017

دوالر أمريكي 
باÿالف

دوالر أمريكي 
با¦الف

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني
باÿالف

رأس المال الفئة-١

198,265178,465رأس المال العادي463,545514,974

18,03717,607عالوة إصدار ا�سهم45,73246,849

24,37521,438االحتياطي القانوني55,68363,312

988988احتياطي عام2,5662,566

-7,000احتياطي قرض ثانوي18,182-

26,98763,728ا�رباح المحتجزة @165,52970,096

(784)(2,133)خسائر القيمة العادلة  (5,540)(2,036)

731,017710,439273,519281,442

100,000100,000ا�وراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم 259,740259,740١

373,519381,442ا¼جمالي 990,757970,179

رأس المال الفئة-٢

25,06225,187مخصص انخفاض في القيمة على أساس المحفظة65,42165,096

460أرباح القيمة العادلة15610

28,00035,000قرض ثانوي90,90972,727

6,190-Ú2,383-سندات قابلة للتحويل إلزامي

53,06662,630ا¼جمالي162,676137,833

426,585444,072مجموع رأس المال النظامي1,153,4331,108,012

اàصول المرجحة بالمخاطر

2,679,3062,597,309مخاطر االئتمان ومخاطر السوق6,746,2576,959,236

157,920140,106مخاطر التشغيل363,912410,182

2,837,2262,737,415مجموع اàصول المرجحة بالمخاطر7,110,1697,369,418

معدل كفاية رأس المال

 ٪ 16,22 ٪ 15,04
مجموع رأس المال النظامي معبر عنه كنسبة مئوية من إجمالي ا�صول 

16,22 ٪ 15,04 ٪ المرجحة بالمخاطر

 ٪ 13,93 ٪ 13,16
مجموع رأسمال الفئة-١ معبر عنه كنسبة مئوية من إجمالي ا�صول المرجحة 

13,93 ٪13,16 ٪ بالمخاطر

 ٪ 10,28 ٪ 9,64 ٪ 9,64 ٪ 10,28

@ ا�رباح المحتجزة لعام ٢٠١٨ هي بعد استبعاد توزيعات ا�رباح النقدية بمقدار ١١,٨٩٥,٩٠٠ ريال عماني (٢٠١٧: ٨,٩٢٣,٢٥٠ ريال عماني)، كما هو موضح 

في ب ٢٥. 

يتم احتساب معدل كفاية رأس المال وفقÚ لمتطلبات معاهدة بازل ٢ المطبقة بالبنك المركزي، ا¼فصاحات المطلوبة بموجب بازل ٣ والتعميم 

رقم ب م ١١١٤ المؤرخ ١٧ نوفمبر ٢٠١٣ الصادر عن البنك المركزي العماني متاحة في القسم المتعلق باالستثمار على الموقع ا¼لكتروني للبنك.

إدارة المخاطر المالية  (تابع) د   
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

١٨١ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

المعلومات القطاعية هـ 

 Úتم عرض المعلومات القطاعية فيما يتعلق بالقطاعات التشغيلية للبنك، �غراض إدارية، يتم تنظيم البنك في ستة قطاعات تشغيلية وفق

للمنتجات والخدمات كالتالي:

• الخدمات المصرفية للشركات متضمنة القروض والودائع من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعمالء والتمويل التجاري،

•  تشتمل الخدمات المصرفية للتجزئة القروض إلى والودائع من عمالء التجزئة وبطاقات االئتمان وتسهيالت تحويل ا�موال. 

•  الحكومة والتمويل المشترك للمشاريع يشمل القروض إلى وودائع من الحكومة والمؤسسات المالية، وتمويل المشاريع والقروض المشتركة.

•  تشمل االستثمارات استثمارات العقارات، ومراسل والخدمات المصرفية االستثمارية.

•  الخزانة تشمل وظيفة الخزانة لدى البنك.

ضريبة  ومصروف  المحفظة  قيمة  انخفاض  مخصصات  تكلفة  وتمتص  التسعير  لتحويل  المعتبرة  الموارد  مجموع  ويشمل  الرئيسي  •  المركز 

الدخل.

•  الصيرفة ا¼سالمية متضمنة أنشطة التمويل ا¼سالمي والحسابات الجارية وحسابات االستثمار غير المقيدة ومنتجات وخدمات أخرى للشركات 

وا�فراد وفقÚ لمبادئ الشريعة.

 يراقب الرئيس التنفيذي نتائج التشغيل من وحدات أعمالها بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد وتقييم ا�داء. 

يتم تقييم  قطاع ا�داء على أساس صافي الربح أو الخسارة قبل ضريبة الدخل، تدار ضرائب الدخل على أساس البنك وال تخصص لقطاعات 

التشغيل.

تسجل إيرادات الفوائد بالصافي �ن الرئيس التنفيذي في المقام ا�ول يعتمد على صافي إيرادات الفوائد كقياس ا�داء وليس على إجمالي 

الدخل والمصروفات. 

يتم إجراء أسعار التحويل بين القطاعات العاملة بشكل متحفظ وبطريقة مماثلة للمعامالت مع أطراف ثالثة.

ال توجد إيرادات من المعامالت مع عميل خارجي واحد أو طرف مقابل بلغت ١٠٪ أو أكثر من إجمالي إيرادات البنك في عام ٢٠١٧ أو ٢٠١٨. 

@مؤسسات مالية وتمويل مشترك للمشاريع 
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

التقرير السنوي لصحار الدولي ١٨٢٢٠١٨

31 ديسمبر ٢٠١٨

الخدمات 
المصرفية

لöفراد

الخدمات 
المصرفية 
للشركات

مؤسسة 
حكومية 

ومؤسسات 
مالية 

وتمويل 
مشترك 

للمشاريع@

الخزينةاستثمارات
المركز 

الرئيسي
الصيرفة 
ا�سالمية

المجموع

بيان الدخل
ريال عماني 

با¦الف
ريال عماني 

با¦الف
ريال عماني 

با¦الف
ريال عماني 

با¦الف
ريال عماني 

با¦الف
ريال عماني 

با¦الف
ريال عماني 

با¦الف
ريال عماني 

با¦الف

130,323--37,28058,59817,52094115,984إيرادات الفوائد

(73,672)--(7,499)(1,203)(11,404)(36,023)(17,543)مصروفات الفوائد

56,651--8,485(262)19,73722,5756,116صافي إيرادات الفوائد 

صافي ا�يرادات من التمويل 
وأنشطة االستثمار 

------4,6584,658

62333,129-4,9099,5072,8861,97613,228إيرادات تشغيل أخرى

5,28194,438-24,64632,0829,0021,71421,713إجمالي إيرادات تشغيل

(39,885)(3,626)(1,100)(2,267)(1,876)(1,776)(8,568)(20,672)إجمالي مصروفات التشغيل

1,65554,553(1,100)19,446(162)3,97423,5147,226صافي إيرادات التشغيل

انخفاض قيمة استثمارات 
متاحة للبيع

---(314)(336)-(31)(681)

(19,442)(992)-(426)(922)(1,188)(13,068)(2,846)مخصص انخفاض قيمة محدد

63234,430(1,100)18,684(1,398)1,12810,4466,038ربح/ (خسارة) القطاع  

(5,064)(95)165(2,802)310(906)(1,567)(169)مصروف ضريبة الدخل

53729,366(935)15,882(1,088)9598,8795,132 ربح/(خسارة) للسنة 

بيان المركز المالي

أصول 

نقدية وأرصدة لدى البنك 
المركزي

----63,719-8,73772,456

مستحق من بنوك وإيداعات 
أخرى بسوق النقد

--8,240-103,333-9,830121,403

180,3662,251,930---674,9751,037,562359,027صافي قروض وسلف وتمويل 

20,944532,769-20,845490,980---استثمارات 

18,5501,12619,676-----ممتلكات ومعدات وتركيبات

2,900-2,900-----العقارات االستثمارية

1,88311,9361,19845,269 --30,252-أصول أخرى

675,4661,072,063367,26720,845659,91533,386222,2013,046,403

التزامات 

مستحق لبنوك واقتراضات 
أخرى بسوق النقد

   -  ---709,358-12,703722,061

180,8251,818,353-374,609278,024817,97158,414108,511ودائع العمالء

3,70229,0571,65384,664-30,25220,000-التزامات أخرى

35,392-35,392-----قروض ثانوية

Ðسندات قابلة للتحويل إلزامي--------

509--509----شهادات إيداع

374,609308,276837,97058,414822,08064,449195,1812,660,979

357,94227,482385,424------حقوق المساهمين

374,609308,276837,97158,414822,080422,391222,6633,046,403

@ مؤسسات مالية وتمويل مشترك للمشاريع 

المعلومات القطاعية (تابع) هـ  
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

١٨٣ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

31 ديسمبر 2017

الخدمات 
المصرفية

لÀفراد

الخدمات 
المصرفية 
للشركات

مؤسسة 
حكومية 

ومؤسسات 
مالية وتمويل 

مشترك 
للمشاريع@

الخزينةاستثمارات
المركز 

الرئيسي
الصيرفة 
ا�سالمية

المجموع

بيان الدخل
ريال عماني 

با�الف
ريال عماني 

با�الف
ريال عماني 

با�الف
ريال عماني 

با�الف
ريال عماني 

با�الف
ريال عماني 

با�الف
ريال عماني 

با�الف
ريال عماني 

با�الف

109,275--33,59154,09611,9711,0828,535إيرادات الفوائد

(61,554)--(6,302)(542)(7,661)(30,906)(16,143)مصروفات الفوائد

47,721--17,44823,1904,3105402,233صافي إيرادات الفوائد 

صافي ا�يرادات من التمويل وأنشطة 
االستثمار 

------3,7733,773

77824,922-4,33614,9112,6075881,702إيرادات تشغيل أخرى

4,55176,416-21,78438,1016,9171,1283,935إجمالي إيرادات تشغيل

(34,798)(2,814)-(2,099)(2,046)(1,477)(7,634)(18,728)إجمالي مصروفات التشغيل

1,73741,618-1,836(918)3,05630,4675,440صافي إيرادات التشغيل

(1,956)---(1,956)---انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع

(9,727)(734)(1,109)--(966)(4,209)(2,709)مخصص انخفاض قيمة محدد

1,00329,935(1,109)1,836(2,874)34726,2584,474ربح/ (خسارة) القطاع  

(4،604)(150)166(275)317(671)(3,939)(52)مصروف ضريبة الدخل

85325,331(943)1,561(2,557)29522,3193,803 ربح/(خسارة) للسنة 

بيان المركز المالي

أصول 

15,222182،324-167,102----نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

مستحق من بنوك وإيداعات أخرى 
بسوق النقد

--21,486-74,735-7,982104,203

145,5122,098,748---595,4931,067,454290,289صافي قروض وسلف وتمويل 

15,804413,741-20,992376,945---استثمارات 

16,0131,09617,109-----ممتلكات ومعدات وتركيبات

2,900-2,900-----العقارات االستثمارية

1,74411,1371,06523,793 --9,847-أصول أخرى

595,4931,077,301311,77520,992620,52630,050186,6812,842,818

التزامات 

مستحق لبنوك واقتراضات أخرى 
بسوق النقد

   -  ---718,619--718,619

162,7641,642,845-375,546306,940722,24511,86463,487ودائع العمالء

89819,74895831,451--9,847-التزامات أخرى

35,392-35,392-----قروض ثانوية

º2,402-2,402-----سندات قابلة للتحويل إلزامي

18,513--18,513----شهادات إيداع

375,546316,787722,24511,864801,51757,542163,7222,449,222

370,57823,018393,596-----حقوق المساهمين

375,546316,787722,24511,864801,517428,120186,7402,842,818

المعلومات القطاعية (تابع) هـ  
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

التقرير السنوي لصحار الدولي ١٨٤٢٠١٨

31 ديسمبر 2018

الخدمات 
المصرفية

لöفراد

الخدمات 
المصرفية 
للشركات

مؤسسة 
حكومية 

ومؤسسات 
مالية 

وتمويل 
مشترك 
للمشاريع

الخزينةاستثمارات
المركز 

الرئيسي
الصيرفة 
ا�سالمية

المجموع

بيان الدخل

دوالر 
أمريكي 

با¦الف

دوالر 
أمريكي 

با¦الف

دوالر 
أمريكي 

با¦الف

دوالر 
أمريكي 

با¦الف

دوالر 
أمريكي 

با¦الف

دوالر 
أمريكي 

با¦الف

دوالر 
أمريكي 

با¦الف

دوالر 
أمريكي 

با¦الف

338,501--96,831152,20345,5062,44441,517إيرادات الفوائد

(191,356)--(19,478)(3,125)(29,621)(93,566)(45,566)مصروفات الفوائد

147,145--22,039(681)51,26558,63715,885صافي إيرادات الفوائد

صافي ا�يرادات من التمويل 
وأنشطة االستثمار

------12,09912,099

1,61886,049-12,75124,6947,4965,13234,358إيرادات تشغيل أخرى

13,717245,293-64,01683,33123,3814,45156,397إجمالي إيرادات التشغيل

(103,597)(9,418)(2,857)(5,888)(4,873)(4,613)(22,255)(53,693)إجمالي مصروفات التشغيل

4,299141,696(2,857)50,509(422)10,32361,07618,768صافي إيرادات التشغيل

انخفاض قيمة استثمارات 
متاحة للبيع

---(816)(873)-(80)(1,769)

(50,499)(2,577)-(1,106)(2,395)(3,086)(33,943)(7,392)مخصص انخفاض قيمة محدد

1,64289,428(2,857)48,530(3,633)2,93127,13315,682ربح/ (خسارة) القطاع  

(13,153)(247)429(7,278)805(2,353)(4,070)(439)مصروف ضريبة الدخل

1,39576,275(2,428)41,252(2,828)2,49223,06313,329 ربح/(خسارة) للسنة 

بيان المركز المالي

أصول 

نقدية وأرصدة لدى البنك 
المركزي

----165,504-22,693188,197

مستحق من بنوك وإيداعات 
أخرى بسوق النقد

--21,403-268,397-25,532315,332

468,4835,849,169---1,753,1822,694,966932,538صافي قروض وسلف وتمويل 

54,4001,383,816-54,1431,275,273---استثمارات 

48,1822,92551,107-----ممتلكات ومعدات وتركيبات

7,532-7,532-----العقارات االستثمارية

4,89131,0023,112117,582 --78,577-أصول أخرى

1,753,1822,773,543953,94154,1431,714,06586,716577,1457,912,735

التزامات 

مستحق لبنوك واقتراضات 
أخرى بسوق النقد

   -  ---1,842,488-32,9951,875,483

469,6754,722,995-973,010722,1402,124,598151,725281,847ودائع العمالء

9,61675,4724,294219,907-78,57751,948-التزامات أخرى

91,927-91,927-----قروض ثانوية

Ðسندات قابلة للتحويل إلزامي--------

1,322--1،322----شهادات إيداع

973,010800,7172,176,546151,7252,135,273167,399506,9646,911,634

929,71971,3821,001,101-----حقوق المساهمين

973,010800,7172,176,546151,7252,135,2731,097,118578,3467,912,735

المعلومات القطاعية (تابع) هـ  
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

١٨٥ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

31 ديسمبر 2017

الخدمات 
المصرفية

لÀفراد

الخدمات 
المصرفية 
للشركات

مؤسسة 
حكومية 

ومؤسسات 
مالية 

وتمويل 
مشترك 
للمشاريع

الخزينةاستثمارات
المركز 

الرئيسي
الصيرفة 
ا�سالمية

المجموع

بيان الدخل
دوالر أمريكي 

با�الف
دوالر أمريكي 

با�الف
دوالر أمريكي 

با�الف
دوالر أمريكي 

با�الف
دوالر أمريكي 

با�الف
دوالر أمريكي 

با�الف
دوالر أمريكي 

با�الف
دوالر أمريكي 

با�الف

283,831--87,249140,50931,0942,81022,169إيرادات الفوائد

(159,881)--(16,369)(1,408)(19,899)(80,275)(41,930)مصروفات الفوائد

123,950--45,31960,23411,1951,4025,800صافي إيرادات الفوائد

صافي ا�يرادات من التمويل وأنشطة 
االستثمار

------9,8009,800

2,02164,733-11,26238,7306,7721,5274,421إيرادات تشغيل أخرى

11,821198,483-56,58198,96417,9672,92910,221إجمالي إيرادات التشغيل

(90,384)(7,308)-(5,452)(5,314)(3,837)(19,829)(48,644)إجمالي مصروفات التشغيل

4,513108,099-4,769(2,385)7,93779,13514,130صافي إيرادات التشغيل

(5,081)---(5,081)---انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع

(25,264)(1,907)(2,880)--(2,509)(10,932)(7,036)مخصص انخفاض قيمة محدد

2,60677,754(2,880)4,769(7,466)90168,20311,621ربح/ (خسارة) القطاع  

(11,958)(390)432(715)824(1,743)(10,231)(135)مصروف ضريبة الدخل

2,21665,796(2,448)4,054(6,642)76657,9729,878 ربح/(خسارة) للسنة 

بيان المركز المالي

أصول 

39,538473,569-434,031----نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق 
النقد

--55,808-194,117-20,732270,657

377,9535,451,294---1,546,7352,772,608753,998صافي قروض وسلف وتمويل 

41,0491,074,652-54,525979,078---استثمارات 

41,5922,84744,439-----ممتلكات ومعدات وتركيبات

7,532-7,532-----العقارات االستثمارية

4,53028,9272,76661,800 --25,577-أصول أخرى

1,546,7352,798,185809,80654,5251,611,75678,051484,8857,383,943

التزامات 

مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق 
النقد

   -  ---1,866,543--1,866,543

422,7634,267,130-975,444797,2471,875,96130,816164,900ودائع العمالء

2,33351,2942,48881,692--25,577-التزامات أخرى

91,927-91,927-----قروض ثانوية

º6,239-6,239-----سندات قابلة للتحويل إلزامي

48,086--48,086----شهادات إيداع

975,444822,8241,875,96130,8152,081,862149,460425,2516,361,617

962,53959,7871,022,326-----حقوق المساهمين

975,444822,8241,875,96130,8152,081,8621,111,999485,0387,383,943

المعلومات القطاعية (تابع) هـ  
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

التقرير السنوي لصحار الدولي ١٨٦٢٠١٨

أرقام المقارنة   هـ٢  

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لعام ٢٠١٧ لتتوافق مع العرض الخاص بالفترة الحالية، ال تؤثر عمليات إعادة التصنيف هذه على صافي الربح 

.Úأو حقوق المساهمين التي تم بيانها سابق
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

١٨٧ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨
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ا�فصاح التنظيمي 
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أوسع أفق�
ــات،  ــاوز الصعوب ــى تج ــاعد عل نس

ــادة. ــا علــى الري ونؤكــد قدرتن
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التقرير السنوي لصحار الدولي ١٩٠٢٠١٨

بنك صحار الدولي ش.م.ع.ع. 
(سابقÐ بنك صحار ش.م.ع.ع.)
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١٩١ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

المقدمة  -١

يقوم البنك بتفصيل ا¼فصاحات التالية وفقÚ لقواعد كفاية رأس المال المعدلة طبقÚ لقواعد بازل ٢ وبازل ٣ الصادرة عن البنك المركزي العماني 

بالتعميم رقم ب م ١٠٠٩ بتاريخ ١٣ سبتمبر ٢٠٠٦ والتعميم رقم ب م ١١١٤ بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠١٣، تهدف هذه ا¼فصاحات إلى تقديم معلومات نوعية 

وكمية للمستخدمين بالسوق عن تعرض بنك صحار للمخاطر واستراتيجيات إدارة المخاطر وعمليات كفاية رأس المال.

الشركات التابعة واالستثمارات الهامة  -٢

بنك صحار ليس جزءâ من أية مجموعة سواء من حيث العضوية أو ككيان رئيسي في أي مجموعة.

تكوين رأس المال  -٣

بالكامل للبنك هو  المصدر والمدفوع  المال  ريال عماني، ورأس   ٠,١٠٠ الواحد  ٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم وسعر السهم  المصرح به للبنك هو  المال  رأس 

١,٩٨٢,٦٤٦,٣٩١ سهم سعر السهم الواحد ٠,١٠٠ ريال عماني. 

السندات القابلة للتحويل إلزاميÚ بمبلغ ٧،١٥٠ مليون ريال عماني تحمل معدل فائدة سنوية بنسبة ٤,٥% صدرت في ٢٨ أبريل ٢٠١٣ كجزء من 

توزيعات ا�رباح، إن هذه السندات قابلة للتحويل إلى أسهم عادية للبنك على ثالثة أقساط متساوية في نهاية السنة الثالثة والرابعة والخامسة 

من تاريخ ا¼صدار مقابل سعر تحويل يتم استمداده من خالل تطبيق خصم بنسبة ٢٠% على متوسط سعر السهم في بورصة مسقط لمدة ٣ 

أشهر، وبالتالي، خالل عام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و ٢٠١٨، تم تحويل ثلث هذه السندات بمبلغ ٢،٣٨ مليون ريال عماني للسنة الى أسهم عادية للبنك، تم 

تحويل القسط ا�خير في ٢٨ أبريل ٢٠١٨ ما أدى الى التحّول الكامل برصيد قائم ال شيء كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (٣١ ديسمبر ٢٠١٧: ٢,٤٠٢ مليون 

ريال عماني). 

قام البنك في ٢٥ سبتمبر ٢٠١٧ بإصدار أوراق رأسمالية من الفئة-١ من رأس المال البالغة ١٠٠ مليون ريال عماني، تشّكل هذا ا�وراق المالية التزامات 

مباشرة وغير مشروطة وثانوية وغير مضمونة للبنك وُتصّنف كحقوق ملكية وفقÚ لمعيار المحاسبة الدولي – رقم ٣٢: ا�دوات المالية - تصنيف، 

وليس لها تاريخ استحقاق ثابت أو نهائي، يجوز للبنك وفقÚ لتقديره وبعد موافقة مسبقة من الهيئة التنظيمية ذات الصلة أن يمارس خياره في 

استرداد ا�وراق المالية بالكامل (ال جزئيÚ) في تاريخ االستحقاق ا�ول، وهذا يعني السنة الخامسة من تاريخ ا¼صدار وفي كل خمس سنوات بعد 

ذلك، وذلك بشرط نيل موافقة مسبقة من السلطات التنظيمية.

تحمل السندات الرأسمالية من الفئة-١ فائدة على قيمتها االسمية من تاريخ ا¼صدار إلى تاريخ االستحقاق ا�ول بمعدل سنوي ثابت قدره ٧,٧٥٪، 

الفائدة على أساس نصف سنوي على أساس متأخرات ويتم  يتم دفع  الفائدة في كل خمس سنوات،  إعادة تعيين سعر  وبعد ذلك سيتم 

التعامل معها كخصم من حقوق الملكية، ويجوز للبنك وفقÚ لتقديره وحده أن يختار عدم توزيع الفوائد، وهذا ال يعتبر حدثÚ للتخلف عن السداد، 

إذا لم يقم البنك بدفع فوائد على السندات الرأسمالية من الفئة-١ في التاريخ المقّرر لدفع الفائدة (�ي سبب كان)، فال يمكن للبنك إجراء أي 

توزيع أو دفع آخر فيما يتعّلق بأسهمه العادية أو أي من أسهمه ا�خرى أو أدوات رأس المال العادية من الفئة-١  أو ا�وراق المالية، التي تحتل مرتبة 

أدنى أو متقاربة مع أوراق رأس المال من الفئة-١  إال إذا دفعت دفعة واحدة من الفوائد بالكامل على أوراق رأس المال من الفئة-١، كما تسمح أوراق 

.(Úأو جزئي Úكلي ) رأسمالية من الفئة-١ للبنك بتخفيض أي مبالغ مستحقة لحاملي ا�وراق المالية في بعض الظروف

ا�فصاح التنظيمي لقواعد بازل ٢ وبازل ٣ لþفصاح كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
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التقرير السنوي لصحار الدولي ١٩٢٢٠١٨

تم دفع مبلغ ٧,٧٥٠ مليون ريال عماني كفائدة خالل سنة ٢٠١٨ وتم تسجيله في بيان التغيرات في حقوق الملكية. 

لدى البنك مساهمون من قطاعات مختلفة مما يتيح للبنك إمكانية الحصول على رأسمال إضافي عندما تدعو الضرورة إلى ذلك.

المبلغ بآالف الرياالتمكونات رأس المال

رأسمال الفئة-١

198,265رأس المال المدفوع

18,037عالوة إصدار ا�سهم

24,375احتياطي قانوني

988احتياطي عام

26,987أرباح محتجزة@

7,000احتياطي قروض ثانوية 

 - الفوائد ا�قلية في حقوق ملكية الشركات التابعة

 - أدوات مبتكرة

100,000أدوات رأسمالية أخرى

 - فروقات الحساب التنظيمي يتم خصمها من رأسمال الفئة-١

     (2,133)مبالغ أخرى يتم خصمها من رأسمال الفئة-١ بما في ذلك الشهرة والضرائب المؤجلة واالستثمارات

373,519إجمالي مبلغ رأسمال الفئة-١

53,066إجمالي مبلغ رأسمال الفئة-٢

-إجمالي مبلغ رأسمال الفئة-٣

53,066إجمالي مبلغ رأسمال الفئة-٢ ورأسمال الفئة-٣

-خصومات أخرى من رأس المال

426,585إجمالي رأس المال المؤهل

كفاية رأس المال  -٤

معدل كفاية رأس المال للبنك، محتسبÚ وفقÚ لËرشادات المبينة من بنك التسويات الدولية كما تبناها البنك المركزي العماني كان ١٥,٠٤%. بينما 

المتطلبات الدولية طبقÚ لبنك التسويات الدولية هي ٨%، وبمقتضى لوائح البنك المركزي العماني ينبغي أن يلتزم البنك المحلي بمعدل كفاية 

رأس المال بنسبة ١١% ونسبة ١,٨٧٥% ا¼ضافية كاحتياطي حماية رأس المال.

تتمثل استراتيجية البنك في الحفاظ على رأسماٍل كاٍف يسمح للبنك بممارسة نشاطه في ظل أسوأ ا�حوال بالسوق والتي يتمكن البنك فيها من 

تحّمل الخسائر غير المتوقعة.

لدى البنك نظام داخلي للتقييم يقوم بموجبه كبار المدراء بتقييم رأسمال البنك مقارنة بالمخاطر، لجنة ا�صول والمخاطر هي الجهة التي تجري 

تقييمÚ لكفاية رأس المال، بناًء على توقع العمل بالربع التالي ومالمح المخاطر المتوقعة، وأصدر البنك المركزي العماني بموجب التعميم رقم ١١١٤ 

بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠١٣ إرشادات حول رأس المال النظامي بموجب قواعد بازل ٣ وحول تكوين متطلبات إفصاحات رأس المال.

 âرشادات أعاله، حتى ٣١ مارس ٢٠١٨ يبقى الحد ا�دنى لمعدل كفاية رأس المال بدون تغير بنسبة ١٢% من ا�صول المرجحة بالمخاطر، اعتبارËل Úووفق

من ١ أبريل ٢٠١٨، وفقÚ للتعميم رقم BSO/١/٢٠١٨، أشار البنك المركزي العماني باالحتفاظ بمعدل كفاية رأس المال بنسبة ١١% والحد ا�دنى لرأس 

 .Úالمال العام الطبقة-١ ومعدالت الطبقة-١ بنسبة ٧% و ٩% على التوالي، ويتم تقييد الطبقة-٢ من رأس المال بنسبة ٢% مقابل ٣% سابق

ا�فصاح التنظيمي لقواعد بازل ٢ وبازل ٣ لþفصاح كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)
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١٩٣ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

وبا¼ضافة إلى الحد ا�دنى من إجمالي معدل كفاية رأس المال، نّص البنك المركزي العماني على احتياطي حماية رأس المال بنسبة ٢,٥% من 

ا�صول المرجحة بالمخاطر، ويجب تحقيق هذه النسبة على أربعة أقساط سنوية متساوية بمعدل ٠,٦٢٥% لكل منها ابتداًء من ١ يناير ٢٠١٤، إال أن 

البنك المركزي العماني في تعميمه رقم ب س د/ ٢٠١٤/ بازل ٣/ جميع البنوك/ ١٤٨٥ قرر تأجيل تطبيق ا�قساط الثالثة ا�خيرة حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦، 

وبالتالي فإن تطبيق ا�قساط الثالثة ا�خيرة بدأ في ١ يناير ٢٠١٧، ولذلك في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، الحد ا�دنى التنظيمي من معدل كفاية رأس المال بما 

فيه احتياطي حماية رأس المال يكون ١,٨٧٥% وإجمالي متطلبات رأس المال بنسبة ١٢,٨٧٥%.

وفقÚ لËرشادات أعاله، قد يطلب البنك المركزي العماني من البنوك أن يكون لديها احتياطي مواجهة تقّلبات بحد أقصى ٢,٥ % من ا�صول المرجحة 

بالمخاطر، ا¼طار الزمني لتحقيق نسبة هذا االحتياطي، إذا طلب تكوينه، ستكون ذاتها كما بالنسبة الحتياطي حماية رأس المال، إن حماية رأس 

العام  المال  رأس  المال سوف تستثمر جزءâ من  لرأس  التقّلبات، ورسم إضافي معزز  المال، واحتياطي مواجهة  رأس  ا¼ضافي مثل حماية  المال 

الطبقة-١ وسيتم االحتفاظ بها فوق الحد ا�دنى التنظيمي لمتطلبات رأس المال.  

 

وقد انتهج البنك ا�سلوب القياسي لمخاطر االئتمان وأسلوب المؤشر ا�ساسي للمخاطر التشغيلية وأسلوب المدة القياسية لمخاطر السوق، 

طبقÚ لقواعد بازل ٢، كما حّددها البنك المركزي العماني لكل البنوك التي تعمل بسلطنة عمان اعتبارâ من ١ يناير ٢٠٠٧.

ريال عماني با¦الف المجموع ومعدل رأسمال الفئة اàولى واàصول المرجحة بالمخاطر

الرقم 
البيان

مجمل اàرصدة
(القيمة الدفترية)

صافي اàرصدة
(القيمة الدفترية) @

اàصول المرجحة
بالمخاطر

3,096,6463,042,6162,222,785 البنود بالميزانية العمومية1

367,300359,388326,877البنود خارج الميزانية العمومية2

        5,969       5,969       5,969أدوات مشتقة -

3,469,9153,407,9732,555,631المجموعة لمخاطر االئتمان4

123,675-اàصول المرجحة بالمخاطر - مخاطر السوق5

   157,920 -اàصول المرجحة بالمخاطر - مخاطر العمليات6

3,407,9732,837,226مجموع اàصول المرجحة بالمخاطر7

373,519رأس المال الفئة ا�ولى 8

53,066رأس المال الفئة الثانية9

-رأس المال الفئة الثالثة10

426,585مجموع رأس المال النظامي11

329,037متطلبات رأس المال لمخاطر االئتمان١١-١

15,923متطلبات رأس المال لمخاطر السوق١١-٢

   20,332متطلبات رأس المال لمخاطر العمليات١١-٣

365,292مجموع رأس المال المطلوب12

13،17 ٪معدل رأسمال الفئة اàولى13

15,04 ٪مجموع معدل رأس المال 14

بالصافي من المخّصصات                               @

يتم احتساب معدل كفاية رأس المال وفقÚ لمعايير معاهدة بازل ٢ وبازل ٣ المطبقة من قبل البنك المركزي، ا¼فصاحات المطلوبة بموجب بازل ٣ 

والتعميم رقم ب م ١١١٤ المؤرخ ١٧ نوفمبر ٢٠١٣ الصادر عن البنك المركزي العماني متاحة في القسم المتعلق بعالقات المستثمرين على الموقع 

ا¼لكتروني للبنك.

ا�فصاح التنظيمي لقواعد بازل ٢ وبازل ٣ لþفصاح كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)
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التقرير السنوي لصحار الدولي ١٩٤٢٠١٨

تقييم التعّرض للمخاطر  -٥

إدارة المخاطر في بنك صحار- المنهج والسياسة  ٥-١

يتعّرض البنك خالل نشاطه االعتيادي لعدة مخاطر مالية، والتعّرض للمخاطر هو من صميم ا�نشطة المالية وال بد من التعّرض لمخاطر العمليات 

لúعمال التجارية، وبالتالي يهدف البنك إلى تحقيق توازن مناسب بين المخاطر والعائد مع تقليل التأثيرات السلبية على ا�داء المالي للبنك.

تتم إدارة المخاطر في البنك من خالل «نموذج الخطوط الدفاعية الثالثة»، وتشّكل جميع ا�قسام التجارية الخط الدفاعي ا�ول حيث تتبّنى المخاطر 

المتعلقة بها وتتحّمل مسؤولية إدارة هذه المخاطر، خط الدفاع الثاني مشترك بين دائرة إدارة المخاطر ودائرة االلتزام، بينما تقوم دائرة إدارة المخاطر 

بتعليم وتدريب ا�قسام التجارية على السياسات والعمليات وا�نظمة الموضوعة من قبلها، تقوم في الوقت نفسه بتعريف وقياس وتقديم تقرير عن 

المخاطر لËدارة، أما دائرة االلتزام، فهي مسؤولة عن التزام السياسات والعمليات با�حكام والقوانين العمانية السارية، تمثل دائرة التدقيق الداخلي الخط 

الدفاعي الثالث عن طريق مراجعة وتقديم النصح وا¼رشادات لخطي الدفاع ا�ول والثاني نتائج المراجعة تمثل كأداة لتقييم المخاطر لمجلس 

ا¼دارة وكأداة لتطوير العمليات ولسد الفجوات في ا�نظمة من قبل دائرة المخاطر، وهذا يسمى بممارسة «إدارة المخاطر الموحدة» في بنك صحار.

تقوم دائرة المخاطر بإعداد ملف تعريفي عن المخاطر الشاملة المحدقة بالبنك بشكل شهري مع تغطية مخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر 

التشغيلية، با¼ضافة إلى المخاطر المستقلة والمخاطر على مستوى المحافظ، يتم تتبع حركة المخاطر عبر المحفظة، الملف التعريفي عن المخاطر 

يبين أوضاع المخاطر المختلفة واقتراحات إدارة المخاطر للحماية وضبط المخاطر، يقدم التقرير بشكل شهري �عضاء ا¼دارة العليا وبشكل ربع سنوي 

للجنة المخاطر في مجلس ا¼دارة. 

تعتمد فلسفة البنك على مباشرة المخاطر المفهومة جيدâ وضمن الرغبة في المخاطرة المنصوص عليها. 

٥-٢  إدارة مخاطر االئتمان      

مخاطر االئتمان هي مخاطر فشل العميل أو طرف آخر في الوفاء بالتزاماته التعاقدية نحو البنك عندما تستحق، وتنشأ مخاطر االئتمان أساسÚ عن 

القروض ومنتجات االئتمان ا�خرى المتاحة للعمالء ومن ا�صول السائلة واالستثمارية المحتفظ بها بقسم الخزينة، وتتم إدارة مخاطر االئتمان من خالل 

ثالث مراحل هي مرحلة ا¼نشاء ومرحلة المصادقة ومرحلة المعاملة / ا¼شراف على المحفظة.  

وتوجد لدى البنك سياسة ¼دارة المخاطر االئتمانية التي تحوي سياسات وأنظمة متعّلقة بإدارة المخاطر االئتمانية للمراحل الثالث المذكورة سابقÚ، هذه 

السياسة مالئمة للخدمات المصرفية االئتمانية للشركات.

تتبع كل القروض الفردية طريقة محددة تعتمد على المقاييس الموضوعة في السياسات المصادق عليها من قبل مجلس ا¼دارة لمختلف منتجات 

إقراض ا�فراد، وعلى كل مؤسسات االئتمان التجارية والشركات أن تتبع نظام تصنيف ائتماني (موديز) وفقط تلك التي حصلت على تصنيف ائتماني 

مقبول هي التي تسعى لنيل الموافقة على القرض، كما يوجد لدى البنك شبكة الموافقة على صالحيات االئتمان والتي تمثل توعية للمخاطر وال تقوم 

على أساس مقدار االئتمان فقط. 

والتزامÚ بالتوجيهات الصادرة من البنك المركزي العماني، عن تطبيق توصيات بازل ٢ في حاالت مخاطر االئتمان، يتبع البنك طريقة قياسية مع أحجام 

المخاطر وفقÚ لتوصيات البنك المركزي العماني.

إن نظام الحاسب اÿلي ا�ساسي المستخدم في الوقت الراهن بالبنك لديه المقدرة على وضع تصنيف لúصول على أساس يومي، وطبقÚ لهذا، تم 

تكوين مخصص محدد بناًء على توجيهات البنك المركزي العماني، كما تم تكوين مخصص لúصول غير المحددة النمطية وفقÚ لتوجيهات البنك 

المركزي العماني.  

اعتمدت سياسة ا¼فصاح لدى البنك من قبل مجلس ا¼دارة في ١٥ نوفمبر ٢٠٠٩ وتم إعداد هذه ا¼فصاحات وفقÚ لها.

ا�فصاح التنظيمي لقواعد بازل ٢ وبازل ٣ لþفصاح كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)
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١٩٥ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

٥-٣  قياس مخاطر االئتمان

يجري البنك قياسÚ لمخاطر االئتمان لتحديد جودة ا�صل باستخدام معيارين أساسيين هما معدل المخّصص ومعدل القروض غير الجيدة، معدل 

المخّصص هو التحميل السنوي للمخّصص كنسبة من مجموع القروض، ومعدل القروض غير الجيدة هو معدل القروض غير الجيدة كنسبة من 

مجموع القروض، كذلك تتم متابعة حركة المخاطر من خالل تحليل المحفظة مع التركيز على التركزات، ويتم وضع هذه البيانات بالجداول التالية.

يلتزم البنك بصرامة بدقة المبادئ التنظيمية الموجودة لتحديد حجم التعّرض لمخاطر االئتمان بناًء على ا�طراف أو العوامل المقابلة وحجم 

التعّرض للمخاطر غير الممولة بعد تطبيق عوامل تحويل االئتمان، وقد اعتمد نهجÚ موحدâ في حساب كفاية رأس المال، هذا وسينظر البنك في 

تقديم القروض مباشرة إلى الحكومة أو االستثمار في الصكوك السيادية وحدها على أنها تعرض سيادي، وبالنسبة للشركات والفئات ا�خرى 

ستطبق أحجام المخاطر بما ينطبق عليها. 

 

تعريف التسهيالت االئتمانية المتأخرة التي انخفضت قيمتها

يتم تصنيف التعّرض للمخاطر االئتمانية من قبل البنك لتحديد التسهيالت التي انخفضت قيمتها وفقÚ لتعميم البنك المركزي العماني رقم 

ب م ٩٧٧ بتاريخ ٢٥ سبتمبر ٢٠٠٤. 

٥-٤  مجموع إجمالي التعّرض لمخاطر االئتمان، با�ضافة إلى متوسط إجمالي التعّرض خالل الفترة مقسمة إلى اàنواع الرئيسية 
من مخاطر االئتمان

ريال عماني باÿالف

نوع التعّرض لمخاطر االئتمانالرقم

متوسط مجموع التعّرض

ريال عماني
باÿالف

إجمالي مجموع التعّرض

ريال عماني
باÿالف

2018 201٧2018201٧

129,841115,278127,920131,761سحب على المكشوف1

714,812631,201762,437667,140قروض شخصية 2

107,98199,822107,727108,235قروض مقابل إيصاالت أمانة3

1,231,7621,156,2261,288,6681,194,749قروض أخرى4

50,12746,00753,90846,346شراء/ خصم كمبياالت 5

----أخرى 6

2,234,5232,048,5342,340,6602,148,231المجموع

٥-٢  إدارة مخاطر االئتمان (تابع)

ا�فصاح التنظيمي لقواعد بازل ٢ وبازل ٣ لþفصاح كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)
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التقرير السنوي لصحار الدولي ١٩٦٢٠١٨

٥-٥  التوزيع الجغرافي للمخاطر مقسمÐ إلى المناطق الهامة وفقÐ لöنواع الرئيسية للتعّرض لمخاطر االئتمان

ريال عماني باÿالف  

الرقم
نوع 

التعّرض 
للمخاطر

سلطنة 
عمان

دول مجلس 
التعاون 
الخليجي 

اàخرى

دول منظمة 
التعاون 

االقتصادي 
والتنمية

المجموعأخرىباكستانالهند

127,920- -- --127,920سحب على المكشوف1

762,437- -- --762,437قروض شخصية 2

3
قروض مقابل
107,727- -- --107,727إيصاالت أمانة

1,5411,288,668--1,210,33637,52139,270قروض أخرى4

53,908-  -- --53,908شراء/ خصم كمبياالت5

-------أخرى6

1,5412,340,660- -       39,270 2,262,32837,521المجموع ٧

٥-٦  توزيع المخاطر حسب القطاع أو الطرف المقابل مقسمÐ إلى أهم أنواع التعّرض لمخاطر االئتمان                                                           

ريال عماني باÿالف

القطاعالرقم 
االقتصادي

 سحب على
شراء/ خصمقروضالمكشوف

كمبياالت
 قروض مقابل
المجموعإيصاالت أمانة

 التعرض
 خارج

 الميزانية
العمومية

6,59433,1311689,73549,62838,134تجارة االستيراد 1

-32,175183,1036,80645,268267,352تجارة الجملة والتجزئة2

3,91879,2325013,46687,117167التعدين والمحاجر3

37,942320,79435,24433,165427,145275,276ا¼نشاءات4

10,120140,14273611,336162,33413,802الصناعة5

1,46771,5272,32071976,0339,056الكهرباء والغاز والمياه6

38,9944,528--88238,112نقل واتصاالت7

55,72498,382--58055,144المؤسسات المالية8

19,235340,1344,3404,011367,72035,166خدمات9

-762,437--14,346748,091قروض شخصية10

-2,507--2,507-ا�نشطة الزراعية وخالفه11

8,366-----الحكومة12

-41,761-39,1882,573- إقراض غير المقيمين13

1,220271,9082,265-661أخرى14

127,9202,051,10553,908107,7272,340,660485,142المجموع15

ا�فصاح التنظيمي لقواعد بازل ٢ وبازل ٣ لþفصاح كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

Arabic.indd   196 3/25/19   11:04 AM



١٩٧ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

٥-٧  االستحقاق التعاقدي المتبقي لكل المحفظة، مقسمÐ إلى اàنواع الرئيسية لمالمح التعّرض لمخاطر االئتمان

ريال عماني باÿالف

التصنيف الزمنيالرقم
 سحب على
قروضالمكشوف

شراء/
 خصم

كمبياالت

 قروض
 مقابل

 إيصاالت
 أمانة

المجموع

 التعّرض
خارج

الميزانية
العمومية

127,920197,39053,908107,727486,94539,272حتى شهر واحد1

85,82066,493--85,820-1-3 أشهر2

73,541139,081--73,541-3-6 أشهر3

63,58325,157--63,583-6-9 أشهر4

68,58144,341--68,581-9-١٢ شهرا5ً

429,10057,187--429,100-1-3 سنوات6

342,23611,327--342,236-3-5 سنوات7

102,284   790,854--   790,854-أكثر من 5 سنوات8

127,9202,051,10553,908107,7272,340,660485,142المجموع9

٥-٨  التوزيع وفقÐ للقطاعات الرئيسية أو نوع الطرف ا¦خر

ريال عماني باÿالف
مخصصات

إجمالي القطاع االقتصاديالرقم
القروض

قروض
غير 

منتظمة

قروض
احتياطي خاصعاممتحركة

الفائدة

مخصصات
خالل

السنة

مقدمات
مشطوبة

خالل
الفترة

-49,62817149,4571781123361تجارة االستيراد1

تجارة الجملة 2
-267,35211,568255,7842,5587,9431772,041والتجزئة

-665--87,1173,106-87,117التعدين والمحاجر3

-427,14526,864400,28113,8728,3634,8663,024ا¼نشاءات4

-162,3341,016161,3185,6104352451,256الصناعة5

-580- 76,0332,70773,3261322,434كهرباء وغاز ومياه6

-38,99419038,8041,0974017298نقل واتصاالت7

المؤسسات 8
-425--55,72455-55,724المالية

-367,72114,645353,0769,8942,6862,0362,718خدمات9

-762,43618,074744,3629,2759,4091,8504,883قروض شخصية10

-19- -2,5071-2,507الزراعة وا�نشطة التابعة11

--- - --- -الحكومة12

إقراض13
-41,7611,71440,0474641,5871851,169غير المقيمين

-1,908371,8718216215أخرى14

-2,340,66076,9862,263,67446,32433,0259,38117,455المجموع15

ا�فصاح التنظيمي لقواعد بازل ٢ وبازل ٣ لþفصاح كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)
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التقرير السنوي لصحار الدولي ١٩٨٢٠١٨

٥-٩   مبلغ القروض التي انخفضت قيمتها و، إن وجدت، القروض المتأخرة التي تم تكوين مخصص لها بشكل منفصل مقسمة 
إلى المناطق الجغرافية الرئيسية، بما في ذلك إن كان عمليÐ، مبالغ المخّصصات العامة والمحّددة لكل منطقة جغرافية

 ريال عماني باÿالف
مخصصات

إجمالي الدولالرقم
القروض

قروض
غير 

منتظمة
فوائد خاصعام

مجنبة
إجمالي 

مخصصات

مقدمات 
مشطوبة 
خالل العام

-2,262,32876,29345,71431,4389,19686,348سلطنة عمان1

-37,5216934611,5871852,233دول مجلس التعاون الخليجي ا�خرى2

-60  --60-39,270دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية3

-89--89-1,541أخرى4

-2,340,66076,98646,32433,0259,38188,730المجموع5

٥-١٠  الحركة في إجمالي القروض

ريال عماني باÿالف

التنويهالمعياريالبيانالرقم 
الخاص

    دون
المجموعالمعياري

المرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١

1,489,919596,65361,6592,148,231رصيد أول المدة1

-13,645(103,685)90,040الحركة/ التغيرات (+/-)2

698,847140,6308,169847,646القروض الجديدة3

----استرداد القروض4

----تحويل الحسابات النظامية 5

--- -القروض المشطوبة6

1,825,751437,92676,9832,340,660رصيد آخر المدة 7

12,69533,62933,02579,349مخّصصات محتفظ بها8

9,3819,381- -فوائد مجنبة9

مخاطر االئتمان: ا�فصاح عن المحافظ حسب اàسلوب القياسي  -٦

ا�فصاح النوعي: للمحافظ حسب اàسلوب القياسي  ٦-١

ينتهج البنك ا�سلوب القياسي لتقييم رأس المال النظامي لمخاطر االئتمان، أما فيما يتعلق بالمخاطر السيادية- مثل المطالبات على سلطنة 

عمان أو البنك المركزي العماني بالريال العماني أو بالعملة ا�جنبية فتطبق عليها المخاطر بنسبة صفر، أما بالنسبة للمخاطر السيادية والبنوك 

المركزية ا�خرى، فإن التعّرض للمخاطر سوف يكون مرجحÚ بصورة مناسبة تتراوح بين ٠% إلى ١٠٠٪ بناًء على التصنيف الممنوح من قبل مؤسسة 

التقييم االئتماني المؤهلة (ECAI) المعتمدة من قبل البنك المركزي العماني مثل موديز وستاندرد آند بورز وفيتش وكابيتال إنتليجنس، 

بالنسبة للتعّرضات على البنوك، يعتمد معدل المخاطر المطبق على تصنيف البنوك، باعتبار التصنيف الوطني ذي الصلة، وفي غياب التصنيف 

الخارجي للشركات، يعتبر البنك معظم الشركات على أنها غير مصّنفة ويطبق ترجيح المخاطر بمعدل ١٠٠% عن المخاطر الممّولة، وعن مالمح 

التعّرض خارج الميزانية العمومية، تطبق عوامل تعرض االئتمان المالئمة وتجمع للبنوك أو حسبما يكون الحال ثم يطبق ترجيح المخاطر كما 

ذكر أعاله، مبالغ القروض غير المسحوبة من قبل الزبون أو غير المصروفة لهم بعد، توضع تحت االلتزامات ويطبق عليها متوسط المخاطر كما 

هو مسموح من قبل البنك المركزي العماني.

ا�فصاح التنظيمي لقواعد بازل ٢ وبازل ٣ لþفصاح كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)
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١٩٩ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

ا�فصاحات الكمية  ٦-٢

ينتهج البنك أسلوبÚ موحدâ لكل الشركات على أنها غير مصنفة ويطبق عليها ترجيح المخاطر بمعدل ١٠٠%.

تخفيض مخاطر االئتمان: ا�فصاح وفقÐ لöسلوب القياسي  -٧

ال يستخدم البنك أسلوب المقاصة سواء للبنود خارج أو داخل الميزانية العمومية، سياسة االئتمان بالبنك تحدد ا�نواع المقبولة من الضمان 

أساس  على  ا�سهم  وتقيم  الرهن  تحت  لúمالك  بالنسبة  سنوات  ثالث  كل  واحدة  مرة  مثل  التقييم  إعادة  وتكرار  التقييم  ومصدر  ا¼ضافي 

يومي عندما يكون التقّلب في مستوى عاٍل أو على أساس أسبوعي في ا�وقات العادية، وا�نواع الرئيسية من الضمانات ا¼ضافية هي الودائع 

النقدية وا�سهم المدرجة بسوق مسقط لúوراق المالية والرهن، وأهم أنواع الضامنين هم ا�فراد والشركات، ويأخذ البنك فقط الودائع النقدية 

وا�سهم لغرض تقليل مخاطر االئتمان حسب ا�سلوب الشامل.

 

ريال عماني باÿالف
إجمالي التعّرض

لمخاطر االئتمان قبل
CRMو CCF مخصصات

مخصصات

الضمانات المالية
المؤهلة (بعد

تطبيق
التخفيضات)

الضمانات
المؤهلة

 --1551,423، المطالبات على حكومات ودول

 --2127,451، المطالبات على البنوك

 -(54,030)31,553,780، المطالبات على الشركات

 --4756,618، ا�فراد

 --  5100,354، التعّرضات ا�خرى

 -(54,030)3,089,627المجموع

مخاطر السوق  -٨

المالية  وا�وراق  والودائع  القروض  متضّمنة  ا�نشطة  أو  و/  البنك  بعمليات  المتعلقة  المالية  ا�دوات  في  متأصلة  مخاطر  هي  السوق  مخاطر 

والقروض قصيرة ا�جل والديون طويلة ا�جل وأصول والتزامات وحساب المتاجرة والمشتقات، مخاطر السوق هي التعّرض للخسارة الناتجة عن 

تغيرات معدالت الفائدة وأسعار العمالت ا�جنبية وأسعار ا�سهم وأسعار السلع، وتتعامل إدارة مخاطر السوق مع أثر تغير عوامل السوق على 

العائد والقيمة االقتصادية بالبنك.

مخاطر السوق مالئمة لúنشطة المصرفية وا�نشطة التجارية ولكن قياسها وإداراتها قد تختلف حسب تلك ا�نشطة.

مخاطر السوق في مجال المتاجرة  -٩

تتضمن مخاطر السوق عدة مخاطر ولكن العناصر الرئيسية هي مخاطر معدل الفائدة ومخاطر تحويل العملة ا�جنبية.

تنشأ مخاطر معدل الفائدة من عدم اتساق أصول البنك مع تمويله، عدم االتساق أو الفجوات في مبالغ ا�صول وااللتزامات وا�دوات خارج الميزانية 

العمومية يمكن أن يولّد مخاطر معدل الفائدة، التي تؤثر في عملية تغيير معدالت الفائدة ومالمح استحقاق ا�صول وااللتزامات، يقوم البنك 

بإدارة هذه المخاطر من خالل ا�دوات المناسبة (مثل تحليل فجوة معدل الحساسية وطرق التسعير والمعدل العائم أو إعادة تحديد الفائدة 

بفترات دورية) وا�دوات المالية متضّمنة المشتقات.

تغيرات/  الناتجة عن  ا�جنبية  العملة  بنفس  االلتزامات   / ا�صول  قيمة  تغير  الناتجة من  المالية  الخسائر  ا�جنبية هي مخاطر  العمالت  مخاطر 

الريال  غير  بعمالت  أمواالً  يستثمر  أو  على  يحصل  عندما  البنك  أنشطة  عن  ا�جنبية  العمالت  مخاطر  وتنشأ  المالية،  با�سواق  سالبة  تحّركات 

العماني وقبول المراكز المفتوحة بالعمالت ا�جنبية، وتتم إدارة مخاطر العمالت ا�جنبية من خالل إدارة حدود صافي المركز المفتوح والمقايضة 

وعقود آجلة العمالت ا�جنبية وأيضÚ عن طريق مقابلة االلتزامات بعمالت أجنبية بأصول بنفس العملة ا�جنبية، وعن طريق ا�دوات مثل حدود 

ا�فصاح التنظيمي لقواعد بازل ٢ وبازل ٣ لþفصاح كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)
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التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٠٢٠١٨

المركز المفتوح يراقب البنك ويقوم بضبط مخاطر العمالت ا�جنبية، قام البنك بتطبيق أدوات لتقديم التقارير مثل تقرير وضع العمالت، وتحليل 

المخاطر المتعلقة بوضع العمالت، وتقرير تحليل ا¼خالل بقوانين المخاطر وتقرير ا¼خالل بالحد المسموح للمتعامل المالي بمراقبة وإدارة مخاطر 

صرف العملة ا�جنبية.

والتزامÚ بالتوجيهات الصادرة من البنك المركزي العماني عند تطبيق توصيات قواعد بازل ٢ وضع البنك منهجÚ وأساليب وفقÚ للتوجيهات ¼دارة 

مخاطر السوق وفترة قياسية في تقييم رأسمال يغطي مخاطر السوق.

تعقد لجنة ا�صول وااللتزامات اجتماعات لمناقشة عدم اتساق ا�صول وااللتزامات وتقيم مخاطر معدل الفائدة ومخاطر العمالت ا�جنبية ومخاطر 

السيولة التي يتعّرض لها بنك صحار، لغرض اتخاذ الخطوات الكفيلة بإدارة مثل هذه المخاطر، ووفقÚ لتوجيهات لجنة ا�صول وااللتزامات، يقوم 

قسم الخزينة بالبنك بإدارة مخاطر معدالت الفوائد ومخاطر العمالت ا�جنبية التزامÚ بتوجيهات السياسة التي توضح الحدود المناسبة.

عبء رأس المال لمخاطر السوق المختصة مبين أدناه:  

          

ريال عماني باÿالف   
 -مخاطر موقف معدل الفائدة                                                                                   

-مخاطر موقف حقوق الملكية                                                                                            
9,894مخاطر العمالت ا�جنبية                                                                                     

 -مخاطر السلع                                                                                                  

مخاطر معدالت الفائدة لöنشطة المصرفية  -١٠

تتولّى لجنة ا�صول وااللتزامات إدارة تعّرض البنك لمخاطر معدالت الفائدة، ويتعّرض البنك لمخاطر معدالت الفائدة نتيجة ¼عادة تسعير معدالت 

الفائدة لقروض  الفائدة، وشروط تعديل  الفائدة عن طريق التسعير العائم لمعدالت  الفائدة لúصول وااللتزامات، ويدير البنك مخاطر معدالت 

الفائدة الثابتة وتسعير ا�صول وااللتزامات بنفس مؤشر ا�دوات بقدر ا¼مكان، تم إعداد قائمة حساسية معدالت الفائدة على ا�صول وااللتزامات 

وفقÚ لتوجيهات التعميم رقم ب م ٩٥٥ بتاريخ ٧ مايو ٢٠٠٣، ويتم قياس مخاطر معدالت الفائدة من خالل تحليل فجوة معدالت الفائدة بالمرفق 

البنك  يرسلها  التي   ٢ بازل  إرشادات  بمقتضى  االقتصادية)  القيمة  وتوقعات  العائد  (توقعات  الفائدة  أثر معدالت  بقياس  البنك  ويقوم   ،١ رقم 

المركزي العماني بتطبيق صدمة معدل الفائدة بمقدار ٢٠٠ نقطة أساسية وأخذ ا¼جراءات الكفيلة بتقليل ا�ثر، وأثر صدمة معدل الفائدة بمقدار 

٢٠٠ نقطة أساسية على صافي عائد الفائدة وعلى رأس المال مبين بالمرفق ٢، أيضÚ يقوم البنك بتقييم التأثيرات المترتبة على صدمة معدل 

فائدة العوائد ٥٠ و ١٠٠ نقطة أساسية.

