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 9312سبتمبر  03لتسعة أشهر المنتهية في لتقرير رئيس مجلس اإلدارة 

 .9312سبتمبر  03وإنجازات صحار الدولي )البنك(  لفترة التسعة أشهر المنتهية في أستعرض لكم أداء ويشرفني أن يسعدني 

 

 األداء المالي
التي مليون لاير عماني  910243مقارنة مع وبال، 9312سبتمبر 03في المنتهية مليون لاير عماني لألشهر التسعة  950352حقق البنك صافي أرباح بلغ 

 ٪. 14099مما يعادل نسبة نمو بلغت ، 9312عام لالفترة نفسها من حققها البنك في ا

مليون لاير عماني  640312سبتمبر من العام الحالي  03ليسجل في التسعة أشهر المنتهية في ٪ 7096للبنك بنسبة إيرادات التشغيل ارتفع إجمالي وقد 

ليسجل في  ٪1009بنسبة كما شهد صافي إيرادات التشغيل ارتفاع ، 9312سجلها البنك في الفترة نفسها من العام مليون لاير عماني  720753مقارنةً بـ 

. وخالل 9312في التسعة أشهر األولى من عام ُسجلت مليون لاير  020291مقارنة بـ مليون لاير عماني  430046التسعة أشهر األولى من العام الحالي 

مليون لاير عماني  000761اإلجمالي  حيث بلغ، ٪19022اع يقدر بـ ارتفإجمالي مصروفات التشغيل سجل ، 9312األشهر التسعة األولى من عام 

في مواردنا البشرية نا في االستثمار استمراراألمر الذي يترجم جليًّا ، 9312مليون لاير عماني في األشهر التسعة األولى من عام  920292مقارنة مع 

 ستراتيجية.مع أهدافه االبما ينسجم مستدام النمو التحقيق ا في قُدمً البنك ُمضي يواصل للبنك، وعليه  والبنية التحتية األساسية

 03في في التسعة أشهر المنتهية مليار لاير عماني  90524ليصل إلى ٪، 19042بنسبة ارتفاًعا إجمالي قروض البنك للزبائن وفضالً عن ذلك، فقد شهد 

ا في إجمالي األصول بنسبة كما حقق البنك نموً المسجلة في الفترة نفسها من العام المنصرم، مليار لاير عماني  90926مقارنة بـ  9312سبتمبر 

إلى . 9312المسجلة في التسعة أشهر األولى من العام مليار لاير عماني  90272في الفترة نفسها مقارنة بـ مليار لاير عماني  00002ليسجل  19046٪

مليار لاير  10224إلى  9312سبتمبر  03خالل التسعة أشهر المنتهية في مليار لاير عماني  10616من  ارتفاًعاودائع الزبائن جانب ذلك، سجلت 

 .٪17012ذاتها من العام الحالي مسجلةً نسبة ارتفاع عماني للفترة 

  

 اكتتاب ناجح  في حق األفضلية
، مليون لاير عماني 43لية، ما أدى إلى زيادة حقوق المساهمين بمقدار أغلق البنك بنجاح اكتتاب أسهم حق األفضخالل الربع الثالث من العام الحالي، 

جديدة خالل عملية االكتتاب تعكس ثقة المساهمين في قدرة البنك على مواصلة النمو وااللتزام بخططه السهم األزيادة الطلب على وعليه فإن 

على الرغم من استمرار الصعوبات والتحديات  في السوق فضالً عن ثقة المستثمرين فيه يتمتع بها البنك التيالجيدة المكانة أيًضا يؤكد ، مما االستراتيجية

 التي يشهدها االقتصاد العالمي واإلقليمي والدولي.

 

 العمل وفق ثقافة الفوز
األعمال والنمو الذي يحققه  نظير ريادته في مجالواألوسمة من الجوائز بعدد ، تم تتويج صحار الدولي والفوزمسيرة البنك نحو تحقيق التميز وضمن 

شركة أداء"  93"أفضل ضمن ( REOالمسؤولية االجتماعية للشركات. فقد حصد البنك جائزة مجلة عمان االقتصادية )في مجال مبادراته فضالً عن 

ة عالم االقتصاد واألعمال، بما في ا جائزتين ضمن حفل توزيع جوائز مجلأيضً د صحار الدولي نظير التميز الذي حققه البنك في مجال األعمال. كما حص

. بدورها تشكل ذلك جائزة "أفضل الشركات أداًء" ضمن فئة الشركات ذات رأس المال الكبير، وجائزة "أفضل حملة في مجال المسؤولية االجتماعية"

 ة خدمية عمانية رائدة ذات معايير عالميةمؤسسخطوة أخرى يخطوها البنك نحو تحقيق غايته ليصبح سلسلة النجاحات التي حققها البنك على التوالي 

 االزدهار والنمو.تحقيق تساعد الزبائن والمجتمعات على 

إيمانًا منه بأهمية مكافأة أولئك الذين  ه ضمن برنامج صحار | حساب الجوائز وتحت شعار "هذا هو الفوز"، استمر صحار الدولي في إجراء سحوبات

على تحقيق تهم دخار لدى المجتمع لمساعدغرس ثقافة االا البرنامج يشكل رئيسي إلى هذمجزية، حيث يهدف بجوائز نقدية يحرصون على االدخار 

 االزدهار والنمو.

سعيًا منه إليجاد فرصة مثالية البنك نظمه  ذيالشيق الصاللة للمشاركة في الحفل الترفيهي مدينة ُسكان وزوار صحار الدولي دعا وفي سياق متصل، 

 .4بطل سباقات الفورموال ، الشاب العماني المتألق شهاب الحبسيوالتفاعل مع زبائنه عن كثب، حيث استضاف الحفل لتواصل ل

وشركة توقيع صحار الدولي مذكرة تفاهم مع أحد المستشفيات الرائدة التي توفر أعلى معايير الخدمة الصحية من العام الحالي كما شهد الربع الثالث 

االستراتيجية جهود البنك والتزامه في هذه الشراكات تعكس . بدورها "الفوز"تحقيق غايته المرتكزة على مساعدة الناس على  كجزء منخدمية أخرى 

أكثر بخدمات مصرفية  هتزويد زبائنالمتمثلة في التجارية هويته ا بقيم تلبية احتياجات الزبائن وتزويدهم بخدمات مصرفية تعد األفضل من فئتها إيمانً 

 .اً وأكثر إثراًء وأوسع أفقًاإسراع

 

 لزبائنمزيد من الخدمات المتكاملة والشاملة ل
توسيع قاعدتها لمساعدتها نحو تحقيق هدفها المتمثل في في السلطنة النسيج من أكبر شركات تصنيع  إحدىصحار الدولي عن توقيعه اتفاقية مع أعلن 

في سوق  وطرح أسهمهاكتتاب العام للشركة مسؤولية مضاعفة رأس المال وااليتولى بموجب هذه االتفاقية مستشاًرا ماليًّا البنك وعليه أصبح ، التشغيلية

لزبائنه، متكاملة على رؤية صحار الدولي ليكون مؤسسة خدمية تقدم حلوال مالية " الفوز. بدوره، يؤكد هذا "اكتتاب أوليمن خالل  مسقط لألوراق المالية

في كبير االكتتاب بشكل ، حيث سيسهم هذا المراحلمختلف في تقديم خدمات استثمارية واستشارية تلبي احتياجات الزبائن في البنك قدرة  نفضالً ع

 االقتصاد الوطني. مصادرتوسيع وتنويع 
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 الدوليةآفاقنا 
، المجموعة العالمية المتخصصة في الخدمات (EFE" )إي إف جي إنترناشيونال"مؤخًرا اتفاقية استراتيجية حصرية مع  صحار الدوليلقد وقع 

عالمية  المصرفية الخاصة وإدارة األصول، وبموجب هذه االتفاقية تعتزم كلتا المؤسستين توحيد الجهود من أجل توفير منتجات مبتكرة وفرص استثمار

في ظل امتيازها بتواجد و التقاعدية وأصحاب الثروات الفردية. لكافة المؤسسات المالية وصناديق الثروات السيادية ومكاتب العائالت والصناديقحصرية 

األسواق المالية من الفرص االستثمارية في  نازبائن، ستعزز هذه االتفاقية من استفدادة في المراكز المالية وأسواق النمو في كافة أنحاء العالمموسع 

بمثابة شراكة ها يجعل، مما كتتاب العام والصناديق الخاصة والعقاراتهم واالمن المنتجات، بما في ذلك السندات واألسأوسع العالمية ومجموعة 

 ستراتيجية مثالية لصحار الدولي. ا

 

احتياجاتهم في كافة تقديم حلول مصرفية تفاعلية تلبي صحار الدولي على الوفاء بوعده لزبائنه من خالل ستراتيجية االات هذه الشراكبدورها، تساعد مثل 

جلب أفضل التجارب والخبرات إلى األسواق المحلية واالستفادة منها محليًا، فضالً عن تصدير أفضل ، كما أنها تسهم بشكل وثيق في التغيرعالمهم دائم 

 .التجارب المحلية إلى العالم

 

 التواصل مع الزبائن والمجتمعات المحلية
، وقد استهدف البنك الرسميةة جتماعي مسابقة عبر صفحسائل التواصل االضمن احتفاله بعيد األضحى المبارك، أطلق صحار الدولي لمتابعيه عبر و

عبر منصات  زيادة نسبة التفاعل مع متابعيهالتواصل مع زبائنه والمجتمع مما أدى إلى  ينكبيروإقبال شهدت تفاعل البنك من خالل مسابقته التي 

 ، فضالً عن ضمان تواجد البنك في هذه الصفحات بشكل جيد. جتماعيالتواصل اال

نظام الذين يوفرونا وكجزء من حرصه على تلبية احتياجات ونمط حياة قاعدة الزبائن المتنامية، واصل صحار الدولي جهوده في توسيع قاعدة التجار 

البنك بدعم جهود الحكومة نحو التحول الرقمي في جميع أنحاء السلطنة  لتزامامن ، مما يعزز e-FollFمحفظة اإللكتروني عبر الهواتف الذكية،  الدفع

 الدائم التغير. وتلبية متطلبات الزبائن في عالمهم 

الجديد الذي يأتي منسجًما لكتروني اإل هصحار الدولي موقعدشن ، في الوصول لألطراف ذات الصلة دور أساسي هالعبالرقمية والمنصات وفي سياق 

بتجربة  عبر شبكة اإلنترنتوإثراء متصفحي الموقع لتوفير سهولة التصفح الجديد تم تطوير الموقع ، حيث التجارية الجديدةة البنك وهويته فمع فلستماًما 

 .استثنائية

 

 

 لتزام بتمكين الشباب العمانياال
، تخريج الدفعة األولى من المتدربين في برنامج "طموحي"لشباب الوطن، شهد الربع الثالث من العام الحالي ة حقيقية توفير نقطة انطالقسعيًا منه ل

، وقد أكملت الدفعة خريجي الكليات والجامعاتالشباب العماني من  ليستهدف صقل خبرات وكفاءات 9312البرنامج التدريبي الذي دشنه البنك في العام 

 .بهمإلى الترحيب قريبًا طلع ح باب التسجيل للدفعة الثانية، وعليه نت، ليعلن البنك عقب ذلك عن فتبنجاحالتدريبي البرنامج متدربًا،  17األولى، 

فعلى سبيل المثال قدم البنك تبادل المعرفة، التي تستهدف مبادرات المنصات والتعزيز صحار الدولي دعم و يواصل بالسلطنة، األكاديمي في السياق و

كعنصر أساسي للتنمية والتطور االجتماعي واالقتصادي.  المعهد تعزيز دوروذلك من أجل ( بالسلطنة، AFCمعهد المحللين الماليين المعتمدين )الدعم ل

تمكينهم من ومحوري في التنمية االقتصادية في البالد من خالل تعزيز مهارات الشباب العماني حيث استهدف البنك من خالل ذلك استكمال دوره ال

 .الوطني بشكل عامواالقتصاد بشكل خاص تهم تثري حيابدورها سالفرص الوظيفية التي الحصول على 

 

  صحار اإلسالميالتقدم في 
ومريح وصول أسهل ، األمر الذي وفر غالمنطقة إلى الرئيسي من منطقة روي صحار اإلسالمي لقد شهد الربع الثالث من العام الحالي انتقال مكتب 

متكامل من يعمل بشكل جديدًا لصحار اإلسالمي يوفر الموقع الجديد أيًضا فرًعا ، وإضافة إلى ذلك توفير بيئة عمل أفضل للموظفينفضالً عن للزبائن 

 التجزئة والشركات. ه من قطاعزبائنمتميزة لخدمة أجل توفير 

في الصيرفة خبراء ال استقطب عدد منفي مؤتمر صاللة الثاني للمالية اإلسالمية الذي عن دعمه ومشاركته صحار اإلسالمي وإضافة إلى ذلك، أعلن 

تطوير قطاع حول أفضل الحلول "، فضالً عن مناقشة دور المالية اإلسالمية في بناء اقتصاد متنوع ومستدام"ض استعرالمتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ال

ير الخدمات المصرفية المتوافقة مع تطوالمستمر في صحار الدولي سعي جزًءا من ويأتي هذا المؤتمر ليشكل اإلسالمية ومنتجاته عالميًا.  الصيرفة

 األطراف ذات الصلة. الزبائن ولكافة الشريعة اإلسالمية في السلطنة من أجل تحقيق الفائدة 
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 مستقبليةالنظرة ال
التزام الحكومة نظير مستوياتها الحالية، وذلك على أسعار النفط ثبات نستطيع أن نلمس استمرار الطلب على التمويل في المستقبل القريب على الرغم من 

قتصادي. وعلى بمواصلة التركيز على مشاريع البنية التحتية إلى جانب االستثمارات في القطاعات التي تم تحديدها باعتبارها أساسية في خطة التنويع اال

لالستمرار في الفرص كافة واالستفادة من القطاع التميز في بناء صحار الدولي على مكانته الجيدة لمواصلة  يحافظ الرغم من الصعوبات االقتصادية، 

 قيمة مستدامة.ب إثراء األطراف ذات المصلحةفي تعزيز االقتصاد الوطني ومواصلة القيام بدوره الحيوي 

 

 

 

 كلمة شكر وتقدير
في تحقيق نتائج ورغبتهم الحقيقية هم المستمر الموظفين على التزام، وأيًضا أشكر ثقتهم المستمرةوالتقدير لكافة األطراف ذات الصلة نظير أتوجه بالشكر 

 متميزة للبنك.

