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“وإذا كانت األمور تقاس بنتائجها فإنه يمكن القول بأن ما تحقق 
خالل الحقبة الماضية، بعون منه تعالى، هو إنجاز كبير يشهد به التاريخ 
لكم أنتم جميعًا يا أبناء ُعمان. لقد صبرتم وصابرتم، وواجهتم التحديات، 

وذللتم العقبات...“

صاحب الجاللة
السلطان قابوس بن سعيد المعظم 

من خطاب صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم 
بمناسبة العيد الوطني الثامن والعشرين المجيد
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متعددة ومزايا فريدة لمختلف قطاعات المجتمع.
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 خدماتنا المصرفية 
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ألجلك أنت.



ابتسامة
خدماتنا المصرفية 

تتمّيز بالبشاشة 
والترحاب ألجلك أنت.

عاٌم محوره أنت

نلتزم دومًا في بنك صحار بتبني معايير تضعك في محور اهتماماتنا وقمة 
أولوياتنا، حيث ُندرك جيدًا بأنه كلما زادت درجة معرفتنا بك وتفهمنا الحتياجاتك 
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رئيس مجلس اإلدارة

 الفاضـل محمد بن 
محفوظ العارضي

يســرني أن أضــع بيــن أيديكــم التقريــر الســنوي لبنــك صحــار 
المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٧. الماليــة  للســنة 

شــهد عــام ٢٠١٧ تحســنًا فــي أوضــاع الســوق وتعزيــزًا لألنشــطة 
اإلقتصاديــة لمختلــف البلــدان الناشــئة والناميــة، وقــد شــهدت 
معظــم البلــدان المتقدمــة انخفاضــًا فــي النمــو وخاصــة البلــدان 
ــع ســلطنة ُعمــان أيضــا تباطــؤًا  المصــدرة للنفــط الخــام. وتتوّق
فــي نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي بســبب تخفيــض 
اإلنفــاق وضعــف النشــاط االقتصــادي الناجــم عــن انخفــاض 

أســعار النفــط الخــام.

ســّجل البنــك أرباحــًا صافيــة بلغــت ٢5.33١ مليــون ريــال عمانــي 
فــي نهايــة عــام ٢٠١٧، هــذا وقــد اقتــرح مجلــس اإلدارة توزيــع 
أربــاح نقديــة بنســبة 5% لهــذا العــام، أي مــا يعــادل 5 بيســات 
لــكل ســهم، كمــا اقتــرح مجلــس اإلدارة أيضــا توزيــع أســهم 

مجانيــة بنســبة ١٠% ، بمعــّدل ١٠ أســهم لــكل ١٠٠ ســهم.

اختتــم بنــك صحــار الربــع األخيــر مــن عــام ٢٠١٧ بــأداء متميــز مــع 
مبــادرات موجهــة نحــو ابتــكار منتجــات تناســب متطلبــات الزبائــن، 
ــة العديــد مــن الخدمــات التــي يقدمهــا، باإلضافــة إلــى  ورقمن

اســتخدام المــوارد المتاحــة لتلبيــة جميــع توقعــات الزبائــن.

 بلــغ معــّدل نمــو أصــول الشــركات خــالل الربــع األخيــر مــن عــام 
٢٠١٧ نســبة 5.3% مقارنــة بـــ ١.١% خــالل الربــع الثالــث مــن نفــس 
العــام. وارتفــع إجمالــي أصــول صحــار اإلســالمي بنســبة %6.8 
ــع  ــة بـــ ١.5% خــالل الرب ــر مــن عــام ٢٠١٧ مقارن ــع األخي خــالل الرب
ــادرات مختلفــة  الثالــث مــن عــام ٢٠١٧. وشــارك البنــك فــي مب
فــي إطــار المســؤولية االجتماعيــة، حيــث كان لــه حضــور فــي 
قمــة OER لألعمــال، مجســدًا عبــر هــذه المشــاركة التوجيهــات 
الحكوميــة بتنويــع االقتصــاد الوطنــي ودعمــه. كذلــك شــارك 
صحــار اإلســالمي فــي دعــم األحــداث والفعاليــات المختلفــة 
األصيلــة،  الُعمانيــة  الثقافــة  علــى  للمحافظــة  هدفــت  التــي 

والتــي كان مــن أبرزهــا مهرجــان الخيــل واإلبــل الســنوي الثالــث 
ــة. ــم تنظيمــه تحــت إشــراف وزارة الشــؤون الرياضي ــذي ت ال

وكان مــن أبــرز أحــداث الربــع األخيــر مــن عــام ٢٠١٧ مــا نّفــذه 
البنــك فــي قطــاع التجزئــة المصرفيــة، وهــي ســحوبات برنامــج 
الممّيــز لالدخــار فــي كل مــن واليــة بهــالء وصحــار، حيــث القــت 
هــذه الســحوبات نجاحــًا كبيــرًا، والــذي يعتبــر امتــدادًا لنجاحــات 
تفــّرده  علــى  وتأكيــدًا  البنــك،  أنجزهــا  التــي  الســابقة  البرامــج 
باعتبــاره أحــد البرامــج االدخاريــة المميــزة والــذي يقــدم أكبــر عــدد 
مــن الجوائــز فــي القطــاع المصرفــي المحلــي، وتغطــي جميــع 
فئــات الزبائــن. كمــا حّقــق قطــاع التجزئــة المصرفيــة نمــوًا قويــًا 

بنســبة 9.5% خــالل العــام.

المســؤولية  مجــال  فــي  البنــك  بجهــود  يتعلــق  مــا  وفــي 
االجتماعيــة، فقــد عــّزز البنــك جهــوده، مطلقــًا عــددًا كبيــرًا مــن 
المبــادرات التــي نفذهــا ببرنامجــه »صحــار العطــاء« للمســؤولية 
االجتماعيــة. وفــي هــذا الســياق، عمــل البنــك  علــى دعــم عــدد 
ــدًا  ــة فــي مختلــف أنحــاء الســلطنة، مؤك ــات األهلي مــن الجمعي
بذلــك التزامــه تجــاه تمكيــن المجتمعــات المحليــة وأبنائهــا عبــر 
تعزيــز التنميــة المســتدامة فيهــا. كذلــك، فقــد قــام البنــك بلعــب 
الراميــة إلحــداث  دور فّعــال فــي دعــم األحــداث والفعاليــات 
تغييــرات اجتماعيــة إيجابيــة، كان مــن أهمهــا دعمــه للمســيرة 
ــة  ــي نظمتهــا الجمعي ــة بمــرض الســرطان والت الســنوية للتوعي

الُعمانيــة للســرطان.

وقــد شــهدت انجــازات البنــك فــي الربــع األخيــر مــن عــام ٢٠١٧ 
تركيــزًا أكبــر تجــاه تواجــد البنــك علــى مواقــع التواصــل االجتماعي 
التــي  اســتراتيجياته  بفضــل  وذلــك  االلكترونيــة،  والقنــوات 
ــرًا حيــث يحــرص علــى االرتقــاء  تولــي هــذا الجانــب اهتمامــًا كبي
بهــذه القنــوات، وتطويرهــا واالنتقــال بهــا إلــى مســتويات أكثــر 
تقدمــًا فــي إطــار ســعيه المتواصــل لالقتــراب مــن زبائنــه علــى 
نحــو أكبــر لتلبيــة احتياجاتهــم بمــا يتواكــب مــع متطلبــات العصــر. 

وقــد تمّكــن  البنــك مــن التواصــل مــع الزبائــن مــن خــالل التفاعــل 
المســتمر معهــم عبــر المســابقات المتنوعــة مــن خــالل مواقــع 
تعزيــز  فــي  الكبيــر  حضــوره  وأســهم  االجتماعــي،  التواصــل 
ــزة األساســية التــي  ــن يشــّكلون الركي ــن الذي ــه مــع الزبائ عالقات

يقــوم عليهــا.

وقــد أّكــد البنــك علــى تقّدمــه الكبيــر الــذي اســتطاع تحقيقــه فــي 
مــا يتعلــق بالتحــّول نحــو الرقميــة  بتحقيقــه إلنجــاز كبيــر، ضمــه 
مــن مؤسســة  بجائزتيــن  فــوزه  إثــر  الحافــل،  إنجازاتــه  لســجل 
إنفوســيس فينــاكل وســط منافســة مــع أكثــر مــن ١6٠ مرشــحًا، 
وذلــك عــن برامــج التحــّول المصرفــي ضمــن فئتــي االبتــكار فــي 
الخدمــات المصرفيــة المبنيــة علــى التقنيــات الحديثــة الناشــئة، 
وفــي الخدمــات المصرفيــة األساســية المنبثقــة مــن التحــّول 
المصرفــي الرقمــي فــي إدارة المشــاريع للمصــارف متوســطة 

الحجــم.

االقتصاد
ظــّل أداء الســلطنة إيجابيــًا بعــدة مؤشــرات اقتصاديــة. وســاعد 
االنتعــاش الجزئــي ألســعار النفــط الخــام باإلضافــة إلــى التوجــه 
نحــو التنويــع االقتصــادي إلــى زيــادة فــي نمــو الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي االســمي بنســبة ١٢.3% خــالل النصــف األول مــن 
عــام ٢٠١٧ مقارنــة بـــ ١١.١ % فــي النصــف األول مــن عــام ٢٠١6. 
ــرة مــن  وبلــغ متوســط ســعر النفــط الخــام العمانــي خــالل الفت
ينايــر إلــى أكتوبــر ٢٠١٧ مــا قيمتــه 5٠.6 دوالر أمريكــي. وقــد 
اتخــذت الســلطنة عــددًا مــن التدابيــر لدعــم الميزانيــة العموميــة 
االقتصــاد  مصــادر  وتنويــع  االقتصــادي  النمــو  ومواصلــة 
الوطنــي. وبلــغ معــدل التضخــم الســنوي القائــم علــى مؤشــر 
أســعار المســتهلكين خــالل الفتــرة مــن ينايــر إلــى نوفمبــر ٢٠١٧ 

نســبة 6.١%.

وتســتمر الخدمــات المصرفيــة فــي تميزهــا كمســاهم رئيســي 
مــن  األكبــر  الجــزء  فــي  تســاهم  حيــث  المالــي  القطــاع  فــي 
الوضــع  ويســتمر  االقتصــاد.  إدارة  فــي  الماليــة  الوســاطة 
المالــي للبنــوك مــن حيــث جودة األصــول وتغطيــة المخصصات 
وكفايــة رأس المــال قويــًا. واســتمر القطــاع المصرفــي فــي 
ســلطنة عمــان فــي تحقيــق نمــو معقــول فــي كل مــن االئتمــان 
والودائــع. وبلــغ رصيــد القــروض البنكيــة التقليديــة واإلســالمية 
٢3.5 مليــار ريــال عمانــي فــي نهايــة شــهر نوفمبــر ٢٠١٧، أي 
إجمالــي  وبلــغ  الســابق.  بالعــام  مقارنــة   %٧.3 قدرهــا  بزيــادة 
الودائــع ٢١.5 مليــار فــي نوفمبــر ٢٠١٧، أي بزيــادة قدرهــا %6 

عــن عــام ٢٠١6.

وفيمــا يتعلــق بهيــكل ســعر الفائــدة الداخلــي للبنــوك التقليدية، 
فقــد ارتفــع متوســط ســعر الفائــدة المرجــح علــى ودائــع الريــال 
العمانــي إلــى ١.6٧٧% فــي نوفمبــر ٢٠١٧ مــن ١.443% فــي 
عــام ٢٠١6، فــي حيــن ارتفــع المتوســط المرجــح لســعر اإلقــراض 
ــرة نفســها. و بلــغ معــدل  ــة بـــ 5.٠8١% للفت ليبلــغ 5.٢١5% مقارن
الفائــدة علــى القــروض المحليــة نســبة ١.٢١4% فــي نوفمبــر 
بلــغ  و   .٢٠١6 بعــام  مقارنــة   %٠.4٧5 مــن  أعلــى  أي   ،٢٠١٧
متوســط ســعر إعــادة الشــراء للســيولة مــن قبــل البنــك المركــزي 

العمانــي نســبة ١.٧6٧% خــالل شــهر نوفمبــر ٢٠١٧. ويعكــس 
الثبــات العــام ألســعار الفائــدة بعــض القيــود علــى الســيولة 
فــي النظــام المصرفــي وزيــادة المنافســة بين البنــوك للودائع.

أعلنــت الحكومــة ميزانيــة العــام ٢٠١8، التــي ترّكــز علــى التنويــع 
المالــي  االســتقرار  علــى  الحفــاظ  إلــى  ويهــدف  االقتصــادي 
االقتصــادي  النمــو  معــدل  ورفــع  للســلطنة  واالقتصــادي 
واالســتقرار فــي مســتوى معيشــة المواطنيــن. ومــن المتوقــع 
عمانــي  ريــال  مليــار   ١٢.5 إلــى  الحكومــي  اإلنفــاق  يصــل  أن 
بإيــرادات قدرهــا 9.5 مليــار ريــال عمانــي، ليصــل العجــز المقــّدر 
فــي الميزانيــة قــدره 3 مليــارات ريــال عمانــي. وســيتم تمويــل 
هــذا العجــز عــن طريــق قــروض دوليــة وقــروض محليــة والســحب 
ميزانيــة  وتســتند  للدولــة.  العــام  االحتياطــي  صنــدوق  مــن 
متوســط   ســعر  افتــراض  إلــى   ٢٠١8 الماليــة  للســنة  الدولــة 
برميــل النفــط 5٠ دوالر مقابــل 45 دوالر للبرميــل فــي ميزانيــة 

عــام ٢٠١٧.

وقــد زادت اإليــرادات المدرجــة فــي ميزانيــة الدولــة مــن ضريبــة 
ريــال  مليــون   5٠٠ إلــى  لتصــل   %٢5 بنســبة  الشــركات  دخــل 
عمانــي فــي ميزانيــة ٢٠١8 مــن 4٠٠ مليــون ريــال عمانــي فــي 
ميزانيــة عــام ٢٠١٧. ويرجــع ذلــك أساســًا إلــى التعديــالت التــي 
أدخلــت علــى قانــون ضريبــة الدخــل خــالل عــام ٢٠١٧ والتــي 
بدورهــا رفعــت معــدل ضريبــة دخــل الشــركات مــن ١٢% إلــى 
١5%، وإلــى إلغــاء اإلعفــاء القانونــي مــن 3٠.٠٠٠ ريــال عمانــي، 
وتوســعة الفئــات الضريبيــة علــى الشــركات األجنبيــة الخاضعــة 
ــة  ــة أي ــة الدول ــة فــي ســلطنة ُعمــان. وال تشــمل ميزاني للضريب
ــه مــن المتوقــع أن تفــرض  ــى الرغــم مــن أن ــدة عل ــب جدي ضرائ
ضريبــة الســلع الخليجيــة علــى بعــض المنتجــات فــي عــام ٢٠١8. 
تــم تأخيــر ضريبــة القيمــة المضافــة علــى الســلع فــي  وقــد 
ســلطنة ُعمــان حتــى عــام ٢٠١9 ممــا كان لــه أثــر إيجابــي مــن 
ــة. ــي المــدرج فــي الميزاني ــز المال ــة خفــض العج خــالل مواصل

أبقــت وكالــة ســتاندرد انــد بــورز )S&P( علــى نظرتهــا المســتقبلية 
الســلبية للســلطنة وذلــك بســبب العجــز المالــي فــي الســلطنة،
وخفضــت  مســتقر.  البــالد  مســتقبل  أن  علــى  أكــدت  لكنهــا 
 ،)+BB( مــن مســتواه الســابق )BB( الوكالــة ائتمــان البــالد إلــى
وتراجعهــا الثانــي فــى ســتة أشــهر، حيــث تواصــل البــالد النظــر 
نجــم  الــذي   المالــي،  لخدمــة عجزهــا  الدوليــة  األســواق  إلــى 
عــن انخــفـــاض عـــــائدات النـــفط. ويأتـــي التــــراجع فــــي أعقــــاب 
تحــــركات مماثلــة مــن قبــل وكاالت التصنيــف فيتــش وموديــز 
)Fitch & Moody’s( فــي يونيــو ويوليــو علــى التوالــي، مــع 

المســتقبلية لســلطنة عمــان. التوقعــات  خفــض 

نظــرة عامــة علــى النتائــج الماليــة 
٢017 لعــام 

وقــد أثبــت عــام ٢٠١٧ أّن هــذا العــام مَثــل تحديــًا بالنســبة للبنــك 
وســط بيئــة أســعار الفائــدة المتزايــدة بســبب ضيــق الســيولة 
فــي الســوق والمنافســة الشــديدة بيــن البنــوك. وقــد أكمــل 
إيــرادات  وارتفــع صافــي  النجــاح،  مــن  ســنوات  عشــر  البنــك 
الفوائــد خــالل العــام بنســبة 5.9١% ليصــل إلــى 4٧.٧٢١ مليــون 
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ريــال عمانــي، مقارنــة بـــ 45.٠5٧ مليــون ريــال عمانــي فــي عــام 
 ٧6.4١6 إلــى   ٢٠١٧ لعــام  التشــغيلي  الدخــل  وارتفــع   .٢٠١6
مليــون ريــال عمانــي، بزيــادة قدرهــا ٧.٧9% مقارنــة مــع 89٢.٧٠ 
مليــون ريــال عمانــي فــي عــام ٢٠١6. بلغــت األربــاح التشــغيلية 
ريــال عمانــي مقارنــة ب 839.3٧  العــام 4١.6١8 مليــون  لهــذا 
مليــون ريــال عمانــي فــي عــام ٢٠١6 بارتفــاع قــدره 9.99%.  بلــغ 
ــال عمانــي للعــام، وهــو  ــون ري ــح البنــك ٢5.33١ ملي صافــي رب
مــا يمثــل زيــادة بنســبة 3٢.54% عــن صافــي أربــاح العــام الســابق 
األعمــال  وتواصــل  عمانــي.  ريــال  مليــون   ١9.١١٢ والبالــغ 

األساســية للبنــك اإلشــارة إلــى قوتــه وربحيتــه.

مليــار   ٢.٠99 مبلــغ  البنــك  وســلفيات  القــروض  بلــغ صافــي 
قدرهــا  بزيــادة   ،٢٠١٧ ديســمبر   3١ فــي  كمــا  عمانــي  ريــال 
ــام ٢٠١6.  ــي فــي ع ــال عمان ــار ري ــة مــع ١.9١3 ملي 9،٧١% مقارن
وارتفعــت ودائــع العمــالء بنســبة ٧.٢6% إلــى ١.643 مليــار ريــال 
عمانــي فــي عــام ٢٠١٧ مــن ١.53٢ مليــار ريــال عمانــي فــي عــام 
٢٠١6. وبلغــت حصــة البنــك مــن قــروض القطــاع الخــاص نســبة 
١٠.٠١% كمــا فــي نوفمبــر ٢٠١٧ مقارنــة بـــ 9.85% فــي ديســمبر 
٢٠١6، فــي حيــن بلغــت حصــة البنــك مــن ودائــع القطــاع الخــاص 
نســبة 8.١6% فــي نوفمبــر ٢٠١٧ مقارنــة مــع 8.٧5% كمــا فــي 
ديســمبر ٢٠١6. خــالل العــام، حصــل البنــك علــى قــرض مجّمــع 
ــل  ــع األمثـ ــرض التنويـ ــال عمانــي بغـ ــون ري ــة ٢١١.٧5 مليـ بقيمـ

لمـــوارد التمـــويل.

وزادت نســبة القــروض المتعثــرة مقارنــة بإجمالــي القــروض 
والســلفيات مــن نســبة ١.69% لتصــل إلــى نســبة ٢.3٢% كمــا 
فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٧. ويرجــع ذلــك إلــى تدهــور جــودة أصــول 
الشــركات  عمــالء  بعــض  مــن  الســداد  فــي  والتعثــر  التجزئــة 
المتوســطة والصغيــرة. ويواصــل البنــك التركيــز علــى جــودة 
األصــول والمحافظــة علــى هــذه النســبة فــي أدنــى مســتوى 

لهــا.

وقــد أوجــد البنــك مكانــة لنفســه فــي قطاع الخدمــات المصرفية 
ولكــن  الحكوميــة،  للمبــادرات  كداعــم  فقــط  ليــس  للشــركات، 
أيضــًا كمؤسســة رائــدة ومتميــزة فــي مجــال تقديــم الحلــول 
المصرفيــة. وقــد قــام قطــاع الخدمــات المصرفيــة للشــركات 
بالتوقيــع علــى صفقــات كبيــرة خــالل عــام ٢٠١٧، مضيفــًا بذلــك 
إســهامًا قّيمــًا فــي األداء العــام للبنــك. وكمــا هــو مخطــط لــه، 
المــال  ديــن رأس  بنجــاح عمليــة إصــدار ســندات  البنــك  أغلــق 
اإلضافــي مــن الفئــة األولــى بمبلــغ ١٠٠ مليــون ريــال عمانــي 

خــالل العــام.

فــي  والثابــت  القــوي  نموهــا  اإلســالمية  الصيرفــة  واصلــت 
الســلطنة. بالتزامــن مــع ذلــك، واصــل صحــار اإلســالمي أيضــًا 
تحقيــق نمــٍو كبيــٍر فــي عــام ٢٠١٧. كمــا قــام البنــك بتنفيــذ برامــج 
تدريبيــة متنوعــة فــي الشــريعة للموظفيــن. وقــد ســاعد ذلــك 
علــى نمــو ملحــوظ فــي قطــاع البيــع بالتجزئــة وقطــاع الشــركات 
خــالل العــام، علــى الرغــم مــن المنافســة القويــة مــن البنــوك 

والنوافــذ اإلســالمية األخــرى.

إّن األداء المالــي الثابــت لعــام ٢٠١٧ مــا هــو إال ثمــرة اســتمرار 
بتقديــم  البنــك  موظفــي  قبــل  مــن  واإللتــزام  الجــاد  العمــل 
ِخدمــة ممتــازة لعمالئنــا فــي بيئــة يســودها التنافــس الشــديد، 

ومــن خــالل عملهــم المتواصــل هــذا اســتطاع بنــك صحــار أن 
يكســب ثقــة العمــالء وأن يوفــر عائــدًا مســتقرًا لحملــة األســهم، 
ــك  كمــا تواصــل اإلدارة بكافــة مســتوياتها تحســين أصــول البن

ــز النمــو وخفــض نفقــات التشــغيل. وتعزي

وقــد كان لعامــل التجديــد الناجــح للهيــكل التنظيمــي لعــدد مــن 
األقســام فــي البنــك نصيبــًا مــن المســاهمة فــي اإلنجــازات 
الماليــة التــي تحّققــت، باإلضافــة إلدخــال العديــد مــن منتجــات 
التجزئــة والجملــة المبتكــرة. باإلضافــة إلــى ذلــك، يقــوم صحــار 
لزبائــن  المنتجــات  مــن  واســعة  بتوفيــر مجموعــة  اإلســالمي 
البنــك لالختيــار مــن بينهــا، والتــي ســتعمل بدورهــا علــى تعزيــز 

إســتمرار نمــو البنــك. 

الخطط المستقبلية
يعتبــر تحقيــق الربــح ومواصلــة النمــو تحديــًا كبيــرًا وذلــك لظــروف 
الســوق والمتمثلــة فــي المنافســة المتزايــدة أكثــر مــن أي وقــت 
انخفــاض  بســبب  الســوق  علــى  األخــرى  والتأثيــرات  مضــى 
أســعار النفــط. علــى الرغــم مــن هــذه الظــروف، فإّننــا فــي بنــك 
صحــار مســتعدون لمواجهــة الســوق بــكل ثقــة وإصــرار الغتنــام 
الفــرص، واالســتفادة القصــوى والفّعالــة مــن كل الفــرص فــي 

كل مياديــن العمــل.

ســيكون تعزيــز خدمــة العمــالء ورضاهم أحد العناصر األساسيـــة 
والحيويــة لبنــك صحــار. وســيعمل البنــك علــى اإلســتفادة مــن 
وإضافــة  تحديثهــا  تــم  التــي  األساســية  المصرفيــة  تقنياتــه 
المزيــد مــن قنــوات التوزيــع التــي مــن شــأنها مواكبــة أنمــاط 
االســتخدام للعمــالء. وقــد وضعنــا خططــًا للعمــل فــي هــذا 
وســائل  وتعزيــز  أنظمتنــا  وتحديــث  تطويــر  تتضّمــن  المجــال، 
الراحــة للعمــالء مــن خــالل توفيــر قنــوات إلكترونيــة فّعالــة. كمــا 
ســيتم تجهيــز قنــوات مركــز االتصــال بشــكل أفضــل بالتكنولوجيــا 
والخبــرة ذات الصلــة لتســهيل التوجيــه والمســاعدة فــي الوقــت 

المناســب للعمــالء. 

يعتــزم البنــك االســتمرار فــي مواكبــة الحكومــة فــي ســعيها 
مــن  وذلــك  والصغيــرة،  المتوســطة  الشــركات  لتشــجيع 
والتمويــل  القطــاع  هــذا  فــي  اســتراتيجيتنا  مواصلــة  خــالل 
علــى أســاس التفّهـــم لمتطلبــات واحتياجــات هــذا النــوع مــن 
األعمــال. لهــذا الغــرض قمنــا بإعــادة صياغــة وحــدة الشــركات 
المتوســطة والصغيــرة مــع التركيــز علــى اإلحتياجــات المصرفيــة 
األعمــال  رجــال  ووحــدة  والصغيــرة  المتوســطة  للمؤسســات 
ورواد األعمــال العمانييــن الموهوبيــن الشــباب وغيرهــم مــن 
لخدمــة  السياســات  تنســيق  أعيــد  وقــد  العمانيــة.  الشــركات 
عمــالء القطــاع بكفــاءة مــن خــالل تزويدهــم بالحلــول فــي وقــت 

قياســي.

نجاحنــا،  فــي مســيرة  األســاس  حجــر  هــي  البشــرية  مواردنــا 
وتأهيــل  تدريــب  فــي  االســتثمار  مواصلــة  علــى  وســنعمل 
موظفـــي البنـــك لمـــا لهـــم مــن أهميــة لمؤسســتنا وللدولــة 
بشكل عام، كمـــا سنقـــوم بتسخيـــر أفضـــل السبـل والوسائـل – 
كمراكــز التقييــم والتعليــم المدمــج ومبــادرات تطويــر المهــارات 

للتوافــق  لتطويــر مســتوى موظفينــا   – والتنفيذيــة  القياديــة 
مــع تحديــات المســتقبل وتطلعاتهــم المهنيــة. وســيبقى هــذا 
طويلــة  اســتراتيجيتنا  مــن  يتجــزأ  ال  جــزءًا  المســتمر  التطويــر 
والتطويــر  المســتمر  التدريــب  بفاعليــة  ســنلتزم  كمــا  المــدى 

المســتويات. لمختلــف 

وعنــد إنجــاز هــذه المهــام، ســنكون قــد قطعنــا شــوطًا هامــًا 
فــي مســيرة بنــاء مؤسســة صلبــة ذات قاعــدة راســخة تلبــي 
ســتمهد  أنهــا  كمــا  العمانــي،  للســوق  الماليــة  االحتياجــات 
الطريــق أمــام الخطــة الخمســية التاســعة للفتــرة مــن ٢٠١6 إلــى 
٢٠٢٠. وفــي ظــل قــوة واســتقرار األصــول الماليــة – إلــى جانــب 
اإلدارة الســليمة – عــن طريــق فريــق الموظفيــن المتفانــي فــي 
العمــل وقاعــدة العمــالء المتناميــة، ســنكون فــي وضــع جيــد 
االقتصــادي  المشــهد  وإدارة  الفــرص  هــذه  مــن  لالســتفادة 
لعــام ٢٠١8، والمضــي قدمــا فــي دعــم إنجــازات بنــك صحــار 
ووضــع اســتراتيجية مالئمــة وفعالــة لتنفيــذ أهدافنــا وتحقيــق 

تطلعــات زبائننــا.

حوكمة الشركات
الشــركات  حوكمــة  عــن  شــامل  تقريــر  بإعــداد  البنــك  قــام 
التقريــر  فــي  مضّمــن  وهــو  للبنــك  الخارجــي  المدقــق  أجــازه 
تماشــيًا  التقريــر  هــذا  إعــداد  تــم  وقــد   ،٢٠١٧ لعــام  الســنوي 
حوكمــة  ميثــاق  بموجــب  عليهــا  المنصــوص  التوجيهــات  مــع 
شــركات المســاهمة العامــة الصــادر عــن الهيئــة العامــة لســوق 
بأفضــل  علــى تمســكه  تأكيــده  بنــك صحــار  المــال. ويواصــل 
تقاليــد حوكمــة الشــركات والحــرص علــى االلتــزام بمتطلبــات 
اإلفصــاح والمســاءلة الكافيــة، وقــد عملنــا باســتمرار لضمــان 
ــك  ــام بذل ــي، وســنواصل القي ــزام خــالل العــام الحال ــك االلت ذل
فــي الســنوات القادمــة. يســتند نظــام الرقابــة الداخليــة للبنــك 
علــى إجــراءات مســتمرة ومتواصلــة صّممــت لتحديــد المخاطــر 
الرئيســية المرتبطــة بأعمــال البنــك، كمــا أّنهــا مصممــة لتحديــد 
ــة إدارتهــا بكفــاءة وبشــكل  طبيعــة ومــدى هــذه المخاطــر وكيفي
اقتصــادي، وبالتالــي توفيــر ضمانــات معقولــة لحملــة األســهم 

البنــك ولمجلــس اإلدارة والعمــالء. فــي 

المســؤولية االجتماعية للبنك
يضــع بنــك صحــار المســؤولية االجتماعيــة ضمــن أهــم أولوياتــه. 
حيــث قــام البنــك بوضــع برنامــج شــامل للمســؤولية االجتماعية. 
أّن  مــن  للتأكــد  البنــك  يســعى  البرنامــج،  هــذا  مــن  وكجــزء 
وتقييمهــا  لهــا  التخطيــط  يتــم  الجانــب  هــذا  فــي  مســاهماته 
بعنايــة مــن أجــل التنويــع والوصــول إلــى أكبــر عــدد ممكــن مــن 

النــاس وخاصــة مــن هــم فــي أمــس الحاجــة إلــى ذلــك، وتقديــم 
الدعــم الــالزم لهــم علــى حــد ســواء. ولقــد وّســع البنــك دعمــه 
تحــت هــذا البنــد علــى مــر الســنوات ليشــمل مجموعــة واســعة 
ــى تحســين  ــي تســاعد عل ــة الت مــن المنظمــات والبرامــج الخيري
الســلطنة. وقــد ســاند  أنحــاء  المواطنيــن فــي مختلــف  حيــاة 
البنــك أيضــًا مختلــف حمــالت الســالمة علــى الطــرق والتوعيــة 
بالبيئــة لرفــع مســتوى الوعــي حــول هــذه الموضوعــات فــي 

البــالد.

في الختام
يســرني ويســعدني أن أعبــر عــن خالــص تقديــري لــكل مــن عمــل 
بــكل جهــد وتفانــي وإخــالص لجعــل العــام العاشــر للبنــك عامــًا 
آخــر مــن النجــاح واالزدهــار. وبالنســبة لبنــك مــن البنــوك الناميــة 
بنــك صحــار فإنــه مــن الضــروري أن يكــون لديــه فريــق  مثــل 
عمــل مكــــون مــــن الــمـوظفيـــن المـــحترفين والمـتـــفانيين فـــي 
عملهــم، لــذا أود أن أنتهــز هــذه الفرصــة للتعبيــر عــن خالــص 
مجلـــس  وأعـــضاء  المصلحــة  شـــركاء  لــكل  وامـــتناني  شــكري 

والموظفيــن. التنفيذيــة  واإلدارة  اإلدارة 

واألهــم مــن ذلــك، ال بــد لنــا أن نشــيد بالــدور الــذي لعبــه زبائننــا 
الكــرام فــي جعــل عــام ٢٠١٧ مــن األعــوام التــي تســتحق الذكــر، 
فضــاًل عــن دورهــم فــي المضــي قدمــًا نحــو تحقيــق التميــز، 
فقــد كانــوا دعامــة وركيــزة ثابتــة لقــوة البنــك وإليمانهــم بالبنــك 
المزيــد  لتحقيــق  إلهامنــا  فــي  أســهم  الــذي  األمــر  وبمنتجاتــه 

والمضــي قدمــًا.

فــي الختــام، ونيابــة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، وموظفــي 
إلــى  الجزيــل  بالشــكر  أتقـــدم  أن  إال  فإنــه ال يســعني  البنــك 
البنــك المركــزي العمانــي، والهيئــة العامــة لســوق المــال علــى 
دعمهمــا المتواصــل، والتوجيــه الــذي نتلقــاه منهمــا، فــي بيئــة 
عمــل تتميــز بالشــفافية. كمــا يشــرفني أن أرفــع وافــر الشــكر 
والعرفــان لموالنــا صاحــب الجاللــة الســلطان قابــوس بن ســعيد  
المعظــم – حفظــه اللــه ورعــاه – علــى رعايتــه الســامية وحكومــة 
ــه مــن دور فاعــل ومهــم  ــه الرشــيدة لمــا قامــت وتقــوم ب جاللت

ــه.  ــي والمصرفــي فــي شــتى نواحي لإلرتقــاء بالقطــاع المال

واللـــــه ولـــي التوفــــيق ،،،

محمــد بن محفوظ العارضي 
رئيـــــــس مجلـــــــــس اإلدارة



الفاضـل محمد بن محفوظ العارضي
رئيس مجلس اإلدارة

الفاضـل عبد الله بن سالم الحارثي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

عبدالله بن حميد المعمري
عضو مجلس إدارة

الفاضل طارق بن محمد المغيري
عضـو مجلـس إدارة

المهندس أحمد بن حمد الصبحي
عضو مجلس إدارة

الفاضل سالم بن محمد المشايخي
عضو مجلس اإلدارة

الفاضل سعيد بن أحمد صفرار
عضو مجلس اإلدارة



ثـقــــة
خدماتنا المصرفية 

تسعى دائمًا 
لكسب ثقتك أنت.

حـوكمـة 

الشـركـات
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فلسفـة حوكمـة الشركـات   .1
تـم تطويـر فلسفـة حوكمـة الشركـات  في بنـك صحـار وفـقًا لتوجيهـات البنـك المركـزي العمانـي، والهيئـة العامـة لسـوق المـال 
العـدل،  - االلتـزام،  المرادفـة لحوكمـة الشركـات  العامـة األربعـة  القيـم  التجاريـة في سلطنـة عمـان. وتشكـل  وقانـون الشركـات 

المسؤوليـة والشفافيـة جـزءًا ال يتجّزأ منهـا. 

وتعرف حوكمـة الشركـات بمجموعة من اآلليات، والعـادات، والسياسـات، والقوانيـن والتطبيقـات التي تؤثـر على طريقـة توجيه 
وإدارة أو مراقبة المؤسسة ، والمقصود بها هنا بنـك صحـار بالتحديد، وتغطـي حوكمة الشركـات العالقـة بيـن مختلف األفراد 
وتتمحور  البنـك.  تحكـم  التي  والمواضيع  األهـداف  وكذلك  البنك،  مع  تربطهم عالقة  الذين  العالقة   ذوي  وكل  والمؤسسات 
العالقـات الرئيسيـة في بنـك صحـار بيـن مساهمي البنـك، ومجلـس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. أّما العالقـات األخـرى فتتمحور حول 
الزبائن وموظفـي البنـك، والجهـات التنظيميـة، والمورديـن، والبيئـة والمجتمـع الذي يعمـل في إطاره البنـك. وذلك باإلضافة 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 نموذجًا يحتذى به في تطبيق نص 
المالية  للبنوك والمؤسسات  المال وأنظمة حوكمة الشركات  العامة لسوق  الهيئة  وروح وثيقة حوكمة الشركات الذي وضعته 
الصادرة عن البنك المركزي العماني والتي تعتبر هي األنظمة والقواعد والمحركات الرئيسية لممارسات حوكمة الشركات في 
السلطنة، ويتفق بنك صحار تمامًا مع جميع أحكامها، ما عدا تلك النصوص المشار إليها في الفقرة )٧( من هذا التقرير ويمكن 

 www.cma.gov.om االطالع على ميثاق حوكمة الشركات الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال على الموقع التالي

)صحار  اإلسالمية  الصيرفة  لنافذة  الشرعية  الرقابة  وهيئة  اإلدارة  مجلـس  من  الشركـات  لحوكمـة  األساسي  اإلطار  ويتطلب 
اإلسالمي( والمـدراء:

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

تعزيـز الشفافيـة، والمسؤوليـة، واالستجابـة السريعـة والمسؤوليـة االجتماعيـة.   •

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

خلـق صـورة للبنـك ككيـان ملتـزم قانونيـًا وأخالقيـًا.   •

مجلـس اإلدارة   .٢
إّن مجلس إدارة بنك صحار هو السلطة اإلدارّية العليا، وتتمّثل مهّمته في السهر على ضمان مزاولة البنك ألعمالـه وفقـًا لقيـم 
عالية من مجاالت  يتألـف مجلـس اإلدارة من أعضـاء ذوي كفاءة  القيـم بشكل مستمـر ودائـم.  البنـك األساسيـة وتطويـر هـذه 
ووظائـف مختلفـة مّما يجعلهم أفضل الممّثلين للمساهميـن، واإلدارييـن في عمليـة اتخـاذ القـرارت. إن الحضور الكبير لألعضـاء 
المستقليـن قـد مّكن المجلـس من إجراء نقاشـات مثمـرة واتخـاذ مواقـف غيـر متحيـزة حـول المسائـل المطروحة أمـام المجلـس. 
كما تجدر اإلشارة أيضا إلى أّن هنـاك فصـاًل واضـحًا بيـن ملكيـة البنـك واإلدارة . يتم فصل دور كل من رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي  من خالل توزيع واضح للمسؤوليات بين إدارة المجلس واإلدارة التنفيذية لتسيير أعمال بنك صحار ، كما أن 
مجلس اإلدارة هو المسؤول عن اإلشراف على كيفية اإلدارة التي تخدم المصالح طويلة األجل للمساهمين وأصحاب المصلحة 

الرئيسيين اآلخرين.

تقرير حوكمة
الشركات
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ويرأس الحارثي حاليًا مجلس إدارة الشركة الفيتنامية الُعمانية لالستثمار، كما يشغل عضوية مجلس إدارة شركة مسقط الوطنية 
والشركة  للطاقة،  دبي  بورصة  كل من  إدارة  الحارثي عضوية مجلس  ذلك، يشغل  جانب  وإلى  )أساس(.  واالستثمار  للتطوير 

العمانية للتجارة، ومؤسسة عمان لالستثمار، فضاًل عن صندوق الكوثر لألوراق المالية المدرجة خليجيًا.

ويذكر بأن الحارثي حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من كلية IMD للتطوير اإلداري بسويسرا، كما أنه حاصل على 
درجة البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة السلطان قابوس في عام ٢٠٠١م. ويعد الحارثي محلاًل ماليا معتمدًا )CFA( منذ 

عام ٢٠٠4م، كما أنه عضو في معهد CFA بالواليات المتحدة األمريكية.

يشغل الحارثي في الوقت الراهن منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك صحار، رئيس لجنة التقيق،  عضو في لجنة إدارة المخاطر 
وممثل لجنة إدارة المخاطر في اللجنة التنفيذية والترشيحات واألجور. 

الفاضل عبد الله بن حميد بن سعيد المعمري - عضو مجلس إدارة

يحمل الفاضل عبدالله بن حميد بن سعيد المعمري درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة لينكوشير وهامبرسيد بالمملكة 
المتحدة، كما أنه حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من الجامعة الدولية في لندن. ويشغل الفاضل المعمري 
حاليًا منصب عضو مجلس إدارة صندوق تقاعد قوات السلطان الخاصة )SSFPF(، كما أنه بشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة 

شركة العالمية إلدارة الفنادق، فضاًل عن شغله عضوية مجلس إدارة كلية الشرق األوسط لتقنية المعلومات.

الفاضـل عبدالله المعمري هو عضو في اللجنـة التنفـيذية والترشــيحات واألجــور لمجـلس اإلدارة، وعضـو في لجنـة المصادقـة 
على اإلئتمان.

الفاضل سالم بن محمد بن مسعود المشايخي - عضو مجلس إدارة

يحمـل الفاضـل سالم بن محمد بن مسعود المشـايخي درجــة البكالوريوس في الرياضيات، ويعـمل حــاليـــًا فـي قســم النفقــات 
في شــؤون البــالط الســلطاني. كــذلك، فــإن الفاضــل المشــايخي يشــغل مــنصب نائب رئيس مجلس إدارة الصـندوق العمـاني 

للدخل الثابت.

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

الفاضل سعيد بن أحمد صفرار - عضو مجلس إدارة

يحمل الفاضل سعيد بن أحمد صفرار درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة هال في المملكة المتحدة، كما أنه حاصل على 
دبلوم في إدارة األعمال من الكلية الملكية في بورنموث في المملكة المتحدة، ودبلوم تخصصي من األكاديمية العربية للعلوم 
المالية والمصرفية في األردن. ويمتلك الفاضل صفرار خبرة في القطاع المصرفي واالتصاالت تمتد لما يزيد على ٢4 سنة. 
ويشغل الفاضل صفرار حاليًا عضوية مجلس اإلدارة في كل من شركة المركز المالي )فينكورب(، وشركة ظفار للطاقة، فضاًل عن 

شغله حاليًا لمنصب الرئيس التنفيذي لشركة عمان لالستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع.

وباإلضافة إلى دوره كعضو في مجلس اإلدارة  في بنك صحار،يتولى الفاضل سعيد بن أحمد صفرار رئاسة لجنة المصادقة 
على اإلئتمان وعضوية اللجنة التنفيذية والترشيحات واألجور

المهندس أحمد بن حمد الصبحي- عضو مجلس إدارة

يتوّلى المهندس أحمد بن حمد الصبحي حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور بركاء )ش.م.ع.ع(. ويذكر بأن المهندس 
العليا في  الدراسات  دبلوم في  درجتي  األعمال من جامعة ستراثكاليد، مع  إدارة  الماجستير في  درجة  الصبحي حاصل على 

الهندسة مع مرتبة الشرف في هندسة الطاقة الكهربائية.

ويعتبر المهندس الصبحي من الشخصيات المعروفة ضمن قطاع توليد الطاقة وتحلية المياه، نظرًا لمسيرته المهنية الحافلة 
األخرى  المشاريع  المياه وغيره من  الطاقة وتحلية  أكبر مشروع مستقل إلنتاج  بفعالية في تطوير وتنفيذ  عبرها  والتي شارك 

المهمة على مستوى المنطقة.

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

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

الفاضل طارق المغيري- عضو مجلس إدارة

الفاضل طارق المغيري هو مدير أّول االستثمارات في مؤسسة ُعمان لالستثمار ش م ع م. وقبل انضمامه لمؤسسة ُعمان 
لالستثمار، عمل الفاضل المغيري لدى عدد من الشركات العالمية مثل فيليبس لإللكترونيات 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.

تشكيـل وتصنيـف مجلـس اإلدارة   ٢.1

يعد تشكيل مجلس اإلدارة والعملية االنتخابية ألعضاء المجلس ومصالح المساهمين هي مجاالت االهتمام الرئيسي اللتزام 
البنك. ويبين الجدول )١( التالي تفاصيل أعضاء المجلس المنتخب:

الجدول رقم 1 : تشكيـل وتصنيـف مجلـس اإلدارة

الجهة التي يمثلهـاالفئـةاسـم العضـو 

مستقـلغيـر تنفيـذيالفاضـل محمد بن محفوظ العارضي ، )رئيس المجلـس(

مستقلغيـر تنفيـذيالفاضـل عبد الله بن سالم الحارثي )نائب رئيس المجلس(

مستقـلغيـر تنفيـذيالفاضـل عبدالله 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(

لمحـة عن أعضـاء مجلـس اإلدارة الحاليين   ٢.٢

محمد بن محفوظ العارضي- رئيس مجلس اإلدارة

یشغل الفاضل محمد بن محفوظ العارضي أيضًا منصب رئیس مجلس اإلدارة التنفیذي لـ »إنفستكورب«، المؤسسة المالیة 
.www.investcorp.com العالمیة المتخصصة في االستثمارات البدیلة

وكان العارضي، وهو اللواء الركن الطیار المتقاعد، قد التحق في ما سبق بسالح الجو السلطاني الُعماني في العام ١9٧8م، 
كرمه  الُعماني،  السلطاني  الجو  الكبيرة لسالح  لمساهماته  وتقديرًا  الجو.  قائد سالح  بمنصب  تعيينه  تم  مقدمًا خدماته حتى 

صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد في العام ٢٠٠٠م بمنحه وسام الشرف السلطاني.

وكان قد تمكن من تحقيق العديد من اإلنجازات في المناصب التي شغلها، فعقب عامين من انضمامه لـ »إنفستكورب«، تمكنت 
المؤسسة من مضاعفة حجم أصولها تحت قيادته حتى بلغت ٢٢ مليار دوالر أميركي.

ويذكر بأن العارضي حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية من كلیة القیادة واألركان في براكنیل بالمملكة المتحدة، 
كما أنه حاصل على درجتي ماجستير، إحداهما في االستراتيجيات من كلية الحرب بجامعة الدفاع الوطني بواشنطن، واألخرى 
في اإلدارة العامة من كلیة جون إف كينيدي بجامعة هارڤارد. هذا وقد درس العارضي أيضًا في »الكلية الملكية للقوات الجوية« 

في كرانويل.

ويعتبر العارضي من المتحدثين حول التجارة الدولية والعالقة بين الشرق األوسط والغرب وأمن الخليج.

هذا وقد عمل العارضي على إصدار ثالثة كتب، األول بعنوان »العرب تحت«، والثاني بعنوان »آللئ من جزيرة العرب«، فيما 
يحمل الثالث عنوان »عرب بعيدين عن األنظار«.

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

رئاسة مجلس إدارة بنك صحار في مسقط، ُعمان،

عضوية المجلس االستشاري الدولي لمعهد بروكینغز في واشنطن العاصمة،

عضوية مجلس أمناء برنامج أیزنهاور للزمالة في فالدلفیا،

عضوية مجلس كلية جون إف كينيدي بجامعة هارڤارد بالواليات المتحدة األمريكية،

عضوية مجلس إدارة معهد دول الخليج العربي بواشنطن.

إضافة إلى منصبه كرئيس مجلس إدارة بنك صحار، يشغل منصب رئيس اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات واألجور للمجلس.

الفاضـل عبد الله بن سالم الحارثي- نائب رئيس مجلس إدارة

للدولة، وتناط به مسؤولية  العام  المالية بصندوق االحتياطي  رئيس قطاع  الحارثي منصب  الفاضل عبدالله بن سالم  يشغل 
التخطيط  وحدتي  على  اإلشراف  مسؤولية  الحارثي  يتولى  منصبه،  وضمن  للصندوق.  االستثمار  وعمليات  المالية  الشؤون 

االستراتيجي لألعمال وتقنية المعلومات.

ويمتلك الحارثي خبرة تمتد ألكثر من ١6 عامًا أمضاها في العمل مع الصندوق وخدمته، حيث تبوأ عددًا من المناصب واألدوار 
القيادية، في إدارات االستثمار واستراتيجيات األعمال، متوليًا في العام ٢٠١٠م، رئاسة وحدة استراتيجية األعمال، التي وضعت 
إطار توزيع أصول الصندوق، وبناء القدرات البحثية االقتصادية، باإلضافة إلى إدارة المحافظ المالية المدارة داخليًا وخارجيًا. ومنذ 
العام ٢٠٠5م، 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.
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اجتماعـات ومكافـآت مجلـس اإلدارة    ٢.4

يجتمـع مجلـس اإلدارة بإنتظـام، يراقـب اإلدارة التنفيذيـة ويقـوم بممارسـة الرقابـة الالزمـة على أداء البنـك. كما يقـوم المجلـس 
بمزاولـة أعمالـه في االجتماعـات الرسميـة، وفي اجتماعـات مجلـس اإلدارة يتـم احتسـاب األغلبيـة المطلقـة لألعضـاء الحاضريـن 

شخصيـًا أو المفوضين عند التصويت .

الحد  ضمن  بالعمل  المجلس  التزم  وقد  اجتماعًا.  عشر  خمسة   ٢٠١٧ لعام  النصاب  كاملة  المجلس  اجتماعات  عدد  إجمالي  بلغ 
األقصى للفترة الزمنية الفاصلة بين أي اجتماعين وفقًا ألحكام البند ١٠ من المبدأ الثاني من وثيقة حوكمة الشركات، والذي 
يتطلب عقد االجتماعات بفاصل زمني مع حد أقصى ال يتجاوز 4 أشهر. وكانت مواعيد اجتماعات مجلس اإلدارة، واللجان الفرعية 

خالل العام ٢٠١٧  على النحو التالي:

الجـدول رقم ٢ : اجتماعـات مجلـس اإلدارة المنعقـدة في عـام٢017 تواريـخ هـذه االجتماعـات.

1اسم العضـو
يناير

٢6
يناير

19
فبراير

1٣
مارس

 ٣0
مارس

٢7
أبريل

٢9
مايو

 14
يونيو

 ٢7
يوليو

 18
سبتمبر

10
أكتوبر

 ٢5
أكتوبر

 1٣
نوفمبر

1٣
ديسمبر

 ٢1
ديسمبر

الفاضـل محمد 
بن محفوظ 

العارضي)رئيس 
مجلس 

اإلدارة(*****

√

الفاضل عبدالله 
الحارثي)نائب رئيس 

المجلس(*****
√

الفاضل عبدالله 
بن حميد المعمري 

)عضو(
√√√√√√√√√√√√√√√

الشيخ حسان 
النبهاني 

)عضو(****
√√√√√√√√√

الفاضل سالم بن 
محمد المشايخي 

)عضو(
√√√√√√√√√√√√√√

الفاضل عمر أحمد 
√√√√√√√√√√√√√√الشيخ )عضو(****

الشيخ غازي 
ناصر العلوي 
)عضو(****

√√√√√√√√√

الفاضل سعيد بن 
√√√√√√√√√√√√√أحمد صفرار )عضو(

الفاضل ك. كنان 
√√√√√√√√)عضو( *

الفاضل طاهر 
√العامري )عضو(** 

المهندس 
أحمد الصبحي 

***)عضو(
√√√√

الفاضل طارق 
√المغيري*****

* استقال من مجلس اإلدارة اعتبارًا من األول من يوليو ٢٠١٧م

** استبدال الفاضل ك.كنعان في األول من يوليو ٢٠١٧م

*** استبدال الفاضل طاهر العامري في الحادي عشر من أكتوبر ٢٠١٧م

**** استقال من مجلس اإلدارة في الثالث عشر من ديسمبر ٢٠١٧م

***** ُعّين في الثالث عشر من ديسمبر ٢٠١٧م

الحـدود  ضمـن  الرسـوم  وُتحّدد  المجلـس.  لجان  واجتماعـات  اإلدارة  مجلـس  الجتماعـات  األعضاء  حضـور  عن  رسـوم  دفـع  ويتـم 
المنصـوص عليهـا في قانـون الشركـات التجاريـة ووفـق توجيهـات الهيئـة العامـة لسوق المـال. 

ويذكر بأن الفاضل المغيري حاصل على درجتي البكالوريوس في القانون والتجارة من جامعة أستراليا الغربية. ويشغل الفاضل 
وشركة  ُعمان،  تكافل  وشركة  الُعمانية،  للتنمية  ابتكار  شركة  تشمل  التي  الشركات  من  عدد  إدارات  مجالس  عضوية  المغيري 

.TMK GIPI سيمبكورب صاللة للمياه والكهرباء، وشركة

يشـــغل الفــاضــل  طــارق المـغـيري منصـب عضــو لجنــة المصـادقـة على اإلئتمـان، واللجنـة التنفــيذية والترشـيحات واألجـــور فـي 
بنك صحار

مجلـس إدارة بنك صحار - الصالحيـات التنفيذيـة    ٢.٣

يمتلك المجلس صالحيـات االشـراف العـام، و توجيـه وإدارة شؤون وأعمـال البنـك  •

المسؤوليـة الكاملـة على االلتزام الشامل، واإلدارة العامـة للبنـك  •

توجيـه البنـك لتحقيـق أهدافـه بطريقـة حكيمة وفّعالـة  •

المسؤوليـة عن ضمان قانونيـة جميـع المعامـالت الماليـة، وأن اإلفصـاح يتـم حسـب اللوائـح  •

•  وضـع قواعـد اإلدارة الشامـلة لجميـع أعضـاء مجلـس اإلدارة، واإلدارة العليـا للبنـك، والتي يجـب إتباعها في جميـع الظـروف

ومسؤولياتهـم  أدوارهـم  وتحديـد  الفرعيـة  للجـان  المرشحيـن  ولألعضـاء  التنفيذيـة  لإلدارة  الصالحيـات  تفويـض  •  اعتمـاد 
وسلطاتهـم

تفويـض اإلدارة بتنفيـذ إستراتيجيـة البنـك الهادفة لتعزيـز استثمارات المساهميـن  •

تطويـر اإلستراتيجيـات إلدارة المخاطـر المرتبطـة بالعمـل ومواجهـة التحديـات التي يفرضها المنافسون  •

تطويـر رؤيـة استطالعّية لألزمـات، والقيام بإجراءات استباقّية عنـد الضـرورة  •

•  ضمان وصول المعلومات إلى اإلدارة العليا وتفويض الصالحيـات إلى المرؤوسين، وأن البنـك تحـت سيطـرة وإدارة وإشراف 
المجلـس

قـام مجلـس اإلدارة خـالل هـذه السنـة: 

بمراجعـة واعتمـاد األهداف المالية للبنك، والخطط المستقبلية والسياسات المنظمة ألعماله   •

مراجعـة و تقييم أداء البنـك.   •

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

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

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

أكـد مجلـس اإلدارة على قواعـد اإلدارة لبنـك صحـار بما في ذلـك قواعـد السلـوك لإلدارة العليـا للبنـك. والهدف من هذه القواعد 
هو ضمان أكبر قدر ممكن من المصداقّية، والنزاهة المهنية، والسلوك األخالقي، وااللتزام القانوني.

قـام البنك باعتمـاد ثالثة تقاريـر ربع سنوية والبيانـات الماليـة السنويـة وإبـالغ المساهميـن بالتقريـر السنـوي حـول وضـع البنـك 
مـع االفتراضـات الداعمـة والمؤهـالت 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 بنـك صحـار بممارسـة جميـع هـذه الصالحيـات واألعمـال المفـوض بممارستهـا. 

يقوم البنك بإعداد تقرير مناقشات اإلدارة والتحليل والتي يتم تضمينها باعتبارها جزءًا منفصاًل في التقرير السنوي.

وخالل العام ٢٠١٧م، أصدر البنك  ١6٠,449,934 سهمًا جديدًا بقيمة ١٠٠ بيسة للسهم، وذلك بما يعادل ١6,٠45 مليون ريال 
ُعماني كجزء من عملية توزيع األرباح المتحققة في العام ٢٠١6م على شكل أسهم.

وكان البنك وخالل شهر أبريل من العام ٢٠١٧م، قد قام بتحويل الثلث الثاني  من السندات القابلة للتحويل إلزاميًا إلى أسهم 
عادية والتي كان قد أصدرها سابقًا بمبلغ وقدره ٢,38 مليون ريال ُعماني، ما أسفر عن إصدار إجمالي أسهم ١9,696,96٧ سهمًا 

بقيمة ١,9٧مليون  ريال عماني للسهم، مع قيد ما قيمته ٠.4١4 مليون ريال عماني في حساب عالوة اإلصدار.



٢9التقريـر السنـوي لبنـك صحـار 2017 التقريـر السنـوي لبنـك صحـار 2017 ٢8

الهيكل اإلداري لحوكمة المؤسسة الخاص ببنك صحار ش.م.ع.ع، كما هو مبّين أدناه:

مجلس اإلدارة

لجنة الموارد لجنة إدارة المخاطر  لجنة المصادقة  اللجنة التنفيذية  لجنة التدقيق   
البشرية واألجور على االئتمان      

الجـدول رقم 4 : إجتماعات مجلس اللجان الفرعية /الحضور في عام ٢017

لجنة المصادقة لجنة التدقيقاللجنة التنفيذيةاسم العضـو
على االئتمان

لجنة الموارد لجنة إدارة المخاطر
البشرية و األجور 

3٧١الفاضل عبدالله بن حميد المعمري

445الشيخ حسان بن أحمد النبهاني

٧5الفاضل سالم بن محمد المشايخي

١١١١5الشيخ غازي بن ناصر العلوي

١533الفاضل عمر بن أحمد الشيخ

533الفاضل ك. كنان

4٧٧الفاضل سعيد بن أحمد صفرار

١الفاضل طاهر العمري

١١١١الفاضل أحمد الصبحي

)أ( اللجنـة التنفيذيـة   ٢.6

يضطلع أعضاء اللجنـة التنفيذيـة في بنك صحار بدور مهّم يتمحور حول ضمان تنفيـذ استراتيجيـة األعمال والسياسـات واإلجـراءات 
التي يتبعها البنـك على أكمل وجه. وتقوم اللجنة بمراجعة الميزانية السنوية وخطة العمل التي توصي بها لمجلس اإلدارة. وإلى 
جانب ذلك، تتولى اللجنة مهمة مراجعة األداء الفعلي للبنك ومقارنته مع ما تضمنته الميزانية وخطة العمل. هذا وتحرص اللجنة 
في عملها على متابعة تنفيـذ مبـادئ وقواعـد العمـل المناسبـة الداعمة للممارسات األخالقية وضمان تطبيقها، وذلك حمايـة 

وتعزيزًا لنزاهة البنـك وضمان حقوق المساهمين. 

)ب( لجنـة التدقيـق   ٢.6

من المهاّم الرئيسية للجنـة التدقيـق هـي تقييـم ومراجعـة نظـام التقاريـر الماليـة للبنـك للتأكـد من صّحة، وشمولية، ومصداقّية 
ة. هذا وتقوم اللجنة بمراجعة البيانات والقوائم الماليـة الفصلية )ربـع السنويـة( والسنويـة قبـل تقديمها لالعتمـاد  البيانـات الماليـّ
والمصادقة عليها من قبل مجلس اإلدارة. كما وتقـوم اللجنـة أيضـًا بمراجعـة فاعلّيـة أنظمـة االلتـزام وكفاءتها، وبمراجعة التقاريـر 
التنظيميـة والرقابية، وأنظمـة الرقابـة الداخليـة لهيكـل قسم التدقيـق الداخلـي والتزام موظفـيه، فضاًل 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 اإلدارية المتبعة تعمل على نحو فّعال، أما رئيس دائرة اإللتزام 
فيتمحور دوره في ضمان أن البنـك ملتـزم بجميـع القوانيـن والتعليمات واللوائـح الساريـة بموجـب إطـار العمـل التنظيمـي في 
سلطنـة عمـان وأفضل الممارسات الدولية، ويقوم رئيسي كال الدائرتين برفع تقاريرهما مباشرة للجنة التدقيق التابعة لمجلس 

اإلدارة.

)ج( لجنـة المصادقة على االئتمـان   ٢.6

اإلدارة  قيمتها صالحيات  تتعدى  التي  القروض  بإعتماد  تقوم  اإلدارة  لمجلس  فرعية  لجنة  االئتمان هي  على  المصادقة  لجنة 
بشكل  الجارية  االئتمانية  والتسهيالت  القروض  ومحفظة  االئتمان  وسياسة  االئتمانية،  المنتجات  وتراجع سياسات  التنفيذية. 

سنوي.  

)د( لجنـة إدارة المخاطر   ٢.6

تتمحور مهام لجنة إدارة المخاطر في مساعدة مجلس اإلدارة على أداء مسؤولّيات المجلس المتعّلقة بالرقابة وإدارة المخاطر 
الخاّصة بالبنك. إضافة إلى تقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة بخصوص المخاطر االئتمانّية للبنك، وأسعار الفائدة، والسيولة 

ومخاطر التشغيل.

كما يقع على عاتق اللجنة التأّكد من تنفيذ إستراتيجّية وسياسة البنك المتعّلقة بالمخاطر، ووجود إطار فّعال ضمن البنك يضمن 
الجودة، والعوائد التشغيلّية لألصول. وتقّدم اللجنة أيضا المشورة والتوجيه بشأن مخاطر االئتمان، والسوق، وسعر الفائدة، 

والسيولة والتشغيل.

عدد اجتماعات اسم العضـو 
مجلس اإلدارة 

التي حضرها

العضوية في 
لجان مجلس 

اإلدارة

عدد اجتماعات 
اللجان الفرعية 

التي حضرها

مجموع 
رسوم حضور 

االجتماعات ٢017

حضور إجتماع الجمعية 
العامة السنوية-

مارس ٢017

√١٠,٠٠٠/-١5٢9الفاضل عبدالله بن حميد المعمري 

9,٧٠٠/-93١3الشيخ حسان بن أحمد النبهاني

√١٠,٠٠٠/-١4٢١١الفاضل سالم بن محمد المشايخي

√١٠,٠٠٠/-١١4١3الفاضل عمر بن أحمد بن عبدالله الشيخ 

√8,١٠٠/-948الشيخ غازي بن ناصر بن سالم العلوي

١٠,٠٠٠/-١33١4الفاضل سعيد بن أحمد صفرار 

√8,8٠٠/-8٢9الفاضل ك. كنان

9٠٠/-١٢١الفاضل طاهر العمري

5٠٠/-4٢١المهندس أحمد الصبحي

5٠٠/-١الفاضل محمد العارضي

5٠٠/-١الفاضل عبدالله الحارثي

5٠٠/-١الفاضل طارق المغيري 

تم دفع مبلغ  ١3٠,٠٠٠ ريال ُعماني في عام ٢٠١٧ كمكافأة إلعضاء مجلس اإلدارة للعام المنتهي في 3١ ديسمبر ٢٠١6. وتّم دفع 
هذه الرسوم ضمن اللوائح المنصوص عليها في القانون التجاري رقم )١9٧4/4( المعّدل بالمرسوم السلطاني رقم )٢٠٠5/99(.

مكافـآت - مجلـس اإلدارة في ٢017

مجموع رسوم حضور االجتماعات ٢016اسم العضـو

١٠,٠٠٠الفاضل عبدالله بن حميد المعمري١

9,٧٠٠الشيخ حسان بن أحمد النبهاني٢

١٠,٠٠٠الفاضل سالم بن محمد المشايخي3

١٠,٠٠٠الفاضل عمر بن أحمد بن عبدالله الشيخ4

8,١٠٠الشيخ غازي بن ناصر بن سالم العلوي5

8,8٠٠الفاضل ك. كنان6

١٠,٠٠٠الفاضل سعيد بن أحمد صفرار٧

9٠٠الفاضل طاهر العمري8

5٠٠المهندس أحمد الصبحي9

5٠٠الفاضل محمد العارضي١٠

5٠٠الفاضل عبدالله الحارثي١١

5٠٠الفاضل طارق المغيري ١٢

69,5٠٠المجموع

معايير قياس أداء مجلس اإلدارة  ٢.5

وافق المساهمون الكرام في شهر مارس من العام ٢٠١٧م على تولي شركة »كي بي إم جي« وتقييم أداء مجلس إدارة البنك 
وفقًا للمعايير والمقاييس المعتمدة من قبل الجمعية العمومية، وبما يتماشى مع متطلبات ميثاق حوكمة الشركات الخاص 

بالشركات المدرجة في سوق األوراق المالية.

باشرت شركة »كي بي إم جي« عملها بتقييم أداء المجلس وسيصدر تقريرهم قبل تاريخ إنعقاد الجمعية العامة السنوية.

لجـان مجلـس اإلدارة   ٢.6

أنشأ مجلس اإلدارة لجان فرعّية ذات إطار مرجعّي، ومسؤوليات واضحة، وأهداف محّددة. وهذه اللجان مختّصة، وُمفّوضة للنظر 
الداخلـي  التدقيـق  اللجان المختلفـة لمجلس اإلدارة وبالتنسيق مع قسم  البنك. وتشكـل هذه  في المسائل المتعّلقة بحوكمة 
النحو  على  األساسية  والمسؤوليات  الفرعية  اللجان  وجاءت  المؤّسسة،  حوكمـة  عمليـة  هامـة في  آلّية  االلتـزام  ودائـرة  للبنك 

التالي:
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4.1 لمحـة عن كبـار المسؤولين في اإلدارة التنفيذية

الفاضل ساسي كومار: الرئيس التنفيذي بالوكالة من تاريخ ٢9 يونيو ٢٠١6 م. وقد انضم الفاضل ساسي كومار إلى بنك صحار 
في مارس ٢٠٠٧. كان يشغل سابقًا منصب النائب األول لرئيس مؤسسة سري فينتشر كابيتال ليميتد، و رئيس مؤسسة إس 
أيه إس لالستثمار.هو حاصل على الميدالية الذهبية و زميل بمعهد المحاسبين لإلدارة و التكلفة، وقد شغل أيضًا مناصب إدارية 

كبيرة في العديد من المؤسسات قبل التحاقه ببنك صحار.

الفاضـلة منيرة بنت عبد النبي مكي: مدير عام – الموارد البشرية واإلسناد نائب المدير العام الموارد البشرية والدعم االستراتيجي 
مديـر  نائـب  تعمـل  كانـت  ذلـك  وقبـل  لالسكـان.  التضامـن  بنـك  في  الشركـات  شئـون  كرئيـس  تعمـل  كـانت  صحـار.  بنـك  في 
من  النفـس  وعلـم  الفلسفـة  في  البكالوريـوس  منيـرة شهـادة  الفاضلـة  تحمـل  والتعليـم.  التربيـة  بوزارة  التعليميـة  النشاطـات 

جامعـة بيـروت العربيـة بلبنـان و شهادة الماجستير في األنشطة التعليمية من جامعة شيفيلد، المملكة المتحدة.

الخدمات المصرفية للشركات باإلنابة. انضم الفاضل  العام ورئيس قسم  المدير  الفاضل مصطفى بن علي بن مختار: نائب 
العام ورئيس قسم  المدير  نائب  اليوم منصب  العام ٢٠٠٧، وهو يشغل  أعماله في  انطالقة  إلى بنك صحار منذ  مصطفى 
الخدمات المصرفية للشركات باإلنابة في البنك. بدأ مسيرته المهنية في القطاع المصرفي في العام ١986 مع بنك البحرين 
الوطني، ومنه انتقل إلى بنك ُعمان الدولي، ثم بنك مجان الدولي، ويمتلك الفاضل مصطفى علي مختار ما يزيد عن ثالثة 

عقود من الخبرة المصرفية، من بينها ما يزيد عن ٢6 عامًا في مجال التمويل التجاري.

ويذكر بأن الفاضل مصطفى علي مختار يتمتع بمعارف كبيرة اكتسبها من حضور العديد من الدورات التدريبية المتخصصة في 
كل من الهند، سنغافورة، هونج كونج، مصر، والمملكة المتحدة، هذا إلى جانب تدربه على رأس العمل في مصرف ميدالند – 
المملكة المتحدة والمصرف األلماني وABC الفرنسي، فضاًل عن مشاركته في دورة تدريبية مالية للمدراء التنفيذيين في كلية 
لندن لألعمال في المملكة المتحدة، والعديد من الدورات والبرامج المتخصصة األخرى في السلطنة. ويحمل الفاضل مصطفى 
علي مختار شهادة عليا من معهد اإلدارة والقيادة الدولية، وهو عضو في فريق عمل تنمية الصادرات التابعة للهيئة العامة لترويج 
االستثمار وتنمية الصادرات )إثراء(. وللفاضل مصطفى علي مختار العديد من ورش العمل المتخصصة في التجارة الخارجية التي 

نظمها لزبائن البنك من الشركات والوزارات في مجال تمويل التجارة.

راجيف أرورا: نائب المدير العام ورئيس قسم التجزئة المصرفية

يعتبر الفاضل راجيف أرورًا مصرفيًا وقياديًا محترفًا في مجال األعمال. ويتمتع الفاضل أرورا بخبرة واسعة تمتد لما يزيد على 
٢5 عامًا في مجاالت الخدمات المصرفية والمالية والتأمينية، وبشكل خاص في التخطيط االستراتيجي، وإدارة مركز الربح، وبناء 
العالقات التجارية الجديدة واألعمال، فضاًل عن إدارة برامج إعادة الهيكلة والتحول واسعة النطاق في البيئات سريعة التغير وفي 
العديد من  أرورا قد شغل  الفاضل  وكان  الخليجي.  التعاون  وأفريقيا ودول مجلس  الهند  مثل  الجغرافية  المناطق  العديد من 
المناصب في عدد من الشركات المتخصصة بقطاع التجزئة والخدمات المصرفية لألفراد، والتي كان من آخرها شغله لمنصب 

الرئيس التنفيذي ورئيس مناطق شمال وشرق الهند ببنك يس في الهند.

ويحمل الفاضل أرورا شهادة الماجستير في إدارة االعمال )المالية والتسويق( من مركزIMT، في غازابياد بالهند، كما يحمل شهادة 
البكالوريوس في التجارة من كلية رامجاس في جامعة دلهي، هذا إلى جانب حمله لشهادة الزميل المعتمد في المعهد الهندي 

للمصرفيين CAIIB، وتخرجه من كلية سانت خافير في دلهي.

الفاضل مجاهد بن سعيد الزدجالي: نائب مدير عام تقنية المعلومات و الخدمات اإللكترونية و رئيس اللجنة التقنية.

الفاضل مجاهد بن سعيد الزدجالي يشغل منصب نائب مدير عام تقنية المعلومات والخدمات اإللكترونية. لديه أكثر من ثمانية 
عشر عامًا )١8( خبرة ميدانيه.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 األعمال 
من جامعة لوتون  بالمملكة المتحدة باإلضافة لشهادة اإلدارة العامة من جامعة هارفرد لألعمال وشهادة الدبلوم في القيادة 
واإلدارة من أي إل إم في المملكة المتحدة. في العام ٢٠١6 م، تم إختيار الفاضل مجاهد لبرنامج الرئيس التنفيذي الوطني والذي 

يتم تحت رعاية ديوان البالط السلطاني.

الدبلوم  في  المركزية ببنك صحار. يحمـل الفاضـل خلفـان شهـادة  الفاضـل خلفـان بن راشد الطالعي: رئيـس وحدة العمليات 
اإلدارة التنفيذيـة من جامعـة فرجينيـا، بالواليات المتحدة األمريكية .قبل التحاقه للعمل في بنك صحار عمـل لـدى البنـك البريطانـي 
للشـرق األوسـط وبنـك عمـان الدولـي. الفاضـل خلفـان شخصية معـروفة في القطـاع المصرفي بالسلطنة، ولديه خبـرة تفوق 

الـ 4٠ سنـة . 

الفاضل سالم بن خميس المسكري: نائب المدير العام ورئيس صحار اإلسالمي 
انضم الفاضل سالم المسكري إلى بنك صحار في العام ٢٠٠٧ في منصب مساعد المدير العام لشؤون الفروع. خبرة سالم في 
إدارة الفروع المصرفية تصل إلى 3٠ عامًا، كما يملك معرفة واسعة في أعمال التجزئة وتسويق منتجات البيع لألفراد، وإدارة 
عمليات الفروع. يحمل المسكري درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة هال، ودرجة الدبلوم في اللغة اإلنجليزية لألعمال، 
من معهد تدريب األعمال في المملكة المتحدة التي حصل منها أيضُا على درجة الدبلوم من معهد اإلدارة والقيادة، كما يملك 
إجازة خاصة في الصيرفة اإلسالمية ومنتجات التكافل. قبل انضمامه إلى بنك صحار تولى المسكري عددًا من المناصب الرفيعة 

في بنك مسقط وبنك ُعمان الدولي

)هـ( لجنـة الموارد البشريـة واألجور   ٢.6

تتمحور مهام لجنة إدارة الموارد البشرية حول مساعدة مجلس اإلدارة على أداء مسؤولّيات المجلس المتعّلقة بالرقابة وإدارة 
اللجنة رفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة حول فعالّية سياسة الموارد  المسائل المتعّلقة بالموارد البشرّية. ومن مسؤوليات 

البشرّية، والمكافآت، واألجور والمنافع، وتعيين اإلدارة العليا وأّية مسائل أخرى متعّلقة بالموارد البشرّية.

لمحـة عن أعضـاء هيئة الرقابة الشرعية  .٣
الدكتور حسين حامد حسان   ٣.1

يحمل المكرم الدكتور حسين درجة الدكتوراه في مجال الشريعة من جامعة األزهر- جمهورية مصر العربية، ولديه ماجستير في 
الفقه المقارن من جامعة نيويورك- الواليات المتحدة األمريكية، و هو خريج كلية القانون واالقتصاد من جامعة القاهرة. تزيد 
خبرة الدكتور حسين في مجال الصيرفة اإلسالمية عن 5٠ عامًا، و يشغل منصب رئيس مجلس استشارات الشريعة ألكثر من 4٠ 
مؤسسة مصرفية ومالية، لدى الدكتور حسين ما يزيد عن 5٠ مؤلفًا وبحثا في هذا اإلطار،  وقد نشر ما يزيد عن الـ 4٠٠ مقال في 
هذا المجال، وأشرف على أحد أكبر مشاريع الترجمة الذي نقل ٢٠٠ مؤلف من المؤلفات اإلسالمية إلى مختلف لغات العالم، كما 

عمل على إدخال مفاهيم وعمليات الصيرفة اإلسالمية لعدد كبير من البنوك.

الدكتور مدثر صديقي 

في  الدكتوراة  درجة  على  حصل  الغربية،  والقوانين  اإلسالمية  الدراسات  مجال  في  عالميًا  خبيرًا  مدثر صديقي  الدكتور  يعتبر 
جامعة  القانون من  الماجستير في  درجة  يحمل  كما  األمريكية،  المتحدة  الواليات  للقانون في  كنت  كلية شيكاغو  القانون من 
هارفرد للقانون من الواليات المتحدة األمريكية أيضًا، تخرج صديقي باختصاص الدراسات اإلسالمية من جامعة المدينة المنورة 
اإلسالمية في المملـكة العربيـة الســعودية، و هـو عضو هيئة المحاسبة و المراجعة للمنظمات اإلسالمية و المجلس الفقهي 
لشمال أمريكا، ومسجل كباحث في األكاديمية الدولية لألبحاث الشرعية في التمويل اإلسالمي في ماليزيا، و تزيد خبرته عن 3٠ 
عـاما في مجـال تقـديم اسـتشارات الشـريعة والقـانون وتـوثيق الصيرفـة اإلســالمية واألبحاث والمحاضرات والتحكيم ألكثر من 

4٠ منظمة عالمية باإلضافة إلى الجامعات ومراكز األبحاث.

الشيخ عزان بن ناصر بن فرفور العامري

يحمل الشيخ عزان بن ناصر بن فرفور العامري شهادة البكالوريوس في الدراسات اإلسالمية باختصاص الفقه، كما عمل نائبًا 
للمفتي العام للسلطنة في مجال اإلفتاء منذ ٢٠٠١، و هو ضليع في قانون الشريعة، إذ قدم عددًا من المحاضرات في هذا 

المجال وشارك في ورش عمل ومؤتمرات كثيرة ذات صلة بالقوانين الشرعية. 

الشيخ فهد بن محمد بن هالل الخليلي

تخّرج الشيخ فهد من جامعه فلوريدا اتلنتك في الواليات المتحده االمريكية، وانضم بعدها  إلى البنك المركزي العماني ، حيث 
المدير  نائب  المدينة لالستثمارات حيث أصبح  إلى شركة  الشيخ فهد  انضم  الخزينة واالستثمار. وبعد ذلك  كان ضمن قسم  
العام للخدمات المصرفية لالستثمار، وشملت مسؤولياته األساسية إدارة السندات التجارية ،والترويج للمشروعات في القطاع 
الزراعي والتعامل مع أصحاب الثروات. حديثًا، أسس الشيخ فهد شركة بيان لالستثمار، التي  تركز على بناء العالقات طويلة االمد 

من خالل تقديم الخدمات االستثمارية واالستشارية في مختلف المجاالت.

اجتماعـات ومكافـآت مجلـس الرقابة الشرعية   ٣.٢

الجدول 5: الحضور والمكافآت -الهيئة الشرعية
الرسوم السنوية بما في عدد الحضور17 ديسمبر05 أكتوبر09 يوليو0٢ أبريلاسم  العضو

ذلك رسوم حضور الجلسات 
بالريال العماني

4١6,94٠√√√√الدكتور حسين حامد حسان

4١3,٠9٠√√√√الدكتور مدثر صديقي 

49,٢4٠√√√√الشيخ عزان بن ناصر العامري

49,٢4٠√√√√الشيخ فهد بن محمد الخليلي

فريـق اإلدارة  .4
يقوم بإدارة البنـك فريق إدارة نال ثقة مجلس إدارة البنك، يمتلـك فريـق اإلدارة العليـا خبـرة بنكيـة واسعة، تقـوم اإلدارة العليـا 
بإبـالغ مجلـس اإلدارة بشـأن جميـع القضايـا الخاصـة بعمليات البنـك واستـالم التوجيهـات من المجلـس حول المسائـل التي تؤثـر 
جميـع  بوضـع  العليـا  اإلدارة  تقـوم  الجيـد،  االلتـزام  إلي  الوصـول  أجـل  متابعتهـا. ومن  المطلـوب  البنـك واألهـداف  عمـل  على 

المعلومـات الهامـة أمـام المجلـس والتي تشكـل جـزءًا من أوراق جـدول األعمـال.
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سياسة توزيع األرباح  .6
مجلس  ويتبع  المال.  وهيئة سوق  الُعماني،  المركزي  البنك  قبل  من  الموضوعة  المعايير  مع  األرباح  توزيع  تتماشى سياسة 
اإلدارة سياسة توزيع األرباح بدقة شديدة، ويقوم بتقديم التوصية الخاصة بتوزيع األرباح على المساهمين مع مراعاة األنظمة 

التشريعية الموضوعة، وتوقعات النمّو المحتملة، إضافة إلى اعتبارات أخرى.