استحقاقها  موعد  قبل  الودائع  وسحب  للقروض  المقدم  بالسداد  المرتبطة  الفائدة  معدل  مخاطر  اعتباره  في  البنك  يأخذ  ذلك،  إلى  إضافة 

من خالل وضع شروط جزائية خاصة بالنسبة للقروض الكبيرة المقدمة الى الشركات، االلتزامات التي ليس لديها فترة استحقاق محددة يتم 

تصنيفها بصورة صارمة وفقÚ لتعليمات البنك المركزي العماني في بيان SAL وبالتالي يتم تجنب تأثير التغير في معدل الفائدة. 

مخاطر السيولة  -١١

في  استحقاقها،  عند  بالتزاماته  للوفاء  الكافية  بالسيولة  أمكن  كّلما  احتفاظه  من  ا¼مكان  بقدر  للتأكد  السيولة  مخاطر  إدارة  البنك  يتناول 

الظروف الطبيعية وفي الظروف الطارئة، دون تحّمل خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة البنك.

مخاطر السوق في مجال المتاجرة (تابع)  -٩

ا�فصاح التنظيمي لقواعد بازل ٢ وبازل ٣ لþفصاح كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)
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٢٠١ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

تتلقى الخزينة المركزية بالبنك معلومات من وحدات النشاط ا�خرى تتعّلق بملمح السيولة حول أصولها والتزاماتها المالية وتفاصيل التدفقات 

وتتكون في  ا�جل  مالية سائلة قصيرة  أصول  بمحفظة  المركزية  الخزينة  تحتفظ  ذلك  بعد  المستقبلية،  ا�عمال  الناشئة عن  ا�خرى  النقدية 

أغلبيتها من استثمارات قصيرة ا�جل با�وراق المالية وقروض وسلفيات البنوك وتسهيالت بين البنوك للتأكد من الحفاظ على سيولة كافية 

بالبنك ككل، وتتم مقابلة متطلبات وحدات النشاط من السيولة من خالل قروض قصيرة ا�جل من الخزينة المركزية لتغطية أي تذبذب قصير 

ا�جل والتمويل طويل ا�جل لتحديد أي متطلبات سيولة أساسية، ووضع البنك كذلك خطة سيولة طارئة شاملة لËدارة الفّعالة للسيولة، وبهذه 

العملية تتم العناية المطلوبة للتأكد من التزام البنك بكل تعليمات البنك المركزي العماني. 

تتم مراجعة كل سياسات السيولة وإجراءاتها وتصادق عليها لجنة ا�صول وااللتزامات، احتساب فجوة السيولة عند استحقاق ا�صول وااللتزامات 

موضح في الملحق ٣، تم إعداد هذا االحتساب وفقÚ للتوجيهات الواردة بالتعميم رقم ب م ٩٥٥ المؤرخ ٧ مايو ٢٠٠٣.

مخاطر التشغيل  -١٢

تم تعريف مخاطر التشغيل بمخاطر الخسائر المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن عمليات داخلية غير كافية أو غير ناجحة وأفراد ونظم أو عن 

التحتية ومن أحداث خارجية  البنك والموظفين والتقنية والبنية  التشغيل نتيجة لعدة أسباب تصاحب عمليات  أحداث خارجية، تنشأ مخاطر 

وتتضّمن مخاطر أخرى غير مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة.

ويهدف البنك إلى إدارة المخاطر التشغيلية لتفادي/تقليل الخسائر المالية للبنك وذلك بوضع الضوابط الضرورية والنظم وا¼جراءات، ويدرك 

البنك أن بيئة ذات ضوابط زائدة عن الالزم تعرقل أعمال البنك والعائدات وكذلك تزيد التكلفة، وعليه يهدف البنك إلى ا¼دارة الفّعالة لمخاطر 

البنك السياسات والتوجيهات وا�طر  التحكم وا¼جراءات، كما وضع  زيادة الضوابط مع نظم موضوعة بشكل جيد وإطار  التشغيل من خالل 

الالزمة ¼دارة حوادث وخسائر المخاطر التشغيلية.

وهذه  نشاط،  وحدة  بكل  العليا  ا¼دارة  إلى  إسنادها  تم  التشغيل  عمليات  معالجة  أجل  من  الضوابط  وتطبيق  التطوير  مسؤوليات  أهم  إن 

المسؤولية يدعمها تطوير للمعايير العامة بالبنك بالمجاالت التالية ¼دارة مخاطر العمليات:

•  وجود تسلسل إداري واضح ومحّدد.

•  التفويض المناسب للصالحيات.

•  الفصل المناسب للمهام والتفويض بالمعامالت من خالل نظام المعد والفاحص وشبكة الصالحيات.

•  تسوية الملكية ورصد الحسابات.

•  توثيق الضوابط وا¼جراءات. 

•  االلتزام بالمتطّلبات التنظيمية والقانونية ا�خرى.

•   متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تتم مواجهتها وكفاية الضوابط وا¼جراءات للتعامل مع هذه المخاطر التي تم تحديدها.

•  متطلبات التقارير عن الخسائر التشغيلية وإطالق حوادث الخسائر التشغيلية وإجراءات العالج المقترحة.

•  وضع خطط الطوارئ.

•  التدريب وتنمية المهارات والتطوير المهني.

•  المعايير ا�خالقية والتجارية.

•  تخفيف المخاطر متضمنة التأمين متى كان ذلك فعاالً.

مخاطر السيولة (تابع)  -١١

ا�فصاح التنظيمي لقواعد بازل ٢ وبازل ٣ لþفصاح كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)
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التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٢٠١٨

التقيد بمعايير البنك يتم دعمه ببرامج الفحص الدوري التي يجريها قسم التدقيق الداخلي، تناقش نتائج التدقيق الداخلي مع رؤساء وحدات 

النشاط ويحال ملخص نتائج التدقيق إلى لجنة التدقيق وا¼دارة العليا بالبنك التخاذ ا¼جراء التصحيحي.

sox، الذي يبين  قام البنك بتوثيق الضوابط وا¼جراءات ذات الصلة با�نشطة الهامة بالبنك، ويشتمل توثيق العمليات على خريطة الصيغة 

تفاصيل تدفق العمل والضوابط والمسؤوليات لúفراد المشتركين في العملية.

كما  المفقودة،  البيانات  إدارة  وسياسة  لúنظمة  الذاتي  للتقييم  المخاطر  وسياسة  العمليات  مخاطر  إدارة  سياسة  البنك  إدارة  مجلس  اعتمد 

الذاتي  للتقييم  برمجيات  البنك  العمليات، كما طّور  إلى مخاطر  تؤدي  التي قد  ا�حداث  الدورية عن كافة  التقارير  لرفع   Úعام  âإطار البنك  وضع 

للمخاطر وأنظمة الضبط وقام بتطبيقها على المجاالت التجارية الهامة، كما يحتفظ البنك بقائمة بيانات إلكترونية تحتوي على معلومات خسائر 

العمليات مفصلة ومبوبة حسب مصادرها التجارية ونوعية الحدث حسب متطلبات بازل ٢، وستساعد هذه البيانات في التأهل لتطبيق أسلوب 

العمليات عن طريق وضع سياسات ونماذج وأدوات وعمليات واضحة وصريحة ويقوم  بإدارة مخاطر  يقوم  البنك  فإن  المتطور وعليه،  القياس 

بمراجعتها وتطويرها بشكل دوري.

التعّرض لمخاطر معدل الفائدة
 المرفق ٢

2018
 ريال عماني

با¦الف

61,309صافي إيرادات الفوائد  

426,585رأس المال

على أساس صدمة تقلبات أسعار الفائدة بواقع ٥٠ نقطة أساس

2,487تأثير صدمة تقلبات معدالت الفائدة بواقع 50 نقطة أساس

4,06 ٪نسبة التأثير على صافي إيرادات الفائدة

0,58 ٪نسبة التأثير على رأس المال

 

على أساس صدمة تقلبات أسعار الفائدة بواقع ١٠٠ نقطة أساس

4,974تأثير صدمة تقلبات معدالت الفائدة بواقع 100 نقطة أساس

8,11 ٪نسبة التأثير على صافي إيرادات الفائدة

1,17 ٪نسبة التأثير على رأس المال

 

على أساس صدمة تقلبات أسعار الفائدة بواقع ٢٠٠ نقطة أساس

9,948تأثير صدمة تقلبات معدالت الفائدة بواقع 200 نقطة أساس

16,23 ٪نسبة التأثير على صافي إيرادات الفائدة

2,33 ٪نسبة التأثير على رأس المال

مخاطر التشغيل ( تابع )  -١٢

ا�فصاح التنظيمي لقواعد بازل ٢ وبازل ٣ لþفصاح كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)
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٢٠٥ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

قائمة استحقاق اàصول وااللتزامات 
المرفق ٣

ريال عماني باÿالف

تدفقات واردة (أصول وخارج الرقم
الميزانية العمومية)

حتى شهر 
واحد

 3-1
أشهر

 6-3
أشهر

 9-6
أشهر

12 - 9
شهراً

3 - 1
سنوات

5 - 3
سنوات

أكثر من ٥ 
المجموعسنوات

 24,373  -    -    -    -    -    -    -    24,373 نقد في الصندوق

ودائع لدى البنك المركزي 
 48,083  7,998  3,098  8,717  6,514  4,081  5,848  4,665  7,162 العماني

 121,403  -    -    937  3,806  1,561  644  1,718  112,737 أرصدة مستحقة من بنوك أخرى

 532,769  73,374  24,121  63,400  -    2,514  31,740  213,223  124,397 االستثمارات

 142,728  -    -    -    1,153  4,951  26,199  36,595  73,830 كمبياالت وسندات إذنية

 119,678  29,918  29,920  29,920  5,984  5,984  5,984  5,984  5,984 سحب على المكشوف

 2,001,268  758,263  340,990  425,686  68,418  63,504  73,421  85,768  185,218 قروض وسلف

 34,580  25,953  -    -    8,627  -    -    -    -   أصول ثابتة

 22,576  22,576  -    -    -    -    -    -    -   فوائد مستحقة

 54  -    -    -    -    -    -    -    54 أصول أخرى

 14,963  -    -    -    -    -    -    -    14,963 مقايضات

 300,797  -    -    -    48,689  -    68,498  77,987  105,623 قروض متعثرة

 139,709  -    -    -    -    -    47,293  38,075  54,341 مشتريات فورية وآجلة

--   -   -   -   -   --   -   خيارات

 25,025  -    -    -    -    -    -    -    25,025 خطابات ائتمان وضمان وقبول

 38,352  474  -    687  3,785  15,801  13,511  4,084  10 ارتباطات ائتمانية ملزمة

الجزء غير المستخدم من 
السحب على المكشوف 

والقروض والسلفيات
 5,207  143  671  676  223  1,333  194  7,621  16,068 

التعّرض غير المسحوب 
 66,483  34,088  16,806  12,378  196  310  -    227  2,478 (القروض من بنوك مشتركة)

 3,648,909  960,265  415,129  543,058 147,395  99,382 273,809  468,469  741,402 المجموع 
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٢٠٧ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

نموذج الخصائص الرئيسية لöدوات الرأسمالية- كما في ديسمبر ٢٠١٨ 

بنك صحار الدوليبنك صحار الدوليبنك صحار الدوليالمصدر١

٢
محدد خاص (مثل لجنة ا¼جراءات الموحدة لتعريف ا�وراق المالية 

ورقم تعريف ا�وراق المالية ومحدد بلومبيرج لËيداع الخاص)
ISIN OM٠٠٠٠٠٠٣٣٩٨

 القانون المصرفي العمانيالقوانين المنظمة لúداة االتفاقيات التنظيمية٣
القانون المصرفي العماني/ 

قانون الشركات التجارية

القانون المصرفي العماني/ 

قانون الشركات التجارية

ال ينطبقال ينطبقال ينطبققواعد بازل ٣ انتقالية٤

رأسمال إضافي الفئة-١ راس المال العام الفئة-١الفئة-٢بعد قواعد بازل ٣ االنتقالية٥

SoloSoloSoloمؤهل بشكل فردي/ جماعي/ جماعي وفردي٦

 أوراق دائمة أسهمدين ثانوينوع ا�داة (يجب تحديد النوع من قبل كل سلطة قضائية)٧

٨
مبلغ مدرج في رأس المال النظامي (العملة بالمليون كما في آخر 

تاريخ تقرير)
 ١٠٠ مليون ريال عماني ١٩٨٫٢٦٥ مليون ريال عماني٣٥ مليون ريال عماني

 ١٠٠ مليون ريال عماني ١٩٨٫٢٦٥ مليون ريال عماني٣٥ مليون ريال عمانيالقيمة االسمية لúداة٩

 حقوق المساهمين حقوق المساهمين االلتزام- التكلفة المطفأةالتصنيف المحاسبي١٠

تاريخ ا¼صدار ا�صلي١١
 بدأ ا¼صدار اعتبارâ من ٢٥ مايو

٢٠١٦ 
 ٢٥ سبتمبر ٣٢٠١٧ يناير ٢٠٠٧

دائمدائممؤرخدائم أو مؤرخ١٢

تاريخ االستحقاق ا�صلي١٣

 ٧ سنوات من تاريخ التوزيع

  التخصيص

 االستحقاق ا�ول في ٢٥ يوليو

٢٠٢٣ 

ال ينطبقال ينطبق

نعمال ينطبقالطلب المصدر خاضع لموافقة إشرافية مسبقة١٤

ال ينطبق غير مستدعاةتاريخ الطلب االختياري وتواريخ الطلب الطارئة ومبلغ االسترداد١٥

 تاريخ االستدعاء ا�ول،، أي

 السنة الخامسة من تاريخ

 ا¼صدار بناًء على تقدير البنك

 أو وفقÚ لتعليمات البنك

 المركزي العماني في تاريخ

 االسترداد

ال ينطبق غير مستدعاةتواريخ الطلب الالحقة (إذا كان ينطبق)١٦
 كل خمس سنوات وما بعدها

 بعد تاريخ االستدعاء ا�ول

كوبونات/ توزيعات نقدية

كوبونات متغيرةال ينطبقثابتةتوزيعات نقدية/ كوبونات ثابتة أو متغيرة١٧

ال ينطبقp٫a٫ ٧٫٠٠٪ معدل الكوبون والمؤشر ذو الصلة١٨
٧٫٧٥ ٪ ويعاد تحديدها كل 

خمس سنوات 

الالالوجود موقف توزيعات نقدية١٩

ا�فصاح التنظيمي لقواعد بازل ٢ وبازل ٣ لþفصاح كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)
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التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٨٢٠١٨

بنك صحار الدوليبنك صحار الدوليبنك صحار الدوليالمصدر١

 بناًء على تقدير البنك بالكامل إلزاميتقديرية بالكامل تقديرية جزئيÚ أو إلزامية٢٠

 بناًء على تقدير البنك بالكامل

 وتستحق من البنود القابلة

 للتوزيع

الالالوجود مصعد أو محفز آخر أو استرداد٢١

 غير تراكمي غير تراكمي غير تراكميغير تراكمي أو تراكمي٢٢

 غير قابل للتحويل غير قابل للتحويل غير قابل للتحويلقابل للتحويل أو غير قابل للتحويل٢٣

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقإذا كان قابًال للتحويل، دوافع التحويل٢٤

٢٥Úأو جزئي Úال ينطبقال ينطبقال ينطبقإذا كان قابًال للتحويل، كلي

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقإذا كان قابًال للتحويل، معدل التحويل٢٦

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقإذا كان قابًال للتحويل، تحويل إلزامي أو اختياري٢٧

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقإذا كان قابًال للتحويل، حّدد نوع ا�داة للتحويل إليها٢٨

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقإذا كان قابًال للتحويل، حّدد مصدر ا�داة التي تتحّول إليها٢٩

الالالخصائص االنخفاض٣٠

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقاذا انخفض، دوافع االنخفاض٣١

٣٢Úأو جزئي Úال ينطبقال ينطبقال ينطبقاذا انخفض، كلي

٣٣Úأو مؤقت Úال ينطبقال ينطبقال ينطبقاذا انخفض، دائم

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقاذا انخفض مؤقتÚ، وصف آلية الزيادة٣٤

٣٥
المركز في التدرج الثانوي في السيولة (حّدد نوع ا�داة ا�على 

مباشرًة من ا�داة)

 ثانوي بالنسبة لجميع االلتزامات

 الرئيسية، حاليÚ ثانوي للودائع

 الثابتة

 ثانوية بالنسبة للسندات

 ا¼لزامية القابلة للتحويل

 الصادرة من البنك

 ثانوية بالنسبة للسندات

 ا¼لزامية القابلة للتحويل

 الصادرة من البنك والقروض

 الثانوية

الالالخصائص انتقالية غير ملتزمة٣٦

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقإذا كان نعم، حًدد خصائص عدم االلتزام٣٧

نموذج الخصائص الرئيسية لöدوات الرأسمالية- كما في ديسمبر ٢٠١٨  (تابع)

ا�فصاح التنظيمي لقواعد بازل ٢ وبازل ٣ لþفصاح كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)
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٢٠٩ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

نموذج التسوية- كما في ديسمبر ٢٠١٨
الخطوة ١:

(ريال عماني باÿالف)
الميزانية العمومية كما في القوائم 

المالية المنشورة

كما في ديسمبر ٢٠١٨

وفقÚ لنطاق التجميع النظامي 

كما في ديسمبر ٢٠١٨

ا�صول

 ٧٢,٤٥١  ٧٢,٤٥٦ نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

 -    -   شهادات إيداع

 ١٢١,٤٠٣  ١٢١,٤٠٣ مستحق من بنوك

 ٢,٢٥١,٩٣٠  ٢,٢٥١,٩٣٠ قروض وسلف

 ٥٣٢,٧٦٩  ٥٣٢,٧٦٩ استثمارات في أوراق مالية

 -    -   قروض وسلف للبنوك

 ٢٢,٥٧٦  ٢٢,٥٧٦ الممتلكات والمعدات

 -    -   أصول ضريبة مؤجلة

 ٤٥,٢٧٤  ٤٥,٢٦٩ أصول أخرى

 ٣,٠٤٦,٤٠٣  ٣,٠٤٦,٤٠٣ إجمالي اàصول

االلتزامات

 ٧٢٢,٠٦١  ٧٢٢,٠٦١ مستحقات للبنوك

 ١,٨١٨,٣٥٣  ١,٨١٨,٣٥٣ ودائع العمالء

 ٥٠٩  ٥٠٩ شهادات إيداع

 -    -   التزامات ضريبة جارية ومؤجلة

 ٩٦,٥٦٠  ٨٤,٦٦٤ التزامات أخرى 

 ٣٥,٣٩٢  ٣٥,٣٩٢ ديون ثانوية

Úسندات قابلة للتحويل إلزامي   -    - 

 ٢,٦٧٢,٨٧٥  ٢,٦٦٠,٩٧٩ إجمالي االلتزامات

حقوق المساهمين

 ١٩٨,٢٦٥  ١٩٨,٢٦٥ رأس المال المدفوع

 ١٨,٠٣٧  ١٨,٠٣٧ عالوة إصدار ا�سهم

 ٢٤,٣٧٥  ٢٤,٣٧٥ احتياطي قانوني

 ٩٨٨  ٩٨٨ احتياطي عام

 ٢٦,٩٨٧  ٣٨,٨٨٣ ا�رباح المحتجزة 

 (٢,١٢٤) (٢,١٢٤)تغيرات متراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات

 ٧,٠٠٠  ٧,٠٠٠ احتياطي الديون الثانوية

 -    -   احتياطي انخفاض القيمة

 -    -   احتياطي خاص 

 ١٠٠,٠٠٠  ١٠٠,٠٠٠ أوراق رأس المال الدائمة  -فئة -١    

 ٣٧٣,٥٢٨  ٣٨٥,٤٢٤ إجمالي حقوق المساهمين

 ٣,٠٤٦,٤٠٣ ٣,٠٤٦,٤٠٣ مجموع االلتزامات وأموال المساهمين

@وفقÚ للمعيار المحاسبي الدولي رقم ١٠، يتم إدراج أرباح نقدية مقترحة بنسبة ٦٪ من مبلغ ١١،٨٩٦  مليون ريال عماني ضمن ا�رباح المحتجزة في القوائم المالية.

@@توز�عات أرباح نقد�ة مقترحة بمبلغ ١١،٨٩٦ مل�ون ريال عماني مدرجة ضمن التزامات أخرى لنطاق أرباح نقدية مقترحة موحدة.

ا�فصاح التنظيمي لقواعد بازل ٢ وبازل ٣ لþفصاح كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)
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التقرير السنوي لصحار الدولي ٢١٠٢٠١٨

نموذج التسوية- كما في ديسمبر ٢٠١٨ ( تابع)

الميزانية العمومية كما في  
الرقموفقÐ لنطاق التجميع النظاميالقوائم المالية المنشورة

 كما في ديسمبر ٢٠١٨كما في ديسمبر ٢٠١٨ 

 

   اàصول

 72,451 72,456 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

 121,403 121,403 أرصدة لدى البنوك وأموال تحت الطلب على المدى القصير

 532,769 532,769 االستثمارات:

 141,151 141,151 محتفظ بها حتى االستحقاق

   مستبعدة من استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق

  NA  NA استثمارات في كيانات تابعة

  NA  NA استثمارات في شركات زميلة ومشروعات مشتركة

 293,026 293,026 من ضمنها متاحة للبيع

  NA  NA مستبعدة من استثمارات متاحة للبيع: استثمارات في شركات تابعة

and Associates in Investments 
Ventures Joint NA  NA  

استثمارات في شركات زميلة ومشروعات مشتركة
 98,592 98,592 

محتفظ بها للمتاجرة
 2,251,930 2,251,930 

   منها

 -   -   قروض وسلف لبنوك محلية

 -   -   قروض وسلف لبنوك غير مقيمة

قروض وسلف لعمالء محليين
 1,981,370 1,981,370 

 -    قروض وسلف لعمالء غير مقيمين لعمليات محلية

 46,850 46,850 قروض وسلف لعمالء غير مقيمين لعمليات خارجية

 40,503 40,503 قروض وسلف لمؤسسات صغيرة ومتوسطة

 183,207 183,207 تمويل من نافذة الصيرفة ا¼سالمية

 22,576 22,576 أصول ثابتة

 45,274 45,269 أصول أخرى من بينها:

شهرة وأصول غير ملموسة من بينها:

 -   -   الشهرة

 -   -   أصول غير ملموسة أخرى (باستثناء حقوق خدمات الرهن)

 -   -   أصول ضريبة مؤجلة

 -   -   الشهرة عند التجميع

 -   -   الرصيد المدين في حساب ا�رباح والخسائر

 3,046,403 3,046,403 إجمالي اàصول

  رأس المال وااللتزامات

 216,302 216,302 رأس المال المدفوع

   من ضمنها:

 216,302 216,302 مبلغ مؤهل لرأسمال أسهم الفئة ا�ولى

ا�فصاح التنظيمي لقواعد بازل ٢ وبازل ٣ لþفصاح كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

الخطوة ٢
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٢١١ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

 100,000 100,000 مبلغ مؤهل لرأسمال الفئة ا¼ضافية ا�ولى

 57,226 69,122 االحتياطي والفائض

   من بينها

26,987b 38,883 ا�رباح المحتجزة@

 32,363 32,363 احتياطيات أخرى

 (2,124)(2,124)تغيرات متراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات

   من بينها:

a-    - خسائر من القيمة العادلة لالستثمارات

 -    - أرباح من القيم العادلة لالستثمارات

 -    - خفض ٥٥٪ من ا�رباح

 273,528 285,424 إجمالي رأس المال

 1,818,353 1,818,353 ودائع: 

   من ضمنها:

 -   -   ودائع من البنوك

 1,637,528 1,637,528 ودائع العمالء

 180,825 180,825 ودائع من نافذة الصيرفة ا¼سالمية

 -   -   (ودائع أخرى) يرجى تحديدها

 722,570 722,570 اقتراضات

 -   -   من بينها: من البنك المركزي العماني

 722,061 722,061 من بنوك

 509 509 من مؤسسات ووكاالت أخرى

 -   -   اقتراضات على شكل سندات وصكوك

 35,392 35,392 أخرى (ديون ثانوية)

 96,560 84,664 التزامات ومخّصصات أخرى من بينها: @@

 -    - من بينها: سندات مرتبطة باستثمارات

 -    - من بينها: سندات مرتبطة باستثمارات

 -    - من بينها: سندات مرتبطة بأصول ثابتة

 -   -   سندات مرتبطة بالشهرة

 -   -   سندات مرتبطة أصول غير ملموسة

 2,946,403 2,946,403 ا�جمالي

@وفقÚ للمعيار المحاسبي الدولي رقم ١٠، يتم إدراج أرباح نقدية مقترحة بنسبة ٦٪ من مبلغ ١١,٨٩٦  مليون ريال عماني ضمن ا�رباح المحتجزة في القوائم المالية.

@@توز�عات أرباح نقد�ة مقترحة بمبلغ ١١,٨٩٦ مل�ون ريال عماني مدرجة ضمن التزامات أخرى لنطاق أرباح نقدية مقترحة موحدة.

الميزانية العمومية كما في  
الرقموفقÐ لنطاق التجميع النظاميالقوائم المالية المنشورة

 كما في ديسمبر ٢٠١٨كما في ديسمبر ٢٠١٨ 

ا�فصاح التنظيمي لقواعد بازل ٢ وبازل ٣ لþفصاح كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

الخطوة ٢ ( تابع)
نموذج التسوية- كما في ديسمبر ٢٠١٨ ( تابع)

Arabic.indd   211 3/25/19   11:04 AM



التقرير السنوي لصحار الدولي ٢١٢٢٠١٨

نموذج التسوية- كما في ديسمبر ٢٠١٨ ( تابع)

رأس المال العام الفئة-١: اàدوات واالحتياطيات

مكونات رأس المال النظامي المقرر من   
البنك

المصدر بناء على اàرقام المرجعية/
خطابات الميزانية العمومية وفقÐ للنظام 

النظامي للتجميع من الخطوة ٢ 

مؤهل لرأس المال العام المصدر المباشرة (ويعادل الشركات غير 1
                                                          216,302 المساهمة) مضافÚ إليه فائض ا�سهم

b                                                            26,987 ا�رباح المحتجزة 2

                                                             32,363 الدخل الشامل االّخر المتراكم (واحتياطيات أخرى)3

4from out phase to subject capital issued Directly 
(companies stock joint-non to applicable only) CET1

   -                                                                          

5
رأس المال العام المصدر من قبل شركات تابعة ومحتفظ به من 
قبل أطراف أخرى (مبلغ مسموح به في مجموعة ا�سهم العادية 

الفئة-١)
   -                                                                          

                                                          275,652 رأسمال عام الفئة-١ قبل التسويات النظامية6

                                                                          -   تسويات التقييم الحذر7

                                                                          -   الشهرة (صافيÚ من التزام الضريبة المتعلق بها)8

a                                                                         -   خسائر من القيمة العادلة لالستثمارات9

                                                                          -   سندات مرتبطة باالستثمارات10

                                                          275,652 رأس المال العام الفئة-١ (فئة اàسهم المشتركة ١)11

ا�فصاح التنظيمي لقواعد بازل ٢ وبازل ٣ لþفصاح كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

الخطوة ٣
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٢١٣ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨
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صحار ا�سالمي
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الدكتور حسين حامد حسان
رئيس الهيئة الرقابة الشرعية

الشيخ عّزان بن ناصر بن فرفور العامري
عضو الهيئة

الشيخ فهد بن محمد الخليلي
عضو الهيئة

الدكتور مّدثر صديقي
نائب رئيس الهيئة

من اليمين الي اليسار
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صحار ا¼سالمي

 هيئة الرقابة
الشرعية
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التقرير السنوي لصحار الدولي ٢١٨٢٠١٨

تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى مساهمي 

بنك صحار الدولي ش،م،ع،ع، (سابقÐ بنك صحار ش،م،ع،ع،) (”البنك“)

تقرير حول البيانات المالية 

لقد دققنا بيان المركز المالي المرفق لصحار ا¼سالمي («نافذة الصيرفة ا¼سالمية») كما في ٣١ ديسمبر 2018، والبيانات المتعلقة بالدخل، والتغيرات 

التاريخ، وملخصÚ للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية  في حقوق المالك، وبيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك 

ا�خرى، إن إعداد هذه البيانات المالية والتزام البنك بتشغيل نافذة خدماته المصرفية ا¼سالمية وفقÚ لمبادئ وقواعد الشريعة ا¼سالمية كما يتم 

تحديدها من قبل الهيئة العليا للرقابة الشرعية هي من مسؤولية مجلس إدارة البنك، إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية 

استنادâ إلى أعمال التدقيق التي قمنا بها، 

لقد تمت أعمال التدقيق التي قمنا بها وفقÚ لمعايير التدقيق للمؤسسات المالية ا¼سالمية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 

المالية ا¼سالمية، تتطلب منا هذه المعايير تخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بان البيانات المالية خالية من أخطاء 

جوهرية، يتضمن التدقيق فحص ا�دلة المؤيدة للمبالغ وا¼يضاحات المفصح عنها في البيانات المالية على أساس العينة، ويتضمن التدقيق 

أيضÚ تقييم المبادئ المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة التي أجرتها ا¼دارة وكذلك تقييم العرض العام للبيانات المالية، نعتقد بأن إجراءات 

التدقيق التي قمنا بها توفر أساسÚ معقوالً ¼بداء رأينا،

الرأي 

في رأينا، إن البيانات المالية تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، عن المركز المالي لنافذة الصيرفة ا¼سالمية كما في ٣١ ديسمبر 2018، 

وعن نتائج أعمالها، والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المالك للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقÚ لمبادئ وقواعد الشريعة ا¼سالمية كما 

يتم تحديدها من قبل الهيئة العليا للرقابة الشرعية لنافذة الخدمات المصرفية ا¼سالمية للبنك ومعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة 

المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية ا¼سالمية،

التاريخ 

مسقط

بسم اÄ الرحمن الرحيم

الحمدÄ رب العالمين

والصالة والسالم على رسول اÄ اàمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

إلى مساهمي صحار ا¼سالمي، بنك صحار ش.م.ع.ع. («البنك»)

السالم عليكم ورحمة ا| وبركاته،

وفقÚ للسلطات المخولة بموجب النظام ا�ساسي للبنك وشروط تعيين «هيئة الرقابة الشرعية»، تقدم هيئة الرقابة الشرعية التقرير الشرعي 

السنوي اÿتي:

لقد راقبت هيئة الرقابة الشرعية عمليات البنك من الفترة ١ يناير ٢٠١٨ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وذلك للتأكد وإبداء رأيها فيما إذا كان البنك تقيد 

بأحكام ومبادئ الشريعة ا¼سالمية التي تم شرحها من قبل هيئة الرقابة الشرعية.

أو  إما مباشرة  المراقبة  وتنفيذ  لتخطيط  المتبعة  وا¼جراءات  التوثيق  فحص  على  اشتملت  التي  بالمراقبة  الشرعية  الرقابة  هيئة  قامت  كما 

بالتنسيق مع  وحدة التدقيق الشرعي من أجل الحصول على جميع المعلومات والتفسيرات التي تعتبرها ضرورية لتزويدها بأدلة تكفي ¼عطاء 

تأكيدات معقولة بأن البنك لم يخالف أحكام ومبادئ الشريعة ا¼سالمية كما هو مفسر من قبل هيئة الرقابة الشرعية.

قامت وحدة التدقيق الشرعي بمراجعة وتدقيق المعامالت المنفذة في البنك ورفعت تقريرâ إلى هيئة الرقابة الشرعية، وأكد التقرير التزام البنك 

وتطبيقه لقرارات هيئة الرقابة الشرعية للبنك.

 تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أنشطة صحار ا¼سالمي لعام ٢٠١٨

صحار ا�سالمي 
(نافذة الصيرفة ا�سالمية لبنك صحار الدولي ش.م.ع.ع.)
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٢١٩ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

 عقدت الهيئة عدة اجتماعات خالل السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ للرد على االستفسارات، والموافقة على الفرص االستثمارية التي قدمتها 

ا¼دارة المعنية في صحار ا¼سالمي،

وتعتقد هيئة الرقابة الشرعية في اجتهادها:

١)  أن العقود والعمليات والمعامالت التي أبرمها صحار ا¼سالمي خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠١٨ م ال تخالف أحكام ومبادئ 

الشريعة ا¼سالمية على حسب اجتهاد الهيئة،

٢)  أن توزيع ا�رباح على حسابات االستثمار يتفق مع ا�ساسيات التي تم اعتمادها من هيئة الرقابة الشرعية.

٣)  أن عملية التدقيق لم تظهر أي مكاسب ناجمة عن مصادر أو وسائل ال تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة ا¼سالمية لذا لم تجِن هيئة 

الرقابة الشرعية أية أرباح.

والَسالم عليكم ورحمة ا| وبركاته،،

أ.الدكتور  حسين حامد حسان           (رئيس الهيئة والعضو التنفيذي)

أ.الدكتور  مدثر حسين صديقي           (نائب الرئيس)

الشيخ  عزان ين ناصر بن فرفور العامري  (عضو الهيئة)

الشيخ فهد بن محمد بن هالل الخليلي   (عضو الهيئة)

مسقط سلطنة عمان
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التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٢٠٢٠١٨

تقرير هيئة الرقابة الشرعية 
قائمة الفتاوي التي تم إصدارها خالل الفترة 2018 

الموافقات المرجع رقم 

1/1/18  االطالع والتصديق على تقييم ا�داء لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية من قبل مجلس إدارة بنك صحار.الربع ا�ول- 12018 
اطلعت الهيئة على تقييم اàداء لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية من قبل مجلس إدارة بنك صحار لعام 2017، 

واعتمدته.

2/1/18  االطالع على تجديد فترة العقد �عضاء هيئة الرقابة الشرعية لصحار ا¼سالمي.
الرقابة  هيئة  àعضاء  العقد  فترة  بتجديد   Ðطلب رفعت  ا�سالمي  صحار  إدارة  بأن  الداخلي  الشرعي  المراجع  أكد 
الشرعية لصحار ا�سالمي إلى البنك المركزي وذلك بعد موافقة رئيس مجلس إدارة البنك وسيتم إبالغ أعضاء 

الهيئة فور الحصول على رد من البنك المركزي العماني.
3/1/18 الموافقة والمراجعة على توزيع ا�رباح لشهر ديسمبر 2017، يناير وفبراير ومارس 2018.

اطلعت الهيئة على نسب توزيع اàرباح المحققة من وعاء المضاربة على المودعين والمساهمين لشهر ديسمبر 
لعام  2017، يناير وفبراير ومارس 2018 وأكدت أنها وزعت حسب إرشادات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لصحار 

ا�سالمي.
4/1/18 الموافقة والمراجعة على توزيع ا�رباح لشهر ديسمبر 2017، يناير وفبراير ومارس 2018. 

اطلعت الهيئة على نسب توزيع اàرباح المحققة من وعاء المضاربة على المودعين والمساهمين لشهر ديسمبر 
لصحار  الشرعية  والرقابة  الفتوى  هيئة  إرشادات  حسب  وزعت  أنها  وأكدت   2018 ومارس  وفبراير  يناير   ،2017 لعام  

ا�سالمي، 
5/1/18 االطالع والتصديق على تقرير التدقيق الشرعي السنوي لعام 2017.

إرسالها  طريق  عن  وذلك  اàعضاء  وبقية  الشرعية  الهيئة  رئيس  قبل  من  التقارير  هذه  على   Ðمسبق االطالع  تم 
بالبريد ا�لكتروني، واعتمدت الهيئة التقرير.

6/1/18 االطالع على تقرير التدقيق الشرعي على أنشطة صحار ا¼سالمي للفترة المنتهية في 31 /2017/12 المعد من قبل المدققين 
.E&Yالخارجيين من شركة

إرسالها  طريق  عن  وذلك  اàعضاء  وبقية  الشرعية  الهيئة  رئيس  قبل  من  التقارير  هذه  على   Ðمسبق االطالع  تم 
بالبريد ا�لكتروني، واعتمدت الهيئة التقرير.

7/1/18 االطالع على تقرير التدقيق الشرعي على أنشطة صحار ا¼سالمي للفترة المنتهية في 31 /12/2017 المعد من قبل المدققين 
.E&Y الخارجيين من شركة

أكد المراجع الشرعي الداخلي بأن المدققين الخارجيين من شركة E&Y  لم يجدوا أي ثغرة خالل فترة التدقيق على 
أنشطة صحار ا�سالمي وبأن التقرير يعكس التزام صحار ا�سالمي بالشريعة ا�سالمية وقوانين البنك المركزي 

للصيرفة ا�سالمية.

7/1/18 مناقشة الوكالة باالستثمار – رسوم ا¼نهاء المبكر-.
تم إطالع أعضاء الهيئة مسبقÐ على هذه السياسة عن طريق البريد ا�لكتروني، وتمت الموافقة عليه من قبل 
الداخلي  الشرعي  المراجع  قام  حيث  الموضوع  هذا  حول   Ðتوضيح العامري  عزان  الشيخ  وطلب  اàعضاء  جميع 
بتوضيح فتوى رئيس الهيئة بتاريخ 23 يناير 2018 بأنه ال يجوز أخذ أي رسوم من عمالء البنك في حالة ا�نهاء المبكر 

للوكالة باالستثمار.
9/1/18 االطالع والموافقة على تجديد سياسة فصل ا�موال لصحار ا¼سالمي.

تم االطالع مسبقÐ على هذه السياسة من قبل رئيس الهيئة الشرعية وبقية اàعضاء وذلك عن طريق إرسالها 
بالبريد ا�لكتروني، واعتمدتها الهيئة.

 10/1/18 االطالع والتصديق على الخدمات المصرفية للشركات عبر ا¼نترنت.
أوضح الفاضل فهد الزدجالي نية صحار ا�سالمي في الشروع بتقديم الخدمات المصرفية للشركات عبر ا�نترنت 
والتمس من رئيس الهيئة واàعضاء الموافقة والتصديق على ذلك، وأكد الشيخ فهد الخليلي بأنها خطوة جيدة 
التكنولوجي لهذا  التطور  العمالء في ظل  المزيد من  المصرفية للشركات وجذب  الخدمات  في سبيل تسهيل 

العصر، وتمت الموافقة.

11/1/18 االطالع على الفتوى الصادرة من الهيئة العليا للرقابة الشرعية بموضوع منتج البطاقات االئتمانية.
اطلعت الهيئة على الفتوى الصادرة من الهيئة العليا للرقابة الشرعية بموضوع منتج البطاقات االئتمانية 

مسبقÐ عن طريق إرسالها بالبريد ا�لكتروني، واتفق رئيس الهيئة ونائب الرئيس مع فتوى البنك المركزي 
الصادرة بخصوص البطاقات االئتمانية، وحث نائب رئيس الهيئة في رده السابق عبر البريد ا�لكتروني بضرورة 
عرض العقود المتعلقة بهذا المنتج على الدائرة القانونية للبنك لضمان توافقها مع قوانين البنك المركزي 

ومن ثم عرضها على الهيئة الشرعية.
12/1/18 االطالع على عقد الوكالة مع بنك المشرق.

اطلعت الهيئة على عقد الوكالة مع بنك المشرق مسبقÐ عن طريق إرسالها بالبريد ا�لكتروني، ووافق رئيس 
الهيئة عليه، وأكد نائب رئيس الهيئة على ضرورة التأكد من مطابقة العقد لقوانين البنك المركزي، واستوضح 
بأن  الداخلي  الشرعي  المراجع  أو وكيًال وأوضح  ا�سالمي موكًال  إذا كان صحار  العامري عما  الشيخ عزان  فضيلة 

صحار ا�سالمي سيكون وكيًال على اàموال التي استلمها من بنك المشرق.

13/2/18 الموافقة المراجعة على توزيع ا�رباح لشهر أبريل ومايو ويونيو 2018. الربع الثاني 22018
اطلعت الهيئة على نسب توزيع اàرباح المحّققة من وعاء المضاربة على المودعين والمساهمين لشهر  أبريل 

ومايو ويونيو لعام 2018 وأكدت أنها وزعت حسب إرشادات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لصحار ا�سالمي.

14/2/18 تقارير التدقيق الشرعي للربع ا�ول 2018.
إرسالها  طريق  عن  وذلك  اàعضاء  وبقية  الشرعية  الهيئة  رئيس  قبل  من  التقارير  هذه  على   Ðمسبق االطالع  تم 
المستوى  هذا  لتحقيق  ا�سالمي  صحار  في  العمل  فريق  جهود  على  الهيئة  رئيس  وأثنى  ا�لكتروني،  بالبريد 

العالي من االلتزام الشرعي.
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الموافقات المرجع رقم 

15/2/18 التصديق على عقد المضاربة (رأس المال العامل) وبرنامج المنتج.الربع الثاني 22018
تم إطالع الهيئة مسبقÐ على عقد المضاربة (رأس المال) عن طريق البريد ا�لكتروني ووافق عليه رئيس الهيئة 
الشرعية، بالمقابل تحفظ نائب رئيس الهيئة عن الموافقة وطالب بمناقشة مالحظاته في االجتماع الثاني للهيئة، 

وتمت مناقشة المالحظات التالية مع التعليمات الشرعية:
تفّضل نائب رئيس الهيئة الشرعية بمالحظاته على:-

الشرط رقم 4،3 من العقد الذي ينص:
 

 The Parties agree that in case of non-performance or non-achievement by the Mudarib of the”
 estimated projections set out in the Investment Plan (the “Non-Performance”) the Mudarib shall be
 responsible to establish beyond any doubt to the Rab-ul-Maal that the Non-Performance was not

،” due to the fraud, negligence, breach of mandate/investment plan or misconduct of the Mudarib
قال إن الشرط يتعارض مع ما ورد في ”المذكرة لبيان هيكلة المنتج“ التي أرسلت إلينا مع اàوراق المرفقة مع 

العقد والتي تبين اàسس المتفق عليها لدي الفقهاء لعقود المضاربة حيث نصت الورقة:

 A Mudaraba contract is a trust-based contract in the Sharia,“Product Structure Memorandum”  
 wherein, the Mudarib is investing the Mudaraba capital on a trust basis in which he is not liable for
 any loss except in case of breach of the requirements of trust; such as misconduct in respect to the
 Mudaraba fund, negligence and breach of the terms of Mudaraba contract، In committing any of

“،these, the Mudarib becomes liable for the amount of the Mudaraba capital

 Ðوتساءل الشيخ مدثر عن المبرر الذي سبب إلى نقل عبأ ا�ثبات في حالة الخسارة من رب المال إلى المضارب خالف 
لöصل المتفق عليه لدي الفقهاء وخالفÐ لما ورد في المذكرة وأضاف أن نقل عبأ ا�ثبات من رب المال إلى المضارب 
في حالة الخسارة يجعل المضارب ضامنÐ لرأسمال المضاربة وهذا ممنوع شرعÐ، وجواز تحميل المضارب استثناء 

وليس اàصل ومشروط بإثبات رب المال تعدي المضارب وليس العكس،،
 تفضل رئيس الهيئة الدكتور حسين بالرد على مالحظة الدكتور مدثر قائًال: أصل عقد المضاربة مبني على اàمانة 
أو التقصير، ولكن في العصر الحديث ومع  وافتراض أن المضارب لم يتسبب بخسارة رأس المال سواء بالتعدي 
تفشي الكذب والخيانة أصبحت البنوك ا�سالمية تخاف من عقود المضاربة àنها تشكل خطرñ كبيرñ على رؤوس 
اàموال وهنا أجمع الفقهاء على أن يعد المضارب مدعيÐ في حالة الخسارة وعليه البّينة كما ورد في حديث النبي 
(لو يعطى  أن رسول اÄ (صلى اÄ عليه وسلم) قال:  ابن عباس رضي اÄ عنهما  (صلى اÄ عليه وسلم): عن 
حديث  أنكر)  من  على  واليمين  المدعي  على  البينة  ولكن  ودماءهم،  قوم  أموال  رجال  الدعى  بدعواهم  الناس 
حسن رواه البيهقي، ومن هذا الباب قرر المؤتمر الذي أقيم في الكويت في 2009 والذي شارك فيه رئيس الهيئة 
اàربعة وتمت  المذاهب  االستشهاد بنصوص من  تم  البينة  حيث  عبأ  المضارب  يتحّمل  أن  الدكتور حسين على 
أموالها  رؤوس  البنوك  تسترد  فلن  للمضارب  القول  ترك  وإذا  تغير  الزمن  إن  حيث  ذلك  على  با�جماع  الموافقة 
وأضاف الدكتور حسين بأنه سيرسل قرارات المؤتمر با�ضافة إلى ورقة بحثه في العقود إلى الدكتور مدثر خالل  
اليومين القادمين، وأضاف الدكتور بأن اàصل افتراض أن يحرز المضارب ربحÐ ولكن في حالة الخسارة تجب عليه 
تضمين  حالة  تشبه  الحالة  وهذه  عليه  ا�ثبات  عبأ  ويكون   Ðمدعي المضارب  يعد  هذا  زمننا  في  وبالتالي  البينة 
الصناع ففي زمن النبي (صلى اÄ عليه وسلم) والخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان رضي اÄ عنهم لم يضمن الصناع ولكن في زمن علي بن أبي طالب كّرم اÄ وجهه بدأ يتفشى الكذب في 

طائفة الصناع فضمنهم الخليفة ووضع عبأ االثبات عليهم.

شكر الدكتور مدثر الدكتور حسين على شرحه المسهب وأكد بأنه شارك في بعض المؤتمرات مثل مؤتمر البنك 
ا�سالمي للتنمية التي أبدى فيها الدكتور حسين رأيه في هذا الموضوع، وأكمل تعليقه قائًال إن من شروط عقد 
المضاربة اàمانه ويجب علينا افتراض أن المضارب أمين ولكننا حين نطلب منه ا�ثباتات فإننا نشتبه عدم أمانته 
وهذا يناقض أصل العقد نفسه حيث إن المدعي هنا هو رب المال àنه حين يرفع دعواه للمحكمة ويقول بعدم 

أمانة المضارب والمدعى عليه هو المضارب.

وكان رد الدكتور حسين بأن اàصل ما زال افتراض أمانة المضارب ولكن في حالة الخصام لن يعرف القاضي طرفي 
الخصام إال إذا حدد أي الطرفين هو المدعي وأيهما مّدعى عليه وهنا البّينة على المضارب àنه يدعي بأنه لم يخن 
اàمانة ولم يتسّبب في الخسارة وبالتالي تجب عليه البينة àن اàصل في التجارة الربح والكثير الغالب في الناس 
 Ðنه ادعى شيئà صل وبالتالي فهو المدعي أما رب المال فهو المدعى عليهàهو الربح وهنا يدعي المضارب خالف ا

مع اàصل (الربح)، فالمدعي ليس من رفع الدعوى أوالً إنما يتحّدد المدعي بمن عليه إثبات البّينة.

في مالحظته الثانية قال نائب رئيس الهيئة الدكتور مدثر إن هذا العقد يتضمن بعض اàجزاء التي ال تمت لعقد 
المعامالت  والذي يستخدم في   (Fixing Date  Interest ) و   (Market Disruption  ) بند  بأي صلة مثل  المضاربة 
الربوية التي تسمح للدائن بأن يغير نسبة الفائدة بطريقة مختلفة عن المعتاد عليه (مؤشر الفائدة) مما يجعل 
هذا العقد مثاالً للعقد المبني على نسبة فائدة محددة، فوضح الدكتور حسين بأن عقود المضاربة تحتوي على 
للمضارب  هي  عليها  المتفق  الربح  نسبة  على  زيادة  أي  أن  على  لالتفاق  وإنما  الربح  نسبة  لتحديد  ليس  بنود 

،(Incentive clause) وكمثال لهذه البنود بند
بعين  طرحها  التي  النقاط  أخذ  مع  المضاربة  عقد  اعتماد  في  اàغلبية  رأي  بأخذ  الهيئة  مدثر  الدكتور  طالب 

االعتبار.

تحفظ الشيخ عزان العامري عن الموافقة على عقد المضاربة باللغة ا�نجليزية وطلب من قسم الشريعة نسخة 
مترجمة إلى اللغة العربية على أن يؤجل رأيه إلى حصوله على الترجمة.
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التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٢٢٢٠١٨

  16/2/18 االطالع و التصديق على تجديد سياسة مخاطر العمليات.
تم اطالع أعضاء الهيئة مسبقÐ على هذه السياسة عن طريق البريد ا�لكتروني، وتم اعتمادها والموافقة عليه 

من قبل جميع اàعضاء ما عدا الشيخ عزان العامري الذي طلب ترجمة السياسة للغة العربية.

17/2/18 التصديق على االستثمار في الصكوك التابعة لشركة التالل للتطوير.
مشاريع  وتملك  السلطنة  في  المجمعات  أكبر  أحد  تملك  للتطوير  التالل  شركة  بأن  الخليلي  فهد  الشيخ  أكد 
مختلفة حيث إنه عمل معهم في فترة سابقة، وبما أن الصكوك مرتبطة بأداء الشركة بدرجة كبيرة لذا تعتبر 
استثمارñ جيدñ للبنك، وأثنى نائب رئيس الهيئة على مشاركة الشيخ فهد ومساهمته المثرية في قرارات الهيئة 
الهيئة  واعتمدت  الطلب  هذا  على  الموافقة  وتمت  العماني،  بالسوق  ومعرفته  الجيدة  خبرته  إلى  يعود  وذلك 

االستثمار في هذه الصكوك. 

الربع الثالث لعام 3
18/3/18 االطالع على مقترح إدارة النسب - توزيع ا�رباح المحققة من وعاء المضاربة على المودعين والمساهمين لشهر  يوليو 2018

الفترة  خالل  الهيئة  أعضاء  من  والمعتمدة  ا¼سالمي  صحار  في  المعنية  ا¼دارة  أعدتها  التي  2018م،  لعام  وسبتمبر  وأغسطس 
السابقة لالجتماع.

اطلعت الهيئة على نسب توزيع اàرباح المحققة من وعاء المضاربة على المودعين والمساهمين لشهر  يوليو 
لصحار  الشرعية  والرقابة  الفتوى  هيئة  إرشادات  حسب  وزعت  أنها  وأكدت  2018م  لعام  وسبتمبر  وأغسطس 

ا�سالمي،

19/3/18  تقارير التدقيق الشرعي للربع الثاني 2018.
إرسالها  طريق  عن  وذلك  اàعضاء  وبقية  الشرعية  الهيئة  رئيس  قبل  من  التقارير  هذه  على   Ðمسبق االطالع  تم 
بالبريد ا�لكتروني، وأبدى الجميع موافقته وارتياحه لما ظهر فيها من حرص صحار ا�سالمي على االلتزام بأحكام 
الشريعة وقرارات الهيئة، وأضاف المدقق الشرعي الداخلي بأن مدققي البنك المركزي أكدوا على ضرورة إدراج 
نتائج التدقيق في التقرير الربع سنوي والتقرير النهائي ووافق رئيس الهيئة ونائب الرئيس على هذا االقتراح 

وأكدوا أنها ستكون إضافة جيدة للتقرير.

20/3/18 االطالع والتصديق على عقد الوكالة مع بنك وربة الكويتي.
 تم إطالع الهيئة مسبقÐ على عقد الوكالة مع بنك وربة الكويتي عن طريق البريد ا�لكتروني وطلب رئيس

 الهيئة إزالة أحد البنود التي لم تتوافق مع المعايير الشرعية وأكد المراجع الشرعي الداخلي بأن الطرف الثاني
 وافق على هذا الشرط وتمت إزالة البند وبعد ذلك تمت موافقة رئيس الهيئة الشرعية ونائب الرئيس على

  العقد، وهنا أثنى رئيس الهيئة الشرعية على ثقة صحار ا�سالمي في أعضاء هيئة الرقابة الشرعية واالستجابة
لكل المالحظات التي تبديها الهيئة من خالل تعديل العقود وغيره.

21/3/18 االطالع والتصديق على الحساب الجاري لمنتجات التوفير المبنية على الوكالة.تم إطالع أعضاء الهيئة مسبقÐ على 
هذه السياسة عن طريق البريد ا�لكتروني، وتم اعتمادها والموافقة عليها من قبل جميع اàعضاء ما عدا الشيخ 
عزان العامري، وقام رئيس الهيئة بتوضيح بعض خصائص المنتج قائًال: إن بعض المودعين يرغبون بأن يفتحوا 
عليه   Ðمتفق للوكيل   ñأجر ويدفعون  لهم  الربح  ويكون  المضاربة  وليس  باالستثمار  الوكالة  بعقد   Ðجاري  Ðحساب
الحساب  وبين  المنتج  هذا  بين  الفرق  وأوضح  ا�سالمية،  البنوك  كل  في  متبعًة  أصبحت  الصيغة  وهذه   Ðمسبق
الجاري المبني على المضاربة حيث إن العميل في هذا المنتج ال يشارك في وعاء المضاربة مع أن هذا ال يفضل 
كثيرà ñن وعاء المضاربة هي اàقرب إلى روح الشريعة ا�سالمية من حيث دور المصرف ا�سالمي ولكن هذا الخيار 
أصبح متاحÐ ا¦ن àن صيغته جائزة شرعÐ ويجب على البنك أن يجد ويجتهد بأن يكون العائد في وعاء المضاربة ال 
 Ðعن المتحقق للمودعين في الوكالة، وهنا طرح الشيخ عزان سؤاالً عن الربح والخسارة وطلب توضيح ñيقل كثير
لذلك، فكان رد رئيس الهيئة بأن اàرباح تكون للعميل كاملة وكذلك في حالة الخسارة يتحملها العميل كاملة، 
شاء  ما  متى  الحساب  في  وا�يداع  السحب  مرونة  هي  المنتج  هذا  ميزة  بأن  الداخلي  الشرعي  المراجع  وأضاف 
العميل، وهنا استوضح نائب رئيس الهيئة عن جواز السحب وا�يداع للمبالغ في أي وقت شاء بدون تحديد فترة أو 
قيود وأكد رئيس الهيئة باتفاق اàئمة الثالثة (أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل) على أن المضاربة والوكالة 
من العقود التي يجوز àٍي من طرفيها أن يفسخ العقد متى ما شاء بشرط عدم الضرر بالطرف ا¦خر، أما مالك رضي 
اÄ عنه قال إذا اتفق الوكيل مع الموكل أو رب المال مع المضارب على تقييد الوكالة أو المضاربة لمدة معينة ال 

يجوز فسخ العقد قبل انتهاء الفترة المتفق عليها. 
  علق الشيخ عزان أنه إذا كان ظاهر العقد ينص على جواز سحب اàموال في أي وقت فال إشكال على المعاملة،

وتمت الموافقة والتصديق من قبله على هذا المنتج.

22/3/18 االطالع والتصديق على سياسة الخزينة وسياسة السيولة للحاالت الطارئة لصحار ا¼سالمي النسخة الثانية (المراجعة).
الثانية  النسخة  ا�سالمي  لصحار  الطارئة  للحاالت  السيولة  وسياسة  الخزينة  سياسة  على  واالعتماد  االطالع  تم 

(المراجعة) مسبقÐ عن طريق البريد ا�لكتروني، وتم التصديق في االجتماع.

23/3/18 مناقشة جدول ا�عمال، اجتماع هيئة فتوى والرقابة الشرعية مع مجلس ا¼دارة لصحار الدولي.

الموافقات المرجع رقم 
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24/4/18 التصديق على الحساب الجاري لمنتجات التوفير المبنية على الوكالة من قبل شيخ عزان العامري. الربع الرابع 42018
تمت الموافقة والتوقيع على الحساب الجاري لمنتجات التوفير المبنية على الوكالة من قبل الشيخ عزان 

العامري. 
25/4/18 التصديق على تجديد سياسة مخاطر العمليات من قبل الشيخ عزان العامري.
تمت الموافقة على سياسة مخاطر العمليات من قبل الشيخ عزان العامري.