واإلسهام المتميزة،  ةرؤيهما الالمحدود فضالً عن الوتوجيه همادعمنظير  لبنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المالكما أتوجه بالشكر والتقدير ل

 .المتميزالشفافية معدل والصارمة  الحوكمة والقيادةعلى النمو تحت مظلة الحقيقي في تأسيس قاعدة مثالية تمكن القطاع المالي بالسلطنة 

 

حفظه هللا  -حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظمالرشيدة تحت ظل القيادة الحكيمة لموالنا حكومة الالجهود التي بذلتها أيًضا نثمن 

 مع رؤية جاللته الحكيمة.بما ينسجم والسعي الدؤوب من أجل تعزيز القطاع المصرفي في السلطنة  -ورعاه

متنان لمقام حضرة صاحب الجاللة أخيًرا، أتقدم نيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وجميع الموظفين المخلصين بجزيل الشكر واال

 سلطنة عمان.، فظه هللا ورعاه، على رؤيته وقيادته الحكيمة لبلدنا الحبيبح -السلطان قابوس بن سعيد المعظم

 

 

 

 
 محمد بن محفوظ العارضي

 رئيس مجلس اإلدارة
 



 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 )سابقاَ بنك صحار ش م ع ع(

 

 المركز المالي بيان
  9002 سبتمبر 30كما في 

 ) لاير عماني باآلالف(
 

 11من  2المالية                                          صفحة  البياناتتكّون جزءاً ال يتجزأ من هذه  2إلى هـ 1اإليضاحات المرفقة من أ

 

 

 
 

 سبتمبر 30 ديسمبر 01 سبتمبر 30           

        9002 9312 9312 

 غير مدققة مدققة غير مدققة     إيضاح 

     األصول

 1150047 694457 000,001 1ب  نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

 326,22 1914430 13,332 9ب  مستحق من بنوك وايداعات أخرى بسوق النقد

 2622160,1 949514203 9,311,303 0ب  قروض وسلف وتمويل )بالصافي(

 ,22682, 5094672 009,203 4ب  أوراق مالية إستثمارية

 1261,0 124767 30,093  ممتلكات ومعدات وتركيبات 

 26800 94233 9,200  عقارات استثمارية

 ,0621, 454972 30,122 5ب  أصول أخرى

  ————— ————— ————— 
 268,26321 043474430 3,332,320  إجمالي األصول

  ═══════ ═══════ ═══════ 

     االلتزامات

     
 2136128 6994371 103,030 7ب  مستحقات لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

 2,,1621,6 142124050 0,223,330 6ب  ودائع العمالء

 6222,, 244774 01,002 2ب  التزامات أخرى

 1,,3,6 054029 30,003  قروض ثانوية

 ,126,2 532 003  شهادات إيداع

  ————— ————— ————— 

 26,206208 947734262 9,209,920  إجمالي اإللتزامات

  ————— ————— ————— 

     حقوق المساهمين

 ,,18262 1224975 930,300 2ب  رأس المال

 126032 124306 02,239 2ب  عالوة إصدار

 216132 944065 93,310  احتياطي قانوني

 822 222 222  احتياطي عام

 36202 - -  احتياطي انخفاض القيمة

 (26282) (94194) (9,020)  احتياطي القيمة العادلة

 - 64333 1,000  احتياطي قروض ثانوية

 126220 024220 32,000  أرباح محتجزة

  ————— ————— ————— 

 2226,12 9254494 390,020  إجمالي حقوق المساهمين

  ————— ————— ————— 

 1006000 1334333 900,000 13ب 1الشريحة رقم األوراق الرأسمالية المستديمة 

  ————— ————— ————— 

 3226,12 0254494 090,020  إجمالي حقوق المساهمين

  ————— ————— ————— 

 268,26321 043474430 3,332,320  إجمالي اإللتزامات وحقوق المساهمين

  ═══════ ═══════ ═══════ 
     

 1,61,1, 4254149 329,230 أ -11ب االلتزامات العرضية

 3086211 4024044 313,300 ب -11ب  االرتباطات

 بيسة بيسة بيسة  
 11,501 140427 031720  (بالبيسة (صافي األصول للسهم الواحد 

 
 
 

 ووقعها بالنيابة عنه كل من: 9312 أكتوبر 92اعتمد مجلس اإلدارة البيانات المالية وصرح بإصدارها بتاريخ  
 
 
 

_________________    _____________________ 
عضو مجلس اإلدارة                         رئيس مجلس اإلدارة      



 

 11من 3المالية                                          صفحة  البياناتتكّون جزءاً ال يتجزأ من هذه  2إلى هـ 1اإليضاحات المرفقة من أ

 

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 )سابقاَ بنك صحار ش م ع ع(

 

 بيان الدخل الشامل

 )غير مدققة( 9002 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر تسعةل

 )لاير عماني باآلالف( 
   شهر منتهية  فيأ ثالثة                شهر منتهية  فيأ تسعة                                      

 سبتمبر 03 سبتمبر 30 سبتمبر 03 سبتمبر 30  
  9002 9312 9002 9312 
     إيضاح 

      

 336122 31,130 8,60,3 002,003 1ج  إيرادات فوائد
 (126,28) (02,201) (36812,) (02,002) 9ج  مصروفات الفوائد 

  ————— ————— ————— ————— 

 116112 01,212 ,12611 32,230  صافي ايرادات الفوائد
      

 16218 0,332 36122 3,030 ب-0ج  صافي ايرادات من التمويل اإلسالمي وأنشطة االستثمار
 116120 0,032 2160,2 90,033 4ج  إيرادات تشغيل أخرى

  ————— ————— ————— ————— 

 226112 93,300 0,,86, 13,002  إيرادات التشغيل إجمالي 
  ————— ————— ————— ————— 

 (,,68,) (1,000) (126222) (90,033)  تكاليف الموظفين
 (26883) (3,022) (105311) (00,013) 5ج  األخرى  التشغيلية المصروفات

 (3,,) (013) (16,82) (0,200)  االستهالك
  ————— ————— ————— ————— 

 (86,21) (00,092) (286228) (33,010)  مصروفات التشغيل إجمالي 
  ————— ————— ————— ————— 

 ,126,2 03,331 386221 30,331  مخصصات انخفاض القيمةصافي إيرادات التشغيل قبل 
  ————— ————— ————— ————— 

 (26220) (1,000) (116128) (09,290) 7ج مصروفات إنخفاض قيمة القروض ومخصصات مخاطر  
 ————— ————— ————— —————  إئتمان أخرى )بالصافي(

      
 ,,863 0,390 2,6,32 91,091  الربح قبل الضريبة 

 (16382) 032 (36,82) (9,302)  مصروف ضريبة الدخل
  ————— ————— ————— ————— 

 268,2 0,310 216810 90,002  للفترةالربح 
  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

      للفترةالربح 
 26,32 0,039 216221 93,023  أعمال مصرفية تقليدية

 ,32 (001) 1,8 210  أعمال الصيرفة اإلسالمية
  ————— ————— ————— ————— 

  90,002 216810 0,310 268,2 

  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

      
      
 بيسة بيسة بيسة بيسة  

 25013 (07030) 25131 07309 6ج  بالبيسة –العائد األساسي للسهم الواحد للفترة 



 

 11من  1المالية                                          صفحة  البياناتتكّون جزءاً ال يتجزأ من هذه  2إلى هـ 1اإليضاحات المرفقة من أ

 

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 )سابقاَ بنك صحار ش م ع ع(

 

 )تابع( بيان الدخل الشامل

 )غير مدققة( 9002 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر تسعةل

 )لاير عماني باآلالف(

 
 شهر منتهية  فيأ ثالثة                شهر منتهية  فيأ تسعة                      

 سبتمبر 03 سبتمبر 30 سبتمبر 03 سبتمبر 30  
  9002 9312 9002 9312 
      

      
 64252 0,310 216810 90,002  الفترةالربح 

      دخل شامل آخر سوف لن يتم تصنيفه إلى بيان الدخل
      إعادة التقييم من أدوات أسهم محتفظ بها  /أرباحخسائر

 (231) (90) (822) (100)  بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر
      
  ———— ———— ———— ———— 

 (231) (90) (822) (100)  الدخل الشامل اآلخر الذي سوف لن يعاد  خسائر/ إجمالي
      بيان الدخلتصنيفه إلى 

  ———— ———— ———— ———— 
      دخل شامل آخر سيعاد تصنيفه إلى بيان الدخل

      
      أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر:

 (2) - , -  صافي التغيرات في مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة
      
  ———— ———— ———— ———— 

 (2) -  -  إجمالي الدخل الشامل اآلخر الذي سيعاد تصنيفه إلى بيان 
   ,   الدخل

  ———— ———— ———— ———— 
      الدخل الشامل اخر للفترة بعد خصم ضريبة  خسائر/ إجمالي
 (233) (90) (822) (100)  الدخل

  ———— ———— ———— ———— 
 ,2622 0,332 215012 93,333  بعد خصم ضريبة الدخل للفترةإجمالي الدخل الشامل 

  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 

 

 

 



 

 11من  ,المالية                                          صفحة  البياناتتكّون جزءاً ال يتجزأ من هذه  2إلى هـ 1اإليضاحات المرفقة من أ

 

  

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 )سابقاَ بنك صحار ش م ع ع(

 
 

 

 بيان التغيرات في حقوق المساهمين

 )غير مدققة(  9002 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر تسعةل      

  )لاير عماني باآلالف(      
 
 
 

 
 

 

 
   

عالوة  رأس المال
 إصدار

احتياطي 
 قانوني

احتياطي 
 عام

احتياطي 
القيمة 
 العادلة

احتياطي 
قروض 

 ثانوية

 األرباح
 المحتجزة

إجمالي حقوق 
 المساهمين

األوراق 
الرأسمالية 
المستديمة 
الشريحة 

 0رقم 

إجمالي 
حقوق 

 المساهمين

           
 320,393 000,000 920,393 32,223 1,000 (9,093) 222 93,310 02,031 022,900 9002يناير  0لرصيد كما في ا

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ──────      ───── ───── 
           للفترةإجمالي الدخل الشامل 

 90,002 - 90,002 90,002 - - - - - - للفترةربح 

 (100) - (100) - - (100) - - - -  للفترةدخل شامل آخر 

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ──────      ───── ───── 

 93,333 - 93,333 90,002 - (100) - - - - للفترةإجمالي الدخل الشامل 

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ──────      ───── ───── 

 32,020 - 32,020 - - - - - - 32,020 اصدار اسهم حقوق 

 0,200 - 0,200 - - - - - 0,200 - استالم عالوة اصدار 

 - - - (023) - 023 - - - - إعادة تصنيف صافي التغير في القيمة العادلة 

 (00,220) - (00,220) (00,220) - - - - - - 9312توزيعات أرباح مدفوعة لسنة 

 000,000 000,000 - - - - - - - - 1إصدار الشريحة رقم 

 (00,039) - (00,039) (00,039) - - - - - - اإلضافية المدفوعة خالل الفترة  1الشريحة رقم  قسيمة

 (990) - (990) (990) - - - - - - إضافية 1الشريحة رقم مصروفات إصدار أوراق رأسمالية 

 (93) - (93) - - (93) - - - - خسائر إعادة التقييم من أدوات أسهم محتفظ بها بالقيمة

           العادلة من خالل دخل شامل آخر

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

 090,020 900,000 390,020 32,000 1,000 (9,020) 222 93,310 02,239 930,300 9002 سبتمبر 30الرصيد كما في 

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ══════ ═════ ═════ 



 

 11من  ,المالية                                          صفحة  البياناتتكّون جزءاً ال يتجزأ من هذه  2إلى هـ 1اإليضاحات المرفقة من أ

 

  

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 )سابقاَ بنك صحار ش م ع ع(

 
 بيان التغيرات في حقوق المساهمين

 )غير مدققة( 9002 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر تسعةل      

 (باآلالف عماني لاير)      
 

 

 رأس
 المال

 عالوة
 إصدار

 احتياطي 
 قانوني

 احتياطي
 عام

 احتياطي
 خاص

 

 

احتياطي 
 انخفاض القيمة

احتياطي 

القيمة 
 العادلة

 أرباح
 محتجزة

إجمالي حقوق 
 المساهمين

االوراق 

الرأسمالية 

المستديمة 
 إجمالي حقوق المساهمين 1الشريحة رقم 

            

 0200527 1330333 9200527 690751 (757) - 00130 222 910402 160736 1620475 9312يناير  1الرصيد كما في 

 (190670) - (190670) (20245) (90312) 10030 (00130) - - - - (4)ايضاح  2تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

اعادة بيان الرصيد االفتتاحي بموجب المعيار الدولي للتقارير 

   2المالية 
1620475 160736 910402 222 - 10030 (90764) 700637 9230200 1330333 0230200 

 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 
            إجمالي الدخل الشامل عن الفترة

 910243 - 910243 910243 - - - - - - - الفترةصافي ربح عن 
 (299) - (299) - (299) - - - - - - لفترةلدخل شامل آخر 

 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 
 910312 - 910312 910243 (299) - - - - - -  إجمالي الدخل الشامل للفترة

 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ───── ───── ───── 

اعادة تصنيف صافي التغير في القيمة العادلة الدوات حقوق الملكية 

 عند الستبعاد
- - - - - - 622 (622) - - - 

 - - - (160247) - - - - - - 160247 9316  إصدار أسهم مجانية

 90024 - 90024 - - - - - - 403 10254 المال  تحويل سندات قابلة  للتحويل إلزاميا إلى رأس
 (20290) - (20290) (20290) - - - - - - - 9316توزيعات األرباح المدفوعة 

 (60647) - (60647) (60647) - - - - - - - اإلضافية 1قسيمة الفئة 
 (54) - (54) (54) - - - - - - - 1دين رأس المال اإلضافي الفئة مصاريف  إصدار

 - - - (90022) - 90022 - - - - - (1142م  -االئتمان )بانخفاض قيمة مخصص 
 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ───── ───── 

 0260519 1330333 9260519 460223 (90622) 00639 - 222 910402 120306 1220975 9312 سبتمبر 03الرصيد كما في 
 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 



 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 )سابقاَ بنك صحار ش م ع ع(

 
 التدفقات النقدية بيان

 )غير مدققة(  9002 سبتمبر 30في لستة أشهر المنتهية
 

 11من  2صفحة  المالية البياناتإلى هـ تكّون جزءاً ال يتجزأ من هذه  1اإليضاحات المرفقة من أ

 

 
 

 سبتمبر 30 

9002 

 سبتمبر 03

9312 

   

   أنشطة التشغيل

 2,6,32 91,091 ربح قبل الضريبةالصافي 

   تسويات لـ:

 16,82 0,200 االستهالك 

 116128 09,290 صافي مصروفات انخفاض قيمة القروض ومخصصات خسائر االئتمان األخرى 

 16201 000 ارباح من االستثمارات متاحة للبيع

 - (9) خسائر من بيع أصول ثابتة

 16100 - شطب من اعمال راسمالية قيد االنجاز

 (1,,) (290) إيرادات من أنشطة اإلستثمارات اإلسالمية

 (86281) (09,233) فوائد من استثمارات 

 ,,152 07239 الفائدة المستحقة على سندات قابلة للتحويل إلزامياً وقروض ثانوية

 ———— ———— 

 3,6,33 30,132 نقدية من أنشطة التشغيل قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل

 1,61,3 9,901 مستحق من بنوك وإيداعات بسوق النقد

 (13161,1) (931,002) القروض والسلف والتمويل  

 (,621,) (93,301) استثمار في أوراق مالية محتفظ بها للمتاجرة

 (226,22) (0,300) أصول أخرى

 ,3816,1 (22,310) مستحقات لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

 ,23621 010,020 ودائع العمالء

 121 (0) شهادات إيداع

 2,,3,6 (01,909) التزامات أخرى

 ———— ———— 

 32,6221 (002,232) النقد من أنشطة التشغيل

 (16112) (0,920) ضريبة دخل مدفوعة

 ———— ———— 

 ,321620 (010,933) النقد من / )المستخدم في( أنشطة التشغيل بعد خصم الضريبةصافي 

 ══════ ══════ 

   أنشطة االستثمار

 (326208) (32,332) شراء استثمارات )بالصافي(

 2,3 000 متحصالت من بيع/استرداد استثمارات

 (,2621) (02,900) شراء ممتلكات ومعدات وتركيبات

 210 200 أنشطة اإلستثمارات اإلسالميةإيرادات من 

 86281 09,233 فوائد مستلمة من االستثمارات 

 ———— ———— 

 (306281) (03,033) صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

 ══════ ══════ 

   أنشطة التمويل

 (26823) (00,220) توزيعات أرباح مدفوعة
 - 32,020 اصدار اسهم حقوق 

 - 0,200 استالم عالوة اصدار 

 (16,22) (0,010) فوائد مدفوعة على سندات قابلة للتحويل إلزامياً وقروض ثانوية

 - 000,000 مستديمة 1إصدار أوراق رأسمالية الشريحة رقم 

 (,2621) (00,039) مستديمة 1فوائد مدفوعة على أوراق رأسمالية الشريحة رقم 

 (1,) (990) مستديمة 1رأسمالية الشريحة رقم مصروفات إصدار أوراق 

 ———— ———— 

 (,12631) 003,110 صافي النقد )المستخدم في( / من أنشطة التمويل

 ══════ ══════ 

 3326,20 (002,000) صافي التغير في النقد وما يماثل النقد

 ,136,1 333,100 الفترةالنقد وما يماثل النقد في بداية 

 ———— ———— 

 ,31,602 930,002 الفترةالنقد وما يماثل النقد في نهاية 

 ══════ ══════ 

   ممثال في:

 ,111621 22,003 (1نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية )بإستثناء الوديعة الرأسمالية( )إيضاح ب

 236,23 01,302 (9يوماً )إيضاح ب 23مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد مستحقة في غضون 

 2236822 913,000 ب(-4يوماً )إيضاح ب 23استثمارات أوراق مالية مستحقة في غضون 

 (6118,,) (903,210) (2يوماً )إيضاح ب 23مستحقات لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد مستحقة في غضون 

 ———— ———— 

 930,002 31,602, 

 ══════ ══════ 



  
 المالية البياناتإيضاحات حول 

 9002ديسمبر  30للسنة المنتهية في   
 

 11من  2صفحة   

 

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 ع()سابقاَ بنك صحار ش م ع 

 
 المالية البياناتإيضاحات حول 

  9002 سبتمبر 30في كما 

 
 الرئيسيةالشكل القانوني واألنشطة   0أ

 
كشركة مساهمة ُعمانية عامة وهو يقوم بصفة أساسية بمزاولة  9336مارس  4تم تأسيس بنك صحار ش.م.ع.ع )"البنك"( في سلطنة ُعمان في 

ً  ثالثيناألنشطة التجارية واالستثمارية والصيرفة اإلسالمية من خالل شبكة من  رس للصيرفة اإلسالمية في السلطنة. يماو ثمانية افرع فرعا

البنك نشاطه بموجب ترخيص تجاري واستثماري وصيرفة إسالمية صادر عن البنك المركزي العُماني وهو مشمول بنظام البنك المركزي 

، 114حي الميناء رمز بريدي  44. العنوان المسجل للبنك هو ص.ب 9336أبريل  2لتأمين الودائع المصرفية. بدأ البنك عملياته التشغيلية في 

 ة ُعمان. اإلدراج الرئيسي للبنك هو في سوق مسقط لألوراق المالية.مسقط، سلطن

 

يقدم صحار اإلسالمي ة اإلسالمية )"صحار اإلسالمي"(. ، حصل البنك على ترخيص لتشغيل نافذة الصيرف9310إبريل  03اعتباراً من 

سالمية مجموعة متكاملة من خدمات ومنتجات الصيرفة اإلسالمية. تتضمن األنشطة الرئيسية للنافذة قبول ودائع العمالء المتوافقة مع الشريعة اإل

م والقيام بأنشطة االستثمار وتقديم تمويل متوافق مع الشريعة اإلسالمية بناًء على المرابحة والمضاربة والمشاركة واإلجارة واالستصناع والسل

 وتقديم خدمات مصرفية تجارية وأنشطة االستثمار األخرى التي يسمح بها اإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية. 

 

 ( من1لمساهمي بنك صحار ش.م.ع.ع ووافق المساهمون في البنك على قرار بتعديل البند ) غير عادي، عقد اجتماع  9312ديسمبر  12في 

"بنك صحار الدولي ش.م.ع.ع" )يشار إليه فيما يلي باسم "البنك"(. تم  إلىالنظام األساسي للبنك لتغيير اسم البنك من "بنك صحار ش.م.ع.ع" 

 لشركة.ل مستندات السجل التجاريمن خالل إصدار مجموعة جديدة من  9312يناير  14تأكيد ذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة في 

 

ً  620 -9312 سبتمبر 03،موظفاً  234  - 9312ديسمبر  01) 9312 سبتمبر 03موظفاً كما في  254نك يعمل بالب  (.موظفا

 
 أساس اإلعداد 9أ

 
اريير الدولية ، هذه القوائم تم إعدادها لفترة معينة لذا ال تحتوي على جميع اإليضاحات التي تخص القوائم المالية السنوية المعدة وفقاً لمعايير التق

 9312ديسمبر  01لذا حين قرائتها يجب دمجها مع القوائم المالية للسنة 

 
 فقرة االلتزام 0-9أ

 
الهيئة العامة لسوق المال ووتعديالته  1264تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ومتطلبات قانون الشركات التجارية لعام 

 ني المطبقة.ولوائح البنك المركزي العُما

والذي  1 -، أصدر البنك المركزي العماني تعميم رقم ط ب9333المتعلق بتعديل القانون المصرفي رقم  72/9319وفقاً للمرسوم السلطاني رقم 

تضمن شراء صدر وفقاً له إطار تنظيمي ورقابي كامل للصيرفة اإلسالمية )"االطار"(. يحدد اإلطار وسائل تمويل مسموح بها متعلقة بالتجارة ت

ت بضائع من قبل البنوك من عمالئها وبيعها مباشرةً لهم بربح مناسب في السعر على أساس الدفع اآلجل. لم يتم عكس هذه المشتريات والمبيعا

 الئمة للربح عليها.الناشئة من هذه الترتيبات في هذه القوائم المالية بهذه الطريقة، ولكنها مقيدة لمبلغ التسهيالت المستخدمة فعلياً والنسبة الم

إن تم عكس النتائج المالية لنافذة الصيرفة اإلسالمية في هذه القوائم المالية ألغراض التقرير بعد حذف المعامالت/ األرصدة بين الفروع. 

ة المحاسبة والمراجعة مجموعة كاملة من بيانات مالية مستقلة لنافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار، صحار اإلسالمية، التي أعدت في إطار هيئ

 للمؤسسات المالية اإلسالمية، يتم إدراجها ضمن التقرير السنوي للبنك.

 
  أساس القياس 9-9أ

 

 عدت البيانات المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء التالي:أُ 

 يتم قياس األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة؛ •

 كمتاجرة وبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يتم قياسها بالقيمة العادلة؛األدوات المالية المصنفة  •

 (؛9312يناير  1موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )سارية من  •

 البنك.يتم عرض بيان المركز المالي بالترتيب التنازلي للسيولة حيث أن هذا العرض هو أكثر مالءمةً لعمليات 

 
 العملة التنفيذية وعملة العرض  3-9أ

 
وهي العملة الوظيفية للبنك. تم تقريب جميع المعلومات المالية المقدمة بالريال العماني إلى أقرب  ،تم عرض هذه القوائم المالية بالريال العُماني

 آالف ، ما لم يشر إلى خالف ذلك.

 
 استخدام التقديرات واالجتهادات 4-9أ

 
عند إعداد البيانات المالية للبنك، تطلب اإلدارة وضع بعض التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبلغ الُمعلن للموجودات  يتطلب

والمطلوبات المالية والمخصصات الناتجة عن انخفاض القيمة والقيمة العادلة. على وجه الخصوص، هناك حاجة إلى حكم كبير من قبل اإلدارة 

 والمديونيات المنخفضة القيمة باإلضافة إلىوتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد مستوى المخصصات الالزمة للقروض في تقدير مبلغ 

 

 

 

 



 
 المالية البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 9002ديسمبر  30للسنة المنتهية في   
 

 11من  8صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 )سابقاَ بنك صحار ش م ع ع(

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  9002 سبتمبر 30في  كما

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 
 )تابع( أساس اإلعداد 9أ

 
 )تابع( استخدام التقديرات واالجتهادات 4-9أ

 
 يخيةرلتاا رةلخبا لیإ دتستنو رمستم لبشک مألحکاوا راتيدلتقا متقيي ميتمخصصات انخفاض قيمة األوراق المالية االستثمارية غير المدرجة. 

يجوز أن تختلف النتائج الفعلية مع هذه  .ظروفلا تتح لةومعق نهاأ ديُعتق لتيا لمستقبليةا داثألحا تقعاوت كلذ في بما رىألخا لموالعوا

  التقديرات.

 
التقدير إذا  تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها بشكل مستمر. يتم إدراج تعديالت التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل

 والفترات المستقبلية.  كان التعديل مؤثراً على تلك الفترة فقط أو في فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كان التعديل مؤثراً على الفترة الحالية

 
 التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات 3أ

 وتتعلق بأعمال البنك 9002المعايير والتعديالت والتفسيرات التي دخلت حيز التطبيق في  0-3أ

قام البنك بتطبيق كافة المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية  9312 سبتمبر03المنتهية في  للفترةبالنسبة 

تطبيق بالنسبة الدولية )المجلس( ولجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية )اللجنة( التابعة للمجلس والتي تتعلق بعملياته والتي دخلت حيز ال

 . 9312يناير  1للفترات التي تبدأ في 

 
 عقود االيجار 01معيار التقرير المالي الدولي أ  0-3أ

  
عقد إيجار )كما هو مذكور من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في  17قام البنك ألول مرة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

متطلبات جديدة أو معدلة  17سريان المعيار. يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية ، وهو نفس تاريخ  9312يناير  1( اعتباًرا من 9317يناير 

تطلب فيما يتعلق بمحاسبة اإليجار. يقدم تغييرات كبيرة في محاسبة اإليجار عن طريق إزالة التمييز بين عقود التأجير التشغيلي والتمويلي. ي

ر في تاريخ بدء جميع عقود اإليجار ، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل )أي عقود االعتراف بأصل الحق في االستخدام والتزامات اإليجا

شهًرا أو أقل( وعقود اإليجار ذات القيمة المنخفضة األصول )على سبيل المثال ، أجهزة الكمبيوتر الشخصية(. على عكس  19اإليجار لمدة 

 إلى حد كبيرمحاسبة المستأجر ، ظلت متطلبات محاسبة المؤجر دون تغيير 

 
ر إعداد طريقة النهج المعدلة بأثر رجعي دون إعادة صياغة المقارنة فيما يتعلق بجميع عقود اإليجار التشغيلية المتجددة الحالية. باعتماد معيا

 ، قام البنك بما يلي: 9312يناير  1اعتباًرا من  17 -التقارير المالية الدولية رقم

لتزامات اإليجار المعترف بها في بيان المركز المالي ، تقاس مبدئياً بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار ( موجودات الحق في االستخدام وا1

 المستقبلية المقاسة بسعر االقتراض اإلضافي

ريف ضمن ( اإلهالك المعترف به لألصول والحق في استخدام التزامات اإليجار في بيان الدخل الشامل الموحد. يتم إدراج كل من هذه المصا9

 المصاريف التشغيلية األخرى في بيان الدخل الشامل.