بيـان االلتـزام   .7
تـم تعييـن مجلـس إدارة البنـك وفقًا لألطر العامة لقانـون الشركات التجاريـة، الصادرة في عام ١9٧4 ووفقـًا للوائـح البنـك المركـزي 
العمانـي . التـزم مجلـس اإلدارة بجميـع األطر العامة الخاصـة بتعييـن األعضاء والمحـددة بموجـب قانـون الشركات التجاريـة العمانـي 

لعام ١9٧4 ولوائـح البنـك المركـزي العمانـي. 

يتألـف مجلـس إدارة البنـك من سبعة أعضـاء من المساهميـن وغيـر المساهميـن. ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة أن ال يكون أي من 
األعضاء:

موظفـًا في بنـك صحـار أو موظفـًا في أي بنـك آخـر في سلطنـة عمـان.  •

عضوًا بمجلس اإلدارة في أي بنـك آخـر مسجـل في سلطنـة عمـان.  •

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

يشغـل منصـب رئيـس مجلـس اإلدارة ألكثـر من شركتيـن من شركـات المساهمـة العامـة مسجلة في سلطنـة عمـان.   •

بإصـدار  الخاصـة  اإلفصـاح  وبلوائـح  العمانـي،  المركـزي  البنـك  بتوجيهـات  بنـك صحـار  التـزم  التقرير،  التي يشملها  السنـة  خـالل 
األوراق الماليـة والتداول الداخلـي ، والمبادىء التوجيهية العامة لقانـون الشركـات التجاريـة وبميثـاق تنظيـم الشركـات الصـادر من 

الهيئـة العامـة لسوق المـال للشركـات المدرجـة فيما عدا:

أن رئيس لجنة التدقيق هو أيضا عضو في لجنة إدارة المخاطر و اللجنة التنفيذية والترشيحات واألجور لمجلس اإلدارة. الجدير بالذكر 
أن هذا الوضع ناشئ عن محدودية عدد أعضاء مجلس اإلدارة مقارنة بعدد اللجان المطلوب تشكيلها من قبل مجلس اإلدارة 

ما تزال عملية تقييم أداء مجلس إدارة البنك مستمرة وسيصدر التقرير الخاص بذلك قبل موعد إنعقاد الجمعية.

العماني  المركزي  البنك  البنك لكل من  الماضية مبلغًا إجماليًا وقدرة ١3١,5٠٠ كغرامات على  الثالث سنوات  البنك خالل  دفع 
أغلبيتها عن  العماني في  المركزي  بالبنك  الخاصة  الغرامات  جاءت هذة  ريال. فقد   5٠٠ المال  العامة لسوق  والهيئة   ١3١,٠٠٠
مخالفات وردت في تقارير التدقيق السنوي التي يقوم بها البنك المركزي العماني. ومنها مخالفات لبعض لوائح البنك المركزي 

المتعلقة بإستعانة بموارد خارجية outsourcing ، قواعد اإلستثمار‘ إدارة المخاطر و القيود على رأس المال. 

بالنسبة لغرامة الهيئة العامة العامة لسوق المال فقد كانت بخصوص التأخير عن اإلفصاح.

قنـوات االتصـال بالمساهميـن والمستثمريـن  .8
تقديم  من  بالتأكد  البنك  يلتزم  كما  والمستثمريـن.  المساهميـن  مـع  مثمـرة  عالقـة  لخلـق  الالزمـة  الجهـود  صحـار  بنـك  يبـذل 
اإلفصاحات الالزمة في األوقات المحددة وتوصيل كافة المعلومات الجوهرية للمساهمين والجهات الرقابية والمنظمة لعمليات 
السوق.  وقد قام البنك بتقديم التقارير المالية الربع السنوية والنصف سنوية والتقرير السنوي وفقا للقوانين واللوائح المطبقة 

و البنود الخاصة بعقد التأسيس وعقد إدراج أسهم البنك بالسوق.

يتضمـن التقريـر السنـوي، تقريـر مجلـس اإلدارة ، تقريـر حوكمـة الشركـات، تقريـر نقـاش اإلدارة والتحليـل والنتائـج الماليـة للتدقيق. 
إدارة البنـك مسـئولـة عن اإلعــداد ونزاهة والتقـديـم العـادل للبيانـات المـاليـة والمعـلـومــات األخــرى في التقـريــر السنـوي للبنـك. 
و تماشيـًا مـع اللوائـح الصـادرة من قبـل الهيئـة العامـة لسـوق المـال سيتم إرسال ملخص التقريـر السنـوي لجميـع مساهمي 

www.banksohar.net البنـك. كما ينشر البنك البيانات المالية في موقع البنك على الشبكة العالمية لإلنترنت على عنوان

أسهـم بنـك صحـار   8.1

أدرجت في الجدول ادناه تداول سهم بنك صحار في سوق مسقط لألوراق المالية و مؤشر قطاع البنوك و شركات اإلستثمار 
في سوق مسقط لألوراق المالية، حيث تتوفر هذه المعلومات من وكاالت األنباء ويتم نشرها، وتدرج هنا كجزء من متطلبات 

قانون حوكمة الشركات للشركات المدرجة ضمن سوق مسقط لألوراق المالية.

يجب قراءة الجدول أدناه مع أخذ في اإلعتبار تجزئة القيمة اإلسمية للسهم العادي ، )١٠٠ بيسة / للسهم(

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 ألكثر من سبعة عشر عامًا 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 األول في المملكة العربية 
السعودية، كما شغل عددًا من المناصب في الشركات األربع الكبرى عالميًا في مجال التدقيق مثل شركة كيه بي إم جي في 
المحاسبة  مجال  في  واسعة  خبرة  كامران  ولدى  أيرلندا،  في  كوبرز  هاوس  وبرايسواتر  وباكستان،  السعودية  العربية  المملكة 
المالية، وإعداد التقارير المالية، وأنظمة الرقابة الداخلية، وقانون ساربانيس أوكسلي، والتدقيق الداخلي والخارجي، والمعايير 

الدولية إلعداد التقارير المالية، وتوحيد القوائم

الفاضل بيتر دي ويت: المدير المالي للبنك
إنضم الفاضل ديويت إلى بنك صحار في نوفمبر ٢٠١6 م، لديه خبرة تتجاوز ال٢٠ عاًما في القطاع المصرفي، تسّلم العديد 
من المناصب في مؤسسات بلندن والمملكة المتحدة وجوهانسبرغ, وجنوب أفريقيا، ومؤخرًا عمل بيتر رئيًسا لقسم التقارير 

والمراجعة المالية في البنك العربي الوطني.

الفاضل كريم فايق محمد: يشغل الفاضل كريم فايق محمد حاليًا منصب مساعد أول للمدير العام ورئيس قسم إدارة المخاطر 
في بنك صحار. ويتمتع الفاضل كريم بمسيرة حافلة في المجال المصرفي تمتد إلى ١8 عامًا  أمضاها في العمل في مجال 
الخدمات المصرفية الدولية وإدارة المخاطر المالية. وكان الفاضل كريم قد اكتسب خالل مسيرته خبرة كبيرة في عمل المصارف 
التقليدية واإلسالمية ضمن منطقة مجلس التعاون الخليجي والشرق األوسط وشمال أفريقيا باإلضافة ألفغانستان وباكستان.

الصغيرة  التجارية  للشركات  الموجهة  الخدمات  مجال  في  تنوع  الذي  عمله  بفضل  المصرفية  كريم  الفاضل  معارف  وتتكامل 
والمتوسطة، والخدمات الموجهة لألفراد، باإلضافة للخدمات المصرفية االستثمارية بما فيها تلك المتوافقة مع أحكام الشريعة 
اإلسالمية. ونظرًا لهذا التنوع، فإن الفاضل كريم يمتلك دراية عميقة في إدارة مخاطر االئتمان، وإدارة المخاطر التشغيلية، وإدارة 
وتحليل  الرأسمالي،  والتخطيط  األعمال،  استمرارية  وإدارة  والخصوم،  األصول  وإدارة  السيولة،  مخاطر  وإدار  السوق،  مخاطر 

المخاطر وأطر العمل، وتحديد مدى تقبل المخاطر، والحوكمة التنظيمية للمخاطر من أجل تعزيز ثقافة المخاطر.

وقد شغل الفاضل كريم سابقًا لمنصبه الحالي العديد من المناصب التي كان من آخرها منصب نائب الرئيس األول ورئيس قسم 
إدارة المخاطر في بنك االتحاد الوطني.

والمالية،  المصرفية  للعلوم  العربية  األكاديمية  من  المالية  اإلدارة  في  الماجستير  درجة  على  حاصل  كريم  الفاضل  بأن  ويذكر 
التجارية  للعلوم  العليا  المدرسة  من  المالية  والنظم  المصرفي  االستقرار  في  الدكتوراه  درجة  على  الحصول  بصدد  أنه  كما 

التطبيقية ESLSCA بباريس.

الفاضل خالد بن خلفان الصبحي: مساعد المدير عام ورئيس دائرة االلتزام
القطاع  في  عاما    ١9 خبرة  ولديه  العماني  المركزي  البنك  في  الصبحي  خالد  الفاضل  عمل   صحار  بنك  إلى  إنضمامه  قبل 
المصرفي، وقد عمل خالل هذه السنوات  كمفتش  مالي في البنك والشركات التمويلية إضافة إلى مراقبة القطاع المصرفي 
والمالي والنوافذ اإلسالمية. يحمل خالد درجة البكالوريس في العلوم المالية والمصرفية تخصص العلوم المالية والمصرفية 

من االكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية .

الفاضل السموأل عبدالهادي إدريس: مساعد المدير عام ورئيس الشوؤن القانونية
قبل اإلنضمام لبنك صحار، عمل الفاضل السموأل لعدد من البنوك ومكاتب المحاماة في السودان. ويمتلك حوالي ستة عشر 

عامًا من الخبرة في مجال المحاماة والقانون. الفاضل السموأل حاصل على شهادتي البكالوريوس والماجستير في القانون.  

مكافـأة كبـار المـدراء لعـام ٢017   4.٢

)نائب مدير عام إلى  العليا بدء من  المبالـغ التي حصـل عليهـا أعلى ثمان )8( مراكز لإلدارة  العليـا كافة  تتضمـن مكافـأة اإلدارة 
الرئيس التنفيذي( على شكل رواتـب ورسـوم ومكافـآت، و كان إجمالي المكافآت في عام ٢٠١٧ مبلغ ١,3١٠,١٠5/-ريااًل عمانيًا. 

إجـراءات الترشيـح لمجلـس اإلدارة  .5
يقوم مساهمو البنك بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة في إجتماع الجمعية العامة السنوية،  تسري عضوية المجلس فترة أقصاها 
ثالث سنوات من تاريخ اإلنتخاب وهي قابلة للتجديد، وتمنح تقارير المجلس للمساهمين في االجتماع السنوي للجمعية العمومية 
أو تعقد خصيصا االجتماعات العامة للمساهمين، وتعقد اجتماعات المساهمين بعد إعطاء مهلة كافية ومالحظات تفصيلية حول 
جدول األعمال التي يتم إرسالها لهم ويتألف المجلس من سبعة أعضاء تم إنتخابهم من قبل المساهمين في الجمعية العامة 

العادية في البنك في 3١ مارس ٢٠١6 لمدة ثالث سنوات.

تتم االنتخابات عن طريق التصويت السري من مساهمي البنك، حيث يحق للمساهم بالتصويت للمرشحين بحدود عدد األسهم 
التي يمتلكها، يحق للمساهم التصويت بجميع أسهمه لمرشح واحد فقط أو بتقسيم األسهم التي يمتلكها للتصويت على عدد 

من المرشحين، شريطة أن ال تتجاوز عدد األصوات التي قدمها في التصويت عدد األسهم التي يمتلكها.

عملية الترشيح واالنتخاب بما في ذلك معيار األهلية ينظمها المواد ١9 إلى ٢١ من النظام األساسي للبنك، كما تمتثل لألحكام 
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.
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حقوق المساهمين  .11
تتساوى جميع أسهم البنك المتأصلة في ملكيتها في الحقوق، أي الحق في الحصول على أرباح األسهم المعلنة والمعتمدة 
في االجتماع العام، والحق في األفضلية لالكتتاب ألسهم جديدة، والحق في الحصول على حصة في توزيع البنك لألصول 
عند التصفية، والحق في نقل األسهم وفقا ألحكام القانون، والحق في اإلطالع على البيان المالي للبنك، بيان الدخل الشامل 
وسجل المساهمين، والحق في الحصول على إشعار و الحق في المشاركة والتصويت في االجتماعات شخصيا أو بواسطة 
وكيل ، والحق في تقديم طلب للحصول على إبطال أي قرار تتخذه الجمعية العمومية أو مجلس اإلدارة، وما يتعارض مع القانون 
أو النظام األساسي للبنك أو اللوائح، والحق في إقامة الدعاوى ضد اإلدارة ومدققي الحسابات للبنك نيابة عن المساهمين 
أو نيابة عن البنك وفقا ألحكام المادة )١١٠( من قانون الشركات التجارية رقم )١9٧4/4( وتعديالته، ويولى بنك صحار مساهمي 
األقلية 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 األقلية ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة ويمكن اتخاذ 

إجراءات ضد المجلس أو اإلدارة إذا كانت تصرفات مجلس اإلدارة تمس مصالحهم بأي طريقة.

المعامالت والتعامالت و السياسات مع األطراف ذات العالقة   .1٢
هناك سياسة شاملة بشأن التعامالت مع األطراف ذات العالقة ، والعمليات واإلجراءات المنصوص عليها و المتبعة في هذا 
الشأن فيما يتعلق بالقروض الممنوحة للمدراء و األطراف ذات العالقة بهم ، وكذلك أي معامالت مع الشركات التي يكون لهم 
فيها مصالح هامة، وتأتي تفاصيل القروض والسلف ، إن وجدت ، والتي تمنح للمدير أو األطراف ذات الصلة محتوية على 
التفاصيل الكاملة و المالحظات على البيانات المالية الواردة في التقرير السنوي، و اإلفصاحات العامة، و يتم اإلفصاح عن أية 
معامالت أخرى نفذت لإلدارة في سياق األعمال االعتيادية و دون أي معاملة تفضيلية للمساهمين إلى جانب مالحظات جدول 

أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية .

الخاتمة  .1٣
والميزانيـة  الشركـات  تقريـر حوكمـة   ، والتحليـل  اإلدارة  نقـاش  تقريـر  مـع  للبنـك  السنـوي  التقريـر  إعـداد  بأن  اإلدارة  يقـر مجلـس 
اإلفصـاح  تحكـم  التي  القانونيـة  واللوائـح  المحاسبـة  لمعاييـر  وطبقـًا  الكاملـة  المجلـس  بمعرفـة  تمـت  قـد  المدققـة  العموميـة 

والصـادرة من الهيئـة العامـة لسـوق المـال والبنـك المركـزي العمانـي. 

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

كما يقـر مجلـس اإلدارة بعـدم وجـود معلومـات أو عوائق ملموسة يمكـن أن تؤثـر على استمـرار أعمـال البنـك في السنـة الماليـة 
القادمـة.

الجـدول رقم 6: أسهـم بنـك صحـار – سعـر السـوق
إغالق مؤشر البنوك سعر سهم بنك صحار بالريال العمانيالشهـر ٢017 م

وشركات االستثمار 
اإلغـالقأدنـىأعلـى

5٢٠ر١436,336ر١43٠ر١43٠ر٠ينايـر

١6٠ر١556,658ر١54٠ر١5٧٠ر٠فبراير

٧١٠ر١4٢6,9٠6ر١44٠ر١44٠ر٠مارس

58٠ر١8٠٧,٧٢6ر١8٠٠ر١8٠٠ر٠أبريل

٢6٠ر١٧6٧,4١4ر١٧6٠ر١٧6٠ر٠مايـو

3٢٠ر١٧٢٧,٢66ر١٧3٠ر١٧3٠ر٠يونيو

38٠ر١83٧,469ر١83٠ر١83٠ر٠يوليـو

39٠ر١6٧٧,3٢٢ر١68٠ر١68٠ر٠أغسطـس

86٠ر١٧١٧,3٧6ر١٧4٠ر١٧4٠ر٠سبتمبـر

93٠ر١4٠٧,٠96ر١4١٠ر١4١٠ر٠أكتوبـر

6١٠ر١45٧,٢٠٢ر١46٠ر١46٠ر٠نوفمبـر

9٢٠ر١6٠٧,6٧١ر١6١٠ر١6١٠ر٠ديسمبـر

توزيـع ملكيـة األسهـم    8.٢

يتكون رأس مال البنك المرخص به من ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة ١٠٠ بيسة للسهم الواحد. كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧، فإن 
رأس مال البنك المصدر والمدفوع هو١,٧84,646,٢4٢ سهم بقيمة ١٠٠ بيسة للسهم الواحد.   يتم تداول أسهم البنك في 
سوق مسقط لألوراق المالية  ويبين الجدول التالي قائمة المساهمين الذين يملكون نسبة 5% أو أكثر من رأسمال البنك كما هو 

عليه في 3١ ديسمبر ٢٠١٧:

نسبـة التملـكاسـم المساهـم

١5.١3٠%شركه عمان لالستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع

١4.569%شؤون البـالط السلطانـي 

٧.8١3%اوبار لالستثمارات الماليه / اداه االصول / عهده محلى

٧.6٢9%الصندوق العمانى لالستثمار

5.٧8١%مؤسسة الراتب التجارية

الحسابـات القانونيـة  .9
تبنـى بنـك صحـار معاييـر التقاريـر الماليـة الدوليـة في إعـداد الحسابـات والبيانـات الماليـة. 

لمحـة عن المدققيـن   .10
القيام  EY على  تلتزم  التدقيق والضرائب والمعامالت والخدمات االستشارية.  رائدة في مجال خدمات  EY هي شركة عالمية 
بدورها في بناء عالمًا 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 األوسط وشمال أفريقيا وآسيا من EY قد كانت تعمل في المنطقة منذ سنة ١9٢3 وتوظف أكثر 
من 6.٧٠٠ مهني. وقد كانت EY تعمل في سلطنة ُعمان منذ سنة ١9٧4 وهي الشركة الرائدة في مجال الخدمات المهنية في 
البالد. تشكل EYMENA الشرق األوسط وشمال أفريقيا وآسيا جزءًا من ممارسة EMEIA أوروبا والشرق األوسط والهند وأفريقيا 
ف  من EY، مع أكثر من 4.5٠٠ شريك وما يقارب ١٠6.٠٧9 مهني. على الصعيد العالمي، تعمل EY في أكثر من ١5٠ بلد وُتوظِّ

.EY لمزيد من المعلومات حول ey.com ٢56.5٠٠ مهني في ٧٢8 مكتب. يرجى زيارة الموقع

وخالل سنة ٢٠١6 تم تغطية نفقات المدّققين الخارجيين بمبلغ 6٧,٢5٠/-  ريال ُعماني وذلك مقابل تقديم خدمات للبنك )58,35٠/-  
ريال عماني لعمليات التدقيق، و٧,5٠٠/- ريال مقابل تقديم خدمات لبنك صحار اإلسالمي و١,4٠٠/-ريال لخدمة الضرائب( 



مرحبا
خدماتنا المصرفية 

تقدم لك أحدث أنواع 
التكنولوجيا الرقمية 

بمعايير تلبي احتياجاتك أنت. 

 فــريــق 

اإلدارة



الفاضل بيتر دي وات
المدير المالي

الفاضل ساسي كومار
الرئيس التنفيذي باإلنابة

الفاضل سالم بن خميس المسكري
نائب المدير العام ورئيس – صحار اإلسالمي

الفاضل مصطفى بن علي بن مختار
نائـب المـديـر العـام ورئيس – قسـم الخدمات المصرفية 

 للمؤسسات والشركات باإلنابة

الفاضل السمؤل عبدالهادي إدريس محمد
مساعد المدير العام ورئيس – دائرة الشئون القانونية

الفاضل كريم فايق فهمي محمد
مساعد مدير عام أول ورئيس – إدارة المخاطر

الفاضل مجاهد بن سعيد الزدجالي
نائب المدير العام ورئيس – تقنية المعلومات والقنوات اإللكترونية

الفاضلة منيرة بنت عبدالنبي مكي
مدير عام – الموارد البشرية واإلسناد

الفاضل راجيف أرورا
نائب المدير العام ورئيس – قسم التجزئة المصرفية

الفاضل خلفان بن راشد الطالعي
نائب المدير العام ورئيس – العمليات المركزية

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

الفاضل خالد بن خلفان الصبحي
مساعد المدير العام ورئيس – قسم االلتزام
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المقدمة
يقدم التقرير اإلداري والتحليلي لنشاط البنك نظرًة عامة على أعمال البنك وأنشطته للسنة المالية المنتهية 3١ ديسمبر ٢٠١٧م. 
ويركز التقرير على قطاعات ومجاالت عمل البنك المختلفة، كما أنه يناقش اآلفاق والفرص المتاحة لسنة ٢٠١8م في إطار الواقع 

اإلقتصادي العام للسلطنة.

ومع إكماله عقدًا كاماًل من العمليات التشغيلية، تمكن بنك صحار من ترسيخ مكانة مرموقة له كمؤسسة مالية رائدة في العديد 
من قطاعات السوق في السلطنة. حيث واصل البنك إستراتيجيته في تعزيز قاعدة زبائن التي إستمرت في النمو، ومنتجاته 
المتنامية للصيرفة اإلسالمية، وإجراء التطويرات والتحسينات اإلستراتيجية على المنتجات المصرفية المالية وخدمة الزبائن بتركيز 
أكبر. وإنطالقًا من إيمانه الراسخ بدور القطاع المؤسسي تجاه خدمة المجتمعات المحلية التي تعمل ضمنها، فقد حرص بنك 
صحار على تقديم دعمه خالل العام ٢٠١٧م للعديد من المبادرات لمختلف الجمعيات األهلية والخيرية المنتشرة في جميع أنحاء 
السلطنة. وركز البنك خالل العام ٢٠١٧م جهوده على بناء جسور التواصل مع الزبائن عبر القنوات الرقمية بالتركيز على مواقع 
التواصل االجتماعي، حيث عمل البنك على مواكبة متطلبات الزبائن في التواصل عبر اإلنترنت، مما أسهم في تعزيز حضوره 

على هذه المواقع مع نمو ملحوظ في قاعدة متابعيه.

وإمتدادًا لنجاحاته التي حققها خالل العام ٢٠١6م والحافل باإلنجازات والجوائز واإلشادات المحلية واإلقليمية والدولية التي نالها، 
حافظ بنك صحار خالل العام ٢٠١٧م على هذا الزخم، متمكنًا من حصد المزيد من الجوائز وضمها لسجله، متضمنًا على جائزة »درع 
التميز الذهبي في مجال المسؤولية االجتماعية« والتي منحت له من المنظمة العربية للمسؤولية اإلجتماعية في الدورة الحادية 
عشرة لجائزتها السنوية، وجائزة التميز في القيادة المصرفية المؤسسية من مجلة عالم اإلقتصاد واألعمال، وهي الجائزة التي 
تسلط الضوء على أفضل المؤسسات الُعمانية من حيث األداء، هذا باإلضافة لجائزة OER Top 20 حيث تم اختيار البنك ليكون من 
بين أحد أفضل ٢٠ مؤسسة عمانية مدرجة في سوق مسقط لألوراق المالية، فضاًل عن فوزه بجائزتين مرموقتين من مؤسسة 
إنفوسيس فيناكل، وذلك عن فئتي اإلبتكار في الخدمات المصرفية المبنية على التكنولوجيات الحديثة الناشئة، واإلبتكار في 

الخدمات المصرفية األساسية المنبثقة من التحول المصرفي الرقمي في إدارة المشاريع للمصارف متوسطة الحجم.

وتضع هذه الجوائز البنك في مصاف المؤسسات الرائدة في السلطنة، كما تعد اإلنجازات المتحققة خالل العام ٢٠١٧م بمثابة 
إنعكاس وتجسيد لمساهمات بنك صحار في دعم المجتمعات المحلية وتحقيق التنمية والرعاية االجتماعية، باإلضافة لمساهماته 
في مواصلة اإلبتكار من أجل الزبائن، وتحقيق النجاحات المتواصلة في العمل المصرفي، والذي يعد دلياًل على إلتزام البنك 

بالتميز في مختلف عملياته اإلستراتيجية والمصرفية.

وعلى الرغم من التحديات اإلقتصادية التي تواصلت خالل العام ٢٠١٧م على المستوى العالمي نتيجة إلستمرار اإلنخفاض في 
أسعار النفط، فقد إستطاع بنك صحار تقليل تأثيرات وتبعات هذه التحديات على موارده المالية، مع اإلستمرار في تعزيز مكانته 
وتحقيق التطور، وذلك عبر تركيزه باتباع الممارسات المصرفية والتجارية المثلى، بما فيها إلتزامه بمراجعة وتطوير السياسات 
الثقة معهم.  بناء جسور  إلى جانب مواصلة  زبائنه،  التميز في خدمة  الذي مكنه من مواصلة  لديه، األمر  المتبعة  واإلجراءات 

وأستكملت هذه الجهود لتحسين الجودة الشاملة لألصول، وتعزيز نمو العوائد، وتخفيض تكاليف ونفقات التشغيل.

وقد تمكن البنك بفضل هذا النهج الفعال في العمل، من تحقيق أداء مالي مستقر خالل العام ٢٠١٧م، على الرغم من التحديات 
االقتصادية؛ حيث إرتفعت اإليرادات التشغيلية العامة األساسية بنسبة ٧.8%، من ٧٠.89٢ مليون ريال ُعماني في عام ٢٠١6م 
إلى ٧6.4١6 مليون ريال ُعماني في عام ٢٠١٧م. أما صافي األرباح التشغيلية، فقد سجلت إرتفاعًا بنسبة 9.99% من 839.3٧ 
مليون ريال ُعماني في عام ٢٠١6م إلى 4١.6١8 مليون ريال ُعماني في عام ٢٠١٧م، بينما سجلت المصاريف التشغيلية إرتفاعًا 
بنسبة 5.٢8% حتى بلغت قيمتها 34.٧98 مليون ريال ُعماني في العام ٢٠١٧م بالمقارنة مع 33.٠53 مليون ريال ُعماني في عام 
٢٠١6م، األمر الذي يعزى لزيادة النشاط التشغيلي في البنك. هذا وقد قامت وكالة موديز للتصنيف اإلئتماني بتقييم بنك صحار 
للمرة األولى خالل عام ٢٠١٧م، حيث قدمت تصنيفات إيجابية على ودائع العمالت المحلية واألجنبية الطويلة والقصيرة األجل، 
وحصل على تصنيف Baa3/Prime-3 وتقييم إئتماني أساسي معدل  ba2 مع نظرة مستقبلية سلبية. وتعكس النظرة السلبية 

إمكانية حدوث المزيد من الضعف في قدرة الحكومة على الدعم كما يتضح من النظرة السلبية على تصنيف الحكومة.

نظرة على بيئة األعمال
تساهم المرونة التي تتسم بها ممارسة األعمال التجارية في سلطنة ُعمان في إستقطاب فرص اإلستثمار األجنبي المباشر، 
التدابير واإلجراءات  األمر الذي يكسب السلطنة ميزة األولوية لالستثمارات الواعدة في المستقبل. وقد تم إتخاذ العديد من 
لتحسين ظروف السوق وتهيئتها لتصبح مواتية لتعزيز الشراكات الخارجية واإلقليمية، باإلضافة إلى الشركات المحلية العاملة 

في أنحاء السلطنة.

وقد إزداد التركيز على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مدار السنوات الثالث الماضية من أجل تسريع تنفيذ 
المشاريع وإرساء أرضية مشتركة بين القطاعين وتعزيز إستثمارات القطاع الخاص. وقد إتخذت الحكومة التدابير الالزمة لتحسين 
بيئة اإلقتصاد واألعمال العامة، مع عملها على إزالة كل العوائق لتعزيز مزاولة األعمال وإستدامتها في السلطنة. هذا وتستمر 
الحكومة على صياغة وإقرار قوانين جديدة خاصة باإلستثمار األجنبي والشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضاًل عن صياغة 
جاذبيته  المناخ اإلقتصادي وترسيخ  تعزيز  أطر قانونية ومؤسسية مناسبة ومالئمة تسهم في  قانون اإلفالس بهدف وضع 

اإلستثمارية.

ومن المتوقع أن تركز الحكومة عملها مع هدف أساسي يتمثل في الحفاظ على اإلستقرار المالي واإلقتصادي على المدى 
ضمن  العجز  مستوى  إحتواء  تعتزم  الحكومة  فإن  النفط،  أسعار  في  التدريجي  والتعافي  التحسن  من  الرغم  وعلى  الطويل. 
المستويات اآلمنة، وبما ال يتجاوز ١٠% من الناتج المحلي اإلجمالي، واإلستمرار في خفض مستوى اإلنفاق العام خاصة اإلنفاق 
الجاري؛ مع الحد من اإلقتراض الخارجي. ونظرًا لإلدارة المالية المتعقلة وإستراتيجية ترشيد اإلنفاق العام، فقد تمكنت الحكومة 
من إحتواء العجز المالي خالل العام ٢٠١٧م وخفضه إلى 3.5 مليار ريال ُعماني بعدما كان يصل إلى 5.3 مليار ريال ُعماني في 

العام ٢٠١6م.

وقد إنخفض إجمالي اإلنفاق العام في السلطنة خالل العام ٢٠١٧م بنسبة نحو ٢% عما كان عليه في العام ٢٠١6م. ويقدر العجز 
المالي في موازنة عام ٢٠١8م للسلطنة، بقيمة 3 مليارات ريال ُعماني، ما يعكس المنهج الحذر في  التخطيط. وكانت موازنة 
السلطنة للعام ٢٠١٧م قد أعدت على أساس توقع سعر 45 دوالرًا أميركيًا لبرميل النفط، في حين أن متوسط السعر الفعلي 
بلغ 5٠ دوالر أميركي للبرميل. وتفترض موازنة عام ٢٠١8م متوسط سعر للنفط عند 5٠ دوالرًا أميركيًا للبرميل، في حين أن سعر 
البرميل بلغ حتى وقت قريب أعلى مستوى له منذ ثالث سنوات، وذلك بقيمة 6٧ دوالرًا أميركيًا للبرميل. وأكدت الحكومة عزمها 

في خفض اإلنفاق العام إلى مستوى تتراوح نسبته بين 4٠-45% من الناتج المحلي اإلجمالي.

ونتيجًة للعوامل المختلفة والتي أثرت في صناعة النفط على المستويين المحلي واإلقليمي، فقد كان من المتوقع أن يرتفع 
معدل نمو الناتج المحلي االجمالي باألسعار الثابتة في العام ٢٠١٧م. وكان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قد توقعا 
تسجيل نموًا نسبته ٠-٠.١% في إجمالي للناتج المحلي اإلسمي، مقارنة ب ٢.8% في العام ٢٠١6م. وعلى الرغم من ذلك، فإن 

النظرة المستقبلية تضم توقعات بتسارع النمو بما تقدر نسبته بحوالي %3.8.

وفي مراجعة لعام ٢٠١٧م، فقد كانت التحديات تواجه تطبيق الموازنة نظرًا إلرتفاع مستويات اإلنفاق العام مع إنخفاض إجمالي 
اإليرادات. وقد أعلنت الحكومة عن الحاجة لتعزيز العمل لضبط أوضاع المالية العامة للسيطرة على حجم اإلنفاق العام وزيادة 
فإن  األولية،  للتقديرات  ووفقًا  المقبلة.  الثالث  السنوات  على مدى  المالي  التوازن  إستعادة  أجل  النفطية من  غير  اإليرادات 
إجمالي اإلنفاق العام في ٢٠١٧م  بلغ نحو ١٢.٧ مليار ريال ُعماني، مقارنة بمبلغ ١٢.5 مليار ريال ُعماني حسب تقديرات الموازنة، 
أي بزيادة نسبتها ١.6%، ويعزى هذا نتيجة إلرتفاع الصرف اإلستثماري على المشروعات اإلنمائية، ومشروعات قطاع النفط والغاز، 

ودعم قطاع الكهرباء، وتعزيز بعض بنود الموازنة لتلبية اإلحتياجات الضرورية والطارئة.

أما اإليرادات اإلجمالية العامة، فقد بلغت 9.5 مليار ريال ُعماني، بزيادة 3% عن اإليرادات المتوقعة لعام ٢٠١٧م، والتي تتألف 
في المقام األول من إيرادات النفط والغاز بمجموع بلغ 6.٧8 مليار ريال ُعماني، وبما يمثل أكثر من ٧٠% من إجمالي اإليرادات 
المتوقعة. وبلغت اإليرادات الغير النفطية المقدرة ماقيمته ٢.٧٢ مليار ريال ُعماني، أي بزيادة قدرها مع ٢.59 مليار ريال ُعماني 

في العام ٢٠١6م.

وفي ظل المناخ الذي يسوده التفاؤل مع موازنة العام ٢٠١8م، فمن المتوقع أن يحقق اإلقتصاد نموًا إيجابيًا مستمرًا خالل 
العام مدعومًا بارتفاع أسعار النفط التدريجي، وبالجهود الحثيثة لتعزيز التنويع اإلقتصادي. وقد عملت الحكومة على بناء موازنتها 
بشكل متوازن وواقعي ومشتمل على عدة تدابير إحترازية لتحفيز النمو، وإستدامة التشغيل والعمالة، األمر الذي سيسهم في 
إبقاء العجز عند مستويات أقل بكثير مما هو متوقع في حال بقاء أسعار النفط خالل العام ٢٠١8م قريبة من مستواها الحالي 
بقيمة ٧٠ دوالرًا أميركيًا للبرميل. هذا وال يزال التركيز في الموازنة منصبًا على التنويع اإلقتصادي، وزيادة دور القطاع الخاص 
في تحفيز اإلقتصاد، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، فضاًل عن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنفيذ المبادرة 
التشغيلية الهادفة لتوفير ٢5 ألف فرصة للباحثين عن عمل في مؤسسات السلطنة الحكومية والخاصة، إلى جانب المضي قدمًا 

في خصخصة الشركات الحكومية، مع مواصلة اإلنفاق على الخدمات اإلجتماعية بما فيها الرعاية الصحية والتعليم.

هذا وقد تم تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السلطنة حتى العام ٢٠١9م، ما ُيتوقع أن يكون له إنعكاساته اإليجابية 
أن  المتوقع  من  فإنه  الدولي،  النقد  تقديرات صندوق  الموازنة. وحسب  التدريجي في  المالي  العجز  التراجع في  زيادة  على 
تستطيع السلطنة تحقيق إيرادات تتراوح نسبتها ما بين ١.5-٢% من إجمالي الناتج المحلي إثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة، 
وهو ما يمثل ما نسبته ٢.5-3.5% من اإليرادات غير النفطية. هذا ومن المتوقع أن تبلغ نفقات إنتاج النفط والغاز ما قيمته ٢.١ 

مليار ريال ُعماني، وذلك بزيادة نسبتها ١5% مقارنة بتقديرات موازنة العام ٢٠١٧م.

وخالفًا لتقديرات الموازنة المحافظة حول معدل التضخم خالل العام ٢٠١٧م، فقد شهد التضخم إرتفاعًا بنسبة أعلى من المتوقع 
بلغت 4.١% مقارنة مع ١.85 في العام ٢٠١6م.

التقرير اإلداري والتحليلي
لنشاط البنك
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القطاع المصرفي
إستطاع بنك صحار أن يرسخ حضوره كمؤسسة مالية رائدة على مستوى القطاع المصرفي في السلطنة، والذي يضم عددًا 
المستقلة  اإلسالمية  والنوافذ  البنوك  عن  فضاًل  والمتخصصة،  األجنبية  البنوك  إلى  باإلضافة  المحلية،  البنوك  من  متناميًا 
للبنوك التجارية. ونظرًا لهذا العدد الكبير من البنوك التي تعمل لخدمة كثافة سكانية صغيرة نسبيًا، تعتبر المنافسة عالية جدا 
في القطاع، الذي كان وال يزال دافعًا لبنك صحار لبذل المزيد من الجهود لتقديم أداء متميز من خالل إتباع اإلتجاهات المصرفية 
الجديدة، وتجاوز توقعات الزبائن، وتقديم حلول ومنتجات شاملة تخدم قطاعات التجزئة والشركات، باإلضافة إلى المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة. ويوفر البنك مجموعة كاملة ومرنة من المنتجات والخدمات وفقا ألعلى معايير النزاهة. وإنعكاسا لذلك، 

يعد بنك صحار رابع أكبر بنك من حيث القروض والسلفيات نظرا لكونه مؤسسة رئيسية في القطاع المصرفي.

هذا وكانت المقاييس والمؤشرات االقتصادية التي إتسمت باإليجابية خالل العام ٢٠١٧م، قد شملت القطاع المصرفي الذي 
حافظ على معدالت نمو إيجابية. حيث إرتفع إجمالي الودائع المسجلة لدى البنوك التقليدية/التجارية خالل عام ٢٠١٧م بنحو 4٠٠ 
القطاع  الممنوح من قبل  ُعماني مقارنة بمستواها قبل عام، وإرتفع رصيد االئتمان  ريال  إلى ١8.6 مليار  ريال عماني  مليون 
المصرفي إلى ٢3.5 مليار ريال ُعماني مسجاًل نموًا بنسبة ٧.3% عن مستواه في نفس الفترة من العام الماضي، كما إرتفع 
إئتمان القطاع الخاص بنسبة بلغت 3.8% ليصل إلى ماقيمته ١8.٢ مليار ريال ُعماني بنهاية عام ٢٠١٧م. كذلك، فقد إرتفع إجمالي 
ودائع القطاع بنسبة بلغت ٢.6% ليصل إلى ١٢.5 مليار ريال ُعماني، أي ما يمثل 6٧.3% من إجمالي حجم الودائع في السوق. وبلغ 

إجمالي رأس المال األساسي واإلحتياطيات للبنوك التجارية التقليدية بنهاية ديسمبر ٢٠١٧م نحو 4.6 مليار ريال ُعماني.

وفي ظل الوضع اإلقتصادي السائد، فإن الحفاظ على نمو مضطرد في حجم محفظة القروض والودائع يعتبر ضروريًا للبنوك، 
كما الحفاظ على تعزيز القنوات المصرفية المبتكرة والقائمة على التكنولوجيا الحديثة لتحسين الخدمات بشكل مستمر في ظالل 

تغير في متطلبات الزبائن للحصول على مستويات أعلى من الراحة والمرونة التي تقدمها التكنولوجيا.

بالريال  الودائع  الفائدة على  المرجح ألسعار  المتوسط  إرتفع  التقليدية، فقد  التجارية  البنوك  الفائدة لدى  وفيما يتعلق بأسعار 
الُعماني إلى ما نسبته ١.66٧% في ديسمبر ٢٠١٧م وذلك من ١.493% في العام السابق له، في حين ارتفع المتوسط المتوقع 
ألسعار الفائدة على القروض بالريال الُعماني إلى ما نسبته 5.٢٠4% من 5.٠84% في الفترة ذاتها. وقد أغلق معدل سعر اإلقراض 
بين البنوك المحلية عند ما نسبته ١.٢63% في 3١ ديسمبر ٢٠١٧م، وهو المعدل الذي يعتبر أعلى بكثير عما كان عليه في العام 
٢٠١6م والذي بلغ ٠.4٧٠%. أما متوسط سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لضخ السيولة عند الحاجة والتي يستخدمها البنك 
المركزي الُعماني، فقد بلغ مانسبته ١.949% على أساس سنوي في ديسمبر ٢٠١٧م، ويعكس ارتفاع أسعار الفائدة حالة السيولة 

في الجهاز المصرفي. 

إستراتيجية  تطوير  إلى  أدى  ما  ٢٠١٧م،  العام  باألصول في  المتعلقة  التحديات  العديد من  المصرفي  القطاع  واجه  هذا وقد 
إقراض أكثر وضوحا من أجل معالجة اإلرتفاع العام في أسعار الفائدة وتشديد ظروف السيولة. وإستمر القطاع في ممارسة 
أعماله ونشاطاته األساسية لإلقراض موليًا إهتمامه الكبير لتعزيز الجودة والنوع، وذلك من أجل تحقيق الربحية المرجوة. وبالنظر 
للدورة اإلقتصادية الحالية وتأثيرها على اإلقتصاد ككل، فإن بنك صحار يعمل على البحث عن المزيد من اآلفاق والفرص في 

مختلف المجاالت، مع إستراتيجيات هادفة لتعزيز وتنمية أعماله األساسية، وبالتالي تحقيق أهدافه في النمو المستهدف.

ولتحقيق التنويع اإلقتصادي الذي يعتبر جزءًا ال يتجزأ من برنامج »تنفيذ«، فإن الفرصة ستكون كبيرة أمام البنوك للمشاركة في 
مشاريع التنمية، السيما ضمن خمسة قطاعات أساسية تتماشى مع أولويات األجندة الوطنية، وتتضمن مجاالت الصناعات 
القطاع المصرفي في  اللوجستية. ويتمتع  التعدين، والنقل، والخدمات  إلى  التحويلية، والسياحة، وصيد السمك، باإلضافة 
السلطنة بالسيولة الكافية والقوة المالية لمواصلة دعم التنويع اإلقتصادي ودعم مشاريع التنمية، مما سيسهم بشكل إيجابي 

في رفد اإلقتصاد الوطني على مدى السنوات القادمة.

وأسفر تركيز السلطنة على تعزيز التنويع االقتصادي وتطوير قطاع السياحة والسفر،عن ترك آثار ايجابية على اإلقتصاد الوطني. 
هذا ويشير تزايد المشاريع المختلفة التابعة للقطاعين العام والخاص والتي تخدم مختلف القطاعات كالضيافة وغيرها، إلى تعزز 
ثقة المستثمرين بالسلطنة ومناخ اإلستثمار فيها. ويعتبر القطاع السياحي حاليًا واحدًا من القطاعات التي تشهد تطورًا كبيرًا 
ومستمرًا، ومن المتوقع أن يكون المحرك الرئيسي للتنمية اإلقتصادية في السلطنة؛ حيث يتمتع باإلمكانيات والمقومات التي 
تضمن تحقيق النمو في الناتج المحلي اإلجمالي المستهدف بنسبة .83% خالل العام ٢٠١8م وإعادة اإلقتصاد إلى مسار النمو 

اإليجابي.

وتتماشى موازنة العام ٢٠١8م مع خطة التنمية الخمسية التاسعة، والتي تعتبر الحلقة األخيرة من الرؤية المستقبلية لإلقتصاد 
الُعماني ٢٠٢٠م. وترتبط أهداف الموازنة والخطة المحددة بزيادة معدالت النمو في السلطنة من خالل تحفيز القطاع الخاص، 
وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للُعمانيين. وفي هذاالسياق، فقد تم بالفعل البدء بمشروع توفير ٢5 ألف فرصة عمل للقوى 
العاملة الوطنية بمختلف التخصصات بموجب قرار مجلس الوزراء الذي صدر إمتثااًل للتوجيهات السامية لجاللة السلطان المعظم، 

وهو ما سيوفر فرصا إضافية للنمو في القطاع المصرفي.

وكان اإلنفاق العام على الجانب التنموي قد تراجع بنسبة ١٧% بالمقارنة مع خطة التنمية الخمسية التاسعة، لكن وعلى الرغم 
من ذلك، فإن المبلغ الذي تم تخصيصه خالل العام ٢٠١8م يبلغ ١.365 مليار ريال ُعماني، وهو الرقم الذي يعادل موازنة العام 
٢٠١٧م، ويعكس اإللتزام التام تجاه التنمية، كما يظهر اإلستقرار المستمر التي تتسم به السلطنة. وتعمل الحكومة تجاه ضمان 
إنجاز المشاريع الجارية دون أية تأخيرات المبرر لها. وستقوم الشركات الحكومية بتنفيذ مشروعات خالل العام ٢٠١8م تقدر كلفتها 
بنحو 3 مليارات ريال ُعماني؛ مما سيعزز النمو والنشاط اإلقتصادي داخل السلطنة ويخلق فرص عمل جديدة، األمر الذي يعزز 

من بيئة األعمال.

ونظرًا ألهمية الدعم والتنويع االقتصادي، فقد إرتفع إجمالي مخصصاتهما في موازنة العام ٢٠١8م إلى ٧٢5 مليون ريال ُعماني 
من 395 مليون ريال ُعماني في العام ٢٠١٧م. ويشكل الدعم التشغيلي للشركات الحكومية والدعم لقطاع الكهرباء جزءًا كبيرًا من 
مخصصات الدعم، وبنسبة تبلغ 93%. وعلى الرغم من إمكانية أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة العبء على الحكومة، إال أنه من 
المتوقع أن تسهم في تعزيز قوة اإلستهالك السكانية، وتحقق دفعة إقتصادية تدريجية، مع زيادة اإلستهالك على غاز الطهي 

والتوجه نحو القروض اإلسكانية والتنموية، فضاًل عن الدعم التشغيلي للشركات الحكومية.

المالية
تقدم الدائرة المالية الدعم لإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة في عمليات التخطيط وإتخاذ القرارات عبر توفير المعلومات الهامة، 
والتحليالت الشاملة ألداء البنك، ويستفيد البنك من هذه المعلومات في وضع تحليل محكم لمساهمة كل قسم من األعمال 
التجارية في الربح اإلجمالي للبنك وأداءه على المستوى الداخلي  والخارجي، كما تساعد هذه المعلومات الدقيقة التي تضعها 

الدائرة في فهم ديناميكية ربحية البنك، والتركيز على مجاالت العمل األساسية في بيئة تنافسية.

وتقوم الدائرة المالية بدور فّعال في مبادرات إدارة التكاليف بهدف زيادة أرباح البنك، وتحقيق الفوائد المثالية عبر خفض النفقات 
لجميع  هادفة  بيانات  تقدم  التي  المالية  التقارير  تقديم  بأهمية  صحار  بنك  ويؤمن  التشغيلية،  العمليات  وتكاليف  الرأسمالية 
المساهمين، وبناًء على هذا النهج، يّتبع البنك في تقاريره المالية أفضل الممارسات في اإلفصاح عن بياناته عن السنة المالية 
المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٧م وذلك حسب معيار التقارير المالية الدولية )IFRS( ، ومتطلبات قانون الشركات التجارية العماني 

لعام ١9٧4م، والهيئة العامة لسوق المال، واللوائح المعمول بها في البنك المركزي العماني.

النتائج المالية 
بلغ صافي األرباح ٢5,33١ مليون ريال ُعماني وذلك عن السنة المالّية المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٧م، بزيادة وقدرها 54.%3٢ 
مقارنة مع نفس الفترة خالل العام الماضي. وأختتم البنك عام ٢٠١٧م محققًا تقدمًا في مختلف جوانب أعماله رغم التحديات 
اإلقتصادية. وسجل البنك إرتفاعًا في صافي عائدات الفوائد بلغت نسبته 5.9١% لتصل قيمتها إلى 4٧,٧٢١ مليون ريال ُعماني 
مقارنة مع 45,٠5٧ مليون ريال ُعماني في عام ٢٠١6م. كما سجلت األرباح التشغيلية للبنك إرتفاعًا حيث بلغت قيمتها 6١8,4١ 

مليون ريال ُعماني بالمقارنة مع 3٧,839 مليون ريال ُعماني عن عام ٢٠١6م، وذلك بإرتفاع وقدره %9.99. 

هذا وقد تمكن البنك من تعزيز محفظته اإلئتمانية لتصل إلى ٢.١48 مليار ريال عماني في نهاية 3١ ديسمبر ٢٠١٧م، في حين 
بلغت ودائع الزبائن ١.643 مليار ريال عماني، في زيادة نسبتها 9.9١% و ٧.٢6% على التوالي. وإرتفعت حصة البنك من قروض 
القطاع الخاص إلى ١٠.٠8% في ديسمبر ٢٠١٧م من 9.85% في ديسمبر ٢٠١6م ، فيما بلغت حصة البنك من إجمالي ودائع 
القطاع الخاص إلى 8.45% في ديسمبر ٢٠١٧م مقارنة مع 8.٧5% في ديسمبر ٢٠١6م. وبلغ العائد األساسي للسهم ١94.١4 

بيسة/السهم في العام ٢٠١٧م، مقارنة مع ١٠.٧٠9 بيسة / السهم في ديسمبر ٢٠١6م.

صافي إيرادات الفوائد
بلغ النمو في صافي إيرادات الفوائد ما نسبته 5.9١%، ويعود الفضل في هذا اإلنجاز إلى إرتفاع العوائد والنمو في محفظة 
القروض وتحسين إدارة الميزانية العمومية، وبالمقابل إرتفعت بشكل جزئي تكاليف التمويل بسبب تراجع السيولة في السوق. 
وبلغ متوسط إيرادات الفائدة ١.98% مع متوسط عائدات الفائدة بنسبة 4.54% ومتوسط إجمالي مصاريف الفوائد بـ٢.9١% . كما 
بلغ صافي الدخل لصحار اإلسالمي من عمليات التمويل واإلستثمار 3.٧٧3 مليون ريال عماني  في العام ٢٠١٧م، مقارنة مع 

٢.688 مليون ريال عماني في عام ٢٠١6م.

إيرادات التشغيل األخرى
بلغت إيرادات التشغيل األخرى ٢4.6٠6 مليون ريال عماني مقارنة مع ٢٢.466 مليون ريال عماني في عام ٢٠١6م، وذلك بارتفاع 
األجنبي،  الصرف  معامالت  من  العوائد  وصافي  والعموالت،  الرسوم  على  أساسي  بشكل  إشتملت  حيث   ،%9.53 وقدره 
وإسترداد الديون المتعثرة خالل الفترة السابقة، ودخل توزيعات األرباح. وسيواصل بنك صحار تركيزه على تنمية الدخل القائم 

على هذه النوعية من اإليرادات.

مصروفات التشغيل
تشمل المصاريف التشغيلية لنفقات إجراء العمليات الجارية بالبنك، والتي تتضمن رواتب الموظفين والتكاليف المرتبطة بها، 
والتكاليف التشغيلية لشبكة البنك المكونة من 33 فرعًا )٢8 فرعًا تجاريًا و5 فروع إسالمية(، إضافة إلى تكاليف صيانة المعدات 
األصول  واستهالك  والتوظيف  واإلتصاالت،  باإلعالنات  المتعلقة  األخرى  اإلدارية  والمصاريف  األلي،  الحاسوب  أجهزة  مثل 
الثابتة. وبلغت نسبة الزيادة في مصروفات التشغيل للبنك 5.٢8% من 33.٠53 مليون ريال عماني في عام ٢٠١6م، إلى ٧98.34 
مليون ريال عماني في العام ٢٠١٧م. وقد بلغ عدد موظفي البنك  في ديسمبر ٢٠١٧م ٧٢6 موظفًا مقارنة مع ٧٠٢ في 3١ 

ديسمبر ٢٠١6م أما نسبة تكلفة الدخل فقد استقرت عند 45.54% بنهاية العام ٢٠١٧م مقارنة مع 46.6٢% في عام ٢٠١6م.
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اإلعتمادات المالية
إرتفع اإلعتماد المالي لخسائر اإلئتمان بنسبة ١4.٧٢% ليصل إلى 9.٧٢٧ مليون ريال عماني خالل عام ٢٠١٧م مقارنة مع 8.4٧9 
مليون ريال عماني في عام ٢٠١6م، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى إنخفاض قيمة اإلعتماد المالي الحد الزبائن والتي تصل 
قيمته إلى ١.98٢ مليون ريال عماني. وخصص البنك خالل عام ٢٠١٧م إعتمادات مالية بمبلغ ١.٧45مليون ريال عماني لتغطية 
أية خسائر محتملة في محفظة القروض أو االئتمان، وقام البنك بتوفير اعتماد مالي بقيمة ٧.98٢ مليون ريال عماني، إلى جانب 

١.956 تم إعتمادها لتغطية االنخفاض في قيمة اإلستثمارات.

األصول
بلغ إجمالي أصول البنك في 3١ ديسمبر ٢٠١٧م ما قيمته ٢.843 مليار ريال عماني، فيما بلغت قيمة صافي القروض والسلفيات 

في 3١ ديسمبر ٢٠١٧م ما قيمته ٢.٠99 مليار ريال عماني.

رأس المال النظامي
 )BIS( تم حساب نسبة رأس المال النظامي للبنك وفقا للمبادئ التوجيهية التي تم تحديدها من قبل بنك التسويات الدولية
بنسبة ١6.55% في نهاية 3١ ديسمبر ٢٠١٧م وذلك بعد األخذ بعين اإلعتبار احتساب 5% كتوزيعات األرباح النقدية المقترحة. وبينما 
تبلغ النسبة المطلوبة من قبل بنك التسويات الدولي 8%  تشترط لوائح البنك المركزي العماني أن تحافظ البنوك على معدل 
كفاية لرأس المال الكافي بنسبة ١3.8٧5% )مع هامش ضمان ١.8٧5%( أو أكثر. وبلغت سندات الدين من المستوى األول لرأس 
المال 39٠.3٧ مليون ريال عماني، ورأس المال من المستوى الثاني 6٢.63 مليون ريال عماني. و قد قام البنك خالل عام ٢٠١6م  

بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5%، إضافة إلى ١٠% أخرى على شكل أسهم. 

إدارة السيولة
بإعداد  اإلدارة  قامت  منها،  وللحد  استحقاقها،  حلول  عند  بالتزاماته  الوفاء  من  البنك  تمكن  عدم  مخاطر  هي  السيولة  مخاطر 
نسبة  وبلغت  يومي،  أساس  على  ومراقبتها  السيولة  االعتبار مسألة  األخذ في  مع  األصول  وإدارة  متنوعة،  تمويل  مصادر 
النقد واألرصدة لدي البنك المركزي، وسندات الخزينة، وشهادات اإليداع التي تم اإلعالن عنها من قبل البنك المركزي العماني 
١4.٧١% من إجمالي األصول، و٢5.46% من إجمالي الودائع في 3١ ديسمبر ٢٠١٧م، وكما هو موضح في المذكرة التفصيلية عن 

إستحقاق اإللتزامات في اإليضاح رقم  )د٢( من البيانات المالية السنوية.

اإلستراتيجية
حافظ القطاع المصرفي على مرونته على الرغم من التحديات التي تواجهها البيئة اإلقتصادية والتي أدت إلى تراجع التصنيفات 
إشراف  تحت  وبناءة  إستراتيجيات هادفة  توظيف  السوقية، وذلك من خالل  المنافسة  فيه  إشتدت  الذي  الوقت  الدولية في 
كبير في  تحقيق نمو  البنكية و  الممارسات  إتباع أفضل  له بفضل  المخطط  األداء  تحقيق  الُعماني، متمكنًا من  المركزي  البنك 
خضم التحديات اإلقتصادية التي تواجهها المنطقة والسلطنة. هذا وقد تمكنت المؤسسات المالية والمصرفية عبر عملها على 
تنمية محافظها وباقة خدماتها بما في ذلك  إلى جانب  الزبائن،  الفعالة وتفاعلها مع  تعزيز اإلبتكار واإلستدامة في مبادراتها 
الخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، واإللتزام بمتطلبات اإلئتمان، من مواصلة دعم اإلقتصاد ودفع عجلة التنويع 

اإلقتصادي على نحو أكبر بما يساهم في تحقيق األهداف الوطنية المحددة في رؤية ُعمان٢٠٢٠م.

وكان للتحديات اإلقتصادية والتنافسية العالية في السوق دور كبير في قيام بنك صحار بتعزيز تركيزه على أساسيات العمل 
المصرفي وعملياته، وضمان توفيره لباقة خدمات مبتكرة، وتكللت هذه الجهود بتحقيقه ألداء قوي. وقد حافظ البنك على مكانته 
البارزة باإلعتماد على إستراتيجياته الخاصة بالتحول الرقمي وبالتركيز على الزبائن على نحو أكبر من أجل تلبية حجم الطلب في 
السوق، مع إبقاء تركيزه على تحديد التوجهات الناشئة في ظل المشهد الحالي الذي ال يزال ينطوي على فرص جديدة بالرغم 
من التحديات. ولضمان مواصلة الربحية، حافظ البنك على مسار عملياته بما يتماشى مع األجندة الوطنية مع عمله على تعزيز 
إمكانياته من أجل تلبية اإلحتياجات اإلستثمارية على الصعيد الوطني وعبر مختلف الطرق الممكنة. وضمن هذا السياق، واصل 
بنك صحار صياغة المبادرات الجديدة في إطار جهوده لضمان إستمرارية نمو األرباح بما يتماشى مع رؤية البنك وإستراتيجيته 
ورسالته وقيمه األساسية، والتي ركزت جميعها على أساسيات رفع الكفاءة فيما يتعلق بأصوله وإلتزاماته من أجل تعزيز أرباحه 

وإستدامتها.

إحتياجات  تلبية  والعمل على  الودائع،  المزيد من  الزبائن، وجذب  التميز في خدمة  لتحقيق  بنك صحار جهوده  هذا وقد واصل 
من  ذلك  بإعتبار  اإلقتصادية،  التقلبات  من  أي  مع  للتعامل  الالزمة  الحلول  توفير  عن  المتنوعة، فضاًل  اإلقتصادية  القطاعات 
األهداف اإلستراتيجية األساسية لعملياته، وعلى هذا األساس حافظ البنك على الوضع المالي المرن له وفقًا للمعايير الدولية 

في جميع القطاعات وتماشيًا مع معايير بازل لألمان المالي.

هذا وتركز الموازنة العامة للسلطنة لعام ٢٠١8م على أهمية زيادة ترشيد اإلنفاق، مع المحافظة في نفس الوقت على التخصيص 
اإلستراتيجي لألموال في ما يتعلق باإلنفاق العام. وتظهر الموازنة زيادة في اإلنفاق العام بنسبة أعلى مما كان متوقعًا بلغت 
٧%، وذلك بفضل نجاح اإلستثمارات اإلقتصادية متوسطة األجل في مختلف أنحاء السلطنة. ومن المتوقع أن تثبت التدابير التي 
تمت مراجعتها مع سياسة الترشيد في النفقات الرأسمالية، والمترافقة مع التركيز المتواصل على التطبيق التكتيكي، أهميتها 

المحورية في تخفيض العجز.

وفي أعقاب خفض اإلنفاق العام بنسبة ١١% في العام ٢٠١٧م، ورفع معدل الضرائب على الشركات من ١٢% إلى ١5%، عالوة 
على إستحداث ضريبة الفوائد واألرباح للمقيمين األجانب ورفع الرسوم على الخدمات الحكومية، تم اإلعالن عن الموازنة الجديدة 
مع مخصصات للشركات بقيمة ٧٢5 مليون ريال ُعماني للعام، وهو ما يمثل إرتفاعًا بنسبة 83-84% خالل العام ٢٠١٧م. وسيعمل 
تخفيض القيود على أسعار الوقود باإلضافة إلى المحادثات األخيرة التي جرت بين الدول األعضاء وغير األعضاء في منظمة 
أوبك حول خفض إنتاج النفط على تحقيق نتائج إيجابية على اإلقتصاد الوطني على المدى الطويل. وعلى الرغم من ذلك، فقد 

تم مراجعة سياسة دعم الوقود لتلبية إحتياجات مختلف القطاعات الرئيسية في العام ٢٠١8م.

وكانت الحكومة قد كشفت في خطتها الخمسية األخيرة عن عزمها تخفيض نسبة مساهمة األنشطة النفطية في الناتج المحلي 
اإلجمالي، من خالل التركيز على قطاعات التصنيع )الصناعات التحويلية(، والتعدين، والنقل والسياحة، ونتيجة لذلك يتوقع أن 
ينمو اإلقتصاد الُعماني بنسبة تزيد على 3% في العام ٢٠١8م بعد تحقيق معدل نمو ثابت بنحو غير المتوقع في العام ٢٠١٧م.

المحورية  األهمية  ذات  األداء  مؤشرات  مع  الجديدة  والمنتجات  الخدمات  إلى  ٢٠١8م  لعام  بنك صحار  إستراتيجيته  وستتطرق 
في مختلف العمليات المصرفية، عالوة على مناقشتها لنمو القطاعات غير النفطية، والتي ستعود بالنفع على قطاع التجزئة 
المصرفية وقطاع الخدمات المصرفية للشركات، بهدف تحقيق نتائج أفضل وفرص واعدة ضمن هذه القطاعات. وعلى الرغم 
من التحديات المتنامية للقطاع المصرفي والتنافسية العالية، فقد واصل البنك جهوده في تنويع مصادر الدخل وزيادة حصته 

السوقية.

الزبائن واإلبتكار  التركيز على  وفي إطار اإلستراتيجية التي ينتهجها البنك وجهوده المستمرة، فقد تركزت أهدافه الحالية على 
أجل مواصلة  كفاءتها، وذلك من  الخدمات من حيث  الحديثة وتحسين  التكنولوجيات  بتوظيف  يتعلق  ما  وتحديدًا في  الرقمي 
التطور بما يتجاوز المعايير السائدة واإلنتقال بها إلى مستويات أكثر تقدمًا، خاصة في ظل تطبيق أحدث التكنولوجيات واإلعتماد 
عليها بما يضمن تبسيط عملية تقديم الخدمات وزيادة الكفاءة واإلرتقاء بعمليات دراسة وتطوير المنتجات، وهو األمر الذي ال 

يزال يحتل أهمية قصوى لدى البنك.

هذا وقد عمل البنك خالل العام ٢٠١٧م على مضاعفة جهوده الرامية لتحقيق هدفه طويل المدى والمتمحور حول إحداث التحول 
الرقمي، والذي كان الدافع وراء تفعيل العديد من المبادرات وبذل اإلستثمارات. ويتوقع بنك صحار تنفيذ العديد من البرامج 
والمبادرات التي ستتيح له تقديم خدمات مصرفية عالمية، وذلك على مدار الساعة وطيلة أيام األسبوع في جميع فروعه وعبر 
قنواته المختلفة من خالل إتمام المعامالت وتقديم الخدمات إلكترونيًا. ومع تركيزه على التحول الرقمي، واصل البنك تعزيزه 
وتحديثه الشامل ألداء شبكة فروعه في العام ٢٠١٧م، مع تطبيقه لنموذج موحد ومستدام للخدمات، ما أسهم في تعزيز قنواته 
المعامالت  خدمات  لدعم  الهادفة  والمبادرات  البرامج  تنفيذ  يواصل  البنك  يزال  وال  فاعل.  تشغيلي  ألداء  وتحقيقه  المتعددة 
وقت  مع  الحديثة  التكنولوجيا  على  وباإلعتماد  إلكترونيًا  والقروض  الحسابات  فيها  بما  لهم  الخدمات  وتقديم  للزبائن  الرقمية 

إستجابة أسرع.

وتماشيًا مع تطلعاته الخاصة بالتحول الرقمي، وباإلستفادة من منصاته اإللكترونية القائمة والخاصة بعملياته المصرفية وبتفاعله 
مع أصحاب العالقة، قام البنك بمواصلة العمل ضمن إستراتيجيته المتكاملة، والتي يقوم معها بتحديد مختلف الفرص المتاحة 
لتقديم المزيد من المنتجات والخدمات المتميزة، باإلضافة لتعزيز قنوات ونقاط التواصل المباشر لتقديم المنتجات والخدمات 
من خاللها، مع الحفاظ على الميزة السعرية التنافسية. ومع تركيزه على التحول الرقمي، فإن البنك يحرص على اإلستفادة من 

قنوات التواصل المختلفة لتفهم إحتياجات الزبائن من أجل تحسين مستوى خدماته وتقديمها في أسرع وقت ممكن.

الخدمات  على  الكبيرة  التحسينات  بإدخال  تضاهى،  ال  مصرفية  تجربة  الزبائن  لمنح  الرامية  خططه  ضمن  البنك  قام  وقد  هذا 
المقدمة سواء في الفروع أو عبر المنصات الرقمية المختلفة، وذلك في ظل مواصلة تطوير أنظمته المصرفية األساسية، إلى 
جانب عمله على تقديم مجموعة متكاملة وواسعة من المنتجات والخدمات وتوسيع شبكة فروعه وأجهزة الصراف اآللي التابعة 
له والمتنامية، معززًا بذلك كفاءته التشغيلية التي أسهمت بإثراء تجربة الزبائن، في الوقت الذي أسهمت فيه برامجه للتحول 
الداخلي )الرقمي( والقائمة على التحديث التكنولوجي المستمر في تأمين مكانة أكثر تقدمًا له في السوق، وإرساء معايير جديدة 

من التنافسية عبر عملياته اإلستراتيجية.

ويواصل قسم الخدمات المصرفية للمؤسسات في البنك تولي دوره الهام لضمان النمو واإلستدامة باعتباره القطاع األهم 
بناء  على  بنك صحار  ركز  كما  السلطنة.  األساسية في  البنية  لمشاريع  جديدة  توفير فرص  على  يحرص  البنك، حيث  لعمليات 
وتوطيد العالقات القوية التي تجمعه مع العديد من القطاعات، إلى جانب تعزيز شراكاته العديد من الزبائن الجدد خارج السلطنة، 
مساهمًا عبرها في عدد من المشاريع الكبيرة والمتوسطة. هذا وقد قام البنك في العام ٢٠١٧م بإثراء سلسلة من اإلتفاقيات 
التي تربطه مع عدد من القطاعات ال سيما قطاع الضيافة الذي حرص على دعم مختلف إستثماراته، خاصة تلك المتعلقة بتطوير 
المختلفة في قطاعي  المشاريع  تمويل  مجال  الخاصة في  اإلستثمارات  دعم  جانب  إلى  هذا  الرئيسية،  السياحيه  المنتجعات 

التعليم والرعاية الصحية.

وسيواصل بنك صحار جهوده الرامية لتعزيز محفظته اإلستثمارية، ووضع بصمته اإليجابية الناتجة عن تأثيرات أعماله على مختلف 
القطاعات في السوق. ومن خالل مواصلة التركيز القوي على قطاع التجزئة المصرفية بما يتماشى مع الفرصة اإلقتصادية 
المتاحة وديناميكية السوق، ومع العمل على مواءمة متطلبات الزبائن، سيكون البنك قادرًا على توسيع نطاق أعماله وتجاوز 
التوقعات، وذلك من خالل اإلعتماد على نهج يتماشى مع تطلعاته الرامية لتقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات في 

القطاع المصرفي.
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ودعمًا منه ألولويات أجندة التنمية الوطنية عبر مختلف عملياته، يتطلع بنك صحار لتحقيق نسب أعلى من النمو والربح  المستمر، 
للمؤسسات  الدعم  من  المزيد  صحار  بنك  سيقدم  السياق،  هذا  وفي  التنافسية.  القدرة  لزيادة  الرامي  نهجه  على  باإلعتماد 
الحكومية مع التركيز على دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي باتت تعد ركيزة أساسية إلقتصاديات السلطنة. ومن 
الزبائن ضمن  المصرفية وخدمة  بالتجزئة  المحدد والمتعلق  أعماله  بنود جدول  تنفيذ  لبيئة األعمال، وعبر  المستمر  خالل رصده 
قطاعاتهم، يتوقع البنك ظهور المزيد من الفرص الجديدة التي ستتاح أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما سيثري مشهد 
األعمال التجارية المحلية وبالتالي رفد اإلقتصاد الوطني. ومع ما يقدمه البنك من دورات تدريبية إستراتيجية، فإنه يبرهن على 
إلتزامه الراسخ تجاه تحقيق اإلستدامة، ما يعزز سبل النمو وإمكانات وأواصر الشراكة مع الشركات المحلية، والزبائن والمستثمرين 

على حد سواء.

الخدمات المصرفية للمؤسسات
إيجابي على  تأثير  التي لها  المختلفة والمتنوعة للشركات  تلبية المتطلبات  تعمل وحدة الخدمات المصرفية للمؤسسات على 
اإلقتصاد المحلي، األمر الذي إنعكس في أدائها على صعيد تلبية إحتياجات الشرائح المختلفة من الزبائن والتركيز على األنشطة 

التجارية المحلية للشركات، إلى جانب قطاع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

وتنضوي تحت وحدة الخدمات المصرفية للمؤسسات ثمانية وحدات رئيسية:

الخدمات المصرفية للشركات الكبيرة  •

الخدمات المصرفية للشركات المتوسطة  •

الخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  •

مجموعة المؤسسات المالية والبنوك المراسلة  •

التجارة الخارجية  •

اإلستثمار  •

إدارة الثروات  •

المبيعات والمنتجات المصرفية الخاصة بالشركات والمؤسسات  •

وكجزء  الزبائن،  مختلف شرائح  إحتياجات  تلبي  ومنتجات مصرفية  خدمات  المختلفة  الوحدات  هذه  بنك صحار من خالل  ويقدم 
مجال  بخبرات في  يتمتع  كادر  توظيف  على  للمؤسسات  المصرفية   الخدمات  وحدة  عملت  الموارد،  لتطوير  إستراتيجيتها  من 
األعمال تمتد لسنوات طويلة، وعلى دراية تامة بوضع السوق ومتطلبات الزبائن، ويتمتعون أيضًا بالمهارات في تقديم خدمات 
أداء  من  يمكنها  بما  تقدمها  التي  والخدمات  الوحدة  تشكيل  تم  وقد  المالية.  إحتياجاتها  مع  يتناسب  بما  للشركات  اإلستشارة 
مهامها بكفاءة في دعم الشركات وتطويرها خالل المراحل المختلفة لنمو الشركة ، بدءًا من تقديم اإلرشاد للمؤسسات الصغيرة 
وإنتقالها إلى قطاع الشركات الناشئة، ثم المتوسطة، وصواًل إلى مستوى الشركات الكبيرة؛ كما أثبتت الوحدة قدرتها على توفير 
الدعم المناسب للمشاريع الكبيرة التي تحتاج إلى تمويل مشترك. حيث نجحت وحدة الخدمات المصرفية للمؤسسات منذ إنشائها 
في كسب ثقة الزبائن من خالل تميزها في إنجاز المعامالت بوقت قياسي، والتركيز على جميع إحتياجات الفئات المختلفة من 
الزبائن، وتقديم اإلستشارة للشركات، عالوة على ذلك تميزت الوحدة بتقديمها خدمات ومنتجات وحلول مصرفية تم تصميمها 

خصيصًا لتلبي إحتياجات الشركة من أجل ضمان تسهيل سير عملها بدون أية عوائق فيما يتعلق بالخدمات المصرفية.

ونتيجة لذلك كانت النتائج المالية للوحدة في العام ٢٠١٧م دلياًل إيجابيًا على أدائها المتميز، حيث بلغ حجم األصول ١.٠6٧ مليار 
ريال عماني، وبلغت قيمة التسهيالت اإلئتمانية غير الممولة 43٠ مليون ريال عماني، كما بلغت أرباح القطاع ٢4.956 مليون 
ريال عماني، ما ساهم في جزء كبير من األرباح اإلجمالية للبنك. وتتلخص إنجازات الوحدات الواقعة تحت مظلة وحدة الخدمات 

المصرفية للمؤسسات والشركات على النحو التالي: 

وحدة الخدمات المصرفية للشركات الكبيرة
شهدت الخدمات المصرفية للشركات ببنك صحار نموًا مستمرًا منذ إنشائها، حيث يعد البنك أحد رواد المصارف المحلية في تلبية 
اإلحتياجات المالية المتخصصة وتوفير الخدمات والحلول المتطورة للشركات الكبرى العاملة في قطاعات النفط والغاز، ومشاريع 
البنية األساسية، التجزئة، والتعدين، وغيرها الكثير من المشاريع األساسية لإلقتصاد الوطني. وتماشيًا مع التوجهات الحالية 
للحكومة، قام بنك صحار بتقديم دعم كبير لمشاريع قطاع الضيافة ذات القيمة المضافة، وقطاع الصحة، فضاًل عن دعم عدد من 

الجامعات والكليات الخاصة ومؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان.

يتبعونه  الذي  اإلستباقي  والنهج  وإخالصهم،  موظفيه  تفاني  إلى  صحار  بنك  يحققها  التي  اإلنجازات  في  الفضل  ويعود 
إلكتشاف اإلحتياجات المالية للشركات الكبرى. حيث حرص البنك على تطوير مهارات موظفيه عبر البرامج التدريبية الحديثة والتطوير 
المستمر، إلى جانب الخبرات العملية للموظفين. ونتيجة لذلك إستطاع البنك تطوير معرفة ومهارات موظفي الوحدة والذي يعد 
معظمهم من العمانيين األكفاء حيث مكنتهم من تقديم اإلستشارة الرائدة على مستوى السوق لزبائن البنك، مع التركيز على 
تطوير القطاعات المختلفة لإلقتصاد، وسيواصل البنك في عام ٢٠١8م تعزيز جهوده لدعم القطاعات الرئيسية األخرى مثل قطاع 
النفط والغاز، مشاريع البنية األساسية، المشاريع الحكومية، قطاع السياحة، قطاع الصحة، وقطاع التعليم، مع التركيز على دعم 

جهود التنويع اإلقتصادي في القطاعات غير النفطية.

وقد قام بنك صحار بتمويل عدد من مشاريع التوسعة للمرافق والمؤسسات التعليمية، فضال عن عدد من المشاريع الصناعية 
ذات األهمية اإلقتصادية الكبرى. وتشمل إستراتيجية الوحدة توسيع نطاق خدماتها في كل من صحار وصاللة حيث القت هذه 

الخدمات إستحسانا كبيرا، فضال عن توسعها في الدقم، نزوى، صور، والبريمي.

وبالتنسيق مع بقية الوحدات، تقوم وحدات الخدمات المصرفية للشركات الكبرى بالتركيز على تقديم خدماتها اإلستشارية، وقد 
كانت ردود األفعال حول هذا التوجه مشجعة بفضل المستوى الجيد لرضا الزبائن عن الخدمات المقدمة، باإلضافة إلى الصورة 

المعززة لبنك صحار كمؤسسة تقدم خدمات ذات جودة عالية على مدى السنوات الماضية للبنك.

وحدة الخدمات المصرفية للشركات المتوسطة
أنشئت وحدة الخدمات المصرفية للشركات المتوسطة بهدف تلبية اإلحتياجات المصرفية لقطاع الشركات متوسطة الحجم التي 
تتعامل مع بنك صحار وال تصنف ضمن الشركات الكبيرة، ولكن لديها إحتياجات مالية خاصة مثل المعامالت المالية المنتظمة. 
ويمتلك فريق الخدمات المصرفية للشركات المتوسطة المهارات الالزمة لتلبية إحتياجات القطاعات المختلفة مثل قطاع النفط 
والغاز، والضيافة، والتطوير العقاري، والتعليم، وقطاع التجزئة، والمقاوالت. وإستطاعت هذه الوحدة أن تحقق نجاحات بارزة في 

العام ٢٠١٧م تتمثل في تلبية إحتياجات العديد من الشركات العاملة في القطاعات المختلفة.

 وإستطاع البنك من خالل هذه الوحدة أن يركز على توسيع نطاق المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة لزبائنه من الشركات 
من  المؤهلين  العمانيين  من  يعد معظمهم  والذين  المحترفين  المستشارين  من  فريق  تضم  التي  الوحدة  وتعد  المتوسطة، 
ذوي الخبرة على أتم اإلستعداد لإلستفادة من تضافر الجهود من العمليات المشتركة من الوحدات األخرى للخدمات المصرفية 

للشركات مثل وحدة الخدمات المصرفية للشركات الكبيرة ووحدة الخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 

الفرعيين  المقاولين  جانب  إلى  المتوسطة  الشركات  إستباقي  بشكل  المتوسطة  للشركات  المصرفية  الخدمات  وحدة  تدعم 
وتجار للقطاعات اإلقتصادية الرئيسية مثل النفط والغاز، وشركات المقاوالت، وشركات التجارة والمقاولين الفرعيين المرتبطين 
الوحدة بشكل  البنية األساسية، باإلضافة إلى جهات أخرى معروفة وذات سمعة في السوق، وينعكس عمل هذه  بمشاريع 
إيجابي على صعيد زيادة فرص العمل للعمانيين في القطاعات اإلقتصادية المنتجة. كما أن وحدة الخدمات المصرفية للشركات 
المتوسطة تنظم بشكل دوري ندوات وورش عمل ألصحاب األعمال لتمكينهم من البدء في مشاريعهم التجارية، والتي تحظى 

بدعم فّعال من البنك .

وتعد  للبنك،  القروض  وتنويع محفظة  الزبائن  قاعدة  توسعة  على  المتوسطة  للشركات  المصرفية  الخدمات  وحدة  تعمل  كما 
مع  إحتياجاتهم،  تلبي  التي  الشاملة  بالخدمات  تزويدهم  على  باستمرار  تعمل  حيث  زبائنها،  مع  عمل  كشريك  نفسها  الوحدة 
مشاركة خبرتها ومعرفتها، مع منتجات وحلول مصرفية مصممة خصيصا لهذا القطاع. وفي الحقيقة ورغم األوضاع اإلقتصادية 
الحالية، فقد أظهرت الوحدة أداًء جّيًدا ونموًا في محفظة أصولها خالل العام الماضي. وتهدف هذه الوحدة إلى تعزيز حضورها 
في السوق، خاصة في المناطق التي تقع خارج محافظة مسقط. كما تهدف أيضا إلى توسيع نطاق عملها وتقديم الخدمات 

والمنتجات المتخصصة للزبائن الحاليين والمحتملين في جميع أنحاء السلطنة.