الموافقات المرجع رقم 
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البيانات المالية -
صحار ا�سالمي

Arabic.indd   224 3/25/19   11:04 AM



أكثر إسراع�أكثر إسراع�
وتسريعها. اÚمور  تبسيط  على  نحرص 
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صحار ا�سالمي 
(نافذة الصيرفة ا�سالمية لبنك صحار الدولي ش.م.ع.ع.)
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إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٢٢٧ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

العنوان المسجل والمقر الرئيسي للعمل:

بناية بنك صحار

صندوق البريد ٤٤، حي الميناء 

الرمز البريدي ١١٤ مسقط

سلطنة عمان
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ا¹يضاحات المرفقة من أ١ إلى د٨ تكّون جزء· ال يتجزأ من هذه القوائم المالية التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٢٨٢٠١٨

قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

31 ديسمبر31 ديسمبر 2018إيضاح
2017

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني
باÿالف

اàصول

8,73715,222ب ١نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

9,8307,982ب ٢مستحقات من بنوك ومؤسسات مالية

13,36012,250ب ٣ (أ)مديونيات المرابحة  

57,04954,228ب ٣ (ب)إجارة منتهية بتمليك 

73,90441,000ب ٣ (ج)استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك

35,31137,444ب ٣ (د)مشاركة متناقصة 

20,94415,804ب ٤استثمارات أوراق مالية 

1,1261,097ب ٥ممتلكات ومعدات وتركيبات 

2,4041,713ب ٦أصول أخرى

222,665186,740إجمالي اàصول

االلتزامات

133,376108,461ب ٧ودائع وكالة

19,16819,836ب ٨ودائع عمالء وحسابات أخرى

ب ٩التزامات أخرى
1,655957

154,199129,254إجمالي االلتزامات 

40,98434,467ب ١٠حقوق المالك لحملة حسابات االستثمار

حقوق المالك 

25,00021,000ب 11 (أ)رأس المال المخّصص 

134134ب 11 (ب)احتياطي قانوني

988988ب 11 (ج)احتياطي عام

1,360897أرباح محتجزة

27,48223,019إجمالي حقوق المالك

222,665186,740إجمالي االلتزامات وحقوق المالك لحملة حسابات االستثمار وحقوق المالك 

32,30126,229ب ١٥،١التزامات عرضية 

1,0456,341ب ١٥،٢ارتباطات

اعتمد مجلس ا¼دارة القوائم المالية وصّرح بإصدارها بتاريخ ٣٠ يناير ٢٠١٩ ووقعها بالنيابة عنهم كل من:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

      رئيس مجلس ا�دارة          نائب رئيس مجلس ا�دارة

إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
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إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٢٢٩ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

قائمة الدخل 

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

 
20182017

إيضاح
ريال عماني 

ريال عماني باÿالفبا¦الف

2,2521,992ج ١إيرادات من أنشطة التمويل المشترك والمديونيات

(392)(744)ج ٣عائدات على حملة حسابات استثمار غير مقيدة 

1,5081,600الحصة من ا¼يرادات (كمضارب ورب المال)

 Ú6,1844,549ج ١إيرادات أنشطة التمويل الممولة ذاتي

Ú1,135683ج ٢إيرادات من أنشطة االستثمار الممولة ذاتي

8,8276,832إيرادات من تمويل واستثمارات ومديونيات 

(3,059)(4,170)ج ٣العائد على المستحقات بموجب عقود الوكالة 

4,6573,773صافي إيرادات من أنشطة التمويل واالستثمار

263476ج ٤إيرادات أخرى

360302صافي ربح صرف عملة أجنبية

5,2804,551إجمالي ا�يرادات

(1,547)(1,891)تكاليف الموظفين

(985)(1,441)ج ٥مصروفات تشغيل أخرى

(282)(293)ب ٥االستهالك

(2,814)(3,625)إجمالي المصروفات

1,6551,737ربح التشغيل

-(21)ب ٤خسائر االئتمان المتوقعة الستثمارات أوراق مالية

-(10)ب ٢خسائر االئتمان المتوقعة لمستحقات من بنوك ومؤسسات مالية

-(986) ب 3خسائر االئتمان المتوقعة الرتباطات سلفيات التمويل ومديونيات أخرى

-(6)ب ٩خسائر االئتمان المتوقعة اللتزامات دفعات تمويل وضمانات مالية

(636)-مخّصصات انخفاض قيمة محافظ

(98)-صافي مخّصصات انخفاض قيمة محّددة

6321,003ربح العام قبل خصم الضريبة

(150)(95)الضريبة المخّصصة من المكتب الرئيسي

537853ربح العام بعد خصم الضريبة
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التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٣٠٢٠١٨

قائمة التغيرات في حقوق المالك

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

رأس المال إيضاح 
المعين

احتياطي 
احتياطي عامقانوني

أرباح محتجزة
المجموع

ريال عماني  
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

 

21,00013498889723,019الرصيد كما في ١ يناير

(74)(74)---أ ٥ (i)أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ٩

─────────────────────────────

 Ðالرصيد االفتتاحي المعاد إدراجه طبق
21,00013498882322,945للمعيار الدولي للتقارير المالية ٩

4,000---4,000ب ١١ (أ)رأس المال المخّصص خالل العام

537537---ربح العام

25,0001349881,36027,482الرصيد كما في ٣١ ديسمبر 

 

رأس المال إيضاح  
المعين

احتياطي 
قانوني

احتياطي
عام

أرباح محتجزة
المجموع

ريال عماني  
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

 

17,0001349884418,166الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١7

رأس المال المخّصص خالل العام
4,000---4,000ب ١١ (أ)

853853---ربح العام

21,00013498889723,019الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١7

 

إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
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إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٢٣١ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

قائمة التدفقات النقدية 

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني
باÿالف

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

6321,003الربح قبل خصم الضريبة

تسويات لـ:

293282االستهالك 

1,023734صافي خسارة انخفاض القيمة على أصول التمويل

18-ربح من إعادة تقييم استثمارات

-7خسارة بيع أصول ثابتة

(614)(930)إيرادات من االستثمارات

1,0251,274ربح التشغيل قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل

التغيرات في أصول والتزامات التشغيل

(4,540)(996)مديونيات المرابحة

(9,536)(2,788)إجارة منتهية بتمليك

(20,953)(33,075)استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك

(15,062)984مشاركة متناقصة

12,21257,320ودائع وكالة

6,786(668)ودائع عمالء وحسابات أخرى

(157)(537)أصول أخرى

(253)698التزامات أخرى

(133)(112)ضريبة دخل مدفوعة

14,896(23,257)صافي النقد (المستخدم في)/ من أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار

(85)(380)الحصول على أصول ثابتة

-50بيع أصول ثابتة

644590إيرادات مستلمة من االستثمارات

-8,000بيع استثمارات

(5,775)(12,899)الحصول على االستثمارات

(5,270)(4,585)صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

6,517249التغيرات في حساب استثمار غير مقيد 

4,0004,000رأس المال المخّصص خالل العام

10,5174,249صافي النقد من أنشطة التمويل

13,875(17,325)صافي (النقص)/ الزيادة في النقد وما يماثل النقد

23,2049,329النقد وما يماثل النقد في بداية العام

5,87923,204النقد وما يماثل النقد في ٣١ ديسمبر

ممثًال في:

8,73715,222نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

9,8457,982مستحقات من بنوك ومؤسسات مالية

-(12,703)ودائع وكالة من بنوك

5,87923,204
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التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٣٢٢٠١٨

التأسيس والشكل القانوني واàنشطة الرئيسية           أ١  

 

يمارس بنك صحار الدولي ش.م.ع.ع. (المركز الرئيسي) (سابقÚ: بنك صحار ش.م.ع.ع.) وفقÚ لترخيص الصيرفة ا¼سالمية الصادر عن البنك المركزي 

اسم  تحت  ا¼سالمية  الشريعة  ومبادئ  لقواعد   Úوفق ا�خرى  المالية  المتاجرة  وأنشطة  ا¼سالمية  الصيرفة  أعمال   ٢٠١٣ إبريل   ٣٠ بتاريخ  العماني 

«صحار ا¼سالمي» (النافذة)، وتقع على عاتق مجلس الرقابة الشرعية التابع للبنك ضمان التزام النافذة بقواعد الشريعة ومبادئها في معامالتها 

وأنشطتها، وكما هو مطلوب وفقÚ للبندين ٣-٥-١-٢ و ٣-٥-١-٣ من المادة ١- بعنوان ”متطلبات الترخيص“ لËطار التنظيمي والرقابي للصيرفة 

ا¼سالمية («ا¼طار») الصادر عن البنك المركزي العماني، خّصص المكتب الرئيسي ٢٥ مليون ريال عماني  (راجع ا¼يضاح –ب ١٤ (ا)) لنافذة الصيرفة 

ا¼سالمية واحتسابه كرأسمال ُمعين.

تقدم النافذة مجموعة كاملة من خدمات ومنتجات الصيرفة ا¼سالمية، وتتمثل ا�نشطة الرئيسية للنافذة في قبول ودائع العمالء المتوافقة 

 Úمع الشريعة وتقديم تمويل متوافق مع الشريعة وتقديم خدمات االستثمار والصيرفة التجارية وا�نشطة االستثمارية ا�خرى المسموح بها وفق

لËطار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا¼سالمية. 

أ٢  أساس ا�عداد

أ٢-١  فقرة االلتزام

(المنظمة)  ا¼سالمية  المالية  للمؤسسات  والتدقيق  المحاسبة  الصادرة عن منظمة  المالية  المحاسبة  لمعايير   Úوفق للنافذة  المالية  القوائم  إعداد  تم 

الصادر عن  التنظيمي والرقابي للصيرفة ا¼سالمية  للنافذة وا¼طار  التابع  الرقابة الشرعية  وقواعد الشريعة ا¼سالمية ومبادئها كما يحّددها مجلس 

البنك المركزي العماني، وفقÚ لمتطلبات منظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية ا¼سالمية، بالنسبة للمسائل التي ال تغطيها معايير المحاسبة 

المالية، تستخدم النافذة المعايير الصادرة من قبل مجلس المعايير المحاسبية الدولية (المجلس) والتفسيرات الصادرة من قبل اللجنة التطبيقية 

لتفسيرات معايير التقارير المالية الدولية وسيتم استبدالها الحقÚ بمعايير المحاسبة المالية عندما يتم إصدار معايير محاسبة مالية مطبقة.

لم تمارس النافذة نشاطها كهيئة مستقلة وتم إعداد القوائم المالية المنفصلة للنافذة لاللتزام بمتطلبات البندين ١-٥-١-٢ و ١-٥-١-٤ من 

المادة ٢ بعنوان ”التزامات وحوكمة عامة» لËطار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا¼سالمية الصادر عن البنك المركزي العماني. 

لم يتم عرض فقرة المصادر واستخدامات الصندوق الخيري حيث إنها ليست ذات صلة.

أساس القياس أ٢-٢ 

تم إعداد القوائم المالية وفقÚ لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا ا�دوات المالية المشتقة واالستثمار والتي تم قياسها بالقيمة العادلة، تم عرض 

المبالغ  المالية، تم تحويل  القوائم  التنفيذية للنافذة وبالدوالر ا�مريكي أيضÚ تسهيًال لقراء  الُعماني وهو العملة  بالريال  المالية  القوائم  هذه 

بالدوالر ا�مريكي المعروضة في هذه القوائم المالية من مبالغ بالريال الُعماني بسعر صرف يعادل ١ دوالر أمريكي = ٠٫٣٨٥ ريال ُعماني، تم تقريب 

جميع المعلومات المالية المعروضة بالريال الُعماني والدوالر ا�مريكي إلى أقرب ألف.

استخدام التقديرات واالجتهادات أ٢-٣ 

في إطار تطبيق السياسات المحاسبية للنافذة، قد يتطلب من ا¼دارة استخدام اجتهادات وإجراء تقديرات في تحديد المبالغ المدرجة في القوائم 

المالية، ستؤثر هذه التقديرات واالجتهادات على مبالغ ا�صول وااللتزامات وإفصاحات االلتزامات العرضية حيث إن هذه التقديرات والتفسيرات 

ستؤثر على الدخل والمصروفات والمخّصصات وكذلك التغيرات في القيمة العادلة. 

إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
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إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٢٣٣ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس منتظم، وسيتم إدراج تعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم 

فيها تعديل التقديرات وأية فترات مستقبلية يكون التعديل مؤثرâ عليها، يتمثل االستخدام الجوهري لالجتهادات والتقديرات فيما يلي:

مخّصصات انخفاض القيمة مقابل عقود التمويل مع العمالء

تراجع النافذة عقود التمويل الخاصة بها بتاريخ كل تقرير لتقييم ما إذا كان يجب تسجيل مخّصص انخفاض القيمة في القوائم المالية، وعلى 

وجه الخصوص، يستلزم إجراء اجتهاد من قبل ا¼دارة في تقدير المبالغ والوقت للتدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد مستوى المخّصص 

المطلوب، تعتمد مثل هذه التقديرات على افتراضات حول العوامل المتضمنة درجات مختلفة من االجتهادات وعدم اليقين وقد تختلف النتائج 

الفعلية مما سينتج عنها تغيرات مستقبلية في المخّصصات.

النافذة كذلك بتكوين مخّصصات جماعية النخفاض القيمة ضد  با¼ضافة إلى المخّصصات المعينة مقابل عقود تمويل جوهرية فردية، تقوم 

المخاطر والتي على الرغم من أنه لم يتم تحديدها بأنها تتطّلب مخّصصÚ معينÚ، إال أّن بها مخاطر كبيرة لتعثر السداد عند منحها في ا�صل، 

في  انخفاض  أو  المحّدد  التنظيمي  والضعف  التكنولوجي  والتقدم  والصناعة  الدولة  مخاطر  في  تدهور  مثل  عوامل  االعتبار  في  هذا  ويأخذ 

التدفقات النقدية.

تصنيف االستثمارات

تقرر ا¼دارة عند حيازة استثمار ما إذا كان يجب تصنيفه بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل أو بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 

المهلكة. بالتكلفة  أو 

السيولة

تدير النافذة السيولة الخاصة بها من خالل اعتبار فترات استحقاق أصولها والتزاماتها الموضحة في إفصاحات مخاطر السيولة في

ا¼يضاح د٢-٢، ويتطّلب هذا القيام باجتهاد عند تحديد فترات استحقاق ا�صول وااللتزامات بدون فترات استحقاق معينة.

المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة أ٢-٤ 

السنوية  المالية  القوائم  إعداد  المستخدمة في  تلك  تتماشى مع  التي  المحاسبية،  السياسات  باستخدام  المالية  القوائم  إعداد هذه  تم  لقد 

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

ليس هناك أي معايير جديدة صادرة عن منظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية ا¼سالمية خالل العام مما قد يؤثر على القوائم 

للنافذة. المالية 

أساس ا�عداد (تابع) أ ٢ 

استخدام التقديرات واالجتهادات (تابع) أ٢-٣ 

Arabic.indd   233 3/25/19   11:04 AM



التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٣٤٢٠١٨

معايير صدرت وسارية

معايير وتفسيرات جديدة ومعّدلة

قام البنك في هذه القوائم المالية بتطبيق معيار التقارير المالية الدولية ٩ ومعيار التقارير المالية الدولية ٧ (معدل) اللذين يسريان للفترات 

أو تعديل صدر ولكنه ليس ساري  أو تفسير  المبكر �ي معيار  بالتطبيق  البنك  لم يقم  يناير ٢٠١٨ �ول مرة،   ١ أو بعد  تبدأ في  التي  السنوية 

المفعول بعد.

أ4،2،أ  معيار التقارير المالية الدولية 9 اàدوات المالية

يحل معيار التقارير المالية الدولية ٩ محل معيار المحاسبة الدولية ٣٩ للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠١٨، واختار البنك بموجب 

اختيار السياسة المحاسبية المسموح به طبقÚ لمعيار التقارير المالية الدولية ٩ االستمرار في تطبيق محاسبة التحّوط طبقÚ لمعيار المحاسبة 

الدولي ٣٩.

تسجيل  تم  وبالتالي،   ،٩ الدولية  المالية  التقارير  معيار  نطاق  ضمن  المالية  لúدوات   ٢٠١٧ لعام  المقارنة  معلومات  إدراج  بإعادة  البنك  يقم  لم 

تم تسجيل   ،٢٠١٩ لعام  المعروضة  بالمعلومات  للمقارنة  قابلة  ليست  الدولي ٣٩ وهي  المحاسبة  لمعيار   Ú٢٠١٧ طبق لعام  المقارنة  المعلومات 

الفروق الناتجة من تطبيق معيار التقارير المالية الدولية ٩ مباشرًة ضمن ا�رباح المحتجزة كما في ١ يناير ٢٠١٨ وتم ا¼فصاح عنها با¼يضاح أ ٥.

أ) التغيرات في التصنيف والقياس 

لتحديد فئة تصنيف وقياس ا�صول المالية، يتطّلب معيار التقارير المالية الدولي ٩ تقييم كافة ا�صول المالية – باستثناء أدوات حقوق الملكية 

والمشتقات – استنادâ إلى نموذج أعمال المنشأة المستخدم في إدارة ا�صول وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية لúدوات، تم استبدال فئات 

قياس ا�صول المالية الواردة ضمن معيار المحاسبة الدولي ٣٩ (المدرجة بالقيمة العادلة من خالل ا�رباح أو الخسائر، والمتاحة للبيع والمحتفظ 

بها حتى االستحقاق والتكلفة المهلكة) بما يلي:

• أدوات دين مدرجة بالتكلفة المهلكة.

• أدوات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل ا¼يرادات الشاملة ا�خرى، مع إعادة إدراج ا�رباح أو الخسائر إلى ا�رباح أو الخسائر عند عدم االعتراف.

•  أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل ا¼يرادات الشاملة ا�خرى، دون إعادة إدراج ا�رباح أو الخسائر إلى ا�رباح أو الخسائر عند عدم 

االعتراف.

• أصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل ا�رباح أو الخسائر.

تستمر المحاسبة عن االلتزامات المالية دون تغيير إلى حد كبير وفقÚ لمعيار المحاسبة الدولي ٣٩، باستثناء معاملة ا�رباح أو الخسائر الناتجة من 

مخاطر االئتمان التي تتعّرض لها المنشأة فيما يتعلق بااللتزامات المصّنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل ا�رباح أو الخسائر، يتم عرض هذه 

الحركات في ا¼يرادات الشاملة ا�خرى دون إعادة تصنيفها الحقÚ إلى قائمة الدخل. 

وفقÚ لمعيار التقارير المالية الدولية ٩، ال يتم فصل المشتقات المتضمنة عن ا�صل المالي الرئيسي، بدالً من ذلك، يتم تصنيف ا�صول المالية 

المالية وفي  االلتزامات  المتضمنة في  المشتقات  المحاسبة عن  تغيير على  أي  لم يطرأ  لها،  التعاقدية  والشروط  ا�عمال  نموذج  إلى   âاستناد

العقود الرئيسية غير المالية.

الناتج عن تطبيق معيار  الكمي  ا�ثر  ا¼فصاح عن  أ،٤،٣،د، وتم  ا¼يضاحات  بالنافذة ضمن  الخاص  المالية  وااللتزامات  ا�صول  إيضاح تصنيف  تم 

التقارير المالية الدولية ٩ كما في ١ يناير ضمن االيضاح أ ٥. 

أ٢  أساس ا�عداد (تابع)

استخدام التقديرات واالجتهادات (تابع) أ٢-٣ 

إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
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إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٢٣٥ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

ب) التغيرات في احتساب انخفاض القيمة

والسلفيات عن طريق  التمويل  قيمة  انخفاض  البنك عن خسائر  تغير جوهري في محاسبة  إلى   ٩ الدولية  المالية  التقارير  أدى تطبيق معيار 

استبدال طريقة الخسائر المتكبدة الواردة ضمن معيار المحاسبة الدولي ٣٩ بطريقة خسائر االئتمان المتوقعة المستقبلية، ويتطّلب معيار 

التقارير المالية الدولية ٩ من البنك تسجيل مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة عن كافة التمويالت وارتباطات السلفيات وأصول الدين المالية 

يستند  المالية،  الضمانات  وعقود  والسلفيات  التمويالت  والتزامات  الخسائر  أو  ا�رباح  خالل  من  العادلة  للقيمة   Úوفق بها  المحتفظ  غير  ا�خرى 

المخصص إلى خسائر االئتمان المتوقعة المرتبطة باحتمالية التعثر خالل فترة االثني عشر شهرâ التالية ما لم يطرأ ازدياد ملحوظ في مخاطر 

االئتمان منذ االستحداث، وفي حالة أن يستوفي ا�صل المالي تعريف ا�صل المالي المشترى أو المستحدث والذي انخفضت قيمته االئتمانية، 

يستند المخصص إلى التغير في خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر ا�صل. 

الناتج عن  أ ٤ ،٣، ز، كما تم ا¼فصاح عن ا�ثر الكمي  تم ا¼فصاح عن تفاصيل طريقة االنخفاض في القيمة التي تتبعها النافذة ضمن ا¼يضاح 

تطبيق معيار التقارير المالية الدولية كما في ١ يناير ٢٠١٨ ضمن االيضاح أ ٥.

أ ٢ ،٤،ب، معيار التقارير المالية الدولية ٧ (معدل) إفصاحات اàدوات المالية

لكي يتم عكس االختالفات بين معيار التقارير المالية الدولية ٩ ومعيار المحاسبة الدولي ٣٩، تم تحديث معيار التقارير المالية الدولية ٧ ا�دوات 

المالية: ا¼فصاحات وقام البنك بتطبيقه با¼ضافة إلى معيار التقارير المالية الدولية ٩ للعام الذي يبدأ في ١ يناير ٢٠١٨، تتضمن التغييرات إفصاحات 

المتوقعة مثل  االئتمان  احتساب خسائر  التفصيلية حول  والكمية  النوعية  والمعلومات   ،٥ أ  بااليضاح  المعيار كما هو مبين  لتطبيق  االنتقال 

االفتراضات والمدخالت المستخدمة كما هو مبين با¼يضاح أ ٢،٣،ز. 

معايير صادرة ولكنها ليست سارية المفعول بعد

أ ٢ ،٤،ج، معيار التقارير المالية الدولية ١٦ – عقود ا�يجار

من  يتطلب  الذي   (١٦ الدولية  المالية  التقارير  (معيار  ا¼يجار»  «عقود   ١٦ الدولية  المالية  التقارير  معيار  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  أصدر 

المستأجرين إدراج ا�صول وااللتزامات لمعظم عقود ا¼يجار، يشمل المعيار إعفاءين من إعفاءات ا¼دراج للمستأجرين – عقود إيجار لúصول «ذات 

بالنسبة  أو أقل)،   âإيجار قدرها ١٢ شهر ا¼يجار ذات مدة  (أي عقود  ا¼يجار قصيرة ا�جل  الحواسيب الشخصية) وعقود  المنخفضة» (مثل  القيمة 

للمؤجرين، يوجد تغيير طفيف في المحاسبة الحالية في معيار المحاسبة الدولي ١٧ عقود ا¼يجار، سوف يسري المعيار الجديد للفترات السنوية 

التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠١٩، ويتطلب معيار التقارير المالية الدولية ١٦ أيضÚ من المستأجرين والمؤجرين تقديم إفصاحات أكثر شموالً من 

معيار المحاسبة الدولي ١٧، ال تزال النافذة بصدد تقييم التأثير المحتمل لمعيار التقارير المالية الدولية ١٦ على هذه القوائم المالية.

أ ٢، ٤،د، معيار المحاسبة المالية ٢٨ المرابحة والمبيعات اàخرى آجلة السداد

أصدرت منظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية ا¼سالمية معيار المحاسبة المالية ٢٨ المرابحة والمبيعات ا�خرى مؤجلة السداد في عام 

٢٠١٧، ويحل معيار المحاسبة المالية ٢٨ محل معيار المحاسبة المالية ا�سبق رقم ٢ «المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء» ومعيار المحاسبة المالية 

رقم ٢٠ «بيع السداد اÿجل»، والغرض من هذا المعيار هو وضع مبادئ المحاسبة ورفع التقارير المناسبة المتعلقة باالعتراف والقياس وا¼فصاحات 

المعيار  هذا  سيسري  المعامالت،  بهذه  يتعلق  فيما  والمشترين  البائعين  من  لكل  السداد  آجلة  ا�خرى  البيع  ومعامالت  بالمرابحة  المتعلقة 

للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠١٩ مع السماح بالتطبيق المبكر.

ال تزال النافذة تعمل على تقييم تأثير هذا المعيار.

أساس ا�عداد (تابع) أ٢ 

المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة (تابع) أ٢-٤ 

أ٤،٢،أ  معيار التقارير المالية الدولية ٩ اàدوات المالية (تابع)
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أ ٢، ٤، هـ، معيار المحاسبة المالية ٣١ وكالة االستثمار (الوكالة باالستثمار)

أصدرت منظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية ا¼سالمية معيار المحاسبة المالية ٣١ وكالة االستثمار (الوكالة باالستثمار) في عام ٢٠١٨. 

(الوكالة باالستثمار) وا�صول وااللتزامات ذات  المالية عن أدوات وكالة االستثمار  والغرض من هذا المعيار هو إرساء مبادئ المحاسبة والتقارير 

السماح  ٢٠٢٠ مع  يناير   ١ أو بعد  تبدأ في  التي  المالية  للفترات  المعيار  (المستثمر) والوكيل، سيسري هذا  الموكل  الصلة من منظور كل من 

بالتطبيق المبكر.

ال تزال النافذة تعمل على تقييم تأثير هذا المعيار.

أ ٢، ٤، و، معيار المحاسبة المالية ٣٥ احتياطيات المخاطر

أصدرت منظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية ا¼سالمية معيار المحاسبة المالية ٣٥ «احتياطيات المخاطر» في عام ٢٠١٨، وهذا المعيار 

با¼ضافة إلى معيار المحاسبة المالية ٣٠ «انخفاض القيمة وخسائر االئتمان وااللتزامات الباهظة» يستبدالن معيار المحاسبة المالية ا�سبق رقم ١١ 

«المخّصصات واالحتياطيات».

والغرض من هذا المعيار هو إرساء مبادئ المحاسبة والتقارير المالية عن احتياطيات المخاطر التي يتم وضعها لتخفيف المخاطر المختلفة التي 

تواجه أصحاب المصالح، وهم بصورة رئيسية المستثمرون الذين يستلمون ا�رباح والخسائر عن أدوات التمويل ا¼سالمي، يسري المعيار للفترات 

المالية التي تبدأ في ١ يناير ٢٠٢١ مع السماح بالتطبيق المبكر في حالة قيام المجموعة بالتطبيق المبكر لمعيار المحاسبة المالية ٣٠ «انخفاض 

القيمة وخسائر االئتمان وااللتزامات الباهظة». 

ال تزال النافذة تعمل على تقييم تأثير هذا المعيار.

أ ٢، ٤، ز، معيار المحاسبة المالية ٣٠ انخفاض القيمة وخسائر االئتمان وااللتزامات الباهظة 

انخفاض   –  ٣٠ رقم:  المالية  المحاسبة  معيار  (المنظمة)  ا¼سالمية  المالية  للمؤسسات  والتدقيق  المحاسبة  منظمة  أصدرت   ،٢٠١٧ نوفمبر  في 

القيمة وخسائر االئتمان وااللتزامات الباهظة- ويحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة المالية السابق رقم : ١١ ”المخّصصات واالحتياطيات» والذي 

سيكون ساري المفعول للفترات المالية من ١ يناير ٢٠٢٠، مع السماح بالتطبيق المبكر.

ومع ذلك، أصدر البنك المركزي العماني خالل سنة ٢٠١٧ تعميم ”ب أم ١١٤٩“ بتاريخ ١٣ أبريل ٢٠١٧ والذي يحكم تطبيق معيار التقارير المالية الدولية 

رقم ٩ «ا�دوات المالية» لجميع البنوك، والذي ينطبق أيضÚ على البنوك / النوافذ ا¼سالمية الخاضعة �ية تعليمات محددة من قبل البنك المركزي 

للمنشآت المصرفية ا¼سالمية حول معيار التقارير المالية الدولية رقم ٩، كلما يتم إصدار التعليمات.

 Úكما هو مذكور با¼يضاح أ ٢، ٤، أ، قامت النافذة بتطبيق معيار التقارير المالية الدولية ٩ في ١ يناير ٢٠١٨ ولم تعد إدراج المعلومات المقارنة طبق

لمتطلبات معيار التقارير المالية الدولية ٩ ذات الصلة، لالطالع على مزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى ا¼يضاح أ ٢، ٤، أ.

أساس ا�عداد (تابع) أ٢ 

استخدام التقديرات واالجتهادات (تابع) أ٢-٣ 

إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
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إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٢٣٧ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

السياسات المحاسبية الجوهرية أ٣ 

السياسات المحاسبية الهامة المطبقة عند إعداد القوائم المالية مبينة أدناه:

أ٣-١  النقد وما يماثل النقد

يتمثل النقد وما يماثل النقد في النقد بالصندوق وا�رصدة لدى البنك المركزي وا¼يداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية ذات فترات استحقاق 

تصل لثالثة أشهر ناقصÚ اقتراضات البنوك والمؤسسات المالية التي تستحق خالل ثالثة أشهر وا�رصدة المقيدة.

أ٣-٢ المعامالت بالعملة اàجنبية

يتم تحويل المعامالت بالعملة ا�جنبية إلى العملة التنفيذية بأسعار الصرف الفورية السائدة في تاريخ المعاملة، يتم تحويل ا�صول وااللتزامات 

المالية المسجلة بالعمالت ا�جنبية بتاريخ التقرير إلى العملة التنفيذية وفقÚ �سعار الصرف الفورية السائدة في تاريخ المعاملة، وتتمثل أرباح 

تسويتها  تتم  والتي  الفترة  بداية  في  التنفيذية  بالعملة  المهلكة  التكلفة  بين  الفرق  في  النقدية  البنود  على  ا�جنبية  العمالت  خسائر  أو 

بالربح الفعلي والمدفوعات خالل الفترة والتكلفة المهلكة بالعمالت ا�جنبية المحولة بسعر الصرف الفوري في نهاية الفترة، وبالنسبة لúصول 

وااللتزامات غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة فيتم تحويلها بسعر الصرف السائد بتاريخ المعاملة.

أ٣-٣ أصول التمويل

خالل  من  المقدم  التمويل  وتتضمن  للتحديد،  قابلة  أو  ثابتة  بدفعات  النافذة  تقدمه  الشريعة  مع  متوافق  تمويل  في  التمويل  أصول  تتمثل 

 Úالمرابحة والمضاربة والمشاركة والمساومة وا¼جارة واالستصناع والطرق ا�خرى للتمويل ا¼سالمي، تدرج أصول التمويل بالتكلفة المهلكة، ناقص

مخّصصات انخفاض القيمة (إن وجدت). 

المرابحة 

مديونيات المرابحة هي مبيعات بشروط مؤجلة، ترتب النافذة معاملة المرابحة عن طريق شراء سلعة (تمثل موضوع المرابحة) وبيعها للمرابح 

(المستفيد) بهامش ربح زائد عن التكلفة، ويتم سداد سعر المبيعات (التكلفة مضافÚ إليها هامش الربح) على أقساط من قبل المرابح خالل 

المرابح  به  يقوم  أي وعد  يعد  (إن وجد)،  القيمة  انخفاض  المؤجلة ومخّصص  ا�رباح  بالصافي من  المرابحة  تدرج مديونيات  عليها،  فترة متفق 

.Úالمحتمل التزام

المضاربة 

تدرج المضاربة بالقيمة العادلة للسعر المقدم ناقصÚ أي انخفاض في القيمة.

تعد المضاربة نوعÚ من الشراكة بين العمل ورأس المال حيث تساهم النافذة برأسمال، ويقاس رأسمال المضاربة الذي تقدمه النافذة في البداية 

عينيÚ (إذا كان غير نقدي) بالقيمة العادلة لúصول، إذا نتج عن تقييم ا�صول فرق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية، يدرج الفرق كأرباح أو 

خسائر للنافذة.

في حال إذا لحقت خسارة أو ضرر برأسمال المضاربة قبل بدء العمل دون أي سوء تصّرف أو إهمال من قبل المضارب، يتم خصم هذه الخسائر 

من رأسمال المضاربة وتعامل كخسارة للنافذة، وفي حالة ا¼نهاء أو التصفية، يدرج المبلغ غير المدفوع من قبل المضارب كمديونية مستحقة 

من المضارب.

أ٢ أساس ا�عداد (تابع)
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المشاركة

تمثل عقود المشاركة شراكًة بين النافذة والعميل حيث يساهم كل طرف برأسمال مساٍو أو بنسبة مختلفة ¼نشاء مشروع جديد أو حصة في 

مشروع حالي وحيث يصبح كل طرف مالكÚ لرأس المال على أساس نهائي أو متناقص وله حصة من ا�رباح أو الخسائر، تدرج هذه بالقيمة العادلة 

للمقابل المدفوع، ناقصÚ أي مبالغ مشطوبة أو مخصص النخفاض القيمة، إن وجد، في حالة المعامالت المبنية على المشاركة المتناقصة، ترتبط 

النافذة بمشاركة مبنية على شراكة الملك لتمويل حصة متفق عليها لúصل الثابت (مثل المنزل أو ا�رض أو المصنع أو اÿالت) مع عمالئها وترتبط 

باتفاقية دفع أرباح الستغالل مشاركة النافذة من قبل العميل.

ا�جارة المنتهية بالتمليك 

تدرج مبدئيÚ بالتكلفة متضمنًة التكاليف ا�ولية المباشرة، ا¼جارة المنتهية بالتمليك هي إيجار ينقل سند الملكية القانوني لúصل المؤجر إلى 

المستأجر في نهاية ا¼جارة (فترة ا¼يجار) شريطة أن تتم تسوية كافة أقساط ا¼جارة.

يحمل االستهالك على أصول ا¼جارة المنتهية بالتمليك بمعدالت محتسبة لشطب تكلفة كل أصل على مدار فترة ا¼يجار. 

تمثل مديونيات إيرادات ا¼جارة ا¼يجارات المعّلقة في نهاية العام ناقصÚ مخصص للمبالغ المشكوك في تحصيلها، وتصنف مديونيات إيرادات 

ا¼جارة ضمن أصل آخر. 

استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك

العميل  بين  «استصناع»  عقد  بموجب  العقارات  تطوير  فيه  يتم  ا¼نشاءات  لتمويل  منتج  بالتمليك هو  منتهية  إجارة  تتبعه  الذي  االستصناع 

والبنك، يقوم البنك بتطوير العقار وبعد االنتهاء من ا�عمال ا¼نشائية يتم تأجير العقار للعميل بموجب عقد إجارة منتهية بالتمليك، ويدفع 

العميل ا¼يجارات مسبقÚ أثناء أعمال ا¼نشاء.

السلم

ينطبق  عليه،  متفق  فوري  تاريخ محدد بسعر  في  تسليمها  ويتم  ونوع محددين من سلعة،  لكمية   Úمقدم المشتري  يدفع  السلم  عقد  في 

السلم على وجه الخصوص على المشتريات الزراعية الموسمية ويمكن استخدامه كوسيلة لتمويل ا¼نتاج، يدفع السعر بتاريخ العقد ولكن 

التسليم سيتم في المستقبل والذي سيمكن المتعهد من بيع المخرجات للنافذة بسعر محدد مسبقÚ، وعلى الرغم من ذلك، يجب تحديد 

كافة مواصفات ونوعيات وكميات السلعة في وقت التسليم لتجنب أي غموض قد يتسبب في حدوث نزاع، با¼ضافة إلى ذلك، يجب االتفاق على 

 Úتاريخ ووقت التسليم ولكن يمكن تغييره بموافقة مشتركة من الطرفين، تدرج عقود السلم في التاريخ الذي تنشأ به وتدرج بالتكلفة. ناقص

مخّصصات انخفاض القيمة، إن وجدت.

المشاركة المتناقصة

في تمويل المشاركة المتناقصة، يدخل البنك في المشاركة على أساس شركة الملك لتمويل حصة متفق عليها من ا�صل الثابت (منزل أو أرض 

أو مصنع أو مكائن) مع عمالئه ويدخل في اتفاق دفع أرباح الفترة لالستفادة من حصة مشاركة البنك من قبل العميل.

السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع) أ٣ 

أ٣-٣ أصول التمويل (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
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إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٢٣٩ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

أ ٣-٤  اàدوات المالية – االعتراف المبدئي

أ ٣-٤-أ تاريخ االعتراف

يتم االعتراف با�صول وااللتزامات المالية باستثناء أرصدة التمويالت إلى العمالء وا�رصدة المستحقة إلى العمالء مبدئيÚ في تاريخ المتاجرة، أي 

تاريخ أن يصبح البنك طرفÚ في ا�حكام التعاقدية لúداة، وهذا يتضمن المتاجرة بالطريقة االعتيادية؛ أي مشتريات أو مبيعات ا�صول المالية التي 

تتطلب تسليم ا�صول خالل إطار زمني يتم تحديده عمومÚ وفقÚ للنظم أو العرف السائد في ا�سواق، يتم تسجيل القروض والسلفيات إلى 

العمالء عند تحويل ا�موال إلى حسابات العمالء، ويسجل البنك ا�رصدة المستحقة إلى العمالء عند تحويل ا�موال إلى البنك.

أ ٣-٤-ب القياس المبدئي لöدوات المالية

ا�دوات  ا�دوات، وتقاس  إدارة  المستخدم في  ا�عمال  التعاقدية ونموذج  المبدئي على شروطها  االعتراف  المالية عند  ا�دوات  يعتمد تصنيف 

المالية مبدئيÚ وفقÚ لقيمتها العادلة باستثناء في حالة ا�صول المالية وااللتزامات المالية المسجلة بالقيمة العادلة من خالل ا�رباح أو الخسائر، 

يتم إضافة أو اقتطاع تكاليف المعاملة من هذا المبلغ، يتم قياس المديونيات التجارية وفقÚ لسعر المعاملة، وعندما تختلف القيمة العادلة لúدوات 

المالية عند االعتراف المبدئي عن سعر المعاملة، يقوم البنك بالمحاسبة عن ا�رباح أو الخسائر على مدار اليوم الواحد كما هو مبين أدناه.

أ ٣-٤-ج الربح أو الخسارة على مدار يوم واحد 

عندما يختلف سعر المعاملة لúداة عن القيمة العادلة عند استحداث تلك ا�داة، وكان احتساب القيمة العادلة يستند إلى أسلوب تقييم يعتمد 

فقط على المدخالت الملحوظة في معامالت السوق، يقوم البنك بإدراج الفرق بين سعر المعاملة والقيمة العادلة في صافي إيرادات المتاجرة، 

في تلك الحاالت التي تستند فيها القيمة العادلة إلى النماذج التي لها بعض المدخالت غير الملحوظة، يكون الفرق بين سعر المعاملة والقيمة 

العادلة مؤجًال ويدرج فقط في ا�رباح أو الخسائر عندما تصبح المدخالت ملحوظة أو عندما يتم عدم االعتراف بتلك ا�داة.

أ ٣-٤-د فئات قياس اàصول وااللتزامات المالية

اعتبارâ من ١ يناير ٢٠١٨، يقوم البنك بتصنيف كافة أصوله المالية استنادâ إلى نموذج ا�عمال المستخدم في إدارة ا�صول والشروط التعاقدية 

لúصل والمقاسة بأي من الخيارات التالية:

• التكلفة المهلكة كما هو مبين با¼يضاح أ ٣-٤-د(١)؛

• القيمة العادلة من خالل ا¼يرادات الشاملة ا�خرى كما هو مبين با¼يضاحين أ ٣-٤-د(٤) و أ ٣-٤-د(٥)؛ أو

• القيمة العادلة من خالل ا�رباح أو الخسائر كما هو مبين با¼يضاح أ ٣-٤-د(٧).

يقوم البنك بتصنيف وإدارة المشتقات ومحفظة المتاجرة وفقÚ للقيمة العادلة من خالل ا�رباح أو الخسائر، ويجوز للبنك تصنيف ا�دوات المالية 

وفقÚ للقيمة العادلة من خالل ا�رباح أو الخسائر إذا كان ذلك من شأنه أن يستبعد أو يحد بصورة ملحوظة من أي تباين في القياس أو االعتراف.

السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع) أ٣ 
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التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٤٠٢٠١٨

١) المستحق من البنوك والقروض والسلفيات إلى العمالء واالستثمارات المالية بالتكلفة المهلكة

قبل تاريخ ١ يناير ٢٠١٨، كان المستحق من البنوك، والقروض والسلفيات إلى العمالء يتضمن ا�صول المالية غير المشتقة ذات المدفوعات الثابتة 

أو القابلة للتحديد والتي ال يتم تسعيرها في سوق نشط بخالف ما يلي:

• ا�صول التي يعتزم البنك بيعها على الفور أو في القريب العاجل.

• ا�صول التي قام البنك بتصنيفها عند االعتراف المبدئي كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل ا�رباح أو الخسائر أو متاحة للبيع،

•  ا�صول التي قد ال يسترد البنك بصورة جوهرية كافة استثماره المبدئي في تلك ا�صول بخالف أن يرجع ذلك إلى التدهور االئتماني وهي ا�صول 

التي يتم تصنيفها كمتاحة للبيع. 

اعتبارâ من ١ يناير ٢٠١٨، قام البنك بقياس المستحق من البنوك والقروض والسلفيات إلى العمالء واالستثمارات المالية ا�خرى فقط وفقÚ للتكلفة 

المهلكة في حالة أن تستوفى الشروط التالية:

•  أن يتم االحتفاظ با�صل المالي ضمن نموذج أعمال الغرض منه االحتفاظ با�صول المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و

•  أن تؤدي الشروط التعاقدية لúصل المالي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية تتمثل في مدفوعات �صل المبلغ والربح فقط �صل المبلغ القائم.

فيما يلي تفاصيل هذه الشروط:

• تقييم نموذج ا�عمال 

يحدد البنك نموذج أعماله عند المستوى الذي يعكس على النحو ا�فضل كيفية إدارته لمجموعات ا�صول المالية لتحقيق ا�غراض من ا�عمال، ال 

يتم تقييم نموذج أعمال البنك على أساس كل أداة على حدة ولكن على مستوى أعلى من المحافظ المجّمعة ويستند إلى عوامل ملحوظة مثل:

• كيفية تقييم أداء نموذج ا�عمال وا�صول المالية المحتفظ بها ضمن نموذج ا�عمال ورفع التقارير عنها إلى موظفي ا¼دارة العليا للمنشأة،

•  المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج ا�عمال (وا�صول المالية المحتفظ بها ضمن نموذج ا�عمال)، وبا�خص كيفية إدارة تلك المخاطر؛

   با¼ضافة إلى:

•  كيفية مكافأة مديري ا�عمال (على سبيل المثال أن تستند المكافأة إلى القيمة العادلة لúصول المدارة أو التدفقات النقدية التعاقدية التي 

تم تحصيلها). 

• كما أن معدل التكرار وقيمة وتوقيت المبيعات المتوقع تعتبر من العوامل المهمة في تقييم البنك.

يستند تقييم نموذج ا�عمال إلى السيناريوهات المتوقعة بصورة معقولة دون وضع نموذج «السيناريو ا�سوأ» أو «سيناريو حاالت الضغط» في 

البنك من تصنيف  للبنك، لن يغير  التوقعات ا�صلية  المبدئي بطريقة تختلف عن  االعتراف  النقدية بعد  التدفقات  االعتبار، في حالة تسجيل 

أو  المستحدثة  المالية  ا�صول  تقييم  عند  المعلومات  هذه  سيدرج  ولكنه  ا�عمال،  نموذج  ضمن  بها  المحتفظ  المتبقية  المالية  ا�صول 

.âمؤخر المشتراة 

•  اختبار تحقق مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط

كخطوة ثانية في إجراء التصنيف، يقوم البنك بتقييم الشروط التعاقدية لúصول المالية لتحديد ما إذا كانت تستوفي اختبار تحقق مدفوعات 

أصل المبلغ والفائدة فقط، �غراض هذا االختبار، ُيعرف «أصل المبلغ» بالقيمة العادلة لúصل المالي عند االعتراف المبدئي وقد يتغير على مدى 

عمر ا�صل المالي (على سبيل المثال، في حالة أن يمثل مدفوعات �صل المبلغ أو إطفاء القسط/الخصم). 

السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع) أ٣ 

اàدوات المالية – االعتراف المبدئي (تابع) أ ٣-٤ 

أ ٣-٤-د فئات قياس اàصول وااللتزامات المالية (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
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إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٢٤١ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

االئتمان،  ومخاطر  لúموال  الزمنية  القيمة  مراعاة  في  نموذجية  بصورة  تتمثل  أساسي  إقراض  ترتيب  أي  في  للفائدة  أهمية  ا�كثر  العناصر  إن 

والختبار تحقق مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط، يقوم البنك بتطبيق أحكام، ويراعي العوامل ذات الصلة مثل العملة المدرج بها ا�صل 

المالي وفترة تحقق معدل الفائدة عن هذا ا�صل.

غير  التعاقدية  النقدية  التدفقات  في  التقلب  أو  للمخاطر  االنكشاف  من  �كثر  بالتعرض  تسمح  التي  التعاقدية  الشروط  فإن  النقيض،  على 

المرتبطة بترتيب إقراض أساسي ال تتيح تدفقات نقدية تعاقدية تتمثل في مدفوعات أصل المبلغ والفائدة عن المبلغ القائم فقط، وفي مثل 

هذه الحاالت، ينبغي أن يتم قياس ا�صل المالي بالقيمة العادلة من خالل ا�رباح أو الخسائر. 

٢) المشتقات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل اàرباح أو الخسائر

ا�داة المشتقة هي أداة مالية أو عقد آخر تجتمع فيه الخصائص التالية:

•  تغير القيمة استجابة للتغير في سعر الفائدة المحدد أو سعر ا�داة المالية أو سعر السلعة أو سعر صرف العملة ا�جنبية أو مؤشر ا�سعار 

االستداللي أو المعدالت أو التصنيف االئتماني أو المؤشر االئتماني أو أي متغير آخر، شريطة أال ترتبط بطرف العقد في حالة المتغيرات غير 

المالية (أي أساسية).

•  أال تتطلب صافي استثمار مبدئي أو تتطلب صافي استثمار مبدئي أقل والذي يتوجب توفره لúنواع ا�خرى من العقود التي من المتوقع أن 

تبدي استجابة مماثلة للتغيرات في عوامل السوق.

• أن تتم التسوية في تاريخ مستقبلي.

يدخل البنك في معامالت مشتقة مع أطراف مقابلة مختلفة، وتتضمن هذه المعامالت مبادالت أسعار الفائدة والعقود المستقبلية ومبادالت 

العمالت وعقود تبادل العمالت ا�جنبية اÿجلة والخيارات �سعار الفائدة والعمالت ا�جنبية، يتم تسجيل المشتقات وفقÚ للقيمة العادلة ويتم 

إدراجها كأصول عندما تكون قيمتها العادلة موجبة بينما يتم تسجيلها كالتزامات عندما تكون قيمتها العادلة سالبة، تم ا¼فصاح عن القيمة 

االسمية والقيمة العادلة للمشتقات بصورة منفصلة ضمن ا¼يضاح ب ١٧، ويتم إدراج التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات ضمن صافي إيرادات 

.m ،المتاجرة ما لم يتم تطبيق محاسبة التحوط، وقد تم إدراج إفصاحات محاسبة التحوط ضمن ا¼يضاح أ ٤، ٤

٣) المشتقات المتضمنة

ا�داة المشتقة هي جزء من أداة مختلطة تتضمن أيضÚ عقدâ رئيسيÚ �داة غير مشتقة بموجبه تتباين بعض التدفقات النقدية لúداة المركبة 

بطريقة مماثلة �داة مشتقة منفصلة، وتتسبب ا�داة المشتقة المتضمنة في تعديل بعض أو جميع التدفقات النقدية التي يقتضيها العقد 

بخالف ذلك وفقÚ لسعر فائدة محدد أو سعر أداة مالية أو سعر سلع أو سعر صرف العمالت ا�جنبية أو مؤشر استداللي لúسعار أو التصنيف 

االئتماني أو المؤشر االئتماني أو أي متغير آخر شريطة أال تتعلق بطرف العقد في حالة المتغيرات غير المالية، وبالنسبة لúداة المشتقة المرفقة 

بأداة مالية ولكن يمكن تعاقديÚ تحويلها بشكل مستقل عن تلك ا�داة أو ترتبط بطرف مقابل مختلف عنه بالنسبة لتلك ا�داة، فهي ليست 

أداة مشتقة متضمنة ولكنها أداة مالية منفصلة، طبقÚ لمعيار المحاسبة الدولي ٣٩، تم معاملة المشتقات المتضمنة في ا�صول وااللتزامات 

المالية والعقود الرئيسية غير المالية كمشتقات منفصلة وتم تسجيلها بالقيمة العادلة إذا كانت تستوفي تعريف ا�داة المشتقة (كما هو 

بالعقد  االحتفاظ  يتم  وأال  الرئيسي  بالعقد  المتعلقة  بتلك  كثب  عن  بها  المرتبطة  والمخاطر  االقتصادية  خصائصها  تتعلق  وال  أعاله)  محدد 

الرئيسي نفسه للمتاجرة أو تصنيفه وفقÚ للقيمة العادلة من خالل ا�رباح أو الخسائر، يتم إدراج المشتقات المتضمنة التي يتم فصلها عن العقد 

الرئيسي وفقÚ للقيمة العادلة في محفظة المتاجرة مع إدراج التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل.

اعتبارâ من ١ يناير ٢٠١٨، وبالتزامن مع إصدار معيار التقارير المالية الدولية ٩، يستمر البنك في المحاسبة بهذه الطريقة عن المشتقات 

السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع) أ٣ 

اàدوات المالية – االعتراف المبدئي (تابع) أ ٣-٤ 

أ ٣-٤-د فئات قياس اàصول وااللتزامات المالية (تابع)
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التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٤٢٢٠١٨

المتضمنة في االلتزامات المالية والعقود الرئيسية غير المالية، ومع ذلك، يتم تصنيف ا�صول المالية استنادâ إلى نموذج ا�عمال وتقييم اختبار 

تحقق مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط كما هو مبين با¼يضاح أ ٣-٤-د (١). 

٤) اàصول المالية أو االلتزامات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة

يقوم البنك بتصنيف ا�صول المالية كمحتفظ بها لغرض المتاجرة إذا تم شراؤها أو إصدارها بصورة رئيسية لغرض تحقيق أرباح قصيرة ا�جل 

من خالل أنشطة المتاجرة أو عندما تشكل جزءâ من محفظة أدوات مالية مدارة، في حالة توافر دليل على وجود نمط حديث لتحقق ا�رباح قصيرة 

ا�جل، ويتم تسجيل وقياس ا�صول المحتفظ بها لغرض المتاجرة في قائمة المركز المالي وفقÚ للقيمة العادلة، ويتم إدراج التغيرات في القيمة 

العادلة ضمن صافي إيرادات المتاجرة، وُتسجل إيرادات الفوائد وتوزيعات ا�رباح ضمن صافي إيرادات المتاجرة طبقÚ لشروط العقد أو عندما يثبت 

الحق في استالم الدفعات.

يتضمن هذا التصنيف أوراق الدين المالية وا�سهم والمراكز الدائنة وقروض العمالء، والتي تم حيازتها بصورة رئيسية لغرض البيع أو إعادة 

الشراء على المدى القريب. 

٥) أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل ا�يرادات الشاملة اàخرى (السياسة المطبقة اعتبارñ من ١ يناير ٢٠١٨)

يطبق البنك الفئة الجديدة الواردة ضمن معيار التقارير المالية الدولية ٩ �دوات الدين المقاسة وفقÚ للقيمة العادلة من خالل ا¼يرادات الشاملة 

ا�خرى عند استيفاء كال الشرطين التاليين:

• أن يتم االحتفاظ با�داة ضمن نموذج أعمال يتحقق هدفه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع ا�صول المالية؛

•  أن تستوفي الشروط التعاقدية لúصل المالي اختبار مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط.

 Úلمعيار المحاسبة الدولي ٣٩، يتم الحق Úتتضمن هذه ا�دوات بصورة كبيرة ا�صول التي سبق تصنيفها كاستثمارات مالية متاحة للبيع طبق

قياس أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل ا¼يرادات الشاملة ا�خرى وفقÚ للقيمة العادلة مع إدراج ا�رباح والخسائر الناتجة من التغيرات 

في القيمة العادلة ضمن ا¼يرادات الشاملة ا�خرى، يتم تسجيل إيرادات الفوائد وأرباح وخسائر تحويل العمالت ا�جنبية ضمن ا�رباح أو الخسائر 

بالطريقة نفسها التي يتم بها قياس ا�صول المالية وفقÚ للتكلفة المهلكة كما هو مبين با¼يضاح أ ٣-٤-د(١)، يبين با¼يضاح أ ٣-٤-ز (٣) طريقة 

احتساب خسائر االئتمان المتوقعة �دوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل ا¼يرادات الشاملة ا�خرى، وفي حالة أن يحتفظ البنك بأكثر من 

استثمار واحد في السهم نفسه، يتم التصرف فيه على أساس الوارد أوالً الصادر أوالً، وفي حالة عدم االعتراف، يعاد تصنيف ا�رباح أو الخسائر 

المتراكمة المسجلة سابقÚ ضمن ا¼يرادات الشاملة ا�خرى من ا¼يرادات الشاملة ا�خرى إلى ا�رباح أو الخسائر.

٦) أدوات حقوق الملكية المدرجة وفقÐ للقيمة العادلة من خالل ا�يرادات الشاملة اàخرى

عند االعتراف المبدئي، يختار البنك أحيانÚ تصنيف بعض االستثمارات في ا�سهم على نحو غير قابل لËلغاء كأدوات حقوق ملكية وفقÚ للقيمة 

العادلة من خالل ا¼يرادات الشاملة ا�خرى عندما تستوفي تعريف حقوق الملكية طبقÚ لمعيار المحاسبة الدولي ٣٢ ا�دوات المالية: العرض وال 

يتم االحتفاظ بها لغرض المتاجرة، يتم تحديد مثل هذا التصنيف على أساس كل أداة على حدة.

ال يتم أبدâ إعادة إدراج ا�رباح والخسائر من أدوات حقوق الملكية إلى ا�رباح، يتم تسجيل توزيعات ا�رباح في ا�رباح أو الخسائر كإيرادات تشغيل 

أخرى عندما يثبت الحق في استالم الدفعات باستثناء أن يستفيد البنك من هذه المتحصالت كاسترداد لجزء من تكلفة ا�داة حيث يتم في 

هذه الحالة تسجيل هذه ا�رباح ضمن ا¼يرادات الشاملة ا�خرى، وال تخضع أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل ا¼يرادات الشاملة 

ا�خرى لتقييم االنخفاض في القيمة.

 

السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع) أ٣ 

اàدوات المالية – االعتراف المبدئي (تابع) أ ٣-٤ 

أ ٣-٤-د فئات قياس اàصول وااللتزامات المالية (تابع)
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إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٢٤٣ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

٧) اàصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اàرباح أو الخسائر

تتمثل ا�صول المالية وااللتزامات المالية ضمن هذه الفئة في تلك غير المحتفظ بها لغرض المتاجرة وتلك المصنفة من قبل ا¼دارة عند االعتراف 

المبدئي أو التي ينبغي قياسها إلزاميÚ وفقÚ للقيمة العادلة طبقÚ لمعيار التقارير المالية الدولية ٩، تقوم ا¼دارة فقط بتصنيف ا�داة بالقيمة 

العادلة من خالل ا�رباح أو الخسائر عند االعتراف المبدئي عندما يتحقق أحد المعايير التالية، ويتحدد هذا التصنيف على أساس كل أداة على 

حدة: 

 

أو  ا�صول  قياس  من  ا�خرى  الحاالت  في  تنتج  أن  يمكن  التي  المتسقة  غير  المعالجة  من  كبير  يحد بشكل  أو  التصنيف  يستبعد  أن  •  يجب 

االلتزامات أو إدراج ا�رباح أو الخسائر وفقÚ �ساس مختلف. 

 Úمن مجموعة التزامات مالية (أو أصول مالية أو كليهما طبق âجزء (لمعيار المحاسبة الدولي ٣٩ Úوا�صول حتى ١ يناير ٢٠١٨ طبق) تمثل االلتزامات  •

لمعيار المحاسبة الدولي ٣٩) ويتم إدارتها وتقييم أدائها على أساس القيمة العادلة وفق استراتيجية استثمار أو إدارة مخاطر موثقة،

•  تتضمن االلتزامات (وا�صول حتى ١ يناير ٢٠١٨ طبقÚ لمعيار المحاسبة الدولي ٣٩) واحدة أو أكثر من المشتقات المتضمنة ما لم تعدل بصورة 

ملحوظة من التدفقات النقدية التي يقتضيها العقد بخالف ذلك أو عندما يتضح في ضوء قدر قليل من التحليل أو دونه متى يتم مراعاة أداة 

مماثلة واحتمالية عدم السماح بفصل ا�داة (ا�دوات) المشتقة المتضمنة.