ة ( عند اختيار نهج عملي مناسب ، افترض البنك استنادًا إلى التاريخ السابق أن عقود اإليجار التشغيلية فيما يتعلق بشبكة الفروع وأجهز0

سنوات للجميع عقود  5ي يتم اعتبار فترة اإليجار البالغة سنوات ، وبالتال 5الصراف اآللي خارج الموقع والمكاتب الرئيسية ستستمر لمدة 

 شهرً  19اإليجار التشغيلية الحالية باستثناء عدد قليل منها سيتم إخالئه خالل أقل من 

ح به في ( بالنسبة لعقود اإليجار التي لن يتم تجديدها ، اختار البنك االعتراف بمصروف اإليجار على أساس القسط الثابت على النحو المسمو4

 . يتم تقديم هذه المصروفات ضمن نفقات التشغيل األخرى في بيان الدخل الشامل17المعيار الدولي للتقارير المالية 
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 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 )سابقاَ بنك صحار ش م ع ع(

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  9002 سبتمبر 30في  كما

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 النقدية واألرصدة لدى البنك المركزي 0ب

 سبتمبر 03 ديسمبر 01 سبتمبر 30 

 9002 9312 9312 

 )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( 

    

 900361 940064 996102 النقدية 

 534 535 203 وديعة رأس المال لدى البنك المركزي العُماني

 210661 460566 556022 األرصدة لدى البنك المركزي العماني

 ———— ———— ———— 

 0006015 690457 1150047 

 ———— ———— ———— 

 العُماني بدون موافقة البنك المركزي العُماني.يمكن سحب وديعة رأس المال لدى البنك المركزي ال  (1)

 

كإحتياطي قانوني يبلغ ، إن متوسط رصيد الحد األدنى الذي ينبغي اإلحتفاظ به لدى البنك المركزي العماني الفترةخالل  (9)

مليون لاير   69495 :9312 سبتمبر 03، مليون لاير عماني  69449: 9312ديسمبر  01مليون لاير عماني ) 65420

  (.عماني

 
 مستحقات من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد 9ب

 سبتمبر 03 ديسمبر 01 سبتمبر 30 

 9002 9312 9312 

 )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( 

    بالعملة المحلية: 
 - 54333 - إيداعات بسوق النقد

 ———— ———— ———— 

 - 54333 - 

 ———— ———— ———— 

    األجنبية:بالعملة 

 00250 244076 296022 إيداعات بسوق النقد

 20914 24777 16333 قروض لبنوك

 120299 104219 026919 أرصدة عند الطلب 

 ———— ———— ———— 

 536124 1174245 090222 

 ———— ———— ———— 

 536124 1910245 090222 

    

(342) خسائر إئتمان متوقعةمخصص   (449)  (936)  

 ———— ———— ———— 

 536342 1910430 090729 

 ———— ———— ———— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 المالية البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 9002ديسمبر  30للسنة المنتهية في   
 

 11من  11صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 )سابقاَ بنك صحار ش م ع ع(

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  9002 سبتمبر 30في  كما

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 )تابع( مستحقات من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد 9ب

 
 المقابل على القروض والسلف والتمويل: خسائر اإلئتمان المتوقعة ومخصصالقيمة الدفترية  إجمالي فيما يلي تحليل التغيرات في

 

 
  9002 سبتمبر 30 

 )غير مدققة(

ديسمبر  01

9312 

 سبتمبر 03

9312  

 )غيرمدققة( )مدققة(          

       

 المجموع     المجموع المجموع    3المرحلة  9المرحلة  0المرحلة  

       
 10302 10302 449 - 900 939 9312يناير  1كما في 

 921 921 - - - -  2أثر تبني معيار التقرير المالي الدولي 

قروض مشطوبة مقابل مخصص 
 اإلئتمان المتوقعة 

- - - - (277)  (277)  

(34) (7صافي )المفرج( / المحمل للفترة )ج  (13)  - (25)  22 (146)  

 ———— ———— ———— ———— ———— ————  

 936 449 342 - 045 021 9002 سبتمبر 30كما في 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 

 
 بالصافي  -القروض والسلف والتمويل  3ب

 

 

 

 سبتمبر 03 ديسمبر 01 سبتمبر 30 

 9002 9312 9312 

 )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( 

    

 105790207 105620990 065006422 الشركات

 6040424 6790406 1536404 التجزئة 

 ————— ————— ————— 

 909260093 900430773 962136203 إجمالي القروض والسلف والتمويل

    

(296214) مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة  (620042)  (760657)  

(036141) الفوائد التعاقدية غير المدرجة   (20021)  (20510)  

 ————— ————— ————— 

 (0016100)  (220603)  (670972)  

 ————— ————— ————— 

 909910351 909510203 964556303 صافي القروض والسلف والتمويل 

 ════════ ════════ ════════ 

 
 

،  مليون لاير عُماني 120491: 9312ديسمبر  01لاير عماني ) مليون   936425مبلغ  والتمويل يتضمن إجمالي القروض والسلف

 لاير عماني( من خالل أنشطة التمويل لصحار اإلسالمي وفق طريقة التمويل اإلسالمي. مليون  164436: 9312 سبتمبر 03
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 )تابع( 9002ديسمبر  30للسنة المنتهية في   
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 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 )سابقاَ بنك صحار ش م ع ع(

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
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 )لاير عماني باآلاللف(

 
 )تابع(بالصافي  -القروض والسلف والتمويل  3ب

 

 

 ما يلي:تتكون القروض والسلف والتمويل 

 

 سبتمبر 03 ديسمبر 01 سبتمبر 30 

 9002 9312 9312 

    

 )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( 

    
 168816,23 ,260,1610 9,303,222 قروض

 ,111621 1226820 002,333 سحب على المكشوف 

 10,6,22 1026222 000,900 قروض مقابل إيصاالت أمانة

 ,622,, 36802, 00,300 كمبياالت مخصومة

 ─────── ─────── ─────── 

 262826320 0,,263106 9,023,203 إجمالي القروض والسلف والتمويل

    

 (,,262,) (286318) (29,203) مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة

 (26,13) (86321) (03,030) الفوائد التعاقدية غير المدرجة

 ─────── ─────── ─────── 

 (000,000) (226230) (2,62,8) 

 ─────── ─────── ─────── 

 2622160,1 262,16830 9,311,303 صافي القروض والسلف والتمويل 

 ═══════ ═══════  ═══════ 

 

 

 

 
 المقابل على القروض والسلف والتمويل: خسائر اإلئتمان المتوقعة ومخصصالقيمة الدفترية  إجمالي فيما يلي تحليل التغيرات في

 

 
 )غير مدققة( 9002 سبتمبر 30                                          

 
 المجموع   3المرحلة  9المرحلة  0المرحلة  إجمالي القيمة الدفترية 

     
     

 9,330,000 10,223 331,290 0,290,100 9312يناير  1كما في 

 200,000 09,303 900,003 031,020 أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

 (093,302) (09,232) (000,233) (332,010) أصول ملغاة أو تم سدادها

 - (300) (91,023) 91,390 1تحويالت إلى المرحلة 

 - 0,000 902,299 (903,099) 9تحويالت إلى المرحلة 

 - 333 0,032 (0,220) 0تحويالت إلى المرحلة 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 9,023,203 20,323 190,099  0,111,001 9002سبتمبر  30 في

 ══════ ══════ ══════  ══════ 
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 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 )سابقاَ بنك صحار ش م ع ع(
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 )غير مدققة( 9002 سبتمبر 30                                   

ديسمبر  01      خسائر اإلئتمان المتوقعة
9312 

 سبتمبر 03
9312 

 )غير مدققة ( )مدققة( المجموع   3المرحلة  9المرحلة  0المرحلة  
       

     كما في هالمتوقعالخسائر االئتمانية 
 9312يناير  1

09,020 33,092 33,090 12,332 12681, 12681, 

 26311 126812 - - - -  2أثر تبني معيار التقرير المالي الدولي 

 - - 91,922 9,102 90,223 9,031 خسائر اإلئتمان المتوقعة مخصص

 - - (03,029) (3,309) (3,222) (0,219) التي تم خسائر اإلئتمان  مخصص

       تحصيلها

 ةالقروض التي أعيدت من حافظ
 المذكرات

- - 002 002 - - 

 - - - (399) (9,903) 9,030 1تحويالت إلى المرحلة 

 - - - (200) 9,220 (9,013) 9تحويالت إلى المرحلة 

 - - - 0,002 (0,002) (00)  0تحويالت إلى المرحلة 

 1,6188 ,,1261 - - - - (7)ج للفترةصافي المحمل 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 ,,262, 286318 29,203 39,200 00,911 2,119 9002سبتمبر  30في 

 ══════ ══════ ══════  ══════ ══════ ══════ 

 
 

 

 

 :فيما يلي تحليل التغيرات في الفائدة التعاقدية غير المعترف بها      

 
 سبتمبر 03 ديسمبر 01 سبتمبر 30 

 9002 9312 9312 

    

 )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( 

    
    الفوائد التعاقدية غير المدرجة 

 6,32, 6,32, 2,320 الفترةالرصيد في بداية 

 26,20 36282 0,032 الفترةغير مدرجة خالل 

 (201) (812) (0,113) المعكوس نظراً لالسترداد 

        ──────── ──────── ──────── 

 26,13 86321 03,030 الفترةالرصيد في نهاية       

 ═══════ ═══════ ═══════ 
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 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 )سابقاَ بنك صحار ش م ع ع(

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  9002 سبتمبر 30في  كما

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 (بالصافي )تابع -القروض والسلف والتمويل  3ب

 

 
يتم تكوين مخصص انخفاض قيمة المحفظة لتكوين مخصص لمخاطر االئتمان المتأصلة في القروض والسلف والتمويل على أساس 

 المحفظة. 

تتطلب جميع القروض والسلف سداد فوائد، بعضها بسعر ثابت والبعض اآلخر بأسعار يعاد تعديلها قبل االستحقاق. يتم تجنيب 

عد واللوائح اإلرشادية التي أصدرها البنك المركزي العُماني مقابل القروض والسلف والتمويل التي الفائدة بغرض االلتزام بالقوا

تي تم تجنيب القروض والسلف والتمويل التي لم يتم ادراج استحقاق عن فوائدها أو ال 9312 سبتمبر 03تنخفض قيمتها. كما في 

 - 9312 سبتمبر 03،لاير ُعمانيمليون  674227–  9312ديسمبر  01لاير ُعماني )مليون   214024 فوائدها بلغت قيمتها

 (.مليون لاير ُعماني  654970

 

 BM 1149:ايضاحات اضافية على القروض المتعثرة حسب  فيما يلي  

 

 
حسب البنك  

 المركزي
المعيار حسب 

 2التقرير الدولي 
 الفرق

    
    

الى حساب االرباح   مصروفات انخفاض المحمل
 والخسائر

1,203 09,290 0,000 

مخصصات حسب البنك المركزي / المعيارالتقرير 
  2الدولي 

20,030 009,313 01,932 

 (0703) 3700 3702 نسبة اجمالي القروض المتعثرة *

 0733 0730 0722 نسبة صافي القروض المتعثرة *

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 المالية البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 9002ديسمبر  30للسنة المنتهية في   
 

 11من  ,1صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 )سابقاَ بنك صحار ش م ع ع(

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  9002 سبتمبر 30في  كما

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 (بالصافي )تابع -القروض والسلف والتمويل  3ب
 
 
 

البنك المركزي والمطلوب وفقًا لقواعد  2 لمعيار التقرير المالي الدولييقدم الجدول أدناه مقارنة بين المخصص المحتفظ به وفقًا 

 العماني.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفائد المدرجة 

معاير البنك حسب 

  المركزي

الفائد المدرجة 

حسب المعيار 

للتقارير الدولي 

2المالية  

صافي القيمة 

 الدفترية

 بين الفرق

المخصصات حسب 

البنك المركزي 

والمعيار للتقارير 

  2المالية 

المخصصات حسب 

المعيار للتقارير 

2المالية  

المخصصات 

حسب معايير 

البنك المركزي 

 العماني 

تصنيف االصول  المبلغ االجمالي 

حسب المعيار 

الدولي للتقارير 

2المالية   

صنيف االصول ت

حسب معايير البنك 

 المركزي العماني 

  (,(=)1)-(3) (1(=)2)-(3)         (3)        (2)        (1)   

 معيارية ىالمرحله االول 1622,61,8 2163,1 862,1 116,82 ,6,8,,162 - -

 المرحله الثانية ,3,0621 16121 106220 (,608,) ,3106,1 - -

 المرحلة الثالثة 122 1 1, (0,) 112  

 المجموع الجزئي  9,091,330 90,032 90,022 0,300 9,001,302 - -

 خاص تنويه ىالمرحله االول ,2 - - - ,2 - -

 المرحله الثانية 3216133 116208 386831 (226222) 3316202 - -

 المرحلة الثالثة 28 2 38 (32) 0, - -

 المجموع الجزئي  313,932 00,100 32,210 (92,902) 333,912 - -

 المعيارية دون ىالمرحله االول 3 - - - 3 - -

 المرحله الثانية ,31 1 , (1) 310 ,10 ,10

 المرحلة الثالثة ,1623 16223 16800 (22,) ,2623 ,10 ,10

 المجموع الجزئي  0,003 0,991 0,200 (012) 3,032  

 في مشكوك ىالمرحله االول 1,3 - 2 (2) ,11 - -
 المرحله الثانية - - - -  2,1 2,1 تحصيلھا

 المرحلة الثالثة 136121 16,22 ,3623 16312 ,10623 2,1 2,1

 المجموع الجزئي  03,293 3,011 3,939 0,330 00,029 - -

 خسارة ىالمرحله االول ,, - 1 (1) ,, - -

 المرحله الثانية 2,8 - 21 (21) 122 136280 136280

 المرحلة الثالثة ,2681, 326101 116333 (26828) 216,23 136280 136280

 المجموع الجزئي  03,930 32,303 30,300 (3,000) 90,230 - -

القروض والسلف  المرحله االولى 0,111,001 90,300 2,119 00,022 0,101,930 - -
 الثانيةالمرحله  190,099 00,221 00,911 (33,320) 010,930 - - والتمويل

 المرحلة الثالثة 20,323 33,900 30,000 (9,300) 33,293 03,030 03,030

 المجموع الجزئي  9,023,203 20,302 000,000 (90,009) 9,311,303 03,030 03,030

- - 
2206333 (2612,) 261,, 

 :خرئ*ا ىالمرحله االول 2226128 31
مستحقات من 

 المصارف
األوراق المالية 

 االستثمارية

التزامات القروض 

 والضمانات المالية

- - 
12,6122 (36,,2) 36,,2 

 المرحله الثانية ,1226,8 -

 المرحلة الثالثة 16213 - 10 (10) 16203 - -

 المجموع 0,009,391 30 0,103 (0,133) 0,000,003 - -

  ىالمرحله االول ,8618,,26 216382 116822 861,1 2,,26,126 - -
 

 المجموع
 المرحله الثانية 8016212 1,6222 ,3621, (3268,2) 2,06322 - -

 المرحلة الثالثة 226,22 116210 1,6,01 (26381) ,3,602 ,136,1 ,136,1

 المجموع 3,030,330 20,322 009,313 (30,220) 3,033,200 03,030 03,030



 
 المالية البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 9002ديسمبر  30للسنة المنتهية في   
 

 11من  ,1صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 )سابقاَ بنك صحار ش م ع ع(

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  9002 سبتمبر 30في  كما

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 )تابع(بالصافي  -القروض والسلف والتمويل  3ب
 

 والتعليمات ذات الصلة BM 977التعميم البنك المركزي تحت سقف غطيها ي* البنود األخرى التي ال 
 

حسب البنك  
 المركزي

المعيار حسب 
 2التقرير الدولي 

   
   

 29,203 20,302  القروض والسلف والتمويل

 330 30 مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

 0,000 - إستثماريةأوراق مالية 

 3,103 - والضمانات الماليةالقروض  إلتزامات

 ──────── ──────── 

 20,322 22,192 

 ,136,1 ,136,1 الفوائد التعاقدية غير المدرجة

 ──────── ──────── 

 009,313 20,030 المجموع
 ═══════ ═══════ 

 
 