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
تركز وحدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البنك بشكل أساسي على تعريف قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
بالخدمات والمنتجات المصرفية وكيف يمكن اإلستفادة منها حسب طبيعة نشاط كل مؤسسة، كما تعمل هذه الوحدة على تقديم 
الخدمات اإلستشارية للمؤسسات الجديدة والناشئة في السلطنة، وقد إستطاعت بالفعل أن تبرز في هذا القطاع وأن تحظى 
بثقة المؤسسات بشكل كبير، حيث يواصل بنك صحار من خالل الوحدة تطبيق توجيهات الحكومة الرامية إلى تقليل اإلعتماد على 
قطاع النفط والغاز والتركيز على  القطاعات اإلقتصادية األخرى وبالتحديد قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وفي عام 
٢٠١٧م، عملت وحدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتكون الشريك األمثل للشركات الناشئة في النواحي المصرفية، وتوفير 
الحلول األفضل لهم إلطالق أعمالهم، فضاًل عن تدريبهم على المخاطر التي قد تواجه األعمال التجارية وكيفية التنبؤ بها مبكرًا 
عبر إطالعهم وتنبيههم على عالمات اإلنذار المبكرة  وبالتالي تالفي األضرار المالية وغيرها. كما عمل فريق هذه الوحدة على 
تعزيز »نهج محطة مصرفية واحدة« الذي يلبي كافة إحتياجات زبائن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عبر تعريفهم بمختلف 
المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك والتي تلبي كافة متطلبات أعمالهم المصرفيه والمالية. تتوافر خدمات وحدة الخدمات 

المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كافة فروع بنك صحار.

وفي العام ٢٠١٧م، قام بنك صحار بمشاركة ودعم العديد من المشاريع والمبادرات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوجت 
هذه الجهود بتكريم البنك بجائزة مقدمة من مجموعة شركات الزبير تقديرًا لمساهماته و إنجازاته 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 محفظة هذا القطاع، وقد إستمرت الوحدة بالتوسع بانضمام عدد من الموظفين العمانيين من أصحاب الخبرة والمهارات 
المتقدمة فضاًل عن تقديم مجموعة واسعة من المنتجات بما فيها تمويل رأس المال، والمشاريع، واألصول، باإلضافة إلى 

خدمة خصم الفواتير وإدارة االئتمان. 
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التجارة الخارجية
يفخر فريق وحدة التجارة الخارجية ببنك صحار بكونه من أفضل الوحدات في اإلستجابة لمتطلبات وتطلعات الزبائن على مستوى 
السلطنة، حيث يقوم الفريق باإلهتمام بكل خدمات التمويل مثل التمويل مقابل إيصال أمانة، وخصم الفواتير، وكذلك الخدمات 
التي ال تعتمد على التمويل المباشر مثل خطابات اإلئتمان وخطابات الكفاءة المصرفية، وتتوفر هذه الخدمات للعمليات التقليدية 
للزبائن من الشركات، إلى جانب مشاريعهم وإحتياجاتهم لإلستثمار الرأسمالي، كما يوجد نظام مستقل يقدم الخدمات ذاتها 

لزبائن صحار اإلسالمي – نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار. 

كما أن دور وحدة التجارة الخارجية ال يقف عند تقديم الحلول التمويلية فحسب، بل يمتد لتقديم اإلستشارات للشركات في هيكلة 
المنتجات التجارية مثل خطابات اإلئتمان، وخطابات الضمان واإلتفاقيات التجارية الدقيقة. وتماشيًا مع رؤية الحكومة في تعزيز 
والمعادن،  الخام،  المواد  العالية مثل  القيمة  ذات  الصادرات  التعامل مع  الوحدة  بإمكان  النفطية،  غير  القطاعات  نمو صادرات 

والمنتجات الصيدالنية، وغيرها من المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة.

ومع وجود فريق متخصص يملك خبرة عالية، تقدم الوحدة للزبائن مجموعة متكاملة من منتجات وخدمات التمويل التجاري الدولية، 
وباإلضافة إلى المعرفة الكاملة والخبرة العالية وسرعة اإلستجابة، تستفيد الوحدة من عالقات التعاون الجيدة لبنك صحار مع عدد 
كبير من البنوك العالمية، بحيث تمكن زبائنها من تيسير أعمالهم في مختلف دول العالم، مع القدرة على إتخاذ الترتيبات الالزمة 

لتعزيز خطابات اإلئتمان المعتمدة، وإصدار خطابات الضمان بأسعار تنافسية جدًا.

الخدمات  وجودة  نوعية  تطوير  وبالتالي  الخارجية،  التجارة  بمنتجات  يتعلق  فيما  الموظفين  مهارات  تحسين مستويات  وبهدف 
المتوفرة، تتعامل وحدة التجارة الخارجية بانتظام مع مركز التعلم والتطوير التابع للبنك،  حيث يتم تزويد مدراء العالقات ومدراء 
تقوم  كما  المتبعة.  العالمية  الممارسات  أفضل  حول  الضرورية  والمعلومات  الالزم  بالتدريب  البنك  في  والموظفين  الفروع 
الوحدة بإقامة ورشات عمل تدريبية في مقر عمل الزبائن بشكل مستمر للتوعية بالتجارة المحلية والدولية، والقوانين الموحدة، 
التجارة  وحدة  وتشارك  تنظم  ذلك،  إلى  باإلضافة  والخاص.  العام  القطاعين  الورشات  هذه  وتغطي  المصرفية،  والممارسات 

الخارجية في عدة ندوات ومعارض تجارية في السلطنة وخارجها.

التجارية في مقر  للموردين من خالل إنشاء مكتب خاص لألعمال  المتخصصة  الخدمات  لتوفير  التجاري  التمويل  وتخطط وحدة 
الشركات نفسها، وستتمكن الوحدة من خالل هذا المكتب المخصص لها من مراجعة المستندات وتقديم الدعم الفني الالزم 
عالوة على الخدمات اإلستشارية للزبائن بشكل فوري. هذا وستتمكن وحدة التجارة الخارجية من تقديم الدعم الالزم لزبائنها مع 
تأمين الصفقات التجارية في مختلف األسواق حول العالم حيث يعد البنك عضوًا في الهيئة العامة لترويج اإلستثمار وتنمية 

الصادرات »إثراء«، باإلضافة إلى توقيعه لمذكرة تفاهم مع وكالة ضمان إئتمان الصادرات العمانية )كريدت عمان(.

وحدة اإلستثمار
يتولى فريق اإلستثمار إدارة محفظة أمالك البنك والتي من شأنها تحقيق عوائد مجزية للمساهمين من خالل اإلستثمار في 
األسهم والسندات ضمن إطار األسس الموضوعة من البنك المركزي العماني. وتدار هذه اإلستثمارات بعناية حيث يتم دراستها 
كميا ونوعيا وإئتمانيا. وتتمثل اإلستراتيجية اإلستثمارية في توفير عائدات عالية ذات مخاطر منخفضة، وينصب التركيز على تنويع 
تدفق الدخل عن طريق اإلستثمار في األوراق المالية ذات الدخل الثابت وفئات األصول األقل إرتباطا. وعلى الرغم من التحديات 

السوقية الصعبة، تمكنت الوحدة من تحصيل دخل ثابت والحد من الخسائر.

مجموعة المؤسسات المالية والبنوك المراسلة
إستمرت مجموعة المؤسسات المالية بتقديم الدعم للبنك مع نمو شبكة البنوك األجنبية التي يرتبط معها بنك صحار بعالقات 
مصرفية، حيث قامت هذه الوحدة ببحث أوجه التعاون مع عدد من البنوك األخرى حول العالم لتعزيز عمليات التحويالت المالية 
والتجارة والخزينة والتمويل المشترك لألعمال والقروض المشتركة لبنك صحار وصحار اإلسالمي -النافذة اإلسالمية لبنك صحار-

.

كما عملت على تعزيز إلتزامها بـقوانين )FATCA(، وقانون مكافحة غسيل األموال )AML( وبرنامج تعرف على زبونك )KYC( للتأكد 
من مراعاة كافة القوانين ذات الصلة والتي تعتبرها المجموعة في غاية األهمية.

هذا وعملت مجموعة المؤسسات المالية والبنوك المراسلة والتي تعد جزء من وحدة الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات 
بشكل وثيق مع وحدة الخزينة، حيث تمكنت من الحصول على مبلغ 3٠٠ مليون دوالر أمريكي كقرض مشترك لمدة 3 سنوات في 
ديسمبر ٢٠١٧م، وهي بذلك ُتعد أحد أذرع التنويع في مصادر التمويل اإلستراتيجي للبنك، وسوف تستمر المجموعة في أدائها 

لعملها الذي يركز على إيجاد مصادر تمويل أخرى ذات تكلفة منخفضة من األسواق الدولية.

وتستمر المجموعة واإلدارة العليا للبنك في الحصول على التصنيفات المالية العالمية، حيث حصل البنك في ديسمبر ٢٠١٧م 
على تصنيف درجة اإلئتمان Baa3/Prime-3 )تصنيف ودائع العملة المحلية واألجنبية طويلة وقصيرة األجل( من وكالة التصنيف 
المالية مودي. هذا التصنيف الجديد إلى جانب التصنيف المالي العالمي  »فيتش«، سيعمل على زيادة تنويع وتعزيز التعامالت 

الملتزم بها من قبل المصارف العالمية ، األمر الذي يعد حيويًا إلدارة األصول واإللتزامات المالية التابعة للبنك.

عالوة على ذلك، تمكنت مجموعة المؤسسات المالية في الربع األخير من عام ٢٠١٧م، من الحصول على حساب تجاري للسلع 
العالمية، وإغالق اول ودائعها الهيكلية لمدة سنة واحدة. هذا باإلضافة إلى حصول البنك على تعامالت تجارية جديدة وودائع 

محتملة لعام ٢٠١8م.

وتواصل مجموعة المؤسسات المالية العمل مع البنوك القائمة والجديدة لفتح أسواق جديدة لدعم زبائن البنك وتعزيز الصادرات 
العمانية. كما واصلت مجموعة المؤسسات المالية تعزيز أداء محفظتها الخاصة بالدخل عبر عدد من األصول الممولة بقروض 
مشتركة للبنوك األجنبية، هذه المحفظة تعمل بشكل إيجابي وربحي وبمستوى مخاطرة منخفضة، وسيكون التركيز في العام 
القادم نحو تعزيز هذه المحفظة بمصادر جديدة للدخل من المؤسسات المالية العالمية ضمن إطار عمل محدود المخاطر، كما 
ستقوم المجموعة في عام ٢٠١8م بإستكشاف فرص التوّسع في األسواق الجديدة الناشئة والمتقدمة بما يتوافق مع الخطط 

اإلستثمارية الحالية للسلطنة.

وحدة إدارة الثروات
تسعى وحدة إدارة الثروات إلى تقديم مجموعة من الحلول اإلستثمارية لتلبية إحتياجات الزبائن من أصحاب الحسابات المصرفية 
الخاصة، وتهدف وحدة إدارة الثروات من خالل تقييم المخاطر والسيولة والعوائد لخلق ثروة مستدامة على المدى الطويل للزبائن.

وتقدم الوحدة إمكانية وصول الزبائن إلى األسهم والسندات في األسواق العالمية من خالل منصة آمنة وفعالة. وتعمل الوحدة 
الصناديق اإلستثمارية  تتعامل مع مجموعة من  إذ  المحليين،  للمستثمرين  الجذابة  الدولية  الفرص اإلستثمارية  إكتشاف  على 
بحيث  األخرى،  اإلستثمارية  المجاالت  من  وغيرها  الصناعية  والقطاعات  األصول،  من  مختلفة  أنواع  في  تعمل  التي  العالمية 

تتوافق مع إحتياجات الزبائن الخاصة فيما يتعلق بالمخاطر والعوائد والسيولة والمدة الزمنية لإلستثمار.

وبإعتبارها من أهم الجهات لإلستثمار المصرفي في البنك، تعمل وحدة إدارة الثروات ضمن أعلى معايير المهنية والشفافية، 
حيث تم تطبيق حلول برمجية متقدمة لتعزيز قدراتها على التواصل الفعال وتقديم التقارير الدورية لزبائنها لضمان هذه المعايير.

وحدة المبيعات والمنتجات المصرفية للشركات
يدرك بنك صحار أهمية المعامالت الالورقية لزبائنه من الشركات والمؤسسات لتوفير أكبر قدر من الوقت الذي يستهلكه الزبون 
في زيارة البنك وإتمام المعامالت المصرفية المختلفة، ولذلك فإن بنك صحار يوفر حلواًل آلية شاملة لزبائنه من مكاتبهم. وبعد 
دراسة متعمقة، تعامل البنك مع شركة كبيرة في مجال البرمجيات وتملك خبرة سابقة في تطبيق نظام آلي شامل وآمن لعدد 
من البنوك المركزية والذي يعد العصب المحرك لنظام المدفوعات المستخدم في كافة أرجاء البالد. وطور البنك بفضل خبراته 
وتجاربه نظاًما يشمل تقنيات RTGS  لعمليات السداد المحلية والدولية، فضاًل عن أنظمة الرواتب وإجراءات الشيكات اإللكترونية 
عن ُبعد، باإلضافة لعدد من الخدمات األخرى. ويتم إستخدام هذا النظام والمسمى »نظام الدفع اإللكتروني عن ُبعد« حالًيا من 
قبل عدة شركات من زبائن بنك صحار والتي تشمل شركات التأجير وشركات التمويل وشركات المجموعة الواحدة والعديد من 

الوحدات الحكومية.

باإلضافة إلى ذلك، يقدم نظام الدفع اإللكتروني عن ُبعد للشركات قيمة مضافة لعملياتها المصرفية. حيث يوفر البنك ومن 
الخاصة،  مكاتبهم  من  صحار  بنك  خدمات  إلى  والمشفر  األمن  النظام  عبر  الدخول  خاصية  الشركات  من  لزبائنه  النظام  خالل 
البنك إلنجاز  وإلى  التنقل من  المستغرق في  للوقت  فيها وإستغالاًل  أكبر  وتحّكًما  أطول إلجراء معامالتهم،  فترة  مايمنحهم 
المعامالت بشكل مباشر، كما يمّكنهم من الحصول على بيانات عديدة حول حساباتهم ويساعدهم على خفض التكاليف، بشكل 

أمن وسهل.

وقد تقبلت العديد من الشركات والجهات الحكومية نظام الدفع اإللكتروني عن بعد بشكل ناجح. ومن خالل هذا النظام، يمكن 
للزبون أن يقوم بترتيب جدول السداد، والتدقيق النقدي، ومتابعة نشاط الحساب، والتعامل بالعمالت األجنبية، وسداد الفواتير، 
والدخول الفوري لحساباتهم. كما يساعد النظام على تعزيز الفعالية بشكل كبير في إدارة األموال والتسوية ونظام المعلومات 
اإلدارية والتوقف عن إستخدام األوراق بشكل تام تقريًبا. كما توفر التكنولوجيا جميع سبل التحكم والحماية الضرورية لضمان 

عمليات آمنة من المخاطر التقنية.

وإمتداًدا لسعي بنك صحار لتلبية إحتياجات زبائنه من الشركات والمؤسسات وتوفير الحلول المالية الشاملة لهم، يستمر البنك 
المستقبل  الخارجية في  التجارة  نموذج  جاهزة إلدخال  توجد خطط  كما  بعد،  اإللكتروني عن  للدفع  في تطوير وتحسين نظامه 

القريب ونظام الرواتب الجديد في نظام الدفع اإللكتروني عن بعد.

الخدمات المصرفية للمؤسسات الحكومية والقطاع العام 
خصص بنك صحار وحدة خاصة لتلبية متطلبات المؤسسات الحكومية وإحتياجاتهم المصرفية المتنوعة، كما أنها تضمن سرعة 

الموافقة على عمليات اإلئتمان، فضال عن تقديم الخدمات المتكاملة لهذه الفئة من زبائن البنك.

وحظيت إستراتيجية البنك في إنشاء وحدة متخصصة لتلبية اإلحتياجات المصرفية لهذا القطاع الهام بتقدير واسع من قبل معظم 
مؤسسات القطاع العام وأقسام الوحدات الحكومية والتي ترتبط مع بنك صحار، وبإمكان الوحدة وفي أي وقت التعاون مع 
البنوك المحلية الرائدة في السلطنة من أجل الحصول على القروض المشتركة لتمويل متطلبات المشاريع الكبيرة ذات األهمية 

الوطنية في قطاعات مثل الشحن، والنفط والغاز، وقطاع الضيافة وغيرها، متضمنة المشاريع الضخمة مثل مصفاة ُعمان.

ومن المهام األساسية لوحدة المؤسسات الحكومية مسؤولية تسويق وإدارة األصول والمسؤولية المالية للوحدات الحكومية 
مثل الوزارات وغيرها من المكاتب الملحقة بها، أما وحدة القطاع العام فهي تتعامل مع الشركات التي تمتلك الحكومة نسبة %5١ 

أو أكثر من أسهمها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
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وتشمل الخدمات التي يقدمها البنك للزبائن ضمن هذه الفئة التحويالت المالية وتمويل التجارة، والبطاقات اإلئتمانية للشركات، 
ومنتجات التجزئة والخدمات المصرفية للمؤسسات ، كما تعمل الوحدة بشكل وثيق مع الوحدات األخرى في البنك وباألخص 
قسم التجزئة المصرفية، وذلك لتقديم الخدمات والحلول المصممة خصيصًا للمؤسسات الحكومية. وذلك من خالل الدمج بين 
التجزئة المصرفية وعروض الخدمات المصرفية حيث أن الوحدة مجهزة تماما لتلبية اإلحتياجات الخاصة لهذه الجهات إلى جانب 

إحتياجات الموظفين العاملين فيها.  

وخالل عام ٢٠١٧م، واصلت وحدة الخدمات المصرفية للمؤسسات الحكومية والقطاع العام تميزها بتقديم الدعم للعديد من 
لصاحب  الرشيدة  للتوجيهات  وإستجابة  الكهرباء.  وتوزيع  الضيافة،  وقطاع  والغاز،  والنفط  الطيران،  ومنها  الرئيسية  القطاعات 
الجاللة، تسعى الوحدة خالل عام ٢٠١8م لتمويل القطاعات التي من شأنها ان تدعم إستراتيجية تنويع اإلقتصاد وخاصة في 

القطاع العام.

تمويل المشاريع واألعمال التجارية
الكبرى،  للشركات  المصرفية  الخدمات  تحت مظلة وحدة  العام ٢٠١3م  التجارية في  واألعمال  المشاريع  تمويل  تأسست وحدة 
وأصبحت وحدة مستقلة في عام ٢٠١5م. وإستطاعت الوحدة منذ إنشائها أن تؤدي  دورا كبيرا في سوق القروض المشتركة  
بعد إتمامها لمجموعة ناجحة منها، حيث نجحت في إنجاز العديد من الصفقات التمويلية المشتركة للمشاريع الكبرى والتطوير 
العقاري، والتي أدارتها مع شركاء من المصارف المحلية والخليجية. وتعمل الوحدة على تشجيع اإلستثمارات في دول الخليج 

العربي األخرى إلى جانب المشاركة في اإلقتصادات األخرى من خالل المشاركة  في الصفقات التمويلية الخارجية.

وتمتلك وحدة تمويل المشاريع واألعمال التجارية خبرة واسعة وقدرة كبيرة في إدارة وتقييم وتنفيذ القروض المشتركة للمشاريع 
المختلفة في شتى القطاعات مثل النفط والغاز، والتعدين، والثروات الباطنية المعدنية، والتطوير العقاري، والسياحة، والطاقة، 
لنفسها  تحجز  أن  الوحدة  الخاصة وغيرها. وإستطاعت  اإلقتصادية  والمناطق  الحديد،  والمطارات، وسكك  والموانئ،  والطرق، 
والناتج  اإلقتصادية  التنمية  تخدم  التي  المشاريع  للعديد من  تمويليها  المشتركة من خالل  القروض  موقعا مميزا في سوق 

المحلي اإلجمالي في السلطنة. 

وتتمتع الوحدة بثقة قاعدة واسعة من الزبائن بفضل جودة الخدمات والمنتجات التي تقدمها، باإلضافة إلى نزاهة العمليات في 
كافة تفاصيلها. كما تقدم الوحدة مجموعة شاملة من خدمات تمويل المشاريع وخاصة الكبيرة منها، كالقروض المزدوجة وضمان 

التسهيالت وخطابات اإلئتمان.

وخالل عام ٢٠١٧م، قامت الوحدة بتمويل مشروع ضخم لصناعة النسيج، وجلب اإلستثمارات األجنبية إلى السلطنة، إلى جانب 
المشاركة في تمويل مختلف المشاريع المحلية. كما شاركت في العديد من الصفقات التمويلية في دول الخليج لتنويع محفظة 

المخاطر الخاصة بها.

لتلبية  متطورة  مصرفية  وحلول  مبتكرة  تمويلية  هيكلة  وضع  إلى  السعي  في  الوحدة  ستواصل  ٢٠١8م،  عام  إلى  وبالنظر 
اإلحتياجات اإلستثمارية في السلطنة. ويرى بنك صحار إمكانيات كبيرة وفرص واعدة في مجال تمويل المشاريع، وخصوصًا بعد 
إلتزام الحكومة باستمرار اإلستثمار على البنية األساسية للبالد وإلتزامها بسياسة التنويع اإلقتصادي والتي بموجبها يركز البنك 

بدوره بتمويل مشاريع الشركات وتنويع اإلقتصاد بعيًدا عن قطاع النفط والغاز.  

اإلستثمار المصرفي
يهدف بنك صحار إلى بناء مجموعة متكاملة من خدمات االستثمار المصرفي، حيث أنشئت منصة تعمل  على تعزيز قدرات 
الوحدة والخدمات المقدمة من خاللها. ويعد بنك صحار البنك الوحيد الذي أطلق وبنجاح صندوق للتنمية في السلطنة، ويتولى 
فريق اإلستثمار في البنك المواضيع المتعلقة بالحلول واإلستشارات المالية للزبائن، ووحدة إدارة األصول، وشؤون اإلكتتاب، 
واإلستشارات المصرفية، وتسويق اإلوراق المالية غير العمانية. كما تواصل على بناء القدرات من أجل تقديم الخدمات التي 

تشمل إدارة المحافظ، والرقابة المالية، وصناديق المنتجات.

صندوق التنمية العماني 
يشهد صندوق التنمية العماني من بنك صحار نجاح عملياته حيث يتولى حاليا تمويل مشروعين باإلضافة إلى  خمسة مشاريع 
قيد اإلعداد. وإلى جانب المساهمة في نمو دخل البنك، يواصل الصندوق سعيه الحثيث في دعم تنويع اإلقتصاد العماني 
وجذب اإلستثمارات الخارجية وخلق فرص عمل، كما يبحث وبشكل دائم عن فرص اإلستثمار في المشاريع الصناعية الخضراء 

في السلطنة.

ويتولى الصندوق مهام تحديد المشروع، وتحديد الشريك المناسب، والضمان المالي لألسهم والديون، والرقابة الدورية، وإدارة 
المخارج. ويمول الصندوق مشروعين إستثماريين مختلفيين في والية صحار، وهما مشروع  صناعة الحديد والفوالذ وهو قيد 
اإلنشاء، ومشروع منتجات األلمنيوم التحويلية، وهو اآلن في مرحلة الحصول على الموافقات القانونية ويتوقع أن يبدأ العمل 

به في ٢٠١8م.

البعيد. معتمدًا في ذلك على قدرته  المدى  أرباح على  لتحقيق  الصندوق  لدى  المستثمرة  الشركات  تنمية  إلى  البنك  ويتطلع 
الوحدة  المستقبل لتوسيع محفظة منتجاته. كما تتطلع  المعّقدة وإطالق صناديق مماثلة في  المشاريع  إدارة مثل هذه  على 
إلى اإلستفادة من اإلستثمارات الخارجية والعمل على إنتاج منتجات مبتكرة في اإلسهم وصناديق المنتجات واإلصول الثابتة 

والخدمات المصرفية اإلسالمية.

الخزينة 
للحد األدنى، كما يقوم  البنك وتخفيض مخاطرها  إدارة السيولة في  الخزينة في بنك صحار بشكل أساسي على  يركز فريق 
بمراقبة أسعار الصرف والفائدة على نحو يومي، وتتضمن مهام إدارة الخزينة في البنك تقديم أفضل الخدمات والحلول المالية 
الزبائن على إدارة المخاطر المالية والحد منها إلى جانب منتجات اإلستثمار المتنوعة  ذات الفرص الواعدة والعوائد  لمساعدة 
المجزية، والتي تلبي إحتياجات ومتطلبات الزبائن الخاصة. ومع إستحداث عدد من اللوائح في كل عام، تقوم وحدة الخزينة بتطوير 
األنظمة المتعلقة مع تقديم التقارير من أجل السيطرة المطلقة على مخاطر الخزينة المختلفة بهدف أن تبقى في الطليعة دائمًا. 
وقد إستطاع بنك صحار تقديم مجموعة متميزة من منتجات اإلستثمار المبتكرة وحلول الخزينة المتميزة، وأصبح محل ثقة لزبائنه 

من الشركات والمؤسسات الحكومية مما جعله من رواد المصارف المحلية في هذا المجال. 

وتعمل الوحدة دائمًا للبحث عن أفضل الشركاء الدوليين لتسهيل عملية الدفع في الوقت المناسب، وتقليل تكاليف التمويل 
باإلضافة إلى إستمرار تطوير الخدمات، ويأتي في أولوية هذه الخدمات نظام »المدفوعات عن بعد« الذي دشن في عام ٢٠١4م 
والقى قبول العديد من الشركات الرائدة في السلطنة، ومن خالل هذا النظام يستطيع الزبائن التجاريين من جدولة المدفوعات، 
النقد، والذي  النظام بشكل كبير في فعالية إدارة  وصرف الشيكات، والوصول إلى حساباتهم بشكل فوري، كما يساعد هذا 
بدوره يلغي المعامالت الورقية، وباإلضافة إلى ذلك تسمح هذه التقنية بوضع الضوابط الالزمة لضمان نجاح العمليات دون 

أية عوائق.

وساهم إلتزام البنك الدائم بطرح منتجات متطورة وحلول تمويلية فريدة في تمكين وحدة الخزينة من تصميم مجموعة واسعة 
من الحلول المصرفية لزبائنها، حيث وجدت هذه المنتجات إقبااًل لدى الزبائن فاق التوقعات وساهم في تأصيل ثقتهم ببنك 
صحار وكفاءته وإمكانية اإلعتماد عليه بشكل كامل، كما قامت الوحدة بتطوير نظام لتعزيز قدرة البنك في السيطرة على المخاطر 
الممولة   غير  الوحدة  أعلى، وشهدت عوائد  تحقيق عوائد  لزبائنه مع  الممكنة  الخدمات  المقابل تقديم أفضل  والميزانية وفي 

واألرباح إرتفاًعا بنسبة 36.49% مع نهاية العام ٢٠١٧م مقارنة مع ٢٠١6م.

المخصصة  والسلع  المالية  المشتقات  في  متنوعة  جديدة  منتجات  تدشين  إلى  القادمة  الفترة  في  الخزينة  وحدة  وتسعى 
للشركات واألفراد من أصحاب الثروات، وقد وضع البنك خطًطا لتوسيع الوحدة، مع تعزيز موارده من الموظفين من أجل مواكبة 
إستراتيجيته للنمو، وسيتيح ذلك للوحدة تغطية المزيد من الجوانب ونطاق أكبر من الزبائن، فضاًل عن تلبية أهداف أعلى للنمو، 
كما سيوفر ذلك للوحدة سبل تطوير األدوات والعاملين فيها لإلستفادة من فرص النمو القادمة بشكل يضمن الفاعلية والكفاءة 

واإلستمرارية.

تبسيط  أجل  من  وذلك  الشركات  من  البنك  لزبائن  اإلستشاري  ودورها  السوق  في  حضورها  تعزيز  إلى  الوحدة  تسعى  كما 
اإلجراءات وتعزيز اإليرادات، كما قامت بافتتاح المزيد من الحسابات المراسلة للعمالت األجنبية التي تغطي أنواع جديدة من 

العمالت مع تركيز كبير على اليوان الصيني لتلبية توقعات الزبائن.

كما تعمل وحدة الخزينة حالًيا على تطوير المزيد من المنصات اإللكترونية واألنظمة لتسريع التواصل بين الفروع من أجل تسهيل 
تقديم الخدمات للزبائن واإلستجابة إلستفساراتهم وتلبية إحتياجاتهم، حيث بإمكان الوحدة االن طلب اسعار الفوائد من فروع 

البنك ونشرها للزبائن بشكل أسرع نتيجة للتحديث األخير لمنصة فيناكل الخزينة. 

ومع وجود هذه المنتجات والخدمات المبتكرة، سيواصل فريق الخزينة تعزيز أدائه القوي وتأمين قنوات إستثمارية جديدة وتوفير 
أفضل نظم الحلول المالية وأكثرها إبتكارا في السوق لزبائنه الكرام، كما سيواصل جهوده في البحث عن الفرص التجارية المربحة 

وإكتشاف األسواق الجديدة، مما سيشكل إضافة قيمة لإلستراتيجية العامة للبنك.

التجزئة المصرفية
باعتباره من الركائز األساسية للنمو المستمر لبنك صحار، يواصل قسم التجزئة المصرفية في البنك عمله على تقديم مجموعة 
الخدمة  مستويات  أعلى  وبتوفير  المصرفي  بالتميز  إلتزامه  مجسدًا  والمتكاملة،  الشاملة  المصرفية  والخدمات  المنتجات  من 
عمله  فريق  خالل  من  القسم  يساهم  اإلبتكار،  عنصر  على  إلعتماده  ونظرًا  والمالية.  المصرفية  الحلول  أفضل  مع  المترافقة 
المتفاني في تعزيز فاعلية أداء البنك وقدرته على خدمة زبائنه، ملبيًا إحتياجاتهم المصرفية وتطلعاتهم على إختالف شرائحهم.

وتتجسد سياسة بنك صحار في إلتزامه الراسخ تجاه تحقيق أعلى مستويات الرضى لدى الزبائن، كون ذلك يعتبر مؤشرًا على 
البنك التي تحكم كافة  الرئيسي لتقديم تجربة مصرفية متميزة. وتعبر هذه السياسة عن فلسفة  األداء، كما أنه يعد المفتاح 
نشاطاته، كما تقف بإستمرار وراء تطويره للمنتجات والخدمات التي تتسم بمرونتها وتصميمها لتتناسب مع احتياجات الزبائن 

ومنحهم تجربة ال تضاهى وموجهة لكل منهم على حدة بما يثري حياتهم ويضمن تميز البنك المصرفي. 

وإنطالقًا من هذا اإللتزام بالسعي الحثيث لتلبية إحتياجات الزبائن، فقد تمكن البنك خالل عام ٢٠١٧م من تحقيق تقدم كبير في ما 
يتعلق بتوسيع شبكة فروعه؛ حيث إفتتح فرعه التاسع والعشرين، في منطقة المعبيلة الجنوبية بوالية السيب، كما قام بإضافة 
5 أجهزة لشبكة أجهزة الصراف اآللي التابعة له، موزعة في مختلف مناطق السلطنة كموقع شركة النفط الُعمانية للمصافي 
عن  فضاًل  بركاء،  في  التنين  وأسواق  وصاللة،  قابوس،  السلطان  ومدينة  صحار،  والية  في  »أوربك«  البترولية  والصناعات 
منطقة دارسيت بمحافظة مسقط. وقد جاء تعزيز قنوات التواصل مع الزبائن إمتدادًا إلستراتيجية البنك الهادفة لتوسيع حضوره 
وشبكته، شاماًل توفير أجهزة اإليداع النقدي في مختلف أنحاء السلطنة، كما جاء ليعكس إلتزام البنك بتزويد زبائنه بأفضل الحلول 
المصرفية المبتكرة والمعتمدة في جميع قطاعات التجزئة المصرفية، والتي تالئم إحتياجاتهم على إختالف فئاتهم وشرائحهم 

كما تقدم لهم أعلى مستويات الراحة.
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وضمانًا لسهولة وصول الزبائن والمتعاملين مع البنك ألجهزة الصراف اآللي التابعة له، فقد تم إختيار مواقعها بعناية، كما تم 
ربطها مع شبكة أجهزة الصراف اآللي الموحدة »ُعمان نت«، وذلك لتمكين الزبائن من الوصول لحساباتهم المصرفية على مدار 
الساعة وفي كافة أرجاء السلطنة. وتمتاز أجهزة الصراف اآللي الكائنة في أي فرع من فروع البنك بوظيفة مزدوجة تمكن الزبائن 
تحويل  تقدم خدمات  األجهزة  كذلك، فإن هذه  السهل.  لإليداع  باإلضافة  النقدي،  الصرف والسحب  من اإلستفادة من خدمة 
األموال جنبًا إلى جنب مع باقة من الخدمات األساسية ألجهزة الصراف اآللي، والتي تعد إضافة قيمة للخدمات المقدمة للزبائن. 
هذا وتسمح خدمات اإليداع النقدي للزبائن بإجراء التحويالت النقدية على مدار الساعة طيلة أيام األسبوع دون الحاجة لزيارة أٍي 
من فروع البنك. ويتيح بنك صحار عبر جهازي الصراف اآللي التابعين له في واليتي البريمي وشناص الحدوديتين، خدمة السحب 
بالدرهم اإلماراتي، مما يسهل على رجال األعمال في هذه المناطق والمسافرين عبرها وزائري دولة اإلمارات العربية المتحدة 

على أساس منتظم ممن يستخدمون العملتين الُعمانية واإلماراتية.

وقد عزز بنك صحار خالل عام ٢٠١٧م محفظته من المنتجات الموجهة لقطاع التجزئة والمتميزة بكفاءتها العالية، والمعززة بباقة من 
الخدمات الغنية وذات القيمة المضافة التي قدمها كعروض القروض الشخصية، والخصومات الموسمية والحمالت الترويجية 
بأسعار  المتميزة  األجل  القصيرة  الشخصية  القروض  كبرنامج  متنوعة  خيارات  على  والخدمات  المنتجات  الخاصة. وشملت هذه 
فائدة مخفضة، وفترات وخيارات سداد طويلة األمد وميسرة. وفي سياق متصل، فقد تم تقديم العديد من الخيارات األخرى 
ذات القيمة المضافة والمتسمة بالمزايا الفريدة، ومنها على سبيل المثال عرض »المميز« لتمويل السيارات في شهر رمضان 

المبارك، والذي وفر للزبائن أسعار فائدة تفضيلية خاصة مع أسرع موافقة على منح التمويل، وذلك خالل ساعة واحدة فقط.

وخالل عام ٢٠١٧م، ركز بنك صحار جهوده نحو تمكين الشباب الُعماني من متابعة تعليمه العالي، وذلك مع برنامج »المميز« 
لخدمات التعليم، والذي يوفر الفرص لمستقبل مهني أفضل لهم ضمن قطاع التجزئة. ويتيح البرنامج قرضًا تصل قيمته إلى 
35 ألف ريال ُعماني كحد أقصى مع فترة سداد مرنة تبلغ ١٠ سنوات، إلى جانب الحصول على القرض واإلستفادة منه بسهولة 
ودون عناء. ويقدم القرض للزبائن العديد من المزايا والفوائد اإلضافية كفترة السماح تصل إلى١٢ شهرًا للخريجين الجدد خالل 

فترة بحثهم عن فرصة العمل المناسبة لهم.

وتماشيًا مع مساعيه الرامية لمواصلة تطوير وإعتماد خدمات حيوية ومالئمة لكافة إحتياجات الزبائن، وقع بنك صحار إتفاقية 
مع شركة الرؤية للتأمين، وهي شركة رائدة في تقديم خدمات التأمين لتقديم تغطية شاملة لتأمين المركبات وتأمين محتويات 
المنزل وتأمين السفر، وذلك ضمن خيارات التأمين العام التي يقدمها البنك تحت مظلة »التأمين المميز« والتي تتيح الفرصة 

للزبائن لإلستفادة من حلول تأمينية شاملة بإجراءات سهلة وميسرة ومريحة.

هذا وقد تمكن البنك خالل العام ٢٠١٧م من تحقيق المزيد من النجاحات واإلنجازات ضمن قطاع التجزئة، والتي كللها مع نجاح 
برنامج »المميز لإلدخار« الذي إستطاع الوصول بعدد الفائزين في نهاية العام إلى ١35٠ فائزًا. وكان برنامج »المميز لإلدخار« 
قد شهد في نسخة عام ٢٠١٧م أصداء إيجابية كبيرة، كما تمكن من مواصلة إستقطاب المزيد من الزبائن وتعزيز قاعدة اإلدخار 
ضمنه، حتى أعُتِبر من أكثر المنتجات التي يقدمها البنك تفضياًل ورواجًا لدى الزبائن ضمن قطاع التجزئة، وذلك نظرًا للتنوع الكبير 
في فرص الفوز من خالل السحوبات والجوائز التي قدمها، مشتملة على سحوبات كل ساعة، والسحوبات الخاصة، وسحوبات 
المحافظات، وسحوبات األطفال، باإلضافة للسحوبات العامة وسحوبات النساء. ومع التجديدات والتطويرات التي أجريت على 
نسخة برنامج »المميز لإلدخار« لعام ٢٠١٧م، قدم بنك صحار أكبر عدد من فرص الفوز مع زيادة عدد الفائزين ضمن كل فئة من 
البرامج مكافأة لزبائنه ضمن القطاع المصرفي. وعالوًة على هذه الجهود في إطار تنفيذ  فئات السحوبات، مايجعله من أكثر 
برنامج »المميز لإلدخار«، فقد حرص البنك على مواصلة عمله على ترسيخ ثقافة اإلدخار المسؤولة بين أفراد المجتمع، إلى جانب 
مواصلة عمله على إستطالع آراء الزبائن حول منتجاته وخدماته، وذلك عبر إجراء معظم السحوبات الشهرية موزعة على مختلف 

مناطق السلطنة والمواقع التي يعمل ضمنها وبحضور الزبائن الكرام، في خطوة لإللتقاء والتواصل والتفاعل المباشر معهم.

وقد كان النجاح الكبير الذي شهده البرنامج في نسخته للعام ٢٠١٧م، بمثابة برهان على إلتزام بنك صحار التام تجاه تطوير منتجاته 
بشكل مستمر، وبما يعود بالنفع على الزبائن، وبما يكافئهم على والئهم لعالمته ولمنتجاته. كذلك، فقد كان هذا النجاح مثااًل 
على منهجية البنك المتمحورة حول إيالء الزبائن إهتمامًا بالغًا، ووضعهم في صميم عملياته ونشاطاته، مع عمله على تحديد 
إحتياجاتهم الفعلية لتلبية متطلباتهم المصرفية والمالية، مقدمًا لهم خدمات ذات جودة ومبنية على خالصة سنوات من الخبرة، 
للمتطلبات  لالستجابة  الكفاءة  عالي  نظام  عبر  السرعة  أعلى مستويات  ذلك ضمن  كل  مبتكرة،  بمنتجات  تزويدهم  جانب  إلى 

واالحتياجات من أجل منحهم تجربة مصرفية متميزة.

أبرزها  البطاقات، كان من  تتعلق بمنتجات  المصرفية،  التجزئة  أخرى عبر قسم  إنجازات  آخر، فقد حقق بنك صحار  وعلى صعيد 
وأهمها إطالق بطاقة التميز االئتمانية الجديدة للنخبة »فيزا سيغنتشر«، والتي تعد إضافة مميزة لباقة البطاقات المخصصة 
لنخبة من زبائن البنك، والتي تضم البطاقة اإلئتمانية البالتينية وبطاقة التميز الماسية اإلئتمانية »إنفينيت« والتي توفر لحاملها 
تجربة مصرفية متكاملة وعروض وخدمات شخصية وباقة من المزايا اإلستثنائية والتسهيالت التي يعتبر أهمها بطاقة أولوية 
ألف صالة  أكثر من  الشخصيات مع شخصين مرافقين في  لكبار  المخصصة  الصالة  إلى  المطارات وبطاقة دخول  العبور في 
والعروض  الفاخرة  المطاعم  الخصومات في مجموعة من  العديد من  اإلستفادة من  إلى  إضافة  العالم،  المطارات حول  في 

التسويقية على مدار العام.

وتعزيزًا لهذه الميزات الحصرية، فقد حرص بنك صحار على تصميم بطاقة التميز اإلئتمانية »فيزا سيغنتشر« مع مجموعة كبيرة 
من المزايا اإلضافية األخرى لحامليها، مشتملة على الحصول على الخدمة الشخصية من خالل وحدة الخدمات المصرفية المميزة 
الضمان  المشتريات، وميزة  الطبية، وحماية  السفر، واإلستشارات  عند  المجانية  السفر  تأمين  بوليصة  جانب  إلى  البنك،  لدى 
التحقق من  اإلنترنت مع ميزة  عبر  التسوق اآلمن  إلى  البطاقة عند فقدانها، إضافة  إلتزامات على  أي  الُممدد، وحق إسترجاع 

بطاقات فيزا VBV، وغيرها الكثير.

وفي هذا المجال، لم يكتِف بنك صحار بهذه اإلنجازات والتطويرات في مجال البطاقات اإلئتمانية، بل أنه أتبع إطالق بطاقات 
التميز اإلئتمانية »فيزا سيغنتشر« بالعديد من العروض المتميزة عليها، والتي حملت في طياتها قيمة مضافة، األمر الذي إنبثق 
من حرص البنك على تعظيم اإلستفادة من كل ما يقدمه للزبائن. وعليه، فقد شهد عام ٢٠١٧م تعزيزًا كبيرًا ونشاطًا ملحوظا 
في عالم العروض الترويجية الموسمية المتميزة التي ُقدمت على البطاقات اإلئتمانية في فصل الصيف، كعرض »فيزا جميرا 
للمطاعم«، وعرض »فيزا اإلقامة في جميرا«، الذين قدما خصمًا على أكثر من ٧٠ مطعمًا ضمن سلسلة فنادق جميرا في كل 

من دولة اإلمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وجزر المالديف.

وفي إطار سعيه الدائم لتقديم المزيد من القيمة المضافة عبر العروض الترويجية الفريدة من نوعها على مختلف منتجاته بالتركيز 
على البطاقات اإلئتمانية، فقد أطلق بنك صحار عرضًا لحاملي بطاقة التميز اإلئتمانية البالتينية، »وسيغنتشر«، و«إينفنيت«، 
مكنهم معه من الحصول على ثالث أضعاف من النقاط ضمن برنامج »مكافآت المميز« عند إنفاقهم في أي مكان حول العالم 
بالعمالت األجنبية. ولمكافأة الزبائن مع هذا العرض، فقد إحتسب ثالث نقاط لحاملي أي من البطاقات التي تضمنها العرض 
لكل ٢ ريال ُعماني تم إنفاقها عن طريق إستخدام بطاقات التميز االئتمانية للدفع محليًا أو دوليًا، األمر الذي أسهم في تقديم 

تجربة تسوق مريحة ومالئمة للزبائن خالل صيف ٢٠١٧م.

وفي ما يتعلق بخدماته المصرفية المميزة، فقد واصل بنك صحار خالل عام ٢٠١٧م تقديمها لزبائنه من أصحاب حسابات الودائع  
الكبرى، والتي تم تكريس خبرات البنك عبرها في التخطيط المالي المبني على فهم اإلحتياجات، وبالتالي توفير الحلول الشاملة 
والمصممة وفقًا إلحتياجات الزبون بشكل خاص، من أجل اإليفاء بمتطلباتهم المصرفية والمعامالت المصرفية اليومية منها. 

هذه الخدمات الراقية إمتازت بما قدمته من حلول مالية مريحة، مخصصة لتعزيز وتحسين التخطيط المالي.

وضمن أعماله في مجال التجزئة المصرفية، حرص بنك صحار على تقديم خدمات خاصة للمقيمين في السلطنة، وذلك من 
خالل الوحدة المتخصصة بتلبية إحتياجاتهم المصرفية الشاملة، والتي تقدم لهم مجموعة واسعة من المنتجات الفريدة والمبتكرة 
المصممة خصيصًا لمالءمة متطلباتهم المصرفية، وباإلستفادة من الشراكات اإلستراتيجية مع قائمة من البنوك الرائدة في 

بلدانهم.

هذا وقد واصل فريق تطوير المنتجات ضمن قسم التجزئة المصرفية خالل العام ٢٠١٧م بتنفيذ المزيد من الخطوات الفّعالة 
والهادفة لضمان التحسين المستمر لتجربة الزبائن، وذلك عن طريق مواصلة تطوير المنتجات والخدمات القائمة، وطرح الجديدة 
تجربة مصرفية ال  لتقديم  الرامية  البنك  لرؤية  البنك. وتجسيدًا  لزبائن  تجربة مصرفية متميزة ومالءمة  توفير  جانب  إلى  منها، 
تضاهى تواكب التوجهات لدى الزبائن بما يتماشى مع هويته وبما يالئم إحتياجات كل منهم على حدة، فقد إستمر الفريق في 
سعيه لتقديم أعلى وأرقى المستويات من خدمة الزبائن وباإلستفادة من تطبيق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة لتلبية 
متطلباتهم والتفوق على توقعاتهم. وتحقيقًا للتميز في الخدمات المقدمة للزبائن وأسلوب تقديمها، فإن الفريق يواصل عمله 
على تقديم أحدث الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية المعتمدة على أرقى وأحدث التكنولوجيات، والموجهة بتصميمها لكل 

قطاع وفئة على نحو متخصص.

هذا وظل التركيز على الزبائن واإلبتكار الرقمي هدفًا أساسيًا طيلة العام ٢٠١٧م بالنسبة لقسم التجزئة المصرفية، األمر الذي 
وقف وراء بذل المزيد من الجهود في ما يتعلق بإدخال المزيد من التقنيات الجديدة وتوظيفها وبتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة. 
وألنه من المؤسسات المصرفية الملتزمة تجاه اإلبتكار والتميز ضمن القطاع المصرفي الُعماني، فإن بنك صحار يواصل سعيه 
الدائم لتطوير وتنفيذ إستراتيجيات مبتكرة تعزز خدمة وتجربة الزبائن الكرام معه وتثريها. وعليه، وتعزيزًا ألهدافه الرامية لتقديم 
خدمات مصرفية مبتكرة تواكب التوجهات الحديثة في العمل المصرفي، يعتمد البنك على خطط تستهدف إدخال أحدث التقنيات 
وتطوير  دراسة  بعمليات  واإلرتقاء  تقديم الخدمات وزيادة الكفاءة  تبسيط عملية  يضمن  بما  المتطورة ألنظمته  والتكنولوجيات 

بالمنتجات.

يتعلق  ما  األجل في  أهداف طويلة  تحقيق عدة  لتسهيل  العام ٢٠١٧م جهوده  بنك صحار خالل  كثف  التوجهات،  لهذه  وخدمة 
بالتحول الرقمي، منفذًا مجموعة من المبادرات التي رصد لها حصة من إستثماراته. وقد حقق البنك تقدمًا كبيرًا في هذا المجال، 
اللغة، والذي  ثنائي  الذكية  الهواتف  بالكفاءة والموثوقية، ومشتملة على تطبيق  إلكترونية متسمة  عبر إرسائه لشبكة قنوات 
يمكن الزبائن من الحصول على خدمات البنك من أي مكان بوقت قياسي ال يتجاوز الدقيقة، هذا إلى جانب الخدمات المصرفية 

عبر اإلنترنت، ولخدمة المميز للتعامالت المصرفية عبر اإلنترنت، وخدمة المميز للرسائل القصيرة.

ومع تطبيقه للخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية الذي يعمل على منصتي األندرويد وiOS، فقد إستطاع البنك أن يحدث نقلة 
في المنصات الرقمية األساسية لديه، وذلك لتميزه بأحدث التقنيات المصرفية التي تتيح للزبائن إجراء معامالتهم خالل دقيقة 
واحدة عبر تصميمه المميز والذي جرى تحسينه، ومن خالل إستخدامه السهل، فضاًل عن تميزه بخاصية الدفع وإجراء التحويالت 
المالية بشكل فوري وآمن إثر إدخال نظام مقاصة الدفع عبر الهاتف النقال”MpClear”  التابع للبنك المركزي الُعماني إلى قائمة 

خدماته المصرفية. وكنتيجة حتمية لكافة هذه التطويرات، فقد إرتفع عدد مستخدمي التطبيق خالل العام ٢٠١٧م بنسبة %5٠.

وإمتدادًا لكافة جهوده نحو التحول الرقمي وتقديم الخدمات والحلول المبنية على أحدث التقنيات المصرفية والهادفة لمزيد من 
القيمة المضافة خالل العام ٢٠١٧م، قام بنك صحار بإدخال ميزة األمان ثالثي األبعاد 3D Secure على بطاقات فيزا للخصم 
والسحب الفوري، والتي تتيح لحامليها إمكانية التسوق وإجراء المعامالت التجارية عبر اإلنترنت باستخدامها، موفرًة لهم تسوقًا 
ومعامالت آمنة بفضل نظام التحقق عبر فيزا التي تم إدخاله عليها، تمامًا كما في بطاقات التميز اإلئتمانية. وستسهم هذه 
الميزة المضافة حديثًا في توفير غطاء أمني إضافي للزبائن في الوقت الذي تغير التحوالت الرقمية فيه وجه التجارة اإللكترونية 

وكل ما يتعلق بها.
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العام  خالل  بنك صحار  واصل  فقد  لألفراد،  الموجهة  المصرفية  والخدمات  والمنتجات  الحلول  تقديم  على  عمله  جانب  وإلى 
٢٠١٧م تعزيز حضوره عبر وسائل التواصل االجتماعي والتي شهدت نموًا كبيرًا، حتى أصبحت قنوات البنك على مواقع التواصل 
االجتماعي المختلفة خيارًا مفضاًل لدى قاعدة كبيرة من المتابعين والزبائن، يقدمون عبرها اآلراء واإلستفسارات حول المنتجات 
إطار  المتطلبات ضمن  البنك ومعالجة  آخر مستجدات  والوقوف على  للتفاعل  باتت منصة  أنها  كما  لهم،  المقدمة  والخدمات 
زمني مناسب. وعبر منصة التواصل االجتماعي، حرص البنك خالل العام ٢٠١٧م على التفاعل مع الزبائن بطريقة عصرية، من 
خالل إجراء العديد من المسابقات بشكل دوري ضمنها، تكللت جميعها بالنجاح وإستقطبت مشاركة واسعة من المتابعين. وقد 
أولى البنك اهتمامه لهذا الجانب من العمل، لما يوفره من فرصة لبناء التصورات والرؤى حول التوجهات المصرفية لدى الزبائن، 
الخاصة بكل ما يتم  البحث والتطوير  الذي يسهم في اإلستفادة منها في عمليات  القيمة، األمر  الزبائن  آراء  وللوقوف على 

تقديمه بالتركيز على المنتجات.

وفي الوقت الذي يواصل فيه بنك صحار المضي قدمًا نحو المستقبل الذي يقوده التطور الرقمي خالل القرن، فإن الخطط 
تتجه بدورها لتقديم المزيد من المنتجات والخدمات والحلول والبرامج واألنظمة الجديدة التي ستسهل تقديم الخدمات المصرفية 
الشاملة والمتكاملة على مدار الساعة وطيلة أيام األسبوع دون توقف وضمن مختلف فروع البنك وقنواته المتنوعة للتواصل، 
وذلك باإلعتماد على تقديم الخدمات وإتمام المعامالت بما فيها القروض إلكترونيًا وبشكل فوري ومباشر، وكل ذلك بوقت 
قياسي. هذا ويعتزم بنك صحار لإلستمرار في تحقيق أهدافه الخاصة بالتحول الرقمي، لتحقيق المزيد من الفوائد والمنافع 
والقيم المضافة للزبائن خاصة في ما يخص الخدمات المقدمة لهم. ومع هذه النجاحات المتتالية التي حققها بنك صحار خالل 
العام ٢٠١٧م والتي شارك في تسطيرها فريق مؤهل من المهنيين المتميزين، فإن البنك سيواصل السعي لتعزيز مكانته على 

طريق تحقيق رؤيته الرامية ألن يصبح البنك الريادي األول على مستوى القطاع المصرفي المحلي في السلطنة.

الصيرفة اإلسالمية
شهد قطاع الصيرفة اإلسالمية نمًوا كبيرًا خالل السنوات األخيرة بفضل الجهود الحثيثة التي ركزت على إبتكار منتجات جديدة 
وتوفير خدمات أكثر تطورًا للزبائن. ومع نهاية نوفمبر ٢٠١٧م، وصل حجم التمويل اإلسالمي إلى 3 مليار ريال عماني مقارنة 
مع ٢.3 مليار ريال عماني للفترة ذاتها من العام ٢٠١6م. في حين وصل حجم الودائع في البنوك والنوافذ اإلسالمية إلى 9.٢ 
مليار ريال عماني بنهاية نوفمبر ٢٠١٧م مقارنة مع ٢.١ مليار ريال عماني مسجلة في نفس الفترة من ٢٠١6م. ووصل مجموع 
األصول في البنوك والنوافذ اإلسالمية إلى 3.٧ مليار ريال عماني بنهاية نوفمبر ٢٠١٧م والتي شكلت ما نسبته ١١.88% من 

إجمالي أصول البنوك العمانية.

األسعار  إستمرار  بسبب  الماضي  العام  خالل  البنوك  واجهتها  التي  الكبيرة  التحديات  من  الرغم  على  تحققت  اإلنجازات  هذه 
التمويل  في  الكبير  النمو  هذا  ويعكس  المال.  وأسواق  اإلئتمان  حجم  على  آثار سلبية  من  ذلك  خّلفه  وما  للنفط  المنخفضة 
اإلسالمي تمّكن البنوك التي تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية من إتخاذ مكان لها في السوق والتغلب على العقبات. وقد 
حقق القطاع مجماًل تقّدًما كبيرًا في عدة مجاالت وخالل فترة قصيرة ال تتجاوز 4 سنوات في السلطنة، حيث إستمرت البنوك 
والنوافذ اإلسالمية في طرح منتجات جديدة وإستهداف شرائح مختلفة من الزبائن مما رفع مستوى التنافس ليس على صعيد 

اإلبتكار فحسب، بل على صعيد منح الزبائن إمكانية اإلختيار بين منتجات البنوك التقليدية وتلك التابعة للبنوك اإلسالمية.

كما أن معدل التغطية للقطاع على مستوى السلطنة مازال يتراوح بين )١4 إلى ١6( %، أي أقل من المعدل على مستوى دول 
مجلس التعاون والذي يصل إلى ٢٠%، األمر الذي يؤكد أن المؤسسات المصرفية العمانية مازالت تمتلك فرص للتوسع وخاصة 
في األقاليم الداخلية. وذلك يعود بشكل أساسي إلى قيام البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة بجذب الزبائن الذين قرروا 

اإلنتقال من البنوك التقليدية إلى اإلسالمية إضافة إلى أولئك الذين لم يتعاملوا مع البنوك حتى من قبل.

النوافذ اإلسالمية لستة بنوك تقليدية. كما  يضم قطاع الصيرفة اإلسالمية في ُعمان، مصرفيين إسالميين باإلضافة إلى 
إستمر البنك المركزي العماني الذي ُيعد الجهة المنظمة ألنشطة القطاع بتشجيع عمليات اإلندماج بين المؤسسات المالية في 

سعيه إلنشاء مؤسسات قوية قادرة على مواجهة التنافس الكبير على مستوى المنطقة والعالم.

كما قامت وكالة مودي لخدمات المستثمرين مؤخرًا بمراجعة تصنيف القطاع المصرفي العماني ومنحته نظرة مستقبلية مستقرة 
بداًل من السلبية سابقًا، وبالنسبة لألعوام  ٢٠١6م – ٢٠٢٠م توقعت حدوث نمو تدريجي في الناتج القومي اإلجمالي بنسبة 
متوسط ٢.١% بعد أن كان متوسط النمو يصل إلى 3.8% بين عامي ٢٠١١م – ٢٠١5م. وتستند توقعات وكالة مودي على التوقع 
القومي اإلجمالي، في حين  الناتج  الالنفطية على نمو  المنتجات  النفط والغاز وتأثير اإلعتماد على  إنتاج  بزيادة محدودة في 
ُيتوقع أن ترتفع القروض المتعثرة بشكل معتدل خالل الفترة القادمة، حيث سيساهم التباطئ في النمو العام في زيادة الضغط 
على أرباح الشركات وميزانية األسر وينعكس على أداء القروض المحلية التي ستتأثر بشكل جزئي إال أنها ستستمر بشكل مرن 

إلى حد ما.

صحار اإلسالمي 
ويعمل صحار اإلسالمي كنافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار، ويعتبر بنك عامل وفًقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية، ويهدف 
إلى تقديم الحلول والخدمات المصرفية المصرحة للبنوك وفقا للقوانين واألحكام المطبقة والموافقة ألحكام الشريعة. ونظًرا 
الفترة  خالل  عاليًا  تنافسًا  اإلسالمي  السلطنة، شهد صحار  نسبيا في  الحديثة  اإلسالمية  المصرفية  الخدمات  قطاع  لطبيعة 
الماضية. وبالنظر إلى التوقعات بإستمرار حالة تراجع السيولة خالل العام ٢٠١٧م، من المتوقع أن ترتفع وتيرة هذا التنافس خالل 

الفترة القادمة. 

أحكام الشريعة اإلسالمية 
قام صحار اإلسالمي بوضع هيكل تنظيمي متوافق مع الالئحة التنظيمية للخدمات المصرفية اإلسالمية الصادرة من البنك 
المركزي العماني، ليضمن تحقيق أعلى مستويات اإللتزام بمبادئ الشريعة اإلسالمية، بما في ذلك إعتماد مخصصات مالية 
مستقلة، وتعيين هيئة للفتوى والرقابة الشرعية، وقسم التدقيق واإللتزام، باإلضافة إلى توفير أحدث األنظمة والتطبيقات 

التكنولوجية المتخصصة، واإللتزام بالعمل وفق معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.

تقوم هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لمجلس اإلدارة بالتأكد من تطابق جميع المعامالت والخدمات التي يقدمها صحار اإلسالمي 
مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، كما تقوم الهيئة بمساعدته على تطوير منتجات وتقديم خدمات جديدة مبتكرة.

أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لمجلس اإلدارة:

الدكتور حسين بن حامد حسان )رئيس مجلس اإلدارة(  •

الدكتور مدثر بن حسين صديقي )نائب رئيس المجلس(  •

الشيخ عزان بن ناصر بن فرفور العامري )عضو في المجلس(  •

الشيخ فهد بن محمد الخليلي )عضو في المجلس(  •

الهيكل التنظيمي للمؤسسة والتدريب 
البنك المركزي العماني، ويرأسه مصرفي خبير بدرجة نائب للمدير العام  التنظيمي لصحار اإلسالمي بتعليمات  يلتزم الهيكل 
اإلسالمي  قام صحار  كما  مباشرة،  يتواصل معه  المجال  فريق متخصص في هذا  بقيادة  ويقوم  اإلسالمي  لصحار  ورئيس 
بتنظيم العديد من البرامج التدريبية الداخلية بهدف تطوير الموظفين وإعدادهم لتقديم خدمات ومنتجات مصرفية إسالمية، كما 
تم إرسال عدد من الموظفين للخضوع لدورات تدريبية خارجية حول الصيرفة اإلسالمية، وقد أثبتت النتائج فعالية هذه الدورات 

بما يتناسب مع المعايير التي يلتزم بها صحار اإلسالمي  فيما يتعلق بالخدمات والحلول المصرفية اإلسالمية المتميزة.

المنتجات والخدمات 
تشمل قائمة خدمات اإليداع ومنتجات التمويل التي يقدمها صحار اإلسالمي لزبائنه على:

منتجات الودائع :  •

الحسابات الجارية )القرض الحسن(  •  

حسابات التوفير )مضاربة(  •  

الودائع الثابتة )وكالة(  •  

الودائع الثابتة )مضاربة(   •  

مزايا أخرى:  •  

إصدار فوري لبطاقة الخصم المباشر  •

الخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية  •

الخدمات المصرفية عبر الرسائل النصية القصيرة   •

الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت  •

منتجات تمويل التجزئة )األفراد(:  •

تمويل المركبات )مرابحة(  •  

تمويل شراء وبناء المنازل   •  

تمويل معدات البناء والمركبات التجارية )للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة(  •  

التمويل الشخصي )البضائع/مرابحة، الخدمات/إجارة(  •  

منتجات تمويل المؤسسات / الشركات:  •

تمويل رأس المال العامل على المدى القصير)مرابحة(  •  

تمويل متوسط إلى طويل األمد )إجارة – مشاركة متناقصة(  •  

التمويل التجاري )مرابحة(  •  

تمويل المشاريع )إجارة ، مشاركة متناقصة، استصناع(  •  

تمويل البناء )استصناع، إجارة المنتهية بالتمليك(   •  
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وتتوافق المنتجات مع أعلى المعايير الدولية للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية أسوة بكافة الخدمات المالية 
الطلبات  تقديم  إجراءات  اإلجراءات، وسهولة  البساطة وسرعة  على  فيهما  التركيز  جانب  إلى  اإلسالمي،  يقدمها صحار  التي 
والموافقة عليها. وسيواصل صحار اإلسالمي سعيه لتدشين المزيد من الخدمات المصرفية التي تلبي إحتياجات الزبائن مع بقاء 

أجهزة الصرف اآللي التابعة له ضمن شبكة عمان نت. 

التقنيات
أكبر  من  تعتبر  التي   )Path Solutions( سوليوشنز«  »باث  شركة  قبل  من   ”iMal“ نظام   باستخدام  اإلسالمي  صحار  يقوم 
مصممي األنظمة المصرفية اإلسالمية، حيث ُيمكن هذا النظام من إجراء المعامالت المختلفة بفاعلية تامة مع التأكيد على 

فصل األموال عن عمليات بنك صحار. 

التوجه الرقمي
مع النمو المتزايد للمعامالت الرقمية، يتوجه صحار اإلسالمي ليكون ضمن رواد مؤسسات الصيرفة اإلسالمية في الخدمات 
المصرفية الرقمية إلى جانب حضوره في القنوات اإللكترونية، حيث قام صحار اإلسالمي بإطالق موقعه اإللكتروني في مطلع 
عام ٢٠١4م والذي يعد البوابة التي يتمكن زبائنه من خاللها اإلستفادة من المعلومات المفصلة، ويحتوي الموقع على مركز 
المعلومات الذي يضم اإلستفسارات ودليل المعلومات الذي يمكن للزوار اإلستفادة منه لمعرفة الجوانب المختلفة للصيرفة 

اإلسالمية بالتفصيل.

متقدمة  مصرفية  تجربة  الزبائن  يمنح  والذي  الذكية  لألجهزة  المصرفية  للخدمات  اإلسالمي  صحار  تطبيق  إلى  باإلضافة  هذا 
أينما كانوا. إذ يتيح التطبيق لزبائن البنك مشاهدة معامالتهم المصرفية في حسابهم الجاري واإلطالع على أرصدة حساباتهم 
والكشوفات المصغرة واإليداعات والحسابات الممَولة في أي وقت. باإلضافة إلى ذلك، يمكنهم تحويل األموال بين حساباتهم 
في صحار اإلسالمي، أو أي حسابات أخرى ضمن البنك، باإلضافة إلى تصميم نظام مدفوعات خاص بهم لتنفيذ العمليات 
ضمن جداول زمنية، كما يمكن للزبائن اإلستفادة من تحويل األموال بأكثر من عملة. ويتطلع صحار اإلسالمي إلى تطوير التطبيق 

ليتمكن من توفير خدمات أكثر وتنفيذ معامالت أكثر تعقيدًا بهدف تعزيز راحة الزبائن الكرام.

الفعاليات
وشهد عام ٢٠١٧م مشاركة صحار اإلسالمي في عدد من الفعاليات، حيث إستهل العام برعاية »يوم معرض طب الطوارئ« في 
مستشفى نزوى، كما قام بتوقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية للمجمعات السكنية يتم بموجبها تقديم حلول تمويل مبتكرة 

للراغبين في إمتالك وحدات سكنية.

وإستكمااًل لجهوده في دعم المبادرات المحلية، رعى صحار اإلسالمي مسابقة »رتل وارتق« للقرآن الكريم في نسختها الثانية 
عشر، باإلضافة إلى مشاركته في المعرض المهني الثالث المشترك بين الجامعات والذي تنظمه كلية ولجات للعلوم التطبيقية، 
فضال عن رعايته لحفل إختتام بطولة كرة القدم والتي تنظمها الهيئة العامة للتأمينات اإلجتماعية لموظفيها، والمعرض العلمي 

الذي أقامه فريق العوابي الرياضي.

كما قام صحار اإلسالمي بتنظيم حفل ترفيهي في والية صاللة سعيا للتواصل مع الزبائن الحاليين والجدد وفهم إحتياجاتهم 
المصرفية. وكان للفعاليات الثقافية، جانبا من الرعاية حيث ساهم صحار اإلسالمي برعاية مهرجان الخيل واإلبل السنوي الثالث. 

شبكة الفروع
إنطلقت عمليات صحار اإلسالمي في شهر مايو ٢٠١3م بإفتتاح أول فرع في فلج القبائل بوالية صحار، تبعها إفتتاح فروع أخرى 
كانت  التي  السكانية  الشرائح  التركيز على إستهداف  )السعادة(، والداخلية )فرق(، مع  )الغبرة والخوض(، وصاللة  في مسقط 
عازفة عن التعامل مع البنوك التجارية التقليدية. وقد كان التجاوب العام مع خدمات ومنتجات صحار اإلسالمي متميزًا من خالل 
فروعه الخمسة الحالية، ويتطلع إلى إفتتاح فرعين آخرين له في عام ٢٠١8م، والتخطيط إلفتتاح فرع جديد سنويًا خالل األعوام 

األربعة القادمة.

العمليات
يعد قسم العمليات المركزية في بنك صحار الركيزة األساسية التي تستند عليها كافة أعمال قطاعي التجزئة والخدمات المصرفية 
اإلجراءات  تنفيذ  فيها  بما  وإدارتها  البنك  في  الهامة  العمليات  وضبط  متابعة  في  حيويًا  دورًا  القسم  يؤدي  حيث  للشركات، 
والمعامالت المتعلقة بكافة المنتجات والخدمات التي تقدمها مختلف األقسام مع الحفاظ على قاعدة بيانات مركزية  للزبائن. 
ويشجع نموذج العمل هذا على خلق نوع من التناغم من خالل ربط وتوحيد نقاط التواصل بين خطوط التعامل األمامية  للزبائن 
والمتمثلة في خدمة الزبائن وبين مركز العمليات، مما يساهم في خفض التكاليف، وتعزيز مبدأ العمليات الخالية من األخطاء 

وبالتالي اإلرتقاء بمستويات رضا الزبائن عن تجربتهم المصرفية.  

وحقق قسم إدارة العمليات نجاحا ملحوظا عام ٢٠١٧م، حيث أتم أعماله بكفاءة عالية وسالسة خاصة في إطار المرحلة األولى 
والمرحلة الثانية من تحديث النظام البنكي لبنك صحار. وحافظ القسم على أداءه القوي بالرغم من التحديات دون أن يشهد أي 

تراجعات في المعامالت وخاصة في نظام الرواتب.

للزبائن من األفراد والشركات، من خالل العمل عن  المتاحة لتحسين الخدمات المقدمة  ويراقب قسم العمليات كافة الفرص 
كثب مع مختلف أقسام البنك من أجل تلبية إحتياجات الزبائن على أفضل وجه. وإحدى الجوانب الرئيسية التي يركز عليها البنك 
هي التحويالت حيث إستطاع البنك تحقيق مستويات إستثنائية للمعامالت المالية الخالية من األخطاء سواء الواردة أوالصادرة 
والتي قاربت نسبتها إلى 9٧%. وعمل بنك صحار خالل السنوات الماضية على تطوير عملياته، مع تعزيز شراكاته، باإلضافة إلى 
تسهيل اإلجراءات التي تضمن سرعة التحويل والتسوية لزبائنه الكرام، مقلصا من الحاجة إلى إرسال الطلبات التي تستغرق 
وقًتا لإلستفسار حول المبالغ التي يتم تحويلها من قبل زبائن بنك صحار. ويركز البنك على التوظيف األمثل للتقنيات الحديثة 
لمعالجة البيانات إلكترونيًا، حيث شهد العام ٢٠١٧م تحديثا للنظام البنكي والذي ساهم في اإلنجازات التي حققها البنك في 
مجال التحويالت المصرفية المباشرة، كما شهد نموًا في قاعدة زبائنه من الشركات، فضاًل عن إرتفاع حجم الرواتب التي يتم 
تحويلها للبنك. وشهد البنك إرتفاعا بنسبة ١٠8% في تحويل معالجة العمليات التي كانت تتم يدويًا إلى اإللكترونية. وبفضل هذه 
المعالجة، إستطاع بنك صحار الحفاظ على الكفاءة القصوى فضاًل عن تقليص الوقت واإلخطاء إلنجاز األعمال. كما إستطاعت 
وحدة العمليات المركزية وهي وحدة مستقلة عن قسم العمليات من معالجة العمليات إلكترونيا، األمر الذي إنعكس إيجابًا على 
تحسين سرعة اإلستجابة وتطوير مستوى خدمة الزبائن، ونتيجة لجهود البنك إرتفع حجم معامالت تخليص الرواتب إلكترونيًا إلى 
ما نسبته ١5%. ويعمل القسم بالتعاون مع قسم األعمال المصرفية للشركات على تشجيع الزبائن على تخليص رواتبهم إلكترونًيا 

لتسريع العملية وضمان وصول الرواتب في موعدها المحدد للزبائن. 

كما كان لموظفي اإلسناد للعمليات المركزية دورًا في نجاح قسم العمليات وتعزيز كفاءته، ومن أجل تطوير مهارات الموظفين 
مع التركيز على هدف تحسين الخدمات المقدمة للزبائن، خضع أكثر من 85 موظف لبرامج تدريب متعددة بحسب حاجة كل منهم 
خالل عام ٢٠١٧م، كما إتخذت الوحدة عددًا من اإلجراءات الرئيسية حول شبكة فروع البنك، وكان أبرزها الزيارات التي قامت بها 
للفروع وذلك لتقييم جميع األمور المتعلقة بالعمليات واآلليات المثلى لتعزيز األداء. كما قامت الوحدة بتدريب الموظفين حول 

تقليل أخطاء العمليات، و تحسين التحويالت المصرفية المباشرة، والحد من عمليات التأخير في إنجاز معامالت الزبائن. 

وإنطالقًا من إستراتيجية البنك الهادفة إلى التميز في الخدمة، واصل قسم العمليات وبالتعاون مع الفروع والدوائر المختلفة 
سعيه نحو تطوير خدماته عبر وحدة ضمان الجودة، إذ قامت الوحدة بإدخال تحسينات على العمليات بنسبة ١٢6% من أجل تعزيز 
لألعمال  الحالية  اإلحتياجات  لتلبية  منها   %١66 تغيير  وتم  جديدة،  عملية   %١١٧ نسبته  ما  إدخال  تم  حين  في  االستجابة،  سرعة 

وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزبائن بشكل عام. 

كما يقوم قسم ضمان الجودة بالتعامل مع شكاوى ومالحظات الزبائن من خالل التنسيق مع الوحدات المختلفة للفروع وذلك من 
أجل العمل على تقليلها أو تكرارها في المستقبل، إذ يقوم القسم بتقييم مالحظات الزبائن وبناًء عليها يتخذ اإلجراءات التصحيحية 
لتحسين نوعية الخدمة أو المنتج والقيمة المضافة لديه، مع تعزيز التجربة الشاملة للزبائن الكرام، ويعد معدل اإلستجابة للشكاوى 
المختلفة ما يقارب السبعة ايام، إال أن الوحدة تقوم باإلستجابة في فترة زمنية قياسية مدتها ثالثة أيام، ويرجع ذلك إلى الجهود 
المستمرة لتحديد األسباب الجذرية للشكاوى، وتحليلها بشكل متكرر، وتحسين معدل اإلستجابة لدى الموظفين. وتقوم وحدة 
ضمان الجودة التابعة لقسم العمليات بالتركيز على ثالثة أنشطة رئيسية في جانب العمليات وهي- تطوير العمليات الجديدة، 
وتعديل العمليات القائمة، وتحسين سير العمليات وكل تلك المهام تنفذ بالتوازي مع بعضها البعض. وشهد عام ٢٠١٧م العديد 

من التحسينات في العمليات لرفع مستوى الكفاءة وتعزيز خدمة الزبائن.

وتعمل وحدة ضمان الجودة التابعة لقسم العمليات جنًبا إلى جنب مع قسم الموارد البشرية خالل العام من أجل دراسة حجم 
الوحدات المختلفة وضمان وجود العدد المناسب للموظفين في كل وحدة، حيث يتم اإلبالغ عن أي زيادة أو نقصان في العدد 
لقسم الموارد البشرية، وسهلت هذه الخطوة عملية إدارة الموظفين للوحدات المختلفة في البنك، وسهولة تقييم إنتاجيتهم 
إكتساب خبرات ومعارف  أتاح لهم فرصة  المختلفة ما  التعامل مع األقسام  أتيح للموظفين فرصة  وأدائهم، عالوة على ذلك 

جديدة، وفي المقابل تحسين أداء وكفاءة األقسام المختلفة.

وكما هو الحال مع وحدة ضمان الجودة، حققت عدد من الوحدات األخرى ضمن قسم العمليات نجاحات في عام ٢٠١٧م، حيث 
طبق قسم إدارة إئتمان الشركات مفهوم الرقابة المزدوجة للتأكد من عدم وجود أية ثغرات فيما يتعلق بالتسهيالت الممنوحة 
من قبل البنك لزبائنه، إذ قامت على مدار العام بمراقبة جميع المعامالت للتأكد من حفظ معامالت زبائن  البنك من خالل التأكد 
من إستالم جميع الوثائق الالزمة، و التأكد من صحتها، مع األخذ باإلجراءات األمنية المطلوبة، كما واصلت الوحدة دعم أعمال 
الشركات من خالل ضمان سالسة العمليات والعمل على  اإلستمرار للمحافظة على رضا الزبائن. وفي المقابل تابعت وحدة 
التحصيل ومعالجة الديون المتعثرة جهودها لمراقبة أداء الحسابات المتعثرة إذا شارك كل عضو من أعضاء الفريق في تسريع 
تحصيل أية مستحقات غير مسددة، وسيواصل الفريق الذي شهد تغييرا في هيكلته تعزيز أدائه لتحصيل هذه الديون من خالل 

تطبيق أليات متابعة حثيثة لضمان الحصول على النتائج المرجوة. 

ويعد منتج »نظام المدفوعات عن بعد« من الخدمات الرئيسية األخرى التي تساعد زبائن البنك من الشركات، حيث تم تطوير 
هذا النظام ليمكنهم من إجراء المعامالت المصرفية من مكاتبهم ما يوفر لهم الوقت والجهد و تقليل عدد الزيارات إلى البنك، 
أكثر  البنك  حيث ضم  النظام،  لهذا  المستخدمة  الزبائن  قاعدة  زادت  إلكترونًيا،  المعامالت  معالجة  النظام في  طبيعة  وبسبب 
من مئة زبون جديد لقاعدة زبائنه، من خالل هذا النظام وتباعا يتم إجراء معظم المعامالت التابعة للشركات عن طريق الزبائن، 

وبالتعاون مع قسم أعمال الشركات تتواصل عمليات التطوير على النظام لتحقيق المزيد من المرونة في الفترات القادمة.

ويواصل بنك صحار تميزه مع »نظام المدفوعات عن بعد« في تقديم الخدمات والمنتجات لزبائنه مع تحقيق سهولة الحصول 
عليها وضمان مالئمتها  لهم، مع التأكيد على تنفيذ السياسات التنظيمية المتعلقة بالجوانب التشغيلية للبنك بطريقة منضبطة، 
العمليات تعزيز أنظمته وخدماتها  التوجه وتعزيز مكانة بنك صحار في السلطنة، سيواصل قسم  الحفاظ على هذا  ومن أجل 
القسم  لذلك سيواصل  التي تشهد توسعًا مستمرًا، ونتيجة  الزبائن  إدارة قاعدة  والقدرة على  الكفاءة  رفع مستويات  بهدف 
مراجعة العمليات عن قرب مع جميع األقسام للتأكد من تلبية إحتياجات الزبائن في كافة المراحل. ويحرص قسم العمليات في 
بنك صحار على خفض تكاليف معالجة العمليات، حيث سيتيح تحديث النظام البنكي بنسبة 9٠% للقسم من مواصلة تحسين 

كفاءة هذه العمليات وزيادتها إلكترونيا.
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الموارد البشرية
يستمر قسم الموارد البشرية في تعزيز كفاءة موظفي البنك، وذلك تنفيذًا لخطط البنك الرامية للمساهمة في دعم أولويات 
توجهات الحكومة، وتحديدًا فيما يتعلق بتعزيز كفاءة القوى العاملة في السلطنة ورفع قدرتها التنافسية لبناء قادة الغد. وكان 
البنك قد وضع تنمية مهارات موظفيه على سلم األولويات لديه، إلنعكاساتها اإليجابية على األداء العام وتكاملها مع نموه 
المستهدف، ويواصل البنك تركيزه على هذه المسألة باإلضافة للتركيز على تحقيق التميز في جودة الخدمات وتحسين إدارة 

النفقات.