يتم تسجيل ا�صول المالية وااللتزامات المالية المدرجة وفقÚ للقيمة العادلة من خالل ا�رباح أو الخسائر في قائمة المركز المالي وفقÚ للقيمة 

 Úالعادلة لاللتزامات المصنفة وفق القيمة  الحركات في  أو الخسائر باستثناء  ا�رباح  العادلة في  القيمة  التغيرات في  العادلة، ويتم تسجيل 

للقيمة العادلة من خالل ا�رباح أو الخسائر نتيجة التغيرات في مخاطر االئتمان الخاصة بالبنك، يتم تسجيل مثل هذه التغيرات في القيمة 

العادلة ضمن االحتياطي االئتماني الخاص من خالل ا¼يرادات الشاملة ا�خرى وال يعاد إدراجه إلى ا�رباح أو الخسائر، تستحق الفائدة المكتسبة 

أو المتكبدة من ا�دوات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل ا�رباح أو الخسائر ضمن إيرادات الفائدة أو مصروفات الفائدة على التوالي بواسطة 

معدل الفائدة الفعلي آخذâ في االعتبار أي خصم/عالوة وتكاليف المعاملة المؤهلة التي تعتبر جزءâ ال يتجزأ من ا�داة، وينبغي إلزاميÚ قياس 

الفوائد المكتسبة على ا�صول وفقÚ للقيمة العادلة من خالل ا�رباح أو الخسائر بواسطة معدل فائدة تعاقدي، يتم تسجيل إيرادات توزيعات 

ا�رباح من أدوات حقوق الملكية المقاسة وفقÚ للقيمة العادلة من خالل ا�رباح أو الخسائر في ا�رباح أو الخسائر كإيرادات تشغيل أخرى عندما 

يثبت الحق في السداد.

٨) الضمانات المالية وخطابات االعتماد والتزامات القروض غير المسحوبة

يصدر البنك ضمانات مالية وخطابات اعتماد والتزامات قروض. 

تسجل الضمانات المالية مبدئيÚ في القوائم المالية (ضمن المخّصصات) وفقÚ للقيمة العادلة والتي تتمثل في ا�قساط المستلمة، الحقÚ لالعتراف 

المسجل في  المتراكم  ا¼طفاء   Úناقص  Úمبدئي المسجل  المبلغ  بين  ا�على من  بالقيمة  بموجب كل ضمان  البنك  التزام  قياس  يتم  المبدئي، 

قائمة الدخل المجمع وأفضل تقدير للمصروفات الالزمة لتسوية أي التزام مالي ناتج عن الضمان والمحتسب طبقÚ لمعيار المحاسبة الدولي ٣٩ 

أو مخصص خسائر االئتمان المتوقعة المحتسبة طبقÚ لمعيار التقارير المالية الدولية ٩ كما هو مبين با¼يضاح أ ٣-٤،ز،، يتم االعتراف بالقسط 

المستلم في قائمة الدخل ضمن صافي إيرادات ا�تعاب والعموالت على أساس القسط الثابت على مدى عمر الضمان.

الى   Úتقديم قرض بشروط محددة مسبق البنك خالل مدتها  على  يجب  التزامات  االعتماد هي  المسحوبة وخطابات  غير  القروض  التزامات  إن 

العميل، وبنفس الطريقة المتبعة لعقود الضمانات المالية، ووفقÚ لمعيار المحاسبة الدولي ٣٩، يتم احتساب مخصص في حالة وجود عقد واحد 

معرض للمخاطر، ولكن اعتبارâ من ١ يناير ٢٠١٨، أصبحت هذه العقود تندرج ضمن متطلبات خسائر االئتمان المتوقعة.

السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع) أ٣ 

اàدوات المالية – االعتراف المبدئي (تابع) أ ٣-٤ 

أ ٣-٤-د فئات قياس اàصول وااللتزامات المالية (تابع)
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التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٤٤٢٠١٨

ال يتم تسجيل القيمة التعاقدية االسمية للضمانات المالية وخطابات االعتماد والتزامات القروض غير المسحوبة التي يتم بموجبها االتفاق على 

منح القرض على أساس شروط السوق ضمن قائمة المركز المالي. 

يتم ا¼فصاح عن القيمة االسمية لهذه ا�دوات وخسائر االئتمان المتوقعة المقابلة لها ضمن ا¼يضاح ١١، ويقوم البنك أحيانÚ بإصدار التزامات قروض 

وفقÚ لتراجعات أسعار الفائدة المبينة أدناه، وتقاس هذه االلتزامات الحقÚ وفقÚ للقيمة ا�قل من بين مبلغ مخصص خسائر االئتمان المتوقعة (كما 

.Úيرادات المسجلة، متى كان ذلك مالئمËالمبلغ المتراكم ل Úناقص Úهو مبين با¼يضاح أ ٣-٤،ز،) أو المبلغ المسجل مبدئي

٩) االستثمارات المالية المتاحة للبيع (السياسة المطبقة قبل ١ يناير ٢٠١٨)

تتضمن ا�صول المالية المتاحة للبيع ا�سهم وأوراق الدين، واالستثمارات في ا�سهم المصنفة كمتاحة للبيع هي االستثمارات بخالف المصنفة 

كمحتفظ بها لغرض المتاجرة أو بالقيمة العادلة من خالل ا�رباح أو الخسائر، كما أن أوراق الدين ضمن هذه الفئة تمثل الفئة التي توجد هناك نية 

لالحتفاظ بها لفترة غير محددة من الوقت والتي يمكن بيعها استجابة لمتطلبات السيولة أو استجابة للتغيرات في ظروف السوق. 

لم يقم البنك بتصنيف أي قروض أو مديونيات كمتاحة للبيع.

بعد القياس المبدئي، يتم الحقÚ قياس االستثمارات المالية المتاحة للبيع وفقÚ للقيمة العادلة.

يتم إدراج ا�رباح والخسائر غير المحققة مباشرة ضمن حقوق الملكية (ا¼يرادات الشاملة ا�خرى) في التغير للقيمة العادلة لúصول المالية المتاحة 

للبيع، عند بيع االستثمار، تدرج ا�رباح أو الخسائر المتراكمة المسجلة سابقÚ ضمن حقوق الملكية ضمن إيرادات التشغيل ا�خرى في ا�رباح أو 

الخسائر، ويتم تسجيل الفائدة المكتسبة أثناء االحتفاظ باالستثمارات المالية المتاحة للبيع كإيرادات فوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة 

الفعلي، وتسجل توزيعات ا�رباح المكتسبة أثناء االحتفاظ باالستثمارات المالية المتاحة للبيع كإيرادات تشغيل أخرى ضمن ا�رباح أو الخسائر عند 

ثبوت حق السداد، تسجل الخسائر الناتجة من انخفاض قيمة تلك االستثمارات في ا�رباح أو الخسائر ضمن «خسائر انخفاض قيمة أصول مالية» 

ويتم استبعادها من التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع.

١٠)  االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى االستحقاق (السياسة المطبقة قبل ١ يناير ٢٠١٨)

ا�صول المالية المحتفظ بها حتى االستحقاق هي أصول غير مشتقة ذات مدفوعات ثابتة أو قابلة لتحديدها واستحقاق ثابت ويكون لدى 

أو  الخسائر  أو  ا�رباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  كمدرجة  تصنيفها   Úأيض يتم  وال  االستحقاق  حتى  بها  االحتفاظ  على  والقدرة  النية  البنك 

للبيع. كمتاحة 

تقاس هذه ا�صول مبدئيÚ وفقÚ للقيمة العادلة بما في ذلك تكاليف المعاملة المباشرة والتزايدية وتقاس الحقÚ وفقÚ للتكلفة المطفأة بواسطة 

طريقة الفائدة الفعلية. 

يتم إدراج الفائدة لالستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق ضمن قائمة الدخل الشامل وتسجل كإيرادات فوائد، وفي حالة التعّرض لالنخفاض 

في القيمة، يتم تسجيل خسارة االنخفاض في القيمة كاقتطاع من القيمة الدفترية لالستثمار وتسجل في قائمة الدخل الشامل ضمن «انخفاض 

قيمة استثمارات».

أ ٣-٤-هـ عدم االعتراف

السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع) أ٣ 

اàدوات المالية – االعتراف المبدئي (تابع) أ ٣-٤ 

أ ٣-٤-د فئات قياس اàصول وااللتزامات المالية (تابع)
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٢٤٥ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

١)  اàصول المالية

يتم عدم االعتراف با�صل المالي (أو جزء من ا�صل المالي أو جزء من مجموعة أصول مالية مماثلة حسبما ينطبق عليه ذلك) عندما:

تنتهي الحقوق في استالم التدفقات النقدية من ا�صل، أو عندما يقوم البنك بتحويل حقوقه في استالم التدفقات النقدية من ا�صل أو يتحمل 

التزامÚ بدفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل دون تأخير مادي إلى طرف آخر بموجب ترتيب «القبض والدفع»، وإما 

أن يقوم البنك بتحويل كافة المخاطر والمزايا الهامة لúصل أو ال يقوم البنك بتحويل أو االحتفاظ بكافة المخاطر والمزايا الهامة لúصل ولكنه 

فقد السيطرة على ا�صل. 

عندما يقوم البنك بتحويل حقوقه في استالم التدفقات النقدية أو الدخول في ترتيب «القبض والدفع»، ولم يقم بتحويل أو االحتفاظ بكافة 

المخاطر والمزايا الهامة لúصل أو لم يفقد السيطرة على ا�صل، يتم االعتراف با�صل بمقدار استمرار البنك في المشاركة في ا�صل، في هذه 

الحالة، يقوم البنك أيضÚ بتسجيل االلتزام ذي الصلة، ويتم قياس ا�صل المحول وااللتزام المرتبط به على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات 

التي يحتفظ بها البنك، يتم قياس المشاركة المستمرة التي تأخذ شكل ضمان على ا�صل المحول بالقيمة الدفترية ا�صلية لذلك ا�صل أو الحد 

ا�قصى للمقابل المستلم الذي قد ينبغي على البنك سداده أيهما أقل.

٢) االلتزامات المالية

يتم عدم االعتراف بالتزام مالي عندما يتم ا¼عفاء من االلتزام المرتبط بااللتزام أو إلغائه أو انتهاء صالحية استحقاقه، عند استبدال التزام مالي 

حالي بآخر من نفس المقرض بشروط مختلفة بشكل كبير، أو بتعديل شروط االلتزام المالي الحالي بشكل جوهري، يتم معاملة هذا التبديل 

أو التعديل كعدم اعتراف بااللتزام ا�صلي واعتراف بالتزام جديد، ويدرج الفرق بين القيمة الدفترية لاللتزام المالي ا�صلي والمقابل المدفوع 

ضمن ا�رباح أو الخسائر.

أ ٣-٤-و  مقاصة اàصول المالية وااللتزامات المالية

يتم إجراء مقاصة فقط بين ا�صول المالية وااللتزامات المالية ويدرج صافي المبلغ في قائمة المركز المالي فقط عندما يكون للبنك حق ملزم 

آن واحد، يتم عرض  أو تحقيق ا�صول وااللتزامات في  الصافي  المبالغ على أساس  البنك تسوية هذه  المحققة وينوي  المبالغ  قانونÚ بمقاصة 

ا¼يرادات والمصروفات على أساس الصافي فقط طبقÚ لما تسمح به المعايير المحاسبية أو يتم عرضها لúرباح والخسائر الناتجة من مجموعة من 

المعامالت المماثلة.

السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع) أ٣ 

اàدوات المالية – االعتراف المبدئي (تابع) أ ٣-٤ 

أ ٣-٤-د فئات قياس اàصول وااللتزامات المالية (تابع)
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أ ٣-٤-ز انخفاض قيمة اàصول المالية (السياسة المطبقة اعتبارñ من ١ يناير ٢٠١٨) 

١) نظرة عامة على مبادئ خسائر االئتمان المتوقعة

أدى تطبيق معيار التقارير المالية الدولية ٩ إلى تغير جوهري في طريقة محاسبة البنك عن خسائر انخفاض قيمة القروض عن طريق استبدال 

طريقة الخسائر المتكبدة ضمن معيار المحاسبة الدولي ٣٩ بطريقة خسائر االئتمان المتوقعة المستقبلية، اعتبارâ من ١ يناير، بدأ البنك في 

أو  ا�رباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  بها  المحتفظ  غير  ا�خرى  المالية  الدين  وأصول  القروض  لكافة  متوقعة  ائتمان  خسائر  مخصص  تسجيل 

الخسائر وكذلك التزامات القروض وعقود الضمانات المالية، ويشار إليها جميعÚ في هذا القسم كـ «أدوات مالية»، ال تتعّرض أدوات حقوق الملكية 

لالنخفاض في القيمة طبقÚ لمعيار التقارير المالية الدولية ٩.

يستند مخصص خسائر االئتمان المتوقعة إلى خسائر االئتمان التي من المتوقع أن تنشأ على مدى عمر ا�صل (خسائر االئتمان المتوقعة على 

االئتمان  خسائر  إلى  المخصص  يستند  الحالة،  هذه  وفي  االستحداث  منذ  االئتمان  مخاطر  في  ملحوظ  ازدياد  يطرأ  لم  ما  ا�داة)  عمر  مدى 

هناك  كان  إذا  ما  لتحديد  البنك  سياسات   ،(âشهر عشر  اثني  مدى  على  المتوقعة  االئتمان  (خسائر   âشهر عشر  اثني  مدى  على  المتوقعة 

ازدياد ملحوظ في مخاطر االئتمان.

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى االثني عشر شهرâ هي جزء من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر ا�داة والذي يمثل تلك الخسائر 

الناتجة من أحداث التعثر لúداة المالية والتي من المحتمل أن تطرأ خالل فترة اثني عشر شهرâ بعد تاريخ التقرير، تحتسب كل من خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى عمر ا�داة وخسائر االئتمان المتوقعة على مدى االثني عشر شهرâ إما على أساس فردي أو مجمع حسب طبيعة المحفظة 

ذات الصلة المتعلقة با�دوات المالية.

قام البنك بإعداد سياسة تقوم على إجراء تقييم في نهاية كل فترة تقرير لما إذا كان هناك ازدياد ملحوظ في مخاطر االئتمان لúداة المالية منذ 

االعتراف المبدئي عن طريق مراعاة التغير في مخاطر التعثر التي تقع على مدى العمر المتبقي من ا�داة المالية.

استنادâ إلى ا¼جراء أعاله، يقوم البنك بتجميع قروضه ضمن المرحلة ١ والمرحلة ٢ والمرحلة ٣ وا�صول المالية المشتراة أو المستحدثة والتي 

انخفضت قيمتها االئتمانية كما هو مبين أدناه:

١: عند قيام البنك �ول مرة بتسجيل القروض، يسجل البنك مخصصÚ استنادâ إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى اثني عشر  •  المرحلة 

شهرâ، كما تتضمن القروض ضمن المرحلة ١ التسهيالت التي تحسنت مخاطر االئتمان لها ويعاد تصنيف القرض من المرحلة ٢.

•  المرحلة ٢: عندما يتضح أن هناك ازديادâ ملحوظÚ في مخاطر االئتمان للقرض منذ االستحداث، يسجل البنك مخصصÚ لخسائر االئتمان المتوقعة 

على مدى عمر ا�داة، كما تتضمن القروض ضمن المرحلة ٢ التسهيالت التي تحسنت مخاطر االئتمان بالنسبة لها وأعيد تصنيف القرض من 

المرحلة ٣. 

المتوقعة على مدى عمر  االئتمان  البنك مخصصÚ لخسائر  االئتمانية، ويسجل  القيمة  التي تعرضت النخفاض  القروض  ٣: تتضمن  •  المرحلة 

ا�داة.

بالنسبة لúصول المالية التي ال يتوقع البنك بصورة معقولة لها أن يتم استرداد إما المبلغ القائم بالكامل أو جزء منه، يتم تخفيض مجمل القيمة 

الدفترية لúصل المالي، وهذا يعتبر عدم اعتراف (جزئي) لúصل المالي.

السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع) أ٣ 

اàدوات المالية – االعتراف المبدئي (تابع) أ ٣-٤ 

إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
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إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٢٤٧ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

٢) احتساب خسائر االئتمان المتوقعة

المتوقع، مخصومÚ بنسبة  النقدي  العجز  باالحتماالت لقياس  أربعة سيناريوهات مرجحة  إلى   âالمتوقعة استناد االئتمان  البنك خسائر  يحتسب 

تقريبية إلى معدل الربح الفعلي، والعجز النقدي هو الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة إلى المنشأة طبقÚ للعقد والتدفقات النقدية التي 

تتوقع المنشأة استالمها.

فيما يلي آليات احتساب خسائر االئتمان المتوقعة كما هي موضحة أدناه وعناصرها ا�ساسية:
هي تقدير الحتمالية التعثر على مدى نطاق زمني معين، وقد يحدث التعثر فقط في وقت معين على مدى الفترة @ احتمالية التعثر 

التي يتم تقييمها إذا لم يسبق عدم االعتراف بالتسهيل وال يزال مندرجº ضمن المحفظة. 

هو تقدير االنكشاف في تاريخ تعثر مستقبلي آخذÑ في االعتبار التغيرات المتوقعة في االنكشاف بعد تاريخ التقرير @ االنكشاف عند التعثر
بما في ذلك مدفوعات أصل المبلغ والفائدة سواء أكانت مجدولة بموجب عقد أم خالفه واالنخفاض المتوقع في 

التسهيالت الملزمة والفائدة المستحقة من المدفوعات غير المسددة.

هي تقدير الخسارة الناتجة في حالة وقوع التعثر في وقت محدد، وهي تستند إلى الفرق بين التدفقات النقدية @ الخسارة عند التعثر
التعاقدية المستحقة وتلك التي يتوقع البنك استالمها ومن بينها تحقيق أي ضمان، وعادة ما يتم التعبير عنها 

كنسبة من االنكشاف عند التعثر.

عند تقدير خسائر االئتمان المتوقعة، يراعي البنك أربعة سيناريوهات (سيناريو أساسي، سيناريو تصاعدي، سيناريو أقل حدة، سيناريو أكثر 

حدة)، ويرتبط كل سيناريو بقيم مختلفة الحتمالية التعثر واالنكشاف عند التعثر والخسائر عند التعثر، ومتى يكون ا�مر مالئمÚ، يتضمن تقييم 

السيناريوهات المتعددة سبل التوقع باسترداد القروض المتعثرة بما في ذلك احتمالية تصويب التعثر في سداد القروض وقيمة الضمان أو 

المبلغ الذي قد يتم استالمه لقاء بيع ا�صل.

التعاقدية لúداة  المدة  االئتمان هي  التي تتحدد عنها خسائر  القصوى  المدة  ا�خرى، تكون  المتجددة  االئتمان والتسهيالت  باستثناء بطاقات 

المالية ما لم يكن لدى البنك الحق القانوني في استدعائها في تاريخ أسبق.

تتم المحاسبة وا¼فصاح عن خسائر انخفاض القيمة وا¼فراج عنها بصورة منفصلة عن خسائر أو أرباح التعديل التي تتم المحاسبة عنها كتعديل 

لمجمل القيمة الدفترية لúصل المالي.

السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع) أ٣ 

اàدوات المالية – االعتراف المبدئي (تابع) أ ٣-٤ 

أ ٣-٤-ز انخفاض قيمة اàصول المالية (السياسة المطبقة اعتبارñ من ١ يناير ٢٠١٨)  (تابع)
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التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٤٨٢٠١٨

فيما يلي ملخص لآلليات المرتبطة بطريقة خسائر االئتمان المتوقعة:

تحتسب خسائر االئتمان المتوقعة على مدى فترة ١٢ شهرÑ بالجزء من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر ا�داة والذي يمثل المرحلة ١: 
خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج من أحداث التعثر �داة مالية والمحتملة خالل فترة ١٢ شهرÑ بعد تاريخ التقرير، يحتسب البنك 
لتاريخ  ١٢ شهرÑ الحقة  فترة  التعثر خالل  بحدوث  التوقع  إلى   Ñاستناد  Ñ١٢ شهر فترة  المتوقعة على مدى  االئتمان  مخصص خسائر 
التعثر ثم ضرب  المتوقعة لالنكشاف عند  القيمة  المتوقعة على مدى فترة ١٢ شهرÑ على  التعثر  التقرير، ويتم تطبيق احتماالت 
قيمتها في الخسائر المتوقعة عند التعثر وخصمها بنسبة تقريبية لسعر الفائدة الفعلي ا�صلي، يتم إجراء هذا االحتساب لكل 

سيناريو من السيناريوهات ا�ربعة كما هو موضح أعاله.

عندما يتضح وقوع ازدياد ملحوظ في مخاطر االئتمان �حد القروض منذ استحداثه، يقوم البنك بتسجيل مخصص لخسائر االئتمان المرحلة ٢:
المتوقعة على مدى عمر ا�داة، وتماثل ا�ليات تلك الموضحة أعاله بما في ذلك استخدام السيناريوهات المتعددة ولكن يتم تقدير 
قيمة احتمالية التعثر والخسائر عند التعثر على مدى عمر ا�داة، ويتم خصم العجز النقدي المتوقع بنسبة تقريبية لسعر الفائدة 

الفعلي ا�صلي.

بالنسبة للقروض التي تعتبر منخفضة القيمة االئتمانية، يسجل البنك خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر ا�داة لهذه القروض، المرحلة ٣:
وهذه الطريقة مماثلة لتلك المتبعة مع ا�صول ضمن المرحلة ٢ مع تحديد نسبة ١٠٠% كقيمة الحتمالية التعثر.

المستحدثة  أو  المشتراة  المالية  ا�صول 
منخفضة القيمة االئتمانية

هذه ا�صول هي أصول مالية منخفضة القيمة االئتمانية عند االعتراف المبدئي، ويقوم البنك فقط بتسجيل التغيرات المتراكمة 
في خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر ا�داة منذ االعتراف المبدئي، استنادÑ إلى ترجيح االحتماالت للسيناريوهات ا�ربعة مع 

.ºخصمها بمعدل الفائدة الفعلي المعدل ائتماني

الجزء التزامات القروض وخطابات االعتماد بتقدير  البنك  يقوم  المسحوبة،  غير  القروض  اللتزامات  بالنسبة  ا�داة  عمر  مدى  على  المتوقعة  االئتمان  تقدير خسائر  عند 
المتوقع من التزام القرض والذي سيتم سحبه على مدى عمره المتوقع، بعد ذلك تعتمد خسائر االئتمان المتوقعة على القيمة 
الحالية للعجز المتوقع في التدفقات النقدية في حالة سحب القرض استنادÑ إلى ترجيح االحتماالت بالسيناريوهات ا�ربعة، ويتم 

خصم العجز النقدي المتوقع بنسبة تقريبية إلى معدل الفائدة الفعلي المتوقع للقرض.

بالنسبة لبطاقات االئتمان والتسهيالت المتجددة والتي تتضمن كًال من القروض وااللتزامات غير المسحوبة، يتم احتساب وعرض بطاقات االئتمان والتسهيالت المتجددة
خسائر االئتمان المتوقعة مع القرض، وبالنسبة اللتزامات القروض وخطابات االعتماد، يتم تسجيل خسائر االئتمان المتوقعة ضمن 

المخصصات.

يتم قياس التزام البنك طبقº لكل ضمان بالمبلغ المسجل مبدئيº ناقصº ا�طفاء المتراكم المسجل في قائمة الدخل أو مخصص عقود الضمانات المالية
الحالية  القيمة  إلى   Ñاستناد المتوقعة  االئتمان  بتقدير خسائر  البنك  يقوم  الغرض،  أعلى، ولهذا  أيهما  المتوقعة،  االئتمان  خسائر 
للمدفوعات المتوقعة لتعويض حامل الضمان عن خسائر االئتمان التي تكبدها، ويتم خصم العجز النقدي بمعدل الفائدة المعدل 
خسائر  تسجيل  ويتم  ا�ربعة،  للسيناريوهات  االحتماالت  ترجيع  بواسطة  االحتساب  يتم  للمخاطر،  باالنكشاف  المتعلق  بالمخاطر 

االئتمان المتوقعة المرتبطة بعقود الضمانات المالية ضمن المخصصات.

١) أدوات الدين المقاسة وفقÐ للقيمة العادلة من خالل ا�يرادات الشاملة اàخرى

ال تتسبب خسائر االئتمان المتوقعة �دوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل ا¼يرادات الشاملة ا�خرى في تخفيض القيمة الدفترية لهذه 

ا�صول المالية في قائمة المركز المالي والتي تظل مقاسة وفقÚ للقيمة العادلة، بدالً من ذلك، يتم تسجيل مبلغ مكافئ للمخصص الذي قد 

ينشأ في حالة قياس ا�صول وفقÚ للتكلفة المهلكة ضمن ا¼يرادات الشاملة ا�خرى كمبلغ انخفاض قيمة متراكم مع إجراء تحميل مقابل على 

ا�رباح أو الخسائر، ويعاد إدراج الخسائر المتراكمة المسجلة ضمن ا¼يرادات الشاملة ا�خرى إلى ا�رباح أو الخسائر عند عدم االعتراف با�صول.

٢) اàصول المالية المشتراة أو المستحدثة منخفضة القيمة االئتمانية

بالنسبة لúصول المالية المشتراة أو المستحدثة منخفضة القيمة االئتمانية، يقوم البنك فقط بتسجيل التغيرات المتراكمة في خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى عمر ا�داة منذ االعتراف المبدئي ضمن مخصص الخسائر.

٣) بطاقات االئتمان والتسهيالت المتجددة اàخرى

السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع) أ٣ 

اàدوات المالية – االعتراف المبدئي (تابع) أ ٣-٤ 

أ ٣-٤-ز انخفاض قيمة اàصول المالية (السياسة المطبقة اعتبارñ من ١ يناير ٢٠١٨)  (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
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إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٢٤٩ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

تتضمن المنتجات المقدمة من البنك مجموعة من تسهيالت الحسابات المكشوفة وبطاقات االئتمان لúفراد والشركات والتي يتمتع البنك فيها 

بالحق في إلغاء و/أو تخفيض التسهيالت بموجب إخطار سابق بيوم واحد، ال يجعل البنك تعّرضه للخسائر االئتمانية مقتصرâ على فترة ا¼خطار 

التعاقدي، وإنما يحتسب بدالً من ذلك خسائر االئتمان المتوقعة على مدار الفترة التي تعكس توقعات البنك بشأن أداء العميل واحتمالية التعثر 

من جانبه وإجراءات التخفيف من المخاطر المستقبلية المتبعة من قبل البنك والتي يمكن أن تتضمن تخفيض قيمة التسهيالت أو إلغائها.

ويماثل التقييم المستمر الذي يتم إجراؤه لوقوع أي ازدياد ملحوظ في مخاطر االئتمان بالنسبة للتسهيالت المتجددة ذلك المتبع مع منتجات 

ا¼قراض ا�خرى، يستند هذا التقييم إلى التحوالت في التصنيف االئتماني الداخلي للعميل مع إلقاء التركيز ا�كبر على العوامل النوعية مثل 

التغيرات في االستخدام.

يستند معدل الفائدة المستخدم في خصم خسائر االئتمان المتوقعة لبطاقات االئتمان إلى متوسط معدل الفائدة الفعلي المتوقع تحميله 

 Úالعديد من التسهيالت بالكامل شهري أنه يتم سداد  التقدير  المتوقعة لالنكشاف للمخاطر على التسهيالت، ويراعي هذا  الفترة  على مدار 

وبالتالي ال يتم تحميلها أية فائدة.

٤) االستعانة بالمعلومات المستقبلية

لقد استند البنك في نماذج خسائر االئتمان المتوقعة إلى مجموعة واسعة من المعلومات المستقبلية مثل المدخالت االقتصادية ومن بينها:

•  معدل نمو الناتج المحلي ا¼جمالي.

•  معدالت البطالة.

•  المعدالت ا�ساسية بالبنوك المركزية.

•  مؤشرات أسعار السكن.

قد ال تسجل المدخالت والنماذج المستخدمة في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة دومÚ كافة خصائص السوق في تاريخ القوائم المالية، ولكي 

تنعكس تلك الخصائص، يستعين البنك أحيانÚ بتعديالت نوعية أو استبداالت تعد كتعديالت مؤقتة عندما تكون مثل هذه الفروق جوهرية 

بشكل ملحوظ. 

٥) تقييم الضمانات

للتخفيف من مخاطر االئتمان على ا�صول المالية، يسعى البنك للحصول على الضمانات، متى أمكن، ويأخذ الضمان العديد من ا�شكال منها 

ترتيبات  مثل  االئتمانية  والتعزيزات  ا�خرى  المالية  غير  وا�صول  والمخزون  والمديونيات  والعقارات  االعتماد/الضمانات  وخطابات  والضمانات  النقد 

التقاص، ال تختلف السياسة المحاسبية الخاصة بالبنك فيما يتعّلق بالضمانات المرتبطة بترتيبات ا¼قراض طبقÚ لمعيار التقارير المالية الدولية ٩  

عنها طبقÚ لمعيار المحاسبة الدولي ٣٩، وال يتم تسجيل الضمان في قائمة المركز المالي للبنك ما لم يعاد حيازته، ومع ذلك، تؤثر القيمة العادلة 

للضمان على احتساب خسائر االئتمان المتوقعة، يتم عادة تقييم الضمان كحد أدنى في تاريخ البداية ويعاد تقييمه بصورة منتظمة حسب نوع 

ا�صل على سبيل المثال، يتم بصورة يومية تقييم النقد أو الضمانات المرتبطة بمتطلبات هامش الربح.

ويستخدم البنك بيانات السوق النشط إلى الحد الممكن في تقييم ا�صول المالية المحتفظ بها كضمان، أما بالنسبة لúصول المالية التي ال 

تتوفر لها قيم سوقية يسهل تحديدها، يتم تقييمها بواسطة نماذج، ويتم تقييم الضمان غير المالي مثل العقارات من قبل مقيمين آخرين معتمدين.

السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع) أ٣ 

اàدوات المالية – االعتراف المبدئي (تابع) أ ٣-٤ 

أ ٣-٤-ز انخفاض قيمة اàصول المالية (السياسة المطبقة اعتبارñ من ١ يناير ٢٠١٨)  (تابع)
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٦) الشطب

لم تتغير السياسة المحاسبية للبنك طبقÚ لمعيار التقارير المالية الدولية ٩ عنها طبقÚ لمعيار المحاسبة الدولي ٣٩، يتم شطب ا�صول المالية إما 

جزئيÚ أو كليÚ فقط عندما يتوقف البنك عن السعي وراء االسترداد، وفي حالة إذا زاد المبلغ المشطوب عن مخصص الخسائر المتراكمة، يتم معاملة 

الفرق في البداية كإضافة إلى المخصص والتي يتم تطبيقها مقابل مجمل القيمة الدفترية، وتؤخذ أي استردادات الحقة إلى مصروفات خسائر االئتمان.

٧) القروض المقدم لها تنازالت السداد والقروض المعدلة

يقدم البنك أحيانÚ تنازالت أو يقوم بالتعديالت بشأن الشروط ا�صلية للقروض بغرض االستجابة للصعوبات المالية التي تواجه المقترض بدالً من 

اقتناء الضمان أو التحصيل ا¼لزامي للضمان، يعتبر البنك القرض ضمن القروض المقدم لها تنازالت السداد عند تقديم مثل هذه التنازالت أو 

التعديالت كنتيجة للصعوبات المالية الحالية أو المتوقعة والتي لم يكن البنك ليوافق على القيام بها إذا كانت ا�وضاع المالية للمقترض جيدة، 

تتضمن المؤشرات على الصعوبات المالية حاالت ا¼خالل باالتفاقيات أو المخاوف الجوهرية التي قد تثيرها إدارة مخاطر االئتمان، ومن سبل تقديم 

التنازالت للعمالء مد أجل ترتيبات السداد واالتفاق على شروط جديدة للقروض، وبمجرد إعادة التفاوض على الشروط، يقاس أي انخفاض في 

القيمة بواسطة معدل الفائدة الفعلي ا�صلي المحتسب قبل تعديل الشروط، تقوم سياسة البنك على مراقبة القروض المقدم لها تنازالت في 

السداد بغرض المساعدة في التأكد من سداد المدفوعات المستقبلية.

يتم تحديد قرارات عدم االعتراف والتصنيف بين المرحلة ٢ والمرحلة ٣ على أساس كل حالة على حدة، في حالة أن تشير هذه ا¼جراءات إلى تكبد 

خسائر مرتبطة بالقرض، يتم ا¼فصاح عنه وإدارته ضمن ا�صول المقدم لها تنازالت السداد منخفضة القيمة ضمن المرحلة ٣ حتى يتم إلغاؤه أو 

شطبه، واعتبارâ من ١ يناير ٢٠١٨، يقوم البنك أيضÚ بإعادة تقييم القرض في حالة أي ازدياد ملحوظ في مخاطر االئتمان متعلق به وذلك عند إعادة 

التفاوض على القرض أو تعديله ولكن ليس عدم االعتراف به، كما ينظر البنك أيضÚ فيما إذا كان يجب تصنيف ا�صول ضمن المرحلة ٣، وبمجرد أن 

يتم تصنيف ا�صل كأصل مقدم له تنازالت في السداد، يظل ا�صل ضمن هذه الفئة لمدة اختبار مدتها ١٢ شهرâ كحد أدنى، ولكي يعاد تصنيف 

ا�صل من فئة القروض المقدم لها تنازالت، ينبغي على العميل استيفاء كافة المعايير التالية:

•  االنتظام في سداد كافة التسهيالت الخاصة بالعميل.

•  انقضاء فترة االختبار المحددة بمدة سنتين من تاريخ تحديد العقد المرتبط با�صل المقدم له تنازالت كعقد منتظم السداد.

•  السداد المنتظم لما يزيد على مبلغ غير جوهري من قيمة أصل المبلغ أو الفائدة على مدار نصف مدة االختبار كحد أدنى.

.Úأال ينسب للعميل أي عقد تتجاوز فترة التأخر في سداد المدفوعات بموجبه عن ٣٠ يوم  •

يقوم البنك في تاريخ كل تقرير بإجراء تقييم لتحديد ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على أن أصًال ماليÚ أو مجموعة أصول مالية انخفضت قيمتها، 

تنخفض قيمة ا�صل أو مجموعة من ا�صول المالية فقط إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة نتيجة وقوع حدث أو أحداث بعد االعتراف 

المبدئي لúصل («حدث خسارة» متكبدة) وأن يكون لحدث (أو أحداث) الخسارة تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لúصل المالي أو 

مجموعة ا�صول المالية والذي يمكن تقديره بصورة موثوق منها، يتضمن الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة ا�صل المالي أو مجموعة ا�صول 

البيانات الملحوظة التي تصل إلى علم البنك حول أحداث الخسارة التالية وكذلك مراعاة التوجيهات الصادرة عن البنك المركزي العماني:

•  مواجهة جهة ا¼صدار أو الجهة الملتزمة لصعوبة مالية جوهرية.

•  مخالفة العقد بالتعثر أو ا¼خالل في سداد الفائدة أو مدفوعات أصل المبلغ.

• قيام البنك بتقديم تنازالت للمقترض – نظرâ �سباب اقتصادية أو قانونية مرتبطة بالصعوبة المالية التي تواجه المقترض – والتي لم يكن 

البنك ليقدمها بخالف ذلك.

السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع) أ٣ 

اàدوات المالية – االعتراف المبدئي (تابع) أ ٣-٤ 

أ ٣-٤-ز انخفاض قيمة اàصول المالية (السياسة المطبقة اعتبارñ من ١ يناير ٢٠١٨)  (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
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•  احتمالية إشهار إفالس المقترض أو مواجهة ترتيبات تنظيم مالي أخرى.

•  تالشي سوق نشط لذلك ا�صل المالي نظرâ لصعوبات مالية.

االعتراف  مالية منذ  المقدرة من مجموعة أصول  المستقبلية  النقدية  التدفقات  انخفاض يمكن قياسه في  إلى  بيانات ملحوظة تشير  توفر   •

المبدئي بتلك ا�صول وال يمكن بعد تحديد االنخفاض لúصول المالية الفردية في المجموعة بما في ذلك التغيرات العكسية في حالة السداد 

للمقترضين بالمجموعة أو وقوع ظروف اقتصادية قومية أو محلية ترتبط بحاالت التعثر عن ا�صول المدرجة ضمن المجموعة.

٨) اàصول المدرجة بالتكلفة المهلكة

يقوم البنك أوالً بإجراء تقييم لما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة لúصول المالية التي يعتبر كل منها جوهريÚ بصورة فردية أو 

بصورة مجمعة لúصول المالية غير الجوهرية بصورة فردية، إذا حدد البنك عدم وجود دليل موضوعي على انخفاض قيمة أصل مالي تم تقييمه 

على أساس فردي، سواء أكان جوهريÚ أم ال، فإن البنك يدرج ا�صل المالي ضمن مجموعة من ا�صول المالية التي تتميز بخصائص مخاطر ائتمانية 

مماثلة ويقوم بتقييمها بشكل مجمع لتحديد انخفاض القيمة، بالنسبة لúصول التي يتم تقييمها على أساس فردي لتحديد انخفاض قيمتها 

ووجد أن هناك خسارة انخفاض في القيمة أو ما زالت تحقق خسائر انخفاض القيمة فإنها ال تدرج ضمن التقييم المجمع لتحديد انخفاض القيمة.

إذا كان هناك دليل موضوعي على تكبد خسارة انخفاض القيمة للقروض أو المديونيات أو االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق المدرجة 

بالتكلفة المهلكة، فإن قيمة الخسارة يتم قياسها بالفرق بين القيمة الدفترية لúصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة 

(باستثناء الخسائر االئتمانية المستقبلية المتوقعة التي لم يتم تكبدها بعد) مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي ا�صلي لúصل المالي، يتم 

تخفيض القيمة الدفترية لúصل من خالل استخدام حساب مخصص ويتم تسجيل مبلغ الخسارة في قائمة الدخل الشامل، إذا كان القرض أو 

االستثمار المحتفظ به حتى االستحقاق يحمل معدل فائدة متغير، يكون معدل الخصم لقياس أي خسارة من انخفاض القيمة هو معدل الفائدة 

الفعلي الحالي المحدد بموجب العقد.

يعكس احتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لúصل المالي الخاضع للضمان التدفقات النقدية التي قد تنتج من غلق 

الضمان ناقصÚ تكاليف الحصول على الضمان وبيعه سواء أكان غلق الضمان محتمًال أم ال. 

أساس  القيمة على  انخفاض في  أي  تحديد  لغرض  المالية بصورة مجمعة  ا�صول  لمجموعة من  المستقبلية  النقدية  التدفقات  تقدير  يتم 

التدفقات النقدية التعاقدية لúصول في المجموعة والخبرة التاريخية بالخسائر لúصول ذات خصائص مخاطر ائتمان مماثلة لتلك المندرجة 

بالمجموعة. 

يقوم البنك بصورة منتظمة بمراجعة المنهجية واالفتراضات المستخدمة في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية للحد من أي اختالفات بين 

تقديرات الخسائر والخبرة الفعلية بالخسائر. 

القرض، ويتم شطب هذه  باالنخفاض في قيمة  والمتعلق  به  المرتبط  المخصص  القرض مقابل  يتم شطب  القرض،  يمكن تحصيل  ال  عندما 

القروض بعد إتمام كل ا¼جراءات الضرورية وتحديد مبلغ الخسارة. 

في حالة إذا انخفض مبلغ خسارة انخفاض القيمة في فترة الحقة ويمكن ربط هذا االنخفاض بصورة موضوعية بحدث يقع بعد تسجيل 

السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع) أ٣ 

اàدوات المالية – االعتراف المبدئي (تابع) أ ٣-٤ 

أ ٣-٤-ز انخفاض قيمة اàصول المالية (السياسة المطبقة اعتبارñ من ١ يناير ٢٠١٨)  (تابع)

٧) القروض المقدم لها تنازالت السداد والقروض المعدلة (تابع)
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انخفاض القيمة، يتم رد خسارة انخفاض القيمة المسجلة سابقÚ عن طريق تعديل حساب المخصص، ويتم تسجيل مبلغ الرد في قائمة الدخل 

الشامل، راجع أيضÚ إيضاح ب ٣ لالطالع على التفاصيل المتعلقة بالقروض والسلفيات والتمويل. 

٩) اàصول المصنفة كمتاحة للبيع

في نهاية كل تقرير، يقوم البنك بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على وجود انخفاض في قيمة أصل مالي أو مجموعة من ا�صول 

المالية، في حالة أوراق الدين المالية، يستعين البنك بالمعايير المشار إليها بالبند (١٠) أعاله، وفي حالة االستثمارات في ا�سهم المصنفة كمتاحة 

للبيع، فإن أي انخفاض جوهري أو مطول في القيمة العادلة لúسهم بحيث تصبح أقل من تكلفة ا�سهم يعتبر دليًال على االنخفاض في القيمة، 

في حالة وجود أي دليل على حدوث انخفاض في قيمة ا�صول المالية المتاحة للبيع فإن إجمالي الخسارة المتراكمة – المقاسة بالفرق بين تكلفة 

االقتناء والقيمة العادلة الحاليـة مخصومÚ منها أي خسائر انخفاض في القيمة لذلك ا�صل المالي والتي سبق االعتراف بها في ا�رباح أو الخسائر– 

يستبعد من حقوق الملكية ويتم إدراجه ضمن ا�رباح أو الخسائر، إن خسائر االنخفاض في القيمة المعترف بها في ا�رباح أو الخسائر �دوات حقوق 

الملكية المسجلة ضمن ا�رباح أو الخسائر ال يتم ردها من خالل بيان ا�رباح أو الخسائر.

أ ٣-٤-ح قياس التكلفة المهلكة

التكلفة المهلكة لúصل أو االلتزام المالي هي المبلغ الذي يتم وفقÚ له قياس ا�صل أو االلتزام المالي عند االعتراف المبدئي ناقصÚ مدفوعات 

أصل المبلغ زائدâ أو ناقصÚ ا¼هالك المتراكم بواسطة معدل الفائدة الفعلي �ي فرق بين المبلغ المبدئي المعترف به ومبلغ االستحقاق ناقصÚ أي 

تخفيض النخفاض القيمة.

أ ٣-٤-ط قياس القيمة العادلة

تقتضي العديد من السياسات المحاسبية وا¼فصاحات الخاصة بالبنك تحديد القيمة العادلة لكل من ا�صول وااللتزامات المالية وغير المالية، تم 

تحديد القيمة العادلة �غراض القياس و/أو ا¼فصاح استنادâ إلى عدة سياسات وطرق محاسبية، ويتم ا¼فصاح متى كان ممكنÚ عن المعلومات 

السعر  العادلة هي  والقيمة  االلتزام،  أو  ا�صل  بذلك  المرتبطة  ا¼يضاحات  العادلة ضمن  القيمة  تحديد  تم وضعها عند  التي  االفتراضات  حول 

المستلم لقاء بيع ا�صل أو المدفوع لتسوية االلتزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس، يستند قياس القيمة 

العادلة إلى افتراض تنفيذ معاملة بيع ا�صل أو تسوية االلتزام في: 

• السوق الرئيسي لúصل أو االلتزام. 

•  في السوق ا�كثر مالءمة لبيع ا�صل أو تسوية االلتزام في حالة غياب السوق الرئيسي. 

يجب أن يتمّكن البنك من الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق ا�كثر مالءمة، يتم قياس القيمة العادلة لúصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات 

التي من المحتمل أن يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير ا�صل أو االلتزام، بافتراض أن المشاركين في السوق سيعملون لتحقيق 

مصالحهم االقتصادية المثلى. 

يراعي قياس القيمة العادلة لúصل غير المالي قدرة المشارك في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من خالل االستخدام االمثل، أو من خالل 

بيعه إلى مشارك آخر في السوق من المحتمل أن يستخدم ا�صل بأعلى وأفضل مستوى له.

يستخدم البنك أساليب تقييم مالئمة للظروف وبقدر ما يتوافر من بيانات ومعلومات كافية لقياس القيمة العادلة، مع تحقيق أقصى استخدام 

السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع) أ٣ 

أ ٣-٤  اàدوات المالية – االعتراف المبدئي (تابع)

أ ٣-٤-ز انخفاض قيمة اàصول المالية (السياسة المطبقة اعتبارñ من ١ يناير ٢٠١٨)  (تابع)

٨) اàصول المدرجة بالتكلفة المهلكة (تتمة)

إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
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إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٢٥٣ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

للمدخالت الملحوظة ذات الصلة والحد من استخدام المدخالت غير الملحوظة.

العادلة،  للقيمة  الهرمي  الجدول  المالية ضمن  القوائم  ا¼فصاح عنها في  أو  العادلة  التي يتم قياس قيمتها  وااللتزامات  تصنف كافة ا�صول 

والمبين الحقÚ، استنادâ إلى أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل أهمية لقياس القيمة العادلة ككل:

•  المستوى ١: ا�سعار المعلنة (غير المعدلة) في ا�سواق النشطة لúصول أو االلتزامات المماثلة.

•  المستوى ٢: أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل تأثيرâ جوهريÚ على قياس القيمة العادلة ملحوظÚ بشكل مباشر 

أو غير مباشر.

•  المستوى ٣: أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل تأثيرâ جوهريÚ على قياس القيمة العادلة غير ملحوظ.

الجدول  بين مستويات  التحويالت قد حدثت  إذا كانت  ما  البنك  المالية على أساس متكرر، يحدد  القوائم  المدرجة في  وااللتزامات  بالنسبة لúصول 

الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف (استنادâ إلى أقل مستوى من المدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية فترة كل تقرير.

يعمل البنك في تاريخ كل تقرير على تحليل الحركات في قيمة ا�صول وااللتزامات والتي يتعين إعادة قياسها أو إعادة تقييمها طبقÚ للسياسات 

المعلومات  مقارنة  طريق  عن  تقييم  أحدث  في  المطبقة  الرئيسية  المدخالت  من  البنك  يتحقق  التحليل،  هذا  و�غراض  للبنك،  المحاسبية 

المستخدمة في احتساب التقييم بالعقود والمستندات ا�خرى ذات الصلة.

كما يقوم البنك بمقارنة التغيرات في القيمة العادلة لكل أصل والتزام بالمصادر الخارجية ذات الصلة بغرض تحديد مدى معقولية التغيرات،

لغرض إفصاحات القيمة العادلة، قام البنك بتحديد فئات لúصول وااللتزامات استنادâ إلى طبيعة وسمات ا�صل أو االلتزام والمخاطر المرتبطة به 

ومستوى الجدول الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله.

 
أ ٣-٤-ي النقد وما يماثل النقد

يتكون النقد وما يماثل النقد من النقدية في الصندوق وا�رصدة غير المقيدة المحتفظ بها لدى بنوك مركزية وا�صول المالية عالية السيولة 

ذات استحقاقات أصلية تصل لمدة ثالثة أشهر والتي تتعرض لمخاطر غير جوهرية من حيث التغيرات في القيمة العادلة، ويستخدم البنك النقد 

وما يماثل النقد في إدارة التزاماته قصيرة ا�جل، يتم إدراج النقد وما يماثل النقد بالتكلفة المهلكة في قائمة المركز المالي.

أ ٣-٤-ك أوراق القبول

يتم ا¼فصاح عن أوراق القبول في قائمة المركز المالي ضمن ا�صول ا�خرى مع ا¼فصاح عن التزام مقابل ضمن االلتزامات ا�خرى، وبالتالي، ليس 

هناك التزام إزاء أوراق القبول خارج قائمة المركز المالي.

أ ٣-٤-ل المشتقات المحتفظ بها àغراض إدارة المخاطر

تتضمن المشتقات المحتفظ بها �غراض إدارة المخاطر كافة ا�صول وااللتزامات المشتقة التي ال يتم تصنيفها كأصول للمتاجرة أو التزامات 

للمتاجرة، يتم قياس هذه المشتقات وفقÚ للقيمة العادلة في قائمة المركز المالي، وتعتمد معاملة التغيرات في قيمتها العادلة على تصنيفها 

ضمن الفئات التالية:

١) تحوط التدفقات النقدية

عند تصنيف ا�داة المشتقة كتحوط للتغير في القيمة العادلة �صل أو التزام معترف به أو التزام ثابت، يتم تسجيل التغيرات في القيمة العادلة 

لúداة المشتقة مباشرًة في قائمة الدخل الشامل با¼ضافة إلى التغيرات في القيمة العادلة للبند المتحوط له المتعلق بالمخاطر المتحوط لها. 

السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع) أ٣ 

أ ٣-٤  اàدوات المالية – االعتراف المبدئي (تابع)

أ ٣-٤-ز انخفاض قيمة اàصول المالية (السياسة المطبقة اعتبارñ من ١ يناير ٢٠١٨)  (تابع)

أ ٣-٤-ط قياس القيمة العادلة (تابع)
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التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٥٤٢٠١٨

في حالة انتهاء سريان ا�داة المشتقة أو بيعها أو إنهائها أو ممارستها أو في حالة أال تعد تستوفي معايير محاسبة التحوط للقيمة العادلة أو 

إلغاء التصنيف، يتم إيقاف محاسبة التحوط، إن أي تعديل يتم إجراؤه على البند المتحوط له حتى تلك المرحلة بواسطة طريقة الفائدة الفعلية، 

يتم إهالكه ضمن ا�رباح أو الخسائر كجزء من معدل الفائدة الفعلي المعاد احتسابه للبند على مدى عمره المتبقي.

٢) تحوط التدفقات النقدية

في حالة تصنيف ا�داة المشتقة كأداة تحوط غرضها التحوط من التباين في التدفقات النقدية المنسوبة لمخاطرة معينة مرتبطة بأصل أو 

التزام مسجل أو معاملة متوقعة محتملة بدرجة كبيرة والذي قد يؤثر على ا�رباح أو الخسائر، يتم تسجيل الجزء الفعال من التغيرات في القيمة 

العادلة لúداة المشتقة ضمن ا¼يرادات الشاملة ا�خرى ضمن احتياطي التحوط، ويعاد تصنيف المبلغ المسجل ضمن ا¼يرادات الشاملة ا�خرى إلى 

ا�رباح أو الخسائر كتعديل إعادة تصنيف في نفس الفترة التي تؤثر فيها التدفقات النقدية المتحوط لها على ا�رباح أو الخسائر وضمن نفس 

البند بقائمة الدخل الشامل، ويتم تسجيل أي جزء غير فعال من التغيرات في القيمة العادلة لúداة المشتقة مباشرًة ضمن ا�رباح أو الخسائر.

في حالة انتهاء سريان أداة التحوط المشتقة أو بيعها أو إنهائها أو ممارستها أو في حالة أال تعد تستوفي معايير محاسبة التحوط للتدفقات 

النقدية أو إلغاء تصنيف التحوط، يتم إيقاف محاسبة التحوط على الفور، في إطار وقف تحوط المعاملة المتوقعة، يعاد تصنيف المبلغ المتراكم 

المسجل ضمن ا¼يرادات الشاملة ا�خرى من الفترة التي كان التحوط فيها فعاالً من حقوق الملكية إلى قائمة الدخل الشامل كتعديل إعادة 

تصنيف عند وقوع المعاملة المتوقعة وتأثيرها على ا�رباح أو الخسائر، وإذا لم يعد من المتوقع حدوث المعاملة المتوقعة، يعاد تصنيف الرصيد 

ضمن ا¼يرادات الشاملة ا�خرى على الفور إلى ا�رباح أو الخسائر كتعديل إعادة تصنيف.

٣) المشتقات اÚخرى لغير المتاجرة

في حالة عدم االحتفاظ با�داة المشتقة لغرض المتاجرة وعدم تصنيفها كعالقة تحوط مؤهلة، يتم تسجيل كافة التغيرات في القيمة العادلة 

مباشرًة ضمن قائمة الدخل الشامل. 

الممتلكات والمعدات والتركيبات أ٣-٥ 

يتم قياس بنود الممتلكات والمعدات والتركيبات بالتكلفة التاريخية ناقصÚ االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، تتضمن التكلفة 

التاريخية المصروفات التي تنسب بصفة مباشرة إلى اقتناء ا�صل، يتم احتساب االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى العمر ا¼نتاجي 

المقدر للممتلكات والمعدات والتركيبات، باستثناء ا�رض بالملكية الحرة، وا�عمار ا¼نتاجية المقدرة للفترة الحالية على النحو التالي:

سنوات
5سيارات

7-6أثاث وتركيبات
7-6معدات مكتبية

10برمجيات حاسب آلي

تتم مراجعة القيم المتبقية وا�عمار ا¼نتاجية وطرق االستهالك لúصول وتعدل، متى ما كان ذلك مالئمÚ، في كل تاريخ تقرير. 

تخفض القيمة الدفترية لúصل مباشرة إلى قيمته القابلة لالسترداد إذا كانت القيمة الدفترية لúصل أكبر من القيمة القابلة لالسترداد المقدرة.

تحدد أرباح وخسائر االستبعادات بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية ويتم إدراجها ضمن «إيرادات تشغيل أخرى» في قائمة الدخل.

السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع) أ٣ 

اàدوات المالية – االعتراف المبدئي (تابع) أ ٣-٤ 

أ ٣-٤-ز انخفاض قيمة اàصول المالية (السياسة المطبقة اعتبارñ من ١ يناير ٢٠١٨)  (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
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إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٢٥٥ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

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

المنافع االقتصادية المستقبلية المصاحبة للبند إلى النافذة ويمكن تقدير تكلفة البند بشكل يعتمد عليه، تستبعد القيمة الدفترية للجزء 

المستبدل، وتم تحميل كافة ا¼صالحات وأعمال الصيانة ا�خرى على قائمة الدخل خالل الفترة المالية التي تتكبد فيها.

الضريبة أ٣-٦ 

الصيرفة  أعمال  أنشطة  حول  منفصل  إقرار  تقديم  النافذة  على  يتعين  وال  الرئيسي  المركز  مستوى  على  للبنك  الضريبي  ا¼قرار  تقديم  تم 

ا¼سالمية، خالل السنة بدأ المركز الرئيسي القيام بتخصيص ضريبة بمعدل ثابت بنسبة ١٥٪ من ربح ”النافذة“، يتم االعتراف با�صول وااللتزامات 

الضريبية المؤجلة فقط على مستوى المركز الرئيسي.

منافع الموظفين أ٣-٧ 

مكافآت نهاية الخدمة 

تتم مساهمات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين العمانيين وفقÚ �حكام قانون التأمينات االجتماعية لعام ١٩٩١.

تم تكوين مخصص لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين غير العمانيين وفقÚ �حكام قانون العمل الُعماني لعام ٢٠٠٣ وتعديالته ويعتمد على 

السفر عند  تذاكر  السنوية وبدل  ا¼جازة  تدرج مستحقات  المالي،  المركز  قائمة  بتاريخ  للخدمة  المتراكمة  الحالية والسنوات  المكافآت  معدالت 

استحقاقها للموظفين حتى تاريخ التقرير، تدرج هذه المستحقات في االلتزامات الجارية، في حين يتم ا¼فصاح عن تلك التي تتعلق بمكافآت 

نهاية الخدمة كالتزاٍم غير جاٍر.

تدرج المساهمات لخطة التقاعد ذات المساهمات المحددة والتأمين ضد إصابات العمل للموظفين الُعمانيين وفقÚ لقانون التأمينات االجتماعية 

بسلطنة ُعمان لعام ١٩٩١ ويتم إدراجها كمصروف في قائمة الدخل الشامل عند تكبدها.

المنافع قصيرة ا�جل

يتم قياس االلتزامات عن المنافع قصيرة ا�جل بدون خصم ويتم تحميلها على المصروفات عند تقديم الخدمة ذات الصلة.

يتم إدراج مخصص للمبلغ المتوقع دفعه عندما يوجد على النافذة التزام حالي أو استداللي لدفع هذا المبلغ نتيجة لخدمات سابقة مقدمة من 

جانب الموظف ومن الممكن قياس االلتزام بصورة موثوق بها.