القرض كجزء من القروض بشروط يتم إعادة التفاوض عليها حتى وقت االستحقاق  عرضفي خالف ذلك. يستمر  تعتبرلن و، البداية

 أو السداد المبكر أو الشطب.
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مخصص البنك 

المركزي 

 العماني

مخصص معيار 

التقرير المالي 

 2الدولي 

صافي القيمة 

 الدفترية

الفرق بين البنك 

المركزي 

العماني ومعيار 

التقرير المالي 

 2الدولي 

إحتياطي الفائدة 

وفق معيار 

التقرير المالي 

  2الدولي 

إحتياطي 

الفائدة وفق 

البنك 

 المركزي

القيمة  مجموع

 الدفترية

تصنيف 

االصول حسب 

المعيار الدولي 

للتقارير المالية 

2 

تصنيف االصول 

حسب معايير 

البنك المركزي 

 العماني 

  (,(=)1)-(3) (1(=)2)-(3)         (3)        (2)        (1)   

مصنفة علئ انها  المرحله االولئ - - - - - - -

 المرحله الثانية  1216382 -261,2 3,,226 (,1,608)  826231 - - منتجة

 المرحلة الثالثة - - - - - - -

 المجموع الجزئي   090,321 1,301 99,003 (00,020) 22,233 - -

انها  مصنفة علئ المرحله االولئ - - - - - - -

 المرحله الثانية - - - - - - - متعثرة

 المرحلة الثالثة - - - - - - -

- - - - - - -   

 المجموع المرحله االولئ - - - - - - -

  المرحله الثانية 1216382 261,2 3,,226 (,1,608) 826231  - -

  المرحلة الثالثة - - - - - - -

  المجموع  090,321 1,301 99,003  (00,020) 22,233  - -



 
 المالية البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 9002ديسمبر  30للسنة المنتهية في   
 

 11من  12صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 )سابقاَ بنك صحار ش م ع ع(

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  9002 سبتمبر 30في  كما

 )لاير عماني باآلاللف(

 
  أوراق مالية إستثماربة 4ب
 
 
 سبتمبر 03 ديسمبر 01 سبتمبر 30 

 9002 9312 9312 
    
 )غير مدققة(  )مدققة(   )غير مدققة(  

    

 1116302 826,82 090,099 محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 28161,2 ,283602 920,200 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرمحتفظ بها 

 1206201 11161,1 022,329 محتفظ بها بالتكلفة المطفأة 

 ──────── ──────── ──────── 

 ,22682, 3262,8, 009,203 المجموع

 ═══════ ═══════ ═══════ 

 
 
 دخل شامل آخرمحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل  أ     -4ب

 
 
 

 
 سبتمبر 03 ديسمبر 01 سبتمبر 30 
 9002 9312 9312 
    

 )غير مدققة(  )مدققة(   )غير مدققة(  
    

 ,101630 2,6220 002,032     سلطنة ُعمان –سندات تنمية حكومية 
 63,1, 26088    2,913         مضمونة –شهادات ائتمان صكوك 

 26,00 26,00 9,000 أوراق مالية غير مدرجة 
 261,1 16223 0,000 أخرى

 ──────── ──────── ──────── 

 1116302 826,82 090,099 ألمجموع

 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 
مليون لاير عماني في صندوق التنمية العُماني ش.م.ع.م  905 على استثمار بمبلغ المدرجةالمالية غير  األوراقتشتمل  • 

  ٪(.1742: 9312 سبتمبر 03% ،19077: 9312ديسمبر  01٪ في الصندوق )19477يمتلك البنك حاليًا حصة "( )"الصندوق
  



 
 المالية البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 9002ديسمبر  30للسنة المنتهية في   
 

 11من  12صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 )سابقاَ بنك صحار ش م ع ع(

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  9002 سبتمبر 30في  كما

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 )تابع( أوراق مالية إستثماربة 4ب

 

 محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر     ب-4ب
 
 
 
 

 
/  القيمة الدفترية

 التكلفة العادلة
 / القيمة الدفترية

 التكلفة العادلة
 / القيمة الدفترية

 التكلفة العادلة

 سبتمبر 03 سبتمبر 03 ديسمبر 01 ديسمبر 01 سبتمبر 30 سبتمبر 30 
 9002 9002 9312 9312 9312 9312 
 )غير مدققة( )غير مدققة( )مدققة( )مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 
       

 31 - 31 - 33 - أوراق مالية غير مدرجة 
 2362,2 206121 216022 126808 90,020 01,230 مدرجةأوراق مالية 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 01,230 90,002  126808 2160,, 206121 236302 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 1,,2216 2236822 22363,0 2216112 913,093  913,033 أذون الخزانة
 - - - - - (93) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 913,000 913,093 2216112 22363,0 2236822 2216,,1 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 920,200 923,139 283602, 281610, 28161,2 28268,3 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 
 

 

 استثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة   ج-4ب
 
 

 سبتمبر 03 ديسمبر 01 سبتمبر 30 
 9002 9312 9312 
    

 )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( 
    

 ,112612 1126112 020,090 مدرجة 

 360,3 - - غير مدرجة 

 ─────── ─────── ─────── 

 020,090 1126112 1216128 

 (822) (,88) (0,033) مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة

 ─────── ─────── ─────── 

   022,329 11161,1 1206201 

 ═══════ ═══════ ═══════ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 المالية البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 9002ديسمبر  30للسنة المنتهية في   
 

 11من  18صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 )سابقاَ بنك صحار ش م ع ع(

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  9002 سبتمبر 30في  كما

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 )تابع( أوراق مالية إستثماربة 4ب
 
 
 

المقابل على استثمارات الدين المصنفة على أنها محتفظ بها ومخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة إن تحليل التغيرات في القيمة العادلة 
 بالتكلفة المطفأة هو كالتالي:

 
 المجموع   3المرحلة  9المرحلة  0المرحلة  
     
     

 039,031 - 93,031 002,000 9312يناير  1كما في 
 00,010 - 2,020 39,323 أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

 (0,121) - - (0,121) أصول ملغاة أو تم سدادها )بإستثناء المشطوب(
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 020,090 - 39,992 002,121 9002سبتمبر  30في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
 

 سبتمبر 03 ديسمبر 01 المجموع   3المرحلة  9المرحلة  0المرحلة  
     9312 9312 
 )غير مدققة( )مدققة(     

 - - 220 - 011 302 يناير  1الرصيد كما في 
 332 332 - - - -  2أثر تبني معيار التقرير المالي الدولي 

 ,,, 1,, 031 - 390 991 (7صافي المحمل للفترة )ج
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 030 0,021 - 0,033 88, 822 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
 
 
 
 

 
 أصول أخرى     2ب

 
 سبتمبر 03 ديسمبر 01 سبتمبر 30 

 9002 9312 9312 

    
 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 

    

 010572 030959 936211 أوراق قبول

 00922 90937 96131 مدفوعات مقدماً 

 10267 10462 - مديونيات 

 00371 10220 26023 (94القيمة العادلة الموجبة للمشتقات )إيضاح ب  

 130419 20453 26515 أخرى

 - - 46002 حق استخدام االصل

 ─────── ─────── ─────── 

 426512 450972 530917 

 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 المالية البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 9002ديسمبر  30للسنة المنتهية في   
 

 11من  20صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 )سابقاَ بنك صحار ش م ع ع(

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  9002 سبتمبر 30في  كما

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 النقد مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق      1ب

 
 سبتمبر 03 ديسمبر 01 سبتمبر 30 

 9002 9312 9312 

    
 )غير مدققة(  )مدققة(    )غير مدققة(   

    بالعملة المحلية:

 50310 130331 - اقتراضات من سوق النقد  

 40421 40204 16525 أرصدة عند الطلب

 ──────── ──────── ──────── 

 16525 140205 20424 

 ──────── ──────── ──────── 

    بالعملة األجنبية:

 4940452 0260294 4296292 اقتراضات من سوق النقد

 102 112 - أرصدة عند الطلب

 0320326 0320124 9096504 قروض مشتركة 

 ──────── ──────── ──────── 

 5026933 6360197 6000725 

 ──────── ──────── ──────── 

 5046030 6990371 6400162 

 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

  

 
 ودائع العمالء 5ب

 

 سبتمبر 03 ديسمبر 01 سبتمبر 30 

 9002 9312 9312 

    

 )غير مدققة(   )مدققة(   )غير مدققة(    

 160126102 ,16011622 223,333 ودائع ألجل

 3886288 026,10, 103,930 ودائع تحت الطلب

 2226321 22,6,21 929,022 ودائع توفير

 ,21603 126113 03,013 ودائع هامش

 ──────── ──────── ──────── 

 2,,1621,6 1621263,3 0,223,330 المجموع

 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 

 
 9312 سبتمبر 03  9312ديسمبر  01 9002 سبتمبر 30 

 )غير مدققة(  )مدققة( )غير مدققة( 

 

 الصيرفة

 التقليدية

 الصيرفة

 المجموع اإلسالمية

 الصيرفة

 التقليدية

الصيرفة 

 المجموع اإلسالمية

 الصيرفة 

 التقليدية

 الصيرفة

 المجموع اإلسالمية

           

 160126102 ,113608 8016312  ,16011622 1206820 ,,28362 223,333 000,122 211,030 ودائع ألجل
 3886288 26,82 3816201  026,10, 1162,2 18263,3 103,930 23,901 030,212 ودائع تحت الطلب

 2226321 1,6031 2336222  22,6,21 106232 23,6222 929,022 33,021 932,229 ودائع توفير
 ,21603 1,,26 136321  126113 26811 106,32 03,013 0,232 2,130 ودائع هامش

 ─────── ────── ─────── ────── ────── ──────  ────── ────── ────── 

 2,,1621,6 1216381 16,126121  1621263,3 ,120622 16,326,22 0,223,330 992,020 0,100,300 المجموع
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════  ══════ ══════ ══════ 

 

 



 
 المالية البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 9002ديسمبر  30للسنة المنتهية في   
 

 11من  21صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 )سابقاَ بنك صحار ش م ع ع(

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  9002 سبتمبر 30في  كما

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 التزامات أخرى  1ب

 سبتمبر 03 ديسمبر 01 سبتمبر 30 
 9002 9312 9312 

    
 )غير مدققة(  )مدققة(  مدققة( )غير   

    

 2,,316 3062,2 93,222 أوراق قبول

 36322 36,81 3,220 مستحقات الموظفين 

 ,,,36 16822 0,022 ضريبة الدخل مستحقة الدفع 

 ,,161 36202 000 (14القيمة العادلة السالبة للمشتقات )إيضاح ب 

 113 123 000 إلتزامات ضريبية مؤجلة 

 2261,8 ,3,683 93,001 مستحقات أخرى ومخصصات 

    مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة على إلتزامات

 163,8 16,12 3,103 القروض والضمانات المالية 

 - - 3,900 التزامات عقود اإليجار

 ──────── ──────── ──────── 

 6222,, 1,,216 01,002 المجموع

 ═══════ ═══════ ═══════ 

 
      

القروض  إلتزامات المقابل على خسائر اإلئتمان المتوقعة ومخصصالقيمة الدفترية  إجمالي فيما يلي تحليل التغيرات في       

 :والضمانات المالية

 

 
 المجموع          3المرحلة        9المرحلة        0المرحلة   المخاطر القائمة

     
     

 100,902 0,039 003,230 002,110 9312يناير  1الرصيد كما في 

 309,900 (32) 00,020 300,003 مخاطر جديدة

 (322,201) (003) (30,930) (330,202) مخاطر ملغاة أو إستحقت/متوقفة )بإستثناء المشطوب(

 - (39) (0,300) 0,339 1تحويالت إلى المرحلة 

 - - 93,000 (93,000) 9تحويالت إلى المرحلة 

 - 912 (022) (20) 3إلى المرحلة تحويالت 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 122,030  0,931 030,122 030,000 9002 سبتمبر 30في 

 ══════ ══════ ══════  ══════ 

 

 

 

 
 سبتمبر 03 ديسمبر 01 المجموع   3المرحلة  9المرحلة  0المرحلة  خسائر اإلئتمان المتوقعة 

     9312 9312 
       

 - - 3,009 00 0,232 9,003 9312يناير  1كما في 

 160,8 26183 - - - -  2أثر تبني معيار التقرير المالي الدولي 

 - - 0,100 2 0,000 130 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

 - - (9,090) 3 (003) (0,200) مخصص خسائر االئتمان المتوقع تحصيلها

 - - - - (00) 00 1تحويالت إلى المرحلة 

 - - - - 00 (00) 9تحويالت إلى المرحلة 

   - 01 (00) (0) 0تحويالت إلى المرحلة 

 (26200) 26118 - - - - (7صافي المحمل للفترة )ج

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 163,8 16,12 3,103 30  9,393  0,322 9002 سبتمبر 30في 

 ══════ ══════ ══════  ══════ ══════ ══════ 

 

 
 

 



 
 المالية البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 9002ديسمبر  30للسنة المنتهية في   
 

 11من  22صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 )سابقاَ بنك صحار ش م ع ع(

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  9002 سبتمبر 30في  كما

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 

 رأس المال 2ب 

    

 -: 9312ديسمبر  01للسهم الواحد ) لاير عماني 34133سهم بقيمة  4433343334333يتكون رأسمال البنك المرخص به من 

والمدفوع من (. يتكون رأسمال البنك المصدر  سهم 4433343334333 -9312 سبتمبر 03، سهم  4433343334333

، لاير عماني مليون 1022907470021 – 9312ديسمبر 01للسهم الواحد ) لاير عماني 34133سهم بقيمة   9007005220669

 01مليون لاير ُعماني )   9074073الرأس المال للبنك هو  (. مليون لاير عماني  1022907470021 : -9312 سبتمبر 03

 مليون لاير ُعماني(  1224975: 9312 سبتمبر 03مليون لاير ُعماني،  1220975: 9312ديسمبر 

 

بيسه للسهم الواحد الذي  136أسهم من خالل حقوق المساهمين الحالية بسعر  02302590021، أصدر البنك  9312يوليو  95في 

بيسه للسهم لتغطيه نفقات   %34933.بيسه و  %34533بيسه للسهم باالضافه إلى قسط من  34133يتالف من القيمة االسمية 

 لاير عماني علي التوالي. 10235لاير عماني وحصة القسط ب 020325قضية حقوق ، مما ادي إلى زيادة راس المال المشترك ب