البشرية والتواصل  المتعلقة بموارده  الممارسات  باإلعتماد على أفضل  بيئة عمل ذات كفاءة عالية  ويلتزم بنك صحار بتطوير 
الداخلي الفعال، مطلقًا العديد من البرامج التي تخدم هذه الغاية كبرنامج »سفراء الموارد البشرية« الذي يعنى بتنفيذ حلقات 
البرناج  ويتميز هذا  العمل.  تحسين  جوانب  وتحديد  لمناقشة  الفروع  اإلدارة ومدراء  الموظفين؛ ومسؤولون من  بين   تفاعلية 

اإلستباقي بما يوفره من بيانات مفيدة لغايات تعزيز عمليات البنك عبر العديد من المستويات والمجاالت.

وفي إطار تركيزه على تعزيز التفاعل والمشاركة، واصل قسم الموارد البشرية جهوده لتوطيد العالقات اإلجتماعية بين الموظفين، 
وذلك لضمان اإلنسجام والعمل بروح الفريق في بيئة مثالية، لإلرتقاء بالعالقات بين موظفي األقسام والدوائر، ما ينعكس 
إيجابًا على الكفاءة واألداء، كما يرتقي بالثقافة المؤسسية داخل البنك ويسهم في وصول الجميع لفهم مشترك لها. وفي 
هذا السياق، نفذ القسم العديد من فعاليات بناء فريق العمل التي تواصلت على مدار العام داخل وخارج نطاق البنك، والتي 
تنوعت ما بين فعاليات السينما، والفعاليات الخارجية التي أقيمت بمناسبة يوم المرأة لإلحتفال بالموظفات، وإحتفاالت البنك 
بالعيد الوطني، فضاًل عن تخصيص يوم للموظفين مع أطفالهم، حيث أتاحت هذه الفعالية الفرصة البناء الموظفين للتعرف 

على مكان عمل ذويهم وعلى بيئة العمل في البنك.

التدريب
وإستمر بنك صحار بتدريب موظفيه لتعزيز مهاراتهم وأدائهم بشكل مستمر، مركزًا على تنمية وتعزيز كفاءتهم وقدرتهم على 

المشاركة في تحقيق مخرجات تشغيلية أفضل، وبالتالي المشاركة في دفع عجلة النمو المستدام. 

وقد شهد العام ٢٠١٧م مشاركة موظفي البنك في 8٧9 برنامجًا تدريبيًا تم تنفيذها داخل البنك، فضاًل عن مشاركة ١9٢ موظفًا 
في برنامج كلية الدراسات المصرفية والمالية في مسقط، ممن تمكنوا من نيل شهادات معترف بها إثر تلقيهم تدريب مهني 
عاٍل، ومشاركة ٢55 موظفًا آخرين في برامج تدريبية عقدت في مؤسسات تدريبية وشركات خارجية، بما فيها البرامج التدريبية 
خارج السلطنة. وحيث يرتبط التدوير الوظيفي في البنك إرتباطًا مباشرًا بالتدريب والتطوير المستمرين للقوى العاملة، فقد شهد 
العام ٢٠١٧م إختيار ١٠3 موظف لشغل وظائف أخرى داخل البنك بما يتناسب مع مهاراتهم األساسية وبما يسهم في تطوير 

المجاالت والجوانب التي تم تحديدها لتحسينها، هذا فضاًل عن إسهامه في تعزيز سياسة التعمين.

هذا ويواصل بنك صحار عمله على تدريب المزيد من الموظفين لتعزيز كفاءتهم وإنتاجيتهم في جميع فروعه عبر مبادرة »الموظف 
المصرفي« التي تعمل على إكسابهم المهارات الالزمة وإثراء معارفهم ذات الصلة، ضمانًا لتقديم أفضل خدمة للزبائن وكافة 
األطراف المعنية والمتعاملين مع البنك. وقد قام قسم الموارد البشرية ببذل الجهود المتواصلة لدعم نافذة الخدمات المصرفية 
اإلسالمية للبنك، صحار اإلسالمي، منذ تأسيسه، متمكنًا من تدريب وتأهيل الموظفين الذين لديهم فرصة اإلنضمام للبنك 

والموظفين الجدد لتمكينهم من مواءمة معايير البنك وتلبية المتطلبات والمشاركة بفعالية في مواجهة التحديات.

أما على مستوى كبار التنفيذيين، فقد واصل بنك صحار تركيز جهوده على مواصلة رفدهم بكل ما هو جديد من معارف وتدريبات 
متقدمة، كما واصل إلتزامه إلختيار الموارد البشرية من أصحاب الكفاءات لإلنضمام لكادر البنك. وكجزء من مبادرة تخطيط التعاقب 
الوظيفي، فقد حرص البنك على تعزيز مشاركة المسؤولين والموظفين التنفيذيين وموظفي اإلدارة العليا في أرقى البرامج 
التدريبية، كبرنامج كلية هارفارد الدولي لتطوير وتحسين المهارات. ويعد هذا البرنامج واحدًا من العديد من البرامج التدريبية وجانبًا 
من اإلستثمارات التي بذلها البنك إلعداد موظفيه المتميزين لشغل مستويات أعلى من المناصب واألداء وتحمل قدر أكبر من 
المسؤوليات. كما ركز البنك على تعزيز قوة القيادة لدى عدد من كبار تنفيذييه، بإعتبار ذلك من أهم محفزات الناتج التشغيلي 
والكفاءة، وتنفيذًا إلستراتيجية البنك الرامية لتنمية ثقافة قيادية قوية تجسد نهجه. وإلى جانب هذه البرامج، فقد حظي عدد 
من كبار الموظفين التنفيذيين في البنك بفرصة المشاركة في عدد من البرامج والدورات التدريبية الخارجية، نالوا في ختامها 
شهادات مرموقة مع كلية هارفارد، كبرنامجها المتخصص بتطوير القيادات التنفيذية في المصارف والمؤسسات المالية، والذي 

حمل عنوان »قيادة تنفيذ اإلاستراتيجية في مجال الخدمات المالية«.

مبادرة الموظف المصرفي
كبنك صحار.  والتطور  النمو  المؤسسات سريعة  داخل  أساسيًا  للموظفين مطلبًا  واألداء  القدرات  تعزيز  عملية مواصلة  تعتبر 
وتحقيقًا لهذا المطلب، فقد نفذ البنك وعبر قسم الموارد البشرية مبادرة »الموظف المصرفي« التي إنطلقت ألول مرة في 
العام ٢٠١6م بهدف توفير منصة تلبي اإلحتياجات التشغيلية وتعزز الكفاءة واإلنتاجية عبر ضمان التوافق بين أعداد الموظفين 

والكفاءات التي يتمتعون بها والتي يتطلبها حجم أعمال البنك.

وقد تواصل تطبيق هذه المبادرة في جميع فروع البنك في العام ٢٠١٧م من أجل قياس حجم العمل في كل فرع وكفاءته، 
وبالتالي تقدير حجم القوى العاملة المناسب لحجم العمل عبر قياس مستوى الكفاءة التشغيلية واإلنتاجية لكل فرع، وبالتالي 
تحديد إحتياجاته، ما يسهم بدوره في خدمة الزبائن على نحو أفضل ومنحهم أفضل تجربة مصرفية. ومن خالل تطبيق المبادرة، 

تمكن البنك من تحديد الفرص التشغيلية، مع تحديد فرص التدوير الوظيفي والتنمية المهنية الشاملة.

هذا وتعمل المبادرة بمثابة منصة يمكن إستقاء البيانات حول التكاليف التشغيلية الجارية عبرها، وتحديدًا تلك المتعلقة بالموظفين 
والمصروفات والنفقات العامة وإدارة التكاليف. ومن خالل تطبيق المبادرة على النحو الفعال، فقد تمكن قسم الموارد البشرية 
من تحقيق أعلى قدر من الفعالية في تعيين العدد المناسب من الموظفين في مختلف فروع البنك. ونظرًا للنجاح الكبير في 

تطبيق المبادرة في شبكة الفروع، تم البدء خالل العام ٢٠١٧م بتطبيقها في مختلف أقسام البنك الرئيسية.

إعادة هيكلة اإلدارة
شهدت أعمال بنك صحار نموًا كبيرًا خالل السنوات السابقة مع قاعدة زبائن أخذة بالتنامي. ومن أجل دعم هذا النمو، واصل 

البنك إجراء المراجعات والتقييمات لهيكل اإلدارة لديه، رافدًا لها الكفاءات المتميزة خالل العام ٢٠١٧م.

هذا وتسهم إستراتيجية البنك للتدوير الوظيفي في توفير المزيد من الفرص وإتاحتها أمام الكفاءات الُعمانية باإلعتماد على 
أسس األقدمية والترقيات، في الوقت الذي واصل البنك فيه عمله على تقييم اإلمكانيات والقدرات وتحديدها ووضع خطط 

التدوير للموظفين من أجل تحقيق أفضل أداء ممكن.

أهمية  وتكمن  النسبة.  هذه  لتعزيز  ٢٠١8م  العام  خالل  طامحًا  العليا،  إدارته  ضمن  عالية  تعمين  نسبة  تحقيق  البنك  ويواصل 
إستراتيجية التدوير الوظيفي التي يعتمدها البنك في إختيار الموظفين المؤهلين لشغل وظائف أعلى في المستويين اإلداريين 
المتوسط والقيادي، مع تحديد األداء والكفاءة المطلوبة، مع تركيز كبير على الخريجين الجدد المتميزين ممن يتمتعون بقدرات 
عالية. ويركز البنك على جوانب التدريب وإثراء المعارف والمهارات لبناء القوى العاملة القادرة على تلبية المتطلبات التشغيلية 

وخدمة الزبائن على أفضل وجه، ما يسهم في اإلنتقال لمرحلة أكثر تطورًا في العمل بسالسة كبيرة.

التعمين
لقسم  األساسية  اإلستراتيجيات  لجميع  األساس  حجر  لتجسد  الُعمانيين  المواطنين  وتوظيف  التعمين  مبادرات  جميع  تتالقى 
الموارد البشرية ببنك صحار. وقد إستطاع البنك خالل العام ٢٠١٧م المحافظة على تركيزه على نسب التعمين التي نص عليها 

البنك المركزي الُعماني للبنوك التجارية واإلسالمية.

ومع نهاية العام ٢٠١٧ م، إستطاع البنك تحقيق نسبة تعمين وصلت إلى 9٢%، مؤكدًا بذلك إالتزامه التام بتوفير فرص العمل 
والتدريب للشباب الُعماني؛ حيث أن الموظفين الجدد من الشباب الُعمانيين في العام ٢٠١٧م هم من خريجي الجامعات الجدد، 

كما يعد أغلب الموظفين العاملين بالبنك الذين تمت ترقيتهم إلى مناصب أعلى، هم من الموظفين الُعمانيين.

وتدريب  لتزويد  التكنولوجيا  على  اإلعتماد  ٢٠١٧م  عام  خالل  تم  فقد  الرقمية،  العمليات  على  المستمر  البنك  تركيز  من  وكجزء 
الموظفين بالدورات الالزمة، مع خطط خالل العام ٢٠١8م لمواصلة النهج الجديد الذي سيوفر موادًا تدريبية يسهل الوصول 
إليها في أي وقت ومن أي مكان. وسيبقى التعمين خالل العام ٢٠١8م هدفًا أساسيًا ومحورًا هامًا ضمن إستراتيجية البنك، مع 
التركيز الكبير على تطوير مهارات القيادة، األمر الذي يتماشى مع أولويات األجندة الوطنية لتعزيز القدرة التنافسية للقوى العاملة 
المحلية على نحو مستمر ومتزايد. هذا وينتهج البنك عمليات التدريب المستمر للموظفين الُعمانيين الجدد من أجل تمكينهم من 
تطوير مساراتهم الوظيفية وزيادة الفرص المتاحة أمامهم في السوق، ما يؤدي إلى تعزيز اآلفاق المستقبلية وضمان إستدامة 

التوظيف وتعزيز نسب التعمين في السلطنة.

تقنية المعلومات والقنوات البديلة
للقطاع  العام  المشهد  على  كبيرة  تغيرات  واالتصاالت  المعلومات  تقنية  مجال  في  السريع  والتطور  الرقمي  التحول  أحدث   
المصرفي، مما أسفر عن نقلة نوعية في عمل المؤسسات المصرفية الحديثة بفضل نماذج العمل الجديدة التي نتجت عن هذه 
النقلة. وقد ترافقت جميع هذه التغيرات مع تغير توجهات الزبائن ورغبتهم في تبني التكنولوجيا الحديثة لقدرتها على تبسيط 
وتسهيل تفاصيل حياتهم اليومية وتلبية احتياجاتهم بما ال يقتصر على االحتياجات المصرفية. وعليه، فقد تزايدت أهمية سرعة 
االستجابة لهذا التغير لتلبية احتياجات الزبائن، كما تزايدت أهمية التكيف التدريجي لمواءمة متطلبات السوق عن طريق توفير تجربة 
مصرفية متميزة؛ حيث أنها أصبحت المفتاح الرئيسي لنجاح بيئة األعمال والمحرك الستدامتها في ظل العصر الرقمي شديد 
التنافسية. ومن هنا، فقد التزمنا بالعمل ضمن استراتيجية يتم معها بناء وتعزيز القدرات واإلمكانيات ذات المزايا التنافسية 

باالستفادة من أحدث التقنيات لالرتقاء بالعمل المصرفي بطرق مبتكرة وغير مسبوقة.

ويسعى قسم تقنية المعلومات والقنوات البديلة في بنك صحار باستمرار إلى االستفادة القصوى من التكنولوجية والتقنيات 
الحديثة وتصميم الحلول المصرفية وفقًا لها على نحو فعال خاصة في ظل عمليات التشغيل اآللي، بما يضمن تعزيز اإلنتاجية 
ورفع كفاءة العمليات المصرفية وسرعتها إلطالق المزيد من المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة وتقديمها بأسلوب جديد 

عبر نقاط وقنوات التواصل.

وتحقيقًا لهذه الغاية، نفذ بنك صحار بشكل استباقي، العديد من المشاريع القائمة على التحول التقني الحديث ، والتي كان 
من أبرزها تحديث نظام فيناكل للخدمات المصرفية، وتطبيق أداة إدارة عمليات األعمال الرقمية، وإطالق مجموعة من الخدمات 
اإللكترونية ضمن الجيل الجديد من ناقل خدمات المؤسسات المتكامل من شركة آي بي إم، والتي تكللت جميعها بالنجاح خالل 
عام ٢٠١٧م، األمر الذي انعكس بشكل إيجابي و ملحوظ على الزبائن من كافة القطاعات البنكية سواء قطاع التجزئة أو قطاع 
الشركات؛ حيث تطورت العمليات المصرفية وباتت أكثر كفاءة وفعالية وسرعة، مما ساهم في تعزيز تجربة الزبائن ومنحهم تجربة 

متكاملة ال تضاهى مع أقصى درجات الراحة.
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جائزتين من جوائز  بنك صحار  الُعمانية، حصد  السوق  المصرفي في  إطار عمله  التميز في  تحقيق  البنك في  لجهود  وتقديرًا 
الناشئة،  الحديثة  التكنولوجيات  على  المبنية  المصرفية  الخدمات  في  االبتكار  فئتي  عن  وذلك  فيناكل،  إنفوسيس  مؤسسة 
واالبتكار في الخدمات المصرفية األساسية المنبثقة من التحول المصرفي الرقمي في إدارة المشاريع للمصارف متوسطة 
الحجم. وقد تم اختيار البنك للحصول على الجائزتين من بين أكثر من ١6٠ مرشحًا وما يزيد على ٢٠٠  زبون  لحلول فيناكل المصرفية 
العالمية، وهو ما يعتبر عاماًل ملهمًا لمواصلة دفع حدود االبتكار والوصول بها إلى مستويات أكثر تقدمًا، لضمان ريادة البنك 

في مجال االبتكار التكنولوجي المصرفي.

وعالوًة على المشاريع الرئيسية التي قام البنك بتنفيذها خالل عام ٢٠١٧م، فقد تم تنفيذ المبادرات التالية والتي ركزت على 
الزبائن:

لتقديم  الرقمي  الزبون  كتطبيق  والتطبيقات  الفوائد  من  العديد  متضمنًا  رقميًا،  األعمال  عمليات  وإدارة  اآللي  •  التشغيل 
الخدمات الرقمية ومنها خدمة Customer Onboarding التي توفر خدمة فورية لفتح حساب مصرفي مع إتمام المعاملة 
والصغيرة  الكبيرة  الشركات  وقروض  التجزئة  قروض  خدمات  ومنها  الشاملة  اإلقراض  معامالت  وخدمات  فورية،  بطريقة 
والمتوسطة، وإصدار بطاقات االئتمان وغيرها، وذلك من خالل حلول أداة إدارة عمليات األعمال الرقمية التي توفر التجربة 

المصرفية األفضل التي تنطوي على خدمات متطورة وكفاءة تشغيلية وسرعة عالية في الوقت المطلوب.

•  تحويل األموال إلكترونيًا بسهولة من خالل الحلول المصرفية األساسية وعبر تطبيق الهواتف الذكية للخدمات المصرفية لبنك 
صحار وصحار اإلسالمي.  

االستبدال الناجح لنظام سحوبات الجوائز المصمم داخليًا بنظام آلي لالدخار وسحوبات الجوائز.  •

•  إدخال ميزة )موثوق(/ التحقق من بطاقات فيزا VBV على بطاقات الخصم، والتي توفر حماية إضافية عند التسوق وإجراء 
.3D Secure العامالت التجارية عبر اإلنترنت باالستفادة من  تطبيق نظام األمان ثالثي األبعاد

•  إضافة نظام مقاصة الدفع عبر الهاتف النقال »MpClear« التابع للبنك المركز الُعماني إلى قائمة خدمات البنك المصرفية، 
ليكون بذلك من أوائل البنوك التي تضيف هذا النظام لخدماتها.

الموحدة  الصيغة  باستخدام  والبدء  الُعماني  المركزي  والبنك  العاملة  القوى  بين وزارة  المشترك  األجور  حماية  نظام  •  إدخال 
الجديدة لضمان صرف األجور ومتابعتها في الوقت المحدد، والذي جاء كجزء من برنامج االحتفال بالعيد الوطني.

•  التطوير الداخلي للتطبيقات النقالة )اإللكترونية( الموجهة للزبائن عبر منصة مرنة، والتي يتم نشرها عبر كافة الفروع وعبر 
البوابة التعلمية اإللكترونية والهادفة لخلق المزيد من الوعي داخليًا حول أمن المعلومات ومكافحة غسيل األموال واالمتثال.

من  التعافي  البنك مشروع  نفذ  المعلومات،  وأمن  حماية  الخاصة في  الوقائية  التدابير  لتعزيز  المستمرة  عملياته  إطار  وفي 
الكوارث وذلك كجزء من خطته الستمرارية األعمال.

وكجزء من نشاطات بناء الفريق، فقد تم تنظيم برنامج »نرتقي« الهادف لتنمية روح الفريق الواحد؛ حيث تم تشكيل عدة فرق 
البنك وتنمية  يخدم  بما  االبتكار واإلبداع  تعزيز  أجل  الحديثة، وذلك من  بالتكنولوجيا  المتعلقة  الموضوعات  العديد من  لتقديم 

عملياته.

وتماشيًا مع استراتيجية ورؤية مجلس إدارة البنك، سيواصل قسم تقنية المعلومات والقنوات البديلة طريقه لتحويل بنك صحار 
إلى بنك رقمي عن طريق تحديث ورفع مستوى التقنية وابتكار منصات لتقديم تجارب مصرفية متفردة للزبائن في بيئة عمل 
تتسم بالخصوصية و األمان، ولتوفير منصة رقمية تتطور باستمرار بما يضمن مساعدة الزبائن وتلبية احتياجاتهم على الدوام، 

كما يضمن للبنك تسريع إجراء المعامالت، وتقديم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المبتكرة

إدارة المخاطر
إدارة المخاطر المالية

بالتقلبات  وتأثرها  عملياتها  بتعقد  البنوك، وتتسم  أنشطة وعمل  جزًء من طبيعة  المصرفي  القطاع  المخاطر في مجال  تعتبر 
السوقية والتطورات السريعة في القطاع، وذلك بسبب إبتكار العديد من المنتجات والخدمات المصرفية. وتتطلب إدارة المخاطر 
في الوقت الحالي فهمًا عميقًا لطبيعتها، فضاًل عن اتباع القواعد واألنظمة المعمول بها. وتعد إستراتيجيات إدارة المخاطر من 

مسؤولية مجلس اإلدارة، إلى جانب اإلدارة العليا للبنك.

وتتولى دائرة المخاطر في البنك مسؤولية التأكد من وجود طرق فاعلة ومسؤولة للتعامل مع المخاطر وإحتماالتها عبر عدة آليات 
عالية الدقة، وتقدم هذه الدائرة نظرة شاملة آللية إدارة المخاطر في البنك وكيفية تطبيق ذلك على جميع المستويات؛ حيث 
يتم تعميم هذه اآلليات على أفراد الفريق المعنيين عبر سلسلة من ورش العمل والدورات للتأكد من وجود الفهم المشترك 

والمعرفة الكافية لدى جميع موظفي بنك صحار آللية ونظم البنك في إدارة المخاطر. 

وتعزيزًا منه لإلستقرار المصرفي، وللتميز في مجال إدارة المخاطر المتوقعة وغير المتوقعة، فقد تبنى بنك صحار عملية شاملة 
إلدارة المخاطر بهدف تخفيض اآلثار السلبية لها للحد األدنى الممكن. ويقوم البنك على الدوام باإلستعداد لتفعيل هذه اآللية 
بواسطة أنظمة تقييم ومراقبة تمكنه من السيطرة على أية مخاطر محتملة وذلك بطرق عملية مدروسة يتم مراجعتها وتحديثها 

وتطبيقها بشكل دوري.

ويتمتع بنك صحار بدراية كبيرة ببيئة العمل المصرفي، معززة بالخبرة العملية ومعرفته بطبيعة المخاطر واإلشكاالت التي تسببها 
العوامل والتحديات اإلقتصادية والبيئية التي تؤثر على أي عمل تجاري، والتي قد تكون غير واضحة وغير مباشرة، وتتمتع إدارته 
ممثلة بمجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية برؤية متكاملة للتحكم بالمخاطر إلى جانب المعرفة التامة بمختلف أنواعها ومدى 

تأثير كل منها على المخصصات المالية والقيمة اإلقتصادية للبنك.

وإذ يولي بنك صحار أولوية مطلقة إلدارة المخاطر، فإنه يعمل على تحديد وقياس ومراقبة وإدارة المخاطر، متبعًا في هذا 
اإلطار نموذجًا يتكون من ثالثة خطوط دفاعية، وتشكل جميع األقسام التجارية في البنك خط الدفاع األول، وذلك عبر إحتوائها 
وإدارتها للمخاطر التي تواجهها مباشرة، أما خط الدفاع الثاني فتشترك فيه دائرة المخاطر مع دائرة اإللتزام؛ حيث توفر الدائرة 
»قيادة فعالة« لألعمال التجارية عبر تأهيل وتدريب رؤساء األقسام على السياسات واإلجراءات التي يجب إتخاذها. وتلعب الدائرة 
دورًا في توجيه األعمال التجارية من خالل تحديد المخاطر وتقييمها وإدارتها والنظر إليها من عدة جوانب تشمل المخاطر المالية، 
والمخاطر اإلئتمانية، ومخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية، ومخاطر تكنولوجيا المعلومات، ومخاطر السيولة وغيرها، وإدارتها 
وإعداد التقاريرالخاصة بها. أما بالنسبة لدائرة اإللتزام، فتعمل على التأكد من العمل على تطبيق جميع السياسات واإلجراءات 

وتطابقها مع األطر التنظيمية الحالية وتنفيذ القوانين المطبقة في السلطنة.

وعالوًة على هذه الخطوط، تأتي دائرة التدقيق الداخلي لتمثل خط الدفاع الثالث، متولية مهمة المراجعة واإلشراف على خطي 
الدفاع األول والثاني. وتعتبر نتائج المراجعة بمثابة تقرير يتم رفعه إلى مجلس اإلدارة لتحسين العمليات والتعرف على الثغرات 

لكي يتم التعامل معها بالطرق المناسبة.

يدرك البنك أن عملية إدارة المخاطر يجب أن تكون على مستوى المؤسسة، وأن دورها األساسي هو ضمان وجود إطار فعال 
إلدارة المخاطر واإللتزام به ضمن سياق عمل البنك وبيئته التشغيلية. ويحرص البنك على إدارة المخاطر ضمن إطار مؤسسي 
لضمان الفعالية والكفاءة واإللتزام في كافة الجوانب واألقسام، وبما يتماشى مع عمل البنك وبيئته التشغيلية، وقد أنشأ 
البنك دائرة متخصصة إلدارتها، تضم فريقًا من الخبراء من ذوي الكفاءة الذين أثبتوا قدرتهم على التحكم بالمخاطر ومراجعتها 

بكفاءة. ويتكون اإلطار العام إلدارة المخاطر في البنك من:

مجلس اإلدارة،  •
لجنة إدارة المخاطر التابعة للمجلس باإلضافة إلى لجان اإلدارة التنفيذية مثل:  •

لجنة المخاطر والمراقبة،  •
لجنة األصول والخصوم،  •
لجنة المخاطر التشغيلية.  •

هذا وتتولى لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة مسؤولية إدارة هذه المخاطر، في الوقت الذي تعمل فيه  لجنة المخاطر 
والرقابة على تقديم تقاريرها بشأن فعالية إدارة المخاطر في البنك إلى لجنة التدقيق الداخلي ولجنة إدارة المخاطر التابعتين 
المخاطر  لجنة  تتولى  بينما  السيولة،  ومخاطر  السوق  إدارة  مسؤولية  والخصوم  األصول  لجنة  تتولى  فيما  اإلدارة،  لمجلس 
التشغيلية إدارة هذا النوع من المخاطر. هذا وقد تم تأسيس إدارة وسطى لمتابعة وإدارة مخاطر الخزينة، في الوقت الذي يتولى 

فيه مجلس اإلدارة مسؤولية وضع اإلطار العام إلدارة المخاطر واإلشراف عليه.

وتقوم دائرة المخاطر بتنفيذ العديد من المهام التي تشمل تحديد أوجه الخطر المختلفة وقياس حدتها وتخفيف تأثيرها ومراقبة 
تطورها بما يضمن تحقيق األهداف األساسية للبنك والمتمثلة بزيادة العائدات. وتلتزم الدائرة خالل هذه العملية باألسس التي 
يضعها مجلس اإلدارة والتي تحدد مستوى وحدود المخاطرة المقبولة؛ حيث تضع الدائرة القيود التي يجب أن ينسجم معها القرار 

المصرفي وتقوم بمراقبة تنفيذ هذه القرارات واإللتزام بها وتقديم قراراتها فيما يتعلق بإدارة المخاطر.

الدولي  للمعيار  وفقًا  المالية  بالتقارير  الخاصة  التعليمات  بتطبيق   بنك صحار  يلتزم  المخاطر،  بإدارة  الخاصة  لنشاطاته  وتعزيزًا 
IFRS9، وذلك امتثااًل لما تتطلبه معايير مجلس المحاسبة الدولية IASB للتقارير المالية IFRS9 من البنوك، والتي تفرض تكوين 
مخصصات إحترازية للخسائر المتوقعة مستقباًل على جميع الموجودات المالية، وإلتزامًا بالقرار الذي تم تطبيقه إبتداًء من يناير 

٢٠١8م والقاضي برفع الموجودات المالية اإلئتمانية وفقًا لتعليمات البنك المركزي الُعماني.

مخاطر رأس المال

يتمتع بنك صحار بقاعدة مميزة من المساهمين، كما يحظى بالدعم المالي من هذه القاعدة، األمر الذي يوفر له القدرة الالزمة 
المال  رأس  من   %١6.٢٢ حدود  في  المال  رأس  كفاءة  بمعدل  البنك  إحتفظ  وقد  لذلك.  الحاجة  حال  في  ماله  رأس  زيادة  على 
األساسي، و١3.93% من حيث رأس المال الفئة ١ )بعد زيادة رأس المال وخصم توزيعات األرباح النقدية على رأس المال الجديد(.

مخاطر اإلئتمان

تعرف مخاطر اإلئتمان بأنها الخسائر المالية المحتملة الناجمة إما عن عدم قدرة الزبون على الوفاء بالتزاماته والسداد في المواعيد 
المحددة، األمر الناتج بدوره عن إحتماالت عديدة، أو الناجمة عن تخفيض قيمة المحفظة نتيجة للتدهور الفعلي أو المتوقع في 

جودة اإلئتمان، ولذلك فإن مخاطر اإلئتمان تعني إحتمالية الخسارة المرتبطة بتراجع جودة هذا اإلئتمان لدى األطراف المقابلة.

الدولية، وهي  الممارسات  الجودة تستند على أفضل  لتحديد معايير  اإلعتماد على عملية شاملة  يتم  المخاطر،  لهذه  وتفاديًا 
العملية التي تندرج في إطار فصل واضح في المسؤوليات المرتبطة بإستقطاب الزبون، وتقييم المخاطر، وتقييم اإلئتمان. 
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وضمن هذه العملية، فقد حرص البنك على تشكيل لجنة خاصة منبثقة عن مجلس اإلدارة، تتولى مهمة إدارة المخاطر واإلشراف 
على مهام الدائرة المعنية بها؛ حيث يقدم مسؤول المخاطر بالبنك )مساعد مدير عام أول للمخاطر( تقاريره للجنة المخاطر، ويقّيم 
موظفو اإلئتمان بالبنك مقترحات اإلئتمان على أساس السياسة المعتمدة للمنتج والسياسات القانونية والداخلية ومعايير تقييم 

المخاطر. وقبل الدفع يجري موظف اإلئتمان أيضًا مراجعة لسيرة الزبون المقترض ويفحص قاعدة بيانات الديون المتأخرة.

المستهدفة  السوق  تحديد  تتم من خالل  اإلئتمان هنا  إدارة مخاطر  فإن  لإلنكشاف،  بالجملة  البيع  إئتمان  لتعرض  بالنسبة  أما 
وإعتماد إجراءات إئتمان موحدة، ونظامًا خاصًا لتقييم الجدارة اإلئتمانية للزبائن.

وعلى صعيد آخر، فقد طور البنك وبالتعاون مع المؤسسة الدولية لتقييم اإلئتمان موديز »Moody’s« نماذج داخلية لتصنيف 
اإلئتمان يتم إستخدامها لتصنيف المدينين ممن لديهم مستندات مالية مدققة. ويتصف نظام موديز »Moody’s« بالمرونة، 
موديز  تصنيفات  نظام  على  يعتمد  داخليًا  نموذجًا  البنك  طور  فقد  كذلك،  الموضوعية.  المقاييس  من  مزيجًا  يستخدم  حيث 
»Moody’s« لتقييم المدينين الذين ليس لديهم تقارير مالية، وقد تم إعتماد هذا النموذج من قبل لجنة مجلس اإلدارة المنتدبة 
إلدارة المخاطر. هذا النموذج إعتمد على نظام آخر لتصنيف المدينين بالدرجات، ويعتبر هذا النوع من التصنيف عامل أساسي 
العتماد عمليات اإلئتمان وما بعدها؛ حيث تتم مراجعة تصنيف كل مدين مرة في العام على األقل. وقد قام البنك أيضًا بإجراء 
تحليل لمصفوفة المخاطر ولوحظ أن إنتقال التصنيف للمجموعات الكبيرة يتالئم مع اإلتجاه العام لإلقتصاد العماني، األمر الذي 

أثبت لإلدارة كفاءة نموذج تصنيف مؤسسة موديز »Moody’s« الذي يعتمده البنك. 

وتعزيزًا للتدابير اإلحترازية لمواجهة أي إنكشاف محتمل على المخاطر، تعمل اإلدارة العليا للبنك وبصورة منتظمة على مراقبة 
تعرض البنك لإلنكشاف في القطاعات الحساسة مثل العقارات التجارية وأسواق المال، مع األخذ باالعتبار الوضع اإلقتصادي. 
ويتم ذلك بإشراف لجنة الموافقة على اإلئتمان المنبثقة عن مجلس اإلدارة وذلك مرة كل ثالثة أشهر، أما بالنسبة لإلنكشاف 
في سوق المال، فيتم إجراء التقييم أسبوعيًا، وخالل فترات التقلبات الحادة يجرى التقييم بصورة يومية. وتعمل دائرة المخاطر 
على إطالع مجلس اإلدارة على كافة المستجدات حول مستوى وتوّجه تعرض البنك لإلنكشاف الحساس لملف المخاطر الشهرية 
للبنك، ويتم التعامل مع إنكشاف البنك في قطاع الرهن العقاري والسلف مقابل األسهم وفقًا للقواعد اإلحترازية والتنظيمية.

وضمن نفس اإلطار، يحرص البنك على متابعة تحديث المعلومات بصفة مستمرة، وذلك من خالل التفاعل مع الزبائن والهيئة 
التنظيمية والخبراء في هذا المجال. وتعتبر المراقبة المستمرة لما بعد الدفع عنصرًا جوهريًا للمحافظة على جودة اإلقراض، 
وُيسّهل تنوع المحافظ ومراجعتها أيضًا من تخفيف المخاطر وتعزيز القدرة على إدارتها. هذا ويوجد بالبنك دائرة مستقلة لمراجعة 
القروض، تتولى مهمة تقييم تصنيف جودة القروض واإلئتمان، وتوفر هذه اآللية ضمانات مستمرة لمجلس اإلدارة وللجهات 
الرقابية حول جودة القروض وعملية إدارتها، وتقود دائرة المخاطر أيًضا تصورًا شاماًل لإلدارة العليا بالبنك حول المخاطر المحتملة 
والطريقة األمثل إلدارتها، يمثل ملخصًا شاماًل حول المخاطر اإلئتمانية ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية في البنك. وقد تم 

خالل العام تعزيز مدى ومجال تغطية المخاطر الشهرية وذلك بإضافة مؤشرات جديدة لها.

وإذ تنطوي عملية مراجعة القروض على العديد من المزايا التي يعتبر من أهمها تصنيف األصول إعتمادًا على جودتها، فإن البنك 
يحرص على إجرائها. ومع التركيز على تحسين جودة محفظة القروض بالبنك، تتطور عملية مراجعة إستراتيجيات القروض على 
أسس مستمرة. هذا وتستعرض عملية المراجعة أيضًا األحكام الحالية لسياسة اإلئتمان ووثائق عمل البنك، وتقترح اإلضافات 
أو التعديالت الضرورية. ومن أهم أهداف عملية مراجعة القروض، إلتقاط إشارات اإلنذار المبكر للمتغّيرات في جودة األصول، 
بحيث يمكن إتخاذ الخطوات الالزمة ضمن إطار زمني مناسب لتنبيه موظفي اإلئتمان أو المعنيين باألمر ووضعهم في حالة 

تأهب، ومن ثم يمكن إعداد اإلستراتيجيات في الوقت المالئم لتجنب أي عجز عن الدفع، قدر اإلمكان.

ويقوم البنك بإدارة دورة اإلئتمان المرتبطة بقروض التجزئة، وذلك على يد المختصين في دائرة اإلئتمان وعمليات التشغيل 
والتحصيل، ومع برامج مخصصة لتحقيق نمط معين لنماذج شراء اإلئتمان لكل منتج، وذلك من خالل تحديد شريحة الزبائن، ومعايير 
اإلكتتاب، وبنية الضمان. هذا ويتم منح القروض للزبائن بعد تحويل راتب المقترض إثر إستيفائه لشروط التأهل لإلقتراض. ومع 
تزايد اإلنكشافات الفردّية، تتم إدارة مخاطر إئتمان التجزئة على أساس المحفظة بالنسبة لمختلف المنتجات وشرائح الزبائن. وفيما 
يتعلق بعمليات إئتمان التجزئة، فإن الموافقة على جميع المنتجات، والسياسات، والتراخيص تتم من ِقبل مجلس اإلدارة أو اللجنة 
التابعة للمجلس. ويراجع البنك مقاييس إئتمان التجزئة إستنادًا إلى تحليل المحفظة بصورة منتظمة، وإعتمادًا على نتائج تحليل 
المخاطر لمحفظة قروض التجزئة. وخالل عام ٢٠١٧م، نفذ البنك عملية مراجعة سياسة القروض الشخصية، متمكنًا إثرها من بناء 
ضوابط كافية إلحتواء المخاطر عبر مراجعة مقاييس تحديد هذه المخاطر. ويتمتع النظام المصرفي األساسي المستخدم في 
البنك بالقدرة على إجراء تصنيف يومي لألصول، وتبعًا لذلك يتم وضع تدابير معينة وفقًا لتعليمات البنك المركزي الُعماني. 

كذلك، فقد طّور البنك نظامًا قويًا إلدارة المعلومات يمكنه من إتخاذ إجراءات إستباقية لتالفي مخاطر اإلئتمان.

هذا ويتبنى البنك اإلسلوب المعياري )Standardized Approach(، إضافة إلى اللوائح التنظيمية المنصوص عليها لحجم المخاطر 
على جميع األصول، عالوة على مقاربة شاملة لتخفيف هذه المخاطر، بما يتماشى مع التوجيهات الصادرة عن البنك المركزي 

.)Basel( الُعماني حول تنفيذ توصيات إتفاقيات بازل

ومع التنامي الكبير في حجم أعمال ونشاطات والبنك، فقد تم إنتهاج القدر الكافي من الالمركزية لتعزيز سلطة الموافقة على 
اإلئتمان مع وجود أنظمة رقابة مالئمة للتبليغ عن الخطر. ويخضع توزيع محفظة البنك بين إئتمان التجزئة، اإلئتمان الشخصي 
أو اإلئتمان المرتبط باألقسام األخرى إلى ُأطر تنظيمية محددة، وتلعب سياسات البنك إلدارة مخاطر اإلئتمان دورًا حيويًا في 

المحافظة على الجودة العالية لألصول والحفاظ على الحد األدنى من األصول المتعثرة مقارنة بالبنوك األخرى.

مخاطر السوق

التجارية في القطاع المصرفي، وكما هو الوضع  مع التسليم بأن المخاطر السوقية جزًء ال يتجزٌء من طبيعة ممارسة المهام 
بالنسبة لعدم تطابق األصول واإللتزامات، ودوره كوسيط مالي في الصفقات ذات الصلة بالزبائن، تكمن المخاطر أيضا في 
إمكانية وقوع خسائر ناجمة عن التغييرات المحتملة في قيمة األصول أو اإللتزامات المالية نتيجة ألي تحول في متغيرات السوق 
مثل معدالت الفائدة وأسعار الصرف وإتساع اإلئتمان وبعض أسعار األصول األخرى. وتهدف إدارة مخاطر السوق إلى تقليل 
أثر هذه الخسائر على األرباح ورأس المال األساسي نتيجة لمخاطر السوق. هذا ويتمتع البنك ببنية جيدة إلدارة مخاطر السوق مع 

وجود فصل واضح لواجبات المتعاملين مع هذا القطاع )المكتب األمامي، المكتب الخلفي، المكتب األوسط(.

ووفقًا لدور كل من المكاتب، فإن المكتب األوسط يعمل على تتبع ومراقبة مخاطر السوق، وعلى تقديم تقاريره حول وضع هذه 
المخاطر على أسس يومية وشهرية، باإلضافة إلى مراجعة الحدود المصرح بها من خالل لجنة األصول والخصوم، هذا فضاًل عن 
مراقبة الحدود الفعلية للمخاطرة. ويدير البنك مخاطر الصرف األجنبي عبر المراقبة الدقيقة لحدود اإلنفتاح )open position(، فيما 

تتم إدارة مخاطر أسعار الفائدة من خالل حدود إدارة األصول والخصوم، وتحليل الفجوات ودراسة أثر أسعار الفائدة.

وتتضمن سياسات مخاطر السوق إطار حوكمة المخاطر، وإستراتيجية تقييم هذه المخاطر في ضوء المعطيات الحالية والمتوقعة، 
وقد تم توضيح هذه السياسات والعمليات في سياسة إدارة األصول والخصوم، أما سياسة اإلستثمار فتتعلق بالقضايا ذات 
إعادة  تحليل فجوة  الفائدة من خالل إستخدام  التجارية، ويتم قياس مخاطر معدل  المنتجات  باإلستثمارات في مختلف  الصلة 
التسعير. هذا ويقوم البنك بتحليل أثر مخاطر معدل الفائدة عبر إجراء إختبارات 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 اإلستحقاقات والتعرض لمخاطر السيولة، فإنه يتم اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتجنب مثل هذه المخاطر، 
جانب  إلى  هذا  اإلجراءات،  وإتخاذ  المسائل  هذه  لمناقشة  والخصوم شهريًا  األصول  لجنة  تعقده  الذي  اإلجتماع  وذلك ضمن 
مناقشة وتعديل خطط العمل إلدارة مخاطر معدل الفائدة. وبتوجيهات هذه اللجنة، تدير دائرة الخزانة مخاطر السيولة، ومعدل 
الفائدة، ومخاطر الصرف األجنبي، وتلتزم بتوجيهات سياسة الخزينة وقيود مخاطر السوق المضمنة في سياسة مخاطر السوق.

مخاطر السيولة

نظرًا لألهمية الكبيرة التي تنطوي عليها إدارة مخاطر السيولة بشكل سليم في تمكين البنك من الوفاء بالتزاماته خاصة تلك 
المتعلقة بالمودعين، فإن البنك يلتزم في هذا المجال بسياسات لجنة األصول والخصوم لديه، والتي تهدف إلى تحقيق التالي:

توفير خطة متوازنة لنمو األرباح وقيمة صافي األصول ضمن مستويات مقبولة ومراقبة المخاطر التالية:  •

•  مخاطر السيولة – حيث ال يتم تحصيل كمية كافية من النقد عبر األصول أو الديون أو المصادر الخارجية، للوفاء باحتياجات   
زبائن البنك.

•  مخاطر معدل الفائدة – حيث تؤثر التغيرات المتوقعة في معدل الفائدة على إتجاه الفائدة العام للبنك فيؤدي بدوره إلى   
إنخفاض العائد على الفائدة.

•  مخاطر أسعار الصرف األجنبي - وهي نوع من المخاطر التي قد يتعرض لها البنك وتتسبب في حدوث خسائر في بعض   
األحيان نتيجة تغيير أسعار الصرف العالمية خالل فترة معينة صعودًا أو هبوطًا أو مزيجأ من االثنين معًا فيما يتعلق بعملة 

معينة، مما يتسبب بحالة من التذبذب في أسعار الصرف مع عدم االستقرار.

•  المحافظة على معدل نمو جيد ومتوازن بدون أي تأثير سلبي على جودة الخدمة.   

المحافظة على األنظمة واإلجراءات التي تتوافق مع األهداف القصيرة والطويلة األمد الستراتيجيات البنك.  •  

ومما هو متعارف عليه، فإن مخاطر السيولة تنشأ عندما ال يكون البنك قادرًا على اإليفاء بالتزاماته المالية عند إستحقاقها، أو 
حين يضطر لإللتزام بها بتكلفة عالية. ويتولى قسم الخزانة بالبنك مسؤولية اإلدارة اليومية للسيولة، ويدير هذا القسم محفظة 
البنك لألصول السائلة، باإلضافة إلى إدارة خطط تمويل الطوارئ في البنك. وتقوم لجنة األصول والخصوم بمراقبة سياسة 
السيولة بالبنك، وتتلقى هذه اللجنة تقاريرًا منتظمة حول وضع السيولة، ويتم قياس مخاطر السيولة من خالل تحليل فجوة 
السيولة وخطط وسياسات الطوارئ المتعّلقة بها. ويضمن البنك توفير قدر كاف من السيولة في كل األوقات من خالل خطط 
التمويل المنتظمة، والمحافظة على سيولة اإلستثمارات، عالوة على التركيز على مصادر التمويل األكثر إستقرارًا مثل ودائع 
السائلة، وتنص سياسة  باألصول  البنك  إحتفاظ  نطاق وطبيعة  تحكم  التي  التنظيمية  بالتوجيهات  أيضًا  البنك  ويلتزم  التجزئة. 

مخاطر السوق على خطوط عريضة فيما يتعلق بإدارة مخاطر السيولة مثل سقف الفجوة.

المخاطر التشغيلية

يواجه القطاع المصرفي اليوم عّدة مخاطر، األمر الذي يستوجب وضع خطط وإجراءات إلدارة مثلى لهذه المخاطر التي أصبحت 
التشغيلية من أهمها. وتنفيذًا منه ألفضل الممارسات في إدارة المخاطر التشغيلية بما يتماشى مع التوجيهات الصادرة عن 
قصور  عن  الناتجة  الخسائر  في  تتمثل  التي  المخاطر  من  النوعية  هذه  إلدارة  نظامًا  البنك  أعّد  فقد  الُعماني،  المركزي  البنك 
المخاطر  إدارة  نتيجة لعوامل خارجية، وتتم  أو  أو األنظمة  التي يتسبب فيها األشخاص  تلك  أو  أو فشلها،  الداخلية  العمليات 

التشغيلية في البنك عبر نظام مراقبة داخلي شامل.
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وعليه، فقد عمل البنك على صياغة سياسة إلدارة المخاطر التشغيلية، تمت الموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة، وتغطي 
للمخاطر،  الذاتي  التقييم  المساندة مثل سياسة  األطر  لعمله على وضع بعض  باإلضافة  التشغيلية،  المخاطر  جميع مجاالت 
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 اإلدارة كاًل من سياسة المخاطرالتشغيلية، 
إستباقية  والحّد منها. وكخطوة  المخاطر ومراقبتها  لتخفيف هذه  الالزمة  الضوابط  إلى  باإلضافة  تحديدها وتقييمها،  وطريقة 

إلدارة المخاطر، حدد البنك مؤشرات رئيسية للمخاطر التشغيلية  )KRIs(تتم مراقبتها بشكل دوري.

وتعزيزًا لهذه الغاية، فقد وضع بنك صحار إطار عمل لإلدارة والتقارير المتعلقة بحوادث وخسائر المخاطر التشغيلية، كما أجرى 
تقييمًا لمخاطر وضوابط بعض مجاالت العمل التجاري عبر نموذج »تقييم الرقابة الذاتية على المخاطر« )RCSA(. هذا ويتم بشكل 
دوري إرسال تعليمات تنص على أهمية اإلبالغ عن المخاطر، وعمل تقارير لرصدها. كذلك، فإن البنك عمل على تشكيل لجنة 
الالزم  المال  رأس  بنك صحار  الُعماني، يوفر  المركزي  البنك  لتوجيهات  إدارتها. وتطبيقًا  لكي تشرف على  التشغيلية  للمخاطر 
 Basel( وينظر البنك إلى تطبيق نظام بازل٢ ،)Basel II( إلتفاقية بازل٢ )BIA( للمخاطر التشغيلية حسب نهج المؤشر األساسي
II(و بازل3  )Basel III( كفرصة للمراجعة المنتظمة ألنظمته وممارساته الخاصة بإدارة المخاطر وذلك بهدف مالءمتها مع أفضل 

الممارسات العالمية. 

السـوق والمّؤشر  االئتـمان ومخـاطر  المعياري )standardized Approach( لمخاطر  بتبني اإلسلوب  البنك  آخر، قام  ومن جانب 
عليه متطلبـات  كمــا نصت  المـال  رأس  كفـــايـة  المتطلبات األســـاسية إلطار  بتقييـم  )BIA(، وقام  التشغيلية  للمخاطر  األساس 

)Basel III(  3بازل

اإللتزام
اإللتزام  تكمن قيمة  الدقة، حيث  أمرًا شديد  بها  كالتي نعمل  بيئة متنوعة  التنظيمية والقانونية في  بالمتطلبات  اإللتزام  يعد 
الحقيقية في تطبيقه التام في المؤسسة بشكل عام، إذ يعد ذو أهمية قصوى في ظل الظروف العالمية المتغيرة. إال أن 
دائرة اإللتزام في بنك صحار إستطاعت أن تضع آليات عمل محددة وثقافة إتزام شاملة إلدارة المخاطر التنظيمية وغسل األموال 
البنك، وفي الوقت ذاته تمكنه من مواكبة التطورات المحلية واإلقليمية والدولية، و تطبيق أفضل  والمحافظة على سمعة 

الممارسات.  

وقد شهد العام ٢٠١٧م العديد من اإلنجازات التي تحققت بفضل تضافر جهود فريق اإللتزام بالبنك، وتسهيل حلول اإللتزام  
بالشراكة مع جميع األقسام األخرى. ويفتخر بنك صحار بالمستوى المتقدم من التكامل الذي يطبقه خالل قيامه باألعمال التجارية، 
فضاًل عن تطبيقه ألسس القانون في كافة تعامالته. وتقوم دائرة اإللتزام بتطبيق كافة السياسات واإلجراءات مما يؤكد على 
إلتزام البنك بالقوانين واللوائح والتعاميم والتوجيهات الصادرة من السلطات التنظيمية والتشريعية المحلية والعالمية. كما تعمل 
الدائرة على اإللتزام بالسياسات والتعليمات المتبعة في البنك وإدارة العالقات مع الجهات المختصة والمنظمة كالبنك المركزي 
العماني، وهيئة السوق المالية، والوزارات المعنية في السلطنة. كما تعمل الوحدة على إصدار التقارير الدورية للجنة التدقيق 

في مجلس اإلدارة.

وتختص الوحدة بوضع وضمان تنفيذ عمل قانون مكافحة غسل األموال والعقوبات بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية 
األموال،  غسل  بمكافحة  خاصة  محددة  تعليمات  على  واللوائح  القوانين  وتضم  عمان.  بسلطنة  الخاصة  واللوائح  والقوانين 
لتحديد  المصرفية  المعامالت  ومراقبة  البنكية،  بالتحويالت  خاصة  تدابير  يقابله من  وما  المخاطر،  اإلرهاب، وتصنيف  وتمويل 
غير العادية والمشبوهة منها، ورفع الوعي بما يختص بهذه القوانين والتعامالت على جميع المستويات بما في ذلك مجلس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذية للبنك، والحفاظ على مستوى معين عند التوظيف، وتعيين مسؤول إلتزام على مستوى اإلدارة العليا، 
واإلحتفاظ بالسجالت والتقارير الدورية لمجلس اإلدارة، واإلبالغ عن أي معامالت مشبوهة للمركز الوطني للمعلومات المالية 

وتقديم تقارير عنها.

التنفيذية والموظفين. وتم  البنك، ومستوى مجلس اإلدارة واإلدارة  اللوائح أيضا على عقوبات محددة على مستوى  وتنص 
بما  الدولية،  لألنظمة  تمتثل  داخلية  وإجراءات وضوابط  وسياسات  أنظمة  البنك  لدى  يكون  أن  لضمان  العقوبات  نظام  تعزيز 
يضمن الحفاظ على العالقات مع البنوك االخرى. عالوة على ذلك فقد مضى البنك قدمًا في تطبيق قانون اإلمتثال الضريبي 

.”IRS“ األمريكي على الحسابات األجنبية )فاتكا( تماشيًا مع المبادئ التوجيهية لخدمات إدارة الخزانة األمريكية

البنك أن فهم خصائص ثقافة اإللتزام المطلوبة والسلوكيات المرغوب بها، ُتعد من أهم العوامل لنجاح إدارة مخاطر  ويدرك 
اإللتزام، وعليه قامت دائرة اإللتزام »وبصورة دورية« بتوعية موظفي البنك بآخر المستجدات فيما يتعلق بمكافحة غسل األموال 
)AML(، بهدف ترسيخ ثقافة اإللتزام التي تساهم في حماية البنك من غسيل األموال، مع ضمان اإللتزام الكامل بالقوانين 

واللوائح المتصلة.

وستشهد عمليات الصيرفة اإلسالمية المتنامية رقابة من قبل الجهات المنظمة، وتشمل دون الحصر على  اإللتزام بالتنظيمات، 
واإللتزام بقوانين الشريعة، ومكافحة غسل اإلموال، وغيرها.

ومع التطورات التي تشهدها الساحة التنظيمية في السلطنة والعالم، يعمل البنك بشكل مستمر على تطوير أداء دائرة اإللتزام 
عبر تعزيز مهارات الموظفين وتدريبهم ميدانيا وإلكترونيا، إضافة إلى إعداد التقارير الدورية التي تضمن إلتزام البنك و بقائه في 

وضع جيد يمكنه من مواجهة التحديات القادمة و تخفيف تأثير المخاطر على عمله مما ينتج عنه إستمراره بالنمو بشكل مستقر.

التدقيق الداخلي
يعمل قسم التدقيق الداخلي على مراجعة وتقييم إجراءات الرقابة الداخلية للبنك مثل إدارة المخاطر ونظام الحوكمة والعمليات، 
نظر مستقلة  وجهة  التدقيق  المخاطر، طور قسم  تقييم  تقنيات  توظيف  خالل  ومن  المساهمين.  إهتمام  محل  تكون  والتي 
للمخاطر التي من المحتمل أن يواجهها البنك، ويقدم تقريرًا بذلك متضمنًا النتائج والتوصيات إلدارة البنك العليا ولجنة التدقيق 

بمجلس اإلدارة.  

كما يقوم قسم التدقيق الداخلي بتقديم ضماناته لمجلس اإلدارة بشكل موضوعي فيما يتعلق بكفاءة وفعالية نظم الرقابة 
والتحكم الداخلي للبنك والتي من شأنها المساهمة في التقليل من مخاطر الخسائر أو أي عامل يضر بسمعة البنك.

إلكترونيا إلدارة  برنامجا  اإلحتيال،  أو كشف عمليات  بتفادي  المتعلقة  الرقابية  أنشطته  الداخلي في  التدقيق  ويستخدم قسم 
عمليات التدقيق الداخلي كاملة، كما يستخدم أيضا أداة لكشف البيانات والحيلولة دون وقوع األخطاء.

هذا وقد أنشئ البنك وحدة تحقيق لتفادي اإلحتيال ضمن قسم التدقيق الداخلي وذلك لتحقق في أي محاوالت إحتيال، إلى 
جانب ذلك، يتم تدقيق العمليات واألنشطة الخطرة وتحليلها بصورة مستمرة شهريًا وذلك للتنبيه المبكر واإلنذار وتقديم تحذير 

مسبق لإلدارة عن أي من األخطاء المكتشفة والنظر في حلها.

ويتابع قسم التدقيق الداخلي نتائج التدقيق المعلقة والتي تكون قد صدرت عن التدقيق الداخلي أو الخارجي مع اإلدارة العليا 
ولجنة التدقيق وذلك لضمان فاعلية التعديالت وتطبيق إجراءات التصحيح حسب ما تراه اإلدارة.



نـمـــو
خدماتنا المصرفية 
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بـيــان المـركــز المـالـي
كما في ٣1 ديسمبر ٢017

3١ ديسمبر ٢٠١6
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
دوالر أمريكي 

إيضاح باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
ريال عماني 

باآلالف

3١ ديسمبر ٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

األصول

18٢.٣٢4١١9.6١3ب ١نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي569.68347٣.3١٠

104.٢0٣98.64٢ب ٢مستحق من بنوك وايداعات أخرى بسوق النقد٢١3٢70.657.٢56

٢.098.748١.9١3.٠٧5ب 3قروض وسلف وتمويل )بالصافي(٢94.٠٢65.451.4.969

41٣.74135١.٢٧١ب 4استثمارات 39٢1.074.65٢.9١٢

17.109١5.٧٢4ب 5ممتلكات ومعدات وتركيبات 84٢44.4٣9.4٠

٢.900٢.9٠٠ب 6عقارات استثمارية53٢7.5٣٢.٧

٢٣.79٣١8.8٧6ب ٧أصول أخرى٠٢961.800.49

٢.84٢.818٢.5٢٠.١٠١إجمالي األصول94٣.٣8٣.٧١٧7.6.545

االلتزامات

718.6195٧5.54٧ب 8مستحقات لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد494.9٢٧1.866.54٣.١

1.64٢.845١.53١.689ب 9ودائع العمالء٢67.1٣0.3.9٧8.4١34

٣1.451٢9.٠46ب ١٠التزامات أخرى٧5.44481.69٢

٣5.٣9٢86.6١5ب ١١قروض ثانوية٢٢4.9٧491.9٢7

٢.40٢4.8٠5ب ١٢سندات قابلة للتحويل إلزاميًا٢٣9.48١6.١٢

18.51٣١8.5١3ب ١3شهادات إيداع٠8648.086.48

٢.449.٢٢٢٢.٢46.٢١5إجمالي اإللتزامات٣61.617.5.834.3٢56

حقوق المساهمين

178.465١6٠.45٠ب ١4رأس المال545.٧5346٣.4١6

17.607١٧.١93ب ١4عالوة إصدار44.65٧45.7٣٢

٢1.4٣8١8.9٠5ب ١5احتياطي قانوني١٠455.68٣.49

988988ب ١6احتياطي عام566.566٢.٢

-٣.10٣ب ١٧إحتياطي خاص8.060-

)٧٧٢()656(ب ١8احتياطي القيمة العادلة)1.704()٢.٠٠5(

5٠.٠٠٠-ب ١١احتياطي قروض ثانوية-١٢9.8٧٠

7٢.651٢٧.١٢٢أرباح محتجزة44٧188.704.٧٠

٢9٣.596٢٧3.886إجمالي حقوق المساهمين586.39٢76٢.٧١١

-100.000ب ١9األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم ٢59.740١-

٣9٣.596٢٧3.886إجمالي حقوق الملكية39٢1.0٢٢.٣٢6.٧١١

٢.84٢.818٢.5٢٠.١٠١إجمالي اإللتزامات وحقوق المساهمين94٣.٣8٣.٧١٧7.6.545

164.51١٧٠.٧٠ب ٢٠صافي األصول للسهم الواحد )بالبيسة(--

--صافي األصول للسهم الواحد )بالسنت(7٣.44.344٢

456.10٣43٢.٧٢9ب ٢١- أااللتزامات العرضية١.١٢3.9٧١1.184.68٣

٢78.9643١9.899ب ٢١- باالرتباطات9٠67٢4.58٢.83٠

اعتمد مجلس اإلدارة البيانات المالية وصرح بإصدارها بتاريخ ٢9 يناير ٢٠١8 ووقعها بالنيابة عنه كل من:

عضو مجلس اإلدارة  رئيس مجلس اإلدارة    
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بيان الدخل الشامل
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢017

3١ ديسمبر ٢٠١6
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
دوالر أمريكي 

إيضاحباآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
ريال عماني 

باآلالف

3١ ديسمبر ٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

109.٢759٠.5٧6ج ١إيرادات فوائد8٣1.٢6٢٢8٣.٢35

)45.5١9()61.554(ج ٢مصروفات الفوائد  )159.881( )٢3١.١١8(

47.7٢145.٠5٧صافي ايرادات الفوائد950.١١٧.٠3١1٢٣

6.98٢9.800
صافي ايرادات من التمويل اإلسالمي وأنشطة 

٣.77٣٢.688ج 8االستثمار

٢4.606٢٢.466ج 3إيرادات تشغيل أخرى91٢.58.3536٣

٣1668١أرباح من إستثمارات متاحة للبيع١.٧698٢1

76.416٧٠.89٢إجمالي إيرادات التشغيل ١35198.48٣.١84

)٢٠.١9١()٢1.184(تكاليف الموظفين)55.0٢٣()444.5٢(

)١٠.95٢()11.568(ج 4المصروفات التشغيلية األخرى )٣0.047()٢8.44٧(

)١.9١٠()٢.046(ب 5االستهالك)٣14.5()4.96١(

)33.٠53()٣4.798(إجمالي مصروفات التشغيل )٣84.90()85.85٢(

41.6183٧.839صافي إيرادات التشغيل ٢83108.099.98

)٧.3٠5()1.956(ب 4-ج إنخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع)5.081()١8.9٧4(

)٢.٧44()1.745(ب 3، ج 5 أمخصص انخفاض قيمة المحفظة)4.5٣٢()٧.١٢٧(

)5.٧35()7.98٢(ب3  ج5بصافي مخصص انخفاض قيمة محدد )٢0.7٣٢()١4.896(

٢9.9٣5٢٢.٠55الربح قبل الضريبة 5٧.٢8677.754

)٢.943()4.604(ج 6مصروف ضريبة الدخل)11.958()644.٧(

٢5.٣٣1١9.١١٢ربح السنة49.64٢65.796

دخل شامل آخر

بنود سيتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في 
سنوات الحقة

)١.93٠()5.7٣5(
صافي التغيرات في القيمة العادلة إلستثمارات متاحة 

)٧43()٢.٢08(للبيع

4194٧١تعديل إعادة تصنيف إستثمارات متاحة للبيع١.٢٢41.088

1.9056.٧٠8إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع4٢34.947.١٧

1166.436إجمالي دخل شامل آخر للسنة بعد خصم ضريبة الدخل٧١٧٣01.١6

٢5.447٢5.548إجمالي الدخل الشامل للسنة66.35966.097

14.194١٠.٧٠9ج ٧العائد األساسي للسهم الواحد للسنة - بالبيسة--

--ج ٧العائد األساسي للسهم الواحد للسنة - بالسنت69.٢.٧8٣

14.11٢١٠.٧١5ج ٧العائد المخفف للسهم الواحد للسنة - بالبيسة--

--ج ٧العائد المخفف للسهم الواحد للسنة - بالسنت67.٢.٧8٣

الربح للسنة

٢4.478١8.449أعمال مصرفية تقليدية580.9٢٠6٣.4٧

85٣663أعمال الصيرفة اإلسالمية١.٧٢٢٢.٢16

٢5.٣٣1١9.١١٢اإلجمالي49.64٢65.796

اإليضاحات المرفقة من أ١ إلى هـ تكّون جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
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با

ي 
ط

احتيا
ي

قانون
ي 

ريال عمان
ف

ال
آل

با

ي عام
ط

احتيا
ي 

ريال عمان
ف

ال
آل

با

ي 
ط

احتيا
ص

خا
ي 

ريال عمان
ف

ال
آل

با

ي 
ط

احتيا
القيمة 
العادلة

ي 
ريال عمان

ف
ال

آل
با

ي 
ط

احتيا
ض 

قرو
ثانوية

ي 
ريال عمان

ف
ال

آل
با

ألرباح
ا

المحتجزة
ي 

ريال عمان
ف

ال
آل

با

ي 
إجمال

ق 
حقو

ن
ساهمي

الم
ي 

ريال عمان
ف

ال
آل

با

ق 
ألورا

ا
سمالية 

الرأ
ستديمة 

الم
شريحة رقم 1

ال
ي 

ريال عمان
ف

ال
آل

با

ي 
إجمال

ق 
حقو

ن
ساهمي

الم
ي 

ريال عمان
ف

ال
آل

با

ي 1 يناير ٢017
صيد كما ف

لر
160.450

17.19٣
18.905

988
-

) 77٢(
50.000

٢ 7.1٢٢
٢7٣.886

-
٢ 7٣.886

سنة
ل لل

شام
ل ال

ي الدخ
إجمال

سنة
ربح ال

-
-

-
-

-
-

-
٢ 5.٣٣1

٢ 5.٣٣1
-

٢ 5.٣٣1

سنة 
ل آخر لل

شام
ل 

دخ
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ت 
ستثمارا

إل
ي القيمة العادلة 

ي الحركة ف
صاف

ضريبة الدخل
صم 

متاحة للبيع بعد خ
-

-
-

-
-

116
-

-
116

-
116

سنة
آلخر لل

ل ا
شام

ل ال
ي الدخ

إجمال
-

-
-

-
-

116
-

-
116

-
116

سنة ٢٠١6
سهم مجانية ل

صدار أ
إ

16.045
-

-
-

-
-

-
)16.045(

-
-

-

سنة ٢٠١6
ت أرباح مدفوعة ل

توزيعا
-

-
-

-
-

-
-

)8.0٢٢(
)8.0٢٢(

-
)8.0٢٢(

س 
ى رأ

ت قابلة للتحويل إلزاميًا إل
سندا

تحويل 
المال

1.970
414

-
-

-
-

-
-

٢.٣84
-

٢ .٣84

شريحة 
ستديمة ال

سمالية الم
ق الرأ

ألورا
صدار ا

إ
١ رقم 

-
-

-
-

-
-

-
-

-
100.000

100.000

شريحة رقم ١ 
سمالية ال

ق رأ
صدار أورا

ت إ
صروفا

م
ضافية

إ
-

-
-

-
-

-
-

)99(
)99(

-
)99(

ض معاد هيكلتها 
ي قرو

ط
إحتيا

-
-

-
-

٣ .10٣
-

-
) ٣.10٣(

-
-

-

ت )١(
ال

تحوي
-

-
٢ .5٣٣

-
-

-
) 50.000(

47.467
-

-

سمبر ٢017
ي ٣1 دي

صيد كما ف
الر

178.465
17.607

٢1.4٣8
988

٣.10٣
)656(

-
7٢.651

٣ 9٣.596
100.000

٢9٣.596

ي.
ي القانون

ط
إلحتيا

ى ا
ي إل

سنو
ق والتحويل ال

ستحقا
إل

ض الثانوية عند ا
ي القرو

ط
ن إحتيا

إلفراج ع
)١( ا
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ن
ساهمي

ق الم
ي حقو

ت ف
بيان التغيرا

سمبر ٢017
ي ٣1 دي

سنة المنتهية ف
لل

س المال
رأ

ي 
ريال عمان
ف

ال
آل

با

الوة 
ع

صدار
إ

ي 
ريال عمان
ف

ال
آل

با

ي 
ط

احتيا
ي

قانون
ي 

ريال عمان
ف

ال
آل

با

ي 
ط

احتيا
عام

ي 
ريال عمان
ف

ال
آل

با

ي 
ط

احتيا
ص

خا
ي 

ريال عمان
ف

ال
آل

با

ي 
ط

احتيا
القيمة 
العادلة

ي 
ريال عمان
ف

ال
آل

با

ي 
ط

احتيا
ض ثانوية

قرو
ي 

ريال عمان
ف

ال
آل

با

ألرباح
ا

المحتجزة
ي 

ريال عمان
ف

ال
آل

با

ي 
إجمال

ق 
حقو

ساهمين
الم

ي 
ريال عمان
ف

ال
آل

با

ق 
ألورا

ا
سمالية 

الرأ
ستديمة 

الم
شريحة 

ال
رقم ١

ي 
ريال عمان
ف

ال
آل

با

ي 
إجمال

ق 
حقو

ساهمين
الم

ي 
ريال عمان
ف

ال
آل

با

ي 1 يناير ٢016
صيد كما ف

الر
144.144

16.70٢
16.994

988
988

)7.٢08(
40.000

41.54٢
٢5٣.16٢

-
٢5٣.16٢

سنة
ل لل

شام
ي الدخل ال

إجمال

سنة
ربح ال

-
-

-
-

-
-

-
١9.١١٢

١9.١١٢
-

١9.١١٢

سنة: 
ل آخر لل

شام
دخل 

-
-

-
-

-
-

-
-

-

ت 
ستثمارا

إل
ي القيمة العادلة 

ي الحركة ف
صاف

ضريبة الدخل
صم 

متاحة للبيع بعد خ
-

-
-

-
-

6.436
-

-
6.436

-
6.436

سنة
شامل لل

ل ال
ي الدخ

إجمال
-

-
-

-
-

6.436
-

-
6.436

-
6.436

سنة ٢٠١5 
ت أرباح مدفوعة عن 

توزيعا
-

-
-

-
-

-
-

)٧.٢٠٧(
)٧.٢٠٧(

-
) ٧.٢٠٧(

سنة ٢٠١5 
سهم مجانية عن 

صدار أ
 إ

١4.4١4
-

-
-

-
-

-
)١4.4١4(

-
-

-

س 
ى رأ

ت قابلة للتحويل إلزاميًا إل
سندا

تحويل 
المال

١.89٢
49١

-
-

-
-

-
-

٢.383
-

٢.383

ت
ال

تحوي
-

-
١.9١١

-
-

-
١٠.٠٠٠

)١١.9١١(
-

-
-

سمبر ٢٠١6
ي 3١ دي

صيد كما ف
الر

160.450
17.19٣

18.905
988

-
)77٢(

50.000
٢7.1٢٢

٢7٣.886
-

٢7٣.886

ي.
ي القانون

ط
إلحتيا

ى ا
ي إل

سنو
ق والتحويل ال

ستحقا
إل

ض الثانوية عند ا
ي القرو

ط
ن إحتيا

إلفراج ع
)١( ا

ن
ساهمي

ق الم
ي حقو

ت ف
بيان التغيرا

سمبر ٢017
ي ٣1 دي

سنة المنتهية ف
لل

س المال
رأ

الر 
دو

ي 
أمريك

ف
ال

آل
با

الوة 
ع

صدار
إ

الر 
دو

ي 
أمريك

ف
ال

آل
با

ي 
ط

احتيا
ي

قانون
الر 

دو
ي 

أمريك
ف

ال
آل

با

ي 
ط

احتيا
عام

الر 
دو

ي 
أمريك

ف
ال

آل
با

ي 
ط

احتيا
ص

خا
الر 

دو
ي 

أمريك
ف

ال
آل

با

ي 
ط

احتيا
القيمة 
العادلة

ي 
الر أمريك

دو
ف

ال
آل

با

ي 
ط

احتيا
ض ثانوية

قرو
ي 

الر أمريك
دو

ف
ال

آل
با

ألرباح
ا

المحتجزة
الر 

دو
ي 

أمريك
ف

ال
آل

با

ي 
إجمال

ق 
حقو

ن
ساهمي

الم
ي 

الر أمريك
دو

ف
ال

آل
با

ق 
ألورا

ا
سمالية 

الرأ
ستديمة 

الم
شريحة 

ال
رقم 1

ي 
الر أمريك

دو
ف

ال
آل

با

ي 
إجمال

ق 
حقو

ن
ساهمي

الم
ي 

الر أمريك
دو

ف
ال

آل
با

ي 1 يناير ٢017
صيد كما ف

لر
417.75٣

44.657
49.104

٢.566
-

)٢.005(
1٢9.870

70.447
711.٣9٢

-
711.٣9٢

سنة
ل لل

شام
ل ال

ي الدخ
إجمال

سنة
ربح ال

-
-

-
-

-
-

-
65.796

65.796
-

65.796

سنة 
ل آخر لل

شام
ل 

دخ
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ت 
ستثمارا

إل
ي القيمة العادلة 

ي الحركة ف
صاف

ضريبة الدخل
صم 

متاحة للبيع بعد خ
-

-
-

-
-

٣01
-

-
٣01

-
٣01

سنة
آلخر لل

ل ا
شام

ل ال
ي الدخ

إجمال
-

-
-

-
-

٣ 01
-

-
٣01

-
٣ 01

سنة ٢٠١6
سهم مجانية ل

صدار أ
إ

41.675
-

-
-

-
-

-
)41.675(

-
-

-

سنة ٢٠١6
ت أرباح مدفوعة ل

توزيعا
-

-
-

-
-

-
-

)٢0.8٣7(
)٢0.8٣7(

-
)٢0.8٣7(

س 
ى رأ

ت قابلة للتحويل إلزاميًا إل
سندا

تحويل 
المال

5.117
1.075

-
-

-
-

-
-

6.19 ٢
-

6.19٢

شريحة 
ستديمة ال

سمالية الم
ق الرأ

ألورا
صدار ا

إ
رقم ١

-
-

-
-

-
-

-
-

-
٢59.740

٢59.740

شريحة رقم ١ 
سمالية ال

ق رأ
صدار أورا

ت إ
صروفا

م
ضافية

إ
-

-
-

-
-

-
-

)٢58(
)٢58(

-
)٢58(

ض معاد هيكلتها 
ي قرو

ط
إحتيا

-
-

-
-

8.060
-

-
)8.060(

-
-

-

ت )١(
ال

تحوي
-

-
6.579

-
-

-
)1٢9.870(

1٢٣.٢91
-

-

سمبر ٢017
ي ٣1 دي

صيد كما ف
الر

46٣.545
45.7٣٢

55.68٣
٢.566

8.060
)1.704(

-
188.704

76٢.586
٢59.740

1.0٢٢.٣٢6

ي.
ي القانون

ط
إلحتيا

ى ا
ي إل

سنو
ق والتحويل ال

ستحقا
إل

ض الثانوية عند ا
ي القرو

ط
ن إحتيا

إلفراج ع
)١( ا
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ن
ساهمي

ق الم
ي حقو

ت ف
بيان التغيرا

سمبر ٢017
ي ٣1 دي

سنة المنتهية ف
لل

س المال
رأ

الر 
دو

ي 
أمريك

ف
ال

آل
با

الوة 
ع

صدار
إ

الر 
دو

ي 
أمريك

ف
ال

آل
با

ي 
ط

احتيا
ي

قانون
الر 

دو
ي 

أمريك
ف

ال
آل

با

ي 
ط

احتيا
عام

الر 
دو

ي 
أمريك

ف
ال

آل
با

ي 
ط

احتيا
ص

خا
الر 

دو
ي 

أمريك
ف

ال
آل

با

ي 
ط

احتيا
القيمة 
العادلة

ي 
الر أمريك

دو
ف

ال
آل

با

ي 
ط

احتيا
ض ثانوية

قرو
ي 

الر أمريك
دو

ف
ال

آل
با

ألرباح
ا

المحتجزة
الر 

دو
ي 

أمريك
ف

ال
آل

با

ي 
إجمال

ق 
حقو

ساهمين
الم

ي 
الر أمريك

دو
ف

ال
آل

با

ق 
ألورا

ا
سمالية 

الرأ
ستديمة 

الم
شريحة 

ال
١ رقم 

ي 
الر أمريك

دو
ف

ال
آل

با

ي 
إجمال

ق 
حقو

ساهمين
الم

ي 
الر أمريك

دو
ف

ال
آل

با

ي 1 يناير ٢016
صيد كما ف

الر
٣74.400

4٣.٣8٢
44.140

٢.566
-

)18.7٢٢(
10٣.896

107.901
657.56٣

-
657.56 ٣

سنة
شامل لل

ي الدخل ال
إجمال

سنة
ربح ال

-
-

-
-

-
-

-
49.64 ٢

49.64 ٢
-

49.64 ٢

سنة: 
ل آخر لل

شام
دخل 

-
-

-
-

-
-

-
-

-

ت 
ستثمارا

إل
ي القيمة العادلة 

ي الحركة ف
صاف

ضريبة الدخل
صم 

متاحة للبيع بعد خ
-

-
-

-
-

١6.٧١٧
-

-
١6.٧١٧

-
١6.٧١٧

سنة
شامل لل

ي الدخل ال
إجمال

-
-

-
-

-
١6.٧١٧

-
-

١ 6.٧١٧
-

١6.٧١٧

سنة ٢٠١5 
ت أرباح مدفوعة عن 

توزيعا
-

-
-

-
-

-
-

)١8.٧١9(
)١8.٧١9(

-
) ١8.٧١9(

سنة ٢٠١5 
سهم مجانية عن 

صدار أ
 إ

3٧.439
-

-
-

-
-

-
)3٧.439(

-
-

-

س 
ى رأ

ت قابلة للتحويل إلزاميًا إل
سندا

تحويل 
المال

4.9١4
١.٢٧5

-
-

-
-

-
-

6.١89
-

6.١89

ت
ال

تحوي
-

-
4.964

-
-

-
٢ 5.9٧4

)3٠.938(
-

-
-

٢ سمبر 016
٣ دي ي 1

صيد كما ف
الر

416.75٣
44.657

49.104
٢ .566

-
)٢.005(

1٢9.870
70.447

711.٣9٢
-

711. ٣9٢

بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢017

3١ ديسمبر ٢٠١6
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
دوالر أمريكي

 باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
ريال عماني

باآلالف

3١ ديسمبر ٢٠١6 
ريال عماني

 باآلالف

أنشطة التشغيل
٢9.9٣5٢٢.٠55صافي ربح السنة قبل الضريبة5٧.٢8677.754

تسويات لـ:
٢.046١.9١٠االستهالك ٣14.4.96١5

9.7٢78.4٧9انخفاض قيمة خسائر االئتمان ٢64.٢٢.٠٢3٢5
)68١()٣69(األرباح من بيع استثمارات متاحة للبيع )958()١.٧69(
1.956٧.3٠5خسائر إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع١8.9٧45.081

-1.07٣مخصص للضريبة المقتطعة من المنبع على الفوائد األجنبية787.٢-
)١٧(-األرباح من بيع ممتلكات وآالت وتركيبات-)44(

)45٧()61٣(إيرادات من أنشطة اإلستثمارات اإلسالمية)1.59٢()١.١8٧(
)4.3٠٧()7.5٣6(فوائد من استثمارات )19.574()١١.١8٧(
4.6114.858الفائدة المستحقة على سندات قابلة للتحويل إلزاميًا وقروض ثانوية6١811.977.١٢

١٠١.6٧5106.05٣
نقدية من أنشطة التشغيل قبل التغيرات في أصول والتزامات 

40.8٣039.١45التشغيل
4.14٣١5.695مستحق من بنوك وإيداعات بسوق النقد4٠.٧6610.761

)٢٧4.4١6()194.509( القروض والسلف والتمويل )٢18.505()٧١٢.٧69(
)١5.4١9()50.٣87(استثمار في استثمارات محتفظ بها للمتاجرة)1٣0.875()4٠.٠49(
)٢.63٠()4.885(أصول أخرى)688.1٢()6.83١(

)9.8٠5()٢7.079(مستحقات لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد)٣٣5.70()٢5.468(
111.1566٧.٢١٠ودائع العمالء١٧4.5٧١٢88.717

5٠5-شهادات إيداع-3١٢.١
)١.٧39()84(التزامات أخرى)٢18()4.5١٧(

)١8١.454()1٢0.815(النقد المستخدم في أنشطة التشغيل)80٣.٣1٣()3١٠.4٧١(
)3.9٧9()٣.٢58(ضريبة دخل مدفوعة)8.46٢()335.١٠(

)١85.433()1٢4.07٣(صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل)٣٢٢.٢65()645.48١(
أنشطة االستثمار

)3.5٢٢()44.084(شراء استثمارات )بالصافي()114.504()١48.9(
٢0.881١8.965متحصالت من بيع/استرداد استثمارات٢٣6.٢6٠54.49

)4.٢١٢()٣.4٣1(شراء ممتلكات ومعدات وتركيبات)8.91٢()94٠.١٠(
١٧-متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات وتركيبات-44

8.1٢64.٧68فوائد مستلمة من االستثمارات 384٢1.106.١٢
١6.٠١6)18.508(صافي النقد )المستخدم في( من أنشطة االستثمار)48.074(6٠٠.4١

أنشطة التمويل
)٧.٢٠٧()8.0٢٢(توزيعات أرباح مدفوعة)٢0.8٣6()٧١9.١8(
)4.495()5.85٣(فوائد مدفوعة على سندات قابلة للتحويل إلزاميًا وقروض ثانوية)٢0٣.15()6٧5.١١(

-)99(صافي مصروفات إصدار أوراق رأسمالية الشريحة رقم ١ إضافية)٢57(-
-)50.000(إسترداد قروض ثانوية )1٢9.870(-
-100.000إصدار أوراق رأسمالية الشريحة رقم ١ إضافية٢59.740-

35.٠٠٠-إصدار قروض ثانوية-9٠9.9٠
٣6.0٢6٢3.٢98صافي النقد من أنشطة التمويل574.5١59٣.6٠

)١46.١١9()106.555(صافي التغير في النقد وما يماثل النقد)٢76.765()3٧9.53٠(
1٢0.071٢66.١9٠النقد وما يماثل النقد في بداية السنة4٠٢٣11.87٢.69١
1٣.516١٢٠.٠٧١النقد وما يماثل النقد في نهاية السنة8٧٢٣5.107.3١١

ممثال في:
181.8٢4١١9.١١٢نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية )بإستثناء الوديعة الرأسمالية(3٠9.38٢47٢.٢70
79.7٢769.١33مستحق من بنوك وإقراضات أخرى بسوق النقد١٧9.566٢07.084
185.468١95.١٧٧استثمارات أوراق مالية5٠6.953481.7٣5

)٢63.35١()4٣٣.50٣(مستحقات لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد)1.1٢5.98٢()٠٢9.684(
3١١.8٧٢٣5.1071٣.516١٢٠.٠٧١



التقريـر السنـوي لبنـك صحـار 2017

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

8٣ التقريـر السنـوي لبنـك صحـار 2017 8٢

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢017

الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية أ1  
تــم تأســيس بنــك صحــار ش.م.ع.ع )»البنــك«( فــي ســلطنة ُعمــان فــي 4 مــارس ٢٠٠٧ كشــركة مســاهمة ُعمانيــة عامــة وهــو يقــوم 
بصفــة أساســية بمزاولــة األنشــطة التجاريــة واالســتثمارية والصيرفــة اإلســالمية مــن خــالل شــبكة مــن ثمانيــة وعشــرين فرعــًا و5 
فــروع للصيرفــة اإلســالمية فــي الســلطنة. يمــارس البنــك نشــاطه بموجــب ترخيــص تجــاري واســتثماري وصيرفــة إســالمية صــادر 
عــن البنــك المركــزي الُعمانــي وهــو مشــمول بنظــام البنــك المركــزي لتأميــن الودائــع المصرفيــة. بــدأ البنــك عملياتــه التشــغيلية فــي 
9 أبريــل ٢٠٠٧. العنــوان المســجل للبنــك هــو ص.ب 44 حــي المينــاء رمــز بريــدي ١١4، مســقط، ســلطنة ُعمــان. اإلدراج الرئيســي 

للبنــك هــو فــي ســوق مســقط لــألوراق الماليــة.