الحسابات الجارية للعمالء أ٣-٨ 

تدرج ا�رصدة في الحسابات الجارية عند استالمها من قبل النافذة، تقاس المعامالت عند استالم المبلغ من قبل النافذة في وقت التعاقد، في 

نهاية فترة التقرير، تقاس هذه الحسابات بالتكلفة المهلكة.

السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع) أ٣ 
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التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٥٦٢٠١٨

حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار غير المقيدة أ٣-٩ 

تفرض النافذة رسوم إدارة (رسوم المضارب) على حملة حسابات االستثمار غير المقيدة، من إجمالي الدخل من استثمارات ا�موال، يتم تخصيص 

الدخل المنسوب لحملة حسابات االستثمار غير المقيدة لهم بعد تجنيب مخصصات واحتياطيات (احتياطي معادلة ا�رباح واحتياطي مخاطر 

االستثمار) إن وجدت/ وخصم حصة النافذة من الدخل كمضارب، يتم تحديد تخصيص الدخل من قبل إدارة النافذة ضمن حدود مشاركة الربح 

المسموح بها وفقÚ لشروط وأحكام حسابات االستثمار غير المقيدة.

أ٣-١٠ المستحقات إلى/ من البنوك وودائع الوكالة    

 Úمبدئي الوكالة  ومديونيات  دائنيات  تدرج  الوكالة،  ومديونيات  دائنيات  والعمالء من  المالية  والمؤسسات  البنوك  إلى/من  المستحقات  تتكون 

بالتكلفة لكونها القيمة العادلة للمقابل المتبادل، وتدرج الحقÚ بالتكلفة المهلكة، ناقصÚ المبالغ المسددة.

أ٣-١١ إدراج ا�يرادات

المرابحة

تدرج ا�رباح من المرابحة على أساس االستحقاق، تشمل أرباح المضاربة المعامالت للفترة من تاريخ التوزيع إلى تاريخ انتهاء المرابحة. 

المضاربة

تدرج إيرادات تمويل المضاربة عندما ينشأ الحق في استالم الدفعات أو عند التوزيع من قبل المضارب، وتحمل الخسائر من ناحية أخرى على قائمة 

الدخل عند ا¼عالن عنها من قبل المضارب.  

المشاركة

تدرج إيرادات المشاركة عندما ينشأ الحق في استالم الدفعات أو عند التوزيع، في حالة الخسارة في المشاركة، تدرج حصة النافذة من الخسارة 

إلى الحد الذي يتم به خصم الخسارة من حصتها في رأسمال المشاركة.

المشاركة المتناقصة

إن ا�رباح من تمويالت المشاركة المتناقصة يتم إدراجها على أساس االستحقاق.

أرباح الصكوك

تدرج ا�رباح على الصكوك على أساس االستحقاق، عندما يتم شراء صكوك بأقساط أو بالخصم وتصنف بالتكلفة المهلكة، تهلك هذه ا�قساط/ 

الخصومات على فترة االستحقاق المتبقية باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي.

ا�جارة

تسجل إيرادات ا¼جارة على مدار فترة ا¼جارة على أساس االستحقاق وتدرج بالصافي من االستهالك واالنخفاض في القيمة، تستثنى ا¼يرادات 

المتعلقة بحسابات إجارة منتهية بتمليك غير منتظمة وأقساط إجارة تتخطى ٩٠ يومÚ من قائمة الدخل.

استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك

يتم تسجيل ا¼يرادات من االستصناع الذي تتبعه إجارة منتهية بالتمليك عند استالم ا¼يجارات.

إيرادات الرسوم والعموالت

يتم إدراج إيرادات الرسوم والعموالت - التي تشكل جزءâ ال يتجزأ من معدل الربح الحقيقي لúصل المالي المدرج بالتكلفة المهلكة -ضمن قياس 

معدل الربح الفعلي لúصل المالي، تدرج إيرادات الرسوم والعموالت ا�خرى بما في ذلك رسوم خدمة الحسابات وعموالت المبيعات وأتعاب ا¼دارة 

ورسوم الترتيبات والقروض المشتركة عند أداء الخدمات ذات الصلة.

السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع) أ٣ 

منافع الموظفين (تابع) أ٣-٧ 

إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
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إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٢٥٧ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

حصة النافذة من إيرادات حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار (رب المال والمضارب)

تخصص ا¼يرادات بالتناسب بين حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار والمساهمين على أساس استثماراتهم ذات الصلة قبل تخصيص 

رسوم المضارب، تستحق حصة النافذة كمضارب ¼دارة حقوق حملة حسابات االستثمار بناًء على شروط وأحكام اتفاقيات المضاربة ذات الصلة. 

   

السلم

تحدد إيرادات السلم باستخدام طريقة نسبة ا¼كمال.

إيرادات توزيعات نقدية

يتم إدراج إيرادات توزيعات ا�رباح عند نشوء الحق في استالم توزيعات ا�رباح.

الربح من المبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية

يدرج الربح من المبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية على أساس توزيع نسبي زمني على مدار فترة العقد بناًء على أصل المبلغ 

ا�ساسي القائم وا�رباح المتفق عليها مع العمالء. 

أ٣-١٢ إدراج المصروفات

تحتسب العوائد على حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار بناًء على الدخل الناتج من حسابات االستثمار المشتركة بعد خصم المصروفات 

المتعلقة بفريق االستثمار، أي «مصروفات المضارب»، تتضمن مصروفات المضارب كافة المصروفات المتكبدة من قبل النافذة وتستثنى تكاليف 

العاملين والمصروفات ا¼دارية ا�خرى، يخصم «ربح المضارب» للنافذة من حصة المستثمر من ا¼يرادات قبل توزيعها.    

   
أ٣-١٣ اàرباح أو المصروفات التي ال تسمح بها الشريعة

تدرج النافذة هذه المبالغ في حساب منفصل في الدائنيات ا�خرى وال يتم تضمينها في إيرادات النافذة، توزع هذه المبالغ على الجمعيات الخيرية 

وفقÚ لقرارات مجلس الرقابة الشرعية.

أ٣-١٤ التزامات عرضية

تدرج  ال  وأخرى،  عمالت  لشراء/بيع  واحد  جانب  من  بوعد  يتعلق  فيما  النافذة  والتزامات  ائتمان  وخطابات  ضمانات  العرضية  االلتزامات  تتضمن 

االلتزامات العرضية في قائمة المركز المالي ولكن يتم ا¼فصاح عنها في ا¼يضاحات حول القوائم المالية إال إذا كانت مستبعدة.

أ٣-١٥   مجلس الرقابة الشرعية

تخضع أنشطة أعمال النافذة ¼شراف مجلس الرقابة الشرعية الذي يتكون من أعضاء عينتهم الجمعية العمومية للمساهمين. 

المقاصة  أ٣-١٦ 

البنك حق قانوني في  المالي، عندما، وفقط عندما يكون لدى  المركز  المبلغ في قائمة  المالية وعرض صافي  تتم مقاصة ا�صول وااللتزامات 

مقاصة المبالغ وأن يكون راغبÚ إما في السداد على أساس الصافي أو تحقيق ا�صل وسداد االلتزام في نفس الوقت، يجب أال تعتمد الحقوق 

القانونية على أحداث مستقبلية ويجب أن تكون قابلة للتنفيذ في المسار االعتيادي للعمل وفي حال العجز أو التأخر في السداد أو ا¼فالس 

للنافذة والطرف المقابل.

السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع) أ٣ 

المستحقات إلى/ من البنوك وودائع الوكالة (تابع) أ٣-١٠ 
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التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٥٨٢٠١٨

الزكاة أ٣-١٧ 

وفقÚ للنظام ا�ساسي، تستحق الزكاة على حملة ا�سهم من ا�فراد للنافذة وتعتبر الزكاة على االستثمارات غير المقيدة والحسابات ا�خرى 

مسؤولية حملة حسابات االستثمار.

المخصصات أ٣-١٨ 

يتم إدراج المخصص إذا كان لدى النافذة التزام قانوني أو استداللي جاٍر، كنتيجة لحدث ماٍض، يمكن تقديره بشكل يعتمد عليه ومن المحتمل 

التي يتم تحديدها  المهلكة لاللتزامات المستقبلية  القيمة  االلتزامات، تعادل المخصصات  أن يتطلب تدفقÚ خارجÚ للمنافع االقتصادية لسداد 

بخصم التدفقات النقدية المستقبلية بمعدل ما قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة 

بااللتزام.

التمويل المشترك والذاتي        أ٣-١٩ 

تم ا¼فصاح عن ا�صول التي تم تمويلها بشكل مشترك من قبل النافذة وحقوق حملة حسابات االستثمار «كتمويل مشترك» في القوائم المالية 

وتم تصنيف ا�صول التي تم تمويلها فرديÚ من قبل النافذة ضمن «تمويل ذاتي».

أ٣-٢٠ احتياطي معادلة اàرباح 

يتمثل احتياطي معادلة ا�رباح في ذلك المبلغ الذي يتم تخصيصه من إيرادات المضاربة قبل تخصيص حصة النافذة كمدير استثمار (مضارب) 

للمحافظة على مستوى معين من العائد على االستثمار لحملة حسابات االستثمار غير المقيدة وزيادة حقوق ملكية المالك.

احتياطي مخاطر االستشمار أ٣-٢١ 

أجل  المضارب، من  المقيدة بعد تخصيص حصة  االستثمار غير  ربح حملة حسابات  المقتطع من حصة  المبلغ  االستثمار هو  احتياطي مخاطر 

واستخدامه  االستثمار  مخاطر  الحتياطي  االقتطاع  بموجبها  يتم  التي  وا�حكام  والشروط  المستقبلية،  االستثمار  خسائر  مخاطر  آثار  تخفيف 

خاضعة لموافقة هيئة الرقابة الشرعية.

احتياطي انخفاض القيمة أ٣-٢٢ 

أصدر البنك المركزي العماني توجيهات حول إنشاء احتياطي انخفاض القيمة وهي مبينة أدناه:

في حالة ازدياد مخصص خسائر انخفاض قيمة القروض الحالي المحتسب طبقÚ لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي ٣٩ وتوجيهات البنك المركزي 

من  (بالصافي  بالزيادة  المتعلق  الفرق  تحويل  يتم   ،٩ الدولية  المالية  التقارير  لمعيار   Úطبق المحتسب  القيمة  انخفاض  مخصص  عن  العماني 

الضريبة) إلى احتياطي خسائر انخفاض قيمة القروض من ا�رباح المحتجزة كما في ١ يناير ٢٠١٨.

في حالة ازدياد مخصص خسائر انخفاض قيمة القروض المحتسب طبقÚ لمتطلبات البنك المركزي العماني في السنوات الالحقة عن مخصص 

إلى احتياطي  (بالصافي من الضريبة)  الفرق  الدولية ٩، ينبغي تحويل  المالية  التقارير  المحتسب طبقÚ لمعيار  القروض  انخفاض قيمة  خسائر 

خسائر انخفاض قيمة القروض المذكور آنفÚ من ا�رباح المحتجزة.

قررت النافذة بموجب القرارات المنصوص عليها بالسياسة المحاسبية مراجعة هذا المركز بصورة ربع سنوية.

لن يكون احتياطي انخفاض القيمة ذو الصلة متاحÚ لتوزيع ا�رباح النقدية أو لËدراج ضمن رأس المال النظامي، وال يكون االحتياطي متاحÚ �ي 

استغالل الحق دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي العماني.

السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع) أ٣ 

إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
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إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٢٥٩ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

التقديرات واالجتهادات المحاسبية الهامة أ٤  

المسجلة  والمبالغ  المحاسبية  السياسات  تؤثر على تطبيق  اجتهادات وتقديرات وافتراضات  ا¼دارة وضع  المالية يتطلب من  القوائم  إعداد  إن 

لúصول وااللتزامات وا¼يرادات والمصروفات، تستند التقديرات واالجتهادات ذات الصلة إلى الخبرة التاريخية والعوامل المتعددة ا�خرى التي ترى 

ا¼دارة أنها معقولة في ظل الظروف القائمة وكذلك النتائج التي تعد أساسÚ لوضع االجتهادات حول القيمة الدفترية لúصول وااللتزامات 

للنتائج  معادلة  الناتجة  المحاسبية  التقديرات  تكون  ما   âنادر التعريف،  حيث  ومن  أخرى،  مصادر  من  بسهولة  متاحة  غير  تعتبر  التي 

الصلة. ذات  الفعلية 

تتم مراجعة التقديرات واالجتهادات ذات الصلة بصورة مستمرة، ويتم تسجيل التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها 

تعديل التقدير إذا كان التعديل من شأنه أن يؤثر فقط على تلك الفترة أو خالل فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كان التعديل من شأنه 

أن يؤثر على كل من الفترة الحالية والفترات المستقبلية، فيما يلي التقديرات المحاسبية الهامة للبنك:

خسائر انخفاض قيمة القروض والسلفيات أ ٤-١ 

الدولي ٣٩ فيما يتعلق بكافة فئات  المحاسبة  الدولية ٩ ومعيار  المالية  التقارير  القيمة طبقÚ لكل من معيار  االنخفاض في  إن قياس خسائر 

ا�صول المالية يتطلب إصدار االجتهادات، وبا�خص فيما يتعلق بتقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وقيم الضمان عند تحديد 

خسائر االنخفاض في القيمة وتقييم االزدياد الملحوظ في مخاطر االئتمان، يتم الوصول إلى هذه التقديرات من خالل عدة عوامل والتي قد تؤدي 

التغيرات فيها إلى مستويات مختلفة من المخصصات، إن حساب خسائر االئتمان المتوقعة لدى البنك يتمثل في مخرجات النماذج المعقدة إلى 

جانب عدد من االفتراضات ا�ساسية بشأن اختيار المدخالت المتغيرة والعالقات فيما بينها، تتضمن عناصر نماذج خسائر االئتمان المتوقعة التي 

تعتبر اجتهادات وتقديرات محاسبية ما يلي:

•  نموذج تصنيف االئتمان الداخلي للبنك، والذي يسند احتمالية التعثر إلى التصنيفات الفردية.

•  معايير التقييم لدى البنك في حالة وجود ازدياد ملحوظ في مخاطر االئتمان وبالتالي يجب أن يتم قياس مخصصات ا�صول المالية على أساس 

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر ا�داة والتقييم النوعي. 

•  تصنيف ا�صول المالية عندما يتم تقييم خسائر االئتمان المتوقعة على أساس مجمع. 

•  تطوير نماذج خسائر االئتمان المتوقعة بما في ذلك المعادالت المحاسبية المتنوعة واختيار المدخالت. 

•  تحديد االرتباطات بين السيناريوهات االقتصادية الكبرى والمدخالت االقتصادية مثل مستوى البطالة وقيم الضمانات وتأثير ذلك على احتمالية 

التعثر وقيمة االنكشاف عند التعثر والخسائر عند التعثر.

خسائر  نماذج  في  االقتصادية  المدخالت  ¼دراج  الترجيحية  واحتماالتها  المستقبلية  الكبرى  االقتصادية  السيناريوهات  •  اختيار 

المتوقعة.  االئتمان 

تقدير القيمة العادلة لöسهم غير المسعرة أ ٤-٢ 

في حالة تقدير القيمة العادلة لúصول ا�ساسية مثل صناديق ا�سهم الخاصة، تستخدم ا¼دارة صافي قيمة ا�صول، وترى ا¼دارة أن صافي قيمة 

ا�صول لهذه االستثمارات يعد مؤشرâ للقيمة العادلة لهذه االستثمارات حيث إنه يتم تقدير القيمة العادلة لغالبية ا�صول ذات الصلة ويراعي 

صافي قيمة ا�صول المسجل لتلك االستثمارات التغيرات التي تطرأ على القيمة العادلة.   

إيرادات الرسوم والعموالت أ ٤-٣ 

يعتمد إدراج إيرادات الرسوم والعموالت على الغرض الذي يتم من أجله تقييم هذه الرسوم وا�ساس المحاسبي �ية أداة مالية ذات صلة، وتطبق 

ا¼دارة بعض االفتراضات واالجتهادات لتحديد الرسوم التي تعتبر جزءâ ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعلي لúداة المالية والرسوم التي 

السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع) أ٣ 

احتياطي مخاطر االستشمار (تابع) أ٣-٢١ 
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يتم اكتسابها عند تقديم الخدمات والرسوم المكتسبة من تنفيذ ا¼جراءات الهامة.

أ ٥  إفصاحات االنتقال لتطبيق معيار التقارير المالية الدولية ٩

توضح الصفحات التالية أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولية ٩ على قائمة المركز المالي وا�رباح المحتجزة بما في ذلك أثر استبدال نموذج 

خسائر االئتمان المتكبدة ضمن معيار المحاسبة الدولي ٣٩ بخسائر االئتمان المتوقعة ضمن معيار التقارير المالية الدولية ٩.

(١) فيما يلي أثر االنتقال لتطبيق معيار التقارير المالية الدولية ٩ على االحتياطيات وا�رباح المحتجزة:

ا�رباح المحتجزة

ريال عماني
باÿالف

897الرصيد الختامي طبقÚ لمعيار المحاسبة الدولي ٣٩ كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

-ا�ثر على إعادة التصنيف وإعادة القياس:

ا�ثر على إدراج خسائر االئتمان المتوقعة:

(5)مستحقات من بنوك ومؤسسات مالية

(45)سلفيات تمويل ومديونيات أخرى بالتكلفة المهلكة بما في ذلك االرتباطات والضمانات المالية

(24)أوراق دين مالية بالتكلفة المهلكة

823الرصيد االفتتاحي المعدل طبقÚ لمعيار التقارير المالية الدولية ٩ في تاريخ التطبيق المبدئي في ١ يناير ٢٠١٨

(٢) أجرت النافذة تحليًال تفصيليÚ لنماذج أعمالها المستخدمة في إدارة ا�صول المالية وكذلك تحليل خصائص تدفقاتها النقدية، يطابق الجدول 

أدناه فئات القياس ا�صلية والقيمة الدفترية لúصول المالية طبقÚ لمعيار المحاسبة الدولي ٣٩ بفئات القياس الجديدة طبقÚ لمعيار التقارير 

المالية الدولية ٩ كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

 
التصنيف ا�صلي طبقÚ لمعيار 

المحاسبة الدولي ٣٩
التصنيف الجديد طبقÚ لمعيار التقارير 

المالية الدولية ٩

القيمة الدفترية 
ا�صلية

القيمة الدفترية إعادة القياس
الجديدة

ريال عماني 
ريال عمانيريال عمانيباÿالف

باÿالف

ا�صول المالية

15,222-15,222التكلفة المهلكةالتكلفة المهلكةنقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

7,977(5)7,982التكلفة المهلكةالتكلفة المهلكةمستحقات من بنوك ومؤسسات مالية

144,884(38)144,922التكلفة المهلكةالتكلفة المهلكةتمويالت وسلفيات

10,465(11)10,476التكلفة المهلكةمحتفظ بها حتى االستحقاقاستثمارات أوراق مالية - دين

محتفظ بها للمتاجرةاستثمارات أوراق مالية - دين
القيمة العادلة من خالل ا�رباح

5,315(13)5,328أو الخسائر

1,713-1,713التكلفة المهلكةالتكلفة المهلكةأصول أخرى

    االنكشافات خارج الميزانية العمومية

(7)(7)-ال ينطبقال ينطبقتمويل وارتباطات سلفيات وضمانات مالية

185,569(74)185,643صافي ا�ثر

 v.“تم تسجيل مخصص خسائر االئتمان المتوقعة الرتباطات التمويل والسلفيات والضمانات المالية ضمن ”التزامات أخرى@

أ٤  التقديرات واالجتهادات المحاسبية الهامة (تابع)

أ ٤-١ خسائر انخفاض قيمة القروض والسلفيات (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
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إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٢٦١ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

ب١ النقدية واàرصدة لدى البنك المركزي

20182017

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني
باÿالف

ا�رصدة لدى البنك المركزي العماني:

2,1559,503- حساب جارٍ

5,3064,667- احتياطي نقدي

1,2761,052النقدية

8,73715,222

 االحتياطي النقدي لدى البنك المركزي الُعماني ال يمكن سحبه دون موافقة البنك المركزي.

مستحقات من بنوك ومؤسسات مالية  ب٢ 

20182017

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني
باÿالف

بالعملة المحلية (أ)

-5,000إيداعات وكالة لدى بنوك

بالعملة ا�جنبية في الخارج (ب)

3,8847,705إيداعات وكالة لدى بنوك 

961277حسابات تحت الطلب

9,8457,982ا¼جمالي (أ +ب)

ال ينطبق(15)مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

9,8307,982

فيما يلي تحليل التغيرات في مجمل القيمة الدفترية ومخصص خسائر االئتمان المتوقعة ذي الصلة للمستحقات من البنوك والمؤسسات المالية:

ا�جماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١إجمالي القيمة الدفترية

ريال عماني با¦الفريال عماني با¦الفريال عماني با¦الفريال عماني با¦الف

7,982--7,982كما في ١ يناير ٢٠١٨

9,568--9,568صافي ا�صول المستحدثة أو المشتراة

(7,705)--(7,705)أصول مستبعدة أو مدفوعة

9,845--٩,845في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

ا�جماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١خسائر االئتمان المتوقعة

ريال عماني با¦الفريال عماني با¦الفريال عماني با¦الفريال عماني با¦الف

----كما في ١ يناير ٢٠١٨ (إيضاح أ ٥ (أ))

5--5أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولية ٩ (إيضاح أ ٥ (أ))

5--5مخصص خسائر االئتمان المتوقعة المعاد إدراجه كما في ١ يناير ٢٠١٨

10--10صافي المحمل للسنة

15--1٥في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

أ ٥ إفصاحات االنتقال لتطبيق معيار التقارير المالية الدولية ٩ (تابع)
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التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٦٢٢٠١٨

ليس هناك تغييرات جوهرية في مجمل أرصدة المستحقات من البنوك والمؤسسات المالية التي قد تساهم في تغييرات جوهرية في خسائر 

االئتمان المتوقعة على مدار العام.

سلفيات تمويل ومديونيات أخرى ب٣ 

2018

المجموعتمويل مشتركتمويل ذاتي

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني
با¦الف

القيمة الدفترية

13,557-13,557مديونيات مرابحة

19,15839,12558,283إجارة منتهية بتملك

61,08513,04174,126استصناع تتبعه إجارة منتهية بتمليك

34,5451,95736,502 مشاركة متناقصة

128,34554,123182,468

(2,775)(1,063)(1,712)مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

(69)(60)(9)الربح التعاقدي غير المدرج

126,62753,000179,624

 
2017

المجموعتمويل مشتركتمويل ذاتي

ريال عماني
باÿالف

ريال عماني
باÿالف

ريال عماني
باÿالف

القيمة الدفترية

12,570-12,570مديونيات مرابحة

22,35432,50854,862إجارة منتهية بتملك

31,05710,36641,423استصناع تتبعه إجارة منتهية بتمليك

35,4052,41737,822 مشاركة متناقصة

101,38645,291146,677

(1,635)(536)(1,099)مخصص انخفاض القيمة - عام

(120)(1)(119)مخصص انخفاض القيمة - محدد

100,16844,754144,922

يوضح الجدول التالي مقارنة المخصص المحتسب طبقÚ لمعيار التقارير المالية الدولية ٩ والمخصص طبقÚ لمتطلبات البنك المركزي العماني

إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

Arabic.indd   262 3/25/19   11:04 AM



إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٢٦٣ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

تصنيف 
البنك 

المركزي 
العماني

تصنيف 
معيار 

التقارير 
المالية 

الدولية ٩

إجمالي 
القيمة 
الدفترية

المخصص 
 Ðطبق

لمتطلبات 
البنك 

المركزي 
العماني

المخصصات 
طبقÐ لمعيار 

التقارير 
المالية 

الدولية ٩

الفرق بين 
 Ðالمخصص طبق

لمتطلبات البنك 
المركزي العماني 
ومعيار التقارير 
المالية الدولية ٩

صافي القيمة 
الدفترية

الحصة في 
احتياطي 

 Ðالمخصص طبق
لمتطلبات 

البنك المركزي 
العماني

الحصة في 
احتياطي 

 Ðالمخصص طبق
لمعيار التقارير 
المالية الدولية 

٩

12345-(4)=(6)
(5)(5)-(3)=(7)89

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني
با¦الف

قياسي

--159,4361,7284571,271158,979المرحلة ١

--20,048(1,015)21,2792161,231المرحلة ٢

6511(43)109144المرحلة ٣

خاص

-------المرحلة ١

--152(7)16129المرحلة ٢

--8(3)3-11المرحلة ٣

دون 
المستوى

-------المرحلة ١

-------المرحلة ٢

4471141110343677المرحلة ٣

مشكوك في 
تحصيله

-------المرحلة ١

-------المرحلة ٢

126161(502)987473975المرحلة ٣

-------المرحلة ١الخسارة

-------المرحلة ٢

--(4)(4)383842المرحلة ٣

ا¼جمالي

--159,4361,7284571,271158,979المرحلة ١

--20,200(1,022)21,4402181,240المرحلة ٢

5176969(449)1,5926261,075المرحلة ٣

179,6966969(200)182,4682,5722,772ا�جمالي
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التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٦٤٢٠١٨

فيما يلي تحليل التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية ومخصص خسائر االئتمان المتوقعة المقابل لسلفيات التمويل والمديونيات ا�خرى:

ا�جماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١إجمالي القيمة الدفترية

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني
با¦الف

137,3557,9181,424146,667كما في ١ يناير ٢٠١٨

57,248--57,248أصول جديدة مستحدثة أو مشتراة

(21,457)168(1,662)(19,963)أصول مستبعدة أو مدفوعة

--(2,698)2,698تحويالت إلى المرحلة ١

--17,882(17,882)تحويالت إلى المرحلة ٢

159,43621,4401,592182,468في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

ا�جماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١خسائر االئتمان المتوقعة

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني
با¦الف

1,751---كما في ١ يناير ٢٠١٨

38---أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولية ٩ (إيضاح أ ٥ (أ))

3011271,3581,786مخصص خسائر االئتمان المتوقعة المعاد إدراجه كما في ١ يناير ٢٠١٨

--(2)2تحويالت إلى المرحلة ١

--10(10)تحويالت إلى المرحلة ٢

986(283)1641,105صافي المحمل للعام

4601,2401,0752,775في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

ب  ٣ أ مديونيات مرابحة

2018

المجموعتمويل مشتركتمويل ذاتي

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني
با¦الف

15,481 -15,481 القيمة الدفترية

(1,924)-(1,924)ربح مؤجل

13,557 -13,557 صافي القيمة الدفترية

(195)- (195)مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

(2)-(2)الربح التعاقدي غير المدرج

13,360-13,360

كانت مديونيات المرابحة المندرجة ضمن المرحلة ٣ كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ بمبلغ ١٥٤ ألف ريال عماني (٢٠١٧: ١٤٦ ألف ريال عماني).

مستحقات من بنوك ومؤسسات مالية (تابع) ب٢ 

سلفيات تمويل ومديونيات أخرى (تابع) ب٣ 

إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
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إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٢٦٥ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

2017

المجموعتمويل مشتركتمويل ذاتي

ريال عماني
باÿالف

ريال عماني
باÿالف

ريال عماني
باÿالف

14,275 -14,275 القيمة الدفترية

(1,705)-(1,705)ربح مؤجل

12,570 -12,570 صافي القيمة الدفترية

(221)- (221)مخصص انخفاض في القيمة - عام

(99)-(99)مخصص انخفاض في القيمة - محدد

 12,250- 12,250

ب ٣ ب إجارة منتهية بتمليك

2018

تمويل ذاتي
المجموعتمويل مشترك

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني
با¦الف

26,07550,43476,509التكلفة

6,91711,30918,226االستهالك المتراكم

19,15839,12558,283صافي القيمة الدفترية

(1,173)(1,021)(152)مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

(61)(60)(1)الربح التعاقدي غير المدرج

19,00538,04457,049

كانت مديونيات ا¼جارة المنتهية بالتمليك المندرجة ضمن المرحلة ٣ بمبلغ ٩٩٩ ألف ريال عماني (٢٠١٧: ٩ آالف ريال عماني)،

2017

تمويل ذاتي
المجموعتمويل مشترك

ريال عماني
باÿالف

ريال عماني
باÿالف

ريال عماني
باÿالف

68٫390  41٫477 26٫913 التكلفة

(13٫528)(8٫969)(4٫559)االستهالك المتراكم

54٫862 32٫508 22٫354 صافي القيمة الدفترية

(625)(409)(216)مخصص انخفاض في القيمة - عام

(9)-(9)مخصص انخفاض في القيمة - محدد

 22٫129 32٫099      54٫228

مستحقات من بنوك ومؤسسات مالية (تابع) ب٢ 

سلفيات تمويل ومديونيات أخرى (تابع) ب٣ 
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التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٦٦٢٠١٨

ب ٣ ج استصناع تتبعه إجارة منتهية بتمليك

2018

تمويل ذاتي
المجموعتمويل مشترك

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني
با¦الف

61,08513,04174,126القيمة الدفترية

(222)(25)(197)مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

---الربح التعاقدي غير المدرج

60,88813,01673,904

 :٢٠١٧)  ٢٠١٨ ٣١ ديسمبر  ريال عماني كما في  ألف   ٤٣ بمبلغ   ٣ المرحلة  المندرج ضمن  بتمليك  إجارة منتهية  تتبعه  الذي  االستصناع  كان 

ريال عماني). ألف   ١١

2017

تمويل ذاتي
المجموعتمويل مشترك

ريال عماني
باÿالف

ريال عماني
باÿالف

ريال عماني
باÿالف

41,423 10,366 31,057 القيمة الدفترية

(411)(103)(308)مخصص انخفاض في القيمة - عام

(12)(1)(11)مخصص انخفاض في القيمة - محدد

 30,738 10,262 41,000

ب ٣ د المشاركة المتناقصة

2018

تمويل ذاتي
المجموعتمويل مشترك

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني
با¦الف

34,5451,95736,502القيمة الدفترية

(1,185)(17)(1,168)مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

(6)-(6)الربح التعاقدي غير المدرج

33,3711,94035,311

سلفيات تمويل ومديونيات أخرى (تابع) ب٣ 

ب  ٣ أ مديونيات مرابحة (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
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إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٢٦٧ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

2017

تمويل ذاتي
المجموعتمويل مشترك

ريال عماني
باÿالف

ريال عماني
باÿالف

ريال عماني
باÿالف

37,822 2,417 35,405 القيمة الدفترية

(378)(24)(354)مخصص انخفاض في القيمة - عام

 35,051 2,393 37,444

ب ٤ استثمارات أوراق مالية

٢٠١٨٢٠١٧

ريال عماني باÿالفريال عماني با¦الف

-٨٫٠٩٩محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل ا�رباح أو الخسائر

-١٢٫٨٩٠محتفظ بها بالتكلفة المهلكة

أوراق دين مالية - صكوك

٣٫٠٣٢-استثمارات أدوات الدين ذات المعدل الثابت غير المدرجة المصنفة بالتكلفة المهلكة (مضمونة)

٧٫٤٤٤-استثمارات أدوات الدين ذات المعدل الثابت المدرجة المصنفة بالتكلفة المهلكة (مضمونة)

٥٫٣٢٨-استثمارات أدوات الدين ذات المعدل الثابت غير المدرجة المصنفة بالقيمة العادلة (مضمونة)

٢٠٫٩٨٩١٥٫٨٠٤

-(45)مخصص خسائر ائتمان متوقعة

٢٠٫٩٤٤١٥٫٨٠٤

 .Úمدة شهادات الصكوك هي ٥ أعوام وهي تحمل معدل ربح يتراوح من ٣،٥% - ٨،٥% سنوي

يتم تصنيف كافة استثمارات ا�وراق المالية ضمن المرحلة ١ كما في ١ يناير ٢٠١٨ و٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

فيما يلي الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة:

ا�جماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني
با¦الف

----الرصيد في بداية الفترة

24--24أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولية ٩

24--24مخصص خسائر االئتمان المتوقعة المعاد إدراجه كما في ١ يناير ٢٠١٨

21--21صافي المحمل للفترة

45--45في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
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التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٦٨٢٠١٨

ممتلكات وآالت ومعدات ب ٥ 

برمجيات 
حاسب آلي

أثاث 
وتركيبات

معدات 
أعمال رأسمالية سياراتمكتبية

المجموعقيد ا�نجاز

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

التكلفة: 

45499622,315 600 1,100 في ١ يناير ٢٠١٨

171589212101380إضافات

(131)(62)13(10)(72)-استبعادات/تحويالت

1,1176865361241012,564كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

االستهالك المتراكم:

(1,218)-(82) (297) (371) (468)في ١ يناير ٢٠١٨

(293)-(13)(74)(91)(115)المحمل للعام

73-(3)6610-استبعادات/تحويالت

(1,438)-(98)(361)(396)(583)كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

534290175261011,126صافي القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 2018 

المجموعأعمال رأسمالية قيد ا¼نجازسياراتمعدات مكتبيةأثاث وتركيباتبرمجيات حاسب آلي

ريال عماني 
باÿالف

ريال عماني
باÿالف

ريال عماني
باÿالف

ريال عماني 
باÿالف

ريال عماني 
باÿالف

ريال عماني
باÿالف

التكلفة: 

2,230 -99 446 585 1,100 في ١ يناير ٢٠١7

85 62 -8 15 -إضافات

2,315 62 99 454 600 1,100 في ٣١ ديسمبر ٢٠١7

االستهالك المتراكم:

(936)-(67)(229)(287)(353)في ١ يناير ٢٠١7

(282)-(15)(68)(84)(115)المحمل للعام

(1,218)-(82)(297)(371)(468)كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١7

صافي القيمة الدفترية في 31

1,097 62 17 157 229 632  ديسمبر ٢٠١7

أصول أخرى ب ٦ 

20182017

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني
باÿالف

 589 739أرباح/إيجارات مستحقة القبض

 282 371القابل لالسترداد من المركز الرئيسي

 28 187دفعه مقدمه مقابل تمويل

 814 1,107أخرى

2,404 1,713

ب ٣ د المشاركة المتناقصة (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
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إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٢٦٩ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

ودائع وكالة ب ٧ 

20182017

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
باÿالف

بالعملة المحلية:

-5,000- بنوك

96,52584,944- شركات وأفراد

بالعملة اàجنبية:

-7,703- بنوك

24,14823,517- شركات وأفراد

133,376108,461

تشتمل ودائع الوكالة على تسهيالت متنوعة ذات معدل ربح ثابت يتراوح من ١،٢% إلى ٤،٧٥%، يتراوح استحقاق دائنيات الوكالة بين أسبوع 

.âواحد و٨٥ شهر

حسابات العمالء وحسابات أخرى ب ٨ 

 
20182017

ريال عماني باÿالفريال عماني با¦الف

الحسابات حسب الطبيعة:

11,25710,060- جارية

7,9119,776- هامش

19,16819,836

التزامات أخرى ب ٩ 

20182017

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني
باÿالف

8241أرباح/ أتعاب مستحقة الدفع

257163مستحقات الموظفين

106184مستحق الدفع لشركة تكافل 

-13مخصص خسائر االئتمان المتوقعة اللتزامات سلفيات تمويل وضمانات مالية

1,197569مستحقات أخرى ومخصصات ودائنيات

1,655957

فيما يلي تحليل التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية ومخصص خسائر االئتمان المتوقعة المقابل لها على التزامات سلفيات التمويل 

والضمانات المالية:
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التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٧٠٢٠١٨

ا�جماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١إجمالي القيمة الدفترية

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني
با¦الف

 32,570-- 32,570الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٨

2,131--2,131أصول جديدة مستحدثة أو مشتراة

(1,355)--(1,355)أصول مستبعدة أو مدفوعة

----تحويالت إلى المرحلة ١

----تحويالت إلى المرحلة ٢

----تحويالت إلى المرحلة ٣

----مبالغ مشطوبة

33,346--33,346في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

ا�جماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني
با¦الف

----الرصيد كما في بداية السنة (إيضاح أ ٥ (أ))

7--7أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولية ٩ (إيضاح أ ٥ (أ))

7--7مخصص خسائر االئتمان المتوقعة المعاد إدراجه كما في ١ يناير ٢٠١٨

6--6صافي المحمل للفترة

13--13في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار ب ١٠ 

20182017

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني
باÿالف

40,73634,166حسابات ادخار

248301حسابات �جل

40,98434,467

إن حسابات حملة حسابات االستثمارات غير المقيدة هي أموال يستثمرها العمالء وفق مبدأ المضاربة لتشكيل قاعدة من ا�موال، تتم إضافة 

أموال حملة الحسابات االستثمارية إلى أموال البنك بغرض االستثمار دون منح ا�ولوية �ي طرف في أغراض االستثمار وتوزيع ا�رباح.

ا¼يداعات �جل هي إيداعات يمكن سحبها دون خسارة رأس المال وفقÚ لشروط معينة.

شروط  وفق   (%٧٠  :٢٠١٧) أقصى  كحد   %٧٠ إلى  تصل  االستثمار  حسابات  حملة  ملكية  حقوق  استثمارات  أرباح  في  المضارب  حصة  إن 

االستثمار. حسابات  حملة  اتفاقيات 

خالل السنة، لم تقم النافذة بتحميل أي مصروفات إدارية على القاعدة.

إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
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إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٢٧١ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

متوسط المعدل المكتسبنطاق معدل المشاركةالمنتج

1٫75 ٪17ادخار – ريال عماني

0٫60 ٪7ادخار – درهم إماراتي

0٫57 ٪7ادخار – دوالر أمريكي

0٫73 ٪10لمدة ٦ أشهر

â1٫39 ٪18لمدة ١٢ شهر

حقوق المالك  ب ١١ 

رأس المال الُمعين

كما هو مطلوب وفقÚ للبندين ٣-٥-١-٢ و ٣-٥-١-٣ من المادة ١- بعنوان ”متطلبات الترخيص“ لËطار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا¼سالمية، 

خصص المركز الرئيسي ١٠ مليون ريال عماني إلى النافذة في البداية والتي جمعها المركز الرئيسي من خالل حقوق إصدار ا�سهم، كما قام 

المركز الرئيسي الحقÚ بتخصيص رأسمال إضافي إلى النافذة وقام خالل سنة ٢٠١٨ بتخصيص رأسمال بقيمة ٤ مليون ريال عماني (٢٠١٧: ٤ مليون 

ريال عماني) إلى النافذة، نتيجة لذلك، بلغ رأس المال الُمعين للنافذة ٢٥ مليون ريال عماني كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (٢٠١٧: ٢١ مليون ريال عماني).

االحتياطي القانوني  (ب) 

للسهم  االسمية  القيمة  من   %٢ حدود  في  إضافي  ”مبلغ  تخصيص  يجوز   ،١٩٧٤ لعام  الُعماني  التجارية  الشركات  قانون  من   ٧٨ للمادة   Úوفق

لكل سهم كرسوم إصدار، إذا تم إصدار ا�سهم بقيمة أعلى من القيمة االسمية، يجب إضافة مبلغ الزيادة، بعد اقتطاع مصروفات ا¼صدار، إما 

لالحتياطي القانوني أو االحتياطي الخاص الذي سيتم إنشاؤه وفقÚ للمادة ١٠٦ من القانون»، وبالتالي قامت النافذة بتحويل صافي زيادة المبلغ 

من متحصالت ا¼صدار والذي قام البنك بتحصيله خالل فترة بداية «النافذة» إلى االحتياطي القانوني. 

االحتياطي العام  (ج) 

يمثل هذا االحتياطي ا�رباح المحتجزة المخصصة من قبل المكتب الرئيسي. 

احتياطي انخفاض القيمة (د) 

المركزي  البنك  النافذة إنشاء احتياطي للفرق بين المخصصات طبقÚ لتعليمات  العماني رقم ”ب أم ١١٤٩“ من  المركزي  البنك  يتطلب تعميم 

العماني والمخصصات المحتسبة طبقÚ لمعيار التقارير المالية الدولية ٩ في حالة إذا كانت المخصصات طبقÚ لمتطلبات البنك المركزي العماني 

أعلى من المخصصات طبقÚ لمعيار التقارير المالية الدولية ٩، وتعتبر المخصصات طبقÚ لمعيار التقارير المالية الدولية ٩ أعلى من المخصصات 

المحتسبة طبقÚ لتوجيهات البنك المركزي العماني كما في ١ يناير ٢٠١٨ و٣١ ديسمبر ٢٠١٨، وبالتالي، لم يتم إنشاء احتياطي النخفاض القيمة. 
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التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٧٢٢٠١٨

ب ١٢ التزامات وارتباطات عرضية

ب ١٢-١  التزامات عرضية

ا�داء  العميل عن  حالة عجز  بالنيابة عن عمالء في  بالدفع  البنك  ارتباط  إلى  المستقلة  القائمة  والضمانات  المستندي  االعتماد  تؤدي خطابات 

بموجب بنود العقد.
20182017

ريال عماني باÿالفريال عماني با¦الف

 24,713 29,073 ضمانات

 1,516 3,228 خطابات اعتمادات 

32,30126,229

ب ١٢-٢ ارتباطات

تتضمن االرتباطات المتعلقة باالئتمان االرتباطات بمنح االئتمان وخطابات االعتماد المستقلة والضمانات التي تم تصميمها للوفاء بمتطلبات 

عمالء البنك، بالنسبة لالرتباطات بمنح االئتمان فهي تمثل االرتباطات التعاقدية لتقديم التمويل والسلفيات، في العادة تكون لالرتباطات تواريخ 

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

يمثل إجمالي مبالغ العقد التزامات التدفق النقدي المستقبلية.

20182017

ريال عماني باÿالفريال عماني با¦الف

1,0456,341ارتباطات متعلقة باالئتمان

ب ١٣ أطراف ذات عالقة

الرئيسي  والمركز  العليا  وإدارتها  ومساهميها  إدارتها  مجلس  أعضاء  بعض  مع  معامالت  بإجراء  النافذة  تقوم  االعتيادية،  ا�عمال  سياق  في 

ومجلس الرقابة الشرعية ومراجع التوافق مع الشريعة والشركات التي يكون لهم فيها مصالح هامة، تتم هذه المعامالت على أساس التعامالت 

المتكافئة ويتم اعتمادها من قبل إدارة النافذة ومجلس ا¼دارة. 

فيما يلي إجمالي مبالغ ا�رصدة وا¼يرادات والمصروفات الناتجة عن ا�طراف ذات العالقة:

20182017

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني
باÿالف

32 -تمويل وسلفيات (الرصيد في نهاية العام)

115 -تمويل وسلفيات مصروفة خالل العام

(75)(32)تمويل وسلفيات مسددة خالل العام

- -الودائع (الرصيد في نهاية العام)

1,044-ودائع مستلمة خالل العام

(1,044)- ودائع مدفوعة خالل العام

28- أرباح على تمويالت وسلفيات (خالل العام)

1- مصروفات أرباح (خالل العام)

إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
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إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٢٧٣ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

مكافآت ا�دارة العليا

210222رواتب ومزايا أخرى قصيرة ا�جل

أتعاب حضور جلسات ومكافآت àعضاء مجلس ا�دارة

5044أتعاب حضور جلسات ومكافأت �عضاء مجلس الرقابة الشرعية

معامالت مع المركز الرئيسي

-5أرباح مدفوعة على اقتراضات وكالة

162147أتعاب على خط التزام

270- إيرادات من عقود الصرف ا�جنبي 

ب ١٤ اàدوات المالية المشتقة 

في إطار النشاط االعتيادي، ترتبط النافذة بالعديد من أنواع المعامالت التي تتضمن أدوات مالية مشتقة، ا�داة المالية المشتقة هي عقد مالي 

بين طرفين تعتمد فيه المدفوعات على التحركات في سعر واحد أو أكثر من ا�دوات المالية أو المعدل االستداللي أو المؤشر، تدرج هذه ا�دوات 

المشتقة بالقيمة العادلة، القيمة العادلة لúداة المشتقة هي ما يساوي الربح أو الخسارة غير المدرجين من المقارنة مع السوق بالنسبة لúداة 

المشتقة باستخدام ا�سعار السائدة بالسوق أو أساليب التسعير الداخلية، تدرج ا�رباح أو الخسائر غير المحققة في قائمة الدخل الشامل، تم 

وصف ا�دوات المالية المشتقة المستخدمة من جانب النافذة أدناه:

ب ١٤-١ أنواع منتجات اàدوات المالية المشتقة

عقود العملة اÿجلة (الوعد) هي اتفاقيات تعاقدية بين ا�طراف لشراء عملة واحدة مقابل بيع عملة أخرى بسعر محدد يتم سداده بتاريخ القيمة 

اÿجلة/ المستقبلية، إن معدل صرف العملة المستخدم في المعاملة يطلق عليه اسم معدل الصرف اÿجل.

للنافذة ¼يداع/ استثمار  إتاحة فرصة  العملة وإدارة السيولة بكفاءة من خالل  العقود للتحوط من مخاطر تقّلب معدالت صرف  إبرام هذه  يتم 

السيولة الفائضة لدى بنوك أجنبية أو سحب ا�موال من بنوك أجنبية في حال حدوث نقص في السيولة.

كجزء من إدارة ا�صول والمطلوبات لدى النافذة، تستعين النافذة بالمشتقات �غراض التحوط للحد من التعّرض لمخاطر العملة ومخاطر معدالت 

االنكشافات  كافة  تجاه  استراتيجي  تحوط  تطبيق  وكذلك  المتوقعة  والمعامالت  محددة  مالية  �دوات  التحوط  طريق  عن  هذا  ويتحقق  الربح، 

المتعلقة بقائمة المركز المالي.

القيمة االسمية حسب المدة حتى االستحقاقكما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

1 – ٥ سنوات3 إلى 12 شهراًخالل ٣ أشهرالقيمة االسمية

ريال عماني 
باÿالف

 ريال عماني
باÿالف

 ريال عماني
باÿالف

 ريال عماني
باÿالف

-142,86390,52852,335عقود شراء عمالت أجنبية آجلة

-142,86390,52852,335عقود بيع عمالت أجنبية آجلة
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التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٧٤٢٠١٨

القيمة االسمية حسب المدة حتى االستحقاقكما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

1 – ٥ سنوات3 إلى 12 شهراًخالل ٣ أشهرالقيمة االسمية

ريال عماني 
باÿالف

 ريال عماني
باÿالف

 ريال عماني
باÿالف

 ريال عماني
باÿالف

-79,06347,04132,022عقود شراء عمالت أجنبية آجلة

-79,06347,04132,022عقود بيع عمالت أجنبية آجلة

يعتبر المركز الرئيسي الطرف المقابل الرئيسي في العقود اÿجلة،

إيرادات من أنشطة التمويل  ج١ 
31 ديسمبر31 ديسمبر

20182017

ريال عماني باÿالفريال عماني با¦الف

                679 851المرابحة 

             3,251 3,433ا¼جارة المنتهية بالتمليك

             1,666 3,146استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك

                945 1,006 المشاركة المتناقصة

8,436 6,541             

2,2521,992              إيرادات من أصول التمويل المشترك

6,1844,549              إيرادات من أصول التمويل الذاتي 

              8,4366,541

إيرادات من أنشطة االستثمار ج٢ 

31 ديسمبر31 ديسمبر

20182017

ريال عماني باÿالفريال عماني با¦الف

20569ا¼يرادات من ا¼يداعات بين البنوك مع البنوك ا¼سالمية

930614الدخل من االستثمار في أدوات الدين 

1,135683

أرباح مدفوعة  ج ٣  

31 ديسمبر31 ديسمبر

20182017

ريال عماني باÿالفريال عماني با¦الف

744392 من وديعة مضاربة

من وديعة وكالة:

3,8682,869 - عمالء

302190 - بنوك

4,1703,059

4,9143,451

إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
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إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٢٧٥ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

إيرادات أخرى ج ٤  

31 ديسمبر31 ديسمبر

20182017

ريال عماني باÿالفريال عماني با¦الف

555476 صافي رسوم وعموالت

-(285) خسارة استثمارات أوراق مالية محتفظ بها للمتاجرة - محققة

-(7) أخرى

263476

مصروفات تشغيل أخرى ج٥ 

31 ديسمبر31 ديسمبر

20182017

ريال عماني  باÿالفريال عماني با¦الف

1,114724تكاليف تشغيل وإدارة

277217تكاليف التأسيس

5044مكافأة وأتعاب حضور جلسات �عضاء مجلس الرقابة الشرعية

1,441985
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التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٧٦٢٠١٨

إدارة المخاطر المالية            د 

مخاطر االئتمان            د١ 

مخاطر االئتمان في منتجات التمويل د١-١ 

تنشأ مخاطر االئتمان من تمويل المديونيات وعقود ا¼يجار (على سبيل المثال ال الحصر، المرابحة والمشاركة المتناقصة واالستصناع وا¼جارة) وتمويل 

رأس المال العامل (على سبيل المثال ال الحصر السلم)، تعمل النافذة كممول ومزود ورب المال والمساهم برأس المال في اتفاقية المشاركة.

تعرض النافذة نفسها لمخاطر فشل ا�طراف المقابلة في الوفاء بالتزاماتهم حسب شروط استالم الدفعة المؤجلة وعمل أو تسليم لúصل.

تدير النافذة مخاطر االئتمان وتراقبها بوضع حدود على مقدار المخاطر التي ترغب بقبولها بالنسبة للمبالغ وا�طراف المقابلة وأنواع المنتجات 

والمنطقة الجغرافية وقطاع الصناعة، وقامت بإنشاء عملية مراجعة جودة االئتمان لتوفير تحديد مبكر للتغيرات المحتملة في الجودة االئتمانية 

لúطراف المقابلة بما فيها مراجعات الضمانات المنتظمة، وتنشأ حدود ا�طراف المقابلة باستخدام نظام تصنيف مخاطر االئتمان التي تخصص 

لكل طرف مقابل تصنيف مخاطر، تخضع تصنيفات المخاطر للمراجعة المنتظمة من قبل دائرة مراجعة وتحليل االئتمان.  وسيتم اعتماد أي 

تغييرات في سياسة مخاطر االئتمان من قبل مجلس ا¼دارة.

إن حدود المخاطر مبنية على المخاطر ا¼جمالية لúطراف المقابلة وأية كيانات ذات صلة، وتتم مراجعة عقود/ تسهيالت الشركات على أساس 

سنوي من قبل دائرة مراجعة وتحليل االئتمان.

لتغطية المخاطر غير المتوقعة، والتي تتسبب في نضوب التدفقات النقدية، يتم اتخاذ االستثمارات الملموسة ا¼ضافية كضمان مثل العقارات 

أو حصص حقوق الملكية، تطبق النافذة توجيهات بخصوص قبول فئات معينة من سبل تخفيف مخاطر االئتمان بالضمانات، فيما يلي ا�نواع 

ا�ساسية من الضمانات للتمويالت والسلفيات هي:   

•  الرهونات على ا�صول وفقÚ التفاقيات المرابحة.

•  ملكية/سند ملكية ا�صول وفقÚ لتمويل ا¼جارة واالستصناع.

•  ملكية/سند ملكية ا�صول وفقÚ لترتيب االستصناع.

د١-٢ إدارة مخاطر االئتمان      

تتم متابعة كافة تمويالت وسلفيات النافذة بانتظام للتأكد من االلتزام بشروط السداد المحددة، يتم تصنيف هذه التمويالت والسلفيات إلى 

إحدى فئات تصنيفات المخاطر الخمسة وهي: معيارية وخاصة وغير معيارية ومشكوك في تحصيلها وخسارة كما حددتها نظم وتوجيهات 

البنك المركزي الُعماني، وتقع مسؤولية تحديد الحسابات غير المنتظمة وتصنيفها على عاتق الدائرة المختصة بالنشاط. 

فيما يلي التعّرض لمخاطر االئتمان كما في تاريخ التقرير:

31 ديسمبر 2018

 مديونيات
المرابحة

 إجارة منتهية
بالتمليك

 استصناع
 تتبعه إجارة

 منتهية
بالتمليك

 مشاركة
متناقصة

 إيداعات
 الوكالة

 واàرصدة لدى
البنوك

 أوراق الدين
المجموع المالية

ريال عماني با¦الف

12,96654,32873,28518,8589,84520,989190,271المرحلة ١

21,440--4372,95679817,249المرحلة ٢

1,592--15499943396المرحلة ٣

13,55758,28374,12636,5039,84520,989213,303ا�جمالي 

إيضاحات حول البيانات المالية 
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٢٧٧ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

31 ديسمبر 2017
 مديونيات
المرابحة

 إجارة منتهية
بالتمليك

 استصناع تتبعه
 إجارة منتهية

بالتمليك
 مشاركة
متناقصة

 إيداعات الوكالة
 وا�رصدة لدى

البنوك

 أوراق الدين
 المالية

المجموع

ريال عماني باÿالف

11,88748,38439,71837,3477,98215,804161,122المرحلة ١

7,917--4015,3801,661475المرحلة ٢

1,424---2821,09844المرحلة ٣

12,57054,86241,42337,8227,98215,804170,463ا¼جمالي 

إن الحد ا�قصى لمخاطر االئتمان قبل الضمان المحتفظ بها أو تحسينات االئتمان ا�خرى لكافة ا�صول بالميزانية العمومية يرتكز على صافي 

القيمة الدفترية كما أدرجت بقائمة المركز المالي.

خسائر االئتمان المتوقعة
 المرحلة 

١
 ألف ر.ع.

 المرحلة 
٢

 ألف ر.ع.

 المرحلة 
٣

 ألف ر.ع.
المجموع

١

١,٧٤٨---كما في ١ يناير ٢٠١٨ (إيضاح أ٦-١)

أثر تبني معيار التقرير المالي الدولي 
٩ (إيضاح أ٦-١)

---74

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 
المعدل كما في ١ يناير ٢٠١٨

3371271,3581,822

تحويالت إلى المرحلة ١ 

تحويالت إلى المرحلة ٢

صافي المحول  للسنة

ربح المعلق

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

إن الحد ا�قصى من مخاطر االئتمان المتعلق بالبنود خارج الميزانية العمومية حسب إرشادات بازل ٢ مبين با¼يضاح د٦، وتمثل المبالغ المبينة با¼يضاح 

رقم د٦ سيناريو أسوأ االحتماالت للتعّرض لمخاطر االئتمان كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ دون ا�خذ باالعتبار أية ضمان محتفظ به أو أي تحسينات ائتمان أخرى مرفقة.

د١-٣ تحليل تصنيف االئتمان

يبين الجدول التالي تحليًال �وراق الدين المالية وسندات الخزانة وإجمالي ا¼يداعات والسندات ا�خرى المؤهلة حسب تقييم وكالة التصنيف في 

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ استنادâ إلى تصنيفات وكالة موديز أو ما يعادلها:
٢٠١٨٢٠١٧

ريال عماني باÿالفريال عماني با¦الف

Aإلى ٣ A١4,845 5,779

Baaإلى ٣ Baa١       5,000 10,286

-Ba إلى +Ba8,099   -    

12,8457,444سيادي

30,78923,509        

تجري النافذة تقييمÚ مستقًال استنادâ إلى عوامل نوعية وكمية في حالة كون طرف مقابل ما غير مصنف. 