 

ر من رأسمال البنك سواًء بصفة شخصية أو مع % أو أكث13كان المساهمون الذين يملكون نسبة  9312 سبتمبر 03كما في 

 كالتالي: األطراف ذات العالقة

 نسبة المساهمة % عدد األسهم 

%02.35 31369136231 شركة عمان للتمويل واالستثمار ش.م.ع.ع  

%04.25 34463236200 شؤون البالط السلطاني  

 
 

 0األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم  00ب 

إن األوراق . 9316سبتمبر  95مليون لاير عماني في  133بمقدار  1قام البنك بإصدار أوراق رأسمالية مستديمة الشريحة رقم 
تشكل األوراق يتم إدراجها في سوق مسقط لألوراق المالية وقابلة للتحويل من خالل المتاجرة.  1الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم 

ً  مساهمينوغير مشروطة وثانوية وغير مضمونة للبنك وتصنف كحقوق  المالية التزامات مباشرة : 09لمعيار المحاسبة الدولي  وفقا
ً  التصنيف. ليس لديها -األدوات المالية  لتقديره وبعد موافقة مسبقة من الهيئة  تاريخ استحقاق ثابت أو نهائي. يجوز للبنك وفقا

ً ) األوراق المالية بالكامل التنظيمية ذات الصلة أن يمارس خياره في استرداد  أي الذكرى األول اإلستدعاءفي تاريخ ( وليس جزئيا
ً اإلصدار وفي كل خمس سنوات بعد ذلكالخامسة لتاريخ  السنوية  بموافقة مسبقة من السلطات التنظيمية. ، رهنا

 
بسعر األول  اإلستدعاءفائدة على قيمتها االسمية من تاريخ اإلصدار إلى تاريخ  1األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم تحمل 

سعر الفائدة على فترات خمس سنوات. يتم دفع الفائدة على أساس  تحديد٪. وبعد ذلك سيتم إعادة 6465سنوي ثابت قدره  فائدة
ً يجوز للبنك وفقالمساهمين. كخصم من حقوق  وتعاملنصف سنوي على أساس متأخرات  لتقديره وحده أن يختار عدم توزيع  ا

 ً ، في 1األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم للتخلف عن السداد. إذا لم يقم البنك بدفع فوائد على  الفوائد، وهذا ال يعتبر حدثا
لق بأسهمه العادية أو أي من على البنك عدم إجراء أي توزيع أو دفع آخر فيما يتع فينبغيتاريخ دفع الفائدة المقرر )ألي سبب كان(، 
األوراق الرأسمالية المستديمة أو األوراق المالية، التي تحتل مرتبة أدنى أو متقاربة مع  1أسهمه األخرى أدوات رأس المال العادية 

األوراق ما تسمح ك .1األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم إال إذا دفعت دفعة واحدة من الفوائد بالكامل على  1الشريحة رقم 
 .المالية في بعض الظروف األوراقأي مبالغ مستحقة لحاملي  )كامالً أو جزئياً( للبنك بخفض 1الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم 

 
مليون    64647:  9312 الثالث) الربع  9312من العام  الثالثفي الربع  )كوبون( مليون لاير عماني كقسيمة 114509تم دفع 

 ومعترف بها في بيان التغيرات في األسهم. 1الدائمة المستوي  9312و  9316 في السندات المالية ئعل لاير ُعماني ( 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 المالية البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 9002ديسمبر  30للسنة المنتهية في   
 

 11من  23صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 )سابقاَ بنك صحار ش م ع ع(

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  9002 سبتمبر 30في  كما

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 االلتزامات العرضية واالرتباطات 00ب 
 

 االلتزامات العرضيةأ -00ب 
تؤدي خطابات االعتماد المستندي والضمانات القائمة إلى ارتباط البنك بالدفع بالنيابة عن عمالء في حالة عجز العميل عن األداء 

 بموجب بنود العقد.  
 
 
 

 سبتمبر 03 ديسمبر 01 سبتمبر 30   

 9002 9312 9312 

    

 )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( 

    

 ,100622 3286032 390,021 ضمانات  

 11,6228 ,10,610 10,032 اعتمادات مستندية  

  ─────── ───────  ───────  

 1,61,1, 12,6112 329,230  المجموع

 ══════ ══════  ══════ 

    
 
 
 
 
 

 االرتباطات ب-00ب 
 

ضمانات مساندة تم تصميمها لمقابلة متطلبات تتضمن االرتباطات المتعلقة باالئتمان االرتباطات بزيادة ائتمان واعتمادات مستندية 
عمالء البنك. االرتباطات لزيادة ائتمان تمثل االرتباطات التعاقدية لتقديم قروض وائتمان متجدد. في العادة تكون لالرتباطات تواريخ 

ن السحب منها لذا ليس انتهاء ثابتة أو شروط إنهاء أخرى وهي تتطلب دفع رسوم عنها. حيث أن تلك االرتباطات قد تنتهي بدو
 بالضرورة أن يمثل إجمالي مبالغ العقد التزامات التدفق النقدي المستقبلية.

 
 سبتمبر 03 ديسمبر 01 سبتمبر 30 

 9002 9312 9312 

    

 )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( 

    
 ,1632 2,,16 0,093 ارتباطات رأسمالية

 ,3026,1 ,1326,2 319,290 ارتباطات متعلقة باالئتمان

 ─────── ─────── ─────── 

 3086211 1386311 313,300 المجموع

 ══════ ══════ ══════ 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 المالية البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 9002ديسمبر  30للسنة المنتهية في   
 

 11من  21صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 )سابقاَ بنك صحار ش م ع ع(

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  9002 سبتمبر 30في  كما

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 المعامالت مع األطراف ذات عالقة 09ب 

ومجلس الرقابة ضمن سياق أعماله االعتيادية يقوم البنك بإجراء معامالت مع بعض أعضاء مجلس إدارته ومساهميه وإدارته العليا 

الشرعية والمراجع الشرعي والشركات التي يكون لهم فيها مصالح هامة. تتم هذه المعامالت على أساس التعامالت التجارية ويتم 

 اعتمادها من قبل إدارة البنك ومجلس اإلدارة.

 التالي:إجمالي مبالغ األرصدة وااليرادات والمصروفات الناتجة عن األطراف ذات العالقة على النحو 

 

 
 سبتمبر 03 ديسمبر 01 سبتمبر 30 

 9002 9312 9312 

 
   

 )غير مدققة(  )مدققة(    )غير مدققة( 

    موظفي اإلدارة العليا 

 90522 94003 90407 (الفترةالقروض والسلفيات والتمويل )الرصيد في نهاية 

 147 175 515 الفترةقروض مصروفة خالل 

 (966) (034) (956) الفترةقروض مسددة خالل 

    

 272 225 10134 الفترةالودائع في نهاية 

 975 413 592 الفترةودائع مستلمة خالل 

 (903) (104) (595) الفترةودائع مدفوعة خالل 

    

 29 22 70 الفترةايرادات فوائد خالل 

 - - 47 الفترةمصروفات فوائد خالل 

    أطراف ذات عالقة أخرى 

 760992 244352 660215 الفترةالقروض والسلفيات والتمويل في نهاية 

 520094 264554 560791 الفترةقروض مصروفة خالل 

 (290) (44479) (50652) الفترةقروض مسددة خالل 

    

 00379 64270 70229 الفترةودائع في نهاية 

 90020 24936 40062 الفترةودائع مستلمة خالل 

 (00739) (04791) (290) الفترةودائع مدفوعة خالل 

    

 10069 94435 90554 الفترةايرادات فوائد خالل 

 03 42 411 الفترةمصروفات فوائد خالل 

    

    مكافآت اإلدارة العليا

 50093 44146 00924 رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل

 126 910 22 مزايا ما بعد الوظيفة

 161 124 162 حضور جلسات ومكافآت ألعضاء مجلس اإلدارةاتعاب 

 07 53 00 أعضاء مجلس الرقابة الشرعية

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 المالية البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 9002ديسمبر  30للسنة المنتهية في   
 

 11من  ,2صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 )سابقاَ بنك صحار ش م ع ع(

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  9002 سبتمبر 30في  كما

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 )تابع(  المعامالت مع األطراف ذات عالقة 09ب 

 

 

 البنك هي كالتالي:% أو أكثر من أسهم 13القيمة التراكمية لألرصدة واإليرادات والمصروفات المتولدة مع المساهمين المالكين لنسبة 

 
 سبتمبر 03 ديسمبر 01 سبتمبر 30 

 9002 9312 9312 

 
   

 )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( 

    

 8 16000 1,000 القروض والسلفيات والتمويل في نهاية الفترة

 8 16000 1,000 قروض مصروفة خالل الفترة

 - - - قروض مسددة خالل الفترة

 ,11 ,2638 0,102 الفترةالودائع في نهاية 

 1 26008 3,313 ودائع مستلمة خالل الفترة

 (16120) (,22) - ودائع مدفوعة خالل الفترة

    

 1 12 030 ايرادات فوائد خالل الفترة

 3 12 300 مصروفات فوائد خالل الفترة

 
 03، : صفر9312ديسمبر  01) في المرحلة الثالثة أي قرض تم منحه ألي طرف ذات عالقة ال يوجد 9312 سبتمبر 03كما في 

 .(: صفر9312 سبتمبر
 
 
 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  03ب 
 
 

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو المدفوع لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في 
 العادلة على افتراض بأن معاملة بيع أصل أو تحويل إلتزام تتم إما: تاريخ القياس. يستند قياس القيمة

 
 ( في السوق الرئيسية التي يمكن الوصول إليه لألصل أو اإللتزام؛ أو1
 ( في غياب السوق الرئيسي، في السوق األكثر مالءمة لألصل أو اإللتزام. 9
 

 قيمة العادلة لألدوات المالية:يستخدم البنك التسلسل الهرمي التالي لتحديد واإلفصاح عن ال
 األداة )أي بدون تعديل أو إعادة تغليف(؛ لذات: األسعار المدرجة في األسواق النشطة 1المستوى 
المشابهة أو أساليب التقييم األخرى التي تستند إليها جميع  واإللتزاماتفي األسواق النشطة لألصول  المدرجة: األسعار 9المستوى 

 لى بيانات السوق القابلة للمالحظة؛ والمدخالت الهامة ع
 ة.ظللمالح لقابلةا وقلسا تبيانا لیإ امةه تخالدمأي  فيها ديستن ال متقيي بسالي: أ0 وىلمستا
 

( في كل من تلك المستحقةيرى البنك أن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف اختالفاً جوهرياً عن القيمة الدفترية )متضمنةً الفائدة 
 :التواريخ. يوضح الجدول التالي تصنيف كل فئة من األصول وااللتزامات المالية وقيمها العادلة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 المالية البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 9002ديسمبر  30للسنة المنتهية في   
 

 11من  ,2صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 )سابقاَ بنك صحار ش م ع ع(

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  9002 سبتمبر 30في  كما

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 )تابع( القيمة العادلة لألدوات المالية  03ب 
 

 
 
 
 

 التكلفة المطفأة 9002 سبتمبر 30في 

القيمة العادلة 
من خالل دخل 

 شامل آخر

القيمة العادلة من 
خالل الربح أو 

 الخسارة 

إجمالي القيمة 
/ القيمة  الدفترية
)متضمنةً  العادلة

 الفائدة المستحقة(
     )غير مدققة(

     

    األصول 

 000,001 - - 000,001 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

 13,332 - - 13,332 مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد  

 9,311,303 - - 9,311,303 قروض وسلف وتمويل 

 009,203 090,099 920,200 022,329 استثمارات

 39,203 - - 39,203 أصول أخرى )باستثناء المدفوعات مقدماً(

 ─────── ─────── ────── ────── 

 3,920,090 090,099 920,200 9,223,003 اإلجمالي

 ═══════  ═══════ ═══════ ═══════ 

     

    االلتزامات 
 

      مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد   

  103,030   ودائع العمالء  

 0,223,330    التزامات أخرى )بإستثناء المستحقات األخرى والمخصصات(  

 33,000    قروض ثانوية  

 30,003    شهادات إيداع    

    003 

    ─────── 

 9,121,012    اإلجمالي   

    ════════ 

 
 

 
 
 
 

 التكلفة المطفأة 9312ديسمبر  01في 

القيمة العادلة 
من خالل دخل 

 شامل آخر

القيمة العادلة من 
خالل الربح أو 

 الخسارة 

 إجمالي القيمة الدفترية
 / القيمة العادلة

)متضمنةً الفائدة 
 المستحقة(

     )مدققة(
     

    األصول 

 ,,2261 - - ,,2261 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

 1216103 - - 1216103 مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد  

 262,16830 - - 262,16830 قروض وسلف وتمويل 

 3262,8, 826,82 ,283602 11161,1 استثمارات

 1360,3 - - 1360,3 أصول أخرى )باستثناء المدفوعات مقدماً(

 ───── ───── ───── ───── 

 360216,21 826,82 ,283602 26,306003 اإلجمالي

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

     

    االلتزامات 

    مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد
22260,1 

 1621263,3    ودائع العمالء 

 126222    والمخصصات(التزامات أخرى )بإستثناء المستحقات األخرى   

 3,6382    قروض ثانوية

 08,    شهادات إيداع

 26,216013    اإلجمالي

 



 
 المالية البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 9002ديسمبر  30للسنة المنتهية في   
 

 11من  22صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 )سابقاَ بنك صحار ش م ع ع(

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  9002 سبتمبر 30في  كما

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 )تابع( القيمة العادلة لألدوات المالية 03ب 

 
 

 9312 سبتمبر 03في
 التكلفة المطفأة )غير مدققة(

سندات الدين 
في القيمة 
العادلة من 

خالل الدخل 
الشامل 
 االخر 

القيمة  العادلة 
خالل  من

الربح 
 والخسارة

إجمالي القيمة الدفترية 
)متضمنةً الفائدة 
 المتكبدة(/ العادلة

     

     األصول
 ,11,631 - - ,11,631 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العُماني

 326,22 - - 326,22 مستحق من بنوك وإقراضات أخرى بسوق النقد

 2622160,1 - - 2622160,1 قروض وسلف وتمويل

 ,22682, 1116302 28161,2 1206201 االستثمارات

 1,6812 - - 1,6812 أصول أخرى )بإستثناء المدفوعات مقدماً(

 ─────── ────── ────── ─────── 

 268116822 1116302 28161,2 26,3,6182 اإلجمالي

 ═══════ ══════ ═══════ ═══════ 

     
     االلتزامات
 2136128    لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقدمستحقات 