اعتبــارًا مــن 3٠ أبريــل ٢٠١3، حصــل البنــك علــى ترخيــص لتشــغيل نافــذة الصيرفــة اإلســالمية )»صحــار اإلســالمي«(. يقــدم صحــار 
ــع  ــول ودائ ــة مــن خدمــات ومنتجــات الصيرفــة اإلســالمية. تتضمــن األنشــطة الرئيســية للنافــذة قب اإلســالمي مجموعــة متكامل
العمــالء المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية وتقديــم تمويــل متوافــق مــع الشــريعة اإلســالمية بنــاًء علــى المرابحــة والمضاربــة 
والمشــاركة واإلجــارة واالســتصناع والســلم والقيــام بأنشــطة االســتثمار وتقديــم خدمــات مصرفيــة تجاريــة وأنشــطة االســتثمار 

األخــرى التــي يســمح بهــا اإلطــار التنظيمــي والرقابــي للصيرفــة اإلســالمية. 

يعمل بالبنك ٧٢6 موظفًا كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ )3١ ديسمبر ٢٠١6- ٧٠٢ موظفًا(.

أساس اإلعداد أ٢ 
فقرة االلتزام أ٢-1 

ــه  ــة لعــام ١9٧4 وتعديالت ــون الشــركات التجاري ــات قان ــة ومتطلب ــة الدولي ــر المالي ــر التقاري ــًا لمعايي ــة وفق ــم المالي ــداد القوائ ــم إع ت
ــي المطبقــة. ــزي الُعمان ــك المرك ــح البن ــة العامــة لســوق المــال ولوائ والهيئ

وفقــًا للمرســوم الســلطاني رقــم ٢٠١٢/69 المتعلــق بتعديــل القانــون المصرفــي رقــم ٢٠٠٠، أصــدر البنــك المركــزي العمانــي 
تعميــم رقــم ط ب- ١ والــذي صــدر وفقــًا لــه إطــار تنظيمــي ورقابــي كامــل للصيرفــة اإلســالمية )»االطــار«(. يحــدد اإلطــار وســائل 
تمويــل مســموح بهــا متعلقــة بالتجــارة تتضمــن شــراء بضائــع مــن قبــل البنــوك مــن عمالئهــا وبيعهــا مباشــرًة لهــم بربــح مناســب 
فــي الســعر علــى أســاس الدفــع اآلجــل. لــم يتــم عكــس هــذه المشــتريات والمبيعــات الناشــئة مــن هــذه الترتيبــات فــي هــذه 

ــًا والنســبة المالئمــة للربــح عليهــا. القوائــم الماليــة بهــذه الطريقــة، ولكنهــا مقيــدة لمبلــغ التســهيالت المســتخدمة فعلي

تــم عكــس النتائــج الماليــة لنافــذة الصيرفــة اإلســالمية فــي هــذه القوائــم الماليــة ألغــراض التقريــر بعــد حــذف المعامــالت/ األرصــدة 
بيــن الفــروع. إن مجموعــة كاملــة مــن بيانــات ماليــة مســتقلة لنافــذة الصيرفــة اإلســالمية لبنــك صحــار، صحــار اإلســالمية، التــي 

أعــدت فــي إطــار هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية، يتــم إدراجهــا ضمــن التقريــر الســنوي للبنــك.

أساس القياس  أ٢-٢ 

تــم إعــداد القوائــم الماليــة علــى أســاس التكلفــة التاريخيــة فيمــا عــدا األدوات الماليــة المشــتقة واألصــول الماليــة المحتفــظ بهــا 
للمتاجــرة والمتاحــة للبيــع التــي تــم قياســها بالقيمــة العادلــة. 

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

العملة التنفيذية وعملة العرض  أ٢-٣ 

تــم عــرض هــذه القوائــم الماليــة بالريــال الُعمانــي وهــو العملــة التنفيذيــة للبنــك وبالــدوالر األمريكــي أيضــًا تســهيال للقــارئ. تــم 
تحويــل المبالــغ بالــدوالر األمريكــي المعروضــة فــي هــذه القوائــم الماليــة مــن مبالــغ بالريــال الُعمانــي بســعر صــرف يعــادل ١ دوالر 
أمريكــي = ٠.385 ريــال ُعمانــي و )١ ريــال ُعمانــي = ١٠٠٠ بيســة(. تــم تقريــب جميــع المعلومــات الماليــة المعروضــة بالريــال الُعمانــي 

والــدوالر األمريكــي إلــى أقــرب ألــف، مــا لــم يذكــر خــالف ذلــك.

استخدام التقديرات واالجتهادات أ٢-4 

يتطلــب إعــداد القوائــم الماليــة بمــا يتوافــق مــع معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة مــن اإلدارة القيــام بوضــع اجتهــادات وتقديــرات 
وافتراضــات تؤثــر علــى تطبيــق السياســات المحاســبية ومبالــغ األصــول وااللتزامــات والدخــل والمصروفــات الصــادرة عنهــا التقريــر. 

قــد تختلــف النتائــج الفعليــة عــن هــذه التقديــرات.

تســتند التقديــرات واالفتراضــات المصاحبــة لهــا علــى بيانــات مجــال العمــل وعلــى العديــد مــن العوامــل األخــرى التــي يعتقــد البنــك 
أنهــا معقولــة فــي ظــل الظــروف وتشــكل نتائجهــا أساســًا للقيــام بوضــع تقديــرات عــن القيــم الدفتريــة لألصــول وااللتزامــات التــي 

ال تكــون واضحــة مــن مصــادر أخــرى. 

تتــم مراجعــة التقديــرات واالفتراضــات المتعلقــة بهــا بشــكل مســتمر. يتــم إدراج تعديــالت التقديــرات المحاســبية فــي الفتــرة التــي 
ــرات المســتقبلية إذا كان  ــرة التعديــل والفت ــرة فقــط أو فــي فت ــرًا علــى تلــك الفت ــر إذا كان التعديــل مؤث يتــم فيهــا تعديــل التقدي
التعديــل مؤثــرًا علــى الفتــرة الحاليــة والفتــرات المســتقبلية. يتــم مناقشــة التقديــرات التــي يعتبــر البنــك أن لهــا مخاطــر جوهريــة 

لتعديــالت هامــة فــي اإليضــاح 4 أ.

أساس اإلعداد )تابع( أ٢ 
المعايير والتعديالت والتفسيرات التي دخلت حيز التطبيق في ٢017 وتتعلق بأعمال البنك أ٢-5 

بالنســبة للســنة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٧ قــام البنــك بتطبيــق كافــة المعاييــر والتفســيرات الجديــدة والمعدلــة الصــادرة عــن 
مجلــس المعاييــر المحاســبية الدوليــة )المجلــس( ولجنــة تفســيرات معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة )اللجنــة( التابعــة للمجلــس والتــي 

تتعلــق بعملياتــه والتــي دخلــت حيــز التطبيــق بالنســبة للفتــرات التــي تبــدأ فــي ١ ينايــر ٢٠١٧. 

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ٧ بيان التدفقات النقدية: مبادرة اإلفصاح  •

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ١٢ ضرائب الدخل: إدراج األصول الضريبية المؤجلة عن الخسائر غير المحققة   •

دورة التحسينات السنوية من ٢٠١4 إلى ٢٠١6   •

تعديــالت علــى معيــار التقريــر المالــي الدولــي ١٢ اإلفصــاح عــن الحصــص فــي المنشــآت األخــرى: توضيــح نطــاق متطلبــات   o
اإلفصــاح فــي معيــار التقريــر المالــي الدولــي ١٢

لــم يــؤد تطبيــق هــذه المعاييــر والتفســيرات إلــى أيــة تغييــرات رئيســية فــي السياســات المحاســبية للبنــك ولــم تؤثــر علــى المبالــغ 
التــي تــم بيانهــا للســنة الحاليــة والفتــرات الســابقة.

المعايير والتعديالت والتفسيرات على المعايير الحالية التي لم تدخل حيز التطبيق بعد ولم يطبقها البنك بصورة مبكرة أ٢-6 

معيار التقرير المالي الدولي 9 سيكون له تأثير جوهري على البيانات المالية للبنك نبين التفاصيل فيما يلي:

معيار التقرير المالي الدولي 9 األدوات المالية

ســیقوم البنــك بتبنــي معيــار التقريــر المالــي الدولــي 9 فــي ١ ینایــر ٢٠١8 ولــن یقــوم بإعــادة بيــان معلومــات المقارنــة وفقــًا 
ــار المحاســبة  ــي 9 محــل معي ــي الدول ــر المال ــار التقري ــي 9. ســوف يحــل معي ــي الدول ــر المال ــار التقري ــات المتعلقــة بمعي للمتطلب
ــة،  ــات المالي ــاس الموجــودات والمطلوب ــدة لتصنيــف وقي ــات جدي ــاس، ويقــدم متطلب ــة: اإلدراج والقي ــي 39 األدوات المالي الدول
وهــو نمــوذج جديــد بنــاءًا علــى خســائر اإلئتمــان المتوقعــة إلدراج بمخصصــات خســائر القــروض، ويقــدم محاســبة تحــوط مبســطة 

مــن خــالل مواءمــة محاســبة تحــوط بشــكل وثيــق مــع منهجيــة إدارة مخاطــر المنشــأة.

ــة  ــه المالي ــي 9 علــى بيانات ــي الدول ــر المال ــار التقري ــق المبدئــي لمعي ــه التطبي ــذي ســيكون ل ــري ال ــر التقدي ــم األث قــام البنــك بتقيي
ــي. الموحــدة علــى النحــو التال

األرباح غير الموزعة
ألف ريال عماني

إحتياطي القيمة العادلة
ألف ريال عماني

)656(٧٢.65١الرصيد الختامي بموجب معيار المحاسبة الدولي 39 )3١ ديسمبر ٢٠١٧(

التأثير على إعادة التصنيف وإعادة القياس )١(:

إستثمار األوراق المالية )األسهم( من المتاحة للبيع إلى تلك التي تم 

)٢.54٧(٢.54٧قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )١( )أ( (

الرصيد اإلفتتاحي التقديري المعدل بموجب معيار التقرير المالي الدولي 9

)٣.٢0٣(75.198في تاريخ التطبيق األولي كما في 1 يناير ٢018 

إن إنخفــاض قيمــة خســائر اإلئتمــان المطلوبــة يتوقــع أن تكــون مــن 5% إلــى 8% أقــل مــن إحتياطــي خســائر القــروض كمــا فــي 3١ 
ديســمبر ٢٠١٧.

إن التقييــم المذكــور أعــاله هــو أولــي ألنــه لــم يتــم االنتهــاء مــن جميــع أعمــال االنتقــال. إن التأثيــر الفعلــي لتطبيــق معيــار التقريــر 
المالــي الدولــي 9 بتاريــخ ١ ينايــر ٢٠١8 قــد يتغيــر بســبب:

ســيتطلب معيــار التقريــر المالــي الدولــي 9 مــن البنــك تعديــل عملياتــه المحاســبية وضوابــط الرقابــة الداخليــة، ولــم تكتمــل هــذه   •
التغييــرات بعــد؛

علــى الرغــم مــن تنفيــذ عمليــات موازيــة فــي النصــف الثانــي مــن ســنة ٢٠١٧، فــإن النظــم الجديــدة والضوابــط المرتبطــة بهــا   •
لــم تعمــل لفتــرة أطــول؛

يقوم البنك بتنقيح ووضع النماذج النهائية إلحتساب خسائر اإلئتمان المتوقعة؛ و  •

إن السياســات المحاســبية الجديــدة واإلفتراضــات واألحــكام وتقنيــات التقديــر المســتخدمة تخضــع إلعــادة التقييــم والتغييــرات   •
بنــاءًا علــى تعليمــات الســلطة الرقابيــة.



التقريـر السنـوي لبنـك صحـار 2017 التقريـر السنـوي لبنـك صحـار 2017

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(
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أساس اإلعداد )تابع( أ٢ 
أ٢-6  المعايير والتعديالت والتفسيرات على المعايير الحالية التي لم تدخل حيز التطبيق بعد ولم يطبقها البنك بصورة مبكرة 

)تابع(

معيار التقرير المالي الدولي 9 األدوات المالية )تابع(
)1( التصنيف والقياس

يتضمــن معيــار التقريــر المالــي الدولــي 9 نهــج تصنيــف وقيــاس جديــدة للموجــودات الماليــة التــي تعكــس نمــوذج األعمــال الــذي 
ــات  ــة فئ ــي 9 ثالث ــي الدول ــر المال ــار التقري ــة. يتضمــن معي ــة الضمني ــة وخصائــص التدفقــات النقدي ــه الموجــودات المالي ــدار في ت
تصنيــف رئيســية للموجــودات الماليــة: )أ( يتــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة، والقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر 
والقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر. وفقــًا لمعيــار التقريــر المالــي الدولــي 9، فــإن المشــتقات المتضمنــة فــي العقــود 
ــة المختلطــة ککل  ــم األداة المالی ــم تقیی ــك، یت ــداًل مــن ذل ــدًا. ب ــم تقســيمها أب التــي يكــون فيهــا المضيــف هــو أصــل مالــي ال يت

للتصنیــف.

بنــاءًا علــى تقييــم البنــك، إن متطلبــات التصنيــف الجديــدة لمعيــار التقريــر المالــي الدولــي 9 يتوقــع أو ال يتوقــع أن يكــون لهــا تأثيــر 
جوهــري علــى محاســبتها للقــروض واإلســتثمارات فــي أوراق الديــن واإلســتثمارات فــي أســهم حقــوق الملكيــة كمــا يلــي:

)أ( فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٧، كان لــدى البنــك اســتثمارات فــي أســهم مصنفــة كمتاحــة للبيــع بقيمــة عادلــة قدرهــا 6.١١4 ألــف محتفــظ 
بهــا ألغــراض إســتراتيجية طويلــة األجــل. وفقــًا لمعيــار التقريــر المالــي الدولــي 9، قــام البنــك بتصنيــف هــذه اإلســتثمارات بالقيمــة 
العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر. بســبب عمليــة إعــادة التصنيــف هــذه، يتــم تقديــر زيــادة بمقــدار ٢.54٧ ريــال عمانــي فــي 
األربــاح غيــر الموزعــة مــع زيــادة مقابــل فــي احتياطــي القيمــة العادلــة الســالبة بســبب إعــادة تصنيــف انخفــاض قيمــة اإلســتثمارات 

فــي أســهم مقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى اإلحتياطيــات.

)٢( خسائر اإلئتمان المتوقعة

ــع لنمــوذج  ــار المحاســبة الدولــي 39 مــع تطل ــر المالــي الدولــي 9 محــل نمــوذج »الخســارة المتكبــدة« فــي معي ــار التقري يحــل معي
»خســائر اإلئتمــان المتوقعــة«. يتــم تطبيــق نمــوذج إنخفــاض القيمــة الجديــد علــى الموجــودات الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة 
أو بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر، باســتثناء اإلســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة. يتطلــب إتخــاذ عــدد مــن 

األحــكام الهامــة أيضــا فــي تطبيــق المتطلبــات المحاســبية لقيــاس خســائر اإلئتمــان المتوقعــة، مثــل:

تحديد معايير الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان؛  •

اختيار النماذج واالفتراضات المناسبة لقياس خسائر اإلئتمان المتوقعة؛  •

تحديــد عــدد والــوزن النســبي للســيناريوهات التطلعيــة لــكل نــوع مــن المنتجــات / الســوق وخســائر اإلئتمــان المتوقعــة المرتبطــة   •
بهــا؛ و

إنشاء مجموعات ذات أصول مالية مشابهة ألغراض قياس خسائر اإلئتمان المتوقعة.  •

ــة  ــات ذات الصل ــر المالــي الدولــي 9. فیمــا یلــي المتطلب ــار التقري ــق بتطبيــق معي أصــدر البنــك المرکــزي العمانــي إرشــادات تتعل
ــة االنتقالیــة: بالمرحل

ــار المحاســبة الدولــي 39 وإرشــادات  ــة إحتســاب خســارة انخفــاض قیمــة القــروض القائمــة وفقــا لمتطلبــات معی فــي حال  –
البنــك المرکــزي العمانــي أعلــی مــن مخصــص االنخفــاض فــي القیمــة المحســوب بموجــب معيــار التقريــر المالــي الدولــي 
9، فیتــم تحویــل الفــرق ذي الصلــة )بعــد خصــم الضریبــة( إلــی احتیاطــي خســائر انخفــاض قیمــة القــروض مــن األربــاح غيــر 

الموزعــة كمــا فــي ١ ينايــر ٢٠١8.

فــي الســنوات الالحقــة، حيــث يكــون مخصــص خســائر انخفــاض قيمــة القــروض المحســوب وفقــًا لمتطلبــات البنــك   –
المركــزي العمانــي أعلــى مــن مخصــص خســائر انخفــاض قيمــة القــروض المحســوب بموجــب معيــار التقريــر المالــي الدولــي 
9، فينبغــي تحويــل الفــرق )بعــد خصــم الضریبــة( إلــی احتیاطــي خســائر انخفــاض قیمــة القــروض آنــف الذكــر مــن األربــاح غيــر 

الموزعــة.

لــن يكــون احتياطــي اإلنخفــاض فــي القيمــة متاحــا لدفــع توزيعــات األربــاح أو إدراجــه فــي رأس المــال النظامــي. إن أي   –
اســتخدام الحــق الحتياطــي انخفــاض القيمــة يتطلــب موافقــة مســبقة مــن البنــك المرکــزي العمانــي.

)٣( المطلوبات المالية

ــار  ــى معي ــر إل ــة دون تغيي ــات المالي ــاس المطلوب ــي 39 لتصنيــف وقي ــار المحاســبة الدول ــات فــي معي ــل معظــم المتطلب ــم ترحي ت
التقريــر المالــي الدولــي 9. إن التغييــر الرئيســي هــو أنــه ســيكون مطلوبــًا مــن المنشــأة عــرض آثــار التغيــرات فــي مخاطــر االئتمــان 

الخاصــة بالمطلوبــات الماليــة المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر.

أساس اإلعداد )تابع( أ٢ 
أ٢-6  المعايير والتعديالت والتفسيرات على المعايير الحالية التي لم تدخل حيز التطبيق بعد ولم يطبقها البنك بصورة مبكرة 

)تابع(

معيار التقرير المالي الدولي 9 األدوات المالية )تابع(
)4( محاسبة التحوط

إن متطلبــات محاســبة التحــوط لمعيــار التقريــر المالــي الدولــي 9 يتــم تصميمهــا لتتماشــى مــع المحاســبة بشــكل أوثــق مــع إطــار 
ــى القواعــد فــي  ــات القائمــة عل ــة أو تبســيط بعــض المتطلب ــر مــن أدوات التحــوط؛ وإزال ــة أكب إدارة المخاطــر؛ والســماح بمجموع
معيــار المحاســبة الدولــي 39. يتــم اإلحتفــاظ بعناصــر محاســبة التحــوط: القيمــة العادلــة والتدفقــات النقديــة وصافــي تحوطــات 

اإلســتثمار.

يــرى البنــك بــأن جميــع عالقــات التحــوط الحاليــة المحــددة حاليــًا فــي عالقــات التحــوط الفعالــة ستســتمر للتأهــل لمحاســبة التحــوط 
ــر المبــادئ العامــة لكيفيــة محاســبة  بموجــب معيــار التقريــر المالــي الدولــي 9. حيــث إن معيــار التقريــر المالــي الدولــي 9 ال ُيغيِّ

ــر المالــي الدولــي 9.  ــار التقري ــر جوهــري نتيجــًة لتطبيــق معي ــة، فــإن البنــك ال يتوقــع حــدوث تأثي المنشــأة للتحوطــات الفعال

)5( اإلفصاح

كمــا يقــدم معيــار التقريــر المالــي الدولــي 9 متطلبــات إفصــاح موســعة وتغيــرات فــي العــرض. يتوقــع أن تغيــر هــذه طبيعــة ومــدى 
إفصاحــات البنــك حــول أدواتــه الماليــة خاصــًة فــي ســنة تطبيــق معيــار التقريــر المالــي الدولــي 9.

المعاييــر ذات الصلــة األخــرى التــي يتوقــع أن يكــون لهــا تأثيــر علــى البيانــات الماليــة للبنــك هــي معيــار التقريــر المالــي الدولــي ١5 
ومعيــار التقريــر المالــي الدولــي ١6 المبيــن تفاصيلهــا فيمــا يلــي:

معيار التقرير المالي الدولي 15 اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء
صــدر معيــار التقريــر المالــي الدولــي ١5 فــي مايــو ٢٠١4، وتــم تعديلــه فــي أبريــل ٢٠١6، ويؤســس نموذجــًا مــن خمــس خطــوات 
ــرادات  ــم إدراج اإلي ــي ١5 يت ــي الدول ــر المال ــار التقري ــرادات الناشــئة عــن العقــود المبرمــة مــع العمــالء. وفقــًا لمعي لمحاســبة اإلي
بالمبلــغ الــذي يعكــس العــوض الــذي تتوقعــه المنشــأة ليكــون مــن حقهــا فــي مقابــل نقــل البضائــع أو الخدمــات إلــى العمــالء. 
معيــار اإليــرادات الجديــد ســوف يحــل محــل جميــع المتطلبــات الحاليــة لالعتــراف باإليــرادات بموجــب معيــار التقريــر المالــي الدولــي. 
ل بأثــر رجعــي للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد ١ ينايــر ٢٠١8. يســمح بالتطبيــق  يتطلــب تطبيــق المعيــار إمــا بالكامــل أو ُمعــدَّ
المبكــر. يعتــزم البنــك اعتمــاد المعيــار الجديــد فــي تاريــخ الســريان المطلــوب باســتخدام المنهــج المعــدل بأثــر رجعــي. قــام البنــك 
بإجــراء تقييــم أولــي لألثــر، وخلــص إلــى أن التأثيــر ليــس جوهريــا كمــا هــو الحــال فــي غالبيــة اتفاقيــات التســهيالت مــع العمــالء 
المتوقــع عمومــا أن يكــون التــزام األداء الوحيــد وبالتالــي فــإن تطبيــق معيــار التقريــر المالــي الدولــي ١5 ليــس مــن المتوقــع أن يكــون 

لــه أي تأثيــر علــى دخــل البنــك وأرباحــه أو خســائره.

معيار التقرير المالي الدولي 16 عقود اإليجار
ــذي يتطلــب مــن المســتأجرين إدراج  ــر المالــي الدولــي ١6 عقــود اإليجــار ال ــار التقري ــة معي ــر المحاســبة الدولي أصــدر مجلــس معايي
الموجــودات والمطلوبــات لمعظــم عقــود اإليجــار. يشــمل المعيــار إعفاءيــن مــن اإلدراج للمســتأجرين - عقــود إيجــار لألصــول »ذات 
القيمــة المنخفضــة« )مثــل الحواســيب الشــخصية( وعقــود إيجــار قصيــرة األجــل )أي عقــود إيجــار ذات فتــرة إيجــار مدتهــا ١٢ شــهرا أو 
أقــل(. بالنســبة للمؤجريــن، هنــاك تغييــر طفيــف فــي المحاســبة الحاليــة فــي معيــار المحاســبة الدولــي ١٧ عقــود اإليجــار. ســيقوم 
البنــك بإجــراء تقييــم مفصــل فــي المســتقبل لتحديــد المــدى. ســوف یســري المعیــار الجدیــد للفتــرات الســنویة التــي تبــدأ فــي أو 
بعــد ١ ینایــر ٢٠١9. یتطلــب معيــار التقريــر المالــي الدولــي ١6 أیضــا مــن المســتأجرین والمؤجریــن تقدیــم إفصاحــات أکثــر شــموال 
مــن المعیــار المحاســبي الدولــي ١٧. فــي ســنة ٢٠١8، ســوف یواصــل البنــك تقییــم التأثیــر المحتمــل لمعيــار التقريــر المالــي 

الدولــي ١6 علــی بياناتــه الماليــة.
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السياسات المحاسبية الهامة أ٣ 
تــم تطبيــق السياســات المحاســبية المبينــة أدنــاه بشــكل متوافــق مــن قبــل البنــك لكافــة الفتــرات المعروضــة فــي هــذه القوائــم 

الماليــة مــا لــم ينــص علــى غيــر ذلــك.

المعامالت بالعملة األجنبية أ٣-1 

يتــم تحويــل المعامــالت بالعملــة األجنبيــة إلــى عملــة التشــغيل بأســعار الصــرف الفوريــة الســائدة فــي تاريــخ المعاملــة.  يتــم تحويــل 
األصــول وااللتزامــات الماليــة المســجلة بالعمــالت األجنبيــة بتاريــخ التقريــر إلــى عملــة التشــغيل للشــركة وفقــا ألســعار الصــرف 
ــة فــي البنــود الماليــة هــي الفــرق بيــن التكاليــف المهلكــة  ــاح أو خســائر العمــالت األجنبي الفوريــة الســائدة فــي ذلــك التاريــخ. أرب
بعملــة التشــغيل فــي بدايــة الفتــرة والتــي تتــم تســويتها بمعــدل الفائــدة الحقيقــي والمدفوعــات خــالل الفتــرة والتكاليــف المهلكــة 
ــم  ــة التــي يت ــة األجنبي ــة بالعمل ــر المالي ــرة. األصــول وااللتزامــات غي ــة الفت ــة بســعر الصــرف فــي نهاي ــة المحول بالعمــالت األجنبي
قياســها بالقيمــة العادلــة يتــم تحويلهــا إلــى عملــة التشــغيل بســعر الصــرف الســائد بتاريــخ تحديــد القيمــة العادلــة. فــروق العملــة 
األجنبيــة الناتجــة عــن التحويــل يتــم إدراجهــا بقائمــة الدخــل الشــامل باســتثناء األصــول الماليــة غيــر النقديــة مثــل األســهم المصنفــة 
كمتاحــة للبيــع التــي تــدرج بالدخــل الشــامل اآلخــر. يتــم قيــاس األصــول وااللتزامــات غيــر النقديــة بتكلفتهــا التاريخيــة بالعملــة األجنبيــة 

ويتــم تحويلهــا باســتخدام معــدل الصــرف الســائد بتاريــخ المعاملــة.

إدراج اإليرادات والمصروفات أ٣-٢ 

أ٣-٢-أ  إيراد ومصروف الفائدة

يتــم إدراج إيــراد ومصــروف الفائــدة فــي قائمــة الدخــل الشــامل باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي. معــدل الفائــدة الفعلــي 
هــو المعــدل الــذي يجعــل خصــم المدفوعــات النقديــة المســتقبلية والمقبوضــات المقــدرة طــوال العمــر المقــدر لألصــل أو االلتــزام 
المالــي )أو لفتــرة أقصــر، إن كان ذلــك مالئمــًا( مســاويًا للقيمــة الدفتريــة لألصــل أو االلتــزام المالــي. يتــم تحديــد معــدل الفائــدة 
ــي لألصل/االلتــزام المالــي وال يتــم تعديلــه فــي وقــت الحــق. يتضمــن إيــراد ومصــروف الفائــدة  الحقيقــي عنــد اإلدراج المبدئ

المعــروض فــي قائمــة الدخــل الشــامل:

الفائدة على األصول وااللتزامات المالية بالتكلفة المهلكة على أساس معدل الفائدة الفعلي؛  •

الفائدة على أوراق الدين لالستثمارات المتاحة للبيع على أساس معدل الفائدة الفعلي؛  •

ــة عندمــا  ــة( والبنــود المغطــاة ذات الصل ــة التغطي ــة عــدم فعالي ــة )متضمن ــة للمشــتقات المؤهل ــرات فــي القيمــة العادل التغي  •
يكــون خطــر معــدل الفائــدة هــو الخطــر المغطــى.

تــدرج ايــرادات الفوائــد المشــكوك فــي تحصيلهــا ضمــن مخصــص انخفــاض القيمــة وتســتثنى مــن الدخــل حتــى يتــم اســتالمها 
نقــدًا.

أرباح وخسائر القيمة العادلة أ٣-٢-ب 

التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للمشــتقات المحتفــظ بهــا ألغــراض إدارة المخاطــر واألصــول الماليــة المتاحــة للبيــع يتــم عرضهــا فــي 
قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر.

يعــرض صافــي الدخــل مــن األصــول الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر والــذي يتضمــن جميــع التغيــرات 
المحققــة وغيــر المحققــة فــي القيمــة العادلــة والفائــدة وتوزيعــات األربــاح وفــروق صــرف العمــالت األجنبيــة بقائمــة الدخــل. 

إيراد توزيعات األرباح أ٣-٢-ج 

يتم إدراج توزيعات األرباح عند نشوء الحق في استالم توزيعات األرباح. 

الرسوم والعموالت أ٣-٢-د 

يتــم إدراج إيــراد ومصروفــات الرســوم والعمــوالت والتــي تشــكل جــزءًا ال يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة الفعلــي لألصــل أو االلتــزام 
المالــي فــي قيــاس معــدل الفائــدة الفعلــي.  

يتضمــن إيــراد الرســوم والعمــوالت أتعــاب خدمــة الحســابات أو رســوم القــرض ورســوم االستشــارات ورســوم إدارة اإلســتثمار 
وعمــوالت المبيعــات. يتــم إدراج هــذه الرســوم والعمــوالت عنــد أداء الخدمــات ذات الصلــة. يتــم احتســاب رســوم القــروض 
المشــتركة ورســوم اإليــداع عندمــا يتــم ترتيــب القــرض. فــي حــال ال يتوقــع التــزام القــرض أن يــؤدي إلــى الســحب مــن القــرض، 

ــزام.  ــرة االلت ــة يتــم إدراجهــا علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فت ــزام القــرض ذات الصل بالتالــي فــإن رســوم الت

المخصصات أ٣-٢-هـ 

يتــم إدراج المخصــص إذا كان لــدى البنــك التــزام قانونــي أو اســتداللي جــاٍر، كنتيجــة لحــدث مــاٍض، يمكــن تقديــره بشــكل يعتمــد عليــه 
ومــن المحتمــل أن يتطلــب تدفقــا خارجــا للمنافــع االقتصاديــة لســداد االلتزامــات. المخصصــات تعــادل التكلفــة المهلكــة لاللتزامــات 
المســتقبلية التــي يتــم تحديدهــا بخصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية بمعــدل مــا قبــل الضريبــة والــذي يعكــس تقييمــات الســوق 

الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــود والمخاطــر المرتبطــة بااللتــزام.

السياسات المحاسبية الهامة )تابع( أ٣ 
إدراج اإليرادات والمصروفات )تابع( أ٣-٢ 

مقاصة اإليراد والمصروف أ٣-٢-و  
يتــم عــرض اإليــرادات والمصروفــات علــى أســاس الصافــي فقــط عندمــا تســمح المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة بذلــك أو 

بالنســبة للمكاســب والخســائر التــي تنشــأ مــن مجموعــة معامــالت مماثلــة لألنشــطة التجاريــة للبنــك. 

التأثير الجوهري المؤقت أ٣-٢-ز 
إن البنــك معفــى مــن تطبيــق طريقــة حقــوق الملكيــة عندمــا يكــون التأثيــر الجوهــري علــى شــركة زميلــة مؤقتــًا بشــكل مقصــود. 
يشــير التأثيــر الجوهــري المؤقــت إلــى وجــود دليــل علــى االســتحواذ علــى شــركة زميلــة مــع نيــة تخفيــض حصتهــا بحيــث ال يعــود 
ــدة فــي الشــركة  ــى الشــركة المســتثمر فيهــا وأن اإلدارة تســتقطب المســتثمرين لضــخ رؤوس أمــوال جدي ــر جوهــري عل لهــا تأثي

ــاح للبيــع فــي القوائــم الماليــة.  المســتثمر فيهــا. يصنــف االســتثمار كمت

األصول وااللتزامات المالية أ٣-٣ 

اإلعتراف أ٣-٣-أ 
يقــوم البنــك بشــكل مبدئــي بــإدراج القــروض والســلفيات والودائــع واألوراق الماليــة الخاصــة بالديــن الصــادرة وااللتزامــات الثانويــة 
فــي تاريــخ  نشــأتها. ويتــم مبدئيــًا إدراج جميــع األصــول وااللتزامــات الماليــة األخــرى بتاريــخ المتاجــرة حينمــا يكــون البنــك طرفــًا فــي 

الشــروط التعاقديــة لــألدوات.

التصنيف أ٣-٣-ب 

يصنــف البنــك أصولــه الماليــة ضمــن الفئــات التاليــة: بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر وقــروض ومديونيــات 
واســتثمارات محتفــظ بهــا حتــى االســتحقاق ومتاحــة للبيــع.  ويعتمــد التصنيــف علــى الغــرض مــن اقتنــاء األصــول الماليــة.  وتحــدد 

اإلدارة تصنيــف أصولهــا الماليــة عنــد اإلدراج األولــي.

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

األصــول الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر هــي أصــول ماليــة محتفــظ بهــا للمتاجــرة.  يصنــف األصــل المالــي 
فــي هــذه الفئــة إذا تــم اقتنــاؤه فــي األســاس بغــرض البيــع علــى المــدى القصيــر. وتصنــف األدوات الماليــة المشــتقة كمحتفــظ 

بهــا للمتاجــرة إال إذا صنفــت كأدوات تغطيــة.

الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة المصنفــة فــي هــذه الفئــة هــي تلــك التــي تــم تعيينهــا مــن قبــل اإلدارة عنــد اإلعتــراف 
المبدئــي. يجــوز أن تعيــن اإلدارة فقــط أداة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة عنــد االعتــراف األولــي عندمــا يتــم اســتيفاء 

المعاييــر التاليــة، ويتــم تحديــد التصنيــف علــى أســاس كل أداة علــى حــدة:

١( إن التصنيــف يلغــي أو يخفــف كثيــرا مــن المعالجــة غيــر المتناســقة التــي قــد تنشــأ مــن قيــاس الموجــودات أو المطلوبــات أو 
االعتــراف باألربــاح أو الخســائر عليهــم علــى أســاس مختلــف.

٢( الموجــودات والمطلوبــات هــي جــزء مــن مجموعــة مــن موجــودات ماليــة ومطلوبــات ماليــة أو كليهمــا، التــي تــدار أداؤهــا ويتــم 
تقييمهــا علــى أســاس القيمــة العادلــة، وفقــا إلدارة مخاطــر موثقــة أو اســتراتيجية االســتثمار.

3( تحتــوي األداة الماليــة علــى واحــد أو أكثــر مــن المشــتقات الضمنيــة، التــي تعــدل بشــكل جوهــري التدفقــات النقديــة التــي مــن 
شــأنها بخــالف ذلــك تكــون مطلوبــة مــن قبــل العقــد.

ــح أو الخســارة فــي بيــان المركــز المالــي  يتــم تســجيل الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الرب
بالقيمــة العادلــة. يتــم تســجيل التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي صافــي الربــح أو الخســارة الناتجــة عــن الموجــودات والمطلوبــات 
الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة. تســتحق الفوائــد المحققــة أو المتكبــدة فــي إيــرادات الفوائــد أو مصروفــات 
الفوائــد، علــى التوالــي، وذلــك باســتخدام ســعر الفائــدة الفعلــي، فــي حيــن يتــم تســجيل إيــرادات توزيعــات األربــاح فــي إيــرادات 

التشــغيل األخــرى عندمــا يتقــرر الحــق فــي الدفــع.

قروض ومديونيات

القروض والمديونيات هي أصول مالية غير مشتقة لها دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وليست مدرجة في سوق نشط.  

عندمــا يكــون البنــك هــو المؤجــر فــي عقــد إيجــار يحــول بصــورة كبيــرة كل المخاطــر والمنافــع المرتبطــة بملكيــة األصــل للمســتأجر، 
يتــم إدراج اإلتفــاق ضمــن القــروض والســلف.

ــف  ــك تكالي ــل النقــدي إلنشــاء أو شــراء القــرض بمــا فــي ذل ــة، وهــو المقاب ــا بالقيمــة العادل ــات مبدئي ــدرج القــروض والمديوني ت
المعاملــة، وتقــاس الحقــًا بالقيمــة المهلكــة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعــال.  تــدرج القــروض والمديونيــات فــي قائمــة 
المركــز المالــي المجمعــة كقــروض وســلف لبنــوك أو عمــالء.  تــدرج الفائــدة علــى القــروض فــي قائمــة الدخــل الشــامل المجمعــة 
كـ«إيــرادات فوائــد«.  فــي حــال انخفــاض القيمــة، تــدرج خســارة انخفــاض القيمــة كاســتقطاع مــن القيمــة الدفتريــة للقــرض وتــدرج 

فــي قائمــة الدخــل الشــامل المجمعــة كـ«مخصــص إنخفــاض القيمــة”.  
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السياسات المحاسبية الهامة )تابع( أ٣ 
األصول وااللتزامات المالية )تابع( أ٣-٣ 

التصنيف )تابع( أ٣-٣-ب 

أصول مالية محتفظ بها حتى االستحقاق 

ــرات  ــد وفت ــة للتحدي ــة أو قابل ــر مشــتقة لهــا دفعــات ثابت ــة غي ــة المحتفــظ بهــا حتــى االســتحقاق هــي أصــول مالي األصــول المالي
اســتحقاق ثابتــة والتــي يكــون للبنــك النيــة اإليجابيــة والقــدرة علــى االحتفــاظ بهــا حتــى االســتحقاق والتــي ال تكــون مصنفــة بالقيمــة 

العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر أو كمتاحــة للبيــع.

وتــدرج هــذه األصــول مبدئيــًا بالقيمــة العادلــة متضمنــة تكاليــف المعاملــة المباشــرة واإلضافيــة وتقــاس الحقــًا بالتكلفــة المهلكــة 
باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة.

تــدرج فوائــد االســتثمارات المحتفــظ بهــا حتــى االســتحقاق فــي قائمــة الدخــل الشــامل »ايــرادات الفوائــد«.  فــي حــال انخفــاض 
القيمــة، تــدرج خســارة انخفــاض القيمــة كاســتقطاع مــن القيمــة الدفتريــة لالســتثمار وتــدرج فــي قائمــة الدخــل الشــامل كـ«انخفــاض 

قيمــة االســتثمارات«. 

أصول مالية متاحة للبيع

االســتثمارات المتاحــة للبيــع تشــمل األســهم وســندات الديــن. اســتثمارات األســهم المصنفــة علــى أنهــا متاحــة للبيــع هــي تلــك 
التــي ال تصنــف علــى أنهــا محتفــظ بهــا للمتاجــرة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة. يقصــد بســندات الديــن فــي هــذه 
الفئــة التــي ســيحتفظ بهــا لفتــرة غيــر محــددة مــن الزمــن ويمكــن بيعهــا اســتجابة الحتياجــات الســيولة أو اســتجابة للتغيــرات فــي 

ظــروف الســوق.

لم يقم البنك بتصنيف أي من القروض أو المدينين كمتاحة للبيع.

بعد القياس المبدئي، يتم الحقًا قياس اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة.

يتــم إدراج األربــاح والخســائر غيــر المحققــة مباشــرة فــي حقــوق المســاهمين )اإليــرادات الشــاملة األخــرى( فــي التغيــر فــي القيمــة 
العادلــة لالســتثمارات المتاحــة للبيــع. عندمــا يتــم بيــع اإلســتثمار، األربــاح أو الخســائر المتراكمــة التــي ســبق إدراجهــا ضمــن حقــوق 
المســاهمين يتــم إدراجهــا فــي بيــان الدخــل ضمــن اإليــرادات التشــغيلية األخــرى. إيــرادات الفوائــد أثنــاء تملــك اإلســتثمارات الماليــة 
المتاحــة للبيــع يتــم إدراجهــا كإيــرادات الفوائــد باســتخدام ســعر الفائــدة الفعلــي. توزيعــات األربــاح المحققــة أثنــاء تملك اإلســتثمارات 
ــرادات التشــغيل األخــرى عندمــا يتقــرر حــق الدفــع. الخســائر الناتجــة عــن  ــان الدخــل كإي ــم إدراجهــا فــي بي ــع يت ــة المتاحــة للبي المالي
انخفــاض قيمــة هــذه االســتثمارات يتــم إدراجهــا فــي بيــان الدخــل ضمــن انخفــاض قيمــة االســتثمارات وإزالتهــا مــن التغيــر فــي 

القيمــة العادلــة لالســتثمارات المتاحــة للبيــع.

إلغاء اإلعتراف أ٣-٣-ج 

)1( إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية
يتــم إلغــاء اإلعتــراف باألصــل المالــي )أو حيــث يكــون منطبــق جــزء مــن األصــل المالــي أو جــزء مــن مجموعــة أصــول ماليــة مشــابهة( 

عندما:

ينتهي الحق من إستالم التدفقات النقدية من األصل؛ أو  •

ــل إلتــزام دفــع التدفقــات النقديــة المســتلمة  يقــوم البنــك بتحويــل حقوقــه إلســتالم التدفقــات النقديــة مــن األصــل أو تحمَّ  •
بالكامــل دون أي تأخيــر جوهــري إلــى طــرف ثالــث بمقتضــى ترتيبــات “تمريــر مــن خــالل”؛ و

إمــاَّ )١( لقــد قــام البنــك بتحويــل جوهــري لكافــة المخاطــر ومنافــع ملكيــة األصــل، أو )٢( لــم يقــم البنــك بتحويــل كمــا لــم تحتفــظ   •
جوهريــًا بكافــة المخاطــر ومنافــع ملكيــة األصــل ولكــن قامــت بتحويــل الرقابــة والســيطرة علــى األصــل.  

عندمــا يقــوم البنــك بتحويــل حقوقــه إلســتالم التدفقــات النقديــة مــن األصــل أو قــد أبرمــت ترتيبــات تمريــر مــن خاللــه، ولــم يقــم 
بتحويــل كمــا لــم يحتفــظ جوهريــًا بكافــة المخاطــر ومنافــع ملكيــة األصــل كمــا لــم يقــم بتحويــل الرقابــة والســيطرة علــى األصــل، فــإن 
أصــل جديــد يتــم اإلعتــراف بــه إلــى حــد مشــاركة البنــك المســتمرة فــي األصــل. فــي هــذه الحالــة، فــإن البنــك يــدرج أيضــا اإللتــزام 
المرتبــط. يتــم قيــاس الموجــودات المنقولــة واإللتــزام المرتبــط، علــى أســاس أن يعكــس الحقــوق وااللتزامــات التــي كان البنــك قــد 
احتفــظ بهــا. عندمــا تتخــذ المشــاركة المســتمرة للبنــك شــكل ضمــان لألصــل المحــول، يتــم قيــاس المشــاركة بالمبلــغ األقــل بيــن 

القيمــة الدفتريــة األصليــة لألصــل والحــد األعلــى لقيمــة العــوض الــذي قــد يطلــب مــن البنــك تســديده.

)٢( إلغاء اإلعتراف باإللتزام المالي
يتــم إلغــاء اإللتــزام المالــي عندمــا يتــم إســتيفاء اإللتــزام التعاقــدي أو إلغــاؤه أو تنتهــي مدتــه. عندمــا يتــم إســتبدال إلتــزام مالــي 
بإلتــزام آخــر مــن نفــس المقــرض بشــروط مختلفــة جوهريــًا، أو بشــروط اإللتــزام الحالــي ويتــم تعديلــه جوهريــًا، إن ذلــك اإلســتبدال 
أو التعديــل يتــم معاملتــه كإلغــاء لإللتــزام األصلــي وإعتــراف باإللتــزام الجديــد، الفــرق بيــن القيــم الدفتريــة لإللتــزام المالــي األصلــي 

والعــوض المدفــوع  يتــم إدراجــه فــي الربــح أو الخســارة.

السياسات المحاسبية الهامة )تابع( أ٣ 
األصول وااللتزامات المالية )تابع( أ٣-٣ 

مقاصة األصول وااللتزامات المالية أ٣-٣-د 
يتــم إجــراء مقاصــة بيــن األصــول واإللتزامــات الماليــة فقــط ويتــم إدراج صافــي القيمــة بقائمــة المركــز المالــي عندمــا يكــون هنــاك 
حــق نافــذ بالقانــون إلجــراء المقاصــة بيــن المبالــغ المدرجــة وينــوي البنــك إمــا التســديد علــى أســاس الصافــي أو تحقيــق األصــل 
وســداد اإللتــزام فــي نفــس الوقــت. يتــم عــرض اإليــرادات والمصروفــات علــى أســاس صافــي القيمــة فقــط عندمــا تســمح بذلــك 

المعاييــر المحاســبية أو عندمــا تنشــأ اإليــرادات والمصروفــات عــن مجموعــة معامــالت متماثلــة.

قياس التكلفة المهلكة أ٣-٣-هـ 
التكلفــة المهلكــة لألصــل أو االلتــزام المالــي هــي المبلــغ الــذي يتــم بــه قيــاس األصــل أو االلتــزام المالــي عنــد اإلدراج المبدئــي 
ناقصــًا المدفوعــات الرئيســية ومضافــًا إليــه أو مخصومــًا منــه اإلهــالك المتراكــم باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعــال ألي 

فــرق بيــن المبلــغ المبدئــي المــدرج والمبلــغ المســتحق ناقصــًا أيــة خصومــات لالنخفــاض فــي القيمــة.

قياس القيمة العادلة أ٣-٣-و 
يتطلــب عــدد مــن السياســات المحاســبية وإفصاحــات البنــك تحديــد القيمــة العادلــة لألصــول وااللتزامــات الماليــة وغيــر الماليــة. 
ــة إلغــراض القيــاس و/أو اإلفصــاح اســتنادًا إلــى عــدد مــن السياســات واألســاليب المحاســبية. وحيثمــا  تــم تحديــد القيمــة العادل
ينطبــق، تــم اإلفصــاح عــن معلومــات حــول افتراضــات أجريــت عنــد تحديــد القيــم العادلــة ضمــن اإليضاحــات المعنيــة بذلــك األصــل 

أو االلتــزام تحديــدًا.

إن القيمــة العادلــة هــو الســعر الــذي ســوف يســتلم لبيــع أحــد األصــول أو المدفوعــة لتحويــل إلتــزام فــي معاملــة منظمــة بيــن 
المشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس. يســتند قيــاس القيمــة العادلــة علــى افتــراض بــأن المعاملــة لبيــع األصــل أو تحويــل 

اإللتــزام يقــام إمــا:

في السوق الرئيسي ألصل أو التزام، أو  •

في حالة عدم وجود السوق الرئيسية، في السوق األكثر فائدة لألصل أو إلتزام.  •

يجب أن يكون السوق الرئيسية أو السوق األكثر فائدة في متناول البنك.

يتــم قيــاس القيمــة العادلــة لألصــل أو اإللتــزام باســتخدام االفتراضــات التــي سيســتخدمها المشــاركون فــي الســوق عنــد تســعير 
األصــل أو اإللتــزام، علــى افتــراض أن المشــاركين فــي الســوق ســيتصرفون بنــاءًا علــى أفضــل مصلحــة إقتصاديــة.

إن قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات غيــر الماليــة تأخــذ فــي االعتبــار قــدرة المشــاركين فــي الســوق علــى توليــد منافــع اقتصاديــة 
ــن فــي الســوق مــن شــأنه  ــى المشــاركين اآلخري ــق بيعهــا إل باســتخدام األصــول فــي أعلــى وأفضــل اســتخدام لهــا أو عــن طري

اســتخدام األصــول فــي أعلــى وأفضــل اســتخدام لهــا.

يســتخدم البنــك أســاليب التقييــم المناســبة حســب الظــروف حيــث تتوفــر بيانــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة، واســتخدام 
المدخــالت ذات الصلــة القابلــة للمالحظــة إلــى أقصــى حــد والتقليــل مــن اســتخدام المدخــالت غيــر قابلــة للمالحظــة إلــى أدنــى حــد.

يتــم تصنيــف جميــع الموجــودات والمطلوبــات التــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة أو يتــم اإلفصــاح عنهــا فــي البيانــات الماليــة 
ضمــن التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة، يتــم وصفهــا علــى النحــو التالــي، بنــاءًا علــى مدخــالت أقــل مســتوى الهامــة لقيــاس 

القيمــة العادلــة ككل:

المستوى ١ – مدرجة )غير معدلة( في أسعار السوق في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة؛ 

المســتوى ٢ - تقنيــات التقييــم حيــث مدخــالت أدنــى مســتوى هــام لقيــاس القيمــة العادلــة يمكــن مالحظتهــا مباشــرة أو غيــر 
مباشــرة؛

المستوى 3 - تقنيات التقييم حيث مدخالت أدنى مستوى هام لقياس القيمة العادلة  ال يمكن مالحظتها.

بالنســبة للموجــودات والمطلوبــات التــي يتــم إدراجهــا فــي البيانــات الماليــة علــى أســاس متكــرر، يحــدد البنــك ســواء التحويــالت 
قــد وقعــت بيــن المســتويات فــي التسلســل الهرمــي مــن خــالل إعــادة تقييــم التصنيــف )بنــاءًا علــى مدخــالت أقــل مســتوى هــام 

لقيــاس القيمــة العادلــة ككل( فــي نهايــة كل فتــرة مشــمولة بالتقريــر.

ــادة  ــادة قياســها أو إع ــن إع ــي يتعي ــات الت ــم الموجــودات والمطلوب ــركات فــي قي ــل الح ــك بتحلي ــر، يقــوم البن ــخ كل تقري فــي تاري
تقييمهــا وفقــًا للسياســات المحاســبية للبنــك. لهــذا التحليــل، يقــوم البنــك بالتحقــق مــن المدخــالت الرئيســية المطبقــة فــي آخــر 

تقييــم بموافقــة المعلومــات فــي حســاب التقييــم مــع العقــود والوثائــق ذات الصلــة األخــرى.

ــة  ــة ذات الصل ــات مــع مصــادر خارجي ــكل الموجــودات والمطلوب ــة ل ــرات فــي القيمــة العادل ــة كل التغي يقــوم البنــك أيضــًا، بمقارن
ــر هــو معقــول. لتحديــد مــا إذا كان التغيي

ــات علــى أســاس طبيعــة وخصائــص  ــة، قــام البنــك بتحديــد فئــات الموجــودات والمطلوب لغــرض اإلفصاحــات عــن القيمــة العادل
ــة كمــا هــو موضــح أعــاله. ــات ومســتوى التسلســل الهرمــي للقيمــة العادل ومخاطــر الموجــودات أو المطلوب
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انخفاض قيمة األصول المالية أ٣-٣-ز 
ــة أصــول  ــي أو مجموع ــى انخفــاض قيمــة أصــل مال ــل موضوعــي عل ــاك دلي ــم مــا إذا كان هن ــر بتقيي ــخ التقري ــك بتاري يقــوم البن
ماليــة.  تنخفــض قيمــة أصــل مالــي أو مجموعــة أصــول ماليــة ويتــم تكبــد خســارة االنخفــاض بالقيمــة إذا، فقــط إذا، كان هنــاك 
دليــل موضوعــي النخفــاض القيمــة نتيجــة لحــدث أو أكثــر مــن حــدث بعــد التســجيل األولــي لألصــل )حــدث خســارة( ويوجــد لحــدث 
الخســارة ذاك )أو األحــداث( أثــر علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة لألصــل المالــي أو مجموعــة األصــول الماليــة والتــي 
يمكــن تقديرهــا بشــكل يعتمــد عليــه.  يتضمــن الدليــل الموضوعــي علــى انخفــاض قيمــة أصــل مالــي أو مجموعــة أصــول ماليــة 
بيانــات يمكــن مالحظتهــا والتــي تــرد إلــى عنايــة البنــك حــول أحــداث الخســارة واألخــذ باالعتبــار اإلرشــادات الصــادرة عــن البنــك 

المركــزي الُعمانــي:

صعوبة مالية كبيرة تواجه الشركة المصدرة أو المدين.  

مخالفة العقد، مثل العجز عن أو التأخر في سداد الفوائد أو دفعات أصل المبلغ المستحقة.  

منــح البنــك تنــازاًل للمقترضيــن ألســباب اقتصاديــة أو قانونيــة تتعلــق بصعوبــة ماليــة لــدى المقتــرض، والتــي فــي غيابهــا ال   
ينظــر المقــرض بموضــوع ذلــك التنــازل.

أن يصبح من المحتمل أن يدخل المقترض في مرحلة إفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى.  

اختفاء سوق نشط لذلك األصل المالي بسبب صعوبات مالية.  

بيانــات قابلــة للمالحظــة تشــير إلــى وجــود انخفــاض قابــل للقيــاس فــي التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة مــن مجموعــة   
أصــول ماليــة منــذ التســجيل األولــي لتلــك األصــول ولــو لــم يكــن باإلمــكان تشــخيص االنخفــاض باألصــول الماليــة الفرديــة 
بالبنــك متضمنــة تغييــرات عكســية فــي موقــف الســداد للمقترضيــن مــن البنــك أو ظــروف اقتصاديــة وطنيــة أو محليــة تؤكــد 

علــى العجــز عــن التســديدات علــى أصــول البنــك.

)1(األصول المدرجة بالتكلفة المطفأة

يقــوم البنــك أواَل بتقييــم فيمــا إذا وجــد دليــل موضوعــي منفــرد علــى انخفــاض قيمــة أصــول ماليــة يكــون كل منهــا جوهريــًا بحــد 
ذاتــه، ومنفــردًا أو مجتمعــَا ألصــول ماليــة ال يكــون كل منهــا جوهريــًا بحــد ذاتــه.  إذا قــرر البنــك عــدم وجــود دليــل موضوعــي علــى 
انخفــاض القيمــة ألصــل مالــي مقيــم فرديــًا، ســواًء جوهريــًا أو ال، فإنــه يّضمــن األصــل فــي مجموعــة أصــول ماليــة لهــا نفــس 
خصائــص مخاطــر االئتمــان ويقــوم بتقييــم انخفــاض قيمتهــا مجتمعــًة. األصــول التــي تــم تقييــم انخفــاض قيمتهــا فرديــًا ويتــم 

إدراج أو يســتمر إدراج خســارة انخفــاض بالقيمــة لهــا، ال تــدرج ضمــن التقييــم الجماعــي لالنخفــاض بالقيمــة.

إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى تكبــد خســارة انخفــاض بالقيمــة علــى قــروض ومديونيــات أو اســتثمارات محتفــظ بهــا حتــى 
االســتحقاق مدرجــة بالتكلفــة المهلكــة، يقــاس مبلــغ الخســارة علــى أنــه الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لألصــل والقيمــة الحاليــة 
للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة )باســتثناء خســائر االئتمــان المســتقبلية التــي لــم يتــم تكبدهــا( المخصومــة حســب معــدل 
الفائــدة الفعلــي األصلــي لألصــل المالــي. تخفــض القيمــة الدفتريــة لألصــل مــن خــالل اســتخدام حســاب مخصــص ويــدرج مبلــغ 
ــر، يكــون معــدل  ــدة متغي ــى االســتحقاق معــدل فائ ــه حت الخســارة بقائمــة الدخــل الشــامل. إذا كان لقــرض أو اســتثمار محتفــظ ب

الخصــم لقيــاس أي خســارة انخفــاض بالقيمــة هــو معــدل الفائــدة الفعلــي الحالــي المحــدد بموجــب العقــد.

يعكــس احتســاب القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة ألصــل مالــي مضمــون التدفقــات النقديــة التــي قــد 
تنتــج عــن التنفيــذ علــى الرهــن بعــد خصــم تكاليــف الحصــول علــى الضمانــة وبيعهــا ســواء كان التنفيــذ علــى الرهــن محتمــاًل أم ال.

ــى أســاس  ــم انخفــاض قيمتهــا بشــكل جماعــي عل ــم تقيي ــة يت ــة المســتقبلية فــي مجموعــة أصــول مالي تقــدر التدفقــات النقدي
التدفقــات النقديــة التعاقديــة لألصــول بالمجموعــة وخبــرة الخســائر الســابقة لألصــول ذات خصائــص مخاطــر االئتمــان المشــابهة 

لتلــك الموجــودة بالمجموعــة. 

 تتــم مراجعــة المنهجيــة واالفتراضــات المســتخدمة فــي تقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة بشــكل منتظــم مــن قبــل 
البنــك لتقليــل أيــة فروقــات بيــن تقديــرات الخســارة وخبــرة الخســارة الفعليــة.

عندمــا يكــون قــرض مــا غيــر قابــل للتحصيــل، يتــم شــطبه مقابــل مخصــص انخفــاض قيمــة القــرض ذات العالقــة.  يتــم شــطب تلــك 
القــروض بعــد إكمــال كافــة اإلجــراءات الضروريــة وتحديــد مبلــغ خســارة االنخفــاض بالقيمــة. 

ــى حــدث وقــع بعــد إدراج  ــغ االنخفــاض إل ــرة الحقــة ويمكــن أن يعــزى مبل ــغ خســارة االنخفــاض بالقيمــة فــي فت إذا انخفــض مبل
انخفــاض القيمــة،  يتــم عكــس خســارة انخفــاض القيمــة المدرجــة ســابقًا عــن طريــق تســوية حســاب المخصــص. يــدرج مبلــغ العكــس 

فــي قائمــة الدخــل الشــامل. الرجــوع أيضــا إلــى اإليضــاح ب 3 القــروض والســلف والتمويــل.

السياسات المحاسبية الهامة )تابع( أ٣ 
األصول وااللتزامات المالية )تابع( أ٣-٣ 

انخفاض قيمة األصول المالية )تابع( أ٣-٣-ز 
أصول مصنفة كمتاحة للبيع  )٢(

يقيــم البنــك فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى انخفــاض قيمــة أصــل مالــي أو مجموعــة أصــول 
ماليــة. بالنســبة لــألوراق الماليــة الخاصــة بالديــن، يســتخدم البنــك المعاييــر الــواردة فــي )١( أعــاله. فــي حالــة اســتثمارات الملكيــة 
المصنفــة كمتاحــة للبيــع، يعتبــر أي انخفــاض جوهــري أو طويــل المــدى فــي القيمــة العادلــة لــألوراق الماليــة إلــى أقــل مــن تكلفتــه 
دليــاًل آخــر علــى انخفــاض قيمــة األصــول. إذا وجــدت مثــل هــذه األدلــة لألصــول الماليــة المتاحــة للبيــع، تتــم إزالة الخســارة المتراكمة، 
التــي تقــاس باعتبارهــا الفــرق بيــن تكلفــة الحيــازة والقيمــة العادلــة الحاليــة، ناقصــًا أي خســائر انخفــاض بالقيمــة لذلــك األصــل 
ــدرج فــي قائمــة الدخــل الشــامل. وال يتــم عكــس  ــح أو الخســارة، مــن حقــوق المســاهمين وت ــذي أدرج ســابقًا فــي الرب المالــي ال

خســائر االنخفــاض بالقيمــة المدرجــة فــي قائمــة الدخــل الشــامل فــي أدوات الملكيــة مــن خــالل قائمــة الدخــل الشــامل. 

النقد وما يماثل النقد أ٣-٣-ح 
يتكــون النقــد ومــا يماثــل النقــد مــن نقــد بالصنــدوق وأرصــدة غيــر مقيــدة يتــم االحتفــاظ بهــا لــدى البنــوك المركزيــة وأصــول ماليــة 
عاليــة الســيولة ذات فتــرات اســتحقاق تصــل لثالثــة أشــهر والتــي تخضــع لمخاطــر غيــر جوهريــة فيمــا تعلــق بالتغيــرات فــي قيمتهــا 
العادلــة ويتــم اســتخدامها مــن جانــب البنــك فــي إدارة ارتباطاتــه قصيــرة األجــل. يتــم إدراج النقــد ومــا يماثــل النقــد بالتكلفــة المهلكــة 

فــي قائمــة المركــز المالــي.

عقود إعادة الشراء وإعادة البيع أ٣-٣-ط 
يتــم إدراج األوراق الماليــة المباعــة مــع التعهــد الفــوري بإعــادة شــرائها فــي تاريــخ مســتقبلي محــدد فــي قائمــة المركــز المالــي ويتــم 
قياســها وفقــًا للسياســات المحاســبية لــألوراق الماليــة للمتاجــرة أو الســتثمار األوراق الماليــة. تــدرج االلتزامــات المقابلــة المتعلقــة 
بالمبالــغ المســتلمة لهــذه العقــود فــي »المســتحقات للبنــوك واقتراضــات أخــرى بســوق النقــد«. تتــم معاملــة الفــرق بيــن ســعر 

البيــع وســعر إعــادة الشــراء كمصــروف فائــدة وهــو يســتحق علــى مــدى عمــر عقــد إعــادة الشــراء. 

أمــا األوراق الماليــة المشــتراة مــع التعهــد بإعــادة بيعهــا فــي تاريــخ مســتقبلي محــدد )إعــادة شــراء معكــوس( فــال يتــم إدراجهــا فــي 
قائمــة المركــز المالــي وتــدرج المبالــغ المدفوعــة المتعلقــة بهــذه العقــود ضمــن »المســتحق مــن بنــوك وإيداعــات أخــرى لســوق 

النقــد«. تتــم معالجــة الفــرق بيــن ســعر البيــع وســعر إعــادة الشــراء كمصــروف فوائــد وتصبــح مســتحقة علــى مــدى فتــرة العقــد.

أوراق القبول أ٣-٣-ي 
يتــم اإلفصــاح عــن أوراق القبــول فــي قائمــة المركــز المالــي تحــت األصــول األخــرى مــع اإلفصــاح عــن االلتــزام المقابــل لهــا فــي 

االلتزامــات األخــرى. لــذا ال توجــد هنــاك ارتباطــات خــارج الميزانيــة العموميــة بالنســبة ألوراق القبــول.

األدوات المالية المشتقة المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر أ٣-٣-ك 
تتضمــن األدوات الماليــة المشــتقة المحتفــظ بهــا ألغــراض إدارة المخاطــر جميــع األصــول وااللتزامــات المشــتقة التــي ال تصنــف 
علــى أنهــا أصــول والتزامــات للمتاجــرة. يتــم قيــاس األدوات الماليــة المشــتقة المحتفــظ بهــا ألغــراض إدارة المخاطــر بالقيمــة 

العادلــة فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي. تعتمــد معالجــة التغيــرات فــي القيمــة العادلــة علــى تصنيــف الفئــات التاليــة:

تغطية القيمة العادلة

عندمــا يتــم تخصيــص أداة ماليــة مشــتقة كتغطيــة للتغيــر فــي القيمــة العادلــة ألصــل أو التــزام مالــي مــدرج أو ارتبــاط مؤكــد يتــم 
إدراج التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لــألداة الماليــة المشــتقة مباشــرة فــي قائمــة الدخــل الشــامل معــًا مــع التغيــرات فــي القيمــة 

العادلــة للبنــد المغطــى المنســوبة إلــى المخاطــر المغطــاة.

ــر المحاســبة  ــة عــدم وفائهــا بمعايي ــة انتهــاء مــدة األداة الماليــة المشــتقة أو بيعهــا أو إنهائهــا أو اســتخدامها أو فــي حال فــي حال
لتغطيــة القيمــة العادلــة أو فــي حالــة إلغــاء التخصيــص يتــم التوقــف عــن اســتخدام محاســبة التغطيــة. يتــم إهــالك أي تعديــل حتــى 
تلــك النقطــة يتــم إجــراؤه علــى البنــد المغطــى الــذي يســتخدم ألجلــه معــدل الفائــدة الفعــال فــي قائمــة الدخــل كجــزء مــن معــدل 

الفائــدة الفعلــي المعــاد احتســابه للبنــد علــى مــدى عمــره المتبقــي.

تغطية التدفق النقدي

عندمــا يتــم تصنيــف األداة المشــتقة كأداة تغطيــة لتغيــرات التدفــق النقــدي الناتجــة عــن المخاطــر المصاحبــة ألصــل أو التــزام مــدرج 
أو معاملــة توقــع شــديدة االحتمــال التــي قــد تؤثــر علــى الربــح أو الخســارة فــإن الجــزء الســاري مــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة لــألداة 
المشــتقة يتــم إدراجــه ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر فــي احتياطــي التغطيــة. المبلــغ المــدرج ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر يتــم إعــادة 
تصنيفــه فــي قائمــة الدخــل الشــامل كتعديــل فــي التصنيــف فــي نفــس الفتــرة حيــث يؤثــر التدفــق النقــدي للتغطيــة علــى الربــح 
أو الخســارة وبنفــس بنــود الخــط فــي قائمــة الدخــل الشــامل. وأي جــزء غيــر ســاٍر مــن التغيــر بالقيمــة العادلــة لــألداة المشــتقة يتــم 

إدراجــه فــورًا فــي قائمــة الدخــل الشــامل.



التقريـر السنـوي لبنـك صحـار 2017 التقريـر السنـوي لبنـك صحـار 2017

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

9٣ 9٢

السياسات المحاسبية الهامة )تابع( أ٣ 
األصول وااللتزامات المالية )تابع( أ٣-٣ 

األدوات المالية المشتقة المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر )تابع( أ٣-٣-ك 
تغطية التدفق النقدي )تابع(

إذا تــم بيــع أداة التغطيــة المشــتقة أو انتهــت مدتهــا أو تــم إلغاؤهــا أو تمــت ممارســتها أو أن التغطيــة لــم تعــد تفــي بمعاييــر 
محاســبة  تغطيــة التدفــق النقــدي أو تــم رفــض تصنيــف التغطيــة، عندئــذ يتــم إيقــاف محاســبة التغطيــة مســتقبليًا. وفــي حالــة  
إيقــاف معاملــة  تغطيــة التوقــع، فــإن المبلــغ المتراكــم المــدرج فــي الدخــل الشــامل اآلخــر مــن الفتــرة التــي تصبــح فيهــا التغطيــة 
ســارية المفعــول، يتــم إعــادة تصنيفــه مــن حقــوق الملكيــة إلــى قائمــة الدخــل الشــامل كتعديــل للتصنيــف عنــد حــدوث معاملــة 
التوقــع وتأثــر الربــح أو الخســارة. وإذا لــم يكــن مــن المتوقــع حــدوث معاملــة التوقــع مــرة أخــرى، يتــم إعــادة تصنيــف الرصيــد ضمــن 

دخــل شــامل آخــر بشــكل فــوري إلــى قائمــة الدخــل الشــامل كتعديــل إعــادة تصنيــف. 

المشتقات األخرى لغير المتاجرة

عندمــا ال يتــم االحتفــاظ بــاألداة المشــتقة ألغــراض المتاجــرة، وأنهــا لــم تصنــف بعالقــة تغطيــة مؤهلــة، فــإن كل التغيــرات بقيمهــا 
العادلــة يتــم إدراجهــا فــورًا فــي قائمــة الدخــل الشــامل.

الممتلكات والمعدات والتركيبات أ٣-4 

يتــم قيــاس بنــود الممتلــكات والمعــدات والتركيبــات بالتكلفــة التاريخيــة ناقصــًا االســتهالك المتراكــم وخســائر االنخفــاض فــي 
القيمــة. تتضمــن التكلفــة التاريخيــة المصروفــات التــي تنســب بصفــة مباشــرة إلــى اقتنــاء األصــل وإعــداده الســتخدامه المقصــود. 
يتــم احتســاب االســتهالك بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي المقــدر للممتلــكات والمعــدات والتركيبــات باســتثناء 

األرض بالملكيــة الحــرة. األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة للســنة الحاليــة علــى النحــو التالــي:

عدد السنوات
5السيارات

6-٧األثاث والتركيبات
6-٧معدات المكتب
١٠برمجيات اإلنتاج

ال يتــم إســتهالك األراضــي واألعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ، ولكــن يتــم إختبارهــا إلنخفــاض القيمــة. تتــم مراجعــة األعمــار 
اإلنتاجيــة والقيــم المتبقيــة لألصــول وتعــدل، متــى مــا كان ذلــك مالئمــا، فــي كل تاريــخ تقريــر. 

ــة لالصــل أكبــر مــن القيمــة  ــت القيمــة الدفتري ــة لالســترداد إذا كان ــه القابل ــة لألصــل مباشــرة إلــى قيمت تخفــض القيمــة الدفتري
القابلــة لالســترداد المقــدرة.

تحــدد أربــاح وخســائر االســتبعادات بمقارنــة المتحصــالت مــع القيمــة الدفتريــة والمدرجــة كـ«إيــرادات تشــغيل أخــرى« فــي قائمــة 
الدخــل الشــامل.

تــدرج التكاليــف الالحقــة ضمــن القيمــة الدفتريــة لألصــل أو تــدرج كأصــل منفصــل، كمــا هــو مناســب، فقــط عندمــا يكــون مــن 
المحتمــل أن تتدفــق المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المصاحبــة للبنــد إلــى البنــك ويمكــن تقديــر تكلفــة البنــد بشــكل يعتمــد عليــه.  
تســتبعد القيمــة الدفتريــة للقطعــة المســتبدلة. وتــم تحميــل كافــة االصالحــات والصيانــة األخــرى علــى قائمــة الدخــل خــالل الفتــرة 

الماليــة التــي تتكبــد فيهــا.

العقارات االستثمارية أ٣-5 

العقــارات االســتثمارية تمثــل قطعتــي أرض اســتلمهما البنــك كمنحــة مــن حكومــة ســلطنة ُعمــان خــالل عــام ٢٠٠8. ويحتفــظ بهمــا 
حاليــًا لالســتخدام فــي أعمــال غيــر محــددة وال يشــغلهما البنــك حاليــًا. وقــد قــام البنــك بــإدراج هاتيــن القطعتيــن بمتوســط تقييــم 
مقيميــن اثنيــن خــالل عــام ٢٠٠8. وبعــد القيــاس األولــي يتــم قيــاس قطعتــي األرض بالتكلفــة ناقصــًا انخفــاض القيمــة المتراكــم 

إن وجــد.

الودائع وأوراق الدين المصدرة وااللتزامات الثانوية أ٣-6 

يتــم إدراج كافــة ودائــع ســوق النقــد والعمــالء بشــكل مبدئــي بالقيمــة العادلــة وتقــاس الحقــًا بالتكلفــة المهلكــة. ُتقــاس الودائــع 
وأوراق الديــن المصــدرة وااللتزامــات الثانويــة بتكلفتهــا المهلكــة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعــال. يقــوم البنــك بتصنيــف 

األدوات الماليــة الرأســمالية كالتزامــات ماليــة أو أدوات حقــوق ملكيــة وفقــًا لجوهــر البنــود التعاقديــة لــألداة. 

السياسات المحاسبية الهامة )تابع( أ٣ 
الضريبة أ٣-7  

يتــم تكويــن مخصــص للضريبــة وفقــًا للقوانيــن الضريبيــة المعمــول بهــا فــي ســلطنة عمــان. تتكــون ضريبــة الدخــل مــن ضريبــة 
جاريــة وضريبــة مؤجلــة. يتــم إدراج مصــروف ضريبــة الدخــل فــي قائمــة الدخــل الشــامل فيمــا عــدا القــدر الــذي يتعلــق ببنــود مدرجــة 

بصفــة مباشــرة فــي حقــوق المســاهمين أو الدخــل الشــامل اآلخــر. 

ــى نحــو  ــق عل ــي تطب ــة المطبقــة أو الت ــة المســتحقة الدفــع محســوبة باســتخدام معــدالت الضريب ــة هــي الضريب ــة الجاري الضريب
ــة المســتحقة عــن ســنوات ســابقة. ــى الضريب ــر وأي تعديــالت عل ــخ التقري واســع فــي تاري

ــة لألصــول  ــم الدفتري ــن القي ــة بي ــع الفــروق المؤقت ــزام لجمي ــة باســتخدام طريقــة االلت ــة المؤجل تحتســب أصول/التزامــات الضريب
وااللتزامــات ألغــراض التقاريــر الماليــة والمبالــغ المســتخدمة ألغــراض الضريبــة.  يتــم احتســاب مبلــغ الضريبــة المؤجلــة وفقــًا 
ــن المطبقــة أو التــي ســيتم  ــاًء علــى القواني ــة عندمــا تعكــس بن ــة التــي يتوقــع تطبيقهــا علــى الفــروق المؤقت لمعــدالت الضريب

ــر. تطبيقهــا علــى نحــو واســع فــي تاريــخ التقري

يتــم إدراج أصــل الضريبــة المؤجلــة فقــط إلــى الحــد الــذي يكــون مــن المحتمــل معــه توفــر ربــح ضريبــي مســتقبلي كاٍف يمكــن فــي 
ــر  ــذي يكــون مــن غي ــر وتخفيضهــا بالقــدر ال ــخ كل تقري ــة فــي تاري ــة المؤجل ــم مراجعــة أصــول الضريب ــه اســتخدام األصــل. تت مقابل

الممكــن معــه تحقــق المنفعــة الضريبيــة ذات الصلــة.

األصول االئتمانية أ٣-8 

ال تعامل األصول المحتفظ بها كعهدة أو بصفة أمانة كأصول للبنك وبالتالي ال يتم إدراجها في هذه القوائم المالية.

المحاسبة حسب تاريخ المتاجرة والسداد أ٣-9 

يتــم إدراج جميــع المشــتريات والمبيعــات »العاديــة« لألصــول الماليــة فــي تاريــخ المتاجــرة، وهــو التاريــخ الــذي يرتبــط فيــه البنــك 
بشــراء أو بيــع األصــل. المشــتريات والمبيعــات العاديــة هــي تلــك التــي تتعلــق باألصــول الماليــة التــي تتطلــب تســليم األصــول 

خــالل اإلطــار الزمنــي المنصــوص عليــه عامــًة فــي القوانيــن أو حســب األعــراف الســائدة فــي الســوق.

إيجارات أ٣-10 

يتــم إدراج مدفوعــات اإليجــارات التشــغيلية كمصــروف فــي قائمــة الدخــل الشــامل علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة 
اإليجــار.