فيما يلي فئات التصنيف االئتماني الدخلي للبنك با¼ضافة إلى معامل احتمالية التعثر المتعلق بها:

2(2)--

(10)10--

2011،105(283)1,023

--6969

5301,2401،1442,914

إدارة المخاطر المالية (تابع) د 

مخاطر االئتمان (تابع) د١ 

إدارة المخاطر االئتمان (تابع)  ١-٢
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التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٧٨٢٠١٨

 نطاق معامل احتمالية التعثر بيان فئة التصنيف الداخليفئات التصنيف الداخلي
(٪)

0,10 % إلى 2,00 ٪فئة االستثمار1 – 6

3,70 %دون فئة االستثمار7

20,00 %  إلى 6,60 %غير منتظم8 - 10

يوضح الجدول التالي الجودة االئتمانية حسب فئة ا�صل المالي استنادâ إلى تصنيفات االئتمان الداخلي:

 إجارة منتهيةمديونيات مرابحة31 ديسمبر 2018
بالتمليك

 استصناع تتبعه
 إجارة منتهية

بالتمليك
مشاركة متناقصة

 إيداعات الوكالة
 وا�رصدة لدى

البنوك
 أوراق الدين

المجموع المالية

ريال عماني باÿالف

(âخسائر االئتمان المتوقعة على مدار ١٢ شهر) المرحلة ١

12,96654,32873,28518,8589,84520,989190,271فئة االستثمار

-------دون فئة االستثمار

12,96654,32873,28518,8589,84520,989190,271القيمة الدفترية

المرحلة ٢ (خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر ا�داة ولكن غير 
منخفضة القيمة االئتمانية)

-------فئة االستثمار

21,440--4372,95679817,249دون فئة االستثمار

21,440--4372,95679817,249القيمة الدفترية

المرحلة ٣ (خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر ا�داة ومنخفضة القيمة 
االئتمانية)

1,592--15499943396منخفضة القيمة

13,55758,28374,12636,5039,84520,989213,303

إدارة المخاطر المالية (تابع) د 

مخاطر االئتمان (تابع) د١ 

تحليل تصنيف االئتمان (تابع) د١-٣ 

إيضاحات حول البيانات المالية 
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٢٧٩ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

1 يناير 2018

مديونيات مرابحة
إجارة منتهية 

بالتمليك

استصناع تتبعه 
إجارة منتهية 

مشاركة متناقصةبالتمليك

إيداعات الوكالة 
وا�رصدة لدى 

البنوك
أوراق الدين 

المجموعالمالية 

ريال عماني باÿالف

(âخسائر االئتمان المتوقعة على مدار ١٢ شهر) المرحلة ١

11,88748,38439,71837,3477,89215,804161,122فئة االستثمار

-------دون فئة االستثمار

11,88748,38439,71837,3477,89215,804161,122القيمة الدفترية

المرحلة ٢ (خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر ا�داة ولكن غير 
منخفضة القيمة االئتمانية)

-------فئة االستثمار

7,917--4015,3801,661475دون فئة االستثمار

7,917--4015,3801,661475القيمة الدفترية

المرحلة ٣ (خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر ا�داة ومنخفضة القيمة 
االئتمانية)

1,424---2821,09844منخفضة القيمة

12,57054,86241,42337,8227,89215,804170,463القيمة الدفترية

د١-٤ مخّصصات االنخفاض في القيمة 

تقوم النافذة بتكوين مخصص لحساب خسائر االنخفاض في القيمة والذي يمثل تقديرها للخسائر المتكبدة في محفظة التمويالت والسلفيات، 

وعناصر هذا المخصص هي بنود الخسارة المحددة المتعلقة باالنكشافات الهامة الفردية ومخصص خسائر مجمع للتمويالت والسلفيات الذي 

يتم تكوينه لمجموعة من ا�صول المتجانسة فيما يتعلق بالخسائر التي تم تكبدها ولكن لم يتم تحديدها عن تلك التمويالت التي تخضع 

لتقييم فردي لالنخفاض في القيمة.  

د١-٥ سياسة الشطب        

بأن  النافذة  تحدد  عندما  القيمة)  االنخفاض في  بخسائر  ذات صلة  (وأي مخّصصات  والسلفيات/الضمان  التمويل  رصيد  النافذة بشطب  تقوم 

التمويل والسلفيات/الضمان غير قابل للتحصيل، يتم التوصل إلى هذا التحديد بعد دراسة المعلومات مثل حدوث تغيرات هامة في المركز 

كافية  غير  الضمان  تكون حصيلة  أن  أو  التزام  أي  دفع  الُمصدر  أو  للمقترض  الممكن  غير  التي يصبح من  بالصورة  للمقترض/اُلمصدر  المالي 

لتغطية االنكشاف الكامل للمخاطر، بالنسبة للتمويالت القياسية ذات ا�رصدة ا�صغر قيمة، تستند قرارات الشطب عمومÚ إلى حالة التأخر في 

السداد المحدد فيما يتعلق بأحد المنتجات.

سيتم االحتفاظ با�صول أو ملكية ا�صول برعاية النافذة أو لدى أمين معتمد من قبل النافذة، يتم اتخاذ إجراءات الزمة لضمان االحتفاظ با�صول 

بوضع يمكن استخدامها به.

يتطّلب ا¼فراج عن الضمانات دون السداد الكامل لكافة االلتزامات ذات الصلة تصريحÚ بنفس مستوى الذي اعتمد وأقر منح التسهيل، يسمح 

باستبدال الضمان إذا كان الضمان الجديد سيقلل من تعّرض النافذة للمخاطر با�خذ في االعتبار المتطلبات التنظيمية.

إدارة المخاطر المالية (تابع) د 

مخاطر االئتمان (تابع) د١ 

تحليل تصنيف االئتمان (تابع) د١-٣ 
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عندما يتم ا¼فراج عن الضمان وتحريره للعميل، تحصل دائرة إدارة االئتمان وتحتفظ في سجالتها بإقرار استالم من العميل أو ممثله المصرح له.  

فيما يلي تقدير للقيمة العادلة للضمان والتعزيزات التأمينية ا�خرى المحتفظ بها مقابل التمويالت والسلفيات:

٢٠١٨٢٠١٧

ريال عماني باÿالفريال عماني با¦الف

355,505131,796عقار 

12,425- حقوق ملكية

355,505144,221

مخاطر السداد هي مخاطر الخسارة التي تعزى إلى عجز الطرف اÿخر عن الوفاء بالتزاماته لدفع النقد أو تقديم االستثمارات أو ا�صول ا�خرى كما 

هو متفق عليه تعاقديÚ في تاريخ التسوية.

كما هو الحال عمومÚ للعمليات التجارية بالعمالت ا�جنبية، فإنه على الرغم من استيفاء كال الطرفين لمتطلبات المعاملة في تاريخ التسوية كما 

هو متعارف عليه طبقÚ للممارسات بين ا�طراف المتاجرة (السداد الحر)، ثمة مخاطر مرتبطة باختالف النطاقات الزمنية، في مثل هذه الحاالت يجب 

تخفيف مخاطر السداد من خالل إبرام اتفاقيات تقاص للمدفوعات ثنائية ا�طراف،

د١-٦ التركيزات

تنشأ التركيزات لمخاطر االئتمان عندما يشترك عدد من ا�طراف المقابلة في أنشطة عمل مشابهة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية 

أو تكون لهم خصائص اقتصادية مشابهة يمكن أن تؤثر على قدرتهم على الوفاء بااللتزامات التعاقدية بشكل مشابه بسبب التغيرات في 

الظروف االقتصادية والسياسية والظروف ا�خرى، وتشير التركيزات بمخاطر االئتمان إلى الحساسية النسبية �داء النافذة تجاه التطورات التي 

تؤثر على مجال عمل معين أو موقع جغرافي معين.

لتجّنب تركيزات المخاطر الزائدة، تتضمن سياسات وإجراءات النافذة توجيهات محددة للتركيز على االحتفاظ بمحفظة متنوعة، تتم مراقبة وإدارة 

التركيزات المحددة لمخاطر االئتمان وفقÚ لذلك.

• غطاء تنظيمي- تم إقرار حدود االنكشاف للمخاطر لúشخاص (بما في ذلك الشخص االعتباري) وأطرافه المرتبطة بهم بنسبة ١٥ % من القيمة 

الصافية للبنك.

• القيمة الصافية هي إجمالي قيمة ا�صول ناقصÚ االلتزامات التي يجب أن تتضمن ا�صول وااللتزامات داخل وخارج السلطنة،

• يجب أن ال يتخطى االنكشاف للمخاطر تجاه أحد كبار الموظفين في إدارة النافذة وأي طرف ذي عالقة نسبة ١٠% من القيمة الصافية للبنك ويجب 

أن ال يتخطى إجمالي كافة المخاطر نسبة ٣٥% من القيمة الصافية للبنك.

ال تنطبق الحدود على المخاطر المضمونة كليÚ بالنقد وما يماثل النقد (الذي ال يخضع للسحب من النافذة) أو المؤمنة بضمان من قبل مؤسسات 

مالية داخل وخارج السلطنة أو حكومة سلطنة عمان.

إدارة المخاطر المالية (تابع)           د 
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إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٢٨١ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

2018

استصناع تتبعه إجارة ا�جارةالمرابحة
منتهية بالتمليك

المشاركة 
المتناقصة

مستحقات من 
بنوك

استثمارات 
أوراق مالية

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

التركيز حسب القطاع

8,099-1,46018,81860,63032,323شركات

--11,90038,23113,2742,988أفراد

12,845-----جهات سيادية 

-9,830----بنوك

13,36057,04973,90435,3119,83020,944

التركيز حسب الموقع

13,36057,04973,90435,3115,14020,944الشرق ا�وسط

-4,690----أوروبا

------أميركا الشمالية

------آسيا

13,36057,04973,90435,3119,83020,944ا�جمالي

2017

استصناع تتبعه إجارة ا¼جارةالمرابحة
منتهية بالتمليك

المشاركة 
المتناقصة

مستحقات من 
بنوك 

استثمارات أوراق 
مالية

ريال عماني 
باÿالف

ريال عماني
باÿالف

ريال عماني 
باÿالف

ريال عماني 
باÿالف

ريال عماني 
باÿالف

ريال عماني 
باÿالف

التركيز حسب القطاع

8,360 -36,940 30,735 23,808 2,508 شركات

- - 504 10,265 30,420 9,742 ا�فراد

7,444  - ----السيادية

7,982----بنوك

 12,250 54,228 41,000 37,444  7,982 15,804

التركيز حسب الموقع

15,804 4,004  37,444 41,000 54,228 12,250 الشرق ا�وسط

-82 -  -  -  - أوروبا

-42 -  -  -  - أميركا الشمالية

-3,854 -  -  -  - آسيا

 12,250 54,228 41,000 37,444  7,982 15,804

          

إدارة المخاطر المالية (تابع)           د 

مخاطر االئتمان (تابع)           د١ 

التركيزات (تتمة) د١-٦ 
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التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٨٢٢٠١٨

د٢  مخاطرالسيولة     

مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه النافذة صعوبة في الوفاء بارتباطاتها المتعلقة بالتزاماتها المالية التي تتم تسويتها عن طريق تقديم 

نقد أو أصل مالي آخر.

     

د٢-١ إدارة مخاطر السيولة 

إن منهج النافذة ¼دارة مخاطر السيولة هو التأكد، كّلما كان ذلك ممكنÚ، من أنه سيكون لديها على الدوام سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند 

حلول موعد استحقاقها، تحت الظروف العادية والصعبة، بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة با¼ضرار بسمعة البنك.

تتلّقى الخزينة المركزية للنافذة معلومات من وحدات ا�عمال ا�خرى بخصوص محفظة السيولة �صولها والتزاماتها المالية وتفاصيل التدفقات 

النقدية المتوقعة ا�خرى التي تنشأ من النشاط المستقبلي المتوقع، وتحتفظ الخزينة المركزية بمحفظة مكونة من أصول سائلة قصيرة ا�جل 

مكونة بشكل كبير من استثمارات أوراق مالية سائلة قصيرة ا�جل وتمويالت وسلفيات إلى البنوك وتسهيالت أخرى داخلية لدى البنوك لضمان 

االحتفاظ بسيولة كافية داخل البنك ككل، يتم الوفاء بمتطلبات سيولة وحدات ا�عمال من خالل التمويالت والسلفيات قصيرة ا�جل من الخزينة 

المركزية لتغطية أية تقلبات قصيرة ا�جل والتمويل على المدى الطويل لمعالجة أي متطلبات سيولة هيكلية، كما وضع البنك خطة سيولة 

طارئة شاملة ¼دارة السيولة بفعالية، وفي هذه العملية يجب بذل العناية الالزمة لضمان أن النافذة تلتزم بكافة لوائح البنك المركزي. 

تخضع جميع سياسات وإجراءات السيولة إلى المراجعة واالعتماد من جانب لجنة ا�صول وااللتزامات، يتم تقديم احتساب لفجوات السيولة عن 

استحقاق ا�صول وااللتزامات، تم إعداد الحسابات وفقÚ ¼رشادات الجهات التنظيمية.

     

معدل ا¼قراض وهو معدل إجمالي التمويالت والسلفيات إلى ودائع العمالء ورأس المال ويتم رصده على أساس يومي بما يتماشى مع ا¼رشادات 

التنظيمية، يتم داخليÚ تحديد معدل ا¼قراض على أساس أكثر تحفظÚ مما هو مطلوب بموجب اللوائح، كما تقوم النافذة أيضÚ بإدارة مخاطر 

السيولة لديها على أساس منتظم برصد معدل السيولة وهو معدل صافي ا�صول السائلة إلى إجمالي ا�صول على أساس شهري، لهذا 

الغرض فإن صافي ا�صول السائلة يعتبر على أنه يتضمن النقد وما يماثل النقد، واستثمارات الدين المصنفة بدرجة االستثمار التي يتوفر لها 

سوق نشط يتمتع بالسيولة.

كانت تفاصيل معدل ا¼قراض والسيولة المقدم عنه التقرير كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ على النحو التالي:

 2018

 معدل السيولة معدل ا�قراض 

8,32 ٪84,27 ٪المتوسط عن العام

11,14 ٪85,84 ٪الحد اàقصى عن العام 

3,30 ٪ 78,31 ٪الحد اàدنى عن العام

 2017

 معدل السيولة معدل ا¼قراض 

9,46 ٪84,87 ٪المتوسط عن العام

21,02 ٪85,44 ٪الحد ا�قصى عن العام 

2,37 ٪84,11 ٪الحد ا�دنى عن العام

يراقب البنك أيضÚ السيولة من خالل معدل تحوط السيولة وصافي معدل التمويل الثابت، ويعرض الجدول التالي المستويات الحالية لهذه المعدالت: 

إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

إدارة المخاطر المالية (تابع)           د 
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إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٢٨٣ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

31 ديسمبر 2017 31 ديسمبر 2018 

صافي معدل التمويل الثابتمعدل تحوط السيولة صافي معدل التمويل الثابتمعدل تحوط السيولة 

٪ 114,39٪ 113,09٪ 794,32٪ 216,66

يلخص الجدول أدناه قائمة استحقاق التزامات النافذة في تاريخ التقرير استنادâ إلى ترتيبات الدفع التعاقدية، تم تحديد االستحقاقات التعاقدية 

لúصول وااللتزامات على أساس الفترة المتبقية في تاريخ قائمة المركز المالي إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي وهي ال تأخذ في االعتبار االستحقاقات 

الفعلية كما هو مشار إليها في تاريخ الودائع المحتفظ بها لدى النافذة وتوّفر ا�موال السائلة.

د٢-٢ التعّرض لمخاطر السيولة

خالل ثالثة القيمة الدفترية
أشهر

من ٤ إلى ١٢ 
ñشهر

سنة واحدة إلى 
ثالث سنوات

أكثر من ثالث 
المجموعسنوات

2018
ريال عماني

با¦الف
ريال عماني 

با¦الف
ريال عماني 

با¦الف
ريال عماني

با¦الف
ريال عماني 

با¦الف
ريال عماني

با¦الف

133,37631,26374,56427,6134,207137,647ودائع وكالة

19,16819,168---19,168ودائع عمالء وحسابات أخرى

1,6551,655---1,655التزامات أخرى

154,19931,26374,56427,61325,030158,470

40,73640,985-40,98421336حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

195,18331,47674,60027,61365,766199,455

خالل ثالثة القيمة الدفترية
أشهر

من ٤ إلى ١٢ 
ñشهر

سنة واحدة إلى 
ثالث سنوات

أكثر من 
المجموعثالث سنوات

2017
ريال عماني

با¦الف
ريال عماني 

با¦الف
ريال عماني 

با¦الف
ريال عماني

با¦الف
ريال عماني 

ريال عماني با¦الفبا¦الف

98112,136 41,091  23,189 47,758 108,461ودائع وكالة

19,836---19,83619,836ودائع عمالء وحسابات أخرى

957---957957التزامات أخرى

129,25468,55123,18941,09198132,929

34,467---34,46734,467حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

163,721103,01823,18941,09198167,396

تقوم النافذة بإعداد تقرير فجوة السيولة لرصد مركز السيولة قصير ا�جل للنافذة لúصول وااللتزامات المدرجة بالريال الُعماني وللفترة الزمنية 

المستغلة أيضÚ، إن  االئتمان غير  التمويل وسبل  إعادة  أو  إعادة الشراء  ارتباطÚ بتوفر أدوات  الفجوة  المستحقة خالل شهر واحد، يجب تسوية 

.Úوجدت، يجب رفع تقرير عن قائمة السيولة قصيرة ا�جل إلى لجنة ا�صول وااللتزامات شهري

وبا¼ضافة إلى تدابير السيولة المذكورة أعاله، تراقب ”النافذة“ أيضÚ نسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي التمويل الثابت وفقÚ للجهة 

التنظيمية بما يتوافق مع معايير بازل ٣.

      

إدارة المخاطر المالية (تابع)           د 

مخاطرالسيولة (تابع)           د٢ 

إدارة مخاطر السيولة (تابع) د٢-١ 
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التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٨٤٢٠١٨

د٣ مخاطر السوق         

مخاطر السوق هي تلك المخاطر التي تنشأ من التغيرات في معدالت الربح ومعدالت صرف العمالت ا�جنبية وأسعار ا�سهم وأسعار السلع، 

الغرض من إدارة مخاطر السوق هو إدارة والسيطرة على التعّرض لمخاطر السوق في حدود معايير مقبولة في نفس الوقت الذي يتم فيه 

الحصول على أفضل عائد في ظل المخاطر.

د٣-١ مخاطر السوق في منتجات التمويل

تتضمن عقود التمويل بشكل رئيسي «مديونيات مرابحة» و«إجارة منتهية بالتمليك»، فيما يلي مخاطر السوق المتعلقة بالتمويل:

مديونيات المرابحة

في حالة ا�صل المملوك لمعاملة مرابحة وا�صل الذي يتم حيازته بشكل خاص ¼عادة البيع لعميل في معاملة مرابحة غير ملزمة لآلمر بالشراء، 

يتم معاملة ا�صل كمخزون للنافذة ويخضع لمخاطر ا�سعار.

ا�جارة المنتهية بالتمليك

في حالة الوعد غير الملزم لتأجير أصل تم حيازته أو محتفظ به بغرض تشغيل ا¼جارة أو ا¼جارة المنتهية بالتمليك، تتم معاملة هذا ا�صل كأصل 

مملوك للنافذة ويتعّرض لمخاطر ا�سعار منذ تاريخ حيازته وحتى تاريخ بيعه.

د٣-٢ قياس مخاطر السوق         

تقوم النافذة بشكل رئيسي بمزاولة نشاط عقود معدالت صرف العمالت ا�جنبية الفورية وعقود مبادلة العمالت، وحيث يتم أخذ المراكز بصورة 

رئيسية لتعامالت العمالء فإنه تم الحد من درجة تعقيدها بصورة أكبر، في ضوء ما ذكر أعاله، تقوم النافذة بقياس ورصد المخاطر عن طريق 

 âدوات مالية مشتقة معقدة بدرجة أكبر، يكون لديها نماذج وأساليب أكثر تعقيد� âوضع إطار من الحدود المطبقة، وحينما تبرم النافذة عقود

لقياس مخاطر السوق التي تساندها اÿلية المناسبة.

      
د٣-٣ إدارة مخاطر السوق         

تفصل النافذة في تعّرضها لمخاطر السوق بين المحافظ للمتاجرة ولغير المتاجرة، تتضمن محافظ المتاجرة جميع المراكز الناشئة من التقييم 

حسب السوق واتخاذ مراكز الملكية بجانب ا�صول وااللتزامات المالية التي تدار على أساس القيمة العادلة.     

 

فإن مركز صرف  بناًء على ذلك  المتاجرة،  إلى مجال  المركزية  الخزينة  النافذة من جانب  لدى  ا�جنبية  العمالت  يتم تحويل جميع مخاطر صرف 

النافذة  العمالت ا�جنبية لدى  المخاطر، وتتم مراقبة وإدارة مخاطر  إدارة  بالنافذة �غراض  المتاجرة  العمالت ا�جنبية يعامل كجزء من محفظة 

عن طريق تأسيس المكتب الوسيط لمراقبة مخاطر السوق، وتتم عملية إدارة هذه المخاطر من خالل وضع سياسة تطبيقية وإرساء إطار عمل 

بقوانين  ا¼خالل  تحليل  تقرير  العمالت،  بمراكز  المتعلقة  المخاطر  المراكز وتحليل  تقرير  التقارير مثل  رفع  بأدوات  التعامالت واالستعانة  لحدود 

المخاطر وتقرير ا¼خالل بالحد المسموح للمتعامل المالي. 

      

يتم تفويض السلطة الكلية لمخاطر السوق إلى لجنة ا�صول وااللتزامات، وتكون دائرة إدارة المخاطر مسؤولة عن وضع سياسات إدارة المخاطر 

المفصلة (التي تخضع إلى االعتماد من جانب لجنة ا�صول وااللتزامات ولجنة إدارة المخاطر بالمجلس)، تتم مراجعة سياسة مخاطر السوق بشكل 

دوري لتتماشى مع تطورات السوق.

إدارة المخاطر المالية (تابع)           د 

مخاطرالسيولة (تابع)           د٢ 

التعّرض لمخاطر السيولة (تابع) د٢-٢ 

ا¼فصاحات النظامية طبقÚ لقواعد بازل ٢ 
ولËطار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا¼سالمية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
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إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٢٨٥ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

التعّرض لمخاطر معدالت الربح      د٣-٤ 

مخاطر معدالت الربح هي ا�ثر المحتمل لعدم التوافق بين معدل العائدات على ا�صول والمعدل المتوقع للتمويل نظرâ لمصادر التمويل. تحدد 

ا¼دارة العليا مصادر التعّرض لمخاطر معدل الربح بناًء على هيكل الميزانية العمومية الحالي والمتوقع للنافذة، قد تنشأ مخاطر معدل الربح 

في النافذة نظرâ للمعامالت التالية:

• معامالت المرابحة

• معامالت الوكالة

• استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك 

• إجارة منتهية بالتمليك

• االستصناع

• الصكوك

• استثمارات المشاركة

تعتقد إدارة النافذة أنها ليست معرضة لمخاطر معدل ربح جوهرية حيث تتم عملية إعادة تسعير ا�صول وااللتزامات وحقوق حملة حسابات 

فإن  وبالتالي،  الربح،  اتفاقيات مشاركة  على  االستثمار  لحقوق حملة حسابات  الربح  توزيع  يعتمد  متماثلة،  فاصلة  زمنية  فترات  على  االستثمار 

النافذة غير معرضة �ية مخاطر معدالت ربح جوهرية.

إدارة المخاطر المالية (تابع)           د 

مخاطر السوق (تابع)           د٣ 
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التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٨٦٢٠١٨

مصادر مخاطر معدالت الربح

يمكن تصنيف مخاطر معدالت الربح المختلفة التي تواجهها النافذة إلى الفئات التالية:

• إعادة التسعير التي تنشأ من الفروق الزمنية في االستحقاق (المعدل الثابت) وإعادة التسعير (المعدل المتغير) لúصول وااللتزامات والمراكز 

خارج الميزانية العمومية، وحيث إن معدالت الربح تختلف، فإن عدم التوافق في إعادة التسعير يتسبب في تعرض إيرادات النافذة والقيمة 

االقتصادية ا�ساسية للنافذة لتقلبات غير متوقعة.

• مخاطر منحنى العائدات التي تنشأ من وجود آثار عكسية للتغيرات غير المتوقعة لمنحنى العائدات على ا¼يرادات و/أو القيمة االقتصادية 

ا�ساسية للنافذة.

مختلفة  أدوات  على  المدفوع  والمعدل  المسعرة  للمنتجات  المكتسب  للمعدل  التسوية  في  ناقص  ارتباط  من  تنشأ  التي  ا�ساس  مخاطر   •

با¼ضافة إلى خصائص إعادة التسعير المشابهة، عندما تتغير معدالت الربح، يمكن أن تنشأ هذه الفروقات من التغيرات غير المتوقعة في 

التدفقات النقدية وا�رباح الموزعة بين ا�صول وااللتزامات وا�دوات خارج الميزانية العمومية ذات فترات استحقاق أو تواتر إعادة تسعير مشابه. 

• تشير مخاطر نقل المخاطر التجارية لضغط السوق لدفع عائدات تتخطى المعدل المكتسب على ا�صول الممولة من قبل االلتزامات، عندما 

يكون العائد على ا�صول متدنيÚ بمقارنته مع معدالت المنافسين.

استراتيجية مخاطر معدالت الربح

تنشأ مخاطر معدالت الربح من احتمالية تأثير التغيرات في معدالت الربح على الربحية المستقبلية أو القيم العادلة لúدوات المالية، والنافذة 

معرضة لمخاطر معدالت الربح نتيجة لعدم التطابق أو الفجوات في مبالغ ا�صول وااللتزامات وا�دوات خارج الميزانية العمومية والتي تستحق أو 

يعاد تسعيرها في فترة معينة، تدير النافذة المخاطر من خالل استراتيجيات إدارة المخاطر.

معدل الربح الفعلي (العائد الفعلي) �داة مالية نقدية هو المعدل الذي عند استخدامه في احتساب قيمة حالية ينتج عنه القيمة الدفترية 

لúداة، المعدل هو معدل سابق �داة ذات معدل ثابت مدرجة بالقيمة المهلكة ومعدل حالي �داة ذات معدل عائم أو أداة مدرجة بالقيمة 

العادلة.

أدوات قياس مخاطر معدالت الربح

النافذة  الفروق الحسابية بين ا�صول وااللتزامات ذات الحساسية للربح لمجال عمل  النافذة تحليل فجوات إعادة التسعير الذي يقيس  تراقب 

بشروط مطلقة.

المراقبة وا�بالغ عن مخاطر معدالت الربح

طبقت النافذة أنظمة معلومات لمراقبة مخاطر معدالت الربح والسيطرة عليها وا¼بالغ عنها، تقدم التقارير على أساس زمني للجنة التنفيذية 

ومجلس ا¼دارة للمكتب الرئيسي.  

إن وجدت،  واالستثناءات،  الفجوات  نتائج حدود  مراجعة  الوحدة  وتتولى هذه  الحدود بشكل منتظم،  وااللتزام هذه  المخاطر  تراقب وحدة 

المعتمدة  التنفيذية وفقÚ لمقاييس الصالحيات  إجراءات تصحيحية والتي تعتمد من قبل لجنة ا�صول وااللتزامات واللجنة  باتخاذ  وتوصي 

المجلس. من قبل 
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إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٢٨٧ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

    
د٣-٥ التعّرض لمخاطر معدالت الربح- المحافظ لغير المتاجرة 

كان مركز حساسية الربح للنافذة استنادâ إلى ترتيبات إعادة التسعير التعاقدية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ على النحو التالي:  

معدل الربح 
الفعلي

خالل ثالثة 
أشهر

من ٤ إلى ١٢ 
ñشهر

أكثر من عام 
واحد

غير معّرض لمخاطر 
ا�جماليمعدل الربح

السنوي
٪ 

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

اàصول

8,7378,737- - -  نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

9599,830-- 8,871 2٫53 مستحقات من بنوك ومؤسسات مالية

13,36313,363-- -5٫77 مديونيات مرابحة

57,049-34,606- 5٫2022,443 إجارة منتهية بتمليك

73,904-59,919- 5٫4113,985 استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك

35,311-30,796- 4٫944,515 مشاركة متناقصة

20,944-20,944- -4٫78 استثمارات أوراق مالية

1,1261,126--- أصول ثابتة

2,4012,401--- أصول أخرى

146,26526,586222,665-49,814إجمالي اàصول

االلتزامات وحقوق المساهمين

133,376 -33,71996,1973,460 3٫67 ودائع وكالة

19,168 19,168---الحسابات الجارية للعمالء

1,655 1,655--- التزامات أخرى

154,199 33,71996,1973,46020,823 إجمالي االلتزامات 

40,984 - - - 40,984 1٫75 حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

لحسابات  الملكية  وحقوق  االلتزامات  مجموع 
195,183 20,823 3,460 96,197 74,703 االستثمار غير المقيدة

142,8055,763(96,197)(24,889)إجمالي فجوة حساسية معدل الربح

21,71927,482(121,086)(24,889)الفجوة التراكمية لحساسية معدل الربح
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التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٨٨٢٠١٨

معدل الربح
أكثر من عام من ٤ إلى ١٢ شهرâخالل ثالثة أشهرالفعلي

واحد

غير معّرض 
لمخاطر معدل 

الربح
ا¼جمالي

السنوي
٪

ريال عماني
باÿالف

ريال عماني
باÿالف

ريال عماني 
باÿالف

ريال عماني 
باÿالف

ريال عماني 
باÿالف

في ٣١ ديسمبر ٢٠١7

اàصول

 15,222 15,222 --- نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

 7,982 282 --7,700 1٫51 مستحقات من بنوك ومؤسسات مالية

 12,250 12,250 ---6٫23 مديونيات مرابحة

 54,228 -18,425 25,957 9,846 4٫95 إجارة منتهية بتمليك

 41,000 -6,992 26,350 7,658 5٫34 استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك

 37,444 -- 17,090 20,354 4٫93 مشاركة متناقصة

 15,804 --15,804 4٫60 استثمارات أوراق مالية

 1,097 1,097 ---أصول ثابتة

 1,173 1,173 ---أصول أخرى

 186,200 30,024 25,417 85,201 45,558 إجمالي اàصول

االلتزامات وحقوق المساهمين

 108,461 -38,241 22,659 47,561 3٫14ودائع وكالة

 19,836 19,836 ---الحسابات الجارية للعمالء

 957 957  - - -التزامات أخرى

 129,254 20,793 38,241 22,659 47,561 إجمالي االلتزامات 

 34,467 ---34,467 2٫08حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

الملكية  وحقوق  االلتزامات  مجموع 
 163,721 20,793 38,241 22,659 82,028 لحسابات االستثمار غير المقيدة

 23,019 9,771 (12,824)62,542 (36,470)إجمالي فجوة حساسية معدل الربح

 25,869 23,019 13,248 26,072 (36,470)الفجوة التراكمية لحساسية معدل الربح
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إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٢٨٩ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

د٣-٦ مخاطر العملة

مخاطر العمالت هي المخاطر التي تنشأ من تقّلب قيمة ا�داة المالية بسبب التغيرات في معدالت صرف العمالت ا�جنبية، قام مجلس ا¼دارة 

بوضع حدود للمراكز المفتوحة الكلية وللمراكز المفتوحة لكل عملة، تتضمن حدود المراكز المفتوحة مراكز مفتوحة مبيتة ومراكز مفتوحة 

الحدود  إطار  في  المراكز  على  المحافظة  لضمان  التحوط  استراتيجيات  استخدام  ويتم  يومي  نحو  على  المفتوحة  المراكز  رصد  يتم  لحظية، 

الموضوعة، لدى النافذة صافي التعّرض التالي للمخاطر بالعمالت ا�جنبية:

2018

اàصول
 االلتزامات وحسابات

صافي اàصولاالستثمار غير المقيدة

148,57968,72479,855ريال عماني

(10,766)72,99183,757دوالر أمريكي

1,7201,7164يورو

7141713درهم إماراتي

14-14جنيه إسترليني

2017

 االلتزامات وحساباتاàصول
صافي اàصولاالستثمار غير المقيدة

46,197 144,26368,066ريال عماني

(19,827)41,35761,184دوالر أمريكي

76175يورو

9541953درهم إماراتي

89287جنيه إسترليني

النقدية، يقوم  المالي وتدفقاتها  السائدة على مركزها  ا�جنبية  العمالت  التقلبات في أسعار صرف  التعّرض للمخاطر ÿثار  النافذة بأخذ  تقوم 

المجلس بوضع الحدود لمستوى التعّرض للمخاطر حسب العملة و¼جمالي المراكز الليلية واليومية التي يتم رصدها على نحو يومي.

تعتبر التغيرات في أسعار العمالت ا�جنبية غير المتكافئة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ و ٢٠١٧ على صافي ا�صول ضئيلة.

د٤ المخاطر التشغيلية

أو  للبنك  الداخلية  العمليات  فشل  أو  كفاية  عدم  عن  الناشئة  المباشرة  غير  أو  المباشرة  الخسارة  مخاطر  بأنها  التشغيلية  المخاطر  تعرف 

وتقنياتها  النافذة وموظفيها  بعمليات  أسباب مرتبطة  لعدة   âالتشغيلية نظر المخاطر  تنشأ  الخارجية،  العوامل  أو من  وا�نظمة  الموظفين 

وبنيتها التحتية ومن ا�حداث الخارجية وال تتضمن مخاطر غير مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة.

إيجابيات  اتباع  تم  الرئيسي،  المركز  قبل  من  المعتمدة  كتلك  التشغيلية  المخاطر  من  للتخفيف  مشابهة  وإجراءات  سياسات  النافذة  تبنت 

عمليات المركز الرئيسي وبنيته التحتية في إطار االلتزام با¼طار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا¼سالمية، وتعد السياسات حول العمليات التالية 

مشابهة لسياسات المركز الرئيسي:

• تعقب أحداث الخسارة والمخاطر المحتملة.

• ا¼بالغ عن الخسائر والمؤشرات والسيناريوهات على أساس منتظم.

• مراجعة التقارير المشتركة من قبل مدراء المخاطر والمدراء المباشرين.
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التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٩٠٢٠١٨

عالوًة على ذلك، لدى النافذة موظف متفرغ مسؤول عن االلتزام بالشريعة ويتولى مسؤولية ضمان االلتزام با¼طار التنظيمي والرقابي للصيرفة 

ا¼سالمية ومبادئ الشريعة والقوانين والتنظيمات ا�خرى المعتمدة.

يتم تطبيق مختلف الحدود على عناصر قاعدة رأس المال، يجب أن ال يتجاوز مبلغ االستثمارات المبتكرة في الفئة - ١ نسبة ١٥ في المائة من 

إجمالي رأسمال الفئة - ١ ويجب أن ال يزيد رأس المال المؤهل في الفئة - ٢ على الفئة - ١ كما يجب أن ال تزيد التمويالت والسلفيات �جل الثانوية 

المؤهلة على ٥٠ في المائة من رأسمال الفئة - ١،  كما أن هناك قيودâ على مبلغ إجمالي مخّصصات االنخفاض في القيمة المجمعة واحتياطي 

المال  رأس  من  ا�خرى  الخصومات  تتضمن   ،٢- الفئة  رأسمال  من  كجزء  إدراجها  يتم  التي  االستثمار  مخاطر  واحتياطي  ا�رباح  معادلة 

وبعض  النافذة  رأسمال  في  واالستثمارات  النظامي  التجميع  ضمن  إدراجها  يتم  ال  تابعة  شركات  في  لالستثمارات  الدفترية  القيم 

ا�خرى. التنظيمية  البنود 

يتم تصنيف العمليات التشغيلية للنافذة على أنها إما تندرج ضمن مجال متاجرة أو مجال أعمال مصرفية ويتم تحديد ا�صول مرجحة بالمخاطر 

وفقÚ للمتطلبات المحددة التي تسعى لعكس المستويات المختلفة للمخاطر المصاحبة لúصول واالنكشافات للمخاطر خارج الميزانية العمومية، 

حيث ال توجد أي بيانات عن الثالث سنوات السابقة حسبما هو مطلوب طبقÚ لمنهج المؤشر ا�ساسي الحتساب رأس المال لمخاطر التشغيل، 

وسياسة النافذة هي االحتفاظ بقاعدة رأسمال قوية.

  

واالنكشافات  العمومية  الميزانية  المال وأصول  رأس  بين  يربط  الذي  لúصول  المخاطر  المال هو معدل  رأس  لقياس كفاية  الدولي  المعيار  إن 

للمخاطر خارج الميزانية العمومية مرجحÚ وفقÚ لنطاق واسع من المخاطر.

د٥ مخاطر تجارية متنقلة

تشير المخاطر التجارية المنتقلة لحجم المخاطر التي تحّول للمساهمين للتخفيف من تحمل حامل حساب االستثمار بعض أو كافة المخاطر التي 

يتعرضون لها تعاقديÚ في عقود المضاربة. 

ضمن عقود المضاربة (مشاركة الربح وتحمل الخسارة)، يتعّرض حملة حسابات االستثمار غير المقيدة �ثر إجمالي للمخاطر الناشئة من ا�صول 

التي يستثمرون أموالهم فيها، ولكن نافذة صحار ا¼سالمي تدير هذه المخاطر من خالل المخاطر التجارية المنتقلة. 

نافذة صحار ا¼سالمي  أرباح  ا�رباح وبتسوية حصة  المخاطر بتشكيل واستخدام عدة احتياطيات مثل احتياطي معادلة  يتم تحقيق مشاركة 

لتسهيل العائدات مستحقة الدفع لحملة حسابات االستثمار من التعّرض لتذبذب في إجمالي العائدات الناشئ عن المخاطر البنكية وبالتالي 

للتمكين من دفع العائدات التنافسية في السوق. 

تدير نافذة صحار ا¼سالمي المخاطر التجارية المنتقلة كما هو محدد في سياسة توزيع ا�رباح، تتنازل النافذة عن أتعابها في حالة حدوث المخاطر 

التجارية المنتقلة، تدير النافذة معدالت الربح مع النوافذ ا¼سالمية ا�خرى والبنوك ا¼سالمية/ التجارية التي تعمل في السلطنة.
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٢٩١ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

إدارة رأس المال  د٦ 
  

د٦-١ رأس المال النظامي  

تقوم الجهة الرقابية ا�ساسية للنافذة وهي البنك المركزي الُعماني بوضع ورصد متطلبات رأس المال للنافذة في مجمله، لتنفيذ المتطلبات 

الحالية لرأس المال يتطلب البنك المركزي الُعماني في الوقت الحالي االحتفاظ بالنسبة المقررة ¼جمالي رأس المال إلى إجمالي ا�صول المرجحة 

بالمخاطر، تقوم النافذة باحتساب متطلبات رأس المال بالنسبة لمخاطر السوق ومخاطر التشغيل استنادâ إلى النموذج الموضوع من جانب 

البنك المركزي الُعماني كما يلي:

  

• جهات سيادية - ال شيء بالنسبة لسلطنة عمان 

• النافذة – المخاطر المرجحة بناًء على مؤسسات تقييم االئتمان الخارجية المعتمدة من قبل البنك المركزي العماني.

• تمويالت ا�فراد والشركات- وفقÚ لعوامل تحويل االئتمان والمخاطر المرجحة التي حددها البنك المركزي العماني.

• البنود خارج الميزانية العمومية -  حسب عوامل تحويل االئتمان والمخاطر المرجحة حسب البنك المركزي الُعماني.

يتم تصنيف رأس المال النظامي للنافذة إلى ثالث فئات: 

  

• رأسمال الفئة - ١ ويتضمن رأس المال الُمعين واالحتياطيات وا�رباح المحتجزة وا�صول غير الملموسة والتسويات التنظيمية ا�خرى المتعلقة 

بالبنود الواردة في حقوق الملكية ولكن تتم معاملتها بصورة مختلفة بالنسبة �غراض كفاية رأس المال.

• رأسمال الفئة - ٢ ويتضمن مخّصصات انخفاض القيمة المجمعة المؤهلة.
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واالنكشافات  العمومية  الميزانية  المال وأصول  رأس  بين  يربط  الذي  لúصول  المخاطر  المال هو معدل  رأس  لقياس كفاية  الدولي  المعيار  إن 

للمخاطر خارج الميزانية العمومية مرجحÚ وفقÚ لنطاق واسع من المخاطر.

تم حساب معدل المخاطر لúصول طبقÚ ¼رشادات كفاية رأس المال الخاصة بالنافذة �جل بنك التسويات الدولية كما يلي:

20182017

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني
باÿالف

رأس المال الفئة - ١

25,00021,000رأس المال الُمعين

134134احتياطي قانوني

988988احتياطي عام

1,360897أرباح محتجزة

27,48223,019ا�جمالي 

رأس المال الفئة - ٢

1,5101,635مخّصص انخفاض القيمة على أساس المحفظة

1,5101,635ا�جمالي

28,99224,654مجموع رأس المال النظامي

اàصول المرجحة بالمخاطر

197,310154,344مخاطر االئتمان والسوق للنافذة

7,7795,413المخاطر التشغيلية

205,090159,751مجموع اàصول المرجحة بالمخاطر

معدل كفاية رأس المال

15،43 %14،14 ٪مجموع رأس المال النظامي معبر عنه كنسبة مئوية من إجمالي ا�صول المرجحة بالمخاطر

14،41 %13،40 ٪مجموع رأسمال الفئة - ١ معبر عنه كنسبة مئوية من إجمالي ا�صول المرجحة بالمخاطر

يتم احتساب معدل كفاية رأس المال الموضحة أعاله وفقÚ لمعايير بازل ٢ المطبقة من قبل البنك المركزي الُعماني وا¼طار التنظيمي والرقابي 

للصيرفة ا¼سالمية.    

معلومات قطاعية         د٧ 

تنفذ أنشطة النافذة كوحدة واحدة، يتم رفع التقارير لËدارة حسب وحدة العمل، تعمل النافذة في سلطنة ُعمان فقط وبالتالي لم يتم عرض 

معلومات قطاعية جغرافية.

إفصاحات أخرى د٨ 

فيما يلي ا¼فصاحات ا¼لزامية المطلوبة بموجب إطار الخدمات المصرفية التنظيمية ا¼سالمية:

لم يتم خلط ا�موال. 

• كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، هناك مبلغ قيمته ٣٨٢ ألف ريال عماني مستحق إلى المركز الرئيسي.

• قام المركز الرئيسي خالل السنة بتخصيص تكلفة بمبلغ قدره ٦٤١ ألف ريال (٢٠١٧ : ٢٥٨ ألف ريال عماني) لصالح الخدمات المشتركة. 

• لم يتم تحويل أي مبلغ إلى الصندوق الخيري خالل السنة.

• المكافآت وأتعاب حضور الجلسات المقترحة لمجلس الرقابة الشرعية هي كالتالي:

إدارة المخاطر المالية (تابع)           د 
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إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٢٩٣ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

المكافآت
أتعاب حضور 

الجلسات
المجموع

ريال عمانيريال عمانيريال عماني

15,400١،٥٤٠١٦،٩٤٠الدكتور حسين حامد حسان

11,550١،٥٤٠١٣،٠٩٠الدكتور مّدثر صديقي

7,700١،٥٤٠٩،٢٤٠الشيخ عزان بن ناصر بن فرفور العامري

7,700١،٥٤٠٩،٢٤٠الشيخ فهد بن محمد الخليلي 

42,350٦،١٦٠٤٨،٥١٠
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ا�فصاح التنظيمي - 
ُصحار ا�سالمي
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ًأكثر إثراًءأكثر إثراء
نقـــدم مـــا يهـــم الزبائـــن فـــي 

مباشـــر. بشـــكل  عالمهـــم 
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التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٩٦٢٠١٨

صحار ا�سالمي 
(نافذة الصيرفة ا�سالمية لبنك صحار الدولي ش.م.ع.ع.)
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ا�فصاحات النظامية طبق� لقواعد بازل ٢ 
ول�طار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا�سالمية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٢٩٧ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

مقدمة  .١

يمارس بنك صحار ش.م.ع.ع. (المركز الرئيسي) وفقÚ لترخيص الصيرفة ا¼سالمية الصادر عن البنك المركزي العماني بتاريخ ٣٠ أبريل ٢٠١٣ أعمال 

الصيرفة ا¼سالمية وأنشطة المتاجرة المالية ا�خرى وفقÚ لقواعد ومبادئ الشريعة ا¼سالمية تحت اسم ”صحار ا¼سالمي“ (النافذة)، تدرج مجموعة 

منفصلة من البيانات المالية في البيانات المالية الموحدة للبنك.

تم وضع ا¼فصاحات التالية وفقÚ لËطار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا¼سالمية الصادر عن البنك المركزي العماني، تهدف هذه ا¼فصاحات إلى 

المخاطر وعمليات  إدارة  تقديم معلومات نوعية وكمية مهمة للمشاركين بالسوق عن تعّرض نافذة صحار ا¼سالمي للمخاطر واستراتيجيات 

كفاية رأس المال، لم تعمل النافذة ككيان قانوني مستقل.

للصيرفة  والرقابي  التنظيمي  ا¼طار  الواردة في  التوجيهية  للمبادئ   Úوالبنك، ومع ذلك، ووفق النافذة  بين  ا�موال  تحويل  توجد قيود على  ال 

ا¼سالمية (IBRF)، ال ُيسمح للنافذة بوضع أموال لدى البنك.

الشركات التابعة واالستثمارات الهامة  .٢

صحار ا¼سالمي هو نافذة مملوكة بالكامل لبنك صحار.

مكونات رأس المال وحامل حساب استثمار غير مقيد  .٣

كما هو مطلوب وفقÚ للبندين ٣-٥-١-٢ و ٣-٥-١-٣ من المادة ١- بعنوان ”متطلبات الترخيص“ لËطار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا¼سالمية 

واحتسابه  ا¼سالمية  الصيرفة  لنافذة  عماني  ريال  مليون   ٢٥ بتخصيص  الرئيسي  المكتب  قام  العماني،  المركزي  البنك  عن  الصادر  (”ا¼طار“) 

كرأسمال مخصص، وفقÚ لËطار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا¼سالمية؛ على النوافذ أن تحافظ على الحد ا�دنى من ١٠ مليون ريال عماني كرأس 

المال المخصص.

٢٠١٨٢٠١٧

ريال عماني باÿالفريال عماني باÿالف

رأسمال الفئة - ١

٢٥,٠٠٠٢١,٠٠٠رأس المال المخصص

١٣٤١٣٤ احتياطي قانوني

٩٨٨٩٨٨ االحتياطي العام 

١,٣٦٠٨٩٧أرباح محتجزة

٢٧,٤٨٢٢٣,٠١٩ا�جمالي 

رأسمال الفئة - ٢

١,٥١٠١,٦٣٥مخصص انخفاض القيمة على أساس المحفظة

١,٥١٠١,٦٣٥ا�جمالي

٢٨,٩٩٢٢٤,٦٥٤إجمالي رأس المال النظامي

٤٠,٩٨٤٣٤,٤٦٧أسهم حامل حساب االستثمار

لم تحتفظ النافذة بأي موازنات أرباح واحتياطي مخاطر االستثمار.
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التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٩٨٢٠١٨

كفاية رأس المال  .٤

إن معدل كفاية رأس المال محتسب وفقÚ ¼رشادات ا¼طار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا¼سالمية، حيث ينص على أن الترخيص ينبغي أن يلتزم 

بمعدل كفاية رأس المال وقدره ١١٪٪ كحد أدنى.

تضع الجهة التنظيمية الرئيسية للنافذة – البنك المركزي العماني – وتراقب متطلبات رأس المال للنافذة ككل.

كما هو مطلوب وفقÚ للبندين ٣-٥-١-٢ و ٣-٥-١-٣ من المادة ١- بعنوان ”متطلبات الترخيص“ لËطار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا¼سالمية، 

خصص المكتب الرئيسي ٢٥ مليون ريال عماني للنافذة كرأسمال مخصص.

البنك مقابل مخاطره، لجنة ا�صول وااللتزامات هي  العليا بتقييم رأسمال  المال وتقوم ا¼دارة  البنك عملية داخلية لتقييم كفاية رأس  ولدى 

المسؤولة عن تقييم كفاية رأس المال على أساس توقعات أعمال الربع التالي ومحفظة المخاطر المتوقعة.

ريال عماني با¦الفا�جمالي ومعدل رأسمال الفئة اàولى واàصول المرجحة بالمخاطر 

البيانالرقم

اàصول صافي اàرصدةمجمل اàرصدة
المرجحة بالمخاطر

اàصول(القيمة الدفترية)@(القيمة الدفترية)

٢٢٤,٣٦٣٢٢٢,٦٦٥١٦١,٩٥٦البنود بالميزانية العمومية١

٤٢,١٩٥٤٢,١٩٥٢٨,١٢٩البنود خارج الميزانية العمومية٢

-  - - أدوات مشتقة ٣

٢٦٤,٨٦٠١٩٠,٠٨٥-إجمالي لمخاطر االئتمان٤

٧,٢٢٥--اàصول المرجحة بالمخاطر - مخاطر السوق٥

٧,٧٧٩اàصول المرجحة بالمخاطر – مخاطر العمليات٦

٢٦٤,٨٦٠٢٠٥,٠٩٠إجمالي اàصول المرجحة بالمخاطر٧

٢٧,٤٨٢رأس المال الفئة ا�ولى ٨

١,٥١٠رأس المال الفئة الثانية٩

-رأس المال الفئة الثالثة١٠

٢٨,٩٩٢إجمالي رأس المال النظامي١١

٢٢,٨١٠متطلبات رأس المال لمخاطر االئتمان١١-١

٨٦٧متطلبات رأس المال لمخاطر السوق١١-٢

٩٣٤متطلبات رأس المال لمخاطر العمليات١١-٣

٢٤,٦١١إجمالي رأس المال المطلوب١٢

13،40 %معدل رأسمال الفئة اàولى١٣

 ١٤،١٤ %إجمالي معدل رأس المال ١٤

 بالصافي من المخّصصات @

ا¼فصاحات النظامية طبقÚ لقواعد بازل ٢ 
ولËطار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا¼سالمية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
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ا�فصاحات النظامية طبق� لقواعد بازل ٢ 
ول�طار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا�سالمية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٢٩٩ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

ا¼فصاح عن متطلبات رأس المال وفقÚ لفئات المخاطر المختلفة لكل عقد تمويل متوافق مع الشريعة ا¼سالمية،

ريال عماني با¦الف

اàصول المرجحة  متطلبات رأس المال
بالمخاطر    

١,٤٧٦ ١٣,٤١٨ مديونيات المرابحة

٣,٥٤٢ ٣٢,١٩٩ إجارة منتهية بالتمليك

٧,٢٢٠ ٦٥,٦٣٩ استصناع تتبعه ا¼جارة المنتهية بالتمليك

٤,٠١٥ ٣٦,٤٩٦ المشاركة المنخفضة

٢٤٧ ٢,٢٤٧ إيداعات لدى البنوك

٨٨١ ٨,٠٠٨ االستثمارات

٤٣٤ ٣,٩٤٩ ا�خرى

٣,٠٩٤ ٢٨,١٢٩ خارج الميزانية العمومية

٢٠,٩٠٩ ١٩٠,٠٨٥  

٢,٣٦٤ ٢١,٤٨٨ URIA من ا�صول المرجحة بالمخاطر أعاله ا�صول الممولة من قبل

يتم التعامل مع ا�صول الممولة من قبل URIA على قدم المساواة لجميع ا�صول ا�خرى فيما يتعلق بحساب كفاية رأس المال.

صافي التعّرض بعد تخفيف المخاطر الخاضع للنهج الموحد هو كما يلي:

ريال عماني با¦الف  

تعّرض ا�صول المرجحة 
بالمخاطر - المنهج الموحد التعّرض

 

- ٢١,٢٨٦ السيادية - تحمل ٠ ٪ 

- البنوك

١,٧٦٧ ٨,٨٣٥       تحمل 20 ٪

٤٨١ ٩٦١       تحمل ٥٠ ٪

- - الشركات

٦٣٨ ٨٥١      تحمل ٧٥ ٪ 

١٠,٥٩٥ ١٠,٥٩٥      تحمل ١٠٠ ٪

١٩,١٤٨ ١٩,١٤٨ التجزئة - تحمل ١٠٠ ٪ 

١٧,٩٦٣ ٥١,٣٢٣ المطالبات المضمونة بعقارات سكنية - تحمل ٣٥ ٪

١٠٧,٠٨٧ ١٠٧,٠٨٧ المطالبات المضمونة بعقارات تجارية - تحمل ١٠٠ ٪ 

٣٢٨ ٣٢٨ القروض المتعثرة السداد -  تحمل ١٠٠ ٪ 

٣,٩٤٩ ٣,٩٤٩ صور أخرى - تحمل ١٠٠ ٪ 

١٦١,٩٥٦ ٢٢٤,٣٦٣ المجموع في الميزانية العمومية

البنود خارج الميزانية العمومية

٦,١٥٤ ١٢,٣٣٦      تحمل ٥٠ ٪

٢١,٩٧٥ ٢٩,٨٥٩      تحمل ١٠٠ ٪

٢٨,١٢٩ ٤٢,١٩٥

١٩٠,٠٨٥ ٢٦٦,٥٥٨ إجمالي الدفتر المصرفي

إفصاحات حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار  .٥

يعمل حاملو حسابات االستثمار (المودعون) في تمويل أنشطة النافذة على أساس تحمل الربح والخسارة بصفة رب المال (مستثمر) بموجب 

ا¼فصاحات النظامية طبقÚ لقواعد بازل ٢ 
ولËطار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا¼سالمية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

Arabic.indd   299 3/25/19   11:04 AM



التقرير السنوي لصحار الدولي ٣٠٠٢٠١٨

عقد مرابحة والذي ينظم العالقة بين حملة الحسابات والطرف المرخص.

لدى النافذة حملة حسابات استثمار غير مقيدة فقط.

 

حامل حساب االستثمار غير المقيد    ٥-١

حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار بموجب المضاربة، وهي شكل من أشكال الشراكة يقوم فيه طرفان أو أكثر بتأسيس شركة (شركة 

الشركاء  أو  اÿخر  الشريك  بينما يساهم  (المضارب) بجهوده  أكثر  أو  واحد  بحيث يساهم شريك  ا�رباح بنسب متفق عليها  لمشاركة  العقد) 

اÿخرون (رب المال) بالموارد المالية، يطلق على الطرف ا�ول "مضارب" بينما يطلق على الطرف الثاني "رب المال".

 

قواعد وهيكلية المضاربة والمبادئ الشرعية الرئيسية   ٥-٢

١، المضاربة هي ترتيب يساهم فيه طرف (يدعى رب المال) بماله والطرف اÿخر (المضارب) بمجهوده لمشاركة ا�رباح الناتجة من استثمار 

تلك ا�موال بأسلوب متفق عليه.

٢، يمكن أن يكون المضارب شخصÚ طبيعيÚ أو مجموعة من ا�شخاص أو كيانÚ قانونيÚ أو شركة.

٣، يقدم رب المال استثماره بشكل نقدي أو عيني، عدا عن الذمم المدينة، وفق تقييم متفق عليه، ويوضع هذا االستثمار تحت التصرف 

المطلق للمضارب.

٤، ينحصر تنفيذ أعمال المضاربة في المضارب ضمن إطار التفويض الممنوح له في اتفاقية المضاربة.

٥، يتم تقسيم ا�رباح وفق الحصص الثابتة المتفق عليها في وقت إبرام العقد وال يحق �ي طرف الحصول على مبلغ محدد مسبقÚ كربح 

أو تعويض.

٦، يتحمل رب المال وحده الخسائر المالية الناجمة عن المضاربة إال إذا ثبت ارتكاب المضارب للغش أو ا¼همال أو إساءة التصّرف المتعمدة أو 

بما يخالف التفويض الممنوح له.

آلية توزيع اàرباح بين المساهمين والمودعين في صحار ا�سالمي ضمن الوعاء المشترك  ٥-٣

تبين هذه اÿلية لتوزيع ا�رباح اÿلية المتوافقة مع الشريعة ا¼سالمية لتوزيع صافي ا�رباح على أموال المساهمين وأموال المودعين، والتي يتم 

تجميعها معÚ في وعاء مشترك يطلق عليه اسم (رأسمال المضاربة المشترك).

يحتسب صافي الربح بموجب المعادلة التالية: 

 

حيث:

”N“ يعني صافي الربح.

”G“ يعني إجمالي الربح.

”E“ يعني المصروفات المباشرة فيما يتعلق با�نشطة (”المصروفات المباشرة“). 

”D“ يعني استهالك ا�صول االستثمارية (”ا�صول االستثمارية“) في الوعاء المشترك. 

”P“ يعني مخصص الحسابات المعدومة والمشكوك في تحصيلها.

لم يتم خالل العام تخصيص أي مصروفات أو مخّصصات للوعاء المشترك.

حسابات حملة حسابات االستثمار غير المقيد هي أموال يستثمرها العمالء بطريقة المضاربة لتشكيل وعاء من ا�موال، يتم جمع أموال حملة 

حسابات االستثمار غير المقيد مع أموال البنك لالستثمار، وال تمنح ا�ولوية �ي طرف �غراض االستثمارات وتوزيع ا�رباح.