 2,,1621,6    ودائع العمالء 

 8,,116    التزامات أخرى )بإستثناء مستحقات أخرى ومخصصات(

 1,,3,6    قروض ثانوية

 -    سندات قابلة للتحويل إلزامياً 

 ,126,2    شهادات إيداع

    ─────── 

 0,,26,,26    اإلجمالي

    ════════ 

 
 
  
 
 

  



 
 المالية البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 9002ديسمبر  30للسنة المنتهية في   
 

 11من  22صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 )سابقاَ بنك صحار ش م ع ع(

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  9002 سبتمبر 30في  كما

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 

  القيمة العادلة لألدوات المالية )تابع( 03ب 
 

 يوضح الجدول التالي تصنيف األدوات المالية بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير:
 
 

 9002سبتمبر  30في
 )غير مدققة(

 

 المجموع

القيمة العادلة 

 السالبة للمشتقات

القيمة العادلة 

 الموجبة للمشتقات

مالية أوراق 

 إستثمارية

     

 1المستوى  16320 - - 16320 

 4026002 (221)  9المستوى  4046219 26023 

 0المستوى  96200 - - 96200 

 ────── ──────── ──────── ────── 
 4016002   (221)  26023 4036459 
 ═══════ ════════ ════════ ═══════ 

 
 
 
 

 9312ديسمبر  01
 )مدققة(

إستثمارات 
أوراق 
 مالية 

القيمة العادلة 
 الموجبة للمشتقات

القيمة العادلة 
 المجموع السالبة للمشتقات 

     

 64073 - - 253,0 1المستوى 

 0624202 (04693) 14220 32152,2 9المستوى 

 94533 - - 25,00 0المستوى 

 ────── ────── ────── ────── 

 3815,12 14220 (04693) 0224622 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 
 
 

 9312 سبتمبر 01
 )مدققة(

إستثمارات 
 أوراق مالية 

القيمة العادلة 
 الموجبة للمشتقات

القيمة العادلة 
 المجموع السالبة للمشتقات 

     

 24201 - - 25831 1المستوى 

 0274953 (,,161) 04371 3825311 9المستوى 

 94533 - - 25,00 0المستوى 

 ────── ────── ────── ────── 

 102522, 04371 (161,,) 4364721 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 المالية البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 9002ديسمبر  30للسنة المنتهية في   
 

 11من  28صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 )سابقاَ بنك صحار ش م ع ع(

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  9002 سبتمبر 30في  كما

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة ألغراض التغطية 04ب 
 

القيم العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية المشتقة، باإلضافة إلى قيمها اإلعتبارية اإلسمية، ويتم تحليلها  يوضح الجدول التالي
على حجم المعامالت القائمة في نهاية الفترة، ال تعكس  حسب الفترة حتى تاريخ اإلستحقاق. إن المبالغ اإلسمية، التي توفر مؤشراً 

 اإلئتمان لمخاطرالبنك  لتعرض مؤشر تُعتبر الإلسمية المبالغ اهذه  فإنقدية المستقبلية المعنية. بالتالي، بالضرورة مبالغ التدفقات الن
  .وليس لمخاطر السوق ،للمشتقات الموجبةعلى القيمة العادلة  تقتصر عامةً التي 

 
 

 حسب الفترة واالستحقاقسمية المبالغ األ    

  9002  سبتمبر 30كما في 
 )غير مدققة(

القيمة العادلة 
 الموجبة

 المبلغ القيمة العادلة السالبة
سمياأل  

 خالل
أشهر 0  

0-19  
 شهرا

 أكثر من
سنة 1  

       
 092,000 30,323 023,330 302,310 092 90 لعمالت أجنبيةه عقود شراء آجل

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 090,233 30,990 30,002 020,019 91 0,002 لعمالت أجنبية هعقود بيع آجل

           ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 
 
 

 حسب الفترة واالستحقاقسمية المبالغ األ    

 9312 ديسمبر 01كما في 
 )مدققة(

القيمة العادلة 
 الموجبة

 المبلغ القيمة العادلة السالبة
سمياأل  

 خالل
أشهر 0  

0-19  
 شهرا

 أكثر من
سنة 1  

       
 - 1,16128 22,6022 ,1106,0 0,,36 1, لعمالت أجنبيةه عقود شراء آجل

     ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 - 1,16212 22,6201 1386812 12 16232 لعمالت أجنبية هعقود بيع آجل

     ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 
 
 
 
 

 حسب الفترة واالستحقاقسمية المبالغ األ    

 9312 سبتمبر 03كما في 
 )غير مدققة(

القيمة العادلة 
 الموجبة

 المبلغ القيمة العادلة السالبة
سمياأل  

 خالل
أشهر 0  

0-19  
 شهرا

 أكثر من
سنة 1  

       
 86800 1,06210 ,222622 ,132688 36832 212 لعمالت أجنبيةه عقود شراء آجل

     ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 ,86,2 1,36021 2216333 13,6822 212 26213 لعمالت أجنبية هعقود بيع آجل

     ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 المالية البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 9002ديسمبر  30للسنة المنتهية في   
 

 11من  30صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 )سابقاَ بنك صحار ش م ع ع(

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  9002 سبتمبر 30في  كما

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 إيرادات الفوائد 0ج

      
 شهر منتهية  فيأ ثالثة                                      شهر منتهية  فيأ تسعة                                    

  

 سبتمبر 30

9002 

 

 سبتمبر 03

9312 

 

 سبتمبر 30

9002 

 

 سبتمبر 03

9312 

 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 

     

 226812 39,003 236101    23,223 قروض وسلف للعمالء

 2,, 331 360,2 0,010 مستحق من بنوك وايداعات أخرى بسوق النقد

 36,21 3,033 86281 126811 استثمارات 

 ────── ────── ────── ────── 

 002,003 8,60,3 31,130 336122 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 
 
 
 
 مصروفات الفوائد 9ج

    
 شهر منتهية  فيأ ثالثة      شهر منتهية  فيأ تسعة                                                                      

  

 سبتمبر 30

9002 

 

 سبتمبر 03

9312 

 

 سبتمبر 30

9002 

 

 سبتمبر 03

9312 

 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 

     مصروفات الفوائد على:

 00,033 09,009 3068,0 30,112 ودائع العمالء

 001 001 16232 0,239 قروض ثانوية

 1,092 0,022 216122 90,002 مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

 - - 31 - سندات قابلة للتحويل إلزامياً 

 ────── ────── ────── ────── 

 ,86,,2 ,36812 1862,2 02,012 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
 

 صافي اإليرادات المحققة من التمويل اإلسالمي واألنشطة اإلستثمارية 3ج

   

 اإليرادات المحققة من التمويل اإلسالمي واألنشطة اإلستثماريةأ إجمالي -3ج

 
 شهر منتهية  فيأ ثالثة                شهر منتهية  فيأ تسعة                                                        

  

 سبتمبر 30

9002 

 

 سبتمبر 03

9312 

 

 سبتمبر 30

9002 

 

 سبتمبر 03

9312 

 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 

     

 26212 9,100 61,1, 1,020 تمويل إلى العمالء

 21 02 ,13 309  مستحق من بنوك وإيداعات السوق النقدية 

 210 302 1,, 290 إستثمارات 

 ────── ────── ────── ────── 

 2,293 ,6812 3,021 2612, 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 

 

 

 



 
 المالية البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 9002ديسمبر  30للسنة المنتهية في   
 

 11من  31صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 )سابقاَ بنك صحار ش م ع ع(

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  9002 سبتمبر 30في  كما

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 صافي اإليرادات المحققة من التمويل اإلسالمي واألنشطة اإلستثمارية )تابع( 3ج

 
 أرباح دفعت إلى مودعين / إقتراضات السوق النقدية  ب 3ج

 شهر منتهية  فيأ ثالثة       شهر منتهية  فيأ تسعة                                         
  

 سبتمبر 30

9002 

 

 سبتمبر 03

9312 

 

 سبتمبر 30

9002 

 

 سبتمبر 03

9312 

 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 

     

 161,2 0,030 36223 3,300 أرباح دفعت إلى مودعين

 28 003 122 391  أرباح دفعت إلى بنوك ونقود السوق األخرى

 ─────  ─────  ───── ───── 

 3,123 36121 0,032 162,2 

 ─────  ─────   ───── ───── 

 16218 0,332 36122 3,030 صافي االيرادات المحققة من التمويل االسالمي 

 واألنشطة اإلستثمارية
══════ ══════ ══════ ══════ 

 
 

 
  إيرادات التشغيل األخرى 4ج

  شهر منتهية  فيأ ثالثة                   شهر منتهية  فيأ تسعة                                         
  

 سبتمبر 30

9002 

 

 سبتمبر 03

9312 

 

 سبتمبر 30

9002 

 

 سبتمبر 03

9312 

 مدققة()غير  )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 

     

 3,212 3,922 126222 03,023 أتعاب وعموالت 

 0,302 0,322 116202 0,000 صافي أرباح من التعامالت بعمالت أجنبية

 00 (3) 1,3 (01) استرداد ديون معدومة 

  -     - - 9 من بيع أصول ثابتة خسائر

 039 030 16022 0,000 إيرادات توزيعات أرباح

استثمارات محتفظ بها صافي األرباح من 

 للمتاجرة

(000) (16201) (020) (013) 

 ─────  ───── ───── ───── 

 216013 2160,2 0,032 00,320 

 ══════ ═════ ══════ ═════ 

 
 مصروفات التشغيل األخرى 2ج

 شهر منتهية  فيأ ثالثة                         شهر منتهية  فيأ تسعة    
  

سبتمبر 30  

9002 

 

 سبتمبر 03

9312 

 

 سبتمبر 30

9002 

 

 سبتمبر 03

9312 

 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 

     

 9,300 9,390 26028 1,012 تكاليف تشغيل وإدارة

 002 139 168,2 9,923 تكاليف اإلشغال

 - - 16100 - شطب من اعمال راسمالية قيد االنجاز

 - - 130 030 اإلدارةمكافآت أعضاء مجلس 

 2 1 11 39 أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة 

مكافآت وأتعاب حضور جلسات ألعضاء مجلس 

 الرقابة الشرعية 

33 3, 00 09 

 ───── ─────  ─────  ───── 

 106123 106311 36128 9,223 

 ═════ ═════ ═════ ═════ 

 



 
 المالية البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 9002ديسمبر  30للسنة المنتهية في   
 

 11من  32صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 )سابقاَ بنك صحار ش م ع ع(

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  9002 سبتمبر 30في  كما

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 األخرىصافي مصروفات إنخفاض قيمة القروض ومخصصات مخاطر اإلئتمان   1ج

    يشهر منتهية  فأ ثالثة                                   شهر منتهية  فيأ تسعة                                                 

                  
  

 سبتمبر 30

9002 

 

 سبتمبر 03

9312 

 

 سبتمبر 30

9002 

 

 سبتمبر 03

9312 

 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 

     مخصص خالل الفترة:

مصروفات إنخفاض قيمة تم تكوين مخصص لها / )مفرج 

   عنها( حول:

  

 86212 0,200 1,6321 03,001 (0قروض وسلف وتمويل )ب

 (163,3) 032 (26200) (202) (2إلتزامات قروض وضمانات مالية )ب

 (182) (09) (112) (21) مستحق من بنوك وإيداعات السوق النقدية األخرى

 21, 00 ,,, 031 سندات الدين بالتكلفة المطفأة 

 (3) - , - سندات الدين بالقيمة العادلة من خالل دين شامل آخر

 - 90 - 99 قروض تم شطبها خالل الفترة

 ────── ────── ────── ────── مصروفات إنخفاض قيمة قروض ومخصصات 

 26220 1,000 116128 09,290 مخاطر اإلئتمان األخرى وفق معيار التقرير المالي

 ═══════ ═══════ ═══════ ══════ بالصافي، 2الدولي 

 

 

 

 
القروض والسلفيات التحليل ادناه يوضح التغير في خسائر اإلئتمان المتوقعة على مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد، 

  (والمالية ) ما عدا إيرادات الفوائد التعاقدية ، واالستثمارات و التزامات القروض والضمانات المالية

 

 
 المجموع 3المرحلة  9المرحلة  0المرحلة  

     )غير مدققة(
     

 20,399 33,030 30,303 00,293 9002يناير  0كما في 

 92,021 9,102 93,302 3,090 خسائر اإلئتمان المتوقعة مخصص

 (00,222) (3,302) (0,093) (1,201) خسائر اإلئتمان التي تم تحصيلها مخصص

 002 002 - - المذكرات ةالقروض التي أعيدت من حافظ

 - (399) (9,930) 9,009 1التحول الى المرحلة 

 - (200) 3,000 (9,932) 9التحول الى المرحلة 

 - 0,020 (0,093) (00) 0التحول الى المرحلة 

 ────── ────── ────── ────── 
 22,192 39,200 03,230 00,292 9002 سبتمبر 30كما في 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 المالية البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 9002ديسمبر  30للسنة المنتهية في   
 

 11من  33صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 )سابقاَ بنك صحار ش م ع ع(

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  9002 سبتمبر 30في  كما

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 العائد األساسي والمعدل للسهم الواحد 5ج 

 . الفترةعلى المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل  للفترةيتم احتساب العائد للسهم بقسمة صافي الربح 

 
 شهر منتهية  فيأ ثالثة   شهر منتهية  فيأ تسعة           

 

 

 سبتمبر 30

9002 

 

 سبتمبر 03

9312 

 

 سبتمبر 30

9002 

 

 سبتمبر 03

9312 

 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 

     

 268,2 0,310 216810 90,002 الفترةصافي ربح 

 (36803) (1,022) (,2621) (00,039) اإلضافية  1ناقص: قسيمة الفئة 

 (,) - (1,) (990) اإلضافية 1ناقص: مصروفات إصدار رأس مال الفئة 

  ─────── ────── ────── ────── 

ربح للفترة المنسوب إلى حملة أسهم البنك بعد القسيمة 

 160,0 (0,903) 116110 03,300 اإلضافية  1وتكلفة إصدار أسهم رأس مال الفئة 

  ─────── ────── ────── ────── 

 ,168226,1 9,903,990 ,168226,1 9,011,030  الفترةالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 

 ────── ────── ────── ───────  )باأللف(  

 25013 (07030) 25131 07309 (بالبيسة) للفترةالعائد األساسي للسهم الواحد 

  ═══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 
 إدارة المخاطر المالية  د 

 مخاطر السيولة 0د
 
 