الضمانات المالية  أ٣-11 

الضمانــات الماليــة هــي العقــود التــي ُيطلــب مــن البنــك القيــام بموجبهــا بمدفوعــات محــددة لتعويــض مالكهــا عــن الخســارة التــي 
يتكبدهــا بســبب فشــل مديــن محــدد فــي القيــام بالدفــع عنــد حلــول موعــد اســتحقاقه وفقــًا لبنــود أداة الديــن.

يتــم إدراج التزامــات الضمــان المالــي مبدئيــًا بقيمتهــا العادلــة وإطفــاء القيمــة العادلــة المبدئيــة علــى مــدى عمــر الضمــان المالــي. 
ــح الدفــع  ــة مدفوعــات متوقعــة )عندمــا يصب ــة ألي ــغ المطفــأ أو القيمــة الحالي ــزام الضمــان بالمبل ــم إدراج الت ــك يت فــي أعقــاب ذل
بموجــب الضمانــة محتمــال( أيهمــا أعلــى. يتــم إدراج القيمــة غيــر المهلكــة أو القيمــة الحاليــة للمدفوعــات المتوقعــة الناشــئة مــن 

الضمــان، حســب مقتضــى الحــال، فــي االلتزامــات األخــرى.

منافع الموظفين أ٣-1٢ 

منافع نهاية الخدمة  أ٣-1٢-أ 
تســتحق مكافــآت نهايــة الخدمــة وفقــًا لشــروط تعاقــد الموظفيــن بالبنــك فــي تاريــخ التقريــر مــع مراعــاة متطلبــات قانــون العمــل 

الُعمانــي لعــام ٢٠٠3 وتعديالتــه.  

تــدرج المســاهمات فــي خطــة تقاعــد ذات مســاهمات محــددة والتأميــن ضــد إصابــات العمــل للموظفيــن الُعمانييــن وفقــا لقانــون 
التأمينــات االجتماعيــة بســلطنة ُعمــان لعــام ١99١ ويتــم إدراجهــا كمصــروف فــي قائمــة الدخــل الشــامل عنــد تكبدهــا.



التقريـر السنـوي لبنـك صحـار 2017 التقريـر السنـوي لبنـك صحـار 2017

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(
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السياسات المحاسبية الهامة )تابع( أ٣ 
منافع الموظفين )تابع( أ٣-1٢ 

أ٣-1٢-ب المنافع قصيرة األجل
يتــم قيــاس االلتزامــات عــن المنافــع قصيــرة األجــل فــي األســاس بــدون خصــم ويتــم تحميلهــا علــى المصــروف عنــد تقديــم الخدمــة 

ذات الصلة.

يتــم إدراج مخصــص للمبلــغ المتوقــع دفعــه فــي الحالــة التــي يوجــد فيهــا علــى البنــك التــزام حالــي أو اســتداللي لدفــع هــذا المبلــغ 
نتيجــة لخدمــات ســابقة مقدمــة مــن جانــب الموظــف ومــن الممكــن قيــاس االلتــزام بصــورة موثــوق بهــا.

عائد السهم الواحد أ٣-1٣ 

يقــوم البنــك بعــرض بيانــات العائــد األساســي والعائــد المعــدل ألســهمه العاديــة. يتــم احتســاب العائــد األساســي للســهم 
بقســمة الربــح أو الخســارة المنســوبة إلــى حاملــي األســهم العاديــة للبنــك علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة 
خــالل العــام. يتــم احتســاب العائــد علــي أســاس ســنوي للســهم عــن طريــق احتســاب العائــد للســهم الواحــد علــى أســاس ســنوي 
للســنة بالكامــل. يحــدد العائــد المعــدل للســهم بتعديــل الربــح أو الخســارة المنســوبة إلــى حاملــي األســهم العاديــة والمتوســط 
المرجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة بتأثيــر جميــع األســهم العاديــة المحتملــة المعدلــة والتــي تشــتمل علــى أوراق قابلــة للتحويــل 

إلــى أســهم أو أدوات مماثلــة.

أ٣-14    توزيعات أرباح على أسهم عادية 

توزيعــات أربــاح علــى أســهم عاديــة يتــم إدراجهــا كإلتــزام وتخصــم مــن حقــوق المســاهمين حينمــا يتــم الموافقــة عليهــا مــن قبــل 
المســاهمين. يتــم خصــم توزيعــات األربــاح المرحليــة مــن حقــوق المســاهمين عندمــا يتــم دفعهــا.

توزيعــات األربــاح للســنة التــي يتــم الموافقــة عليهــا بعــد تاريــخ بيــان المركــز المالــي يتــم معاملتهــا كحــدث بعــد تاريــخ بيــان المركــز 
المالــي.

التقرير عن قطاعات التشغيل أ٣-15 

قطــاع التشــغيل هــو مكــون مــن البنــك يمــارس أنشــطة األعمــال التــي يحقــق مــن خاللهــا ايــرادات ويتكبــد مصروفــات، متضمنــة 
اإليــرادات والمصروفــات التــي تتعلــق بمعامــالت مــع أي مــن مكونــات البنــك األخــرى ويتــم فحــص نتائــج أنشــطتها بانتظــام مــن 
قبــل الرئيــس التنفيــذي للبنــك )وهــو متخــذ القــرار الرئيســي بالبنــك( التخــاذ القــرارات المتعلقــة بتوزيــع المــوارد لــكل قطــاع وقيــاس 

أدائــه الــذي تتوفــر عنــه المعلومــات الماليــة المنفصلــة. 

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة أ٣-16 

تحكــم مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة كمــا هــو محــدد فــي قانــون الشــركات التجاريــة والتوجيهــات الصــادرة مــن قبــل الهيئــة العامــة 
لســوق المــال وعقــد تأســيس البنــك.

ــة شــريطة، وفقــًا  ــه الفرعي ــة الســنوية وتعتمــد المكافــآت وأتعــاب حضــور جلســات مجلــس اإلدارة ولجان ــة العمومي تحــدد الجمعي
للمــادة ١٠6 مــن قانــون الشــركات التجاريــة لعــام ١9٧4، وتعديالتــه، أن ال تتجــاوز هــذه األتعــاب 5% مــن صافــي الربــح الســنوي بعــد 
خصــم االحتياطــي القانونــي واالحتياطــي االختيــاري وتوزيعــات األربــاح النقديــة للمســاهمين علــى أن ال تتجــاوز هــذه األتعــاب 
٢٠٠.٠٠٠ ريــال عمانــي. ال يجــوز أن تتجــاوز أتعــاب حضــور جلســات مجلــس اإلدارة لــكل عضــو ١٠.٠٠٠ ريــال عمانــي فــي الســنة 

الواحــدة.

أ٣-17 األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم 1

يقــوم البنــك بتصنيــف األوراق الرأســمالية المســتديمة الشــريحة رقــم ١ كمطلوبــات ماليــة أو أدوات حقــوق ملكيــة وفقــا لمضمــون 
الشــروط التعاقديــة لــألوراق الرأســمالية المســتديمة الشــريحة رقــم ١. ال يمكــن اســترداد األوراق الرأســمالية المســتديمة الشــريحة 
رقــم ١ مــن قبــل حامليهــا، ويكــون لهــم الحــق فــي التوزيــع غيــر التراكمــي ووفقــًا لتقديــر مجلــس اإلدارة. وبنــاءًا عليــه، يتــم عرضهــا 

كمكــون ضمــن حقــوق الملكيــة.

التقديرات واالجتهادات المحاسبية الجوهرية أ4 

يتطلــب إعــداد القوائــم الماليــة مــن اإلدارة إجــراء اجتهــادات وتقديــرات وافتراضــات تؤثــر علــى تطبيــق السياســات المحاســبية 
والمبالــغ المقــرر عنهــا لألصــول وااللتزامــات وااليــرادات والمصروفــات. وترتكــز التقديــرات واالفتراضــات المصاحبــة علــى الخبــرة 
الســابقة وعوامــل أخــرى يعتقــد أنهــا معقولــة فــي ظــل الظــروف والتــي تشــكل نتائجهــا أســاس إلجــراء أحــكام حــول القيــم الدفتريــة 
لألصــول وااللتزامــات التــي ال تكــون واضحــة مــن مصــادر أخــرى. وينــدر أن تكــون التقديــرات المحاســبية الناتجــة مســاوية للنتائــج 

الفعليــة ذات العالقــة. 

تتــم مراجعــة التقديــرات واالفتراضــات التــي تســتند عليهــا علــى أســاس مســتمر. وتــدرج التعديــالت علــى التقديــرات المحاســبية 
بالفتــرة التــي تتــم فيهــا مراجعــة التقديــرات إذا كانــت التعديــالت تؤثــر فقــط علــى الفتــرة أو خــالل فتــرة التعديــل والفتــرات 

المســتقبلية إذا كان التعديــل يؤثــر علــى الفتــرات الحاليــة والمســتقبلية. التقديــرات المحاســبية الجوهريــة للبنــك هــي:

التقديرات واالجتهادات المحاسبية الجوهرية )تابع( أ4 
خسائر انخفاض القيمة على القروض والسلفيات أ1-4 

يقــوم البنــك بمراجعــة محافــظ القــروض التابعــة لــه لتقييــم االنخفــاض فــي القيمــة علــى أســاس ربــع ســنوي علــى األقــل.  
ولتحديــد مــا إذا كانــت هنــاك ضــرورة لتســجيل خســارة االنخفــاض فــي القيمــة فــي قائمــة الدخــل الشــامل، يقــوم البنــك بعمــل 
افتراضــات حــول مــا إذا كانــت هنــاك أيــة بيانــات قابلــة للمالحظــة تــدل علــى وجــود شــرط االنخفــاض فــي القيمــة متبــوع بانخفــاض 
قابــل للقيــاس فــي التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة مــن محفظــة القــروض قبــل إمكانيــة تحديــد هــذا االنخفــاض فــي 
هــذه المحفظــة.  وقــد يتضمــن هــذا الدليــل بيانــات قابلــة للمالحظــة تشــير إلــى حــدوث تغيــر عكســي فــي وضــع المدفوعــات مــن 
مقترضيــن أو ظــروف اقتصاديــة محليــة ودوليــة ترتبــط بتعثــر الســداد علــى األصــول فــي البنــك. تســتخدم اإلدارة تقديــرات تعتمــد 
علــى خبــرة الخســارة الســابقة لألصــول ذات خصائــص مخاطــر ائتمانيــة ودليــل موضوعــي علــى االنخفــاض فــي القيمــة مماثــل 
لتلــك االنخفاضــات فــي المحفظــة عنــد تحديــد التدفقــات النقديــة المســتقبلية. تتــم مراجعــة المنهجيــة واالفتراضــات المســتخدمة 
فــي تقديــر قيمــة التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة ووقتهــا بشــكل منتظــم لتقليــل أيــة فروقــات بيــن تقديــرات الخســارة 
وخبــرة الخســارة الفعليــة. بالنســبة للقــروض والســلفيات الجوهريــة بشــكل فــردي والتــي انخفضــت قيمتهــا، تؤخــذ الخســارة 
الضروريــة لالنخفــاض فــي القيمــة باالعتبــار بنــاًء علــى تقديــرات التدفقــات النقديــة المســتقبلية. القــروض والســلفيات الجوهريــة 
بشــكل فــردي والتــي لــم تنخفــض قيمتهــا وكافــة القــروض والســلفيات غيــر الجوهريــة يتــم تقييمهــا علــى نحــو جماعــي مــع أخــذ 
الخبــرة الســابقة والبيانــات القابلــة للمالحظــة بعيــن االعتبــار علــى أســاس المحفظــة وذلــك ضمــن مجموعــات مــن األصــول ذات 

خصائــص مخاطــر مماثلــة لتحديــد ضــرورة إجــراء خســارة االنخفــاض فــي القيمــة علــى نحــو جماعــي. 

انخفاض قيمة المستحق من البنوك أ4-٢  
يقــوم البنــك بمراجعــة محفظــة المســتحق مــن البنــوك علــى أســاس ســنوي لتقييــم االنخفــاض فــي القيمــة.  ولتحديــد مــا إذا كانــت 
هنــاك ضــرورة لتســجيل خســارة االنخفــاض فــي القيمــة فــي بيــان الدخــل الشــامل، يقــوم البنــك بعمــل افتراضــات حــول مــا إذا 
كانــت هنــاك أيــة بيانــات قابلــة للمالحظــة تــدل علــى االنخفــاض فــي القيمــة.  بالنســبة للودائــع التــي انخفضــت قيمتهــا فرديــًا، 
يقــرر البنــك خســارة االنخفــاض فــي القيمــة الضروريــة اســتنادًا إلــى التدفقــات النقديــة المتوقعــة والمركــز المالــي للمقتــرض.  
وباإلضافــة إلــى ذلــك، يقــوم البنــك بتقييــم المحفظــة علــى اســاس جماعــي وتقــدر خســارة االنخفــاض فــي القيمــة الجماعــي، إن 
وجــد. تعتمــد االفتراضــات والتقديــرات المســتخدمة لتقييــم االنخفــاض فــي القيمــة علــى عــدد مــن المعاييــر بمــا فــي ذلــك المركــز 

المالــي للمقتــرض والظــروف االقتصاديــة المحليــة والدوليــة والتطلعــات االقتصاديــة.

القيمة العادلة لألدوات المشتقة وغيرها من األدوات المالية أ4-٣ 
يتــم تحديــد القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة التــي ال تتــم المتاجــرة بهــا فــي ســوق نشــطة )مثــل االدوات المشــتقة غيــر المتداولــة( 
باســتخدام تقنيــات التقييــم. يســتخدم البنــك تقديراتــه الختيــار مجموعــة طــرق متنوعــة والقيــام بافتراضــات تعتمــد بشــكل رئيســي 
علــى ظــروف الســوق القائمــة فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر. يســتخدم البنــك تحليــل التدفقــات النقديــة المتوقعــة ألصــول ماليــة 

متاحــة للبيــع متنوعــة التــي لــم يتاجــر بهــا فــي ســوق نشــطة.

انخفاض قيمة استثمارات األسهم المتاحة للبيع أ4-4 
بالنســبة ألوراق الديــن المصنفــة كاســتثمارات متاحــة للبيــع، يقــوم البنــك بتطبيــق ذات المعاييــر المطبقــة علــى األصــول المدرجــة 
ــاك  ــر أوراق الديــن، يحــدد البنــك انخفــاض القيمــة عندمــا يكــون هن بالتكلفــة المطفــأة. بالنســبة الســتثمارات األســهم األخــرى غي
ــل موضوعــي علــى وجــود انخفــاض فــي  ــة أقــل مــن تكلفتهــا أو أي دلي ــل المــدى فــي القيمــة العادل انخفــاض جوهــري أو طوي
القيمــة. هــذا التحديــد المتعلــق بمــا يعــد جوهريــًا أو طويــل المــدى يتطلــب إجــراء تقديــرات. ولتطبيــق هــذه التقديــرات، يقيــم البنــك، 
ضمــن عوامــل أخــرى، تقلــب أســعار األســهم. ومــع ذلــك، فــإن أي انخفــاض فــي القيمــة العادلــة الســتثمارات األســهم يقــل عــن 
ــرة  ــة الســتثمارات األســهم أقــل مــن تكلفتهــا لفت ــر “هامــة” وأي انخفــاض فــي القيمــة العادل ــر تعتب تكلفتهــا بنســبة 35% أو أكث
متواصلــة ألكثــر مــن ١٢ شــهرا يعتبــر “لفتــرة طويلــة”، بحلــول نهايــة الســنة الماليــة الحاليــة. قــد يعــود وجــود دليــل موضوعــي علــى 

انخفــاض القيمــة إلــى تــردي الســالمة الماليــة للكيــان المســتثمر فيــه وأداء مجــال العمــل والقطــاع.

الضرائب أ5-4  
ــة فــي المســتقبل.  ــة وتوقيــت الدخــل الخاضــع للضريب ــة وكمي ــن الضريبي ــق بتفســير القواني توجــد أوجــه عــدم التيقــن فيمــا يتعل
بالنظــر إلــى مجموعــة واســعة مــن العالقــات التجاريــة وطبيعــة االتفاقــات التعاقديــة القائمــة، الخالفــات التــي تنشــأ بيــن النتائــج 
الفعليــة واالفتراضــات، أو تغييــرات فــي المســتقبل لمثــل هــذه االفتراضــات، قــد يحتــم إجــراء التعديــالت فــي المســتقبل لحســاب 
ضريبــة الدخــل والتــي ســجلت بالفعــل. يقــوم البنــك بتكويــن مخصصــات، اســتنادا إلــى تقديــرات معقولــة، عــن العواقــب المحتملــة 
لوضــع اللمســات النهائيــة للتقديــرات الضريبيــة للبنــك. مقــدار تلــك المخصصــات يســتند علــى عوامــل مختلفــة، مثــل الخبــرة لربــوط 
ضريبيــة ســابقة وتفســيرات مختلفــة مــن األنظمــة الضريبيــة مــن قبــل الكيــان الخاضــع للضريبــة ومســؤولية الســلطات الضريبيــة.

تــدرج األصــول الضريبيــة المؤجلــة عــن جميــع الخســائر الضريبيــة غيــر المســتخدمة إلــى حــد أنــه مــن المحتمــل أن الربــح الخاضــع 
للضريبــة ســيكون متوفــر مقابــل الخســائر التــي يمكــن االســتفادة منهــا. يتطلــب مــن اإلدارة إتخــاذ قــرار هــام لتحديــد مقــدار األصــول 
الضريبيــة المؤجلــة التــي يمكــن إثباتهــا، بنــاءًا علــى التوقيــت المحتمــل ومســتوى األربــاح الخاضعــة للضريبــة فــي المســتقبل جنبــًا 

إلــى جنــب مــع اســتراتيجيات التخطيــط الضريبــي فــي المســتقبل.

تقدير القيمة العادلة لألوراق المالية غير المدرجة أ6-4 
فــي حالــة قيــاس األصــول المضمنــة بالقيمــة العادلــة مثــل صناديــق األســهم الخاصــة، تســتخدم اإلدارة صافــي قيمــة األصــول. 
وتــرى اإلدارة أن صافــي قيمــة األصــول لهــذه االســتثمارات تمثــل قيمهــا العادلــة حيــث تقــاس غالبيــة األصــول المضمنــة مقيمــة 

بالقيمــة العادلــة ويأخــذ صافــي األصــول المبلــغ عنــه لهــذه الكيانــات تغيــرات القيــم العادلــة المحدثــة فــي االعتبــار. 
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التقديرات واالجتهادات المحاسبية الجوهرية )تابع( أ4 
أ4-7      إيرادات الرسوم والعموالت

يعتمــد إدراج إيــرادات الرســوم والعمــوالت علــى الغــرض التــي يتــم مــن أجلهــا تقديــر العمــوالت وأســاس المحاســبة ألي أداة ماليــة 
مصاحبــة. تقــوم اإلدارة بتطبيــق بعــض اإلفتراضــات واألحــكام مــن أجــل تحديــد الرســوم التــي هــي جــزء ال يتجــزأ مــن ســعر الفائــدة 

الســائد ألداة ماليــة، والرســوم المحققــة حيــث يتــم تقديــم خدمــات، والرســوم التــي يتــم تحقيقهــا عنــد تنفيــذ إجــراء هــام.

النقدية واألرصدة لدى البنك المركزي ب1 
3١ ديسمبر ٢٠١6

دوالر أمريكي 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
ريال عماني 

باآلالف

3١ ديسمبر ٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

16.85٣١6.883النقدية 774.43.85٢4٣

5055٠5وديعة رأس المال لدى البنك المركزي الُعماني٣1٢.3١٢1.١

164.966١٠٢.٢٢5األرصدة لدى البنك المركزي العماني٢65.5١94٢8.48٣

3١٠.68347٣.56918٢.٣٢4١١9.6١3

)١( ال يمكن سحب وديعة رأس المال لدى البنك المركزي الُعماني بدون موافقة البنك المركزي الُعماني.

)٢( خــالل الســنة، إن متوســط رصيــد الحــد األدنــى الــذي ينبغــي اإلحتفــاظ بــه لــدى البنــك المركــزي العمانــي كإحتياطــي قانونــي 
يبلــغ 6٢.4٧ مليــون ريــال عمانــي )٢٠١6: 5٧.54 مليــون ريــال عمانــي(. 

مستحقات من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد ب٢ 
3١ ديسمبر ٢٠١6

دوالر أمريكي 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
ريال عماني 

باآلالف

3١ ديسمبر ٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

 بالعملة المحلية:

١٠.١59-إيداعات بسوق النقد-٢6.38٧

٢6.38١٠.١--٧59

بالعملة األجنبية:

50.8884٢.354إيداعات بسوق النقد177.١١٠.٠١٠1٣٢

٢٢.5٢5٢9.654قروض لبنوك٧٧.٠٢358.506

٣1.8٢9١6.6٢3أرصدة عند الطلب 67٣.١٧٧8٢.43

٢3٠.٢١٠٢7٣.٣56105.٢4٢88.63١

٢56.59٧٢7٣.٣56105.٢4٢98.٧9٠

مخصص إنخفاض قيمة قروض لبنوك

-)966( محددة)509.٢(-

)١48()7٣(المحفظة)190()384(

٢56.٢١3٢70.657104.٢0٣98.64٢

يتم تحليل حركة مخصص إنخفاض القيمة كالتالي:

3١ ديسمبر ٢٠١6
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
ريال عماني 

باآلالف

3١ ديسمبر ٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

148١١٠الرصيد في بداية السنة ٢86٣84

38)75( )المفرج( المكون خالل السنة )إيضاح ج 5()194(98

7٣١48الرصيد في نهاية السنة384190

القروض والسلف والتمويل - بالصافي  ب٣ 
3١ ديسمبر ٢٠١6

دوالر أمريكي 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
ريال عماني 

باآلالف

3١ ديسمبر ٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

1.481.091١.35١.8٧8الشركات846.990.3٧١٣.3.5١١

667.1406٠٢.6٢5 التجزئة8٣1.٢6٠1.7٣٢.565.١

٢.148.٢٣1١.954.3٠6إجمالي القروض والسلف والتمويل٠٧6.63١5.579.8٢1.5

)٢3.٢94()٢5.114(مخصص انخفاض قيمة المحفظة)٢٣1.65()5٠4.6٠(

)4٧.١٠١()6٣.٢96(
مخصص محدد لالنخفاض في القيمة )متضمن الفوائد التعاقدية 

)١8.١34()٢4.٣69(غير المدرجة(

٢.098.748١.9١3.٠٧5صافي القروض والسلف والتمويل٢94.٠٢65.451.4.969

يتضمــن إجمالــي القــروض والســلف والتمويــل مبلــغ ١4٧.٢66 ريــال عمانــي )٢٠١6: 96.835.١89 ريــال عمانــي( مــن خــالل أنشــطة 
التمويــل لصحــار اإلســالمي وفــق طريقــة التمويــل اإلســالمي. 

تتكون القروض والسلف والتمويل مما يلي:

3١ ديسمبر ٢٠١6
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
ريال عماني 

باآلالف

3١ ديسمبر ٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

1.861.889١.٧١5.١99قروض٠6٢4.8٣6.076.4.455

1٣1.761١١١.6٧4سحب على المكشوف ٢9٠.٠6٢٣4٢.٢٣6

108.٢٣585.8١6قروض مقابل إيصاالت أمانة899٢81.1٣0.٢٢٢

46.٣464١.8١4كمبياالت مخصومة٣79.١٠8.6٠81٢0

٢.148.٢٣1١.954.5٠3إجمالي القروض والسلف والتمويل٠٧6.63١5.579.8٢1.5

)٢3.٢94()٢5.114(مخصص انخفاض قيمة المحفظة)٢٣1.65()5٠4.6٠(

)4٧.١٠١()6٣.٢96(
مخصص محدد لالنخفاض في القيمة )متضمن الفوائد التعاقدية 

)١8.١34()٢4.٣69(غير المدرجة(

٢.098.748١.9١3.٠٧5صافي القروض والسلف والتمويل ٢94.٠٢65.451.4.969
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القروض والسلف والتمويل - بالصافي )تابع( ب٣ 
الحركة في مخصص انخفاض قيمة القروض والسلف والتمويل كالتالي:

3١ ديسمبر ٢٠١6
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
ريال عماني 

باآلالف

3١ ديسمبر ٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

مخصص انخفاض قيمة المحفظة

٢٣.٢94٢٠.588الرصيد في بداية السنة53.4٧560.504

1.8٢0٢.٧٠6المخصص خالل السنة )إيضاح ج 5(٧.٠٢94.7٢7

٢5.114٢3.٢94الرصيد في نهاية السنة٢٣1.5٠465.6٠

مخصص محدد لالنخفاض في القيمة

 ١( مخصص خسائر القروض

1٢.9٢٣١٠.86١الرصيد في بداية السنة566.٢١٠٣٣.٢8

17.401١3.55١المخصص خالل السنة١9٧45.197.35

)٧.8١6()10.٣85(المعكوس نظرًا لالسترداد)٢7.974()3٠١.٢٠(

)4١()56(المشطوب خالل السنة)145()١٠6(

)3.63٢()٢.051(المحول )إلى( من المحفظة التذكيرية)٣٢7.5()9.434(

17.8٣٢١٢.9٢3الرصيد في نهاية السنة )أ(٣17.33.56646

٢( الفوائد التعاقدية غير المدرجة

5.٢114.598الرصيد في بداية السنة5٣5.9431٣.١١

٢.997٢.٢٧5غير مدرجة خالل السنة5.9٠97.784

)8٢8()1.419(المعكوس نظرًا لالسترداد )686.٣()٢.١5١(

)834()٢5٢(محول إلى المحفظة التذكيرية)654()٢.١66(

6.5٣75.٢١١الرصيد في نهاية السنة )ب(١3.53516.979

٢4.٣69١8.١34إجمالي إنخفاض القيمة )أ( + )ب( 4٧.١٠١6٣.٢96

يتــم تكويــن مخصــص انخفــاض قيمــة المحفظــة لتكويــن مخصــص لمخاطــر االئتمــان المتأصلــة فــي القــروض والســلف والتمويــل 
علــى أســاس المحفظــة. 

تتطلــب جميــع القــروض والســلف ســداد فوائــد، بعضهــا بســعر ثابــت والبعــض اآلخــر بأســعار يعــاد تعديلهــا قبــل االســتحقاق. يتــم 
تجنيــب الفائــدة بغــرض االلتــزام بالقواعــد واللوائــح اإلرشــادية التــي أصدرهــا البنــك المركــزي الُعمانــي مقابــل القــروض والســلف 
والتمويــل التــي تنخفــض قيمتهــا. كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٧ القــروض والســلف والتمويــل التــي لــم يتــم ادراج اســتحقاق عــن 

فوائدهــا أو التــي تــم تجنيــب فوائدهــا بلغــت قيمتهــا 49.8٠٢.9٧6 ريــال ُعمانــي )٢٠١6 – 33.٠8٢.٠٧٠ ريــال ُعمانــي(.

القروض والسلف والتمويل - بالصافي )تابع( ب٣ 
يحلل الجدول أدناه تركيز القروض والسلف حسب القطاعات االقتصادية:

3١ ديسمبر ٢٠١6
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
ريال عماني 

باآلالف

3١ ديسمبر ٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

667.1406٠٢.6٢5األفراد8٣1.٢6٠1.7٣٢.565.١

410.945434.٢95اإلنشاءات٣90.٠391.067.١.١٢8

٢5٢.0٢٣٢١٧.8٢١مبيعات تجارية بالجملة أو التجزئة٧69564.605.565

٣٣6.991٢8٢.٢65خدمات٣01.١56875.٧33

59.9566٢.١٢3المؤسسات المالية358155.7٣0.١6١

48.605١3.5١9نقل واتصاالت٢47.١١41٢6.35

15٣.٢89١4١.٧36الصناعة١45٣98.15٣.368

٢7.4٣44٠.3٢4التجارة الدولية٢57.٧3871.١٠4

77.٢78٧5.463التعدين والمحاجر٠٠8٢00.7٢٢.١96

66.56458.634كهرباء وغاز ومياه894.١5٢.٢9617٢

٣8.٣٢8١8.8٠٧غير المقيمين48.84999.55٣

6.8094.6٢٠األنشطة الزراعية وخالفه١٢.٠٠٠17.686

-1٢الحكومة٣1-

٢.857٢.٢٧١أخرى5.8997.4٢1

5.٠٧6.63١5.579.8٢1٢.148.٢٣1١.954.5٠3

استثمارات  ب4 

3١ ديسمبر ٢٠١6
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
ريال عماني 

باآلالف

3١ ديسمبر ٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

110.7006٠.٢٧١استثمارات محتفظ بها للمتاجرة ١56.548٢87.5٣٢

٢1٣.٣55٢3٧.٧84استثمارات متاحة للبيع6٢٠554.168.6١٧

89.68653.٢١6استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق95٢.٢٢4٢٣٢.١38

9١٢.39٢1.074.65٢41٣.74135١.٢٧١

ب4-أ   استثمارات محتفظ بها للمتاجرة تشتمل على:

3١ ديسمبر ٢٠١6
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
ريال عماني 

باآلالف

3١ ديسمبر ٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

105.٣7٢54.9٢6سندات تنمية حكومية – سلطنة ُعمان69٣.665٢7٣.١4٢

5.٣٢85.345شهادات ائتمان صكوك - مضمونة8٣9.١3.8831٣

١56.548٢87.5٣٢110.7006٠.٢٧١
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(
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ب4   استثمارات )تابع(
ب4-ب استثمارات متاحة للبيع تشتمل على:

القيمة الدفترية/ 
العادلة

٣1 ديسمبر ٢017
ريال عماني باآلالف

التكلفة
٣1 ديسمبر

٢017
ريال عماني 

باآلالف

القيمة الدفترية/
العادلة

3١ ديسمبر ٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

التكلفة
3١ ديسمبر ٢٠١6

ريال عماني 
باآلالف

٢.٢54٢.٢88١.356١.39٠أوراق مالية غير مدرجة 

٢6.051٢9.67٢4١.66٢48.٠93أوراق مالية مدرجة

185.050185.٣1٣١94.٧66١94.8٢٠أذونات الخزانة

٢1٣.٣55٢17.٢7٣٢3٧.٧84٢44.3٠3

القيمة الدفترية/ 
العادلة

٣1 ديسمبر ٢017
دوالر أمريكي باآلالف

التكلفة
٣1 ديسمبر

٢017
دوالر أمريكي باآلالف

القيمة الدفترية/
العادلة

3١ ديسمبر ٢٠١6
دوالر أمريكي باآلالف

التكلفة
3١ ديسمبر ٢٠١6

دوالر أمريكي باآلالف

5.8545.94٣3.5٢٢3.6١٠أوراق مالية غير مدرجة 

67.66577.070١٠8.٢١٢١٢4.9١٧أوراق مالية مدرجة

480.649481.٣٣٢5٠5.8865٠6.٠٢6أذونات الخزانة

554.168564.٣456١٧.6٢٠634.553

ــع، فــإن اإلنخفــاض الجوهــري أو المســتمر فــي قيمــة األوراق  ــة اإلســتثمارات فــي األســهم المصنفــة كمتاحــة للبي فــي حال  •
الماليــة دون تكلفتهــا هــو دليــل علــى انخفــاض قيمتهــا. إن اإلنخفــاض فــي قيمــة األوراق الماليــة أقــل مــن تكلفتهــا بأكثــر مــن 
35% يعتبــر جوهريــا وإن اإلنخفــاض فــي قيمــة الورقــة الماليــة أقــل مــن تكلفتهــا لفتــرة مســتمرة مــن ١٢ شــهرا يعتبــر مطــول.

خــالل الســنة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٧، ســجل البنــك مصــروف انخفــاض فــي القيمــة بمبلــغ ١.956 مليــون ريــال عمانــي   •
)3١ ديســمبر ٢٠١6: ٧.3٠5 مليــون ريــال(، وتــم اســتبعاد اإلســتثمارات التــي تــم تســجيل خســائر انخفــاض فــي قيمتهــا ســابقًا 

مجموعهــا 4.6١4 مليــون ريــال عمانــي )3١ ديســمبر ٢٠١6: 4.33٢ مليــون ريــال عمانــي(.

تــدرج القيمــة الدفتريــة / العادلــة لإلســتثمارات المتاحــة للبيــع بعــد إعــادة تصنيــف 3.3٢3 مليــون ريــال عمانــي إلــى بيــان الدخــل   •
ــال عمانــي(. الشــامل كإنخفــاض فــي القيمــة )3١ ديســمبر ٢٠١6: 5.98١ مليــون ري

تتضمــن أوراق ماليــة غيــر مدرجــة  إســتثمار بمقــدار ٢.٢54.4٠١ ريــال عمانــي )٢٠١6: ١.356.٠95 ريــال عمانــي( فــي الصنــدوق   •
العمانــي للتنميــة ش.م.ع.م )“الصنــدوق”(. تأســس الصنــدوق  فــي ٧ مايــو ٢٠١4 بموجــب الترخيــص رقــم ١١964٢٧ مــع 
كــون البنــك المســاهم المؤســس. يتمثــل الهــدف مــن الصنــدوق فــي تحديــد قطاعــات الصناعــة والتصنيــع المتوســطة التــي 
تعــزز المميــزات الفريــدة لســلطنة عمــان مثــل البنيــة التحتيــة والمعاهــدات الضريبيــة والجغرافيــا والمــوارد المعدنيــة الطبيعيــة 
للفــرص االســتثمارية المحتملــة. قــام البنــك خــالل الســنة بإســتثمار مبلــغ وقــدره 898.3٠6 ريــال عمانــي تمشــيًا مع المســتثمرين 
اآلخريــن فــي الصنــدوق. يحتفــظ البنــك حاليــًا بحصــة مقدارهــا ١6.9% )٢٠١6: ١6.9%( فــي الصنــدوق. أبــرم البنــك اتفاقيــة إلدارة 

االســتثمار مــع الصنــدوق. 

تتضمــن أذونــات الخزانــة إســتثمار فــي أذونــات خزانــة بالــدوالر األمريكــي بمقــدار ١84.8٠ مليــون ريــال عمانــي )٢٠١6: ١84.88   •
ــة. ــل اإلقتراضــات البنكي ــال عمانــي( مخصــص كضمــان مقاب مليــون ري

ب4-ج استثمارات محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق تشتمل على:

3١ ديسمبر ٢٠١6
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
ريال عماني 

باآلالف

3١ ديسمبر ٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

86.6545٠.١84مدرجة 349٢٢5.077.١3٠

٣.0٣٢3.٠3٢غير مدرجة 8٧57.875.٧

١38.٢٢4٢٣٢.95٢89.68653.٢١6

ممتلكات وآالت وتركيبات  ب5 

أرض بالملكية 
الحرة

ريال عماني 
باآلالف

برمجيات 
حاسب آلي

ريال عماني 
باآلالف

األثاث 
والتركيبات

ريال عماني 
باآلالف

معدات 
المكتب

ريال عماني 
باآلالف

سيارات
ريال عماني 

باآلالف

أعمال 
رأسمالية قيد 

اإلنجاز
ريال عماني 

باآلالف

المجموع
ريال عماني 

باآلالف

التكلفة: 

١4.10010.8644.9665.8958٢٢٣.769٣0.416 يناير ٢٠١٧

604٣.4٣1-٢.146٢0847٣-إضافات

-       )٢.٢97(-       -       -       ٢.٢97-      تحويالت

4.10015.٣075.1746.٣688٢٢٢.076٣٣.847كما في ٣1 ديسمبر ٢017 

االستهالك المتراكم:

)14.69٢(-  )58٢()4.459()٣.480()6.171(-      ١ يناير ٢٠١٧

)٢.046(-)89()470()449()1.0٣8(-استهالك 

-     -      -       -       -       -        -       استبعادات

)16.7٣8(-      )671()4.9٢9()٣.9٢9()7.٢09(-      كما في ٣1 ديسمبر ٢017 

صافي القيمة الدفترية في 
8.0981.٢451.4٣9151٢.07617.109 ٣14.100 ديسمبر ٢017 

٣1 ديسمبر ٢017 )دوالر أمريكي 
10.649٢1.0٣4٣.٢٣4٣.7٣8٣9٢5.٣9٢44.4٣9باآلالف(

)١( شــملت األعمــال الرأســمالية قيــد اإلنجــاز التكاليــف المتكبــدة نحــو مشــروع المركــز الرئيســي الجديــد. كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٧، 
قامــت اإلدارة بتقييــم أنــه ال يوجــد مــا يبــرر مخصــص انخفــاض القيمــة.

)٢( تــم خــالل الســنة رســملة تكاليــف الموظفيــن وقدرهــا 384 ألــف ريــال عمانــي )٢٠١6: 63٠ ألــف ريــال عمانــي( نحــو ترقيــة النظــام 
المصرفــي األساســي.         

أرض بالملكية 
الحرة

ريال عماني 
باآلالف

برمجيات 
حاسب آلي

ريال عماني 
باآلالف

األثاث 
والتركيبات

ريال عماني 
باآلالف

معدات 
المكتب

ريال عماني 
باآلالف

سيارات
ريال عماني 

باآلالف

أعمال 
رأسمالية قيد 

اإلنجاز
ريال عماني 

باآلالف

المجموع
ريال عماني 

باآلالف

التكلفة: 

١4.١٠٠9.4834.6595.354٧66١.9٢١٢6.٢83 يناير ٢٠١6

١.38١3٠٧54١١35١.8484.٢١٢-إضافات

)٧9(-       )٧9(-       --        -       تحويالت/ استبعادات

4.١٠٠١٠.8644.9665.8958٢٢3.٧693٠.4١6كما في 3١ ديسمبر ٢٠١6

االستهالك المتراكم:

)١٢.86١(-      )566()3.986()3.٠٠١()5.3٠8(-      ١ يناير ٢٠١6

)١.9١٠(-)95()4٧3()4٧9()863(-استهالك 

٧9-      ٧9-       --        -       استبعادات

)١4.69٢(-      )58٢()4.459()3.48٠()6.١٧١(-      كما في 3١ ديسمبر ٢٠١6 

صافي القيمة الدفترية في 
4.693١.486١.436٢4٠3.٧69١5.٧٢4 3١4.١٠٠ ديسمبر ٢٠١6 

3١ ديسمبر ٢٠١6 )دوالر أمريكي 
١٠.649١٢.١9٠3.86٠3.٧3٠6٢39.٧9٠4٠.84٢باآلالف(
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إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

10٣ 10٢

عقارات استثمارية ب6 
العقــارات االســتثمارية تمثــل قطعتــي أرض اســتلمهما البنــك كمنحــة مــن حكومــة ســلطنة ُعمــان خــالل عــام ٢٠٠8. وقــد قــام البنــك 
ــن. بلغــت  ــا محتفــظ بهمــا خاليتي ــا األرض حالي ــن خــالل عــام ٢٠٠8. قطعت ــن اثني ــم مقيمي ــن بمتوســط تقيي ــن القطعتي ــإدراج هاتي ب

القيمــة العادلــة لهــذه الممتلــكات 3.٠ مليــون ريــال عمانــي كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٧ )٢٠١6: 3.٠ مليــون ريــال عمانــي(.

ب7     أصول أخرى
3١ ديسمبر ٢٠١6

دوالر أمريكي 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
ريال عماني 

باآلالف

3١ ديسمبر ٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

9.8478.989أوراق قبول٢3.348٢5.577

٢.٢15٢.5٠6مدفوعات مقدمًا 6.5٠95.75٣

4.0٢٢١.8١3مديونيات ٧٠910.447.4

١٧٠-أصل ضريبي مؤجل )إيضاح ج 6(-44٢

1.7443.١85 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات )إيضاح ب ٢4(٢٧34.5٣0.8

5.965٢.٢١3أخرى٧4815.49٣.5

49.٠٢961.800٢٣.79٣١8.8٧6

ب8      مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد
3١ ديسمبر ٢٠١6

دوالر أمريكي 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
ريال عماني 

باآلالف

3١ ديسمبر ٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

بالعملة المحلية:

40.199٢٢.٠٠١  اقتراضات من سوق النقد5٧.١45104.41٢

٣٢.145٢.549أرصدة عند الطلب494.6.6٢١8٣

63.٧66187.9067٢.٣44٢4.55٠

بالعملة األجنبية:

٣٣7.604454.4٠١اقتراضات من سوق النقد١.١8٠.٢6٢876.894

-54أرصدة عند الطلب140-

٣08.61796.596قروض مشتركة 899801.60٣.٢5٠

١.43١.١6١1.678.6٣7646.٢7555٠.99٧

١.494.9٢٧1.866.54٣718.6195٧5.54٧

ــال  ــون ري ــي )٢٠١6: ٢٠٠.٢٠ ملي ــال عمان ــون ري ــة بمقــدار ٢٠٠.٢٠ ملي ــة اإلقتراضــات البنكي تشــمل اإلقتراضــات بالعمــالت األجنبي
عمانــي( مــع الضمانــات الضمنيــة فــي شــكل أذونــات خزانــة بالــدوالر األمريكــي البالغــة ١84.8٠ مليــون ريــال عمانــي التــي يحتفــظ 

بهــا كاســتثمارات )3١ ديســمبر ٢٠١6: ١84.88 مليــون ريــال عمانــي(.

تتضمــن التعهــدات الماليــة المطبقــة لإلقتراضــات المتزامنــة متطلبــات الحــد األدنــى مــن صافــي القيمــة الملموســة للبنــك والحــد 
األدنــى مــن نســبة كفايــة رأس المــال التــي يحتفــظ بهــا البنــك.

ودائع العمالء ب9 
3١ ديسمبر ٢٠١6

دوالر أمريكي 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
ريال عماني 

باآلالف

3١ ديسمبر ٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

941.6569٠4.٧٢9ودائع ألجل445.860.349.945٢.٢

404.60833٠.8٠8ودائع تحت الطلب٢4٢1.050.9٣0.859

٢79.746٢83.٢43ودائع توفير٧35.6967٢6.61٣

16.8٣5١٢.9٠9ودائع هامش7٢7.33.53٠4٣

3.9٧8.4١34.٢67.1٣01.64٢.845١.53١.689

3١ ديسمبر ٣1٢٠١6 ديسمبر ٢017
الصيرفة 
التقليدية

ريال عماني 
باآلالف

الصيرفة
اإلسالمية

ريال عماني
باآلالف

المجموع
ريال عماني 

باآلالف

الصيرفة 
التقليدية

ريال عماني 
باآلالف

الصيرفة
اإلسالمية

ريال عماني 
باآلالف

المجموع
ريال عماني 

باآلالف

العمالء األفراد:

69.0٣411.49680.5٣06١.8965.69٧6٧.593ودائع ألجل

19.555٣.٢0٣٢٢.758١٧.٧53١.853١9.6٠6ودائع تحت الطلب

٢45.5791٢.٣66٢57.945٢49.4٢5١١.٢4٠٢6٠.665ودائع توفير

عمالء الشركات: 

76٣.86197.٢65861.1٢6٧9١.٢9٢45.84483٧.١36ودائع ألجل

٣74.99٣6.857٣81.8503٠5.٢585.9443١١.٢٠٢ودائع تحت الطلب

٢٢.5٧8٢٢.5٧8-٢1.801٢1.801-ودائع توفير

7.0599.77616.8٣5٧.6565.٢53١٢.9٠9ودائع هامش

1.480.08116٢.7641.64٢.845١.433.٢8٠98.4٠9١.53١.689

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

العمالء األفراد:

179.٣09٢9.860٢09.169١6٠.٧69١4.٧9٧١٧5.566ودائع ألجل

50.79٣8.٣1959.11٢46.١١٢4.8١35٠.9٢5ودائع تحت الطلب

6٣7.868٣٢.119669.98764٧.85٧٢9.١956٧٧.٠5٢ودائع توفير

عمالء الشركات: 

1.984.055٢5٢.6٣6٢.٢٣6.691٢.٠55.3٠4١١9.٠٧5٢.١٧4.3٧9ودائع ألجل

974.00817.810991.818٧9٢.8٧8١5.4398٠8.3١٧ودائع تحت الطلب

58.64458.644-56.6٢656.6٢6-ودائع توفير

18.٣٣5٢5.٣9٢4٣.7٢7١9.886١3.64433.53٠ودائع هامش

٣.844.٣684٢٢.76٢4.٢67.1٣03.٧٢٢.8٠6٢55.6٠٧3.9٧8.4١3
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ب10  التزامات أخرى
3١ ديسمبر ٢٠١6

دوالر أمريكي 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
ريال عماني 

باآلالف

3١ ديسمبر ٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

9.8478.989أوراق قبول٢3.348٢5.577

٣.1443.35٠مستحقات الموظفين ٧٠١8.166.8

4.1473.٢١9ضريبة الدخل مستحقة الدفع )إيضاح ج 6-هـ(8.36١10.771

898٢.98٢القيمة العادلة السالبة للمشتقات )إيضاح ب ٢4(٧.٧45٢.٣٣٢

-٢84إلتزامات ضريبية مؤجلة )إيضاح ج 6-ج(7٣8-

1٣.1٣1١٠.5٠6مستحقات أخرى ومخصصات ٢٧.٢89٣4.108

٧5.44481.69٢٣1.451٢9.٠46

مستحقات الموظفين:

6616٠٧مكافآت نهاية الخدمة5٧61.717.١

٢.48٣٢.٧43التزامات أخرى٧.١٢56.449

8.٧٠١8.166٣.1443.35٠

الحركة في التزام منافع نهاية الخدمة:

60759١في ١ يناير5351.577.١

16٢١5٢المصروفات المدرجة في الربح أو الخسارة3944٢1

)١36()108(مكافآت نهاية الخدمة مدفوعة)٢81()353(

6616٠٧كما في 3١ ديسمبر5٧61.717.١

قروض ثانوية ب11 
أصــدر البنــك ســندات الديــون الثانويــة غيــر المضمونــة بقيمــة 5٠ مليــون ريــال ُعمانــي خــالل ســنة ٢٠١٠ بإســتحقاق ٧ ســنوات. هــذه 
األداة غيــر مدرجــة وغيــر قابلــة للتحويــل وغيــر قابلــة للتفــاوض بــدون خيــار طلــب مبكــر وحســبت عليهــا فائــدة بســعر ثابــت. البنــك 
مطالــب بتكويــن احتياطــي للديــون الثانويــة بنســبة ٢٠% مــن قيمــة اإلصــدار بشــكل ســنوي خــالل آخــر خمــس ســنوات مــن فتــرة 
الديــون الثانويــة. كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١6 مبلــغ تراكمــي قــدره 5٠ مليــون ريــال عمانــي تــم تحويلــه إلــى هــذا اإلحتياطــي مــن 
األربــاح المحتجــزة. تــم خــالل ســنة ٢٠١٧ ســداد هــذه القــروض الثانويــة بالكامــل مــن قبــل البنــك وتبعــًا لذلــك، تــم اإلفــراج والتحويــل 

إلــى األربــاح المحتجــزة. 

قــام البنــك بإصــدار ســندات الديــون الثانويــة بقيمــة 35 مليــون ريــال ُعمانــي خــالل ســنة ٢٠١6 مــع فتــرة اســتحقاق مدتهــا ٧ 
ســنوات. هــذه األداة غيــر مدرجــة وغيــر قابلــة للتحويــل وغيــر قابلــة للتفــاوض بــدون خيــار طلــب مبكــر وحســبت عليهــا فائــدة بســعر 
ثابــت. القيمــة األصليــة مــن الديــون الثانويــة ســوف يتــم ســدادها عنــد االســتحقاق أي فــي ســنة ٢٠٢3 بينمــا الفائــدة ســوف يتــم 
ســدادها علــى فتــرات نصــف ســنوية. البنــك مطالــب بتكويــن احتياطــي للديــون الثانويــة بنســبة ٢٠% مــن قيمــة اإلصــدار بشــكل 
ســنوي خــالل آخــر خمــس ســنوات مــن فتــرة الديــون الثانويــة. يتــم تكويــن هــذا االحتياطــي فــي نهايــة كل ســنة ماليــة مــن األربــاح 
المحتجــزة. القيمــة غيــر المســددة للقــروض الثانويــة والفوائــد المســتحقة كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٧ بلغــت 35.39٢ مليــون ريــال 

عمانــي )٢٠١6: 86.6١5 مليــون ريــال عمانــي(.

ــار الديــون الثانويــة مخفضــة باحتياطــي الســندات الثانويــة كــرأس المــال فئــة ٢  ــح البنــك المركــزي الُعمانــي، يتــم اعتب طبقــا للوائ
ــة رأس المــال.  ألغــراض كفاي

سندات قابلة للتحويل إلزاميا ب1٢ 
تحمــل الســندات القابلــة للتحويــل إلزاميــًا وقدرهــا ٧.١5٠ مليــون ريــال عمانــي معــدل قســيمة ســنوي قــدره 4.5% وتــم اصدارهــا فــي 
٢8 أبريــل ٢٠١3 كجــزء مــن توزيعــات أرباحهــا الموزعــة. ســيتم تحويــل هــذه الســندات إلــى أســهم عاديــة للبنــك فــي ثالثــة اقســاط 
ــخ إصدارهــا بســعر تحويــل مشــتق بتطبيــق خصــم قــدره ٢٠%  ــة والرابعــة والخامســة مــن تواري ــة الســنة الثالث متســاوية فــي نهاي
لمتوســط الثالثــة أشــهر لســعر الســهم للبنــك فــي ســوق مســقط لــألوراق الماليــة قبــل تاريــخ التحويــل. بالتالــي، خــالل ســنة ٢٠١6 
وســنة ٢٠١٧، ثلــث هــذه الســندات وقدرهــا ٢.38 مليــون ريــال عمانــي قــد تــم تحويلهــا كل ســنة إلــى أســهم عاديــة للبنــك. القيمــة 
غيــر المســددة الحاليــة مــع الفوائــد المســتحقة كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٧ بلغــت ٢.4٠٢ مليــون ريــال عمانــي )٢٠١6: 4.8٠5 مليــون 

ريــال عمانــي(.

ب 1٣ شهادات إيداع
شــهادات اإليــداع المدرجــة تــم إصدارهــا فــي ســنة ٢٠١5، وهــي غيــر مضمونــة وبالريــال العمانــي بإســتحقاق 3 ســنوات بســعر 
فائــدة ثابــت. القيمــة غيــر المســددة الحاليــة مــع الفوائــد المســتحقة كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٧ بلغــت ١8.5١3 مليــون ريــال عمانــي 

)٢٠١6: ١8.5١3 مليــون ريــال عمانــي(.

رأس المال ب 14 
يتكــون رأســمال البنــك المرخــص بــه مــن ٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ســهم بقيمــة ٠.١٠٠ ريــال عمانــي للســهم الواحــد )٢٠١6 - ٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ 
ســهم بقيمــة ٠.١٠٠ ريــال عمانــي للســهم الواحــد(. يتكــون رأســمال البنــك المصــدر والمدفــوع مــن ١.٧84.646.٢4٢ ســهم بقيمــة 

٠.١٠٠ ريــال عمانــي للســهم الواحــد )٢٠١6 - ١.6٠4.499.34١ ســهم بقيمــة ٠.١٠٠ ريــال عمانــي للســهم الواحــد(. 

وافــق المســاهمون فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي بتاريــخ 3٠ مــارس ٢٠١٧ علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيــع أســهم 
مجانيــة بنســبة ١٠% )3١ ديســمبر ٢٠١6: ١٠%( مــن رأس المــال المصــدر والمدفــوع كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١6، ممــا نتــج عــن إصــدار 

١6٠.449.934 )٢٠١6: ١44.١44.٠٠٠( ســهم جديــد.

خــالل شــهر أبريــل ٢٠١٧، ثلــث الســندات القابلــة للتحويــل إلزاميــًا وقدرهــا ٢.38 مليــون ريــال عمانــي قــد تــم تحويلهــا إلــى أســهم 
عاديــة للبنــك ممــا نتــج عــن إصــدار ١9.696.96٧ ســهم بقيمــة ١.9٧ مليــون ريــال عمانــي. الرصيــد وقــدره 4١4 ألــف ريــال عمانــي )3١ 

ديســمبر ٢٠١6: 49١ ألــف ريــال عمانــي( قــد تــم قيــده إلــى الجانــب الدائــن لحســاب عــالوة إصــدار األســهم.

كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٧ كان المســاهمون الذيــن يملكــون نســبة ١٠% أو أكثــر مــن رأســمال البنــك ســواًء بصفــة شــخصية أو مــع 
األطــراف ذات العالقــة كالتالــي:

نسبة المساهمة %عدد األسهم
١5.5٢%٢٧٧.٠١3.3٠6شركة عمان للتمويل واالستثمار ش.م.ع.ع

١4.5٧%٢6٠.٠٠5.٧١3شؤون البالط السلطاني

احتياطي قانوني ب 15 
وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الُعمانــي لعــام ١9٧4 يجــب علــى البنــك تحويــل ١٠% مــن صافــي ربــح العــام إلــى االحتياطــي 

القانونــي إلــى أن يبلــغ الرصيــد المتراكــم لالحتياطــي القانونــي ثلــث رأســمال البنــك المصــدر علــى األقــل. 

احتياطي عام ب 16 
اإلحتياطــي العــام وقــدره 988.٠٠٠ ريــال عمانــي )3١ ديســمبر ٢٠١6: 988.٠٠٠ ريــال عمانــي( قــد تــم تكوينــه مــن أجــل تغطية الخســائر 
المتكبــدة مــن قبــل نافــذة صحــار اإلســالمي للســنتين ٢٠١3 و٢٠١4. بــدأت نافــذة صحــار اإلســالمي تحقــق أرباحــًا مــن ســنة ٢٠١5 

وبالتالــي، لــم يتــم إجــراء أي تحويــل إضافــي. 

احتياطي خاص  ب 17 
وفقــا لتعميــم البنــك المركــزي العمانــي Banks & FLCs/BKUP 2017/ BSD/467، احتفــظ البنــك كإحتياطــي خــاص مقابــل نســبة 
١٠% مــن القــروض والســلف التــي تــم إعــادة هيكلتهــا الحقــًا لتاريــخ ٢٠ يونيــو ٢٠١٧. إن اإلحتياطــي غيــر قابــل للتوزيــع وســوف لــن 

يعتبــر ألغــراض كفايــة رأس المــال.

احتياطي القيمة العادلة ب 18 
يتضمــن احتياطــي القيمــة العادلــة صافــي التغيــر التراكمــي للقيمــة العادلــة الســتثمارات األوراق الماليــة المتاحــة للبيــع بعــد خصــم 

ضريبــة الدخــل التــي تنطبــق إلــى حيــن اســتبعاد أو بيــع االســتثمار أو تخفيــض قيمتــه.
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ب 19 األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم 1
قــام البنــك بإصــدار أوراق رأســمالية مســتديمة الشــريحة رقــم ١ بمقــدار ١٠٠ مليــون ريــال عمانــي فــي ٢5 ســبتمبر ٢٠١٧. إن 
ــة للتحويــل مــن خــالل  ــة وقابل ــم إدراجهــا فــي ســوق مســقط لــألوراق المالي األوراق الرأســمالية المســتديمة الشــريحة رقــم ١ يت
المتاجــرة. تشــكل األوراق الماليــة التزامــات مباشــرة وغيــر مشــروطة وثانويــة وغيــر مضمونــة للبنــك وتصنــف كحقــوق مســاهمين 
وفقــًا لمعيــار المحاســبة الدولــي 3٢: األدوات الماليــة - التصنيــف. ليــس لديهــا تاريــخ اســتحقاق ثابــت أو نهائــي. يجــوز للبنــك 
وفقــًا لتقديــره وبعــد موافقــة مســبقة مــن الهيئــة التنظيميــة ذات الصلــة أن يمــارس خيــاره فــي اســترداد األوراق الماليــة بالكامــل 
)وليــس جزئيــًا( فــي تاريــخ اإلســتدعاء األول أي الذكــرى الســنوية الخامســة لتاريــخ اإلصــدار وفــي كل خمــس ســنوات بعــد ذلــك، رهنــًا 

بموافقــة مســبقة مــن الســلطات التنظيميــة.

تحمــل األوراق الرأســمالية المســتديمة الشــريحة رقــم ١ فائــدة علــى قيمتهــا االســمية مــن تاريــخ اإلصــدار إلــى تاريــخ اإلســتدعاء 
األول بســعر فائــدة ســنوي ثابــت قــدره ٧.٧5%. وبعــد ذلــك ســيتم إعــادة تحديــد ســعر الفائــدة علــى فتــرات خمــس ســنوات. يتــم 
دفــع الفائــدة علــى أســاس نصــف ســنوي علــى أســاس متأخــرات وتعامــل كخصــم مــن حقــوق المســاهمين. يجــوز للبنــك وفقــًا 
ــد علــى  ــك بدفــع فوائ ــم يقــم البن ــًا للتخلــف عــن الســداد. إذا ل ــر حدث ــد، وهــذا ال يعتب ــع الفوائ ــار عــدم توزي ــره وحــده أن يخت لتقدي
األوراق الرأســمالية المســتديمة الشــريحة رقــم ١، فــي تاريــخ دفــع الفائــدة المقــرر )ألي ســبب كان(، فينبغــي علــى البنــك عــدم إجــراء 
أي توزيــع أو دفــع آخــر فيمــا يتعلــق بأســهمه العاديــة أو أي مــن أســهمه األخــرى أدوات رأس المــال العاديــة ١ أو األوراق الماليــة، 
التــي تحتــل مرتبــة أدنــى أو متقاربــة مــع األوراق الرأســمالية المســتديمة الشــريحة رقــم ١ إال إذا دفعــت دفعــة واحــدة مــن الفوائــد 
بالكامل على األوراق الرأســمالية المســتديمة الشــريحة رقم ١. كما تســمح األوراق الرأســمالية المســتديمة الشــريحة رقم ١ للبنك 

بخفــض )كامــاًل أو جزئيــًا( أي مبالــغ مســتحقة لحاملــي األوراق الماليــة فــي بعــض الظــروف.

لــم يتــم ولــم يســتحق دفــع أي كوبــون خــالل الســنة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٧. يتــم إدراج دفعــة الكوبــون فــي بيــان التغيــرات 
فــي حقــوق المســاهمين بمجــرد إجــراء الدفــع.

صافي األصول للسهم الواحد ب ٢0 
يســتند احتســاب صافــي األصـــول للســهم الواحـــد علــى صافــي األصــول البالغــة ٢93.6٠ مليــون ريــال ُعمانــي كمــا فــي 3١ 
ديســمبر ٢٠١٧ )٢٠١6 – ٢٧3.89 مليــون ريــال ُعمانــي( المنســوبة إلــى حاملــي األســهم العاديــة علــى عـــــــدد ١.٧84.646.٢4٢ ســهم 

عــادي )٢٠١6 – ١.6٠4.499.34١ ســهم عــادي(، كونهــا عــدد األســهم القائمــة كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٧.

االلتزامات العرضية واالرتباطات ب ٢1 
ب ٢1-أ االلتزامات العرضية

تــؤدي خطابــات االعتمــاد المســتندي والضمانــات القائمــة إلــى ارتبــاط البنــك بالدفــع بالنيابــة عــن عمــالء فــي حالــة عجــز العميــل عــن 
األداء بموجــب بنــود العقــد.  

3١ ديسمبر ٢٠١6
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
ريال عماني 

باآلالف

3١ ديسمبر ٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

٣76.58٣3٧8.٠9٢  ضمانات98٢.٠5٧978.1٣8

79.5٢054.63٧  اعتمادات مستندية9١4٢06.545.١4١

١.١٢3.9٧١1.184.68٣456.10٣43٢.٧٢9

3١ ديسمبر ٢٠١6
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
ريال عماني 

باآلالف

3١ ديسمبر ٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

٢79.809٢56.83٠اإلنشاءات66٧.٠9١7٢6.777

65.0006١.33٧المؤسسات المالية١59.3١٧168.8٣1

٢6.1٣73٢.94٠التجارة الدولية85.55867.888

4٢.84٣38.٠٢6خدمات٢81.٧69111.98

19.575١4.445الصناعة5١950.844.3٧

٣.1945.88٢الحكومة٢96.٢٧88.١5

5.٢416.833نقل واتصاالت61٣.١٧.٧481٣

680٢.١3٠التعدين والمحاجر5.53٢1.766

10.995١٢.563الكهرباء والغاز والمياه63٢٢8.558.3٢

٢.6٢9١.٧43أخرى4.5٢٧6.8٢9

١.١٢3.9٧١1.184.68٣456.10٣43٢.٧٢9

االلتزامات العرضية واالرتباطات )تابع( ب ٢1 
ب ٢1-ب االرتباطات

تتضمــن االرتباطــات المتعلقــة باالئتمــان االرتباطــات بزيــادة ائتمــان واعتمــادات مســتندية ضمانــات مســاندة تــم تصميمهــا لمقابلــة 
متطلبــات عمــالء البنــك. االرتباطــات لزيــادة ائتمــان تمثــل االرتباطــات التعاقديــة لتقديــم قــروض وائتمــان متجــدد. فــي العــادة تكــون 
لالرتباطــات تواريــخ انتهــاء ثابتــة أو شــروط إنهــاء أخــرى وهــي تتطلــب دفــع رســوم عنهــا. حيــث أن تلــك االرتباطــات قــد تنتهــي بــدون 

الســحب منهــا لــذا ليــس بالضــرورة أن يمثــل إجمالــي مبالــغ العقــد التزامــات التدفــق النقــدي المســتقبلية.

3١ ديسمبر ٢٠١6
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
ريال عماني 

باآلالف

3١ ديسمبر ٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

516٢.653ارتباطات رأسمالية٣40.6.89١1
٢78.4483١٧.٢46ارتباطات متعلقة باالئتمان٠١57٢٣.٢4٢.8٢4
83٠.9٠67٢4.58٢٢78.9643١9.899

التقاضي ب ٢1-ج 

التقاضــي أمــر شــائع فــي القطــاع المصرفــي نظــرا لطبيعــة األعمــال المضطلــع بهــا. يوجــد لــدى البنــك ضوابــط وسياســات رســمية 
إلدارة المطالبــات القانونيــة. عنــد الحصــول علــى المشــورة المهنيــة ويتــم تقديــر مبلغ الخســارة على نحو معقول، يقــوم البنك بتوفير 
تقديمــات أليــة آثــار ســلبية التــي قــد تكــون مــن المطالبــات علــى مركــزه المالــي. لــم يتــم تكويــن أي مخصــص كمــا فــي 3١ ديســمبر 
٢٠١٧ )٢٠١6: لــم يتــم تكويــن مخصــص(، حيــث كمــا تشــير المشــورة المهنيــة أنــه مــن غيــر المحتمــل أن أيــة خســارة كبيــرة ســوف تنشــأ.

المعامالت مع األطراف ذات عالقة ب ٢٢ 
ضمــن ســياق أعمالــه االعتياديــة يقــوم البنــك بإجــراء معامــالت مــع بعــض أعضــاء مجلــس إدارتــه ومســاهميه وإدارتــه العليــا 
ومجلــس الرقابــة الشــرعية والمراجــع الشــرعي والشــركات التــي يكــون لهــم فيهــا مصالــح هامــة. تتــم هــذه المعامــالت علــى أســاس 

التعامــالت التجاريــة ويتــم اعتمادهــا مــن قبــل إدارة البنــك ومجلــس اإلدارة.

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

3١ ديسمبر ٢٠١6
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
ريال عماني 

باآلالف

3١ ديسمبر ٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

موظفي اإلدارة العليا 

٢.6593.5٠٢القروض والسلفيات والتمويل )الرصيد في نهاية السنة(٠966.906.9

5904٧٢قروض مصروفة خالل السنة١.٢٢61.5٣٢

)٧65()655(قروض مسددة خالل السنة)1.701()98٧.١(

7٢56١٠الودائع في نهاية السنة5841.88٣.١

1.٣48333ودائع مستلمة خالل السنة501.865٣

)٧86()1.٢00(ودائع مدفوعة خالل السنة)117.٣()٢.٠4٢(

1٣٣١54ايرادات فوائد خالل السنة4٠٠٣45

أطراف ذات عالقة أخرى 

6.1584.96٧القروض والسلفيات والتمويل في نهاية السنة9٠١15.995.١٢

16.9563٠.98٧قروض مصروفة خالل السنة48544.041.8٠

)4٢.4٠8()14.٢1٢(قروض مسددة خالل السنة)٣6.914()١١٠.١5١(

10.165١٢.63١الودائع في نهاية السنة8٠9٢6.404.3٢

11.٢4٢١9.3٢3ودائع مستلمة خالل السنة٢00.5٠.١9٠٢9

)١3.٠89()1٣.56٢(ودائع مدفوعة خالل السنة)٢٢6.٣5()33.99٧(

٣743٢٢ايرادات فوائد خالل السنة836971

556339مصروفات فوائد خالل السنة88١1.444

مكافآت اإلدارة العليا

٢.9773.١9٢رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل٢9١7.7٣٢.8

96١6٢مزايا ما بعد الوظيفة4٢١٢49

199٢٠٢اتعاب حضور جلسات ومكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة5٢5517

4443أعضاء مجلس الرقابة الشرعية١١٢114
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المعامالت مع األطراف ذات عالقة )تابع( ب ٢٢ 
القيمــة التراكميــة لألرصــدة واإليــرادات والمصروفــات المتولــدة مــع المســاهمين المالكيــن لنســبة ١٠% أو أكثــر مــن أســهم البنــك 

هــي كالتالــي:

3١ ديسمبر ٢٠١6
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
ريال عماني 

باآلالف

3١ ديسمبر ٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

٧.٠٠٢-القروض والسلفيات والتمويل في نهاية السنة-١8٧.١8

5.5808٧.393قروض مصروفة خالل السنة٢٢6.99514.494

)٧9.٢٠5()٢٣.765(قروض مسددة خالل السنة)61.7٢7()٧٢٧.٢٠5(

1.٢6٢5.595الودائع في نهاية السنة١4.53٢٣.٢78

18١.4٧٧ودائع مستلمة خالل السنة3.83647

-)4.٣5٢(ودائع مدفوعة خالل السنة)٣04.11(-

6٢3٢6ايرادات فوائد خالل السنة84٧161

-14مصروفات فوائد خالل السنة٣6-

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ لم يتم تخفيض قيمة أي قرض تم منحه ألي طرف ذات عالقة )3١ ديسمبر ٢٠١3: صفر(.

القيمة العادلة لألدوات المالية ب ٢٣  
القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي ســيتم اســتالمه لبيــع أصــل أو المدفــوع لتحويــل التــزام فــي معاملــة منظمــة بيــن المشــاركين 
فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس. يســتند قيــاس القيمــة العادلــة علــى افتــراض بــأن معاملــة بيــع أصــل أو تحويــل إلتــزام تتــم إمــا:

١( في السوق الرئيسية التي يمكن الوصول إليه لألصل أو اإللتزام؛ أو

٢( في غياب السوق الرئيسي، في السوق األكثر مالءمة لألصل أو اإللتزام. 

يــرى البنــك أن القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة ال تختلــف اختالفــًا جوهريــًا عــن القيمــة الدفتريــة )متضمنــًة الفائــدة المســتحقة( فــي 
كل مــن تلــك التواريــخ. يوضــح الجــدول التالــي تصنيــف كل فئــة مــن األصــول وااللتزامــات الماليــة وقيمهــا العادلــة:

في ٣1 ديسمبر ٢017

قروض 
ومديونيات

ريال عماني 
باآلالف

محتفظ 
بها حتى 

االستحقاق
ريال عماني 

باآلالف

متاحة للبيع
ريال عماني 

باآلالف

محتفظ بها 
للمتاجرة

ريال عماني 
باآلالف

إجمالي القيمة 
الدفترية )متضمنًة 

الفائدة المستحقة(/ 
العادلة

ريال عماني 
باآلالف

األصول 

18٢.٣٢4---18٢.٣٢4نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

104.٢0٣---104.٢0٣  مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد

٢.098.748---٢.098.748قروض وسلف وتمويل 

89.686٢1٣.٣55110.70041٣.741-استثمارات

٢1.578-        -          -       ٢1.578أصول أخرى )باستثناء المدفوعات مقدمًا(

٢.406.85٣89.686٢1٣.٣55110.700٢.8٢0.594اإلجمالي

ريال عماني باآلالفااللتزامات

718.619مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

1.64٢.845ودائع العمالء 

التزامات أخرى )بإستثناء المستحقات األخرى 
18.٣٢0والمخصصات(

٣5.٣9٢قروض ثانوية

٢.40٢سندات قابلة للتحويل إلزاميًا

18.51٣شهادات إيداع

٢.4٣6.091اإلجمالي

القيمة العادلة لألدوات المالية  )تابع( ب ٢٣  

في ٣1 ديس مبر ٢016

قروض 
ومديونيات

ريال عماني 
باآلالف

محتفظ 
بها حتى 

االستحقاق
ريال عماني 

باآلالف

متاحة للبيع
ريال عماني 

باآلالف

محتفظ بها 
للمتاجرة

ريال عماني 
باآلالف

إجمالي القيمة 
الدفترية )متضمنًة 

الفائدة المستحقة(/ 
العادلة

ريال عماني 
باآلالف

األصول 

١١9.6١3---١١9.6١3نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

98.64٢---98.64٢مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد 

١.9١3.٠٧5---١.9١3.٠٧5قروض وسلف وتمويل

53.٢١6٢3٧.٧846٠.٢٧١35١.٢٧١-استثمارات 

١6.3٧٠-        -          -       ١6.3٧٠أصول أخرى )باستثناء المدفوعات مقدمًا(

٢.١4٧.٧٠٠53.٢١6٢3٧.٧846٠.٢٧١٢.498.9٧١اإلجمالي

ريال عماني باآلالفااللتزامات

5٧5.54٧مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

١.53١.689ودائع العمالء 

التزامات أخرى )بإستثناء المستحقات األخرى 
١8.54٠والمخصصات(

86.6١5قروض ثانوية

4.8٠5سندات قابلة للتحويل إلزاميًا

١8.5١3شهادات إيداع

٢.٢35.٧٠9اإلجمالي

في ٣1 ديسمبر ٢017

قروض 
ومديونيات

دوالر أمريكي 
باآلالف

محتفظ 
بها حتى 

االستحقاق
دوالر أمريكي 

باآلالف

متاحة للبيع
دوالر أمريكي 

باآلالف

محتفظ بها
للمتاجرة

دوالر أمريكي 
باآلالف

إجمالي القيمة 
الدفترية )متضمنًة 

الفائدة المستحقة(/ 
العادلة

 دوالر أمريكي 
باآلالف

األصول 

47٣.569---47٣.569نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

٢70.657---٢70.657مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد

5.451.٢94---5.451.٢94قروض وسلف وتمويل

٢٣٢.95٢554.168٢87.5٣٢1.074.65٢-استثمارات 

56.047-          -         -         56.047أصول أخرى )باستثناء المدفوعات مقدمًا(

6.٢51.567٢٣٢.95٢554.168٢87.5٣٢7.٣٢6.٢19اإلجمالي

دوالر أمريكي باآلالفااللتزامات 

1.866.54٣مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

4.٢67.1٣0ودائع العمالء 

التزامات أخرى )بإستثناء المستحقات األخرى 
47.584والمخصصات(

91.9٢7قروض ثانوية

6.٢٣9سندات قابلة للتحويل إلزاميًا

48.086شهادات إيداع

6.٣٢7.509اإلجمالي
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القيمة العادلة لألدوات المالية  )تابع( ب ٢٣  

في ٣1 ديسمبر ٢016

قروض 
ومديونيات

دوالر أمريكي 
باآلالف

محتفظ 
بها حتى 

االستحقاق
دوالر أمريكي 

باآلالف

متاحة للبيع
دوالر أمريكي 

باآلالف

محتفظ بها
للمتاجرة

دوالر أمريكي 
باآلالف

إجمالي القيمة 
الدفترية )متضمنًة 

الفائدة المستحقة(/ 
العادلة

 دوالر أمريكي 
باآلالف

األصول 

3١٠.683---3١٠.683نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

٢56.٢١3---٢56.٢١3مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد

4.969.٠٢6---4.969.٠٢6قروض وسلف وتمويل 

١38.٢٢46١٧.6٢٠١56.5489١٢.39٢-استثمارات 

4٢.5٢٠-          -         -         4٢.5٢٠أصول أخرى )باستثناء المدفوعات مقدمًا(

5.5٧8.44٢١38.٢٢46١٧.6٢٠١56.5486.49٠.834اإلجمالي

دوالر أمريكي باآلالفااللتزامات 

١.494.9٢٧مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

3.9٧8.4١3ودائع العمالء 

التزامات أخرى )بإستثناء المستحقات األخرى 
48.١56والمخصصات(

٢٢4.9٧4قروض ثانوية

١٢.48١سندات قابلة للتحويل إلزاميًا

48.٠86شهادات إيداع

5.8٠٧.٠3٧اإلجمالي

تقدير القيم العادلة

يلخص ما يلي الطرق واالفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقدير القيم العادلة لألصول وااللتزامات.

قروض وسلف

تــم حســاب القيمــة العادلــة باالســتناد إلــى التدفقــات النقديــة المخصومــة لألصــل والفوائــد المســتقبلية المتوقعــة المخصومــة. 
يتــم افتــراض حــدوث ســداد القــروض فــي تواريــخ الســداد التعاقديــة، حيثمــا ينطبــق. بالنســبة للقــروض التــي ليــس لهــا فتــرات 
ســداد محــددة أو تلــك التــي تخضــع لمخاطــر الدفعــات المقدمــة يتــم تقديــر الســداد علــى أســاس الخبــرة فــي الفتــرات الســابقة 
ــدة.  ــأي فــروق فــي منظــور معــدل الفائ ــة، بعــد تعديلهــا ب ــة للمســتويات الحالي ــدة بمســتويات مماثل عندمــا كانــت معــدالت الفائ
ــة المســتقبلية المتوقعــة بوضــع مخاطــر االئتمــان وأي مؤشــر علــى االنخفــاض فــي القيمــة فــي  ــر التدفقــات النقدي ــم تقدي يت
االعتبــار. يتــم تقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة ألي تصنيفــات قــروض  متجانســة علــى أســاس المحفظــة ويتــم 
خصمهــا بالمعــدالت الحاليــة المقدمــة للقــروض المماثلــة للمقترضيــن الجــدد ذوي مالمــح االئتمــان المماثلــة. تعكــس القيــم العادلــة 
المقــدرة للقــروض التغيــرات فــي مركــز االئتمــان منــذ تاريــخ تقديــم القــروض كمــا تعكــس التغيــرات فــي معــدالت الفائــدة فــي حالــة 

القــروض ذات معــدالت الفائــدة الثابتــة.

االستثمارات المدرجة بالتكلفة المهلكة واألدوات المالية المشتقة

تســتند القيمــة العادلــة علــى األســعار المدرجــة بالســوق فــي تاريــخ التقريــر بــدون أي خصــم لتكاليــف المعاملــة. فــي حالــة عــدم 
وجــود ســعر مــدرج بالســوق يتــم تقديــر القيمــة العادلــة باســتخدام أســاليب التدفقــات النقديــة المخصومــة وأيــة طرق أخــرى للتقييم. 

عنــد اســتخدام أســاليب التدفقــات النقديــة المخصومــة تســتند التدفقــات النقديــة المســتقبلية علــى أفضــل تقديــرات اإلدارة 
ــر. ــخ التقري ــة فــي تاري ــة المماثل ــألداة المالي ــق بالســوق بالنســبة ل ومعــدل الخصــم هــو معــدل يتعل

الودائع البنكية وودائع العمالء 

بالنســبة للودائــع تحــت الطلــب والودائــع التــي ليــس لهــا فتــرات اســتحقاق معلومــة، يتــم اعتبــار أن القيمــة العادلــة هــي المبلــغ 
المســتحق الســداد عنــد الطلــب فــي تاريــخ التقريــر. تســتند القيمــة العادلــة المقــدرة للودائــع ذات فتــرات االســتحقاق الثابتــة، بمــا 
ــع ذات  ــًا للودائ ــدة المعروضــة حالي ــة المخصومــة باســتخدام معــدالت الفائ ــى التدفقــات النقدي ــداع، عل ــك شــهادات اإلي فــي ذل
فتــرات االســتحقاق الباقيــة المماثلــة. ال يتــم أخــذ قيمــة العالقــات طويلــة األجــل مــع المودعيــن فــي االعتبــار عنــد تقديــر القيــم 

العادلــة. 

القيمة العادلة لألدوات المالية )تابع(  ب ٢٣ 
أدوات مالية أخرى داخل الميزانية العمومية

تعتبر القيم العادلة لكافة األدوات المالية األخرى داخل الميزانية العمومية مقاربة لقيمها الدفترية.   

أدوات مالية خارج الميزانية العمومية

ال يتــم إجــراء تســويات للقيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة خــارج الميزانيــة العموميــة المتعلقــة باالئتمــان، والتــي تتضمــن االرتباطــات 
لتقديــم االئتمــان واالعتمــادات المســتندية وخطابــات الضمانــات ســارية المفعــول ألن االيــرادات المســتقبلية المرتبطــة بهــا تعكس 

جوهريــًا األتعــاب والعمــوالت التعاقديــة المحُملــة بالفعــل فــي تاريــخ التقريــر التفاقيــات ذات ائتمــان واســتحقاق مماثليــن.

يتــم تقييــم عقــود صــرف العمــالت األجنبيــة اســتنادًا إلــى أســعار الســوق. تــم إدراج تعديــالت القيــم الســوقية لتلــك العقــود فــي 
القيــم الدفتريــة لألصــول وااللتزامــات األخــرى. 