ا¼فصاحات النظامية طبقÚ لقواعد بازل ٢ 
ولËطار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا¼سالمية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
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٣٠١ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

يتم تخصيص صافي الربح للمشاركين في الوعاء بناء على حسابات المتوسط المرجح. 

عامل المشاركة، يتم تحديد ا�وزان أو نسب مشاركة ا�رباح من قبل إدارة البنك وتعريف المستثمرين بها قبل بداية الشهر، يحتسب رصيد 

المتوسط المرجح في نهاية الفترة من خالل ضرب عامل المشاركة بمتوسط الرصيد للفترة.

رسوم المضاربة  ٥-٣-١

تخصم رسوم المضاربة من الربح المخّصص وفقÚ للنسبة المتفق عليها مسبقÚ بموافقة مجلس الرقابة الشرعية ويتم إبالغ العمالء بها من خالل 

الموقع ا¼لكتروني أو ا¼عالنات في الفروع، وتكون ثابتة في مرحلة البداية كما يلي: 

المودعون - حتى 30 ٪٪  البنك - حتى 70 ٪٪  

خالل العام لم يتم تغيير في النسب من مجلس الرقابة الشرعية للنافذة ويمكن للبنك إنشاء احتياطيات وفق ما تسمح به الشريعة والبنك 

المركزي العماني �غراض إيصال العوائد للمستثمرين وإدارة المخاطر، وهناك نوعان من االحتياطيات مسموح بهما هما احتياطي مساواة ا�رباح 

واحتياطي مخاطر االستثمار،  أما النافذة فهي ال تحتفظ بأي احتياطيات.

احتياطي مساواة اàرباح   ٥-٣-٢

حسابات  لحملة  المدفوعة  العوائد  لتسهيل  توفيرها  يتم  المرابحة  دخل  إجمالي  من  مستخلصة  مبالغ  من  ا�رباح  مساواة  احتياطي  يتكون 

االستثمار والمساهمين، وهي تتكون من جزء مخصص لحملة حسابات االستثمار وجزء للمساهمين.

يطبق ا�ساس المستخدم في حساب المبالغ التي سيتم تخصيصها وفقÚ لتوجيهات مجلس الرقابة الشرعية. 

احتياطي مخاطر االستثمار   ٥-٣-٣

يتم إنشاء هذا االحتياطي من حصة المودعين في ا�رباح من جزء صافي ا�رباح في الوعاء المشترك، الغرض من هذا االحتياطي هو خصم نتيجة 

الخسائر المستقبلية، يتم استثمار الرصيد المتوفر في حساب االحتياطي في الوعاء المشترك وتضاف ا�رباح المتحققة من استثمار هذا الرصيد 

في حساب االحتياطي. 

يطبق ا�ساس المستخدم في حساب المبالغ التي سيتم تخصيصها وفقÚ لتوجيهات مجلس الرقابة الشرعية.

يهدف هذا االحتياطي إلى توفير عائد مناسب ومنافس للمودعين في حال وقوع ظروف غير اعتيادية معينة أو انخفاض العائد التي يتوقعها 

المودعون، يتم التصرف بمبلغ االحتياطي بناء على موافقة مسبقة من مجلس الرقابة الشرعية.

في حال عدم كفاية رصيد حساب االحتياطي لمواجهة المنافسة، يحق للمساهمين منح جزء من حصتهم في ا�رباح للمودعين بموافقة مجلس 

الرقابة الشرعية.

المحول من أو إلى احتياطي مساواة اàرباح   ٥-٣-٤

ربح  إجمالي  من  الشرعية  الرقابة  مجلس  يحددها  حيث  داخلية  شرعية  موافقة  إلى  البنك  إدارة  قبل  من  المعتمدة  النسبة  تخضع 

الوعاء المشترك بموجب سياسة البنك قبل تنفيذ أي توزيع، وذلك بهدف التحّقق من وجود مستوى معين من الضمان للمحفظة 

االستثمارية.
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تمتثل  والتي  البنك  المحاسبية وفق سياسات  الدفاتر  ا¼سالمي في  التمويل  استثمارات  أو  أصول  أي مخّصصات مطلوبة مقابل  تكوين  يتم 

للسياسات المعّدلة الصادرة عن البنك المركزي.

.Úيتم االحتفاظ برصيد احتياطي مساواة ا�رباح كحساب جاٍر أيض

المحول من أو إلى احتياطي مخاطر االستثمار   ٥-٣-٥

إذا كان معدل العائد للمودعين في فترة توزيع أرباح معينة أكبر بكثير من معدالت السوق فإنه يحق ¼دارة البنك أن تقوم، بموافقة مجلس 

الرقابة الشرعية، باقتطاع جزء من حصة المودعين من الربح وتحويلها إلى احتياطي مخاطر االستثمار.

إذا كان معدل العائد للمودعين في فترة توزيع أرباح معينة أقل من معدالت السوق فإنه يحق ¼دارة البنك أن تقوم بتعويض المودعين من خالل 

تحويل المبلغ المطلوب من حساب االحتياطي المذكور لزيادة عوائد المودعين.

تخصيص جزء من ربح المساهمين إلى المودعين  ٥-٣-٦

عند الحاجة، يمكن للبنك تخصيص جزء معين من ربحه إلى فئة/ فئات إيداع محددة وقد يعود ذلك إلى زيادة معدل الربح المعلن من قبل 

مؤسسات مالية إسالمية أخرى/ منافسين آخرين أو لتشجيع فئة معينة من المودعين.

لم يتم إنشاء احتياطي مساواة ا�رباح واحتياطي مخاطر االستثمار خالل العام ولم يتم إجراء تخصيص من قبل المساهمين.

لم تحمل النافذة أي مصروفات إدارية للوعاء المشترك.

ا�فصاحات الكمية  ٥-٤

تم خالل العام توزيع ا�رباح المحتسبة على عامل المشاركة المعلن قبل كل فترة حساب أرباح، فيما يلي نطاق عامل المشاركة المطبق ونطاق 

المعدل المكتسب:

متوسط المعدل المكتسبنطاق عامل المشاركة المنتج

1،72 %١٧ادخار- ريال عماني

0،53 %٧ادخار - درهم إماراتي

 ٠،٥٤ %٧ادخار - دوالر أمريكي

 0،74 %  ١٠مدة ٦ أشهر

â1،38 %١٨مدة ١٢ شهر

فيما يلي مبلغ حساب حامل االستثمار غير المقيد لكل فئة في نهاية العام:

النسبة من إجمالي حساب االستثمار المقيدالمبلغالمنتج

ريال عماني با¦الف

99،34 %٤٠,٧١٢ادخار- ريال عماني

0,06 %٢٤ادخار - دوالر أمريكي

0,00 %-مدة ٦ أشهر

â0,61 %٢٤٨مدة ١٢ شهر

100 %٤٠,٩٨٤ا�جمالي

الودائع �جل هي الودائع التي يمكن سحبها دون خسارة رأس المال وفق شروط معينة.

ا�فصاحات الكمية (تابع)  ٥-٤

ا¼فصاحات النظامية طبقÚ لقواعد بازل ٢ 
ولËطار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا¼سالمية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

Arabic.indd   302 3/25/19   11:04 AM



ا�فصاحات النظامية طبق� لقواعد بازل ٢ 
ول�طار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا�سالمية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٣٠٣ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

:URIA صول وàعائدات على ا

ريال عماني 
باÿالف

٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٣

٢,٢٥٢١,٩٩٢١,٦٣٠١,١٣٠٥٤٢١٣٤إيرادات على أصول المضاربة 

 URIA ٧٤٤٣٩٢٤٠٠١٧٥٦٣٩إيرادات موزعة على

5،35 %5،30 %4،72 %4،49 %4،40 %٪4،16 %عائدات على متوسط أصول المضاربة

URIA 0،49 %1،05 %1،00 %1،31 %1،14 %1،82 %عائدات على متوسط

ا�صول المخّصصة للوعاء المشترك هي: 

ريال عماني با¦الف

صافي التعّرضمخصص مجموع التعّرض

٣٩,١٢٥١,٠٨١٣٨,٠٤٤ا¼جارة المنتهية بالتمليك

١,٩٥٧١٧١,٩٤٠استصناع تتبعه ا¼جارة المنتهية بالتمليك

١٣,٠٤١٢٥١٣,٠١٦المشاركة المنخفضة

٥٤,١٢٣١,١٢٣٥٣,٠٠٠

نسبة حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار غير المقيدة إلى اàصول ذات التمويل المشترك

كما في تاريخ التقرير، تم تمويل ا�صول المخّصصة للوعاء بنسبة 75٫72٪ من حقوق ملكية حملة حسابات االستثمار غير المقيدة. 

وحققت النافذة عائدات إجمالية قدرها 14،90 % على متوسط حقوق الملكية في ا�صول المخّصصة للوعاء خالل السنة.

العماني  المركزي  البنك  قبل  مفروضة من  كانت  إذا  إال  المقيدة  غير  االستثمار  وعاء حسابات  االستثمار في  على  قيود  أي  البنك  لدى  يوجد  ال 

والمحددات الواردة في سياسة البنك.

ال يوجد لدى النافذة أي حسابات استثمار مقيد. 

٦.  تقييم التعّرض للمخاطر

إدارة المخاطر في بنك صحار- المنهج والسياسة    ٦-١

تتمثل فلسفة إدارة المخاطر للنافذة في تحديد والتقاط ومراقبة وإدارة ا�بعاد المختلفة للمخاطر بهدف حماية قيمة ا�صول وتدفقات ا¼يرادات 

بحيث يتم حماية مصالح المكتب الرئيسي (وآخرين لمن يتعهد صحار ا¼سالمي بالتزام لهم) في حين يتم زيادة العائدات بهدف تحسين عائدات 

.Úالمكتب الرئيسي والحفاظ على تعّرضه للمخاطر ضمن مقاييس مفروضة ذاتي

يقدم صحار ا¼سالمي لعمالء الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة منتجات مثل تمويل �جل وتمويل رأس المال العامل والتمويل قصير 

ا�جل وودائع الشركات وتمويل المتاجرة وخدمات إدارة النقد ومنتجات الخزينة، بناًء على تقييم مخاطر االئتمان ذات الصلة، يتم اتخاذ ضمان 

ا�صول قصيرة ا�جل والمعدات واÿالت والعقارات لتحسين نوعية المخاطر، يتم توجيه صحار ا¼سالمي من قبل المتطلبات التنظيمية للبنك 

المركزي العماني للمخاطر القصوى ولديه أنظمة رقابة إضافية على المخاطر لموظفي ا¼دارة العليا أو ا�طراف ذات العالقة. 
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٦،  تقييم التعّرض للمخاطر (تابع)

إدارة المخاطر في بنك صحار- المنهج والسياسة (تابع)  ٦-١

للموافقات  تفويضية  بقيود  صحار  بنك  إدارة  مجلس  قبل  من  المعينة  لالئتمان  التنفيذية  اللجنة  خالل  من  االئتمان  ا¼سالمي  صحار  يعتمد 

االستثنائية من قبل رئيس النافذة ا¼سالمية.

في تمويل المستهلكين، يتم توجيه السياسة بهدف الحصول على تمويل على أساس صحيح وقابل للتحصيل واستثمار ا�موال لمصلحة 

المساهمين وحماية المودعين وتلبية االحتياجات المشروعة للمجتمعات بما يتماشى مع مبادئ الشريعة المعتمدة من قبل مجلس الرقابة 

الشرعية.

توجه عملية إدارة المخاطر بتنويع المخاطر وتجّنب تركزها، كما تعد مراجعة مخاطر ا�عمال الدعامة الرئيسية للرقابة الداخلية لمحفظة التمويل، 

ويتم إجراء مراجعات دورية لجودة ا�صول ومراجعات الشريعة ومراجعات العمليات ومراجعات إدارية وتوثيق ومراجعات االلتزام لúعمال وا¼دارة 

العليا.

يقتصر تمويل المستهلكين على تمويل السيارات وا¼سكان فقط، ويتم اعتماد التمويل والسلفيات من خالل مصفوفة االعتماد بتحديد القيود 

المعينة لمسؤولين معينين واللجنة التنفيذية لالئتمان.

يمتلك مجلس ا¼دارة للبنك ا�م السلطة على اعتماد كافة السياسات الصادرة المتعلقة باالئتمان والمخاطر، وشكل كذلك لجنة اعتماد االئتمان 

ومنح أعلى سلطة اعتماد االئتمان في البنك للقيود التنظيمية القصوى.

االستراتيجيات والعمليات وأنظمة الرقابة الداخلية  ٦-٢

يعتمد إطار سياسة إدارة المخاطر الشامل من قبل مجلس إدارة البنك ا�م، ويتم دعمها من قبل هياكل قيود مالئمة، تقدم هذه السياسات 

إطار إدارة مخاطر متكامًال للمؤسسة ككل في البنك والذي ينطبق كذلك على صحار ا¼سالمي، الحد المفروض على نوع من ا�صول يتوافق مع 

متطلبات البنك المركزي العماني وسياسات البنك.

يتعّرض صحار ا¼سالمي لمختلف أنواع المخاطر مثل مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر معدل الربح ومخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية 

التي تتطلب جميعها أنظمة رقابة شاملة ومراقبة مستمرة، يلخص إطار إدارة المخاطر الهدف من بازل ٢ والذي يتضمن مراقبة ا¼دارة والرقابة 

وثقافة المخاطر والملكية وتحديد وتقييم والمخاطر وأنشطة الرقابة والفصل بين الواجبات والمعلومات الكافية وقنوات التواصل وأنشطة إدارة 

مراقبة المخاطر وتصحيح الخلل.

مخاطر االئتمان  ٦-٣

لتجّنب  قيود  هيكل  وأنشأ  قبله،  من  المقدمة  االئتمان  بمخاطر  يتعّلق  فيما  نشاط  منتج/  كل  بتقييم  االئتمان  مخاطر  ا¼سالمي  صحار  يدير 

تركيزات المخاطر لúطراف المقابلة والقطاع والمكان الجغرافي.

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

مديونيات 
المرابحة

ا�جارة
المنتهية 
بالتمليك

استصناع تتبعه
إجارة منتهية

بالتمليك

المشاركة 
المنتهية 
بالتمليك

إيداعات 
الوكالة 

واàرصدة لدى 
البنوك

اàوراق
ا�جماليالمالية للديون

ريال عماني با¦الف

لم يتأخر سدادها ولم تتعّرض 
١٢,٥٧٩٥٣,١٦٤٧٠,٠٥٢٩,٩٩٣٩,٨٣٠٢٠,٩٤٤١٧٦,٥٦٢لالنخفاض في القيمة

المبالغ التي تجاوزت االستحقاق ولم 
٣٢,٢٤٧--٦٣٠٢,٨٨٦٣,٨٠٩٢٤,٩٢٢تنخفض قيمتها

المبالغ التي تجاوزت االستحقاق 
١,٥٩٢--١٥٤٩٩٩٤٣٣٩٦وانخفضت قيمتها

١٣,٣٦٣٥٧,٠٤٩٧٣,٩٠٤٣٥,٣١١٩,٨٣٠٢٠,٩٤٤٢١٠,٤٠١ا�جمالي 

ا¼فصاحات النظامية طبقÚ لقواعد بازل ٢ 
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٣٠٥ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

مخاطر االئتمان (تابع)  ٦-٣

تعريف التسهيالت االئتمانية المتأخرة التي انخفضت قيمتها

مجموع إجمالي التعّرض لمخاطر االئتمان، با�ضافة إلى متوسط إجمالي التعّرض خالل الفترة مقسمة إلى اàنواع الرئيسية   ٦-٣-١

من مخاطر االئتمان 

يتم تصنيف التعّرض للمخاطر االئتمانية من قبل البنك لتحديد التسهيالت التي انخفضت قيمتها وفقÚ لتعميم البنك المركزي العماني رقم 

ب م ٩٧٧ بتاريخ ٢٥ سبتمبر ٢٠٠٤. 

ريال عماني با¦الف

إجمالي مجموع التعّرضمتوسط مجموع التعّرض  

نوع التعّرض لمخاطر الرقم
االئتمان

٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٧

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني 
با¦الف

ريال عماني
با¦الف

ريال عماني %
با¦الف

%

7٫74 %12,570 6٫66 %١١,٩٢٩١٠,٣٠٠١٣,٥٥٧مديونيات المرابحة١

33٫77 %28٫6554,862 %٥٤,١٨٨٥٠,٠٩٣٥٨,٢٨٣ا¼جارة المنتهية بالتمليك٢

استصناع تتبعه إجارة ٣
25٫49 %41,423 36٫44 %٥٢,٥٣٦٣٠,٩٤٦٧٤,١٢٦منتهية بالتمليك

المشاركة المنتهية ٤
23٫28 %37,822 17٫94 %٣٣,٣٩٧٣٠,٢٩١٣٦,٥٠٢بالتمليك

9٫73 %10٫3015,804 %١٦,٩٢٩١٢,٩١٤٢٠,٩٤٤استثمارات أدوات دين ٥

100 %100162,481 %١٦٨,٩٧٩١٣٤,٥٤٤٢٠٣,٤١٢ا�جمالي

نسبة التمويل لكل فئة من فئات اàطراف اàخرى إلى إجمالي التمويل
٢٠١٧ ٢٠١٨

% ريال عماني 
با¦الف

% ريال عماني
با¦الف  

% 65 ٩٥,٠٨٩ % 63٫49 ١١٥,٨٤٢ الشركات

% 35 ٥٠,٢٠٥ % 36٫51 ٦٦,٦٢٦   التجزئة

% 100 ١٤٦,٦٧٧ % 100 ١٨٢,٤٦٨   مجموع

التوزيع الجغرافي للمخاطر مقسمÐ إلى المناطق الهامة وفقÐ لöنواع الرئيسية للتعّرض لمخاطر االئتمان  ٦-٣-٢

 ريال عماني با¦الف

سلطنة نوع  التعّرض  االئتمانيالرقم
عمان

دول مجلس 
التعاون 

الخليجي اàخرى

دول منظمة 
التعاون 

االقتصادي 
والتنمية

خدمات باكستانالهند
ا�جماليأخرى

١٣,٥٥٧١٣,٥٥٧مديونيات المرابحة١

٥٨,٢٨٣----٥٦,٨٦٨١,٤١٥ا¼جارة المنتهية بالتمليك٢

استصناع تتبعه إجارة منتهية ٣
٧٤,١٢٦-----٧٤,١٢٦بالتمليك

٣٦,٥٠٢٣٦,٥٠٢المشاركة المنتهية بالتمليك٤

٢٠,٩٤٤-----٢٠,٩٤٤استثمارات أدوات دين ٥

٢٠٣,٤١٢----٢٠١,٩٩٧١,٤١٥ا�جمالي
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التقرير السنوي لصحار الدولي ٣٠٦٢٠١٨

توزيع المخاطر حسب القطاع أو الطرف المقابل مقسمÐ إلى أهم أنواع التعّرض لمخاطر االئتمان                                                             ٦-٣-٣

ريال عماني با¦الف

الرقم

القطاع 
االقتصادي

مديونيات 
المرابحة

ا�جارة 
المنتهية 
بالتمليك

استصناع 
تتبعه إجارة 

منتهية 
بالتمليك

المشاركة 
المنتهية 
بالتمليك

استثمارات 
التعّرض خارج ا�جماليأدوات دين 

الميزانية العمومية

١,٣٥٣-١,٢٧٨--٧٥تجارة استيراد ١

١٨٨١٤,٣٠٥٥٦,٨٣٥٢٩,٣١٧٨,٠٩٩١٠٨,٧٤٣٢٦,٢١٤ا¼نشاءات٢

٣,٣٤٢٥١٢--٣,٣٤٢--تصنيع٣

٩,٠٨٨٥,٥٧٥-١,٢٤٣٤,٢٧٦٦٥١٢,٩١٩خدمات٤

تمويل ٥
-٦٦,٦٢٦-١٢,٠٥٢٣٨,٢٨٧١٣,٢٩٩٢,٩٨٨شخصي

-١٢,٨٤٥١٢,٨٤٥----حكومية٦

-١,٤١٥---١,٤١٥-غير المقيمين٧

-------أخرى ٨

١٣,٥٥٧٥٨,٢٨٣٧٤,١٢٦٣٦,٥٠٢٢٠,٩٤٤٢٠٣,٤١٢٣٢,٣٠١ا�جمالي  

ا¼فصاحات النظامية طبقÚ لقواعد بازل ٢ 
ولËطار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا¼سالمية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
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ا�فصاحات النظامية طبق� لقواعد بازل ٢ 
ول�طار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا�سالمية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٣٠٧ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

االستحقاق التعاقدي المتبقي لكل المحفظة، مقسمÐ إلى اàنواع الرئيسية لمالمح التعّرض لمخاطر االئتمان   ٦-٣-٤

ريال عماني با¦الف

مديونيات التصنيف الزمنيالرقم
المرابحة

ا�جارة 
المنتهية 
بالتمليك

استصناع تتبعه 
إجارة منتهية 

بالتمليك

المشاركة 
المنتهية 
بالتمليك

استثمارات 
أدوات دين 

 
 

ا�جمالي

التعّرض 
خارج

الميزانية
العمومية

١,٧٦٠٩٠-٣٨٢٧٦٥١٢٥٤٨٨حتى شهر واحد١

٣,٩١٥١,٤٨٧-١١,١٠٧١,٦١٣٣٨٩٨٠٦-٣ أشهر٢

٧,٢٧٦١,٠٣٥-٣١,٦٨٥٢,٦٢٨٩١٣٢,٠٥٠-٦ أشهر٣

١٠,٢٢٤٣,٥٦٧-٦٢,٢٧٩٣,٤٧١١,٩٧٠٢,٥٠٣-٩ أشهر٤

٥â١٣,٨٩٥١٦٨-٩٢,٨١١٤,٠٢٧٣,٢٤٣٣,٨١٤-١٢ شهر

٣٥,٦٢٥١٨,٨٨٦-١٤,٢٢٢١١,٢٣١١١,٣٦٩٨,٨٠٣-٣ سنوات٦

٧٦,٣٨٦٥,١٤٧-٣١,٠٦٦١٥,٥٧٤٤٨,٦٩٣١١,٠٥٣-٥ سنوات٧

٥١٨,٩٧٤٧,٤٢٤٦,٩٨٤٢٠,٩٤٤٥٤,٣٣١١,٩٢٢أكثر من ٥ سنوات٨

١٣,٥٥٧٥٨,٢٨٣٧٤,١٢٦٣٦,٥٠٢٢٠,٩٤٤٢٠٣,٤١٢٣٢,٣٠١ا�جمالي٩

مبلغ التمويل والسلفيات التي انخفضت قيمتها و، إن وجدت، التمويل والسلفيات المتأخرة التي تم تكوين مخصص لها   ٦-٣-٥

بشكل منفصل مقسمة إلى المناطق الجغرافية الرئيسية، بما في ذلك إن كان عمليÐ، مبالغ المخّصصات العامة والمحددة لكل 

منطقة جغرافية.

 ريال عماني با¦الف
   مخصصات    

 إجماليالدول الرقم
 المرحلة ١ المرحلة ٣التمويل

 احتياطيالمرحة ٣& ٢
اàرباح

مخصصات
خالل الفترة 

 مقدمات
 مشطوبة خالل

العام

- ١٨١,٠٥٣٦٣٠١,٦٩٧١١٢١٠٩٨٦سلطنة عمان١

- -٩٦٣٥٩-١,٤١٥٩٦٢مجلس التعاون الخليجي ا�خرى٢

١٨٢,٤٦٨١,٥٩٢١,٦٩٧١,٠٧٥٦٩٩٨٦-
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التقرير السنوي لصحار الدولي ٣٠٨٢٠١٨

الحركة في إجمالي التمويل والسلف  ٦-٣-٦

ريال عماني با¦الف

المجموعالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١التفاصيل

١٣٧,٣٣٥٧,٩١٨١,٤٢٤١٤٦,٦٧٧رصيد أول المدة

--١٥,١٨٤(١٥,١٨٤)الحركة/ التغيرات (+/-)

٥٧,٢٤٧--٥٧,٢٤٧التمويل الجديد

(٢١,٤٥٦)١٦٨(١,٦٦٢)(١٩,٩٦٢)استرداد التمويل

----قروض مشطوبة 

١٥٩,٤٣٦٢١,٤٤٠١,٥٩٢١٨٢,٤٦٨رصيد نهاية الفترة 

 ٤٥٧١,٢٤٠١,٠٧٥إجمالي خسائر االئتمان المتوقعة 

 ٦٩--فوائد االحتياطي 

مخاطر االئتمان: ا�فصاح عن المحافظة حسب اàسلوب القياسي  ٦-٣-٧

٦-٣-٧-١  ا�فصاح النوعي: للمحافظ حسب اàسلوب القياسي

المخاطر  عليها  السيادية فتطبق  بالمخاطر  يتعلق  فيما  أما  االئتمان،  لمخاطر  النظامي  المال  رأس  لتقييم  القياسي  ا�سلوب  النافذة  تنتهج 

بنسبة صفر حسب ما يسمح به في هذا ا�سلوب، وفيما يتعلق بالتعّرض لمخاطر البنوك، فإن المخاطر المرجحة تعتمد على تصنيف البنوك 

من قبل وكاالت التصنيف الدولية المعتمدة بواسطة البنك المركزي العماني مثل موديز و ستاندرد آند بورز و فيتش و كابيتال إنتليجنس، 

بناًء على تصنيف البلد المختص، وفي غياب التصنيف الخارجي للشركات، يعتبر البنك معظم الشركات على أنها غير مصنفة ويطبق ترجيح 

المخاطر بمعدل ١٠٠٪٪ عن المخاطر الممولة، وعن مالمح التعّرض خارج الميزانية العمومية، تطبق عوامل تعّرض االئتمان المالئمة وتجمع للبنوك 

أو حسبما يكون الحال ثم يطبق ترجيح المخاطر كما ذكر أعاله، مبالغ القروض غير المسحوبة من قبل الزبون أو غير المصروفة لهم بعد، توضع 

تحت االلتزامات ويطبق عليها متوسط المخاطر كما هو مسموح من قبل ا¼طار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا¼سالمية.

٦-٣-٧-٢     ا�فصاحات الكمية

تحليل معدل االئتمان 

يعرض الجدول التالي تحليل سندات الدين وأذون الخزانة، والتوظيفات الكبيرة وغيرها من الفواتير المستحقة الصادرة من قبل وكالة التصنيف 

في ٣١ ديسمبر عام ٢٠١٧، على أساس تصنيف موديز أو ما يعادلها.
٢٠١٧ ٢٠١٨

ريال عماني 
باÿالف

ريال عماني
با¦الف

 ٥,٧٧٩ ٤,٨٤٥ Aإلى  ٣ Aمن ١

 ١٠,٢٨٦ ٥,٠٠٠ Baaإلى ٣ Baa١

   -   ٨,٠٩٩ -B إلى +Ba

٧,٤٤٤ ١٢,٨٤٥ ا�وراق المالية السيادية

٢٣,٥٠٩ ٣٠,٧٨٩

تقوم النافذة بإجراء تقييم مستقل يعتمد على العوامل الكمية والنوعية في الحاالت التي يكون فيها الطرف المقابل غير مصنف،

تنتهج النافذة أسلوبÚ موحدâ لكل الشركات على أنها غير مصنفة ويطبق عليها ترجيح المخاطر بمعدل ١٠٠٪.

ا¼فصاحات النظامية طبقÚ لقواعد بازل ٢ 
ولËطار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا¼سالمية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
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ا�فصاحات النظامية طبق� لقواعد بازل ٢ 
ول�طار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا�سالمية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٣٠٩ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

٦-٣-٧-٣ تخفيض مخاطر االئتمان: ا�فصاح وفقÐ لöسلوب القياسي

ال تستخدم النافذة أسلوب المقاصة سواء للبنود خارج أو داخل الميزانية العمومية. 

 

مخاطر معدالت الربح لöنشطة المصرفية  ٦-٤

مخاطر معدل الربح هي ا�ثر المحتمل لعدم التوافق بين معدل العائدات على ا�صول والمعدل المتوقع للتمويل نظرâ لمصادر التمويل، تحدد 

ا¼دارة العليا مصادر التعّرض لمخاطر معدل الربح بناًء على هيكل الميزانية العمومية الحالي والمتوقع للنافذة، قد تنشأ مخاطر معدل الربح 

في النافذة نظرâ للمعامالت التالية:

• معامالت المرابحة

• معامالت الوكالة

• ا¼جارة المنتهية بالتمليك

• المشاركة المنتهية بالتمليك

• الصكوك

• استثمارات المشاركة

تعتقد إدارة النافذة أنها ليست معرضًة لمخاطر معدل ربح جوهرية نتيجًة لعدم توافق إعادة تسعير معدل الربح لúصول وااللتزامات وحقوق 

حملة حسابات االستثمار حيث إنه يظهر في فترات مشابهة، يعتمد توزيع الربح لحقوق حملة حسابات االستثمار على اتفاقيات مشاركة الربح، 

وبالتالي، فإن النافذة غير معّرضة �ية مخاطر معدالت ربح جوهرية.

مصادر مخاطر معدل الربح  ٦-٤-١

يمكن تصنيف مخاطر معدالت الربح التي تواجهها النافذة إلى الفئات التالية:

•  إعادة التسعير التي تنشأ من الفروق الزمنية في استحقاق (المعدل الثابت) وإعادة تسعير (المعدل المتغير) لúصول وااللتزامات ومراكز خارج 

المضمنة  االقتصادية  إيرادات والقيمة  التسعير هذه تعّرض  إعادة  التوافق في  الربح تختلف، فإن عدم  العمومية، وحيث إن معدالت  الميزانية 

للنافذة لتغيرات غير متوقعة.

•  مخاطر منحنى العائدات التي تنشأ من وجود آثار عكسية للتغيرات غير المتوقعة لمنحنى العائدات على إيرادات و/أو القيمة االقتصادية ا�ساسية 

للنافذة.

•  مخاطر ا�ساس التي تنشأ من ارتباط ناقص في التسوية في المعدل المكتسب والمنتجات المسعرة والمعدل المدفوع على أدوات مختلفة 

وهي خصائص إعادة تسعير مشابهة، عندما تتغير معدالت الربح، يمكن أن تزيد هذه الفروقات من التغيرات غير المتوقعة في التدفقات النقدية 

وا�رباح الموزعة بين ا�صول وااللتزامات وأدوات خارج الميزانية العمومية ذات فترات استحقاق أو تواتر إعادة تسعير مشابه.

•  تشير مخاطر نقل المخاطر التجارية لضغط السوق لدفع عائدات تتخّطى المعدل المكتسب على ا�صول الممولة من قبل االلتزامات، عندما يكون 

العائد على ا�صول قيد التنفيذ بمقارنته مع معدالت المنافسين.
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التقرير السنوي لصحار الدولي ٣١٠٢٠١٨

استراتيجية مخاطر معدل الربح  ٦-٤-٢

تنشأ مخاطر معدل الربح من احتمالية أن تؤثر التغيرات في معدالت الربح على الربحية المستقبلية أو القيم العادلة لúدوات المالية، النافذة 

معّرضة لمخاطر معدل الربح نتيجًة لعدم التطابق أو الفجوات في مبالغ ا�صول وااللتزامات وأدوات خارج الميزانية العمومية التي تستحق أو يعاد 

تسعيرها في فترة معينة، تدير النافذة المخاطر من خالل استراتيجية إدارة المخاطر،

معدل الربح الفعلي (العائد الفعلي) �داة مالية نقدية هو المعدل الذي عند استخدامه في احتساب قيمة حالية ينتج عن القيمة الدفترية لúداة، 

المعدل هو معدل سابق �داة ذات معدل ثابت مدرجة بالقيمة المهلكة ومعدل حالي �داة ذات معدل عائم أو أداة مدرجة بالقيمة العادلة،

أدوات قياس مخاطر معدل الربح  ٦-٤-٣

تستخدم النافذة ا�دوات التالية لقياس مخاطر معدل الربح في مجالها:

• تحليل فجوات إعادة التسعير الذي يقيس الفروق الحسابية بين ا�صول وااللتزامات ذات الحساسية للربح لمجال النافذة بشروط مطلقة.

•  تحليل قيمة نقطة ا�ساس وهو قياس الحساسية لكافة المنتجات والمراكز المسعرة لمعدالت الربح، قيمة نقطة ا�ساس هي التغير في صافي 

القيمة الحالية لمركز ناشئ من تغير نقطة أساس (١) في منحنى العائدات، ويقيس هذا حساسية المراكز أو المحفظة للتغيرات في معدالت 

الربح.

المراقبة وا�بالغ عن مخاطر معدل الربح  ٦-٤-٤

طبقت النافذة أنظمة معلومات لمراقبة مخاطر معدل الربح والسيطرة عليها وا¼بالغ عنها، تقدم التقارير على أساس زمني للجنة التنفيذية 

ومجلس ا¼دارة للمكتب الرئيسي.

ا¼فصاحات النظامية طبقÚ لقواعد بازل ٢ 
ولËطار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا¼سالمية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
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ا�فصاحات النظامية طبق� لقواعد بازل ٢ 
ول�طار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا�سالمية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٣١١ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

التعّرض لمخاطر معدالت الربح - المحافظ لغير المتاجرة  ٦-٤-٥
      

كان مركز حساسية الربح للنافذة استنادâ إلى ترتيبات إعادة تسعير تعاقدية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ على النحو التالي: 

معدل الربح
السنوي الفعلي

 خالل
ثالثة أشهر

 من ٤ إلى ١٢
ñشهر

 أكثر من عام
واحد

 غير معّرض لمخاطر
معدل الربح

ريال عماني با¦الفريال عماني با¦الفريال عماني با¦الفريال عماني با¦الف%

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

اàصول

٨,٧٣٧--- نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية

٩٥٩--١,٥١٨,٨٧١ مستحق من بنوك ومؤسسات مالية

١٣,٣٦٣---٦,٢٣ مديونيات المرابحة

-٣٤,٦٠٦-٤,٩٥٢٢,٤٤٣ ا¼جارة المنتهية بالتمليك

-٥٩,٩١٩-٥,٣٤١٣,٩٨٥ استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك

-٣٠,٧٩٦-٤,٩٣٤,٥١٥ المشاركة المنتهية بالتمليك

-٢٠,٩٤٤--٤,٦٠ استثمارات أوراق مالية

١,١٢٦---أصول ثابتة

٢,٤٠١---أصول أخرى

١٤٦,٢٦٥٢٦,٥٨٦-٤٩,٨١٤إجمالي اàصول

االلتزامات وحقوق المساهمين

-٣,١٤٣٣,٧١٩٩٦,١٩٧٣,٤٦٠ودائع وكالة

١٩,١٦٨---الحسابات الجارية للعمالء

١,٦٥٥---التزامات أخرى

٣٣,٧١٩٩٦,١٩٧٣,٤٦٠٢٠,٨٢٣إجمالي االلتزامات 

---٢,٠٨٤٠,٩٨٤حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

مجموع االلتزامات وحقوق الملكية لحسابات 
االستثمار غير المقيدة

٧٤,٧٠٣٩٦,١٩٧٣,٤٦٠٢٠,٨٢٣

١٤٢,٨٠٥٥,٧٦٣(٩٦,١٩٧)(٢٤,٨٨٩)إجمالي فجوة حساسية معدل الربح

٢١,٧١٩٢٧,٤٨٢(١٢١,٠٨٦)(٢٤,٨٨٩)الفجوة التراكمية لحساسية معدل الربح

مخاطر السيولة  ٦-٥

إن منهج النافذة ¼دارة مخاطر السيولة هو لضمان، ما أمكن ذلك، أنه سيكون لديها على الدوام سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند حلول 

موعد استحقاقها، تحت الظروف العادية والصعبة، بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة با¼ضرار بسمعة بنك صحار ش.م.ع.ع.

تتلّقى الخزينة المركزية بالبنك معلومات من وحدات النشاط ا�خرى تتعّلق بملمح السيولة حول أصولها والتزاماتها المالية وتفاصيل التدفقات 

وتتكون في  ا�جل  مالية سائلة قصيرة  أصول  بمحفظة  المركزية  الخزينة  تحتفظ  ذلك  بعد  المستقبلية،  ا�عمال  الناشئة عن  ا�خرى  النقدية 

أغلبيتها من استثمارات قصيرة ا�جل با�وراق المالية والتمويل والسلفيات وسلفيات البنوك وتسهيالت بين البنوك للتأكد من الحفاظ على 

سيولة كافية بالبنك ككل، وتتم مقابلة متطلبات وحدات النشاط من السيولة من خالل التمويل والسلفيات قصيرة ا�جل من الخزينة المركزية 

لتغطية أي تذبذب قصير ا�جل والتمويل طويل ا�جل لتحديد أي متطلبات سيولة أساسية، ووضع البنك كذلك خطة سيولة طارئة شاملة لËدارة الفعالة 

للسيولة، وبهذه العملية تتم العناية المطلوبة للتأكد من التزام النافذة بكل تعليمات البنك المركزي العماني.

تتم مراجعة كل سياسات السيولة وإجراءاتها وتصادق عليها لجنة ا�صول وااللتزامات، تم توضيح احتساب فجوة السيولة عند استحقاق ا�صول 

وااللتزامات، تم إعداد هذا االحتساب وفقÚ للتوجيهات الواردة بالتعميم رقم ب م ٩٥٥ المؤرخ ٧ مايو ٢٠٠٣. 
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التقرير السنوي لصحار الدولي ٣١٢٢٠١٨

التعّرض لمخاطر السيولة       ٦-٥-١

ا¼رشادات  يتماشى مع  بما  المال ويتم رصده على أساس يومي  العمالء ورأس  لودائع  التمويالت والسلف  إجمالي  ا¼قراض وهو معدل  معدل 

بإدارة مخاطر   Úأيض النافذة  اللوائح، كما تقوم  ا¼قراض على أساس أكثر تحفظÚ مما هو مطلوب بموجب  التنظيمية، داخليÚ يتم وضع معدل 

السيولة لديها على أساس منتظم برصد معدل السيولة وهو معدل صافي ا�صول السائلة إلى إجمالي ا�صول على أساس شهري، لهذا 

الغرض فإن صافي ا�صول السائلة يعتبر على أنه يتضمن النقد وما يماثل النقد، وأوراق الدين المصنفة بدرجة استثمار والتي لها سوق نشط 

وبه سيولة.

    

كانت تفاصيل معدل ا¼قراض والسيولة المقدم عنه التقرير كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ على النحو التالي:

 ٢٠١٨

 معدل السيولة معدل ا�قراض 

8٫32 %84٫27 %المتوسط عن العام

11٫14 %85٫84 %الحد اàقصى عن العام 

3٫30 %78٫31 %الحد اàدنى عن العام

يلخص الجدول أدناه ملمح استحقاق التزامات النافذة في تاريخ التقرير استنادâ إلى ترتيبات الدفع التعاقدية، تم تحديد االستحقاقات التعاقدية 

لúصول وااللتزامات على أساس الفترة المتبقية في تاريخ قائمة المركز المالي إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي وهي ال تأخذ في االعتبار االستحقاقات 

الفعلية كما هو مشار إليها في تاريخ الودائع المحتفظ بها لدى النافذة وتوفر ا�موال السائلة.

ا�جماليأكثر من ثالث سنواتسنة إلى ثالث سنواتمن ٤ إلى ١٢ شهرñخالل ثالثة أشهرالقيمة الدفترية

٢٠١٨
ريال عماني

با¦الف
ريال عماني

با¦الف
ريال عماني

با¦الف
ريال عماني

با¦الف
ريال عماني

با¦الف
 ريال عماني

با¦الف

١٣٣,٣٧٦٣١,٢٦٣٧٤,٥٦٤٢٧,٦١٣٤,٢٠٧١٣٧,٦٤٧ودائع وكالة

١٩,١٦٨١٩,١٦٨---١٩,١٦٨ودائع عمالء وحسابات أخرى

١,٦٥٥١,٦٥٥---١,٦٥٥التزامات أخرى

١٥٤,١٩٩٣١,٢٦٣٧٤,٥٦٤٢٧,٦١٣٢٥,٠٣٠١٥٨,٤٧٠مجموع اللتزامات 

حقوق الملكية لحملة 
٤٠,٧٣٦٤٠,٩٨٥-٤٠,٩٨٤٢١٣٣٦حسابات االستثمار

١٩٥,١٨٣٣١,٤٧٦٧٤,٦٠٠٢٧,٦١٣٦٥,٧٦٦١٩٩,٤٥٥

تقوم النافذة بإعداد تقرير فجوة السيولة لرصد مركز السيولة قصير ا�جل للنافذة لúصول وااللتزامات المدرجة بالريال الُعماني وللفترة الزمنية 

المستحقة خالل شهر واحد، يجب تسوية الفجوة عند توفر أدوات إعادة الشراء أو إعادة التمويل وعن خطوط االئتمان غير المستغلة أيضÚ، إن 

.Úوجدت، يجب التقرير عن قائمة السيولة قصيرة ا�جل إلى لجنة ا�صول وااللتزامات شهري

تعرض النافذة لمخاطر معدل الربح مبينة في المرفق ١ و٢.

ا¼فصاحات النظامية طبقÚ لقواعد بازل ٢ 
ولËطار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا¼سالمية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
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ا�فصاحات النظامية طبق� لقواعد بازل ٢ 
ول�طار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا�سالمية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٣١٣ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

 ٦-٥-٢

الحالية لهذه  التمويل المستقر، وفيما يلي المستويات  البنك أيضÚ بمراقبة السيولة من خالل نسبة تغطية السيولة وصافي معدل  يقوم 

المعدالت: 

نسبة تغطية السيولة: 
ريال عماني با�الف 

إجمالي القيمة غير 
المرجحة (المتوسط)

إجمالي القيمة غير 
المرجحة (المتوسط)

      اàصول السائلة عالية الجودة 

١(HQLA) صول السائلة عالية الجودةà٢١,٢٨٧    إجمالي ا 

       التدفقات النقدية الصادرة 

 ٢,٨٦٠ ٢٩,٤٣٦ ودائع ا�فراد والودائع من الشركات الصغيرة، منها:٢

 ٨٤ ١,٦٧٩  ودائع ثابتة ٣

٤ Ú٢,٧٧٦ ٢٧,٧٥٧  ودائع أقل ثبات 

 ٢٤,٨٦٩ ٤٣,١١٩   التمويل المجمع غير المضمون، ومنها:٥

٦
-  - ودائع العمليات (كافة ا�طراف المقابلة) والودائع في شبكات البنوك التعاونية 

 ٢٤,٨٦٩ ٤٣,١١٩  الودائع بخالف العمليات (كافة ا�طراف المقابلة)٧

   الدين غير المضمون ٨

-     التمويل المجمع المضمون ٩

 ٥٠٥ ٥,٢٠٧   متطلبات إضافية، ومنها:١٠

-  - التدفقات الصادرة للتعرضات للمشتقات ومتطلبات الضمان ا�خرى ١١

-  - التدفقات الصادرة المتعلقة بخسائر التمويل على منتجات الدين ١٢

 ٥٠٥ ٥,٢٠٧  تسهيالت السيولة واالئتمان ١٣

 ٣,٣٨٨ ٣,٣٨٨   التزامات تمويل تعاقدية أخرى ١٤

 ١,٦١٥ ٣٢,٣٠١   التزامات تمويل طارئة أخرى ١٥

 ٣٣,٢٣٦     إجمالي التدفقات النقدية الصادرة ١٦

       التدفقات النقدية الواردة 

١٧repos ا¼قراض المضمون / أي عكس   -  -

 ١٢,٩٤٤ ١٤,٣٦٦   التدفقات الواردة من التعّرضات العاملة بالكامل ١٨

 ١,٦٨٤ ٤٧,٦٤٥     تدفقات نقدية واردة أخرى ١٩

 ١٤,٦٢٨ ٦٢,٠١١    إجمالي التدفقات النقدية الواردة ٢٠

 
اجمالي القيمة المعدلة   

٢١HQLA ٢١,٢٨٧      إجمالي 

إجمالي صافي التدفقات النقدية ٢٢
 ١٨,٦٠٩     الصادرة 

 ١١٤،٣٩    نسبة تغطية السيولة (%)٢٣

 ١١٤،٣٩ 

 ٦-٥-٣

صافي معدل التمويل المستقر 
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التقرير السنوي لصحار الدولي ٣١٤٢٠١٨

 القيمة غير المرجحة باالستحقاق المتبقي ريال عماني باÿالف 

أقل من ٦ عدم االستحقاق 
أشهر 

٦ أشهر الى 
القيمة سنة فأكثرأقل من سنة 

المرجحة 

   

 ٢٨,٩٩١ -  - -  ٢٨,٩٩١  رأس المال١

 ٢٧,٤٨١     ٢٧,٤٨١  رأس المال النظامي٢

 ١,٥١٠     ١,٥١٠  أدوات راس المال ا�خرى٣

 ٥٤,٧٨٧ - ١٢,١٩٥ -  ٤٨,٦٨٠  ودائع ا�فراد وودائع من العمالء من الشركات الصغيرة٤

      ودائع ثابتة٥

٦Ú٥٤,٧٨٧  ١٢,١٩٥   ٤٨,٦٧٩،٩٢  ودائع أقل ثبات 

 ٥٠,٩٥٢ - ٧٦,٤٨٧ -  ٢٥,٤١٧ تمويل مجمع٧

      ودائع عمليات٨

 ٥٠,٩٥٢  ٧٦,٤٨٧   ٢٥,٤١٧،٤٠  تمويل مجمع آخر٩

     التزامات ذات أصول مترابطة متوافقة١٠

 ٣٦,٠٥٥  ٣٦,٠٥٥    التزامات أخرى١١

    NSFR التزامات مشتقات١٢

 ٣٦,٠٥٥  ٣٦,٠٥٥     كافة االلتزامات ا�خرى وحقوق الملكية غير المدرجة في الفئات السابقة١٣

 ١٧٠,٧٨٦    (التمويل المستقر المتاح) ASF إجمالي١٤

   بند التمويل المستقر المتاح 

    NSFR إجمالي ا�صول السائلة عالية الجودة١٥

     ودائع محتفظ بها لدى مؤسسات مالية أخرى �غراض تشغيلية١٦

 ١٤٦,٧٦٩  ١٦٦,٥٩٧  ٥,١٦٤ ٩,٧٩٥ ٠قرض وأوراق مالية عاملة١٧

١٨
 قروض عاملة لمؤسسات مالية مضمونة مقابل أصول سائلة عالية الجودة

-      المستوى ١

١٩
 قروض عاملة لمؤسسات مالية مضمونة بأصول سائلة عالية الجودة خارج

-     المستوى ١، وقروض عاملة غير مضمونة لمؤسسات مالية

٢٠

 قروض عاملة لشركات غير مالية وقروض إلى العمالء ا�فراد والشركات
 والمؤسسات الصغيرة وقروض إلى جهات سيادية وبنوك مركزية ومنشآت ذات

أغراض خاصة، منها
  ٥,١٦٢  ٥,١٦٤  ٩,٧٩٥ 

٢١
 ذات مخاطر مرجحة أقل من أو تساوي ٣٥٪٪ وفقÚ لطريقة بازل ٢ القياسية -

-      لمخاطر االئتمان

 ١٤١,٦٠٧  ١٦٦,٥٩٧  - - - الرهون السكنية العقارية العاملة، ومنها٢٢

٢٣
 ذات مخاطر مرجحة أقل من أو تساوي ٣٥٪٪ وفقÚ لطريقة بازل ٢ القياسية -

 ١٤١,٦٠٧  ١٦٦,٥٩٧     لمخاطر االئتمان

٢٤
 بما في ذلك HQLA أوراق مالية غير متعثرة وغير مؤهلة للتصنيف ضمن

 ا�وراق المالية المتداولة
٠    -

-      أصول لها التزامات مترابطة متوافقة٢٥

 ٢,٣٦٧  ١,٤٦٢  ١,٨١٠ - ٠أصول أخرى٢٦

      المنتجات المادية المتداولة بما في ذلك الذهب٢٧

٢٨
 أصول مسجلة كهامش مبدئي لعقود المشتقات والمساهمات إلى ا�موال

    CCPs المتعثرة لـــ

    NSFR أصول المشتقات٢٩

    قبل خصم هامش التغير  NSFR التزامات المشتقات٣٠

 ٢,٣٦٧  ١,٤٦٢ ١,٨١٠    جميع ا�صول ا�خرى غير المدرجة في الفئات أعاله٣١

١,٨٧٥،٣٧  ٣٢,٣٠١ ٥,٢٠٧    البنود خارج الميزانية العمومية٣٢

١٥١,٠١٢     RSF إجمالي٣٣

 ١١٣،٠٩    (٪%) صافي معدل التمويل المستقر٣٤
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٣١٥ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

مخاطر السوق  ٦-٦

مخاطر السوق هي تلك المخاطر التي تنشأ من التغيرات في معدالت الربح ومعدالت صرف العمالت ا�جنبية وأسعار السلع، الغرض من إدارة 

مخاطر السوق هو إدارة والسيطرة على التعّرض لمخاطر السوق في حدود معايير مقبولة في نفس الوقت الذي يتم فيه الحصول على أفضل 

عائد في ظل المخاطر.

مخاطر السوق مالئمة لúنشطة المصرفية وا�نشطة التجارية ولكن قياسها وإدارتها قد تختلف حسب تلك ا�نشطة.

يقوم صحار ا¼سالمي بقياس ومراقبة مخاطر السوق في محفظته باستخدام أساليب مناسبة مثل وضع حدود على مراكزه المفتوحة للعمالت 

ا�جنبية بالرغم من أنها غير جوهرية.

مخاطر السوق في مجال المتاجرة  ٦-٦-١

تتضمن مخاطر السوق عدة مخاطر ولكن العناصر الرئيسية هي مخاطر معدل ا�رباح ومخاطر تحويل العملة ا�جنبية.

لتنظيم  ا�وقات  الخزينة ضمن حدود مخاطر سوق معتمدة، ويعد ضمان توفر هيكل حدود مخاطر سوق مالئم في كل  بأعمال  القيام  يتم 

ا�عمال من مسؤولية الخزينة.

تم وضع القيود لـ:

مخاطر العمالت ا�جنبية· 

معدل مخاطر العائدات· 

منتجات تعامل معتمدة· 

عمالت تعامل معتمدة· 

حد أقصى للفترة· 

تعقد لجنة ا�صول وااللتزامات اجتماعات دورية لمناقشة عدم اتساق ا�صول وااللتزامات وتقيم مخاطر معدل الربح ومخاطر العمالت ا�جنبية 

ا�صول  لجنة  توجيهات  ومع  المخاطر،  هذه  مثل  بإدارة  الكفيلة  الخطوات  اتخاذ  لغرض  ا¼سالمي،  صحار  لها  يتعّرض  التي  السيولة  ومخاطر 

وااللتزامات، يقوم قسم الخزينة بالبنك بإدارة مخاطر معدالت الفوائد ومخاطر العمالت ا�جنبية التزامÚ بتوجيهات السياسة التي توضح الحدود 

المناسبة.

عبء رأس المال لمخاطر السوق المختصة مبين أدناه:  
ريال عماني با¦الف

- مخاطر مركز معدل ا�رباح

-مخاطر مركز حقوق الملكية                                                                                            

٥٧٨مخاطر العمالت ا�جنبية                                                                                     

- مخاطر السلع                                                                                                  

مخاطر العملة  ٦-٦-٢

مخاطر العمالت هي المخاطر التي تنشأ من تقّلب قيمة ا�داة المالية بسبب التغيرات في معدالت صرف العمالت ا�جنبية، قام مجلس ا¼دارة 

بوضع حدود للمراكز المفتوحة الكلية وللمراكز المفتوحة لكل العملة، تتضمن حدود المراكز المفتوحة مراكز مفتوحة مبيتة ومراكز مفتوحة 

الحدود  إطار  في  المراكز  على  المحافظة  لضمان  تغطية  استراتيجيات  استخدام  ويتم  يومي  نحو  على  المفتوحة  المراكز  رصد  يتم  لحظية، 

الموضوعة.
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مخاطر التشغيل  ٦-٧

ُتعرف المخاطر التشغيلية بأنها مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناشئة عن عدم كفاية أو فشل في العمليات الداخلية للبنك أو 

وتقنياتها  النافذة وموظفيها  بعمليات  أسباب مرتبطة  لعدة   âالتشغيلية نظر المخاطر  تنشأ  الخارجية،  العوامل  أو من  وا�نظمة  الموظفين 

وبنيتها التحتية ومن العوامل الخارجية وال تتضمن مخاطر غير مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة.

الحصول على  الرئيسي، تم  المكتب  المعتمدة من قبل  التشغيلية كتلك  المخاطر  للتخفيف من  النافذة سياسات وإجراءات مشابهة  تبنت 

إيجابيات عمليات المركز الرئيسي وبنيته التحتية بااللتزام با¼طار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا¼سالمية، وتعد السياسات حول العمليات 

التالية مشابهة لسياسات المركز الرئيسي:

• تعقب أحداث الخسارة والمخاطر المحتملة.

• ا¼بالغ عن الخسائر والمؤشرات والسيناريوهات على أساس منتظم.

• مراجعة التقارير المشتركة من قبل مدراء المخاطر والمدراء المباشرين.

وعالوة على ذلك، لدى النافذة موظف التزام متفرغ مسؤول عن ضمان االلتزام با¼طار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا¼سالمية ومبادئ الشريعة 

والقوانين والتنظيمات المعتمدة.

مخاطر تجارية متنقلة  ٦-٨

تشير المخاطر التجارية المنتقلة لحجم المخاطر التي تحول للمساهمين للتخفيف من تحمل حامل حساب االستثمار بعض أو كافة المخاطر التي 

يتعرضون لها تعاقديÚ في عقود المضاربة.

ضمن عقود المضاربة (مشاركة الربح وتحمل الخسارة)، يتعّرض حملة حسابات االستثمار غير المقيدة �ثر إجمالي للمخاطر الناشئة من ا�صول 

التي يستثمرون أموالهم فيها، ولكن نافذة صحار ا¼سالمي تدير هذه المخاطر من خالل المخاطر التجارية المنتقلة.

أرباح نافذة صحار ا¼سالمي  يتم تحقيق مشاركة المخاطر بتشكيل واستخدام عدة احتياطيات مثل احتياطي مساواة ا�رباح وبتسوية حصة 

لتسهيل العائدات مستحقة الدفع لحملة حسابات االستثمار من التعّرض لتذبذب في إجمالي العائدات الناشئ عن المخاطر البنكية وبالتالي 

للتمكين من دفع العائدات التنافسية في السوق، تمت مناقشة احتياطي مساواة ا�رباح بالتفصيل أعاله. 

تدير نافذة صحار ا¼سالمي المخاطر التجارية المنتقلة كما هو محدد في سياسة توزيع ا�رباح، تتنازل النافذة عن أتعابها في حالة حدوث المخاطر 

التجارية المنتقلة، تدير النافذة معدل الربح مع النوافذ ا¼سالمية ا�خرى بتشغيل بنوك إسالمية/ تجارية في السلطنة.

لدى البنك متوسط أتعاب محملة بنسبة 16 ٪ من الدخل المتحقق من ا�صول المخّصصة للوعاء خالل العام.

لم تنشئ النافذة أي احتياطيات وبالتالي لم يتم عرض تحليل متعلق بها. 

٦-٩ المخاطر الخاصة بالعقود 

يتعّرض ا�صل في كل نوع من التمويل ا¼سالمي إلى مزيج متنوع من مخاطر االئتمان والسوق وبالتالي تنشأ الحاجة إلى تخصيص رأس المال 

مقابل تعّرضات المخاطر.

كما في تاريخ التقرير، تحمل ا�صول المالية مخاطر ائتمان فقط وبالتالي يتم تخصيص رأس المال وفقÚ للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي 

العماني، إن مزيج المنتجات الحالي ال يغير من طبيعة المخاطر وفقÚ لمرحلة العقد.

ا¼فصاح عن متطلبات رأس المال وفقÚ لمختلف فئات المخاطر لكل من عقود التمويل المتوافقة مع الشريعة ا¼سالمية. 