( ونسبة NSFRالتمويل الصافي المستقر )( ، ونسبة LCRيتم احتساب نسبة تغطية السيولة ) يتم احتساب نسبة تغطية السيولة
. 1157و  BM 1147و  BM 1127عبر التعميم  CBOواإلرشادات المعتمدة من قبل  IIIوفقًا إلطار عمل بازل  المالي الرفع
BM .واإلفصاحات الكاملة المطلوبة بموجب هذه التعميمات هي متاح على صفحة عالقات المستثمرين على موقع البنك 

 
 
الجدول أدناه ملمح استحقاق التزامات البنك في تاريخ التقرير استناداً إلى ترتيبات الدفع التعاقدية. تم تحديد االستحقاقات يلخص 

التعاقدية لألصول وااللتزامات على أساس الفترة المتبقية في تاريخ قائمة المركز المالي إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي وهي ال تأخذ 
 ستحقاقات الفعلية كما هو مشار إليها في تاريخ الودائع المحتفظ بها لدى البنك وتوفر األموال السائلة.في االعتبار اال

 
 
 
 

 

 القيمة الدفترية

إجمالي التدفق 

 شهراً  09-3 أشهر 3خالل  االسمي

عام أكثر من 

 واحد

      

      )غير مدققة( 9002 سبتمبر 30

      

      التزامات غير مشتقة

 000,321 03,239 900,102 130,212 103,030 مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

 303,909 309,009 0,032,032 9,003,219 0,223,330 ودائع العمالء 

 - - 01,002 01,002 01,002 التزامات أخرى

 39,902 0,011 220 33,190 30,003 قروض ثانوية

 093 02 0 032 003 شهادات إيداع

 ────── ────── ────── ────── ────── 

 0,099,339 391,322 0,302,209 9,202,123 9,209,920 اإلجمالي

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
 
 
 
 
 



 
 المالية البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 9002ديسمبر  30للسنة المنتهية في   
 

 11من  31صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 )سابقاَ بنك صحار ش م ع ع(

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  9002 سبتمبر 30في  كما

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 إدارة المخاطر المالية )تابع(  د

 مخاطر السيولة 0د
 
 

 

 القيمة الدفترية

إجمالي التدفق 

 شهراً  19-0 أشهر 0خالل  االسمي

أكثر من عام 

 واحد

لاير عماني  

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

 )مدققة( 9312ديسمبر  01

 

     

      التزامات غير مشتقة

 ,1016,1 ,2126,8 1116081 ,231633 22260,1 مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

 1136122 1816211 160326221 1682068,2 1621263,3 ودائع العمالء 

 - - 1,,216 1,,216 1,,216 التزامات أخرى

 1362,2 26021 ,,3 1,6312 3,6382 قروض ثانوية

 08, - - 08, 08, شهادات إيداع

 ────── ────── ────── ────── ────── 

 26,,06828 262336283 162226802 21,6380 228618, 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
 
 
 

 

 القيمة الدفترية

إجمالي التدفق 

 أكثر من عام واحد شهراً  19-0 أشهر 0خالل  االسمي

      )غير مدققة( 9312 سبتمبر 03

      

      التزامات غير مشتقة

 ,122623 22,6221 116,22 2226211 2136128 مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

 3826121 3236,11 ,16018623 1621,68,1 2,,1621,6 ودائع العمالء 

 - - 6222,, 6222,, 6222,, التزامات أخرى

 116230 16,22 2,2 126120 1,,3,6 قروض ثانوية

 12, 126022 ,12 ,,1262 ,126,2 شهادات إيداع

 ────── ────── ────── ────── ────── 

 82,6,21 ,2612,, 161326288 2622263,2 26,206208 اإلجمالي 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 المالية البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 9002ديسمبر  30للسنة المنتهية في   
 

 11من  ,3صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 )سابقاَ بنك صحار ش م ع ع(

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  9002 سبتمبر 30في  كما

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 إدارة رأس المال  9د

 

  رأس المال النظامي 0-9د

 
بأصول الميزانية العمومية إن المعيار الدولي لقياس كفاية رأس المال هو معدل رأس المال المخاطر والذي يربط بين رأس المال 

 والغرض للمخاطر خارج الميزانية العمومية مرجحاً وفقا لنطاق واسع من المخاطر.

 تم حساب معدل رأس المال المخاطر طبقاً إلرشادات بنك التسويات الدولية لكفاية رأس المال كما يلي:

 

 
سبتمبر 30  

9002 

ديسمبر 01  

9312 

سبتمبر 03  

9312    

 )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( 

    

    0رأس المال الفئة 

 ,,18262 ,,18262 930,300 رأس المال العادي

 126032 126032 02,239 عالوة إصدار األسهم

 216132 ,21632 93,310 االحتياطي القانوني

 822 822 222 احتياطي عام

 - 26000 1,000 احتياطي قرض ثانوي

 6203,, 326223 00,000 األرباح المحتجزة 

 (26823) (,11628) (00,220) توزيعات أرباح

 (,2622) (26133) (9,022) خسائر القيمة العادلة  

 2236222 2236,18 390,020 0رأس المال الفئة  إجمالي

    

    0رأس المال الفئة إضافي 

 1006000 1006000 900,000 1األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم 

 3236222 3236,18 090,020 0رأس المال الفئة  إجمالي

    

    9رأس المال الفئة 

 ,2612 2,60,2 93,212 مخصص انخفاض في القيمة على أساس المحفظة
 1 1 3 أرباح القيمة العادلة

 3,6000 226000 92,000 قرض ثانوي

 126128 ,,360, 09,223 9رأس المال الفئة  إجمالي

 12,62,1 ,12,6,2 012,203 المال النظاميمجموع رأس 

    

    األصول المرجحة بالمخاطر
 26,8268,3 ,26,28630 9,233,023 مخاطر االئتمان ومخاطر السوق

 ,110610 1,26820 001,290 مخاطر التشغيل

 2623360,8 ,26232622 3,000,003 مجموع األصول المرجحة بالمخاطر

    

    معدل كفاية رأس المال
    

مجموع رأس المال النظامي معبر عنه كنسبة مئوية من 

 إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر

02792% 1,501% 1,5,0% 

    
معبر عنه كنسبة مئوية من  1مجموع رأسمال الفئة 

 إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر

01703% 1351,% 11501% 

    
    مجموع األسهم رأس المال المشتركة 

إجمالي األصول المرجحة  كنسبة مئوية من امعبر عنه

 بالمخاطر

00720% 85,1% 10532% 

 
 ئمتاحه عل البنك المركزيالصادرة عن  9310نوفمبر  16المؤرخ  BM-1114اإلفصاحات المطلوبة ببموجب اتفاقيه بازل الثالثة والتعميم 

صفحه عالقات المستثمرين في موقع البنك الكتروني.



 
 المالية البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 9002ديسمبر  30للسنة المنتهية في   
 

 11من  ,3صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 )سابقاَ بنك صحار ش م ع ع(

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  9002 سبتمبر 30في  كما

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 المعلومات القطاعية هـ

 
قطاعات تشغيلية  تسعةتم عرض المعلومات القطاعية فيما يتعلق بالقطاعات التشغيلية للبنك. ألغراض إدارية، يتم تنظيم البنك في 

 وفقاً للمنتجات والخدمات كالتالي:

 

  والمتوسطة والعمالء من الشركات والمؤسسات الصغيرة الخدمات المصرفية للشركات متضمنة القروض والودائع

 والتمويل التجاري.

  والودائع من عمالء التجزئة وبطاقات اإلئتمان وتسهيالت تحويل األموال للتجزئة القروض إلىتشتمل الخدمات المصرفية. 

  الحكومة والمؤسسات المالية، وتمويل المشاريع  من ودائعوالحكومة والتمويل المشترك للمشاريع يشمل القروض إلى

 والقروض المشتركة.

 .تشمل اإلستثمارات استثمارات العقارات، ومراسل والخدمات المصرفية االستثمارية 

 .الخزانة تشمل وظيفة الخزانة لدى البنك 

  المحفظة  إنخفاض قيمة مخصصاتالمركز الرئيسي ويشمل مجموع الموارد المعتبرة لتحويل التسعير وتمتص تكلفة

 ومصروف ضريبة الدخل.

  الصيرفة اإلسالمية متضمنة أنشطة التمويل اإلسالمي والحسابات الجارية وحسابات االستثمار غير المقيدة ومنتجات

 وخدمات أخرى للشركات واألفراد وفقاً لمبادئ الشريعة.

 

يراقب الرئيس التنفيذي نتائج التشغيل من وحدات أعمالها بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد وتقييم  

. تدار ضرائب الدخل على أساس البنك وال قبل ضريبة الدخلخسارة الربح أو ال صافي األداء. يتم تقييم  قطاع األداء على أساس

 تخصص لقطاعات التشغيل.

 

جل ايرادات الفوائد بالصافي ألن الرئيس التنفيذي في المقام األول يعتمد على صافي ايرادات الفوائد كقياس األداء وليس على تس

 إجمالي الدخل والمصروفات. 

 

 يتم إجراء أسعار التحويل بين القطاعات العاملة بشكل متحفظ و بطريقة مماثلة للمعامالت مع أطراف ثالثة.

 

٪ أو أكثر من اجمالي ايرادات البنك في عام 13مقابل بلغت طرف  ت من المعامالت مع عميل خارجي واحد أوال توجد ايرادا

 . 9312أو  9312

 

 
  



 
 المالية البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 9002ديسمبر  30للسنة المنتهية في   
 

 11من  32صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 )سابقاَ بنك صحار ش م ع ع(

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  9002 سبتمبر 30في  كما

 )لاير عماني باآلاللف(

 

  

 9002 سبتمبر 30

الخدمات 

 المصرفية

 لألفراد

الخدمات 

المصرفية 

 المركز الرئيسي للشركات

الصيرفة 

 المجموع اإلسالمية

 بيان الدخل

 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

      

 0016203 - - 620750 920273 إيرادات الفوائد

 (226111) - - (400633) (150272) مصروفات الفوائد

 416142 - - 040250 100229 صافي إيرادات الفوائد 

 46030 40103 - - - االسالميةصافي اإليرادات من التمويل وأنشطة 

 906043 417 9 170220 00609 إيرادات تشغيل أخرى

 546001 40547 9 510247 160794 إجمالي إيرادات تشغيل

 (336150) (00127) - (100525) (170233) إجمالي مصروفات التشغيل

 406345 10073 9 020971 694 صافي إيرادات التشغيل

 (133) 14 - (746) - للبيع إنخفاض قيمة استثمارات متاحة

 (096015) (040) - (110205) (2) مخصص انخفاض قيمة محدد

 956295 10301 9 950662 615 ربح/ )خسارة( القطاع  

 (96411) (155) - (90942) (75) مصروف ضريبة الدخل

 926022 267 9 900501 753  للفترةربح/)خسارة(  

      

      

      بيان المركز المالي

      أصول 

 0006015 160695 - 290449 - نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

 536342 190496 - 730299 - مستحق من بنوك وايداعات أخرى بسوق النقد

 964556303 9340667 - 105150609 6570625 صافي قروض وسلف وتمويل 

 1096124 910332 - 5210245 - إستثمارات 

 316094 10392 040225 - - ممتلكات ومعدات وتركيبات

 96200 - 90233 - - العقارات االستثمارية

 426512 239 440226 - - أصول أخرى

 363316311 9560272 290629 909430241 6570625 اجمالي االصول

      التزامات 

 5046030 - - 6140303  - النقدمستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق 

 062246440 9920321 - 100790422 4300259 ودائع العمالء

 156111 90213 740252 - - التزامات أخرى

 326124 - 050754 - - قروض ثانوية

 203 - - 530 - شهادات إيداع

 961096921 9030231 1330519 903660301 4300259 مجموع االلتزامات

 2916020 920056 4260600 - - المساهمينحقوق 

 363316311 9520952 5220945 903660301 4300259 مجموع االلتزامات وحقوق المساهمين



 
 المالية البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 9002ديسمبر  30للسنة المنتهية في   
 

 11من  32صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 )سابقاَ بنك صحار ش م ع ع(

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  9002 سبتمبر 30في  كما

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 

 المعلومات القطاعية )تابع(هــ  

 

 

 

 

 
 
 
 

 أرقام المقارنة 9هـ
 

لتتوافق مع العرض الخاص بالفترة الحالية. ال تؤثر عمليات إعادة  9312تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لعام 
ً التصنيف هذه على صافي الربح أو حقوق المساهمين   .التي تم بيانها سابقا

 9312 سبتمبر 03

الخدمات 

 المصرفية

 لألفراد

الخدمات 

المصرفية 

 المركز الرئيسي للشركات

الصيرفة 

 المجموع اإلسالمية

      بيان الدخل

      

 216013 - - 720242 960915 إيرادات الفوائد

 (236241) - - (430474) (100424) مصروفات الفوائد

 496002 - - 920024 100601 صافي إيرادات الفوائد

 36455 00466 - - - صافي اإليرادات من التمويل وأنشطة اإلستثمار

 946021 440  930465 00143 إيرادات تشغيل أخرى

 126120 00293 - 420252 170261 إجمالي إيرادات التشغيل

 (926192) (90635) (10133) (130627) (150902) إجمالي مصروفات التشغيل

 326190  10915  (10133) 020360 10700 صافي إيرادات التشغيل

 (110) (13) - (753) - إنخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع

 (036292) (10337) - (50609) (70621) مخصص انخفاض قيمة محدد

 926139 122 (10133) 010721 (50152) ربح/ )خسارة( القطاع  

 (36129) (03) 175 (40731) 664 مصروف ضريبة الدخل

 906240 172 (205) 960323  (40024)  للفترةربح/)خسارة(  

      بيان المركز المالي

      أصول 

 0026341 140231 - 1330445 - نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

 396119 40905 - 920446 - مستحق من بنوك وايداعات أخرى بسوق النقد

 969906020  1690571 - 100290650 7550606 صافي قروض وسلف وتمويل 

 2916251 910071 - 5360715 - إستثمارات 

  056020 10320 170356 - - ممتلكات ومعدات وتركيبات

 96200 - 90233 - - العقارات االستثمارية

 206901 (431) 530716 - - أصول أخرى

  7550606 903920973 720564 9100653 962116390 

      التزامات 

 5436052 20029 - 6000626 - مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

 065016219 1640021 - 101760226 0640924 ودائع العمالء

 116591 00366 700751 - - التزامات أخرى

 326124 - 050754 - - قروض ثانوية

 016111  - - 120727 - شهادات إيداع

 962106102 1270253 220035 102930063 0640924 مجموع االلتزامات

 3156209 920475 0520346 - - حقوق المساهمين

 0640924 102930063 4520059 9150015 962116390 