تقييم األدوات المالية

المدخــالت  التــي تعكــس أهميــة هــذه  العادلــة  للقيمــة  التالــي  الهرمــي  التسلســل  العادلــة باســتخدام  القيــم  البنــك  يقيــس 
القياســات: وضــع  فــي  المســتخدمة 

المستوى ١: أسعار مدرجة في األسواق النشطة لألدوات المتشابهة )أي دون تعديل أو إعادة التعبئة(.

المســتوى ٢: األســعار المدرجــة فــي األســواق النشــطة للموجــودات والمطلوبــات المماثلــة أو تقنيــات التقييــم األخــرى التــي 
تســتند جميــع المدخــالت الهامــة علــى بيانــات الســوق القابلــة للمالحظــة. و

المستوى 3: تقنيات التقييم مع المدخالت الهامة التي ال تستند على بيانات السوق القابلة للمالحظة.

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

٣1 ديسمبر ٢017 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3١ ديسمبر ٢٠١6 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إستثمارات 
ألف ر ع

القيمة 
العادلة 

الموجبة 
للمشتقات

ألف ر ع

القيمة 
العادلة 

السالبة 
للمشتقات 

ألف ر ع
المجموع
ألف ر ع

إستثمارات 
ألف ر ع

القيمة 
العادلة 

الموجبة 
للمشتقات

ألف ر ع

القيمة 
العادلة 
السالبة 

للمشتقات 
ألف ر ع

المجموع
ألف ر ع

63.٧6١--6.09763.٧6١--6.097المستوى ١

٢33.١4١)٢.98٢(٣16.550٢3٢.9383.١85)898(٣15.7041.744المستوى ٢

١.356--٢.٢54١.356--٢.٢54المستوى 3

٣٢4.0551.744)898(٣٢4.901٢98.٠553.١85)٢.98٢)٢98.٢58

٣1 ديسمبر ٢017 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3١ ديسمبر ٢٠١6 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إستثمارات 
ألف د أ

القيمة 
العادلة 

الموجبة 
للمشتقات

ألف د أ

القيمة 
العادلة 

السالبة 
للمشتقات 

ألف د أ
المجموع
ألف د أ

إستثمارات 
ألف د أ

القيمة 
العادلة 

الموجبة 
للمشتقات

ألف د أ

القيمة 
العادلة 
السالبة 

للمشتقات 
ألف د أ

المجموع
ألف د أ

١65.6١٢--15.8٣6١65.6١٢--15.8٣6المستوى ١

6٠5.56٢)٧.٧45(8٢٢.٢086٠5.٠348.٢٧3)٢.٣٣٢(8٢0.0104.5٣0المستوى ٢

3.5٢٢--5.8543.5٢٢--5.854المستوى 3

841.7004.5٣0)٢.٣٣٢(84٣.898٧٧4.١688.٢٧3)٧.٧45(٧٧4.696

إســتثمارات متاحــة للبيــع وقدرهــا ٢.٢54 مليــون ريــال عمانــي )3١ ديســمبر ٢٠١6: ١.356 مليــون ريــال عمانــي( تحــت المســتوى 3 يتــم 
تســجيلها بالتكلفــة. تــرى اإلدارة بــأن القيمــة العادلــة ال يمكــن قياســها بموثوقيــة لهــذه اإلســتثمارات غيــر المدرجة.



التقريـر السنـوي لبنـك صحـار 2017 التقريـر السنـوي لبنـك صحـار 2017

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

11٣ 11٢

األدوات المالية المشتقة  ب ٢4 
ــة  ــة مشــتقة. األداة المالي ــي تتضمــن أدوات مالي ــواع المعامــالت الت ــد مــن أن ــك بالعدي ــط البن ــادي يرتب فــي إطــار النشــاط االعتي
ــة  ــر مــن األدوات المالي ــه المدفوعــات علــى التحــركات فــي ســعر واحــد أو أكث المشــتقة هــي عقــد مالــي بيــن طرفيــن تعتمــد في
ــة لــألداة المشــتقة هــي مــا  ــة. القيمــة العادل أو المعــدل االســتداللي أو المؤشــر. تــدرج هــذه األدوات المشــتقة بالقيمــة العادل
يســاوي الربــح أو الخســارة غيــر المدرجيــن مــن المقارنــة مــع الســوق بالنســبة لــألداة المشــتقة باســتخدام األســعار الســائدة بالســوق 
أو أســاليب التســعير الداخليــة.  تــدرج األربــاح أو الخســائر غيــر المحققــة فــي قائمــة الدخــل الشــامل. تــم وصــف األدوات الماليــة 

المشــتقة المســتخدمة مــن جانــب البنــك أدنــاه:

أنواع األدوات المالية المشتقة ب ٢4-1 

العقــود اآلجلــة هــي اتفاقيــات تعاقديــة إمــا لشــراء أو لبيــع عملــة أو ســلعة أو أداة ماليــة بســعر محــدد فــي تاريــخ محــدد فــي 
المســتقبل.

عقــود المقايضــة هــي اتفاقيــات تعاقديــة بيــن طرفيــن لمقايضــة الفائــدة أو فــروق صــرف العمــالت األجنبيــة اســتنادًا إلــى مبلــغ 
تقديــري محــدد. بالنســبة لعقــود مقايضــة معــدالت الفائــدة تتبــادل األطــراف المتقابلــة فــي العــادة معــدالت الفائــدة الثابتــة 

والمتغيــرة اســتنادًا إلــى قيمــة تقديريــة بعملــة واحــدة.   

الخيــارات هــي اتفاقيــات تعاقديــة تنقــل الحــق وليــس االلتــزام إمــا فــي شــراء أو بيــع مقــدار معيــن مــن الســلع أو العمــالت األجنبيــة 
أو األداة الماليــة بســعر محــدد إمــا فــي تاريــخ مســتقبلي محــدد أو فــي أي وقــت خــالل فتــرة زمنيــة محــددة.  

المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة ألغراض التغطية ب ٢4-٢ 

كجــزء مــن إدارة أصولــه والتزاماتــه يقــوم البنــك باســتخدام األدوات الماليــة المشــتقة فــي أغــراض التغطيــة بغــرض تخفيــض 
تعرضــه لمخاطــر العمــالت ومعــدالت الفائــدة. تحقــق تلــك التغطيــة أدوات ماليــة محــددة ومعامــالت متوقعــة إضافــة إلــى التغطيــة 

االســتراتيجية ضــد جميــع مخاطــر بيــان المركــز المالــي.  

يســتخدم البنــك عقــود صــرف العمــالت األجنبيــة اآلجلــة للتغطيــة مقابــل مخاطــر عملــة محــددة وللحفــاظ علــى نســبة صافــي حــد 
الوضــع المفتــوح المحــددة مــن البنــك المركــزي الُعمانــي. 

ــادة تســعير األصــول وااللتزامــات  ــق رصــد إع ــدة عــن طري ــة اســتراتيجية بالنســبة لمخاطــر معــدالت الفائ ــام بإجــراء تغطي ــم القي يت
الماليــة والدخــول فــي مقايضــة معــدالت فائــدة لتغطيــة حصــة مــن مخاطــر معــدالت الفائــدة. وحيــث أن التغطيــة االســتراتيجية 
ال تؤهــل للمحاســبة الخاصــة عــن التغطيــة تتــم المحاســبة عــن األدوات الماليــة المشــتقة ذات الصلــة علــى أنهــا أدوات للمتاجــرة. 

يوضــح الجــدول التالــي القيــم العادلــة الموجبــة والســالبة لــألدوات الماليــة المشــتقة، باإلضافــة إلــى قيمهــا اإلعتباريــة اإلســمية، 
ويتــم تحليلهــا حســب الفتــرة حتــى تاريــخ اإلســتحقاق. إن المبالــغ اإلســمية، التــي توفــر مؤشــرًا علــى حجــم المعامــالت القائمــة فــي 
نهايــة الفتــرة، ال تعكــس بالضــرورة مبالــغ التدفقــات النقديــة المســتقبلية المعنيــة. بالتالــي، فــإن هــذه المبالــغ اإلســمية ال ُتعتبــر 
مؤشــر لتعــرض البنــك لمخاطــر اإلئتمــان التــي تقتصــر عامــًة علــى القيمــة العادلــة الموجبــة للمشــتقات، وليــس لمخاطــر الســوق. 

المبالغ التقديرية حسب الفترة واالستحقاق

كما في ٣1 ديسمبر ٢017

القيمة العادلة 
الموجبة 

ريال عماني 
باآلالف

القيمة العادلة 
السالبة

ريال عماني 
باآلالف

المبالغ 
التقديرية

ريال عماني 
باآلالف

خالل ٣ أشهر
ريال عماني 

باآلالف

٣-1٢ شهرا
ريال عماني 

باآلالف

أكثر من سنة
ريال عماني 

باآلالف

4٣1164709.094446.٣50٢5٢.8449.900عقود شراء آجل لعمالت أجنبية

--5.7755.775--مقايضات أسعار الفائدة

-44.٣5٢-٢46٢4644.٣5٢خيارات

1.067488707.66٣445.5٣9٢5٢.4989.6٢5عقود بيع آجل لعمالت أجنبية

--5.7755.775--مقايضات أسعار الفائدة

-44.٣5٢-٢46٢4644.٣5٢خيارات

األدوات المالية المشتقة )تابع(  ب ٢4 
المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة ألغراض التغطية )تابع( ب ٢4-٢ 

المبالغ التقديرية حسب الفترة واالستحقاق

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١6

القيمة العادلة 
الموجبة 

ريال عماني 
باآلالف

القيمة العادلة 
السالبة

ريال عماني 
باآلالف

المبالغ 
التقديرية

ريال عماني 
باآلالف

خالل 3 أشهر
ريال عماني 

باآلالف

3-١٢ شهرا
ريال عماني 

باآلالف

أكثر من سنة 
ريال عماني 

باآلالف

-٢.446496535.٧464٠٧.5٠١١٢8.٢45عقود شراء آجل لعمالت أجنبية

5.٧٧5-99١٠.3954.6٢٠مقايضات أسعار الفائدة

-١89١894١.868٢٠.5٠٢٢١.366خيارات

-٧39٢.486538.١١34٠9.١9١١٢8.9٢٢عقود بيع آجل لعمالت أجنبية

5.٧٧5-99١٠.3954.6٢٠مقايضات أسعار الفائدة

-١89١894١.868٢٠.5٠٢٢١.366خيارات

المبالغ التقديرية حسب الفترة واالستحقاق

كما في ٣1 ديسمبر ٢017

القيمة العادلة 
الموجبة 

دوالر أمريكي 
باآلالف

القيمة العادلة 
السالبة

دوالر أمريكي 
باآلالف

المبالغ 
التقديرية

دوالر أمريكي 
باآلالف

خالل ٣ أشهر
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣-1٢ شهرا
دوالر أمريكي 

باآلالف

أكثر من سنة
دوالر أمريكي 

باآلالف

1.1194٢51.841.80٣1.159.٣51656.7٣9٢5.714عقود شراء آجل لعمالت أجنبية

--15.00015.000--مقايضات أسعار الفائدة

-115.٢00-6٣96٣9115.٢00خيارات

٢.77٢1.٢681.8٣8.0851.157.٢45655.840٢5.000عقود بيع آجل لعمالت أجنبية

--15.00015.000--مقايضات أسعار الفائدة

-115.٢00-6٣96٣9115.٢00خيارات

المبالغ التقديرية حسب الفترة واالستحقاق
القيمة العادلة كما في 3١ ديسمبر ٢٠١6

الموجبة 
دوالر أمريكي 

باآلالف

القيمة العادلة 
السالبة

دوالر أمريكي 
باآلالف

المبالغ 
التقديرية

دوالر أمريكي 
باآلالف

خالل 3 أشهر
دوالر أمريكي 

باآلالف

3-١٢ شهرا
دوالر أمريكي 

باآلالف

أكثر من سنة 
دوالر أمريكي 

باآلالف

-6.353١.٢88١.39١.548١.٠58.444333.١٠4عقود شراء آجل لعمالت أجنبية

١5.٠٠٠-٢3٢3٢٧.٠٠٠١٢.٠٠٠مقايضات أسعار الفائدة

-49١49١١٠8.٧4853.٢5٢55.496خيارات

-١.9١96.45٧١.39٧.696١.٠6٢.834334.86٢عقود بيع آجل لعمالت أجنبية

١5.٠٠٠-٢3٢3٢٧.٠٠٠١٢.٠٠٠مقايضات أسعار الفائدة

-49١49١١٠8.٧4853.٢5٢55.496خيارات



التقريـر السنـوي لبنـك صحـار 2017 التقريـر السنـوي لبنـك صحـار 2017

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

115 114

توزيعات األرباح المقترحة ب ٢5 
بالنســبة لســنة ٢٠١٧، اقتــرح مجلــس اإلدارة توزيعــات أربــاح نقديــة بنســبة 5% مــن رأس المــال ، أي 5 بيســات لــكل ســهم بمبلــغ 
8.9٢3.٢5٠ ريــال عمانــي وأســهم مجانيــة بنســبة ١٠% مــن رأس المــال، أي ١٠ أســهم لــكل ١٠٠ ســهم بمبلــغ ١٧.846.5٠٠ ريــال 
عمانــي )٢٠١6 - توزيعــات أربــاح نقديــة بنســبة 5% مــن رأس المــال أي 5 بيســة للســهم الواحــد بمبلــغ 8.٠٢٢.5٠٠ ريــال عمانــي 
وأســهم مجانيــة بنســبة ١٠% مــن رأس المــال أي ١٠ أســهم لــكل ١٠٠ ســهم بمبلــغ ١6.٠45.٠٠٠ ريــال عمانــي(. إن مقتــرح توزيعــات 

األربــاح خاضــع للموافقــة الرســمية مــن قبــل المســاهمين فــي إجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة الســنوية.

إيرادات الفوائد ج1 

3١ ديسمبر ٢٠١6
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
ريال عماني 

باآلالف

3١ ديسمبر ٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

إيرادات الفوائد من:

99.0٢984.٧65قروض وسلف للعمالء٢18.٢٢٠.١69٢57

٢.710١.5٠4مستحق من بنوك وايداعات أخرى بسوق النقد3.9٠67.0٣9

7.5٣64.3٠٧استثمارات ١١.١8٧19.574

٢35.٢6٢٢8٣.8٣1109.٢759٠.5٧6

مصروفات الفوائد ج٢ 

3١ ديسمبر ٢٠١6
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
ريال عماني 

باآلالف

3١ ديسمبر ٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

مصروفات الفوائد على:

٣9.5663٠.698ودائع العمالء769.٧3510٢.٧9

4.4694.6٠8قروض ثانوية96911.608.١١

17.٣779.963مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد٢5.8٧845.1٣5

14٢٢5٠سندات قابلة للتحويل إلزاميًا649٣69

١١8.٢3١159.88161.55445.5١9

يتضمــن بنــد مســتحق لبنــوك واقتراضــات أخــرى بســوق النقــد للســنة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٧ مخصــص بمقــدار ١.٠٧3 
 مليــون ريــال عمانــي )3١ ديســمبر ٢٠١6: صفــر( بشــأن ضريبــة ُمقتطعــة مــن المنبــع علــى فوائــد مدفوعــة إلــى المقيميــن 

في الخارج. 

إيرادات التشغيل األخرى  ج٣ 

3١ ديسمبر ٢٠١6
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
ريال عماني 

باآلالف

3١ ديسمبر ٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

18.٢05١6.٧٢4أتعاب وعموالت ٢86.43.43947

5.5٢54.٠64صافي أرباح من التعامالت بعمالت أجنبية٣50.55614.١٠

١٧-أرباح من بيع أصول ثابتة-44

119١٠٧استرداد ديون معدومة مشطوبة سابقا٢٧8٣09

704١.463إيرادات توزيعات أرباح3.8٠٠1.8٢9

5٣9١صافي األرباح من استثمارات محتفظ بها للمتاجرة٢361٣8

58.3536٣.91٢٢4.606٢٢.466

توزيعات األرباح المقترحة )تابع( ب ٢5 
مصروفات التشغيل األخرى ج4 

3١ ديسمبر ٢٠١6
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
ريال عماني 

باآلالف

3١ ديسمبر ٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

8.7688.3٠4تكاليف تشغيل وإدارة774.568٢٢.٢١

٢.557٢.4٠3تكاليف اإلشغال٢4٢6.64٢.6

199٢٠٢أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة *5٢5517

4443مكافآت وأتعاب حضور جلسات ألعضاء مجلس الرقابة الشرعية ١١٢114

٢8.44٧٣0.04711.568١٠.95٢

* متضمنًة مكافآت بمقدار ١3٠.٠٠٠ ريال عماني )٢٠١6: ١3١.6٠٠ ريال عماني( للسنة السابقة مدفوعة خالل السنة الحالية.

ج -5-أ مخصص إنخفاض قيمة المحفظة

3١ ديسمبر ٢٠١6
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
ريال عماني 

باآلالف

3١ ديسمبر ٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

)مخصص( / مفرج خالل السنة: 

1.8٢0٢.٧٠6- على قروض وسلف وتمويل )إيضاح ب 3( ٧.٠٢94.7٢7

38)75(- على إقراض لبنوك )إيضاح ب ٢()195(98

٧.١٢٧4.5٣٢1.745٢.٧44

ج -5-ب مخصص إنخفاض قيمة محدد

3١ ديسمبر ٢٠١6
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
ريال عماني 

باآلالف

3١ ديسمبر ٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

مخصص تم تكوينه خالل السنة: 

7.0165.٧35- على قروض وسلف وتمويل )إيضاح ب 3( ٢٢٣.١4.89618

-966- على إقراض لبنوك )إيضاح ب ٢(509.٢-

١4.896٢0.7٣٢7.98٢5.٧35

ضريبة الدخل  ج 6 

أ( مدرج في بيان الدخل الشامل

3١ ديسمبر ٢٠١6
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
ريال عماني 

باآلالف

3١ ديسمبر ٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

مصروفات الضريبة 

4.1403.٢١٠- الضريبة الحالية8.33810.75٣

)٢6٧(418- مصروف ضريبة مؤجلة 1.086)694(

-46- ضريبة مدفوعة عن ربوط السنوات السابقة119-

4.604٢.943مجموع المصروفات الضريبية64411.958.٧

يخضع البنك لضريبة الدخل للسنة وفقًا لقانون ضريبة الدخل في سلطنة ُعمان بمعدل ١5% )٢٠١6: ١٢%( على األرباح الخاضعة للضريبة بما يزيد عن 3٠.٠٠٠ ريال 
ُعماني.



التقريـر السنـوي لبنـك صحـار 2017 التقريـر السنـوي لبنـك صحـار 2017

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

117 116

توزيعات األرباح المقترحة )تابع( ب ٢5 
ضريبة الدخل )تابع( ج 6 

ب( التسوية

3١ ديسمبر ٢٠١6
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
ريال عماني 

باآلالف

3١ ديسمبر ٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

٢9.9٣5٢٢.٠55الربح قبل الضريبة للسنة5٧.٢8677.754

4.490٢.64٧ضريبة الدخل وفق المعدل المذكور أعاله6.8٧511.66٣

أثر ضريبة لـ:

54٢9١٧مصروفات / خسائر غير قابلة للخصم38٢1.407.٢

)5٧٧()464(الدخل المعفى من الضريبة)٢05.1()499.١(

)44()10(الزيادة في معدل الضريبة)٢6()١١4(

-46ضريبة مدفوعة عن ربوط السنوات السابقة119-

4.604٢.943مصروف ضريبة الدخل64411.958.٧

ج( )التزامات(/ أصول الضرائب المؤجلة

3١ ديسمبر ٢٠١6
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
ريال عماني 

باآلالف

3١ ديسمبر ٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

4٠)٣78(على بنود الربح أو الخسارة)98٢(١٠4

94١3٠على بنود الدخل الشامل اآلخر338٢44

44٢)7٣8()٢84(١٧٠

الربط الضريبي د(  

تــم اإلنتهــاء مــن الربــوط الضريبيــة للبنــك عــن الســنوات مــن ٢٠٠٧ إلــى ٢٠١5 ولــم يتــم اإلتفــاق بعــد مــع األمانــة العامــة للضرائــب 
فــي وزارة الماليــة علــى الربــط الضريبــي للبنــك لســنة ٢٠١6. ويــرى البنــك أن أيــة ضرائــب إضافيــة، إن وجــدت، والمتعلقــة بســنوات 

الضريبــة المفتوحــة لــن تكــون جوهريــة للمركــز المالــي للبنــك كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٧.

حركة مخصص الضريبة الحالية هـ( 

3١ ديسمبر ٢٠١6
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
ريال عماني 

باآلالف

3١ ديسمبر ٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

٣.٢193.988الرصيد في بداية السنة ٣61.3588.١٠

4.1403.٢١٠المحمل خالل السنة 8.33810.75٣

)3.9٧9()٣.٢1٢(المدفوع خالل السنة)٣4٣.8()335.١٠(

4.1473.٢١9   الرصيد في نهاية السنة8.36١10.771

الحركة في أصول )التزامات( ضريبية مؤجلة  و(  

3١ ديسمبر ٢٠١6
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
ريال عماني 

باآلالف

3١ ديسمبر ٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

170٢٠6الرصيد في بداية السنة 53644٢

٢16٢68   المحمل خالل السنة 696561

)3٠4()670(   المكون خالل السنة)1.741()٧9٠(

١٧٠)٢84(   الرصيد في نهاية السنة )7٣8(44٢

توزيعات األرباح المقترحة )تابع( ب ٢5 
العائد األساسي والمعدل للسهم الواحد ج 7 

يتم احتساب العائد للسهم بقسمة صافي الربح للسنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة. 

3١ ديسمبر ٢٠١6
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
ريال عماني 

باآلالف

3١ ديسمبر ٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

٢5.٣٣1١9.١١٢صافي ربح السنة49.64٢65.796

1.784.646١.٧84.646المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة )باأللف(  ١.٧84.6461.784.646

14.194١٠.٧٠9العائد األساسي للسهم الواحد للسنة )بالسنت / بالبيسة(69.٢.٧8٣

فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوي الــذي عقــد فــي 3٠ مــارس ٢٠١٧، وافــق المســاهمون علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيــع 
١٠% أســهم منحــة ممــا أدى إلــى صــدور ١6٠.449.934 )٢٠١6: ١44.١44.٠٠٠( ســهم جديــد.

يحتســب العائــد المخفــف للســهم بقســمة الربــح المنســوب للمســاهمين العادييــن )بعــد تعديــل الفوائــد علــى الســندات القابلــة 
ــًة أســهم مخففــة  ــة متضمن ــح لعــدد األســهم العادي ــى المتوســط المرج ــة الدخــل( للســنة عل ــل إلزاميــًا، بعــد خصــم ضريب للتحوي

محتملة التي سيتم إصدارها عند تحويل السندات القابلة للتحويل إلزاميًا إلى أسهم عادية.  

3١ ديسمبر ٢٠١6
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
ريال عماني 

باآلالف

3١ ديسمبر ٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

٢5.٣٣1١9.١١٢ربح السنة49.64٢65.796

5٧١٣1٢
فوائد على سندات قابلة للتحويل، بعد خصم 

1٢0٢٢٠ضريبة الدخل

5٠.٢١366.108٢5.451١9.33٢

١.8٠4.١8٢1.80٣.56٢
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة بعد التخفيف خالل السنة 

1.80٣.56٢١.8٠4.١8٢)باأللف(

٢.٧8٣.67
العائد المخفف للسهم الواحد للسنة

14.11٢١٠.٧١5)بالسنت / بالبيسة(

تسوية المتوسط المرجح لعدد األسهم هي كالتالي:

٣1 ديسمبر ٢017
باآلالف

3١ ديسمبر ٢٠١6
باآلالف

1.784.646١.٧84.646المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة 

18.916١9.536األسهم العادية المحتملة المخففة سيتم إصدارها عند تحويل السندات القابلة للتحويل 

1.80٣.56٢١.8٠4.١8٢المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة بعد التخفيف خالل السنة



التقريـر السنـوي لبنـك صحـار 2017 التقريـر السنـوي لبنـك صحـار 2017

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

119 118

توزيعات األرباح المقترحة )تابع( ب ٢5 
ج 8 صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي وأنشطة اإلستثمار

ج 8 أ اإليرادات المحققة من التمويل اإلسالمي وأنشطة اإلستثمار 

3١ ديسمبر ٢٠١6
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
ريال عماني 

باآلالف

3١ ديسمبر ٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

إيرادات محققة من:

6.54٢3.9١3 تمويل إسالمي١٠.١6516.99٢

69١4مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد36179

61٣46١إستثمارات ١.١9٧1.59٢

١١.39818.76٣7.٢٢44.388

ج 8 ب مبالغ مدفوعة إلى المودعين ومقرضين بسوق النقد 

3١ ديسمبر ٢٠١6
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
ريال عماني 

باآلالف

3١ ديسمبر ٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

٣.٢61١.5٠3األرباح المدفوعة إلى المودعين 3.9٠48.470

190١9٧األرباح المدفوعة إلى البنوك والمقرضين اآلخرين بسوق النقد5١٢49٣

4.4١68.96٣٣.451١.٧٠٠

٣.77٣٢.688صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي وأنشطة اإلستثمار6.98٢9.800

إدارة المخاطر المالية  د  
الهــدف األساســي لنظــام إدارة المخاطــر هــو حمايــة رأس مــال البنــك ومــوارده الماليــة مــن مختلــف المخاطــر. يتعــرض البنــك 

للمخاطــر التاليــة مــن اســتخدامه ألدواتــه الماليــة:
مخاطر االئتمان  •
مخاطر السيولة  •
مخاطر السوق  •

المخاطر التشغيلية  •

تقــع علــى مجلــس اإلدارة المســؤولية الكليــة عــن وضــع ومراقبــة إطــار عمــل إدارة المخاطــر بالبنــك. قــام المجلــس بتكويــن لجنــة 
األصــول وااللتزامــات ولجنــة االئتمــان والمخاطــر وهمــا مســؤولتان عــن وضــع ورصــد سياســات إدارة المخاطــر بالبنــك. تقــدم لجنــة 

إدارة المخاطــر تقاريــر دوريــة للمجلــس فيمــا يتعلــق بجوانــب مختلفــة للمخاطــر والتغيــرات فــي مخاطــر البنــك.

تركــز سياســات إدارة المخاطــر بالبنــك علــى تحديــد مخاطــر االئتمــان وقياســها ورصدهــا وتخفيفهــا بغــض النظــر عــن مظاهرهــا 
المختلفــة، وخــالل هــذه العمليــة يــدرك البنــك أن حركيــة الســوق قــد تتطلــب قــرارت تنحــرف فــي بعــض الحــاالت عــن مبــادئ إدارة 
العالقــة بالعمــالء ولتلبيــة مثــل هــذه المتطلبــات البــد مــن إنشــاء مســتوى ضئيــل وضــروري مــن المرونــة فــي ســياق االئتمــان 

ــة. ــة مالئمــة وكافي بالبنــك باإلضافــة إلــى حماية/ورقاب

لجنــة التدقيــق بالبنــك مســؤولة عــن رصــد االلتــزام بسياســات وإجــراءات إدارة المخاطــر بالبنــك وعــن مراجعــة كفايــة إطــار عمــل إدارة 
المخاطــر فيمــا يتعلــق بالمخاطــر التــي يواجههــا البنــك. تتــم مســاعدة لجنــة التدقيــق فــي أداء هــذه الوظائــف بواســطة التدقيــق 
ــر دوريــة لرقابــات وإجــراءات إدارة المخاطــر ويتــم تقديــم  ــأداء مراجعــات دوريــة ومراجعــات غي الداخلــي. يقــوم التدقيــق الداخلــي ب

تقريــر عــن نتائجهــا إلــى لجنــة التدقيــق.

هنــاك لجــان فرعيــة علــى مســتوى اإلدارة إلدارة المخاطــر فــي األعمــال. تعــد لجنــة األصــول وااللتزامــات مســؤولة عــن إدارة 
المخاطــر فــي الميزانيــة العموميــة الناشــئة عــن إدارة الســيولة وإدارة معــدالت الفائــدة باالضافــة إلــى مضمــون المخاطــر المتخــذة 
مــن قبــل البنــك. يتــم تقديــم اإلرشــادات لــإلدارة مــن قبــل لجنــة األصــول وااللتزامــات حــول إدارة هــذه المخاطــر ويتــم إعــالن اتجــاه 
المخاطــر مــن خــالل عــدة حــدود ومعــدالت وغطــاءات. يتــم إدارة المخاطــر التشــغيلية مــن قبــل لجنــة المخاطــر التشــغيلية بمســتوى 
اإلدارة. تــم تشــكيل لجنــة المخاطــر والرقابــة والتــي تتالــف مــن رئيــس دائــرة المخاطــر وااللتــزام والتدقيــق لفحــص أحــداث جوهريــة 

مختلفــة للمخاطــر التــي ظهــرت واعتمــدت علــى نقــاط الضعــف واقتــراح تحســينات فــي الرقابــة، إن لــزم.

تم تكوين لجنة أصول والتزامات منفصلة لمراقبة أداء األصول لخدمات صحار الصيرفة اإلسالمية. 

مخاطر االئتمان د1 

مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر الخســارة الماليــة التــي يتعــرض لهــا البنــك فــي حالــة عجــز العميــل أو الطــرف المقابــل فــي األداة 
الماليــة عــن الوفــاء بالتزاماتــه التعاقديــة وهــي تمثــل بصفــة أساســية تخلــف أي طــرف مقابــل عــن ســداد أصــل القــرض و/أو 

ــن أو شــروط العقــد.  ــد بمــا يتفــق مــع البرنامــج الزمنــي لســداد الدي التزامــات الفوائ

إدارة مخاطر االئتمان د1-1  
قــام مجلــس اإلدارة بتفويــض مســؤولية رصــد مخاطــر االئتمــان للجنــة إدارة المخاطرالتابعــة لــه وهــي مســؤولة عــن التعامــل مــع 
كافــة أوجــه المخاطــر لقســمي الصيرفــة التقليديــة واإلســالمية. ولــدى البنــك رئيــس مخاطــر يــرأس إدارة المخاطــر ويقــرر للجنــة إدارة 

المخاطــر. وســيتم إدارة مخاطــر االئتمــان كمــا يلــي:
وضع حدود المخاطر - ضمن التوجيهات التنظيمية- إلنشاء المخاطر ليكون ضمن سياسة مخاطر البنك المعتمدة.  •

تــدار مخاطــر االئتمــان فــي المؤسســة وتراقــب مــن خــالل عمليــة تقييــم ائتمــان زمنــي والتــي تتضمــن مراجعــة مخاطــر ائتمــان   •
مســتقلة لعــروض االئتمــان للشــركات ومــن خــالل سياســة منتجــات البيــع بالتجزئــة المعتمــدة مــن قبــل المجلــس ونمــوذج 

ــل قســم مخاطــر االئتمــان. ــم مراجعــة االســتثناءات مــن قب اإلقــراض. تت
رقابــة مســتمرة لمخاطــر االئتمــان المنفصلــة فــي محفظــة »الشــركة« و »الشــركات المنبثقــة« باإلضافــة إلــى محفظــة ائتمــان   •
التجزئــة مــن خــالل مجموعــة مراجعــة القــروض المســتقلة التابعــة للجنــة إدارة المخاطــر لــدى المجلــس لدرجــات المحافــظ وتتبــع 

حركــة الدرجــات. 
قياس محفظة مخاطر االئتمان عبر تتبع عوامل مخاطر المحافظ مثل مخاطر التركيز.   •

لــن يعتــد البنــك بالعــروض المقدمــة مــن هيئات/أفــراد تظهــر أســمائهم فــي قائمــة البنــك المركــزي العمانــي تحــت مركــز   •
إحصائيــات االئتمــان البنكــي. وبالرغــم مــن ذلــك يتــم إعتمــاد القــروض فــي حــاالت خاصــة فــي وحــدة أعمــال األفــراد بمبــررات 
قويــة وتخفيــف المخاطــر لوضــع اعتبــار لمثــل هــذه العــروض, ويتــم فيمــا بعــد تحويلهــا إلــى الجهــات المفــوض لهــا وفقــًا 

لسياســة قــروض األفــراد. 
الحــد مــن تركيــز المخاطــر لألطــراف المقابلــة والمناطــق الجغرافيــة والصناعــات )للقــروض والســلف( وبالمصــدر وســيولة الســوق   •

والدولــة )بالنســبة الســتثمارات األوراق الماليــة(.
تتــم مراجعــة المعامــالت اإلئتمانيــة المعتمــدة بشــكل دوري فــي عمليــة مراجعــة القــروض علــى أســاس العينــة، للتحقــق مــن   •

ــم االئتمــان. ــة تقيي ــل للفجــوات فــي عملي ــة أيضــًا علــى إجــراء تحلي ــر المناســبة. تســاعد العملي السياســات / المعايي
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إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

1٢1 1٢0

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  
مخاطر االئتمان )تابع( د1 

إدارة مخاطر االئتمان )تابع( د1-1  
لــن يقــوم البنــك بقبــول عــروض اإلئتمــان مــن المنشــآت / األفــراد الذيــن يظهــر اســمهم فــي القائمــة المصنفــة لــدى البنــك   •
المركــزي العمانــي تحــت بنــد البنــك اإلئتمانــي والمكتــب اإلحصائــي. ومــع ذلــك، فــي حــاالت اســتثنائية فــي وحــدة تجــارة 
التجزئــة، يتــم اعتمــاد القــروض مــع مبــررات قويــة وتخفيــف المخاطــر للنظــر فــي أي مــن هــذه العــروض، والتــي بدورهــا يجــب أن 

تحــال إلــى الســلطات المفوضــة وفقــًا لسياســة قــروض التجزئــة؛

الحــد مــن تركيــزات التعــرض لألطــراف المقابلــة والمواقــع الجغرافيــة والصناعــات )للقــروض والســلف(، وحســب المصــدر،   •
وســيولة الســوق والبلــد )لإلســتثمارات فــي أوراق ماليــة(.

تطويــر والحفــاظ علــى تصنيــف مخاطــر البنــك مــن أجــل تصنيــف التعرضــات وفقــًا لدرجــة مخاطــر الخســارة الماليــة التــي تواجههــا   •
وتركيــز اهتمــام اإلدارة علــى المخاطــر المصاحبــة لهــا. و

تقديــم المشــورة والتوجيــه والمهــارات المتخصصــة لوحــدات األعمــال لتعزيــز أفضــل الممارســات فــي جميــع أنحــاء البنــك فــي   •
إدارة مخاطــر اإلئتمــان.

يوظــف البنــك نطاقــًا مــن السياســات والممارســات لتخفيــف مخاطــر االئتمــان. يتبــع البنــك ممارســة تخفيــف المخاطــر لتحديــد 
التدفقــات النقديــة للعمــل علــى أنــه الدافــع الرئيســي للســلفيات المقدمــة. بعدهــا يتــم فحــص هــذه التدفقــات النقديــة لتحديــد 
االســتدامة علــى مــدار فتــرة تســهيالت االئتمــان ووضــع آليــة مناســبة للحصــول عليهــا ضمــن حســاب العميــل. ولتغطيــة بعــض 
المخاطــر غيــر المتوقعــة، والتــي بســببها تخــف التدفقــات النقديــة، يتــم أخــذ ضمانــة علــى شــكل أوراق ماليــة ملموســة إضافيــة 
مثــل العقــارات أو أســهم الملكيــة.  يطبــق البنــك اإلرشــادات الخاصــة بمــدى القــدرة علــى قبــول فئــات محــددة لتخفيــف مخاطــر 

االئتمــان. فئــات الضمانــات األساســية للقــروض والســلف هــي: 

الرهن على عقارات.  •

رهن على األصول وفقًا التفاقية المرابحة.  •

ملكية/سند ملكية األصول وفقًا لتمويل اإلجارة.  •

رهن على أصول الشركات مثل المقرات والمخزون والحسابات المستحقة القبض.  •

رهن على األدوات المالية مثل األوراق المالية للدين والملكية.  •

 تتــم متابعــة كافــة قــروض وســلف البنــك بانتظــام للتأكــد مــن االلتــزام بشــروط الســداد المحــددة.  يتــم تصنيــف هــذه القــروض 
والســلف إلــى احــد أنــواع تصنيفــات المخاطــر الخمــس وهــي: معياريــة وخاصــة وغيــر معياريــة ومشــكوك فــي تحصيلهــا وخســارة 
ــرة  ــد الحســابات ذات المشــاكل وتصنيفهــا مــع الدائ ــي. وتظــل مســؤولية تحدي ــزي الُعمان ــك المرك بموجــب نظــم وتوجيهــات البن

المختصــة بالنشــاط. 

التعرض لمخاطر االئتمان د1-٢ 
مخاطر التعرض لالئتمان كما في تاريخ التقرير على النحو التالي:

3١ ديسمبر ٣1٢٠١6 ديسمبر ٢017

قروض 
وسلف

وتمويل
ريال عماني 

باآلالف

مستحق 
من بنوك 
وإيداعات 

أخرى بسوق 
النقد

ريال عماني 
باآلالف

األوراق 
المالية 
للديون

ريال عماني 
باآلالف

مديونيات 
أخرى

ريال عماني 
باآلالف

قروض 
وسلف

وتمويل
ريال عماني 

باآلالف

مستحق 
من بنوك 
وإيداعات 

أخرى بسوق 
النقد

ريال عماني 
باآلالف

األوراق 
المالية 
للديون

ريال عماني 
باآلالف

مديونيات 
أخرى

ريال عماني 
باآلالف

٢.148.٢٣1105.٢4٢40٢.455٢1.578١.954.5٠398.٧9٠3٢6.٠53١6.3٧٠القيمة الدفترية
المبالغ التي تجاوزت االستحقاق ولم 

تنخفض قيمتها
---33.٢4٠---10٢.٢00من ١ إلى -3٠ يومًا

---٢8.٢96---19.670من 3١ إلى -6٠ يومًا
-       -      -      9.٠55-       -      -      4٣.٣90من 6١ إلى -89 يومًا

165.٢60      -      -       -٧٠.59١      -      -       -
المبالغ التي تجاوزت االستحقاق 

-       -         -         33.٠8٢-       -         -         49.80٣وانخفضت قيمتها
لم يتأخر سدادها ولم تتعرض 

1.9٣٣.168105.٢4٢40٢.455٢1.578١.85٠.83٠98.٧9٠3٢6.٠53١6.3٧٠لالنخفاض في القيمة

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  
مخاطر االئتمان )تابع( د1 

التعرض لمخاطر االئتمان )تابع( د1-٢ 

٢017٢٠١6

قروض 
وسلف 
وتمويل

دوالر 
أمريكي 
باآلالف

مستحق 
من بنوك 
وإيداعات 

أخرى بسوق 
النقد

دوالر 
أمريكي 
باآلالف

األوراق 
المالية
للديون
دوالر 

أمريكي 
باآلالف

مديونيات 
أخرى

دوالر 
أمريكي 
باآلالف

قروض 
وسلف

وتمويل
دوالر 

أمريكي 
باآلالف

مستحق 
من بنوك 
وإيداعات 

أخرى بسوق 
النقد

دوالر 
أمريكي 
باآلالف

األوراق 
المالية 
للديون
دوالر 

أمريكي 
باآلالف

مديونيات 
أخرى

دوالر 
أمريكي 
باآلالف

5.579.8٢1٢7٣.٣561.045.٣٣856.0475.٠٧6.63١٢56.59٧846.89١4٢.5٢٠القيمة الدفترية
المبالغ التي تجاوزت االستحقاق ولم 

تنخفض قيمتها
---86.338---٢65.455من ١ إلى -3٠ يومًا

---٧3.496---51.091من 3١ إلى -6٠ يومًا
-        -        -        ٢3.5١9-        -        -        11٢.701من 6١ إلى -89 يومًا

4٢9.٢47        -        -        -١83.353        -        -        -
المبالغ التي تجاوزت االستحقاق 

-        -        -        85.9٢٧-        -        -        1٢9.٣58وانخفضت قيمتها
لم يتأخر سدادها ولم تتعرض 

5.0٢1.٢16٢7٣.٣561.045.٣٣856.0474.8٠6.35١٢56.59٧846.89١4٢.5٢٠لالنخفاض في القيمة

الحــد األقصــى لمخاطــر االئتمــان قبــل الضمانــة المحتفــظ بهــا أو تحســينات االئتمــان األخــرى لكافــة األصــول بالميزانيــة العموميــة 
يرتكــز علــى صافــي القيمــة النقديــة كمــا أدرجــت بقائمــة المركــز المالــي.

الحــد األقصــى مــن مخاطــر االئتمــان المتعلقــة بالبنــود خــارج الميزانيــة العموميــة حســب إرشــادات بــازل ٢ مبينــة باإليضــاح رقــم د5. 
المبالــغ المبينــة باإليضــاح رقــم د5 تمثــل أســوء االحتمــاالت مــن مخاطــر االئتمــان كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٧ و ٢٠١6 بــدون األخــذ 

باالعتبــار أيــة ضمانــة محتفــظ بهــا أو أيــة تحســينات ائتمــان أخــرى مرفقــة. 

تحليل تصنيف االئتمان د1-٣ 
يبيــن الجــدول التالــي تحليــاًل لــألوراق الماليــة للديــن وســندات الخزانــة والســندات األخــرى المؤهلــة حســب تقييــم وكالــة تصنيــف 

فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٧ اســتنادًا إلــى تصنيفــات وكالــة موديــز أو مــا يعادلهــا:

٢٠١6
دوالر أمريكي 

باآلالف

٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٢017
ريال عماني 

باآلالف

٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

-10.٣٢0Baa٢٣.97٣-

3١.9٠9٢5.707BBB9.897١٢.٢85

16.7٢8١4.4٧3السندات غير المصنفة449.59٢4٣.3٧

٣71.857٢99.٢95أوراق مالية سيادية 39٠965.86٢.٧٧٧

40٢.4553٢6.٠53المجموع٣٣8.846.89١1.045



التقريـر السنـوي لبنـك صحـار 2017 التقريـر السنـوي لبنـك صحـار 2017

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

1٢٣ 1٢٢

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  
مخاطر االئتمان )تابع( د1 

تحليل تصنيف االئتمان )تابع( د1-٣ 
يبين الجدول التالي إجمالي اإليداعات المحتفظ بها لدى أطراف مقابلة بتاريخ التقرير: 

٢٠١6
دوالر أمريكي 

باآلالف

٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٢017
ريال عماني 

باآلالف

٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف
--Aa3 إلى Aaa--

3٠.39٠114.8٣1Aaa3 إلى  Aaa١44.٢10١١.٧٠٠

٢٠.8٧٠٣1.6٣1A3 إلى A١1٢.1788.٠35

54.33٠47.050Baa3 إلى Baa١18.114٢٠.9١٧

٧٧.١3٢19.075Ba3 إلى Ba١7.٣44٢9.696

٧3.8٢١45.600Caa إلى B١17.556٢8.4٢١

5.840٢١غير مصنف5415.169

105.٢4٢98.٧9٠المجموع٢56.59٧٢7٣.٣56

يجري البنك تقييمًا مستقاًل استنادًا إلى عوامل نوعية وكمية في حالة كون بنك ما غير مصنف.

القروض واألوراق المالية المنخفضة القيمة د4-1 
ــي  ــغ األصل ــح المبل ــر المحتمــل أن يصب ــه مــن غي ــك بأن ــي يحــدد البن ــك الت ــي تنخفــض قيمتهــا هــي تل ــات الت القــروض والضمان

والفائــدة المســتحقة عليــه ممكنــة التحصيــل وفقــًا للبنــود التعاقديــة التفاقيــة القــرض/ الضمانــات. 

ما تجاوز االستحقاق ولم تنخفض قيمته د1-4-أ 
هــي القــروض والضمانــات التــي تجــاوزت الفائــدة التعاقديــة أو المدفوعــات األصليــة لهــا موعــد اســتحقاقها ولكــن البنــك يعتقــد 
علــى أنــه لــم تنخفــض قيمتهــا علــى أســاس مســتوى الضمــان/ التأميــن المتوفــر و/ أو مرحلــة التحصيــل للمبالــغ المســتحقة للبنــك.

قروض ذات شروط معاد التفاوض عليها د1-4-ب 
القــروض ذات الشــروط المعــاد التفــاوض عليهــا هــي تلــك القــروض التــي أعيــدت هيكلتهــا بســبب التدهــور فــي المركــز المالــي 
للمقتــرض والتــي يقــوم البنــك بتقديــم تنــازالت لــم يكــن بخــالف ذلــك ليتنــازل عنهــا. بمجــرد إعــادة هيكلــة القــرض يمكــن ترقيتهــا 

إلــى فئــة معياريــة فقــط بعــد إختبــار ناجــح مــن األداء المرضــي بعــد إعــادة الهيكلــة وبموافقــة لجنــة التدقيــق.

مخصصات االنخفاض في القيمة  د1-4-ج 
ــدة فــي محفظــة  ــره للخســائر المتكب ــل تقدي ــذي يمث ــك بوضــع مخصــص لحســاب خســائر االنخفــاض فــي القيمــة وال يقــوم البن
ــة هامــة ومخصــص  ــات الرئيســية لهــذا المخصــص هــي مخصصــات الخســارة المحــددة المتعلقــة بمخاطــر فردي قروضــه. المكون
خســائر مجمــوع القــروض الــذي يضعــه البنــك لألصــول المتجانســة فيمــا يتعلــق بالخســائر التــي تــم تكبدهــا ولكــن لــم يتــم تحديدهــا 

عــن تلــك القــروض التــي تخضــع لتقييــم فــردي لالنخفــاض فــي القيمــة.

سياسة الشطب د1-4-د 
يقــوم البنــك بشــطب رصيــد القرض/الضمــان )وأيــة مخصصــات ذات صلــة بخســائر االنخفــاض فــي القيمــة( عندمــا يحــدد البنــك 
بــأن القــروض/ الضمانــات غيــر قابلــة للتحصيــل. يتــم التوصــل إلــى هــذا التحديــد بعــد دراســة معلومــات مثــل حــدوث تغيــرات 
هامــة فــي المركــز المالــي للمقترض/المصــدر بالصــورة التــي يصبــح مــن غيــر الممكــن للمقتــرض أو المصــدر دفــع أي التــزام أو أن 
تكــون حصيلــة الضمانــة غيــر كافيــة الســترداد القيمــة الكاملــة. بالنســبة للقــروض القياســية ذات األرصــدة الصغيــرة تســتند قــرارات 

الشــطب عمومــًا علــى حالــة للمبالــغ المتأخــرة فيمــا يتعلــق بأحــد المنتجــات. 

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  
مخاطر االئتمان )تابع( د1 

القروض واألوراق المالية التي تنخفض قيمتها )تابع( د4-1 

سياسة الشطب )تابع( د1-4-د 
فيمــا يلــي تحليــل إلجمالــي وصافــي المبالــغ )بعــد مخصصــات انخفــاض فــي القيمــة( لألصــول المنخفضــة قيمتهــا إفراديــا وفقــًا 

لتصنيــف المخاطــر. 

٢017
قروض وسلف وتمويل

٢٠١6
قروض وسلف وتمويل

التفاصيل

اإلجمالي
ريال عماني 

باآلالف

الصافي
ريال عماني 

باآلالف

اإلجمالي
ريال عماني 

باآلالف

الصافي
ريال عماني 

باآلالف

17.٢741٣.٣٣8٧.٢١٧5.٢٧٠غير معيارية
9.0714.70٢6.٠84٢.9٧4مشكوك فيها

٢٣.4587.684١9.٧8١٧.6١6خسارة
49.80٣٢5.7٢433.٠8٢١5.86٠

التفاصيل

اإلجمالي
دوالر أمريكي 

باآلالف

الصافي
دوالر أمريكي 

باآلالف

اإلجمالي
دوالر أمريكي 

باآلالف

الصافي
دوالر أمريكي 

باآلالف

44.868٣4.644١8.٧45١3.688غير معيارية
٢٣.5611٢.٢1٣١5.8٠3٧.٧٢5مشكوك فيها

60.9٣019.9585١.3٧9١9.٧8٢خسارة
1٢9.٣5966.81585.9٢٧4١.١95

الضمانات اإلضافية د5-1 
يحتفــظ البنــك بضمانــات إضافيــة مقابــل القــروض والســلف والتمويــل إلــى العمــالء فــي شــكل حقــوق رهــن علــى ممتلــكات 
وضمانــات مســجلة أخــرى علــى األصــول وضمانــات. تســتند تقديــرات القيــم العادلــة علــى قيمــة الضمــان اإلضافــي المقــدرة فــي 
وقــت االقتــراض ويتــم تحديثهــا مــرة واحــدة كل ثــالث ســنوات فيمــا عــدا الحــاالت التــي يتــم فيهــا تقديــر أن القــرض بصــورة منفــردة 
قــد انخفضــت قيمتــه. أمــا بالنســبة لألســهم المتداولــة بســوق مســقط لــألوراق الماليــة والتــي أخــذت كضمانــات للقــروض، فإنه يتم 
تقييمهــا علــى أســاس كل أســبوعين إال إذا كان هنــاك تذبــذب جوهــري فــي األســهم حيــث يتــم إجــراء التقييــم علــى أســاس يومــي. 

تقدير القيمة العادلة للضمانة اإلضافية وتحسينات الضمانة األخرى المحتفظ بها مقابل القروض والسلف موضحة فيما يلي: 

٢٠١6
دوالر أمريكي 

باآلالف

٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٢017
ريال عماني 

باآلالف

٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف
مقابل ما تجاوز استحقاقه ولم تنخفض قيمته

10٣.16949.388ممتلكات٢8١٢67.971.١٢8
1.1٣٣5٢9حقوق المساهمين94٣.3٧4٢.١

-٢٣.664رهن تجاري61.465-
1٢.٣485٠4سيارات07٣.3٠9٣٢.١

-4.٢69ودائع ثابتة11.088-
144.58٣5٠.4٢١اإلجمالي964٣75.540.١3٠

مقابل ما تجاوز استحقاقه وانخفضت قيمته
1٢.878١١.3٢٧ممتلكات449.٢9.4٢١٣٣

605١٢٧سيارات33٠1.571
1٣.48٣١١.454اإلجمالي٧5١٣5.0٢0.٢9

مقابل ما لم يتجاوز استحقاقه ولم تنخفض قيمته
51٢.٢8445٧.43١ممتلكات٣٣0.608.١3٢1.١.١88

٢٢٢.760١85.94٢رهن تجاري966578.597.48٢
٢9.74038.559ودائع ثابتة٢47.١٠٠.١5377
46.64535.8١٧حقوق المساهمين٠3١1٢1.157.93

--ضمانات--
٢4.0163١.١3١سيارات86٠6٢.٣79.8٠

8٣5.445٧48.88٠اإلجمالي169.987.١4٢٢.945.١
99٣.5118١٠.٧55إجمالي الضمانات المحتفظ بها580.548.٢.١٠5.85٧٢
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إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

1٢5 1٢4

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  
مخاطر االئتمان )تابع( د1 

مخاطر السداد د6-1 
مخاطــر الســداد هــي مخاطــر الخســارة التــي تعــزى إلــى عجــز الطــرف اآلخــر عــن الوفــاء بالتزاماتــه لدفــع النقــد أو تقديــم الضمانــات 

أو األصــول األخــرى كمــا هــو متفــق عليــه تعاقديــًا.

عندمــا ال توجــد مخاطــر ســداد، كمــا هــو الحــال عمومــًا للعمليــات التجاريــة بالعمــالت األجنبيــة، فــإن البــدء المتزامــن للدفــع وتســليم 
أجــزاء المعاملــة هــو ممارســة شــائعة بيــن أطــراف المتاجــرة )الســداد الحــر(. فــي مثــل هــذه الحــاالت يجــب تخفيــف مخاطــر الســداد 

عبــر تنفيــذ دفــع ثنائــي للوصــول إلــى صافــي االتفاقيــات. 

التركيزات د7-1 
تنشــأ التركيــزات بمخاطــر االئتمــان عندمــا يشــترك عــدد مــن األطــراف المقابلــة فــي أنشــطة عمــل مشــابهة أو أنشــطة فــي نفــس 
المنطقــة الجغرافيــة أو تكــون لهــم خصائــص اقتصاديــة مشــابهة يمكــن أن تؤثــر علــى قدرتهــم علــى الوفــاء بااللتزامــات التعاقديــة 
بشــكل مشــابهة بســبب التغيــرات فــي الظــروف االقتصاديــة والسياســية والظــروف األخــرى. وتشــير التركيــزات بمخاطــر االئتمــان 

إلــى الحساســية النســبية ألداء البنــك تجــاه التطــورات التــي تؤثــر علــى مجــال عمــل معيــن أو موقــع جغرافــي معيــن.

يقــوم البنــك بــإدارة تعرضــه لمخاطــر االئتمــان مــن خــالل تنويــع أنشــطة االقــراض لتجنــب تركيــزات المخاطــر غيــر المفضلــة مــع أفــراد 
أو مجموعــات مــن العمــالء فــي موقــع جغرافــي أو مجــال محدديــن.  كمــا أنــه يحصــل علــى ضمانــة مالئمــة. يتــم تقديــم فيمــا يلــي 

تركيــزات مخاطــر اإلئتمــان اإلجماليــة:
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قروض وسلف  
وتمويل

ريال عماني 
باآلالف

مستحق من 
بنوك وإيداعات 

أخرى بسوق النقد
ريال عماني 

باآلالف

األوراق المالية 
للديون

ريال عماني 
باآلالف

قروض وسلف 
وتمويل

ريال عماني 
باآلالف

مستحق من بنوك
وإيداعات أخرى 

بسوق النقد
ريال عماني 

باآلالف

األوراق المالية 
للديون

ريال عماني 
باآلالف

التركيز حسب القطاع

٢6.١٧8-٢9.885١.35١.8٧8-1.481.091شركات

--6٠٢.6٢5--667.140األفراد

٢99.8٧5--٣7٢.570--الدولة

-         98.٧9٠-             -         105.٢4٢-             بنوك

٢.148.٢٣1105.٢4٢40٢.455١.954.5٠398.٧9٠3٢6.٠53

التركيز حسب الموقع

٢.14٣.61047.٣7٢٢14.٢51١.946.٧٧853.959١39.١6٧الشرق األوسط

٢6.٢١5٢.٠١٠-٢7.09٣٣.154-أوروبا

6.٠٢3١84.8٧6-4.1٢8185.050-أميركا الشمالية

------أميركا الجنوبية

-8.48٧----أفريقيا

-٧.٧٢54.٠8١-4.6٢1٢6.64٢آسيا

-          ٢5-             -          7-             أستراليا

٢.148.٢٣1105.٢4٢40٢.455١.954.5٠398.٧9٠3٢6.٠53

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  
مخاطر االئتمان )تابع( د1 

التركيزات )تابع( د7-1 
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قروض وسلف 
وتمويل

دوالر أمريكي 
باآلالف

مستحق من 
بنوك وإيداعات 

أخرى بسوق النقد
دوالر أمريكي 

باآلالف

األوراق المالية 
للديون

دوالر أمريكي 
باآلالف

قروض وسلف 
وتمويل

دوالر أمريكي 
باآلالف

مستحق من بنوك
وإيداعات أخرى 

بسوق النقد
دوالر أمريكي 

باآلالف

األوراق المالية 
للديون

دوالر أمريكي 
باآلالف

التركيز حسب القطاع

6٧.995-77.6٢43.5١١.3٧١-٣.846.990شركات

--١.565.٢6٠--1.7٣٢.8٣1األفراد

٧٧8.896--967.714--الدولة

-           ٢56.59٧-             -           ٢7٣.٣56-             بنوك

5.579.8٢1٢7٣.٣561.045.٣٣85.٠٧6.63١٢56.59٧846.89١

التركيز حسب الموقع

5.5٢0.8٢٢157.٣87556.4975.٠56.566١4٠.١5336١.4٧3الشرق األوسط

68.٠9١5.٢٢١-70.٣718.19٢-أوروبا

١5.64448٠.١9٧-10.7٢٢480.649-أميركا الشمالية

------أميركا الجنوبية

-٢٢.٠44----أفريقيا

-٢٠.٠65١٠.6٠٠-1٢.00٣69.٢00آسيا

-            65-              -            18-              أستراليا

5.579.8٢1٢7٣.٣561.045.٣٣85.٠٧6.63١٢56.59٧846.89١

الرجوع إلى ب 3 للتحليل حسب القطاع االقتصادي.

يتــم قيــاس التركيــز حســب الموقــع بالنســبة للقــروض والســلف اســتنادًا علــى موقــع الشــركة المالكــة لألصــل وهــو مــا لــه عالقــة 
كبيــرة مــع موقــع المقتــرض. يتــم قيــاس التركيــز حســب الموقــع بالنســبة لــألوراق الماليــة االســتثمارية اســتنادًا إلــى موقــع مصــدر 
الضمانــة. يســعى البنــك إلدارة مخاطــر االئتمــان عبــر تنويــع أنشــطة االقــراض لتفــادي التركيــزات غيــر المرغــوب فيهــا للمخاطــر لــدى 
البنــك أو لــدى العمــالء بعملــة معينــة. كمــا أنــه يحصــل علــى ضمانــة، متــى كان ذلــك مالئمــًا. تحليــل إجمالــي مخاطــر البنــك مــع 

القطاعــات ذات العالقــة مبيــن باإليضــاح رقــم هـــ.

مخاطر السيولة د٢ 

مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر أن يواجــه البنــك صعوبــة فــي مقابلــة ارتباطاتــه التــي تتــم تســويتها عــن طريــق تقديــم نقــد أو أصــل 
مالــي آخــر.

إدارة مخاطر السيولة  د٢-1 
الغــرض مــن منهــج البنــك إلدارة مخاطــر الســيولة هــو لضمــان، مــا أمكــن ذلــك، أنــه لديــه علــى الــدوام ســيولة كافيــة للوفــاء 
بالتزاماتــه عنــد حلــول موعــد اســتحقاقها، تحــت الظــروف العاديــة والصعبــة، بــدون تكبــد خســائر غيــر مقبولــة أو المخاطــرة باإلضــرار 
بســمعة البنــك. قــام البنــك بوضــع سياســة/خطة الحــاالت الطــارئ للســيولة موافــق عليهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة لتســهيل إدارة 

الســيولة. 

يتــم إدارة مخاطــر الســيولة بالبنــك عــن طريــق مراقبــة عــن كثــب للفجــوات بيــن األصــول وااللتزامــات ووضــع ســقف أعلــى لهــذه 
الفجــوات.

تتلقــى الخزينــة المركزيــة معلومــات مــن وحــدات النشــاط األخــرى بخصــوص وضــع الســيولة ألصولهــا والتزاماتهــا الماليــة وتفاصيــل 
التدفقــات النقديــة المتوقعــة األخــرى التــي تنشــأ مــن النشــاط المســتقبلي. مــن ثــم تحتفــظ الخزينــة بمحفظــة مكونــة مــن أصــول 
ســائلة قصيــرة األجــل مكونــة بشــكل كبيــر مــن أوراق ماليــة اســتثمارية ســائلة قصيــرة األجــل وقــروض وســلف للبنــك وتســهيالت 
أخــرى داخليــة لــدى البنــوك لضمــان االحتفــاظ بســيولة كافيــة داخــل البنــك. وفــي هــذه العمليــة يجــب بــذل العنايــة الالزمــة لضمــان 

أن البنــك يلتــزم بلوائــح البنــك المركــزي.

يجــري البنــك اختبــارات الضغــط علــى الســيولة علــى أســاس االفتراضــات التــي وافقــت عليهــا لجنــة األصــول وااللتزامــات وأيضــا 
وفقــا لتوجيهــات البنــك المركــزي العمانــي. تخضــع جميــع سياســات وإجــراءات الســيولة إلــى المراجعــة واالعتمــاد مــن جانــب لجنــة 

األصــول وااللتزامــات.
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إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

1٢7 1٢6

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  
مخاطر السيولة )تابع( د٢ 

التعرض لمخاطر السيولة د٢-٢ 
معــدل اإلقــراض وهــو معــدل إجمالــي القــروض والســلف لودائــع العمــالء ورأس المــال ويتــم رصدهــا علــى أســاس يومــي بمــا 
ــر تحفظــًا ممــا هــو مطلــوب  ــًا يتــم وضــع معــدل االقــراض علــى أســاس أكث ــة. داخلي يتماشــى مــع الخطــوط اإلرشــادية التنظيمي
بموجــب اللوائــح. كمــا يقــوم البنــك أيضــًا بــإدارة مخاطــر الســيولة لديــه علــى أســاس شــهري برصــد معــدل صافــي األصــول الســائلة 
إلــى إجمالــي األصــول. لهــذا الغــرض فــإن صافــي األصــول الســائلة يعتبــر علــى أنــه يتضمــن النقــد ومــا يماثــل النقــد، وأوراق 

الديــن المصنفــة اســتثمار والتــي تتمتــع بســوق نشــط وبــه ســيولة.

كانت تفاصيل معدل االقراض والسيولة المقدم عنه التقرير كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ على النحو التالي: 

٢017٢٠١6
معدل السيولةمعدل اإلقراضمعدل السيولةمعدل االقراض

%٢٠.53%83.99%٢٣.49%8٣.14المتوسط للسنة
%٢3.4٢%84.69%٢7.40%84.80الحد األقصى للسنة

%١8.5٢%83.١6%17.04%81.54الحد األدنى للسنة

كمــا يقــوم البنــك بمراقبــة الســيولة مــن خــالل نســبة تغطيــة الســيولة وصافــي نســبة التمويل الثابــت. نبين فيما يلي المســتويات 
الحاليــة لهذه النســب.
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نسبة تغطية 

السيولة
صافي نسبة 

التمويل الثابت
نسبة تغطية 

السيولة
صافي نسبة 

التمويل الثابت
٢1٣.5٣%91.٣0%١9١.١5%86.3٠%

يلخــص الجــدول أدنــاه ملمــح اســتحقاق التزامــات البنــك فــي تاريــخ التقريــر اســتنادًا إلــى ترتيبــات الدفــع التعاقديــة. تــم تحديــد 
االســتحقاقات التعاقديــة لألصــول وااللتزامــات علــى أســاس الفتــرة المتبقيــة فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي إلــى تاريــخ 
االســتحقاق التعاقــدي وهــي ال تأخــذ فــي االعتبــار االســتحقاقات الفعليــة كمــا هــو مشــار إليهــا فــي تاريــخ الودائــع المحتفــظ بهــا 

لــدى البنــك وتوفــر األمــوال الســائلة.

القيمة الدفترية
ريال عماني 

باآلالف

إجمالي التدفق 
االسمي

ريال عماني 
باآلالف

خالل ٣ أشهر
ريال عماني 

باآلالف

٣-1٢ شهرًا
ريال عماني 

باآلالف

أكثر من عام واحد
ريال عماني 

باآلالف
3١ ديسمبر ٢٠١٧ التزامات غير مشتقة

718.619746.46618٣.٣05198.1٢9٣65.0٣٢مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد
1.64٢.8451.756.98087٢.٣114٢7.479457.190ودائع العمالء 
--٣1.451٣1.451٣1.451التزامات أخرى
٣5.٣9٢48.768٣66٢.08446.٣18قروض ثانوية

-٢.4٣7-٢.40٢٢.4٣7سندات قابلة للتحويل إلزاميًا
18.51٣19.٣191٢18.7٣6571شهادات إيداع

٢.449.٢٢٢٢.605.4٢11.087.445648.865869.111اإلجمالي 

القيمة الدفترية
ريال عماني 

باآلالف

إجمالي التدفق 
االسمي

ريال عماني 
باآلالف

خالل 3 أشهر
ريال عماني 

باآلالف

3-١٢ شهرًا
ريال عماني 

باآلالف

أكثر من عام واحد
ريال عماني 

باآلالف

3١ ديسمبر ٢٠١6 التزامات غير مشتقة
5٧5.54٧٧44.٠36١١١.883٢١5.3534١6.8٠٠مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

١.53١.689١.633.59٧٧٢٠.399466.8٠9446.389ودائع العمالء 
--٢9.٠46٢9.٠46٢9.٠46التزامات أخرى
86.6١5١٠4.446١.89653.8١١48.٧39قروض ثانوية

٢.544٢.43٧-4.8٠54.98١سندات قابلة للتحويل إلزاميًا
١8.5١3٢٠.٠63١٢٧3٢١9.3١9شهادات إيداع

٢.٢46.٢١5٢.536.١69863.٢36٧39.٢49933.684اإلجمالي 

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  
مخاطر السيولة )تابع( د٢ 

التعرض لمخاطر السيولة )تابع( د٢-٢ 

القيمة الدفترية
دوالر أمريكي 

باآلالف

إجمالي التدفق 
االسمي

دوالر أمريكي 
باآلالف

خالل ٣ أشهر
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣-1٢ شهرًا
دوالر أمريكي 

باآلالف

أكثر من عام واحد
دوالر أمريكي 

باآلالف
٣1 ديسمبر ٢017

التزامات غير مشتقة

1.866.54٣1.9٣8.87٣476.117514.6٢1948.1٣5مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

4.٢67.1٣04.56٣.584٢.٢65.74٣1.110.٣٣51.187.506ودائع العمالء 

--81.69٢81.69٢81.69٢التزامات أخرى

91.9٢71٢6.6709515.41٣1٢0.٣06قروض ثانوية

-6.٣٣0-6.٢٣96.٢٣9سندات قابلة للتحويل إلزاميًا

48.08650.179٣148.6651.48٣شهادات إيداع

6.٣61.6176.767.٣٢8٢.8٢4.5٣41.685.٣64٢.٢57.4٣1اإلجمالي 

القيمة الدفترية
دوالر أمريكي 

باآلالف

إجمالي التدفق 
االسمي

دوالر أمريكي 
باآلالف

خالل 3 أشهر
دوالر أمريكي 

باآلالف

3-١٢ شهرًا
دوالر أمريكي 

باآلالف

أكثر من عام واحد
دوالر أمريكي 

باآلالف
٣1 ديسمبر ٢016

التزامات غير مشتقة

١.494.9٢٧١.93٢.56٠٢9٠.6٠5559.358١.٠8٢.59٧مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

3.9٧8.4١34.٢43.١٠9١.8٧١.١66١.٢١٢.49١١.١59.45٢ودائع العمالء 

--٧5.444٧5.444٧5.444التزامات أخرى

٢٢4.9٧4٢٧١.٢894.9٢5١39.٧69١٢6.595قروض ثانوية

6.6٠86.33٠-١٢.48١١٢.938سندات قابلة للتحويل إلزاميًا

48.٠865٢.١١١3١١.9٠١5٠.١٧9شهادات إيداع

5.834.3٢56.58٧.45١٢.٢4٢.١٧١١.9٢٠.١٢٧٢.4٢5.١53اإلجمالي 

يقــوم البنــك بإعــداد تقريــر فجــوة الســيولة لرصــد مركــز الســيولة قصيــر األجــل للبنــك لألصــول وااللتزامــات المدرجــة بالريــال 
الُعمانــي وللفتــرة الزمنيــة المســتحقة خــالل شــهر واحــد.  يجــب تســوية الفجــوة عنــد توفــر أدوات إعــادة الشــراء أو إعــادة التمويــل 
وعــن خطــوط االئتمــان غيــر المســتغلة أيضــًا، إن وجــدت. يجــب التقريــر عــن هــذه القائمــة إلــى لجنــة األصــول وااللتزامــات شــهريًا.



التقريـر السنـوي لبنـك صحـار 2017 التقريـر السنـوي لبنـك صحـار 2017

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

1٢9 1٢8

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  
مخاطر السوق د٣ 

مخاطــر الســوق هــي تلــك المخاطــر التــي تنشــأ مــن التغيــرات فــي معــدالت الفائــدة وأســعار األســهم ومعــدالت صــرف العمــالت 
األجنبيــة وأســعار الســلع. الغــرض مــن إدارة مخاطــر الســوق هــو إدارة والســيطرة علــى التعــرض لمخاطــر الســوق فــي حــدود معاييــر 

مقبولــة فــي نفــس الوقــت الــذي يتــم فيــه الحصــول علــى أفضــل عائــد فــي ظــل المخاطــر.

قياس مخاطر السوق د٣-1 
يقــوم البنــك بشــكل رئيســي بمزاولــة نشــاط العقــود الحاليــة واآلجلــة وتبــادل العمــالت. وحيــث يتــم أخــذ المراكــز فقــط لتعامــالت 
العمــالء فقــد تــم تقليــص التعقيــد بصــورة أكبــر. فــي ضــوء مــا ذكــر أعــاله يقــوم البنــك بقيــاس أو التحكــم عــن طريــق وضــع ســقف 
وحــدود للمعامــالت. متــى وكيفمــا دخــل البنــك فــي أدوات ماليــة مشــتقة معقــدة أكثــر، ســيكون لديــه أنمــاط رفيعــة المســتوى 

وتقنيــات لقيــاس مخاطــر الســوق تدعمهــا ضوابــط الرقابــة المناســبة.

إدارة مخاطر السوق د٣-٢ 
يفصــل البنــك فــي تعرضــه لمخاطــر الســوق بيــن المحافــظ للمتاجــرة ولغيــر المتاجــرة. تتضمــن محافــظ المتاجــرة جميــع المراكــز 
الناشــئة مــن المتاجــرة بالســوق والوصــول إلــى مراكــز الملكيــة بجانــب األصــول وااللتزامــات الماليــة التــي تــدار علــى أســاس القيمــة 

العادلــة.

يتــم تحويــل جميــع مخاطــر صــرف العمــالت األجنبيــة مــن جانــب الخزينــة المركزيــة إلــى مجــال المتاجــرة. بنــاًء علــى ذلــك فــإن مركــز 
صــرف العمــالت األجنبيــة يعامــل كجــزء مــن محفظــة المتاجــرة بالبنــك ألغــراض إدارة المخاطــر. تتــم مراقبــة وإدارة مخاطــر العمــالت 
األجنبيــة فــي البنــك عــن طريــق تأســيس المكتــب الوســيط لمراقبــة مخاطــر الســوق، وتتــم عمليــة إدارة هــذه المخاطــر مــن خــالل 
تطبيــق سياســة إدارة مخاطــر الســوق ووضــع حــدود لإلطــار الوظيفــي كعمــل تقريــر وضــع العمــالت، وتحليــل المخاطــر المتعلقــة 

بوضــع العمــالت، تقريــر تحليــل اإلخــالل بقوانيــن المخاطــر وتقريــر اإلخــالل بالحــد المســموح للمتعامــل المالــي.

يتــم تفويــض الســلطة الكليــة لمخاطــر الســوق إلــى لجنــة األصــول وااللتزامــات.  دائــرة إدارة المخاطــر مســؤولة عــن وضــع سياســات 
إدارة المخاطــر المفصلــة )التــي تخضــع إلــى االعتمــاد مــن جانــب لجنــة األصــول وااللتزامــات ولجنــة إدارة المخاطــر بالمجلــس(.  تتــم 

مراجعــة سياســة مخاطــر الســوق بشــكل دوري  لتتماشــى مــع تطــورات الســوق.

التعرض لمخاطر معدالت الفائدة - المحافظ لغير المتاجرة د٣-٣ 
تنشــأ مخاطــر معــدالت الفائــدة مــن احتمــال وجــود تغيــرات فــي معــدالت الفائــدة تؤثــر علــى الربحيــة المســتقبلية أو القيــم العادلــة 
لــألدوات الماليــة. يتعــرض البنــك لمخاطــر معــدالت الفائــدة نتيجــة إلــى عــدم التماثــل فيمــا بيــن إعــادة تســعير معــدالت الفائــدة 

لألصــول وااللتزامــات.

معــدل الفائــدة الحقيقــي )العائــد الحقيقــي( لــألداة الماليــة هــو المعــدل المســتخدم فــي احتســاب القيمــة الحاليــة والتــي ينتــج عنهــا 
ــة لــألداة. المعــدل هــو معــدل تاريخــي ألداة ذات ســعر ثابــت مدرجــة بالتكلفــة المهلكــة ومعــدل حالــي ألداة ذات  القيمــة الدفتري

معــدل متغيــر أو األداة المدرجــة بالقيمــة العادلــة. 

الخطــر الرئيســي الــذي تتعــرض لــه المحافــظ لغيــر المتاجــرة هــو خطــر الخســارة الناتجــة مــن التقلبــات فــي التدفقــات النقديــة 
المســتقبلية أو فــي القيــم العادلــة لــألداة الماليــة بســبب التغيــر فــي معــدالت الفائــدة بالســوق. تتــم إدارة مخاطــر معــدالت 
الفائــدة بصــورة أساســية عبــر رصــد فجــوات معــدالت الفائــدة. لجنــة األصــول وااللتزامــات هــي الجهــة المكلفــة برصــد االلتــزام بهــذه 
الحــدود يســاعدها فــي ذلــك دائــرة المخاطــر فــي األنشــطة اليوميــة للرصــد. ملخــص لمركــز فجــوة معــدل الفائــدة بالبنــك بالنســبة 
للمحافــظ لغيــر المتاجــرة مقــدم فــي هــذا اإليضــاح. كذلــك يقــوم البنــك بتقييــم مخاطــر الفائــدة عــن طريــق تقييــم التأثيــرات المترتبــة 
علــى التقلبــات فــي أســعار الفائــدة )مــن منظــور العوائــد ومنظــور القيمــة االقتصاديــة( طبقــا لتوجيهــات لجنــة بــازل -٢ مــن قبــل 
البنــك المركــزي الُعمانــي وذلــك بتطبيــق صدمــة معــدل الفائــدة بواقــع ٢٠٠ نقطــة أســاس وأخــذ التدابيــر لتقليــل هــذه التأثيــرات. 

أيضــًا يقــوم البنــك بتقييــم التأثيــرات المترتبــة علــى صدمــة معــدل فائــدة العوائــد 5٠ و ١٠٠ و ٢٠٠ نقطــة أســاس.