ا¼فصاحات النظامية طبقÚ لقواعد بازل ٢ 
ولËطار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا¼سالمية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
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٣١٧ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

ريال عماني با¦الف
اàصول االئتمانية 
متطلبات رأس المالالمرجحة بالمخاطر

١٣,٤١٨١,٤٧٦مديونيات المرابحة

٣٢,١٩٩٣,٥٤٢ا¼جارة المنتهية بالتمليك

٦٥,٦٣٩٧,٢٢٠استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك

٣٦,٤٩٦٤,٠١٥المشاركة المنتهية بالتمليك

٢,٢٤٧٢٤٧إيداعات لدى بنوك

٨,٠٠٨٨٨١استثمارات

٣,٩٤٩٤٣٤خدمات أخرى 

٢٨,١٢٩٣,٠٩٤خارج الميزانية العمومية 

١٩٠,٠٨٥٢٠,٩٠٩

 URIA صول المرجحة بالمخاطر –من تلك المبينة أعاله- الممولة من خاللà٢١,٤٨٨٢,٣٦٤ا

٧.  الحوكمة الشرعية 

تم تطبيق هيكلة إدارة شرعية في النافذة ويتمثل الهدف الرئيسي منها في التحقق من االلتزام بالشريعة في جميع ا�وقات، فيما يلي أهم 

عناصر هيكلة ا¼دارة الشرعية للنافذة:

مجلس الرقابة الشرعية:) ١

لËطار ) ٢  Úوفق الشرعية  والتدريب  التدقيق  ووظائف  للشريعة،  االمتثال  ومراقبة  لتنفيذ  الكلية  المسؤولية  يتحمل  الذي  الداخلي  المراجع 

التنظيمي والرقابي للصيرفة ا¼سالمية.

االمتثال للشريعة (وفق إرشادات الفتاوى الصادرة عن مجلس الرقابة الشرعية) ووفق متطلبات ا¼طار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا¼سالمية 

يعتبر إلزاميÚ ويتم تنفيذه من خالل مراجعة وموافقة العقود واالتفاقيات والسياسات وا¼جراءات والمنتجات والتقارير (حسابات توزيع ا�رباح)، إلخ.

تقوم النافذة بالتحقق من تنفيذ عمليات نافذة الصيرفة ا¼سالمية على نحو يتمثل للشريعة ويخضع لمتطلباتها من خالل اتباع السياسات 

وا¼جراءات التالية:

تطبيق إطار شرعي وفقÚ لمتطلبات ا¼طار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا¼سالمية ومعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 	( 

المالية ا¼سالمية وا¼رشادات والتوجيهات الصادرة عن مجلس الرقابة الشرعية.

توزيع الواجبات والوظائف الرئيسية، يتم تكليف مدير تنفيذي مستقل بمسؤولية االمتثال والتدقيق الشرعي.	( 

وتوفيرها 	(  الداخلية  والضوابط  والتدريب  واالمتثال  وعملياتنا  بمنتجاتنا  يتعلق  فيما  وا¼جراءات  للسياسات  ووثائق  أدلة  تطبيق 

للموظفين المعنيين.

يتم تقديم تقارير التدقيق الشرعي لمجلس الرقابة الشرعية وفقÚ للخطة السنوية المتفق عليها. 	( 

يتم االحتفاظ بأصول نافذة الصيرفة ا¼سالمية بشكل منفصل ومميز عن ا�صول التقليدية.	( 

ال يمكن للنافذة إيداع أموال لدى البنوك التقليدية بما في ذلك بنك صحار.	( 
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تقوم إدارة النافذة بالتحقق من أن الموظفين في أقسام رئيسية معينة يتبعون رؤساء أقسامهم في تسلسل هرمي ينتهي عند 	( 

رئيس النافذة.

لدى النافذة موظفون مخّصصون �قسام ا�عمال مثل ا�فراد والشركات والخزانة، إلخ وهم يتبعون رئيس الصيرفة ا¼سالمية. 	( 

إن النظام البنكي ا�ساسي المعتمد لدى النافذة قادر على مراعاة الطبيعة الفريدة لعقود ومعامالت وعمليات الصيرفة ا¼سالمية.   	( 

يتم تطبيق عمليات التدقيق الشرعي على أساس ربع سنوي بموجب ا¼طار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا¼سالمية وترفع إلى مجلس الرقابة 

الشرعية لمراجعتها وإصدار التوجيهات بشأنها، أصدر مجلس الرقابة الشرعية تقريره السنوي لسنة ٢٠١٧ حول االمتثال الشرعي للنافذة، ولم 

يتضمن التقرير وجود أي مخالفات ولم يوجه أي مبالغ إلى الحساب الخيري.

يشرف المراجع الشرعي الداخلي على خطط التدريب الشرعي للطرف المرخص، تم تنظيم برنامج تدريبي للموظفين خالل العام. 

ال يحتفظ مجلس الرقابة الشرعية بأي عالقة تجارية مع البنك.

نبذة عن هيئة الرقابة الشرعية

الدكتور حسين حامد حسن

ا�ستاذ الدكتور حسين هو أستاذ في الشريعة والقانون المقارن في جامعة القاهرة، حصل على شهادة الدكتوراه من كلية الشريعة بجامعة 

ا�زهر، جمهورية مصر العربية؛ وماجستير في الفقه المقارن من جامعة نيويورك، الواليات المتحدة ا�مريكية وتخرج في كلية الحقوق كما درس 

المملكة  المدني من جامعة دورهام في  القانون  الفخرية في  الدكتوراه  العربية، وهو حائز شهادة  القاهرة، جمهورية مصر  االقتصاد بجامعة 

المتحدة، يحظى الدكتور حسين بخبرة تمتد إلى أكثر من ٥٠ عامÚ في مجال الخدمات المصرفية ا¼سالمية وهو رئيس مجالس الرقابة الشرعية 

�كثر من ٣٠ بنكÚ ومؤسسة مالية، كما قام بتأليف أكثر من ٥٠ كتابÚ وورقة بحث، وقد كتب أكثر من ٤٠٠ مقالة شاملة، وقد أشرف على الخطة 

الشاملة لترجمة ٢٠٠ كتاب إسالمي إلى لغات مختلفة، با¼ضافة إلى ذلك، نجح في تحويل العديد من البنوك والمؤسسات المالية التقليدية إلى 

مؤسسات وبنوك إسالمية.

ا¼فصاحات النظامية طبقÚ لقواعد بازل ٢ 
ولËطار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا¼سالمية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
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٣١٩ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

٧. الحوكمة الشرعية (تابع)

نبذة عن هيئة الرقابة الشرعية (تابع)

الدكتور مدثر صديقي

شيكاغو  كلية  من  القانون  في  الدكتوراه  درجة  نال  الغربية،  والقوانين  ا¼سالمية  الدراسات  في   Úعالمي مشهور  خبير  صديقي  مدثر  الدكتور 

كينت للقانون، الواليات المتحدة ا�مريكية وشهادة ماجستير في القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد، الواليات المتحدة ا�مريكية؛ وأكمل 

دراسات إسالمية من الجامعة ا¼سالمية في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، وهو عضو في لجنة معايير الشريعة ا¼سالمية الخاصة 

AAOIFI وفي المجمع الفقهي �مريكا الشمالية، وهو باحث في أكاديمية البحوث الشرعية الدولية للتمويل ا¼سالمي في ماليزيا، يحظى  بـ 

الدكتور مدثر بخبرة تمتد إلى مدة أكثر من ٣٠ عامÚ في تقديم االستشارات الشرعية والقانونية، وفي التوثيق المصرفي ا¼سالمي، والبحوث، 

والمحاضرات والتحكيم �كثر من ٤٠ منظمة وجامعات ومراكز بحثية في جميع أنحاء العالم.

الشيخ عزان بن ناصر بن فرفور العامري

نال الشيخ عزان بن ناصر بن فرفور العامري على شهادة البكالوريوس في الدراسات ا¼سالمية وتخصص في القضاء، وقد عمل الشيخ عزان بن 

ناصر فرفور العامري سكرتيرâ لمفتي سلطنة عمان في قسم الفتوى منذ عام ٢٠٠١، ولديه خبرة واسعة في أحكام الشريعة وذلك بعد أن شارك 

في العديد من الدورات في تلك المجاالت با¼ضافة الى عدد من ورش العمل والمؤتمرات ذات الصلة.

الشيخ فهد محمد هالل الخليلي

تخرج الشيخ فهد في جامعة فلوريدا أتالنتيك بالواليات المتحدة ا�مريكية، وبعد ذلك التحق بالبنك المركزي العماني، حيث كان عضوâ من قسم 

الخزينة واالستثمار، بعد ذلك انضم الشيخ فهد إلى شركة المدينة لالستثمار حيث أصبح نائب المدير العام للخدمات المصرفية االستثمارية، 

وشملت مسؤولياته الرئيسية إدارة المحافظ، وترويج مشروعات غرينفيلد والتعامل مع ا�فراد ذوي المالءة المالية العالية، ومؤخرâ، قام الشيخ 

فهد بتأسيس شركة بيت البيان لالستثمار، والتي تركز على بناء عالقات طويلة ا�مد من خالل تقديم الخدمات المصرفية االستثمارية والخدمات 

االستشارية.

مكافآت مجلس الرقابة الشرعية 

ريال عماني با¦الف

المكافآت
أتعاب حضور 

الجلسات
المجموع

ريال عمانيريال عمانيريال عماني

15,400١،٥٤٠١٦،٩٤٠الدكتور حسين حامد حسان

11,550١،٥٤٠١٣،٠٩٠الدكتور مّدثر صديقي

7,700١،٥٤٠٩،٢٤٠الشيخ عزان بن ناصر بن فرفور العامري

7,700١،٥٤٠٩،٢٤٠الشيخ فهد بن محمد الخليلي 

42,350٦،١٦٠٤٨،٥١٠
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التقرير السنوي لصحار الدولي ٣٢٠٢٠١٨

اجتماعات وحضور مجلس الرقابة الشرعية 

عدد اجتماعات التي ١٩ نوفمبر ٢٢٢٠١٨ أكتوبر ٨٢٠١٨ يوليو ١٦٢٠١٨ أبريل ٢٠١٨أسماء أعضاء مجلس الرقابة الشرعية
تم حضورها

٤✔✔✔✔د، حسين حامد حسن

٤✔✔✔✔د، مدثر صديقي

٤✔✔✔✔الشيخ عزان بن ناصر بن فرفور العامري

٤✔✔✔✔الشيخ فهد محمد هالل الخليلي

المسؤولية االجتماعية للشركات

االمتثال  تضمن  أنشطة  تدعم  كما  ا¼سالمية،  المصرفية  الخدمات  حول  العمالء  توعية  برنامج  بتنفيذ  ا¼سالمي»  «صحار  تقوم 

ا¼سالمية. للشريعة 

إفصاحات أخرى

 :(IBRF) فيما يلي ا¼فصاحات المطلوبة بموجب ا¼طار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا¼سالمية

• لم يكن هناك أي خلط بين ا�موال.

• إن مبلغ ٣٨٢ ألف ريال عماني مستحق السداد من المكتب الرئيسي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

• لم يتم تحويل أي مبلغ إلى الصندوق الخيري خالل السنة.

ا¼فصاحات النظامية طبقÚ لقواعد بازل ٢ 
ولËطار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا¼سالمية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
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ا�فصاحات النظامية طبق� لقواعد بازل ٢ 
ول�طار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا�سالمية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٣٢١ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨
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التقرير السنوي لصحار الدولي ٣٢٢٢٠١٨
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ا¼فصاحات النظامية طبقÚ لقواعد بازل ٢ 
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ا�فصاحات النظامية طبق� لقواعد بازل ٢ 
ول�طار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا�سالمية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٣٢٣ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

التعّرض لمخاطر معدل اàرباح - المرفق ٢
٢٠١٨

ريال عماني با¦الف

٤,٦٥٧صافي دخل أرباح

٢٨,٥٦٣رأس المال 

على أساس التقلبات المفاجئة في معدالت الربح بواقع ٥٠ نقطة أساس

٢٢٨,٤٥تأثير التقلبات المفاجئة في معدالت الربح بواقع ٥٠ نقطة أساس

٤,٩١نسبة التأثير على صافي ا�رباح %

٠,٨٠نسبة التأثير على رأس المال %

على أساس التقلبات المفاجئة في معدالت الربح بواقع ١٠٠ نقطة أساس

٤٥٦,٩٠تأثير التقلبات المفاجئة في معدالت الربح بواقع ١٠٠ نقطة أساس

٩,٨١نسبة التأثير على صافي ا�رباح %

١,٦٠نسبة التأثير على رأس المال %

على أساس التقلبات المفاجئة في معدالت الربح بواقع ٢٠٠ نقطة أساس

٩١٣,٨٠تأثير التقلبات المفاجئة في معدالت الربح بواقع ٢٠٠ نقطة أساس 

١٩,٦٢نسبة التأثير على صافي ا�رباح %

٣,٢نسبة التأثير على رأس المال %
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التقرير السنوي لصحار الدولي ٣٢٤٢٠١٨
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التقرير السنوي لصحار الدولي ٣٢٦٢٠١٨

 نموذج التسوية- كما في ديسمبر ٢٠١٨
الخطوة ١:

وفقÐ لنطاق التجميع النظاميالميزانية العمومية كما في القوائم المالية المنشورة

كما في ديسمبر ٢٠١٨كما في ديسمبر ٢٠١٨

اàصول

 ٨,٧٣٧  ٨,٧٣٧ نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

 -  - شهادات إيداع

 ٩,٨٣٠  ٩,٨٣٠ مستحق من بنوك

 ١٧٩,٦٢٧  ١٧٩,٦٢٧ تمويل وسلف

 ٢٠,٩٤٤  ٢٠,٩٤٤ استثمارات في أوراق مالية

 -  - قروض وسلف للبنوك

 ١,١٢٦  ١,١٢٦ الممتلكات والمعدات

 -  - أصول ضريبة مؤجلة

 ٢,٤٠١  ٢,٤٠١ أصول أخرى

 ٢٢٢,٦٦٥  ٢٢٢,٦٦٥ إجمالي اàصول

االلتزامات

 ١٢,٧٠٣  ١٢,٧٠٣ مستحقات للبنوك

 ١٨٠,٨٢٥  ١٨٠,٨٢٥ ودائع العمالء

 -  - التزامات ضريبة جارية ومؤجلة

 ١,٦٥٥  ١,٦٥٥ التزامات أخرى 

 - ديون ثانوية

Úسندات قابلة للتحويل إلزامي - 

 ١٩٥,١٨٣  ١٩٥,١٨٣ إجمالي االلتزامات

 - حقوق المساهمين

 ٢٥,٠٠٠  ٢٥,٠٠٠ رأس المال المدفوع

 -  - عالوة إصدار ا�سهم

 ١٣٤  ١٣٤ احتياطي قانوني

 ٩٨٨  ٩٨٨ احتياطي عام
 ١,٣٦٠  ١,٣٦٠ ا�رباح المحتجزة@

 -  - تغيرات متراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات

 -  - احتياطي الديون الثانوية

 ٢٧,٤٨٢  ٢٧,٤٨٢ إجمالي حقوق المساهمين

 ٢٢٢,٦٦٥  ٢٢٢,٦٦٥ مجموع االلتزامات وأموال المساهمين

ا¼فصاحات النظامية طبقÚ لقواعد بازل ٢ 
ولËطار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا¼سالمية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
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ا�فصاحات النظامية طبق� لقواعد بازل ٢ 
ول�طار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا�سالمية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٣٢٧ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

نموذج التسوية- كما في ديسمبر ٢٠١٨

الخطوة ٢:

الميزانية العمومية كما في  
القوائم المالية المنشورة

وفقÐ لنطاق التجميع 
الرقمالنظامي

 كما في ديسمبر ٢٠١٨كما في ديسمبر ٢٠١٨ 

 

   اàصول

  ٨,٧٣٧  ٨,٧٣٧ نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

 ٩,٨٣٠٩,٨٣٠أرصدة لدى البنوك وأموال تحت الطلب على المدى القصير

 ٢٠,٩٤٤٢٠,٩٤٤االستثمارات:

 ١٢،٨٤٥١٢،٨٤٥من ضمنها محتفظ بها حتى االستحقاق

   مستبعدة من استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق

  ال ينطبق  ال ينطبق استثمارات في كيانات تابعة

  ال ينطبق  ال ينطبق استثمارات في شركات زميلة ومشروعات مشتركة

  ال ينطبق  ال ينطبق من ضمنها متاحة للبيع

  ال ينطبق  ال ينطبق مستبعدة من استثمارات متاحة للبيع: استثمارات في شركات تابعة

  ال ينطبق  ال ينطبق استثمارات في شركات زميلة ومشروعات مشتركة

 ٨,٠٩٩٨,٠٩٩محتفظ بها للمتاجرة

 ١٧٩,٦٢٧١٧٩,٦٢٧قروض وسلف

   من ضمنها:

 -   -   قروض وسلف لبنوك محلية

 -    قروض وسلف لبنوك غير محلية

 ١٧٥,١٣٩١٧٥,١٣٩قروض وسلف لعمالء محليين

 -    قروض وسلف لعمالء غير مقيمين لعمليات محلية

 ١,٤٨٠١,٤٨٠قروض وسلف لعمالء غير مقيمين لعمليات خارجية

 ٣،٠٠٨٣،٠٠٨قروض وسلف لمؤسسات صغيرة ومتوسطة

 -   -   تمويل من نافذة الصيرفة ا¼سالمية

 ١,١١٢٦١,١١٢٦أصول ثابتة

 ٢,٤٠١٢,٤٠١أصول أخرى من بينها:

شهرة وأصول غير ملموسة من بينها:

 -   -   الشهرة

 -   -   أصول غير ملموسة أخرى (باستثناء حقوق خدمات الرهن)

 -   -   أصول ضريبة مؤجلة

 -   -   الشهرة عند التجميع

 -   -   الرصيد المدين في حساب ا�رباح والخسائر

 ٢٢٢,٦٦٥٢٢٢,٦٦٥إجمالي اàصول

   رأس المال وااللتزامات

 ٢٥,٠٠٠٢٥,٠٠٠رأس المال المدفوع

   من ضمنها:

 ٢٥,٠٠٠٢٥,٠٠٠مبلغ مؤهل لرأسمال أسهم الفئة ا�ولى

 -   -   مبلغ مؤهل لرأسمال الفئة ا¼ضافية ا�ولى

 ١,١٢٢١,١٢٢االحتياطي والفائض

   من بينها

 ١,٣٦٠١,٣٦٠ا�رباح المحتجزة

 -   -   احتياطيات أخرى
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التقرير السنوي لصحار الدولي ٣٢٨٢٠١٨

 -   -   تغيرات متراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات

   من بينها:

a ال ينطبق  ال ينطبق خسائر من القيمة العادلة لالستثمارات

  ال ينطبق  ال ينطبق أرباح من القيم العادلة لالستثمارات

  ال ينطبق  ال ينطبق خفض ٥٥٪٪ من ا�رباح

 ٢٧,٤٨٢٢٧,٤٨٢إجمالي رأس المال

 ١٨٠,٨٢٥١٨٠,٨٢٥ودائع: 

   من ضمنها:

 -   -   ودائع من البنوك

 ٦٠,١٥٢٦٠,١٥٢ودائع العمالء

  ودائع من نافذة الصيرفة ا¼سالمية

 ١٢٠,٦٧٣١٢٠,٦٧٣(ودائع أخرى (يرجى تحديدها) ودائع وكالة

 ١٢,٧٠٣١٢,٧٠٣اقتراضات

 -   -   من بينها: من البنك المركزي العماني

 ١٢,٧٠٣١٢,٧٠٣من بنوك

 -   -   من مؤسسات ووكاالت أخرى

 -   -   اقتراضات على شكل سندات وصكوك

 -   -   أخرى (ديون ثانوية)

 ١,٦٥٥١,٦٥٥التزامات ومخصصات أخرى من بينها:

   من بينها: سندات مرتبطة باستثمارات

b  من بينها: سندات مرتبطة باستثمارات

 -    من بينها: سندات مرتبطة بأصول ثابتة

 -   -   سندات مرتبطة بالشهرة

 -   -   سندات مرتبطة أصول غير ملموسة

 ٢٢٢,٦٦٥٢٢٢,٦٦٥ا�جمالي

 

الميزانية العمومية كما في  
القوائم المالية المنشورة

وفقÐ لنطاق التجميع 
الرقمالنظامي

 كما في ديسمبر ٢٠١٨كما في ديسمبر ٢٠١٨ 

ا¼فصاحات النظامية طبقÚ لقواعد بازل ٢ 
ولËطار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا¼سالمية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
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ا�فصاحات النظامية طبق� لقواعد بازل ٢ 
ول�طار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا�سالمية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٣٢٩ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

نموذج التسوية- كما في ديسمبر ٢٠١٨
الخطوة ٣:

رأس المال العام الفئة - ١: اàدوات واالحتياطيات

مكونات رأس المال النظامي المقرر 
من البنك

المصدر بناء على اàرقام 
المرجعية/خطابات الميزانية 

العمومية وفقÐ للنظام النظامي 
للتجميع من الخطوة ٢ 

مؤهل لرأس المال العام المصدر المباشرة (ويعادل الشركات غير المساهمة) 1
 ٢٥,٠٠٠مضافÚ إليه فائض ا�سهم

 ١,٣٦٠ا�رباح المحتجزة 2

 ١,١٢٢الدخل الشامل اÿخر المتراكم (واحتياطيات أخرى)3

 رأس المال المصدر مباشرة والخاضع للخروج من فئة ا�سهم المشتركة (١)4
(ينطبق على الشركات غير المساهمة فقط)

                                                                        
   - 

رأس المال العام المصدر من قبل شركات تابعة ومحتفظ به من قبل أطراف أخرى 5
(مبلغ مسموح به في مجموعة ا�سهم العادية الفئة - ١)

                                                                        
   - 

 ٢٧,٤٨٢رأسمال عام الفئة - ١ قبل التسويات النظامية6

 -   تسويات التقييم الحذر7

 -   الشهرة (صافيÚ من التزام الضريبة المتعلق بها)8

a  ال ينطبق  خسائر من القيمة العادلة لالستثمارات9

b-   سندات مرتبطة باالستثمارات١٠

 ٢٧,٤٨٢رأس المال العام الفئة - ١ (فئة اàسهم المشتركة ١)11
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التقرير السنوي لصحار الدولي ٣٣٠٢٠١٨

نموذج إفصاحات بازل ٣ الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية

ريال عماني  
باÿالف 

مبالغ خاضعة لتسويات 
التعليقات ما قبل بازل ٣

   رأسمال اàسهم العادية الطبقة - ١: اàدوات واالحتياطيات

رأس المال المشترك المؤهل الذي تم إصداره مباشرة (وما يعادلها للشركات غير المشتركة) با¼ضافة إلى ١
  ٢٥,٠٠٠فائض ا�سهم ذات الصلة

  ١,٣٦٠ا�رباح المحتجزة٢

  ١,١٢٢الدخل الشامل اÿخر المتراكم (واحتياطيات أخرى)٣

رأس المال المصدر مباشرة والخاضع للخروج التدريجي من طبقة رأس المال العام ١ (ينطبق على الشركات ٤
  -   غير المساهمة فقط)

  -   ضخ رأسمال القطاع العام المعفى حتى ١ يناير ٢٠١٨ 

رأسمال عام مصدر من قبل شركات تابعة ومحتفظ به من قبل أطراف أخرى (مبلغ مسموح به في مجموعة ٥
  -   رأس المال العام الطبقة - ١)

  ٢٧,٤٨٢رأسمال عام الطبقة - ١ قبل التسويات النظامية٦

             رأسمال عام الطبقة - ١: التسويات النظامية

  -   تسويات التقييم الحذر٧

  -   الشهرة (صافيÚ من التزام الضريبة المتعلق بها)٨

  -   أصول غير ملموسة أخرى غير حقوق خدمات الرهن (صافيÚ من التزام الضريبة المتعلق بها)٩

أصول ضريبة مؤجلة معتمدة على الربحية المستقبلية باستثناء تلك الناشئة من الفروق المؤقتة (بالصافي ١٠
  -   من التزام الضريبة المتعلق بها)

  -   احتياطي تغطية التدفقات النقدية١١

  -   عجز المخصصات للخسائر المتوقعة١٢

١٣(1PC كما هو موضح في الفقرة ٤١-٩ من) أرباح التوريق من البيع   -  

  -   أرباح وخسائر نظرâ للتغيرات في مخاطر االئتمان على االلتزامات المقيمة بالقيمة العادلة١٤

  -   صافي أصول مكافآت صندوق تقاعد محددة١٥

استثمارات في أسهمه الخاصة (إن لم تحتسب مسبقÚ بصافي رأس المال المدفوع بالميزانية العمومية ١٦
  -   المبلغ عنها)

  -   الحيازة المتقاطعة التبادلية في ا�سهم العادية١٧

استثمارات في رأسمال المؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي، ١٨
بصافي الوضع قصير ا�جل المستحق حيث ال يمتلك البنك أكثر من ١٠ ٪ من رأس المال المصدر للكيان (مبلغ 

أكثر من معدل ١٠ ٪)
   -  

استثمارات جوهرية في ا�سهم العادية للمؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع ١٩
  -   النظامي، بصافي الوضع قصير ا�جل المستحق (مبلغ أكثر من معدل ١٠ ٪)

  -   حقوق خدمات رهن (مبلغ أكثر من معدل ١٠ ٪)٢٠

 أصول ضريبة مؤجلة ناشئة عن تغيرات مؤقتة (مبلغ أكثر من معدل ٪١٠٪، صافيÚ من التزام الضريبة٢١
  -   المتعلق به)

  -   مبلغ يتجاوز معدل ١٥ ٪٢٢

  -   منه: استثمارات جوهرية في أسهم عادية لمؤسسات مالية٢٣

  -   منه: حقوق خدمات رهن٢٤

  -   منه: أصول ضريبة مؤجلة ناشئة عن تغيرات مؤقتة٢٥

  -   تسويات تنظيمية وطنية محددة٢٦

 تسويات نظامية تطبق على رأسمال عام الطبقة - ١ فيما يتعلق بمبالغ خاضعة التفاقيات 
  -   قبل بازل ٣

  -   من ضمنها: ( يرجى تحديد اسم التسوية)  

  -   من ضمنها: ( يرجى تحديد اسم التسوية)  

  -   من ضمنها: ( يرجى تحديد اسم التسوية)  

تسويات نظامية مطبقة على رأسمال عام الطبقة - ١ نظرâ لعدم كفاية الطبقة - ١ والطبقة - ٢ ا¼ضافية ٢٧
  -   لتغطية الخصم

ا¼فصاحات النظامية طبقÚ لقواعد بازل ٢ 
ولËطار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا¼سالمية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
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ا�فصاحات النظامية طبق� لقواعد بازل ٢ 
ول�طار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا�سالمية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٣٣١ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

  -   إجمالي التسويات النظامية على رأسمال عام الطبقة - ٢٨١

  ٢٧,٤٨٢رأسمال عام الطبقة - ٢٩١

   رأسمال إضافي الطبقة - ١ : أدوات 

  -   أدوات الطبقة - ١ ا¼ضافية مؤهلة ومصدرة مباشرًة مضافÚ إليها فائض ا�سهم المتعلق بها٣٠

  -   من ضمنها: مصنف كحقوق ملكية وفقÚ للمعيار المحاسبي المطبق رقم ٣١٥

  -   من ضمنها: مصنف كالتزامات وفقÚ للمعيار المحاسبي المطبق رقم ٣٢٦

  -   أدوات رأسمالية مصدرة مباشرًة خاضعة لالستبعاد التدريجي من الطبقة - ١ ا¼ضافية٣٣

أدوات الطبقة - ١ ا¼ضافية (وأدوات مجموعة رأسمال عام الطبقة - ١ غير متضمنة في الصف رقم ٥) مصدرة ٣٤
  -   من قبل شركات تابعة ومحتفظ بها من قبل أطراف أخرى (مبلغ مسموح به في الطبقة - ١ ا¼ضافية)

  -   من ضمنها: أدوات مصدرة من قبل شركات تابعة خاضعة لالستبعاد التدريجي٣٥

  -   رأس المال ا�ضافي - الطبقة - ١: قبل التسويات النظامية٣٦

  -   استثمارات في أدوات الطبقة - ١ ا¼ضافية لمملوكة٣٧

  -   الحيازة المتقاطعة التبادلية في أدوات الطبقة - ١ ا¼ضافية٣٨

استثمارات رأس المال ا�عمال المصرفية والتمويل والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي، بصافي ٣٩
الوضع قصير ا�جل المستحق حيث ال يمتلك البنك أكثر من ١٠ ٪ من رأس المال المصدر للكيان (مبلغ أكثر من 

معدل ١٠ ٪)
   -  

استثمارات جوهرية في رأسمال المؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع ٤٠
  -   النظامي (بالصافي من المراكز قصيرة ا�جل المستحقة)

  -   تسويات تنظيمية وطنية محددة٤١

تسويات نظامية تطبق على الطبقة - ١ ا¼ضافية فيما يتعلق بمبالغ خاضعة التفاقيات قبل بازل ٣ 

   -  

  -   من ضمنها: ( يرجى تحديد اسم التسوية)  

  -   من ضمنها: ( يرجى تحديد اسم التسوية)  

  -   من ضمنها: ( يرجى تحديد اسم التسوية)  

  -   تسويات نظامية مطبقة على الطبقة - ١ ا¼ضافية نظرâ �ن الطبقة - ٢ غير كافية لتغطية التخفيضات٤٢

  -   إجمالي التسويات النظامية على رأسمال الطبقة - ١ ا�ضافية ٤٣

  -   رأسمال الطبقة -١ ا�ضافية ٤٤

  ٢٧,٤٨٢رأسمال الطبقة - ١ (الطبقة-١= اàسهم العادية الطبقة - ١ + الطبقة - ١ ا�ضافية)٤٥

                رأسمال الطبقة - ٢: اàدوات والمخصصات

  -   مصدر مباشرًة مؤهل �دوات الطبقة - ٢ مضافÚ فائض ا�سهم ذات  الصلة٤٦

  -   أدوات رأسمالية مصدرة مباشرًة خاضعة لالستبعاد التدريجي من الطبقة - ٤٧٢

 أدوات الطبقة - ٢ ا¼ضافية (وأدوات مجموعة ا�سهم العادية (١) والطبقة - ١ ا¼ضافية غير مضمنة٤٨
في الصف ٥ أو ٤٣) مصدرة من قبل شركات تابعة ومحتفظ بها من قبل أطراف أخرى (مبلغ مسموح به في 

مجموعة الطبقة - ٢)
   -  

  -   من ضمنها: أدوات مصدرة من قبل شركات تابعة خاضعة لالستبعاد التدريجي٤٩

  ١,٥١٠مخّصصات٥٠

  ١,٥١٠رأسمال الطبقة - ٢ قبل التسويات النظامية٥١

  -   استثمارات في أدوات الطبقة - ٢ المملوكة٥٢

  -   الحيازة المتقاطعة التبادلية في أدوات الطبقة - ٥٣٢

استثمارات في رأسمال المؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي، ٥٤
بالصافي من الوضع قصير ا�جل المستحق حيث ال يمتلك البنك أكثر من ١٠ ٪ من رأس المال المصدر للكيان 

(مبلغ أكثر من عتبة ١٠ ٪)
   -  

استثمارات جوهرية في رأسمال المؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع ٥٥
  -   النظامي (بالصافي من المراكز قصيرة ا�جل المستحقة)

ريال عماني  
باÿالف 

مبالغ خاضعة لتسويات 
التعليقات ما قبل بازل ٣

   رأسمال اàسهم العادية الطبقة - ١: اàدوات واالحتياطيات
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التقرير السنوي لصحار الدولي ٣٣٢٢٠١٨

  -   تسويات تنظيمية وطنية محددة٥٦

   تسويات نظامية تطبق على الطبقة - ٢ فيما يتعلق بمبالغ خاضعة التفاقيات قبل بازل ٣ 

   من ضمنها: ( يرجى تحديد اسم التسوية)  

   من ضمنها: ( يرجى تحديد اسم التسوية)  

   من ضمنها: ( يرجى تحديد اسم التسوية)  

  -   إجمالي التسويات النظامية على رأسمال الطبقة - ٥٧٢

  ١,٥١٠رأسمال الطبقة - ٥٨٢

  ٢٨,٩٩٢إجمالي رأس المال (إجمالي رأس المال= الطبقة - ١ + الطبقة - ٢)٥٩

   اàصول المرجحة بالمخاطر  

   - ا�صول المرجحة بالمخاطر فيما يتعلق بمبالغ خاضعة التفاقيات قبل بازل ٣ 

   من ضمنها: ( يرجى تحديد اسم التسوية)  

     من ضمنها: ( يرجى تحديد اسم التسوية)  

   من ضمنها: ( يرجى تحديد اسم التسوية)  

  ٢٠٥,٠٩٠إجمالي اàصول المرجحة بالمخاطر (٠٦أ+٠٦ب+٠٦ج)٦٠

  ١٩٠,٠٨٥من ضمنها: ا�صول المرجحة بمخاطر االئتمان٦٠ أ

  ٧,٢٢٥من ضمنها: ا�صول المرجحة بمخاطر السوق٦٠ ب

  ٧,٧٧٩من ضمنها: ا�صول المرجحة بمخاطر التشغيل٦٠  ج

               معدالت رأس المال

  ١٣,٤٠معدل رأسمال عام الطبقة - ١ (كنسبة من ا�صول المرجحة بالمخاطر)٦١

  ١٣,٤٠معدل الطبقة - ١ (كنسبة من ا�صول المرجحة بالمخاطر)٦٢

  ١٤,١٤مجموع  رأس المال (كنسبة من ا�صول المرجحة بالمخاطر)٦٣

متطلبات االحتياطي الخاصة بالمؤسسة (متطلبات أسهم عادية الطبقة - ١ مضافÚ احتياطي حماية رأس ٦٤
المال مضافÚ متطلبات االحتياطي ضد التقلبات الدورية مضافÚ متطلبات احتياطي جي- أس آي بي/ دي- أس 

أي بي كنسبة من ا�صول المرجحة بالمخاطر)
    ٪9,50  

  2،50٪ من ضمنها: متطلبات احتياطي حماية رأس المال٦٥

   من ضمنها: متطلبات احتياطي ضد التقلبات الدورية للبنك٦٦

   من ضمنها: متطلبات احتياطي حماية رأس المال٦٧

  أسهم عادية الطبقة - ١ متاح للوفاء باالحتياطيات (كنسبة من ا�صول المرجحة بالمخاطر)٦٨

                الحدود الدنيا الوطنية (إن كانت تختلف عن بازل ٣)

  7,000٪  الحد ا�دنى الوطني لمعدل رأسمال عام الطبقة - ١ (إن كانت تختلف عن الحد ا�دنى لبازل ٣)٦٩

  9,00٪ الحد ا�دنى الوطني للطبقة - ١ (إن كانت تختلف عن الحد ا�دنى لبازل ٣)٧٠

  11,00٪ الحد ا�دنى الوطني ¼جمالي رأس المال (إن كان يختلف عن الحد ا�دنى لبازل ٣)٧١

               مبالغ أقل من معدل التخفيض (قبل المخاطر المرجحة)

  -   استثمارات غير جوهرية في رأسمال مؤسسات مالية أخرى٧٢

  -   استثمارات جوهرية في ا�سهم المشتركة لمؤسسات مالية٧٣

  -   حقوق خدمة رهن (صافيÚ من التزام الضريبة المتعلق بها)٧٤

  -   أصول ضريبة مؤجلة ناشئة من الفروق المؤقتة (بالصافي من التزام الضريبة المتعلق بها)٧٥

                الحدود القصوى المطبقة �ضافة مخصصات في الطبقة - ٢

 مخّصصات مؤهلة لËضافة في الطبقة - ٢ فيما يتعلق بالتعّرض شريطة منهج موحد٧٦
  -   (قبل تطبيق الحدود القصوى)

  -   الحدود القصوى ¼ضافة مخصص في الطبقة - ٢ وفقÚ لمنهج موحد٧٧

مخصصات مؤهلة لËضافة في الطبقة - ٢ فيما يتعلق بالتعّرض الخاضعة لمنهج داخلي مبنية على ٧٨
  -   التصنيف (قبل تطبيق الحدود القصوى)

ريال عماني  
باÿالف 

مبالغ خاضعة لتسويات 
التعليقات ما قبل بازل ٣

   رأسمال اàسهم العادية الطبقة - ١: اàدوات واالحتياطيات

ا¼فصاحات النظامية طبقÚ لقواعد بازل ٢ 
ولËطار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا¼سالمية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
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ا�فصاحات النظامية طبق� لقواعد بازل ٢ 
ول�طار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا�سالمية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٣٣٣ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

  -   الحدود القصوى ¼ضافة مخّصص في الطبقة - ٢ وفقÚ لمنهج داخلي مبني على التصنيف٧٩

 أدوات رأسمالية خاضعة لترتيبات االستبعاد التدرجي (ينطبق فقط للفترة بين ١ يناير ٢٠١٨ 
   و ١ يناير ٢٠٢٢)

  -   الحد ا�قصى الحالي على أدوات ا�سهم العادية الطبقة - ١ خاضعة لترتيبات االستبعاد التدريجي٨٠

مبالغ مستثناة من أدوات ا�سهم العادية الطبقة - ١ نظرâ للحد ا�قصى (زيادة على الحد ا�قصى بعد ٨١
  -   االسترداد واالستحقاق)

  -   الحد ا�قصى الحالي على أدوات الطبقة - ١ ا¼ضافية خاضعة لترتيبات االستبعاد التدرجي٨٢

مبالغ مستثناة من الطبقة - ١ ا¼ضافية نظرâ للحد ا�قصى (زيادة على الحد ا�قصى بعد االسترداد ٨٣
  -   واالستحقاق)

  -   الحد ا�قصى الحالي على أدوات الطبقة - ٢ خاضعة لترتيبات االستبعاد التدرجي٨٤

  -   مبالغ مستثناة من الطبقة - ٢ نظرâ للحد ا�قصى (زيادة على الحد ا�قصى بعد االسترداد واالستحقاق)٨٥

ريال عماني  
باÿالف 

مبالغ خاضعة لتسويات 
التعليقات ما قبل بازل ٣

   رأسمال اàسهم العادية الطبقة - ١: اàدوات واالحتياطيات
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التقرير السنوي لصحار الدولي ٣٣٦٢٠١٨

صحار ا�سالميصحار الدولي
الفرع الرئيسي
صندوق البريد 44

حي الميناء
الرمز البريدي 114

رقم الهاتف: 24730077
الفاكس: 24730275

فرع قريات
صندوق البريد ٢٢٩

قريات
الرمز البريدي ١٢٠

رقم الهاتف: ٢٤٨٤٥٠٩٠
الفاكس: ٢٤٨٤٥٠٩٣

فرع بركاء
صندوق البريد ٥٢٨

بركاء
الرمز البريدي ٣٢٠

رقم الهاتف: ٢٦٨٨٣٥٨٣
الفاكس: ٢٦٨٨٣٥٩٢

فرع خصب
صندوق البريد ٢٢٩

خصب
الرمز البريدي ٨١١

رقم الهاتف: ٢٦٧٣٢٥٦٥
الفاكس: ٢٦٧٣٢٥٦٩

فرع جعالن بني بو علي
صندوق البريد ٩٠

جعالن بني بو علي
الرمز البريدي ٤١٦

رقم الهاتف: ٢٥٥٥٤٤٨٨
الفاكس: ٢٥٥٥٣٧٤٢

فرع الغبرة
صندوق البريد ١٨٦

الغبرة
الرمز البريدي ١٣٠

رقم الهاتف: ٢٤٦١٤٤١٧
الفاكس: ٢٤٥١٤٢٣٣

فرع السيب
صندوق البريد 869

مطار السيب
الرمز البريدي 111

رقم الهاتف: 24422771
الفاكس: 24422050

فرع روي
صندوق البريد ١٠٤

الحمرية
الرمز البريدي ١٣١

رقم الهاتف: ٢٤٨٣٣٨٨٧
الفاكس: ٢٤٨٣٤٣٤٨

فرع السويق
صندوق البريد ١٣

السويق
الرمز البريدي ٣١٥

رقم الهاتف: ٢٦٨٦٠٠١٩
الفاكس: ٢٦٨٦٠٠١٢

فرع بهالء
صندوق البريد ٨

بهالء
الرمز البريدي ٦١٢

رقم الهاتف: ٢٥٤١٩٤٦٦
الفاكس: ٢٥٤١٩٤١٠

فرع صاللة
صندوق البريد ١٥٧٧

صاللة
الرمز البريدي ٢١١

رقم الهاتف: ٢٣٢٩٥٢٣٩
الفاكس: ٢٣٢٩٧٩٣٢

فرع الخوض
صندوق البريد ٣٢٠٩

مطار السيب
الرمز البريدي ١١١

رقم الهاتف: ٢٤١٨٩٩٤٩
الفاكس: ٢٤١٨٩٩٤٠

فرع القرم
صندوق البريد ٤٤

حي الميناء
الرمز البريدي ١١٤

رقم الهاتف: ٢٤٥٦٥٧٢٧
الفاكس: ٢٤٥٦٣٢٩٢

فرع أفينيوز 
صندوق البريد ٤٤

حي الميناء
الرمز البريدي ١١٤

رقم الهاتف: ٢٤٥٩٧٠٠٥
الفاكس: ٢٥٦٤٧٩٠٣

فرع الرستاق
صندوق البريد ٢٢٠

الرستاق
الرمز البريدي ٣٢٩

رقم الهاتف: ٢٦٨٧٥٠٣١
الفاكس: ٢٦٨٧٥٠٢٨

فرع إبراء
صندوق البريد ٥٠٥

إبراء
الرمز البريدي ٤٠٠

رقم الهاتف: ٢٥٥٧١٤١٤
الفاكس: ٢٥٥٧٢٢٣٤

فرع الخدمات المصرفية المميزة  
صندوق البريد ١٨٧٥

حي الميناء
الرمز البريدي ١١٤

رقم الهاتف: ٢٤٦٦٢٠١٠
الفاكس: ٢٤٦٦٢٠٢١

فرع المعبيلة
صندوق البريد ١٣٢٥

معبيلة
الرمز البريدي ١٢٢

رقم الهاتف: ٢٤٤٦٣١١٨
الفاكس: ٢٤٤٦٣١٢١

فرع الخوير
صندوق البريد ١٢٢

بريق الشاطئ
الرمز البريدي ١٠٣

رقم الهاتف: ٢٤٤٨٠٢١٦
الفاكس: ٢٤٤٨٠٣٥٤

فرع الوطية
صندوق البريد ٤١٤٨

روي
الرمز البريدي ١١٢

رقم الهاتف: ٢٤٥٧٢٢٨٤
الفاكس: ٢٤٥٧١١٢٥

فرع صحم
صندوق البريد ٢١٢

صحم
الرمز البريدي ٣١٩

رقم الهاتف: ٢٦٨٥٤٩٧٢
الفاكس: ٢٦٨٥٤٨٧٤

فرع سناو
صندوق البريد ٧٢

سناو
الرمز البريدي ٤١٨

رقم الهاتف: ٢٥٥٢٥٢٧٧
الفاكس: ٢٥٥٢٤٠٣٠

فرع فرق
صندوق البريد ١٥٧٩

فرق
الرمز البريدي ٦١١

رقم الهاتف: ٢٥٤٤٧٧٨٩
الفاكس: ٢٥٤٤١١٨٦

فرع العامرات
صندوق البريد ٢٤٣

العامرات
الرمز البريدي ١١٩

رقم الهاتف: ٢٤٨٧٨٥٦٥
الفاكس: ٢٤٨٧٨٥٣٥

فرع المعبيلة
صندوق البريد ٢١٠٤

الخوض
الرمز البريدي ١٣٢

رقم الهاتف: ٢٤٢٦٧٢١٣
الفاكس: ٢٤٢٦٧٢١٦

فرع الخابورة
صندوق البريد ٥٨٠

الخابورة
٣٢٦

رقم الهاتف: ٢٦٨٠٢٢٤٢
الفاكس: ٢٦٨٠٢٤٤٨

فرع عبري
صندوق البريد ٤٨٧

عبري
الرمز البريدي ٥١١

رقم الهاتف: ٢٥٦٨٨٦٤٢
الفاكس: ٢٥٦٨٨٦٨١

فرع السعادة
صندوق البريد ١٤٠

السعادة
الرمز البريدي ٢١٥

رقم الهاتف: ٢٣٢٢٧٣٩٩
الفاكس: ٢٣٢٢٧٣٨٧

فرع العذيبة
صندوق البريد ٤٠١٩

روي
الرمز البريدي ١١٢

رقم الهاتف: ٢٤٤٩١٢٢٦
الفاكس: ٢٤٤٩٤٦٤٩

فرع صحار
صندوق البريد ٨٣١

صحار
الرمز البريدي ٣١١

رقم الهاتف: ٢٦٨٤٢٧٠٩
الفاكس: ٢٦٨٤٣٩٥٢

فرع البريمي
صندوق البريد ٧٠

البريمي
الرمز البريدي ٥١٢

رقم الهاتف: ٢٥٦٥٠٥٠٢
الفاكس: ٢٥٦٥٠٥٤٢

فرع نزوى
صندوق البريد ٢٢٧

نزوى
الرمز البريدي ٦١١

رقم الهاتف: ٢٥٤١٢٦٧٥
الفاكس: ٢٥٤١٢٦٧٧

فرع صحار
صندوق البريد ١٢٦٤

صحار
الرمز البريدي ٣١١

رقم الهاتف: ٢٦٦٤٢٢٠٣
الفاكس: ٢٦٦٤٠١١٠

فرع الخوض
صندوق البريد ٤٦٣

الخوض
الرمز البريدي ١٣٢

رقم الهاتف: ٢٤٥٤١٠٢٥
الفاكس: ٢٤٥٤١٠٣٦

فرع شناص
صندوق البريد ٤٥٨

شناص
الرمز البريدي ٣٢٤

رقم الهاتف: ٢٦٧٤٨٢٨٢
الفاكس: ٢٦٧٤٨٥٢٠

فرع المصنعة
صندوق البريد ٣٧١

المصنعة 
الرمز البريدي ٣١٢

رقم الهاتف: ٢٦٩٧١١٩٢ 
الفاكس: ٢٦٩٧١١٩٤

فرع صور
صندوق البريد ٢٦٩

صور
الرمز البريدي ٤١١

رقم الهاتف: ٢٥٥٤٥١٩٩
الفاكس: ٢٥٥٤٥٠٨٤

فرع بركاء
صندوق البريد ٣٩٥

بركاء
الرمز البريدي ٣٢٠

رقم الهاتف: ٢٦٨٨٣١٨٨
الفاكس: ٢٦٨٨٣٢٠٣

المقر الرئيسي
الموقع: مجمع السيف، منطقة شاطئ القرم

ص،ب، ٤٤، حي الميناء، الرمز البريدي ١١٤، سلطنة عمان
هاتف: ٠٠٠٠ ٢٤٧٣ ٩٦٨+

فاكس: ٠٠١٠ ٢٤٧٣ ٩٦٨ + 
البريد االلكتروني :

customerservice@soharinternational.net
soharinternational.net :الموقع االلكتروني

فريق ا�دارة
الفاضل أحمد المسلمي

الرئيس التنفيذي
الفاضل خليل بن سالم الهديفي

رئيس مجموعة التجزئة المصرفية
الفاضل كريغ بارينجتون بيل

مدير عام - رئيس المالية
الفاضل سالم بن خميس المسكري

نائب المدير العام ورئيس صحار ا¼سالمي
الفاضل مجاهد بن سعيد الزدجالي

نائب المدير العام - تقنية المعلومات والقنوات االلكترونية
الفاضل محمد بن طاهر اللواتي

نائب المدير العام ورئيس قسم المؤسسات المصرفية التجارية
 الفاضل عبدالعلي بن عبد اò اللواتي

مساعد مدير عام أول - رئيس الموارد البشرية وا¼سناد بالوكالة
الفاضل خميس بن مسعود الرحبي

مساعد مدير عام اول ورئيس العمليات
الفاضل كامران حيدر

مساعد مدير عام أول ورئيس قسم التدقيق الداخلي
الفاضل كريم فايق محمد

مساعد مدير عام أول ورئيس قسم إدارة المخاطر
الفاضل خالد بن خلفان بن راشد الصبحي

مساعد المدير العام ورئيس دائرة االلتزام
الفاضل السموأل عبد الهادي إدريس

مساعد المدير العام - رئيس الشؤون القانونية وسكرتيرمجلس ا¼دارة

االستراتيجية والخدمات المصرفية للمؤسسات
وليد بن مرزوق المشيرفي

مساعد المدير العام ورئيس قسم المؤسسات التجارية المتوسطة
هاتف: ٢٠٣٠ ٢٤٦٦ ٩٦٨+

فاكس: ٠٠٤٥ ٢٤٥٦ ٩٦٨+
البريد االلكتروني:

 Waleed.almusheifri@soharinternational.com

عبدالحفيظ بن عثمان البلوشي
مساعد المدير العام ورئيس قسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

هاتف: ٧١٠١ ٢٤٥٢ ٩٦٨+
فاكس: ٧١١٦ ٢٤٥٢ ٩٦٨+

البريد االلكتروني:
abdulh.albalushi@soharinternational.com

سريرام سوبرامنين
رئيس قسم التجارة الخارجية

هاتف: ٠٢٠٥ ٢٤٧٣ ٩٦٨+
فاكس: ٠٣٦١ ٢٤٧٣ ٩٦٨+

البريد االلكتروني:
Sriram.subramanian@soharinternational.com

                            
مارك زغيب

مدير تنفيذي أول ورئيس قسم المؤسسات المالية
هاتف: ٧٦١٩٧٠ ٢٤ ٩٦٨+

فاكس: ١٧٤١ ٢٤٧٦ ٩٦٨+
البريد االلكتروني:

 marc.zogheib@soharinternational.com

جيجي تاريان وارجيس
رئيس إدارة ا�صول

هاتف: ٠٣٦٦ ٢٤٧٣ ٩٦٨+
فاكس: ١٧٤١ ٢٤٧٦ ٩٦٨+

البريد االلكتروني:
Gigi.varghese@soharinternational.com

التجزئة المصرفية
راجيف أرورا

نائب مدير عام ورئيس المبادرات ا¼ستراتيجية - المصرفية
هاتف: ٠٣٦٩ ٢٤٧٣ ٩٦٨+
فاكس: ٠٠١٠ ٢٤٧٣ ٩٦٨+

البريد االلكتروني:
rajeev.arora@soharinternational.com

عزيز بن محمد بن ناصر الجهضمي
مساعد المدير العام ورئيس إدارة الثروات

هاتف: ٠٠٠٣ ٢٤٧٣ ٩٦٨+
البريد االلكتروني:

Aziz.aljahdhami@soharinternational.com

أحمد بن راشد السالمي
مساعد المدير العام ورئيس مساندة الفروع

هاتف: ٠٣٧٣ ٢٤٧٣ ٩٦٨+
فاكس: ٠٢٥٩ ٢٤٧٣ ٩٦٨+

البريد االلكتروني:
Ahmed.alsalmi@soharinternational.com

سنديب سوني
رئيس وحدة مبيعات التجزئة والتوزيع

هاتف: ٠٠٢٨ ٩٧٣١ ٩٦٨+
البريد االلكتروني:

Sandeep.soni@soharinternational.com

حسين بن عبدالرضا جمعه الشلواني
مدير تنفيذي أول - إدارة الثروات

هاتف: ٢٠١٠ ٢٤٦٦ ٩٦٨+
فاكس: ٢٠٢١ ٢٤٦٦ ٩٦٨+

البريد االلكتروني:
Hussein.shalwani@soharinternational.com

الخزينة
سعيد بن علي الهنائي 

مساعد مدير عام أول - الخزينة
هاتف: ٠٢٣٩ ٢٤٧٣ ٩٦٨+

فاكس: ٠٢٨٠ ٢٤٧٣ ٩٦٨+
البريد االلكتروني:

saeed.alhina@soharinternational.com

ائتمان الدوائر والشركات الحكومية وتمويل المشاريع والقروض المشتركة

جنان سلطان
مساعد مدير عام أول ائتمان  الدوائر والشركات الحكومية وتمويل المشاريع 

والقروض المشتركة
هاتف: ٢١٤٠ ٢٤٦٦ ٩٦٨+
فاكس: ٠٠١٠ ٢٤٦٦ ٩٦٨+

البريد االلكتروني:
Jeanan.sultan@soharinternational.com

سيرينيفازا راو إيدوبالي
رئيس - تمويل المشاريع والقروض المشتركة

هاتف: ٢٤٦٦٢١١٥ ٩٦٨+
فاكس: ٢٤٦٦٢١٢٥ ٩٦٨+

البريد االلكتروني: 
Srinivasa.Edupalli@soharinternational.com

بسام حيات
رئيس - وحدة المؤسسات والدوائر الحكومية

هاتف: ٢١٨١ ٢٤٦٦ ٩٦٨+
فاكس: ٢٤٦٦٢١٢٥ ٩٦٨+

البريد االلكتروني:
bassam.albalushi@soharinternational.com

صحار االسالمي
فهد بن أكبر الزدجالي

رئيس قسم الخدمات المصرفية لúفراد والفروع 
هاتف: ٠٣٥٢ ٢٤٧٣ ٩٦٨+

فاكس: ٠٢٧٦ ٢٤٧٣ ٩٦٨+
البريد االلكتروني:

Fahad�alzadjali@soharinternational�com

عطاء الرحيم حنفي
رئيس الخدمات المصرفية ا¼سالمية للشركات

هاتف: ١٨٧٧ ٢٤٧٦ ٩٦٨+
فاكس: ٠٢٧٦ ٢٤٧٣ ٩٦٨+

البريد االلكتروني:
Ataurrahim.hanafi@soharinternational.com

أرقـام الهـواتـف

شبكـة الــفــــروع
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٣٣٧ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨

مواقع أجهزة الصراف ا¦لي

أجهزة الصراف ا¦لي المستقلة  أجهزة الصراف ا¦لي بفروع البنك

إسم الموقع المحافظة إسم الفرع المحافظة

صحار الدولي

مسقط مسقط
العذيبة (سفير هايبر ماركت) الفرع الرئيسي
العذيبة (مارس هايبر ماركت) القرم

المعبيلة (نيستو) العذيبة
المعبيلة (محطة شل لتعبئة الوقود) السيب

المعبيلة (محطة المها لتعبئة الوقود) الخوض
الحيل الشمالية  قريات

الحيل الجنوبية (مارس هايبر ماركيت) الخوير
وزارة الدفاع العامرات

الموالح (محطة شل لتعبئة الوقود) روي
شارع روي العام أفينيوز مول

الوادي الكبير(مارس هايبر ماركيت) المعبيلة
القرم (مارس هايبر ماركيت) الوطية

دارسيت (محطة شل لتعبئة الوقود) الباطنة
مدينة السلطان قابوس (مخبز مسقط) صحار

الخوير (مرمول للسفر والسياحة) شناص
مطار مسقط الدولي بركاء

مركز ُعمان للمؤتمرات والمعارض صحم
واحة المعرفة (كلية الشرق ا�وسط) السويق

الباطنة الرستاق
الوقيبة (محطة المها لتعبئة الوقود) الخابورة

صحار (سفير مول) المصنعة
صحار (لولو هايبر ماركت) الظاهرة

صحار (أوربك) البريمي
بركاء (سوق التنين، المركز التجاري الصيني) عبري

صحم (حصن الشيخ) مسندم
الرستاق (لولو هايبر ماركت) خصب

الظاهرة الداخلية
البريمي (حفيت، مركز شرطة عمان السلطانية) نزوى (فرق)

البريمي (لولو هايبر ماركت) بهالء
الداخلية الشرقية

إبراء(سفالة) إبراء
عبري (العراقي،محطة شل لتعبئة الوقود) صور

نزوى جراند مول جعالن بني بو علي
ظفار سناو

صاللة الجديدة (محطة المها لتعبئة الوقود) ظفار
صاللة (لولو هايبر ماركت) صاللة

صاللة (منتجع البليد)
صاللة شارع ٣٢ يوليو (محطة المها لتعبئة الوقود)

صحار ا�سالمي
مسقط مسقط

العذيبة (محطة شل لتعبئة الوقود) الغبرة
الحيل الجنوبية (محطة شل لتعبئة الوقود)  الخوض

ظفار المعبيلة
صاللة (العوقد) الباطنة

صحار
بركاء

الداخلية
نزوى (فرق)

ظفار

صاللة (سعادة)
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

التقرير السنوي لصحار الدولي ٣٣٨٢٠١٨
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

٣٣٩ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠١٨
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تابع)

التقرير السنوي لصحار الدولي ٣٤٠٢٠١٨
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