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  
مخاطر السوق )تابع( د٣ 

التعرض لمخاطر معدالت الفائدة - المحافظ لغير المتاجرة )تابع( د٣-٣ 
كان مركز حساسية سعر الفائدة استنادًا إلى ترتيبات إعادة تسعير تعاقدية في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ على النحو التالي:

معدل الفائدة
الفعلي
السنوي

%

خالل ثالثة 
أشهر

ريال عماني 
باآلالف

من 4 إلى 1٢ 
شهرًا

ريال عماني 
باآلالف

أكثر من عام 
واحد

ريال عماني 
باآلالف

غير معرض 
لمخاطر أسعار 

الفائدة
ريال عماني 

باآلالف

المجموع
ريال عماني 

باآلالف
٣1 ديسمبر ٢017

األصول
505181.81918٢.٣٢4 -   -0.01نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية

٣٢.0٣8104.٢0٣--٢.517٢.165مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد
5.17864.8٢٢409.٢978٢0.755٣.874٢.098.748صافي قروض وسلف وتمويل

٢.٣٣٢54.90044.٢4994.75919.8٣٣41٣.741استثمارات 
17.10917.109----ممتلكات ومعدات وتركيبات 

٢.900 ٢.900----العقارات االستثمارية
٢٣.79٣٢٣.79٣-          -          --أصول أخرى

1.191.88745٣.546916.019٢81.٣66٢.84٢.818إجمالي األصول
االلتزامات وحقوق المساهمين

٣٣.744718.619-٢.91594.80090.075مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد
٢.64188.147٣84.616٣75.84٢694.٢401.64٢.845ودائع العمالء 
٣1.451٣1.451----التزامات أخرى
٣5.000٣9٢٣5.٣9٢--7.00قروض ثانوية

19٢.40٢-٢.٣8٣-4.50سندات قابلة للتحويل إلزامية
18.5001٣18.51٣--4.00شهادات إيداع

٣9٣.596٣9٣.596-          -          -           -حقوق المساهمين
78٢.947477.0744٢9.٣4٢1.15٣.455٢.84٢.818مجموع االلتزامات وحقوق المساهمين

-       )87٢.089(486.677)٢٣.5٢8(408.940الفجوة 
-       -       408.940٣85.41٢87٢.089الفجوة التراكمية 

معدل الفائدة
الفعلي
السنوي

%

خالل ثالثة 
أشهر

ريال عماني 
باآلالف

من 4 إلى ١٢ 
شهرًا

ريال عماني 
باآلالف

أكثر من عام 
واحد

ريال عماني 
باآلالف

غير معرض 
لمخاطر أسعار 

الفائدة
ريال عماني 

باآلالف

المجموع
ريال عماني 

باآلالف
٣1 ديسمبر ٢016

األصول
5٠5١١9.١٠8١١9.6١3 -   -٠.٠١نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية

١6.8٠998.64٢-١.١٠٧٢.٢639.5٧٠مستحق من بنوك وإيداعاتت أخرى بسوق النقد
4.85669.35٢4١9.63٧8١9.9٢٧4.3٧٠١.9١3.٢86صافي قروض وسلف وتمويل

١.85٢٢١.4٢83١.٢5٠٧3.369٢5.٢٢435١.٢٧١استثمارات أوراق مالية
١5.٧٢4١5.٧٢4----ممتلكات ومعدات وتركيبات 

٢.9٠٠ ٢.9٠٠----العقارات االستثمارية
١8.8٧6١8.8٧6-          -          --أصول أخرى

963.٠4346٠.45٧893.8٠١٢٠٢.8٠٠٢.5٢٠.١٠١إجمالي األصول
االلتزامات وحقوق المساهمين

3.٧6٧5٧5.54٧-٢.٢543٠.١٠٠١4١.68٠مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد
٢.١١١44.6٠8436.54633٢.٢5٠6١8.٢85١.53١.689ودائع العمالء 
٢9.٠46٢9.٠46----التزامات أخرى
5٠.٠٠٠35.٠٠٠١.6١586.6١5-6.٧١قروض ثانوية

٢.383٢.383394.8٠5-4.5٠سندات قابلة للتحويل إلزامية
١8.5٠٠١3١8.5١3--4.٠٠شهادات إيداع

٢٧3.886٢٧3.886-          -          -           -حقوق المساهمين
5٧4.٧٠863٠.6٠9388.١339٢6.65١٢.5٢٠.١٠١مجموع االلتزامات وحقوق المساهمين

-       )٧٢3.85١(5٠5.668)١٧٠.١5٢(388.335الفجوة 
-       -       388.335٢١8.١83٧٢3.85١الفجوة التراكمية 
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إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

1٣1 1٣0

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  
مخاطر السوق )تابع( د٣ 

التعرض لمخاطر معدالت الفائدة - المحافظ لغير المتاجرة )تابع( د٣-٣ 

معدل الفائدة
الفعلي
السنوي

%

خالل ثالثة 
أشهر

دوالر أمريكي 
باآلالف

من 4 إلى 1٢ 
شهرًا

دوالر أمريكي 
باآلالف

أكثر من عام 
واحد

دوالر أمريكي 
باآلالف

غير معرض 
لمخاطر أسعار 

الفائدة
دوالر أمريكي 

باآلالف

المجموع
دوالر أمريكي 

باآلالف
٣1 ديسمبر ٢017

األصول
1.٣1٢47٢.٢5747٣.569--0.01نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية

8٣.٢15٢70.657--٢.51187.44٢مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد
5.17٢.٢46.٢911.06٣.109٢.1٣1.8٣110.06٣5.451.٢94صافي قروض وسلف وتمويل

٢.٣٣66٢.078114.9٣٢٢46.1٢751.5151.074.65٢استثمارات
44.4٣944.4٣9----ممتلكات ومعدات وتركيبات 

7.5٣٢7.5٣٢----العقارات االستثمارية
61.80061.800-             -           -            -أصول أخرى

٣.095.8111.178.041٢.٣79.٢707٣0.8٢17.٣8٣.94٣-إجمالي األصول
االلتزامات وحقوق المساهمين

87.6471.866.54٣-٢.911.544.9٣5٢٣٣.961مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد
٢.64488.694999.00٣976.٢1٣1.80٣.٢٢04.٢67.1٣0ودائع العمالء 
81.69٢81.69٢----التزامات أخرى
90.9091.01891.9٢7--7.00قروض ثانوية

496.٢٣9-6.190-4.50سندات قابلة للتحويل إلزامية
48.05٢٣448.086--4.00شهادات إيداع

1.0٢٢.٣٢61.0٢٢.٣٢6-           -             -           -حقوق المساهمين
٢.0٣٣.6٢91.٢٣9.1541.115.174٢.995.9867.٣8٣.94٣مجموع االلتزامات وحقوق المساهمين

-          )٢.٢65.165(1.٢64.096)61.11٣(1.06٢.18٢الفجوة 
-           -            1.06٢.18٢1.001.069٢.٢65.165الفجوة التراكمية 

معدل الفائدة
الفعلي
السنوي

%

خالل ثالثة 
أشهر

دوالر أمريكي 
باآلالف

من 4 إلى ١٢ 
شهرًا

دوالر أمريكي 
باآلالف

أكثر من عام 
واحد

دوالر أمريكي 
باآلالف

غير معرض 
لمخاطر أسعار 

الفائدة
دوالر أمريكي 

باآلالف

المجموع
دوالر أمريكي 

باآلالف
٣1 ديسمبر ٢016

األصول
١.3١٢3٠9.3٧١3١٠.683--٠.٠١نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية

43.66٠٢56.٢١3-١.١٠١8٧.696٢4.85٧مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد
4.85١.٧38.5٧٧١.٠89.966٢.١٢9.6٧9١٠.8٠44.969.٠٢6صافي قروض وسلف وتمويل

١.855٧5.١388١.١69١9٠.56865.5١٧9١٢.39٢استثمارات أوراق مالية
4٠.84٢4٠.84٢----ممتلكات ومعدات وتركيبات 

٧.53٢٧.53٢----العقارات االستثمارية
49.٠٢949.٠٢9-             -           -            -أصول أخرى

٢.5٠١.4١١١.١95.99٢٢.3٢١.5595٢6.٧556.545.٧١٧-إجمالي األصول
االلتزامات وحقوق المساهمين

9.٧84١.494.9٢٧-٢.٢5١.١١٧.١43368.٠٠٠مستحق لبنوك وافتراضات أخرى بسوق النقد
٢.١١3٧5.6٠5١.١33.88686٢.98٧١.6٠5.9353.9٧8.4١3ودائع العمالء 
٧5.444٧5.444----التزامات أخرى
١٢9.8٧٠9٠.9٠94.١95٢٢4.9٧4-6.٧١قروض ثانوية

6.١9٠6.١9٠١٠١١٢.48١-4.5٠سندات قابلة للتحويل إلزامية
48.٠5٢3448.٠86--4.٠٠شهادات إيداع

٧١١.39٢٧١١.39٢-           -             -           -حقوق المساهمين
١.49٢.٧48١.63٧.946١.٠٠8.١38٢.4٠6.8856.545.٧١٧مجموع االلتزامات وحقوق المساهمين

-          )١.88٠.١3٠(١.3١3.4٢١)44١.954(١.٠٠8.663الفجوة 
-           -            ١.٠٠8.663566.٧٠9١.88٠.١3٠الفجوة التراكمية 

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  
مخاطر السوق )تابع( د٣ 

التعرض لمخاطر معدالت الفائدة - المحافظ لغير المتاجرة )تابع( د٣-٣ 
تــدار مخاطــر معــدالت الفائــدة بأخــذ وجهــات نظــر عــن التحــركات فــي معــدالت الفائــدة للســنة وإعــادة تصفيــف محافــظ وتعهــدات 
االقــراض للمبــادأة وتقليــص أيــة آثــار ســلبية. الممارســة المعياريــة الحاليــة المتاحــة فــي ُعمــان هــي معــدل االئتمــان ٢8 يومــًا مــن 

البنــك المركــزي الُعمانــي. المتوســط المرجــح للفوائــد علــى القــروض وتكلفــة اإليداعــات للســنة مبينــة فيمــا يلــي:

أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير ٢017

----------معدل االئتمان

%1.67%1.67%1.67%1.68%1.6٢%1.61%1.60%1.60%1.59%1.58معدل اإليداع

%5.19%5.19%5.16%5.16%5.1٢%5.1٣%5.1٢%5.1٢%5.1٢%5.10معدل اإلقراض

ديسمبرنوفمبرأكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير ٢016

١.49%١.44%%١.39%١.35%١.3٠%١.٢٢%١.١8%١.١6%١.٠8%١.٠٢%٠.98%٠.95معدل اإليداع

5.٠8%5.٠8%%5.٠4%5.٠3%5.٠١%4.93%4.85%4.8٠%4.٧5%4.٧5%4.٧٧%4.٧6معدل اإلقراض

إدارة مخاطــر أســعار الفائــدة تعتبــر أحــد أهــم عناصــر إدارة مخاطــر الســوق فــي البنــوك. تنشــأ مخاطــر أســعار الفائــدة أساســا مــن 
فجــوات بيــن األصــول وااللتزامــات المعــاد تســعيرها الممولــة لهــا. توجــد طريقتــان أساســيتان إلدارة مخاطــر أســعار الفائــدة بالبنــك، 
وهمــا »توجــه الربحيــة« و«توجــه القيمــة االقتصاديــة«. يتــم تقييــم مخاطــر أســعار الفائــدة علــى أســاس تأثيــر صدمــة التقلبــات فــي 

أســعار الفائــدة علــى ربحيــة ورأس مــال البنــك.

يعتمــد توجــه الربحيــة علــى فهــم تأثيــر )صدمــة( تقلبــات فــي أســعار الفائــدة فــي األصــول وااللتزامــات علــى صافــي أربــاح الفائــدة 
للبنــك.  يهــدف هــذا التوجــه إلــى قيــاس إمكانيــة البنــك علــى تحمــل هــذا االنخفــاض فــي صافــي أربــاح الفائــدة. 

كمــا تؤثــر تقلبــات أســعار الفائــدة علــى القيمــة الحاليــة ألصــول البنــك والتزاماتــه. يعتمــد »توجــه القيمــة االقتصاديــة« علــى القيمــة 
الحاليــة ألصــول البنــك والتزاماتــه ويقــدر اآلثــار التــي تتركهــا تقلبــات فــي أســعار الفائــدة علــى المــدى الطويــل. يركــز هــذا التوجــه 
علــى مــدى تأثيــر القيمــة االقتصاديــة ألصــول والتزامــات والتغيــر فــي الحركــة فــي معــدالت الفائــدة ويعكــس أثــر التقلبــات فــي 

أســعار الفائــدة علــى القيمــة االقتصاديــة للمؤسســة. 
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إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

1٣٣ 1٣٢

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  
مخاطر السوق )تابع( د٣ 

التعرض لمخاطر معدالت الفائدة - المحافظ لغير المتاجرة )تابع( د٣-٣ 
توصــي معاهــدة بــازل ٢ بــأن يقــوم البنــك بتقييــم التأثيــرات المترتبــة علــى التقلبــات فــي أســعار الفائــدة فــي حالــة وجــود صدمــة 

بواقــع ٢٠٠ نقطــة أســاس. يبيــن الجــدول أدنــاه هــذه التأثيــرات علــى عوائــد ورأس مــال البنــك.

٢٠١6
دوالر أمريكي 

باآلالف

٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٢017
ريال عماني 

باآلالف

٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

51.4944٧.٧45صافي ايرادات الفوائد  )متضمنه التمويل اإلسالمي(750.٠١31٣٣.١٢4

444.07٢3٢8.66٢إجمالي رأس المال النظامي )إيضاح د 1-5(4٣٣.853.66٧1.15٣

على أساس صدمة تقلبات أسعار الفائدة بواقع  50 نقطة أساس

1.9٢٣١.٧4٠تأثير صدمة تقلبات معدالت الفائدة بواقع 5٠ نقطة أساس4.5٢٠4.995

3.64%٣.7٣%نسبة التأثير على صافي ايرادات الفائدة 7٣.%3.64%٣

٠.53%0.4٣%نسبة التأثير على رأس المال53%0.4٣.٠%

على أساس صدمة تقلبات أسعار الفائدة بواقع  100 نقطة أساس

٣.8463.48٠تأثير صدمة تقلبات معدالت الفائدة بواقع ١٠٠ نقطة أساس٠4٠9.990.9

٧.٢9%7.47%نسبة التأثير على صافي ايرادات الفائدة٧.٢9%7.47%

١.٠6%0.85%نسبة التأثير على رأس المال١.٠6%0.85%

على أساس صدمة تقلبات أسعار الفائدة بواقع  ٢00 نقطة أساس

7.69٢6.96١تأثير صدمة تقلبات معدالت الفائدة بواقع ٢٠٠ نقطة أساس٠8٠19.719.١8

١4.58%14.94%نسبة التأثير على صافي ايرادات الفائدة١4.58%14.94%

٢.١٢%1.7٣%نسبة التأثير على رأس المال٢.١٢%1.7٣%

التعرض لمخاطر السوق األخرى  د٣-4 
مخاطــر أســعار االســتثمار هــي مخاطــر االنخفــاض فــي القيمــة الســوقية لمحفظــة البنــك نتيجــة انخفــاض القيمــة الســوقية 
لالســتثمارات الفرديــة. وتقــع مســؤولية إدارة مخاطــر أســعار االســتثمارات علــى عاتــق قســم االســتثمار بالبنــك تحــت إشــراف 
وتوجيهــات لجنــة إدارة االســتثمار واللجنــة التنفيذيــة بالمجلــس. وتحكــم اســتثمارات البنــك سياســة االســتثمارات وسياســة المخاطــر 
المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة. تتــم مراقبــة تصنيــف وأســعار األدوات بانتظــام وتتخــذ اإلجــراءات الضروريــة لتقليــل التعــرض 
للمخاطــر. ويتــم إعــادة تقييــم كل المحفظــة بإنتظــام وفــق أســعار اإلقفــال بالســوق للتأكــد مــن أن الخســائر غيــر المحققــة، إن 
ــة المحــددة بسياســة  وجــدت، بســبب انخفــاض القيمــة الســوقية لالســتثمار عــن تكلفتهــا تبقــى فــي نطــاق المقاييــس المقبول

االســتثمار للبنــك. 

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  
مخاطر السوق )تابع( د٣ 

التعرض لمخاطر السوق األخرى )تابع( د٣-4 

نسبة التغير في القيمة العادلة +/- 5%الورقة المالية حسب البلد
٢017

ريال عماني 
باآلالف

٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

17634٢دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

440٧86سلطنة عمان

5٢٢دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

نسبة التغير في القيمة العادلة +/- 5%الورقة المالية حسب البلد
٢017

دوالر أمريكي 
باآلالف

٢٠١6
دوالر أمريكي 

باآلالف

457888دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

1.14٣٢.٠4٢سلطنة عمان

1٣5٧دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

مخاطر العملة

مخاطــر العمــالت هــي المخاطــر التــي تنشــأ مــن تقلــب قيمــة األداة المالية بســبب التغيرات في معدالت صــرف العمالت األجنبية. 
قــام مجلــس اإلدارة بوضــع حــدود للمراكــز المفتوحــة الكليــة وللمراكــز المفتوحــة لــكل العملــة. تتضمــن حــدود المراكــز المفتوحــة مراكز 
مفتوحــة مبيتــة ومراكــز مفتوحــة لحظيــة. يتــم رصــد المراكــز المفتوحــة علــى نحــو يومــي ويتــم اســتخدام اســتراتيجيات تغطيــة 
لضمــان المحافظــة علــى المراكــز فــي إطــار الحــدود الموضوعــة. لــدى البنــك صافــي التعــرض التالــي للمخاطــر بالعمــالت األجنبيــة:

 ٢017٢٠١6

االلتزاماتاألصول
الصافي

االلتزاماتاألصول)التزامات(/ أصول
الصافي

)التزامات(/ أصول

)٢١8.٧٧١(١.863.36٢٢.٠8٢.١33)٢8٢.447(٢.٢15.49٢٢.497.9٣9دوالر أمريكي

111.144111.1٢9156٢.6٢٧6٢.4٢6٢٠٠يورو

9١.٠6463.4٠٢٢٧.663)146.599(171.٣70٣17.969درهم إماراتي

١3.١٢٢.٧٢3١3.١١4.863٧.86٠)16.897(9.000.0009.016.897ين ياباني

4.7774.750٢75.٢٧55.١٢4١5١جنيه استرليني

7.796867.710١٠.95386١٠.86٧روبية هندية

٢.٣583.١39عمالت أخرى



التقريـر السنـوي لبنـك صحـار 2017 التقريـر السنـوي لبنـك صحـار 2017

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

1٣5 1٣4

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  
مخاطر السوق )تابع( د٣ 

التعرض لمخاطر السوق األخرى )تابع( د٣-4 
مخاطر العملة )تابع(

مراكــز العملــة األجنبيــة المفتوحــة للبنــك هــي نتيجــة التقلبــات فــي أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة الســائدة علــى مركــزه المالــي 
وتدفقاتــه النقديــة. يقــوم المجلــس بوضــع الحــدود لمســتوى التعــرض للمخاطــر حســب العملــة وإلجمالــي المراكــز الليليــة واليوميــة 

التــي يتــم رصدهــا علــى نحــو يومــي. 

المخاطر التشغيلية د4 

تعــرف المخاطــر التشــغيلية بأنهــا مخاطــر الخســارة المباشــرة أو غيــر المباشــرة الناشــئة عــن عــدم كفايــة أو فشــل فــي العمليــات 
الداخليــة للبنــك وموظفيــه وتقنياتــه وبنيتــه التحتيــة أو مــن العوامــل الخارجيــة وال تتضمــن مخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســوق 

ومخاطــر الســيولة.

يهــدف البنــك إلــى إدارة المخاطــر التشــغيلية مــن أجــل تفادي/تقليــل الخســائر الماليــة للبنــك عــن طريــق وضــع أنظمــة الرقابــة 
واألنظمــة واإلجــراءات الضروريــة. ويــدرك البنــك أهميــة تفــادي إجــراءات الرقابــة المفرطــة التــي تؤثــر علــى اإلبــداع وأعمــال وأربــاح 
البنــك باإلضافــة إلــى زيــادة التكاليــف.  وتبعــًا لذلــك، يهــدف البنــك إلدارة فعالــة للمخاطــر التشــغيلية مــن خــالل زيــادة الرقابــة 

ووضــع إطــار النظمــة وطــرق الحوكمــة بشــكل جيــد.

المســؤولية األساســية عــن وضــع وتنفيــذ الضوابــط التــي تعالــج المخاطــر التشــغيلية مســندة إلــى اإلدارة العليــا داخــل كل وحــدة 
نشــاط. يدعــم هــذه المســؤولية تطويــر المعاييــر العامــة للبنــك فــي المجــاالت التاليــة:

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 واإلجراءات.  •
االلتزام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية األخرى.  •

متطلبــات التقييــم الــدوري للمخاطــر التشــغيلية التــي تتــم مواجهتهــا وكفايــة الضوابــط واإلجــراءات للتعامــل مــع هــذه المخاطــر   •
التــي تــم تحديدهــا.

متطلبات التقارير عن الخسائر التشغيلية واطالق حوادث الخسائر التشغيلية وإجراءات العالج المقترحة.  •
وضع خطط الطوارئ.  •

التدريب وتنمية المهارات والتطوير المهني.  •
المعايير األخالقية والتجارية.  •

تخفيف المخاطر متضمنة التأمين متى كان ذلك فعاال.  •

ــام بهــا مــن جانــب  ــم القي ــة يت ــة واإلســالمية يدعمهــا برنامــج مراجعــات دوري ــر البنــك لقســمي الصيرفــة التقليدي ــزام بمعايي االلت
التدقيــق الداخلــي. تتــم مناقشــة النتائــج التــي يتوصــل إليهــا التدقيــق الداخلــي مــع إدارة وحــدة النشــاط المتعلقــة بهــا مــع ملخصــات 
يتــم تقديمهــا إلــى لجنــة التدقيــق واإلدارة العليــا بالبنــك. طبــق البنــك كذلــك نظــام شــامل إلدارة المخاطــر التشــغيلية وذلــك عــن 
طريــق وضــع سياســة إدارة المخاطــر التشــغيلية وسياســات المخاطــر ورقابــة التقييــم الذاتــي وإطــار المخاطــر التشــغيلية باإلبــالغ 
عــن حــدث الخســارة وصيانــة إطــار المخاطــر التشــغيلية بفقــدان قاعــدة البيانــات و مخاطــر ورقابــة التقييــم الذاتــي. طــور البنــك داخليــًا 
نمــوذج مخاطــر ورقابــة التقييــم الذاتــي وأجــرى تقييــم للمخاطــر ورقابــة التقييــم الذاتــي لكافــة أنشــطة العمــل الرئيســية: الخدمــات 
المصرفيــة للشــركات الخدمــات المصرفيــة بالتجزئــة والخزينــة وعمليــات البطاقــات والودائــع والمــوارد البشــرية والخدمــات المصرفية 
اإللكترونيــة، واإلداريــة وعمليــات فــرع واالمتثــال، والشــئون القانونيــة، وتكنولوجيــا المعلومــات، وإدارة االئتمــان، ووحــدة الدفــع 
الــخ. وحــدد البنــك كذلــك مؤشــرات المخاطــر الرئيســية للمخاطــر التشــغيلية فــي األنشــطة الرئيســية للبنــك ووضــع عتبــة الحــدود 

التــي تتــم مراقبتهــا شــهريًا لقيــاس مســتوى المخاطــر وإدارتــه. 

إدارة رأس المال د5 
رأس المال النظامي د1-5 

تقــوم الجهــة الرقابيــة األساســية للبنــك وهــي البنــك المركــزي الُعمانــي بوضــع ورصــد متطلبــات رأس المــال للبنــك فــي مجملــه. 
لتنفيــذ المتطلبــات الحاليــة لــرأس المــال يتطلــب البنــك المركــزي الُعمانــي فــي الوقــت الحالــي االحتفــاظ بالنســبة المقــررة إلجمالــي 
رأس المــال بالنســبة إلجمالــي األصــول المرجحــة بالمخاطــر. يقــوم البنــك باحتســاب متطلبــات رأس المــال بالنســبة لمخاطــر الســوق 

ومخاطــر التشــغيل اســتنادًا إلــى النمــوذج الموضــوع مــن جانــب البنــك المركــزي الُعمانــي كمــا يلــي:
مطالبات مقابل جهات سيادية في العمالت الوطنية ذات الصلة – ال شئ.  •

مطالبات مقابل جهات سيادية في العمالت األخرى – المخاطر المرجحة ١٠٠% بموجب البنك المركزي العماني.  •
قروض األفراد 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 فئتين:

رأســمال الفئــة ١ ويتضمــن رأس المــال األســهم العاديــة وعــالوة اإلصــدار والســندات الدائمــة )التــي يتــم تصنيفهــا علــى أنهــا   •
أوراق ماليــة مبتكــرة فــي الفئــة ١( واألربــاح المحتجــزة واحتياطــي صــرف العمــالت األجنبيــة وحقــوق األقليــة بعــد خصــم الشــهرة 
واألصــول غيــر الملموســة والتســويات التنظيميــة األخــرى المتعلقــة بالبنــود الــواردة فــي حقــوق الملكيــة ولكــن تتــم معامالتهــا 

بصــورة مختلفــة بالنســبة ألغــراض كفايــة رأس المــال.

رأســمال الفئــة ٢ ويتضمــن االلتزامــات الثانويــة المؤهلــة والمخصــص التجميعــي لالنخفــاض فــي القيمــة وعنصــر احتياطــي   •
ــع.  ــة المصنفــة علــى أنهــا متاحــة للبي ــأدوات حقــوق الملكي ــر المحققــة أو ب ــق بالمكاســب غي ــة المتعل القيمــة العادل

يتــم تطبيــق مختلــف الحــدود علــى عناصــر قاعــدة رأس المــال. يجــب أن ال يتجــاوز مبلــغ األوراق الماليــة المبتكــرة فــي الفئــة ١ نســبة 
١5 فــي المائــة مــن إجمالــي رأســمال الفئــة ١ ويجــب أن ال يزيــد رأس المــال المؤهــل فــي الفئــة ٢ عــن الفئــة ١ كمــا يجــب أن ال 
تزيــد القــروض الثانويــة ألجــل المؤهلــة 5٠ فــي المائــة مــن رأســمال الفئــة ١. كمــا أن هنــاك قيــودًا علــى مبلــغ إجمالــي مخصصــات 
االنخفــاض فــي القيمــة التــي يتــم إدراجهــا كجــزء مــن رأســمال الفئــة ٢. تتضمــن الخصومــات األخــرى مــن رأس المــال القيــم 
الدفتريــة لالســتثمارات فــي شــركات تابعــة ال يتــم إدراجهــا ضمــن التجميــع القانونــي واســتثمارات فــي رأس مــال بنــوك وبنــود 

تنظيميــة أخــرى.

يتــم تصنيــف العمليــات التشــغيلية المصرفيــة علــى إنهــا إمــا مجــاالت متاجــرة أو مجــاالت أعمــال مصرفيــة واألصــول مرجحــة 
بالمخاطــر ويتــم تحديدهــا وفقــًا للمتطلبــات المحــددة التــي تســعى لعكــس المســتويات المختلفــة للمخاطــر المصاحبــة لألصــول 
والقــرض للمخاطــر خــارج الميزانيــة العموميــة. سياســة البنــك هــي االحتفــاظ بقاعــدة رأس مــال قوية للمحافظة على ثقة المســتثمر 
والدائــن والســوق والتطــور المســتقبلي المســتديم للنشــاط التجــاري. كمــا يتــم أيضــًا تحديــد أثــر مســتوى رأس المــال علــى عائــدات 
المســاهمين كمــا يقــوم البنــك بــإدراج الحاجــة إلــى المحافظــة علــى تــوازن بيــن العائــدات األعلــى التــي قــد تكــون ممكنــة مــع نســبة 

مديونيــة أكبــر والمزايــا واألمــن الذيــن يمكــن تحملهمــا مــن جانــب مركــز مالــي قــوي.   



التقريـر السنـوي لبنـك صحـار 2017 التقريـر السنـوي لبنـك صحـار 2017

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

1٣7 1٣6

إدارة المخاطر المالية )تابع(   ٣
إدارة رأس المال )تابع( د5 

رأس المال النظامي )تابع( د1-5 
ــة  ــن رأس المــال بأصــول الميزاني ــط بي ــذي يرب ــة رأس المــال هــو معــدل رأس المــال المخاطــر وال ــاس كفاي ــي لقي ــار الدول إن المعي

ــة مرجحــًا وفقــا لنطــاق واســع مــن المخاطــر. ــة العمومي ــة والغــرض للمخاطــر خــارج الميزاني العمومي

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

3١ ديسمبر ٢٠١6
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
ريال عماني

باآلالف

3١ ديسمبر ٢٠١6
ريال عماني

باآلالف

رأس المال الفئة ١

178.465١6٠.45٠رأس المال العادي545.٧5346٣.4١6

17.607١٧.١93عالوة إصدار األسهم44.65٧45.7٣٢

٢1.4٣8١8.9٠5االحتياطي القانوني١٠455.68٣.49

988988احتياطي عام566.566٢.٢

5٠.٠٠٠-احتياطي قرض ثانوي-١٢9.8٧٠

6٣.7٢8١9.٠99األرباح المحتجزة *49.6٠8165.5٢9

-100.000األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم ٢59.740١-

)١.٢١٠()784(خسائر القيمة العادلة  )0٣6.٢()١43.3(

)١٧٠(-أصل ضريبة مؤجلة-)44٢(

٣81.44٢٢65.٢55اإلجمالي 688.9٧3990.757

رأس المال الفئة ٢

٢5.187٢3.44١مخصص انخفاض في القيمة على أساس المحفظة88665.4٢1.6٠

60١99أرباح القيمة العادلة5١٧156

٣5.00035.٠٠٠قرض ثانوي9٠990.909.9٠

٢.٣8٣4.٧6٧سندات قابلة للتحويل إلزاميًا38٢6.190.١٢

6٢.6٣063.4٠٧اإلجمالي676.١64.69416٢

444.07٢3٢8.66٢مجموع رأس المال النظامي4٣٣.853.66٧1.15٣

األصول المرجحة بالمخاطر

٢.595.6٣9٢.٢٢4.4٧9مخاطر االئتمان ومخاطر السوق86٧6.741.919.٧٧٧.5

140.106١3٠.335مخاطر التشغيل91٢.338.53٢٣6٣

٢.7٣5.745٢.354.8١4مجموع األصول المرجحة بالمخاطر١١6.3997.105.8٣1.6

معدل كفاية رأس المال

%١3.96%16.٢٣
مجموع رأس المال النظامي معبر عنه كنسبة مئوية من إجمالي 

١3.96%16.٢٣%األصول المرجحة بالمخاطر

%١١.٢6%1٣.94
مجموع رأسمال الفئة ١ معبر عنه كنسبة مئوية من إجمالي األصول 

١١.٢6%1٣.94%المرجحة بالمخاطر

ــاح النقديــة بمقــدار 8.9٢3.٢5٠ ريــال عمانــي )٢٠١6: 5٠٠.٠٢٢.8  ــاح المحتجــزة لعــام ٢٠١٧ هــي بعــد إســتبعاد توزيعــات األرب * األرب
ريال عماني(، كما هو موضح في ب ٢5. 

يتــم احتســاب معــدل كفايــة رأس المــال وفقــًا لمتطلبــات معاهــدة بــازل ٢ المطبقــة بالبنــك المركــزي. اإلفصاحــات المطلوبــة 
ــي متاحــة فــي القســم  ــزي الُعمان ــك المرك ــر ٢٠١3 الصــادر عــن البن ــم رقــم ب م ١١١4 المــؤرخ ١٧ نوفمب ــازل 3 والتعمي بموجــب ب

المتعلــق باالســتثمار علــى الموقــع اإللكترونــي للبنــك.

المعلومات القطاعية هـ 
تــم عــرض المعلومــات القطاعيــة فيمــا يتعلــق بالقطاعــات التشــغيلية للبنــك. ألغــراض إداريــة، يتــم تنظيــم البنــك فــي ســتة 

قطاعــات تشــغيلية وفقــًا للمنتجــات والخدمــات كالتالــي:

ــرة والمتوســطة والعمــالء  ــع مــن الشــركات والمؤسســات الصغي ــة القــروض والودائ ــة للشــركات متضمن الخدمــات المصرفي  •
والتمويــل التجــاري.

تشــتمل الخدمــات المصرفيــة للتجزئــة القــروض إلــى والودائــع مــن عمــالء التجزئــة وبطاقــات اإلئتمــان وتســهيالت تحويــل   •
األمــوال.

الحكومــة والتمويــل المشــترك للمشــاريع يشــمل القــروض إلــى وودائــع مــن الحكومــة والمؤسســات الماليــة، وتمويــل   •
المشــتركة. والقــروض  المشــاريع 

تشمل اإلستثمارات استثمارات العقارات، ومراسل والخدمات المصرفية االستثمارية.  •

الخزانة تشمل وظيفة الخزانة لدى البنك.  •

المركــز الرئيســي ويشــمل مجمــوع المــوارد المعتبــرة لتحويــل التســعير وتمتــص تكلفــة مخصصــات إنخفــاض قيمــة المحفظــة   •
ــة الدخــل. ومصــروف ضريب

الصيرفــة اإلســالمية متضمنــة أنشــطة التمويــل اإلســالمي والحســابات الجاريــة وحســابات االســتثمار غيــر المقيــدة ومنتجــات   •
وخدمــات أخــرى للشــركات واألفــراد وفقــًا لمبــادئ الشــريعة.

 يراقــب الرئيــس التنفيــذي نتائــج التشــغيل مــن وحــدات أعمالهــا بشــكل منفصــل لغــرض اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بتخصيــص 
المــوارد وتقييــم األداء. يتــم تقييــم  قطــاع األداء علــى أســاس صافــي الربــح أو الخســارة قبــل ضريبــة الدخــل. تــدار ضرائــب الدخــل 

علــى أســاس البنــك وال تخصــص لقطاعــات التشــغيل.

تســجل ايــرادات الفوائــد بالصافــي ألن الرئيــس التنفيــذي فــي المقــام األول يعتمــد علــى صافــي ايــرادات الفوائــد كقيــاس األداء 
وليــس علــى إجمالــي الدخــل والمصروفــات. 

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

ال توجــد ايــرادات مــن المعامــالت مــع عميــل خارجــي واحــد أو طــرف مقابــل بلغــت ١٠% أو أكثــر مــن اجمالــي ايــرادات البنــك فــي 
عــام ٢٠١٧ أو ٢٠١6. 



التقريـر السنـوي لبنـك صحـار 2017 التقريـر السنـوي لبنـك صحـار 2017

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

1٣9 1٣8

المعلومات القطاعية )تابع( هـ 

٣1 ديسمبر ٢017
بيان الدخل

الخدمات 
المصرفية

لألفراد
ريال عماني 

باآلالف

الخدمات 
المصرفية 

للشركات
ريال عماني 

باآلالف

مؤسسة 
حكومية 

ومؤسسات 
مالية 

وتمويل 
مشترك 

للمشاريع
ريال عماني 

باآلالف

إستثمارات
ريال 

عماني 
باآلالف

الخزينة
ريال 

عماني 
باآلالف

المركز 
الرئيسي

ريال 
عماني 
باآلالف

الصيرفة 
اإلسالمية

ريال 
عماني 
باآلالف

المجموع
ريال 

عماني 
باآلالف

109.٢75-)7.801(٣5.71٣57.9٣61٢.94٢1.1519.٣٣4إيرادات الفوائد

)61.554(-6.9٢7)7.011()60٣()8.5٢٣()٣4.٣16()18.0٢8(مصروفات الفوائد

47.7٢1-)874(17.685٢٣.6٢04.419548٢.٣٢٣صافي إيرادات الفوائد 

صافي اإليرادات من التمويل 
٣.77٣٣.77٣------وأنشطة اإلستثمار 

778٢4.9٢٢)٣.819(4.٣٣614.911٢.6075885.5٢1إيرادات تشغيل أخرى

4.55176.416)4.69٣(٢٢.0٢1٣8.5٣17.0٢61.1٣67.844إجمالي إيرادات تشغيل

)٣4.798()٢.814(5)٢.099()٣14()1.477()9.٣66()18.7٣٣(إجمالي مصروفات التشغيل

1.7٣741.618)4.688(٣.٢88٢9.1655.5498٢٢5.745صافي إيرادات التشغيل

إنخفاض قيمة استثمارات متاحة 
)1.956(---)1.956(---للبيع

)1.745()6٣6()1.109(-----مخصص انخفاض قيمة المحفظة

)7.98٢()98(---)966()4.٢09()٢.709(مخصص انخفاض قيمة محدد

1.00٣٢9.9٣5)5.797(5.745)1.1٣4(579٢4.9564.58٣ربح/ )خسارة( القطاع  

)4.604()150()4.454(-----مصروف ضريبة الدخل

85٣٢5.٣٣1)10.٢51(5.745)1.1٣4(579٢4.9564.58٣ ربح/)خسارة( للسنة 

بيان المركز المالي

أصول 

167.10٢15.٢٢٢18٢.٣٢4-----نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

مستحق من بنوك وايداعات أخرى 
7.98٢104.٢0٣-74.7٣5-٢1.486--بسوق النقد

145.51٢٢.098.748---595.49٣1.067.454٢90.٢89صافي قروض وسلف وتمويل 

15.80441٣.741-٢0.99٢٣76.945---إستثمارات 

16.01٣1.09617.109-----ممتلكات ومعدات وتركيبات

٢.900-٢.900-----العقارات االستثمارية

٢٢.7٢81.065٢٣.79٣- ----أصول أخرى

595.49٣1.067.454٣11.775٢0.99٢451.680٢08.74٣186.681٢.84٢.818

التزامات 

مستحق لبنوك واقتراضات أخرى 
718.619--718.619---  -   بسوق النقد

16٢.7641.64٢.845-٣75.546٣06.9٣97٢٢.٢4511.8646٣.487ودائع العمالء

٣0.49٣958٣1.451-----التزامات أخرى

٣5.٣9٢-٣5.٣9٢-----قروض ثانوية

٢.40٢-٢.40٢-----سندات قابلة للتحويل إلزاميًا

18.51٣--18.51٣----شهادات إيداع

٣75.546٣06.9٣97٢٢.٢4511.864800.61968.٢8716٣.7٢٢٢.449.٢٢٢

٣70.578٢٣.018٣9٣.596-----حقوق المساهمين

٣75.546٣06.9٣97٢٢.٢4511.864800.6194٣8.865186.740٢.84٢.818

المعلومات القطاعية )تابع( هـ 

3١ ديسمبر ٢٠١6
بيان الدخل

الخدمات 
المصرفية

لألفراد
ريال عماني 

باآلالف

الخدمات 
المصرفية 

للشركات
ريال عماني 

باآلالف

مؤسسة 
حكومية 

ومؤسسات 
مالية 

وتمويل 
مشترك 

للمشاريع
ريال عماني 

باآلالف

إستثمارات
ريال 

عماني 
باآلالف

الخزينة
ريال 

عماني 
باآلالف

المركز 
الرئيسي

ريال 
عماني 
باآلالف

الصيرفة 
اإلسالمية

ريال 
عماني 
باآلالف

المجموع
ريال 

عماني 
باآلالف

9٠.5٧6-)٧.3٧4(33.6٧٢4٧.56٠١٠.8١٧١.3344.56٧إيرادات الفوائد

)45.5١9(-٧.٢36)3.9٧٢()563()6.899()٢٧.٠45()١4.٢٧6(مصروفات الفوائد

45.٠5٧-)١38(١9.396٢٠.5١53.9١8٧٧١595صافي إيرادات الفوائد

صافي الدخل من أنشطة التمويل 
٢.688٢.688------واإلستثمار  

5٧4٢3.١4٧)3.١٢4(٢.956١4.4٠3١.889٢.5833.866إيرادات تشغيل أخرى

3.٢6٢٧٠.89٢)3.٢6٢(٢٢.35٢34.9١85.8٠٧3.3544.46١إجمالي إيرادات تشغيل

)33.٠53()٢.٢٧4()4٢5()١.885()38٠()١.488()9.١58()١٧.443(إجمالي مصروفات التشغيل

9883٧.839)3.68٧(4.9٠9٢5.٧6٠4.3١9٢.9٧4٢.5٧6صافي إيرادات التشغيل

إنخفاض قيمة استثمارات متاحة 
)٧.3٠5(---)٧.3٠5(---للبيع

)٢.٧43()3١5()٢.4٢8(-----مخصص انخفاض قيمة المحفظة 

)5.٧36()١٠()6(---)٢.٠٢6()3.694(مخصص انخفاض قيمة محدد

663٢٢.٠55)6.١٢١(٢.5٧6)4.33١(١.٢١5٢3.٧344.3١9ربح / )خسارة( القطاع

)٢.943(-)٢.943(-----مصروف ضريبة الدخل

663٢٢.٠55)6.١٢١(٢.5٧6)4.33١(١.٢١5٢3.٧344.3١9ربح/ )خسارة( القطاع

)٢.943( -   )٢.943(-----مصروف ضريبة الدخل

663١9.١١٢)9.٠64(٢.5٧6)4.33١(١.٢١5٢3.٧344.3١9 ربح/)خسارة( للسنة 

بيان المركز المالي

أصول 

١٠٢.5٠3١٧.١١٠١١9.6١3-----نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

مستحق من بنوك وايداعات أخرى 
١4.٢١998.64٢-54.9١٧-٢9.5٠6--بسوق النقد

95.6٠5١.9١3.٠٧3---543.6٠5١.٠١3.3٧١٢6٠.494صافي قروض وسلف وتمويل 

١٠.٠٢335١.٢٧١-١9.١٧١3٢٢.٠٧٧---استثمارات 

١4.43٠١.٢94١5.٧٢4-----ممتلكات ومعدات وتركيبات

٢.9٠٠-٢.9٠٠-----العقارات االستثمارية

١٧.54٠١.336١8.8٧6- ----أصول أخرى

543.6٠5١.٠١3.3٧١٢9٠.٠٠٠١9.١٧١3٧6.994١3٧.3٧3١39.58٧٢.5٢٠.١٠١

التزامات 

مستحق لبنوك واقتراضات أخرى 
٢٢.٠٠١5٧5.54٧-553.546---  -   بسوق النقد

98.4٠9١.53١.689-33٢.٠٧4365.8٢86٧6.٠٢9١5.٠8٧44.٢6٢ودائع العمالء

٢٧.856١.١9٠٢9.٠46-----التزامات أخرى

86.6١5-86.6١5-----قروض ثانوية

4.8٠5-4.8٠5-----سندات قابلة للتحويل إلزاميًا

١8.5١3--١8.5١3----شهادات إيداع

33٢.٠٧4365.8٢86٧6.٠٢9١5.٠8٧6١6.3٢١١١9.٢٧6١٢١.6٠٠٢.٢46.٢١5

٢55.٧١9١8.١6٧٢٧3.886-----حقوق المساهمين

33٢.٠٧4365.8٢86٧6.٠٢9١5.٠8٧6١6.3٢١3٧4.995١39.٧6٧٢.5٢٠.١٠١
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المعلومات القطاعية )تابع( هـ 

٣1 ديسمبر ٢017
بيان الدخل

الخدمات 
المصرفية

لألفراد
دوالر 

أمريكي 
باآلالف

الخدمات 
المصرفية 

للشركات
دوالر 

أمريكي 
باآلالف

مؤسسة 
حكومية 

ومؤسسات 
مالية 

وتمويل 
مشترك 

للمشاريع
دوالر 

أمريكي 
باآلالف

إستثمارات
دوالر 

أمريكي 
باآلالف

الخزينة
دوالر 

أمريكي 
باآلالف

المركز 
الرئيسي

دوالر 
أمريكي 
باآلالف

الصيرفة 
اإلسالمية

دوالر 
أمريكي 
باآلالف

المجموع
دوالر 

أمريكي 
باآلالف

٢8٣.8٣1-)٢0.٢6٣(9٢.761150.48٣٣٣.616٢.990٢4.٢44إيرادات الفوائد

)159.881(-17.991)18.٢10()1.566()٢٢.1٣8()89.1٣٢()46.8٢6(مصروفات الفوائد

1٢٣.950-)٢.٢7٢(45.9٣561.٣5111.4781.4٢46.0٣4صافي إيرادات الفوائد

صافي اإليرادات من التمويل 
9.8009.800------وأنشطة اإلستثمار

٢.0٢164.7٣٣)9.918(11.٢6٢٣8.7٣06.7711.5٢714.٣40إيرادات تشغيل أخرى

11.8٢1198.48٣)1٢.190(57.197100.08118.٢49٢.951٢0.٣74إجمالي إيرادات التشغيل

)90.٣84()7.٣08(1٣)5.45٢()816()٣.8٣6()٢4.٣٢8()48.657(إجمالي مصروفات التشغيل

4.51٣108.099)1٢.177(8.54075.75٣14.41٣٢.1٣514.9٢٢صافي إيرادات التشغيل

إنخفاض قيمة استثمارات متاحة 
)5.081(---)5.081(---للبيع

)4.5٣٢()1.65٢()٢.880(-----مخصص انخفاض قيمة المحفظة

)٢0.7٣٢()٢55(---)٢.509()10.9٣٢()7.0٣6(مخصص انخفاض قيمة محدد

٢.60677.754)15.057(14.9٢٢)٢.946(1.50464.8٢111.904ربح/ )خسارة( القطاع  

)11.958()٣90()11.568(-----مصروف ضريبة الدخل

٢.٢1665.796)٢6.6٢5(14.9٢٢)٢.946(1.50464.8٢111.904 ربح/)خسارة( للسنة 

بيان المركز المالي

أصول 

4٣4.0٣1٣9.5٣847٣.569-----نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

مستحق من بنوك وايداعات أخرى 
٢0.7٣٢٢70.657-194.117-55.808--بسوق النقد

٣77.9545.451.٢94---1.546.7٣5٢.77٢.60775٣.998صافي قروض وسلف وتمويل 

41.0491.074.65٢-54.5٢6979.077---إستثمارات 

41.59٢٢.84744.4٣9-----ممتلكات ومعدات وتركيبات

7.5٣٢-7.5٣٢-----العقارات االستثمارية

59.0٣4٢.76661.800- ----أصول أخرى

1.546.7٣5٢.77٢.607809.80654.5٢61.17٣.19454٢.189484.8867.٣8٣.94٣

التزامات 

مستحق لبنوك واقتراضات أخرى 
1.866.54٣--1.866.54٣---  -   بسوق النقد

4٢٢.7644.٢67.1٣0-975.444797.٢441.875.961٣0.816164.901ودائع العمالء

79.٢04٢.48881.69٢-----التزامات أخرى

91.9٢7-91.9٢7-----قروض ثانوية

6.٢٣9-6.٢٣9-----سندات قابلة للتحويل إلزاميًا

48.086--48.086----شهادات إيداع

975.444797.٢441.875.961٣0.816٢.079.5٣0177.٣704٢5.٢5٢6.٣61.617

96٢.5٣959.7871.0٢٢.٣٢6-----حقوق المساهمين

975.444797.٢441.875.961٣0.816٢.079.5٣01.1٣9.909485.0٣97.٣8٣.94٣

المعلومات القطاعية )تابع( هـ 

3١ ديسمبر ٢٠١6
بيان الدخل

الخدمات 
المصرفية

لألفراد
دوالر 

أمريكي 
باآلالف

الخدمات 
المصرفية 

للشركات
دوالر 

أمريكي 
باآلالف

مؤسسة 
حكومية 

ومؤسسات 
مالية 

وتمويل 
مشترك 

للمشاريع
دوالر 

أمريكي 
باآلالف

إستثمارات
دوالر 

أمريكي 
باآلالف

الخزينة
دوالر 

أمريكي 
باآلالف

المركز 
الرئيسي

دوالر 
أمريكي 
باآلالف

الصيرفة 
اإلسالمية

دوالر 
أمريكي 
باآلالف

المجموع
دوالر 

أمريكي 
باآلالف

٢35.٢6٢-)١9.١54(8٧.46٠١٢3.534٢8.٠963.464١١.86٢إيرادات الفوائد

)١١8.٢3١(-١8.٧95)١٠.3١٧()١.46٢()١٧.9١9()٧٠.٢4٧()3٧.٠8١(مصروفات الفوائد

١١٧.٠3١-)358(5٠.3٧953.٢86١٠.١٧٧٢.٠٠٢١.545صافي إيرادات الفوائد

صافي الدخل من أنشطة التمويل 
6.98٢6.98٢------واإلستثمار 

١.49١6٠.١٢٢)8.١١5(٧.6٧83٧.4١٠4.9٠66.٧٠9١٠.٠43إيرادات تشغيل أخرى

8.4٧3١84.١35)8.4٧3(58.٠5٧9٠.696١5.٠838.٧١١١١.588إجمالي إيرادات التشغيل

)85.85٢()5.9٠6()١.١٠4()4.896()98٧()3.865()٢3.٧88()45.3٠6(إجمالي مصروفات التشغيل

١٢.٧5١66.9٠8١١.٢١8٧.٧٢46.69٢)9.5٢)٧٧.56٧98.٢83

إنخفاض قيمة استثمارات متاحة 
)١8.9٧4(---)١8.9٧4(---للبيع

)٧.١٢٧()8١8()6.3٠9(-----مخصص انخفاض قيمة المحفظة

)١4.896()٢6()١3(---)5.٢6٢()9.595(مخصص انخفاض قيمة محدد

١.٧٢35٧.٢86)١5.899(6.69٢)١١.٢5٠(3.١566١.646١١.٢١8ربح/ )خسارة( القطاع  

)٧.644( -   )٧.644(-----مصروف ضريبة الدخل

١.٧٢349.64٢)٢3.543(6.69٢)١١.٢5٠(3.١566١.646١١.٢١8 ربح/)خسارة( للسنة  

بيان المركز المالي

أصول 

٢66.٢4١44.44٢3١٠.683-----نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

مستحق من بنوك وايداعات أخرى 
36.93٢٢56.٢١3-١4٢.64٢-٧6.639--بسوق النقد

٢48.3٢54.969.٠٢6---١.4١١.96٢٢.63٢.١3٢.6٧6.6٠٧صافي قروض وسلف وتمويل 

٢6.٠349١٢.39٢-49.٧96836.56٢---استثمارات 

3٧.48١3.36١4٠.84٢-----ممتلكات ومعدات وتركيبات

٧.53٢-٧.53٢-----العقارات االستثمارية

45.5593.4٧٠49.٠٢9- ----أصول أخرى

١.4١١.96٢٢.63٢.١3٢٧53.٢4649.٧969٧9.٢٠4356.8١336٢.5646.545.٧١٧

التزامات 

مستحق لبنوك واقتراضات أخرى 
5٧.١45١.494.9٢٧-١.43٧.٧8٢---  -   بسوق النقد

٢55.6٠83.9٧8.4١3-86٢.53٠95٠.٢٠3١.٧55.9٢٠39.١86١١4.966ودائع العمالء

٧٢.3533.٠9١٧5.444-----التزامات أخرى

٢٢4.9٧4-٢٢4.9٧4-----قروض ثانوية

١٢.48١-١٢.48١-----سندات قابلة للتحويل إلزاميًا

48.٠86--48.٠86----شهادات إيداع

86٢.53٠95٠.٢٠3١.٧55.9٢٠39.١86١.6٠٠.8343٠9.8٠83١5.8445.834.3٢5

664.٢٠54٧.١8٧٧١١.39٢-----حقوق المساهمين

86٢.53٠95٠.٢٠3١.٧55.9٢٠39.١86١.6٠٠.8349٧4.٠١3363.٠3١6.545.٧١٧



رعاية
خدماتنا المصرفية 

أكثر التزامًا تجاه 
مجتمعاتنا. 

 اإلفصاح 

التنظيمي
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المقدمة  -1
يقوم البنك بتفصيل اإلفصاحات التالية وفقًا لقواعد كفاية رأس المال المعدلة طبقا لقواعد بازل ٢ وبازل 3 الصادرة عن البنك 
المركزي العماني بالتعميم رقم ب م ١٠٠9 بتاريخ ١3 سبتمبر ٢٠٠6 والتعميم رقم ب م ١١١4 بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠١3. تهدف هذه 
اإلفصاحات 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 جزءًا من أية مجموعة سواًء من حيث العضوية أو ككيان رئيسي في أي مجموعة.

تكوين رأس المال  -٣
رأس المال المصرح به للبنك هو ٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم  وسعر السهم الواحد ٠.١٠٠ ريال عماني. ورأس المال المصدر والمدفوع 

بالكامل للبنك هو ١,٧84,646,٢4٢ سهم. سعر السهم الواحد  ٠.١٠٠ريال عماني.

يملك البنك أيضا قروضا ثانوية غير مضمونة بقيمة 35 مليون ريال عمان والتي  تم جمعها في عام ٢٠١6 و ومدة استحقاقها  
٧ سنوات. إن هذه األدوات غير مدرجة وغير قابلة للتحويل وغير قابلة للتداول  بدون خيار استحقاق مبكر وبمعدل فائدة ثابت. 
يتم سداد المبلغ الرئيسي للقروض الثانوية عند استحقاقها في ٢٠٢3 مع دفع فوائد نصف سنوية. يطلب من البنك إنشاء 
احتياطي للقروض ثانوية يعادل ٢٠% من قيمة اإلصدار سنويا خالل السنوات الخمس األخيرة من فترة القروض الثانوية. وفقا 
لقواعد البنك المرکزي العماني، فإن مبلغ القروض الثانوية التي يتم تخفيضها من احتياطي القرض الثانوي يعتبر كرأس المال 

من الفئة -٢  ألغراض کفاية رأس المال.

عالوة على ذلك، يحتفظ البنك أيضا بسندات قابلة للتحويل إلزاميا بقيمة ٢.38 مليون ريال عماني والتي تحمل معدل فائدة 
سنوي قدره 4.5%. تم إصدار ھذه السندات في ٢8 أبریل ٢٠١3 کجزء من توزیعات األرباح. إن هذه السندات قابلة للتحويل إلى 
أسهم عادية للبنك على ثالث أقساط متساوية في نهاية السنة الثالثة والرابعة والخامسة من تاريخ اإلصدار بسعر التحويل الذي 
يتم إستمداده من خالل تطبيق خصم بنسبة ٢٠% على متوسط سعر سهم خالل ثالثة أشهر للبنك في سوق مسقط لألوراق 
المالية قبل تاريخ التحويل. وبناء عليه، خالل عام ٢٠١6 و ٢٠١٧ تم  تحويل ثلث هذه السندات بقيمة ٢.38 مليون ريال عماني 

سنويا إلى أسهم عادية للبنك.

خالل السنة، قام البنك في ٢5 سبتمبر ٢٠١٧ بإصدار أوراق رأسمالية من الفئة - ١ من رأس المال البالغة ١٠٠ مليون ريال عماني. 
تشكل هذا األوراق المالية التزامات مباشرة وغير مشروطة وثانوية وغير مضمونة للبنك وُتصنف كحقوق ملكية وفقا لمعيار 
المحاسبة الدولي – رقم 3٢: األدوات المالية - تصنيف. وليس لها تاريخ استحقاق ثابت أو نهائي. يجوز للبنك وفقا لتقديره 
وبعد موافقة مسبقة من الهيئة التنظيمية ذات الصلة أن يمارس خياره في استرداد األوراق المالية بالكامل )ال جزئيا( في تاريخ 
االستحقاق األول. وهذا يعني السنة  الخامسة من تاريخ اإلصدار 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 اإلصدار إلى تاريخ االستحقاق األول بمعدل سنوي 
ثابت قدره ٧.٧5%. وبعد ذلك سيتم إعادة تعيين سعر الفائدة في كل خمس سنوات. يتم دفع الفائدة على أساس نصف سنوي 
على أساس متأخرات ويتم التعامل معها كخصم من حقوق الملكية. ويجوز للبنك وفقا لتقديره وحده أن يختار عدم توزيع الفوائد، 
وهذا ال يعتبر حدثا للتخلف عن السداد. إذا لم يقم البنك بدفع فوائد على السندات الرأسمالية من الفئة ١  في التاريخ المقرر 
لدفع الفائدة )ألي سبب كان(، فيجب على البنك عدم إجراء أي توزيع أو دفع آخر فيما يتعلق بأسهمه العادية أو أي من أسهمه 
األخرى أو أدوات رأس المال العادية من فئة ١ أو األوراق 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 رأسمالية من الفئة - ١  

للبنك بتخفيض أي مبالغ مستحقة لحاملي األوراق المالية في بعض الظروف ) كليا أو جزئيا (.
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تكوين رأس المال )تابع(  -٣
لدى البنك مساهمون من قطاعات مختلفة مما يتيح للبنك إمكانية الحصول على رأس مال إضافي عندما تدعو الضرورة إلى 

ذلك.

المبلغ بآالف مكونات رأس المال
الرياالت

رأسمال الفئة ١

١٧8,465رأس المال المدفوع

١٧,6٠٧عالوة إصدار األسهم

٢١,438احتياطي قانوني

988احتياطي عام

63,٧٢8أرباح محتجزة *

-الفوائد األقلية في حقوق ملكية الشركات التابعة

-أدوات مبتكرة

١٠٠,٠٠٠أدوات رأسمالية أخرى

-فروقات الحساب التنظيمي يتم خصمها من رأسمال الفئة ١

)٧84(مبالغ أخرى يتم خصمها من رأسمال الفئة ١ بما في ذلك الشهرة والضرائب المؤجلة واالستثمارات

38١,44٢إجمالي مبلغ رأسمال الفئة ١

6٢,63٠إجمالي مبلغ رأسمال الفئة ٢

-إجمالي مبلغ رأسمال الفئة 3

6٢,63٠إجمالي مبلغ رأسمال الفئة ٢ و رأسمال الفئة 3

-خصومات أخرى من رأس المال

444,07٢إجمالي رأس المال المؤهل

كفاية رأس المال  -4
معدل كفاية رأس المال للبنك، محتسبًا وفقا لإلرشادات المبينة من بنك التسويات الدولية كما تبناها البنك المركزي العماني 
كان ١6.٢٢%، بينما المتطلبات الدولية طبقا لبنك التسويات الدولية هي 8%، وبمقتضى لوائح البنك المركزي العماني ينبغي ان 

يلتزم البنك المحلي بمعدل کفایة رأس المال بنسبة ١٢% و نسبة ١.٢5% اإلضافیة كاحتياطي حماية رأس المال.

تتمثل استراتيجية البنك في الحفاظ على رأسماٍل كاٍف يسمح للبنك بممارسة نشاطه في ظل أسوأ األحوال بالسوق والتي 
يتمكن البنك فيها من تحمل الخسائر غير المتوقعة.

لدى البنك نظام داخلي للتقييم يقوم بموجبه كبار المدراء بتقييم رأسمال البنك مقارنة بالمخاطر. لجنة األصول والمخاطر هي 
الجهة التي تجري تقييمًا لكفاية رأس المال، بناًء على توقع العمل بالربع التالي ومالمح المخاطر المتوقعة. وأصدر البنك المركزي 
العماني بموجب التعميم رقم ١١١4 بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠١3 إرشادات حول راس المال النظامي بموجب قواعد بازل 3 وحول 

تكوين متطلبات إفصاحات رأس المال.

ووفقًا لإلرشادات أعاله، يبقى الحد األدنى لمعدل كفاية راس المال بدون تغير بنسبة ١٢% من األصول المرجحة بالمخاطر. إال 
أنه تم إدخال متطلب جديد لمعدل كفاية رأسمال الفئة ١ لحقوق الملكية المشتركة والذي حدد بمعدل ٧% من األصول المرجحة 
بالمخاطر. أيضًا تم إدخال معدل رأس مال الفئة ١ عند 9% كحد أدنى من األصول المرجحة بالمخاطر اعتبارًا من 3١ ديسمبر ٢٠١3. 

وباإلضافة إلى الحد األدنى من إجمالي معدل كفاية رأس المال، نص البنك المركزي العماني على احتياطي حماية رأس المال 
بنسبة ٢.5% من األصول المرجحة بالمخاطر. ويجب تحقيق هذه النسبة على أربعة أقساط سنوية متساوية بمعدل ٠.6٢5% لكل 
منها ابتداًء من ١ يناير ٢٠١4. إال أن البنك المركزي العماني في تعميمه رقم ب س د/ ٢٠١4/ بازل 3/ جميع البنوك/ ١485 قرر 
تأجيل تطبيق األقساط الثالثة األخيرة حتى 3١ ديسمبر ٢٠١6. وبالتالي فإن تطبيق األقساط الثالثة األخيرة سوف يسري مفعوله 
اعتبارا من الفترة التي تبدأ في ١ يناير ٢٠١٧. ولذلك في 3١ ديسمبر ٢٠١٧، الحد األدنى التنظيمي من معدل كفاية رأس المال 

بما فيه إحتياطي حماية رأس المال يكون ٢5.١3%.

أقصى  بحد  تقلبات  مواجهة  احتياطي  لديها  يكون  أن  البنوك  من  العماني  المركزي  البنك  يطلب  قد  أعاله،  لإلرشادات  وفقًا 
٢.5% من األصول المرجحة بالمخاطر. اإلطار الزمني لتحقيق نسبة هذا االحتياطي، إذا طلب تكوينه، ستكون ذاتها كما بالنسبة 

الحتياطي حماية رأس المال.

كفاية رأس المال )تابع(  -4
وقد انتهج البنك األسلوب القياسي لمخاطر االئتمان وأسلوب المؤشر األساسي للمخاطر التشغيلية وأسلوب المدة القياسية 
لمخاطر السوق، طبقا لقواعد بازل ٢، كما حددها البنك المركزي العماني لكل البنوك التي تعمل بسلطنة عمان اعتبارًا من ١ يناير 

.٢٠٠٧

المجموع ومعدل رأسمال الفئة األولى 
واألصول المرجحة بالمخاطر

ريال عماني 
باآلالف

البيانالرقم 
مجمل األرصدة

)القيمة الدفترية(
صافي األرصدة

)القيمة الدفترية( * 
األصول المرجحة

بالمخاطر

٢,8١٢,848٢,٢3٧,٧46 ٢,865,436 البنود بالميزانية العمومية١

٢86,١86٢٧6,4١3٢58,893البنود خارج الميزانية العمومية٢

١3,٠5١١3,٠5١١١,858أدوات مشتقة -

٣,164,67٣٣,10٢,٣1٢٢,508,497المجموعة لمخاطر االئتمان4

88,81٣-األصول المرجحة بالمخاطر - مخاطر السوق5

140,106 -األصول المرجحة بالمخاطر - مخاطر العمليات6

٣,10٢,٣1٢٢,7٣7,415مجموع األصول المرجحة بالمخاطر7

38١,44٢رأس المال الفئة األولى 8

6٢,63٠رأس المال الفئة الثانية9

 رأس المال الفئة الثالثة١٠

444,07٢ مجموع رأس المال النظامي١١

٣٣٢,٣76متطلبات رأس المال لمخاطر االئتمان١١-١

11,768متطلبات رأس المال لمخاطر السوق١١-٢

18,564متطلبات رأس المال لمخاطر العمليات١١-3

٣6٢,708مجموع رأس المال المطلوب١٢

1٣.9٣%معدل رأسمال الفئة األولى١3

16.٢٢%مجموع معدل رأس المال ١4

*بالصافي من المخصصات

يتــم احتســاب معــدل كفايــة رأس المــال وفقــًا لمعاييــر معاهــدة بــازل ٢ وبــازل 3 المطبقــة مــن قبــل البنــك المركــزي. اإلفصاحــات 
المطلوبــة بموجــب بــازل 3 والتعميــم رقــم ب م ١١١4 المــؤرخ ١٧ نوفمبــر ٢٠١3 الصــادر عــن البنــك المركــزي العمانــي متاحــة فــي 

القســم المتعلــق بعالقــات المســتثمرين علــى الموقــع اإللكترونــي للبنــك.
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تقييم التعرض للمخاطر  -5
إدارة المخاطر في بنك صحار- المنهج والسياسة  1-5

يتعرض البنك خالل نشاطه االعتيادي لعدة مخاطر مالية. والتعرض للمخاطر هو من صميم األنشطة المالية وال بد من التعرض 
التأثيرات  المخاطر والعائد مع تقليل  بين  إلى تحقيق توازن مناسب  البنك  التجارية. وبالتالي يهدف  العمليات لألعمال  لمخاطر 

السلبية على األداء المالي للبنك.

تتم إدارة المخاطر في البنك من خالل » نموذج الخطوط الدفاعية الثالثة«. وتشكل جميع األقسام التجارية الخط الدفاعي األول 
حيث تتبنى المخاطر المتعلقة بها وتتحمل مسؤولية إدارة هذه المخاطر. خط الدفاع الثاني مشترك بين دائرة إدارة المخاطر ودائرة 
االلتزام. بينما تقوم دائرة إدارة المخاطر بتعليم وتدريب األقسام التجارية على السياسات والعمليات واألنظمة الموضوعة من 
قبلها، تقوم في الوقت نفسه بتعريف وقياس وتقديم تقرير عن المخاطر لإلدارة. أما دائرة االلتزام، فهي مسؤولة عن التزام 
السياسات والعمليات باألحكام والقوانين العمانية السارية. تمثل دائرة التدقيق الداخلي الخط الدفاعي الثالث عن طريق مراجعة 
وتقديم النصح واإلرشادات لخطي الدفاع األول والثاني نتائج المراجعة تمثل كأداة لتقييم المخاطر لمجلس اإلدارة وكأداة لتطوير 
العمليات ولسد الفجوات في األنظمة 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 
المخاطر عبر  تتبع حركة  يتم  المحافظ،  المستقلة والمخاطر على مستوى  المخاطر  إلى  التشغيلية. باإلضافة  السوق والمخاطر 
المحفظة.  الملف التعريفي عن المخاطر يبين أوضاع المخاطر المختلفة واقتراحات إدارة المخاطر للحماية وضبط المخاطر. يقدم 

التقرير بشكل شهري ألعضاء اإلدارة العليا وبشكل ربع سنوي للجنة االئتمان والمخاطر في مجلس اإلدارة. 

تعتمد فلسفة البنك على مباشرة المخاطر المفهومة جيدًا وضمن الرغبة في المخاطرة المنصوص عليها. 

إدارة مخاطر االئتمان  ٢-5

مخاطر االئتمان هي مخاطر فشل العميل أو طرف آخر في الوفاء بالتزاماته نحو البنك عندما تستحق. وتنشأ مخاطر االئتمان 
أساسًا عن القروض ومنتجات االئتمان األخرى المتاحة للعمالء ومن األصول السائلة واالستثمارية المحتفظ بها بقسم الخزينة. 
على  اإلشراف   / المعاملة  ومرحلة  المصادقة  ومرحلة  اإلنشاء  مرحلة  هي  مراحل  ثالث  خالل  من  االئتمان  مخاطر  إدارة  وتتم 

المحفظة.  

وتوجد لدى البنك سياسة إلدارة المخاطر االئتمانية التي تحوي سياسات وأنظمة متعلقة بإدارة المخاطر االئتمانية للمراحل الثالث 
المذكورة سابقًا. هذه السياسة مالئمة للخدمات المصرفية االئتمانية للشركات.

عليها من قبل مجلس  المصادق  السياسات  الموضوعة في  المقاييس  تعتمد على  الفردية طريقة محددة  القروض  كل  تتبع 
اإلدارة لمختلف منتجات إقراض االفراد. 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. 

البنك  يتبع  بازل ٢ في حاالت مخاطر االئتمان،  العماني، عن تطبيق توصيات  المركزي  البنك  الصادرة من  بالتوجيهات  والتزامًا 
طريقة قياسية مع أحجام المخاطر وفقًا لتوصيات البنك المركزي العماني.

إن نظام الحاسب اآللي األساسي المستخدم في الوقت الراهن بالبنك لديه المقدرة على وضع تصنيف لألصول على أساس 
يومي. وطبقًا لهذا، تم تكوين مخصص محدد بناًء على توجيهات البنك المركزي العماني. كما تم تكوين مخصص لألصول غير 

المحددة النمطية وفقًا لتوجيهات البنك المركزي العماني.  

اعتمدت سياسة اإلفصاح لدى البنك من قبل مجلس اإلدارة في ١5 نوفمبر ٢٠٠9 وتم إعداد هذه اإلفصاحات وفقًا لها.

تقييم التعرض للمخاطر )تابع(  -5
قياس مخاطر االئتمان  ٣-5

يجري البنك قياسًا لمخاطر االئتمان لتحديد جودة األصل باستخدام معيارين أساسيين هما معدل المخصص ومعدل القروض 
الجيدة هو  غير  القروض  القروض، ومعدل  كنسبة من مجموع  للمخصص  السنوي  التحميل  المخصص هو  الجيدة. معدل  غير 
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. 

العوامل  أو  بناًء على األطراف  االئتمان  لمخاطر  التعرض  لتحديد حجم  الموجودة  التنظيمية  المبادئ  بدقة  البنك بصرامة  يلتزم 
المقابلة وحجم التعرض للمخاطر غير الممولة بعد تطبيق عوامل تحويل االئتمان. وقد اعتمد نهجًا موحدًا 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 األخرى ستطبق أحجام المخاطر بما ينطبق عليها. 

تعريف التسهيالت االئتمانية المتأخرة التي انخفضت قيمتها
يتم تصنيف التعرض للمخاطر االئتمانية من قبل البنك لتحديد التسهيالت التي انخفضت قيمتها وفقًا لتعميم البنك المركزي 

العماني رقم ب م 9٧٧ بتاريخ ٢5 سبتمبر ٢٠٠4. 

مجموع إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان، باإلضافة إلى متوسط إجمالي التعرض خالل الفترة مقسمة إلى األنواع   4-5
الرئيسية من مخاطر االئتمان

ريال عماني باآلالف
إجمالي مجموع التعرضمتوسط مجموع التعرض

الرقم 
نوع التعرض لمخاطر االئتمانالمتسلسل

 ٢017
ريال عماني 

باآلالف

٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

٢017
ريال عماني 

باآلالف

٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

115,٢789١,4361٣1,761١١١,6٧4سحب على المكشوف١

6٣1,٢01589,١9٧667,1406٠٢,6٢5قروض شخصية ٢

99,8٢٢٧8.6٢8108,٢٣585,8١6قروض مقابل إيصاالت أمانة3

1,156,٢٢6١,٠٧9,58٧1,194,749١,١١٢,5٧4قروض أخرى4

46,0073٠,59٢46,٣464١,8١4شراء/ خصم كمبياالت 5

----أخرى 6

٢,048,5٣4١,869,44٠٢,148,٢٣1١,954,5٠3المجموع

التوزيع الجغرافي للمخاطر مقسمًا إلى المناطق الهامة وفقا لألنواع الرئيسية للتعرض لمخاطر االئتمان  5-5

ريال عماني باآلالف

الرقم

نوع 
التعرض 
للمخاطر

سلطنة 
عمان

دول مجلس 
التعاون 

الخليجي 
األخرى

دول منظمة 
التعاون 

االقتصادي 
المجموعأخرىباكستانالهندوالتنمية

1٣1,761-----1٣1,761سحب على المكشوف١

667,140-----667,140قروض شخصية ٢

3
قروض مقابل
108,٢٣5-----108,٢٣5إيصاالت أمانة

4,6٢11,194,749---1,156,506٣٣,6٢٢قروض أخرى4

46,٣46-----46,٣46شراء/ خصم كمبياالت5

-------أخرى6

4,6٢1٢,148,٢٣1---٢,109,988٣٣,6٢٢المجموع
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تقييم التعرض للمخاطر )تابع(  -5
توزيع المخاطر حسب القطاع أو الطرف المقابل مقسمًا إلى أهم أنواع التعرض لمخاطر االئتمان  6-5

ريال عماني باآلالف

القطاع االقتصاديالرقم 
سحب على 
قروضالمكشوف

شراء/ خصم
كمبياالت

قروض مقابل 
المجموعإيصاالت أمانة

التعرض خارج 
الميزانية 
العمومية

3,58٠١٠,5٢3٢٢١3,3٠9٢7.4٣4٢7,1٣7تجارة االستيراد ١

-34,٢85١٧9,6٧8٧٧53٧,٢85٢5٢,0٢٣تجارة الجملة والتجزئة٢

٢,95977,٢78680-4,8١969,5٠٠التعدين والمحاجر3

38,8993٠5,85٢34,6٢١3١,5٧3410,945٢79,809اإلنشاءات4

١١,٢٧١١٢٧,٢8١3,3٢6١١,4١١15٣,٢8919,575الصناعة5

١,9٠46٢,5١6١,8٢٠3٢466,56410,995الكهرباء والغاز والمياه6

٢9848,6055,٢41-١,34846,959نقل واتصاالت٧

59,95665,000--٧9859,١58المؤسسات المالية8

٢١,6٠١3٠٢,٧964,834٧,٧6٠٣٣6,9914٢,84٣خدمات9

-667,140--١٢,٢٧١654,869قروض شخصية١٠

-3,3٠١6,809-3,5٠8-األنشطة الزراعية وخالفه١١

1٢٣,194---١٢الحكومة١٢

-٣8,٣٢8--38,3٢8-إقراض غير المقيمين١3

9٧39٢١948١5٢,857٢,6٢9أخرى١4

1٣1,7611,861,88946,٣46108,٢٣5٢,148,٢٣1456,10٣المجموع

االستحقاق التعاقدي المتبقي لكل المحفظة، مقسمًا إلى األنواع الرئيسية لمالمح التعرض لمخاطر الئتمان  7-5

ريال عماني باآلالف

التصنيف الزمنيالرقم 
سحب على 
قروضالمكشوف

شراء/
خصم 

كمبياالت
قروض مقابل 
المجموعإيصاالت أمانة 

التعرض خارج
الميزانية

العمومية

١3١,٧6١١١6,39646,346١٠8,٢3540٢,7٣836,893حتى شهر واحد١

1٢٢,7٢063,١٢٠--١٢٢,٧٢٠-١-3 أشهر٢

7٢,06954,٧58--٧٢,٠69-3-6 أشهر3

79,79٢3١,958--٧9,٧9٢-6-9 أشهر4

7٣,٢40٢5,48٠--٧3,٢4٠-9-١٢ شهرا5

417,558١٢٧,٢49--4١٧,558-١-3 سنوات6

٣19,6755,3٢٠--3١9,6٧5-3-5 سنوات٧

660,4٣8١١١,3٢5--66٠,438-أكثر من 5 سنوات8

1٣1,7611,861,88946,٣46108,٢٣5٢,148,٢٣1456,10٣المجموع

تقييم التعرض للمخاطر )تابع(  -5
التوزيع وفقا للقطاعات الرئيسية أو نوع الطرف اآلخر  8-5

ريال عماني 
باآلالف

مخصصات

القطاع االقتصاديالرقم
إجمالي 
القروض

قروض
غير منتظمة

قروض
خاصعاممتحركة

احتياطي 
الفائدة

مخصصات
خالل

السنة

مقدمات
مشطوبة

خالل
الفترة

-)١١6(--٢٧,434٢٧3-٢٧,434 تجارة االستيراد١

-٢5٢,٠٢3١٠,959٢4١,٠64٢,498٢,3١83٢٢,66٢تجارة الجملة والتجزئة٢

-١5--٧٧,٢٧8٧6٧-٧٧,٢٧8التعدين والمحاجر3

-4١٠,945٧,9٧64٠٢,9693,98٢١,٧583,٧8٢٧٧٧اإلنشاءات4

٢)٢93(١53,٢8956٧١5٢,٧٢٢١,5٢4١١3١١٧الصناعة5

-٧9- -66,564664-66,564كهرباء وغاز ومياه6

-48,6٠5١5٢48,453483385388نقل واتصاالت٧

-)٢١(--59,956599-59,956المؤسسات المالية8

336,99١١١,3١33٢5,6٧83,٠٢33,9١8١,3٢6١,894٢5خدمات9

66٧,١4٠١٧,٢١٢649,9٢8١٠,٧438,٧54١,١993,4٢5١9قروض شخصية١٠

-٢٢- -6,8٠968-6,8٠9الزراعة واألنشطة التابعة١١

--- - -١٢- ١٢الحكومة١٢

-59--38,3٢8469-38,3٢8إقراض غير المقيمين١3

١٠)55(٢,85٧١,6٢4١,٢33٢١933٧6أخرى١4

٢,148,٢٣149,80٣٢,098,4٢8٢5,11417,8٣٢6,5٣78,8٣656المجموع

منفصل  بشكل  لها  تكوين مخصص  تم  التي  المتأخرة  القروض  وجدت،  إن   ، قيمتها  انخفضت  التي  القروض  مبلغ   9-5
مقسمة إلى المناطق الجغرافية الرئيسية، بما في ذلك إن كان عمليًا، مبالغ المخصصات العامة والمحددة لكل منطقة جغرافية

 ريال عماني 
باآلالف

مخصصات

الدولالرقم
إجمالي 
القروض

قروض
خاصعامغير منتظمة

فوائد 
مجنبة

مخصصات
خالل السنة

مقدمات 
مشطوبة 
خالل العام

٢,١٠9,98849,٠١3٢4,646١٧,١396,44٠48,٢٢456سلطنة عمان١

-33,6٢٢٧9٠4٢٢6939٧١,٢١٢دول مجلس التعاون الخليجي األخرى٢

دول منظمة مجلس التعاون3
-------االقتصادي و التنمية

-46--46-4,6٢١أخرى4

٢,148,٢٣149,80٣٢5,11417,8٣٢6,5٣749,48٣56المجموع
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تقييم التعرض للمخاطر )تابع(  -5
الحركة في إجمالي القروض   10-5

ريال عماني 
باآلالف

قروض غير متحركةالقروض المتحركة

المعياريالبيانالرقم 
التنويه
الخاص

   دون
 المعياري

مشكوك
المجموعخسارة فيها

١,8٢4,5549٢,٠٠٠٧,٢١46,٠84١9,٧8١1,949,6٣٣رصيد أول المدة١

66,59١9,٧١5٢,5494,٧856,0٢9)٧٧.6١١(الحركة/ التغيرات )+/-(٢

1,056,٣68----١,٠56,368القروض الجديدة3

)861,69٢(١,١١9345438999)864,593(استرداد القروض4

)٢,051()٢,٠5١(----المحول الئ المحفظه التذكيرية5

)56()56(----القروض المشطوبة6

1,9٣8,718159,71017,٢749,071٢٣,458٢,148,٢٣1رصيد اخر المدة٧ 

٢3,٧863,996١٠,٠4817,8٣٢-مخصصات محتفظ بها 8

١5٠3٧٢6,٠١56,5٣7--فوائد مجنبة9

مخاطر االئتمان: اإلفصاح عن المحافظ حسب األسلوب القياسي  -6
اإلفصاح النوعي: للمحافظ حسب األسلوب القياسي  1-6

تنتهج البنك األسلوب 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 األجنبية فتطبق عليها المخاطر بنسبة صفر، أما بالنسبة 
للمخاطر السيادية والبنوك المركزية األخرى، فإن التعرض للمخاطر سوف يكون مرجحا بنسبة ١٠٠% بالحد األدنى، بغض النظر 
عن التصنيف الممنوح من قبل مؤسسة التقييم اإلئتماني المؤهلة  )ECAI( المعتمدة من قبل البنك المركزي العماني مثل 
المطبق على  المخاطر  البنوك، يعتمد معدل  للتعرضات على  بالنسبة  إنتليجنس.   بورز وفيتش وكابيتال  آند  موديز وستاندرد 
تصنيف البنوك، باعتبار التصنيف الوطني ذي الصلة. وفي غياب التصنيف الخارجي للشركات، يعتبر البنك معظم الشركات على 
أنها غير مصنفة ويطبق ترجيح المخاطر بمعدل ١٠٠% عن المخاطر الممولة. وعن مالمح التعرض 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.

اإلفصاحات الكمية  ٢-6

ينتهج البنك أسلوبًا موحدًا لكل الشركات على أنها غير مصنفة ويطبق عليها ترجيح المخاطر بمعدل ١٠٠%.

تخفيض مخاطر االئتمان: اإلفصاح وفقا لألسلوب القياسي  -7
ال يستخدم البنك أسلوب المقاصة سواًء للبنود خارج أو داخل الميزانية العمومية. سياسة االئتمان بالبنك تحدد األنواع المقبولة 
من الضمان اإلضافي ومصدر التقييم وتكرار إعادة التقييم مثل مرة واحدة كل ثالث سنوات بالنسبة لألمالك تحت الرهن وتقيم 
العادية. واألنواع  األوقات  أو على أساس أسبوعي في  عاٍل  التقلب في مستوى  يكون  األسهم على أساس يومي عندما 
الرئيسية من الضمانات اإلضافية هي الودائع النقدية واألسهم المدرجة بسوق مسقط لألوراق المالية والرهن. وأهم أنواع 
الضامنين هم األفراد والشركات. ويأخذ البنك فقط الودائع النقدية واألسهم لغرض تقليل مخاطر االئتمان حسب األسلوب 

الشامل.

ريال عماني باآلالف
إجمالي التعرض

لمخاطر االئتمان قبل
CRMو CCF مخصصات

مخصصات

الضمانات المالية
المؤهلة )بعد

تطبيق
التخفيضات(

الضمانات
المؤهلة

--١39٧,49١. المطالبات على حكومات ودول

--٢65,9٠8. المطالبات على البنوك

-)5٢,58٧(3١,4٧3,٠5٧. المطالبات على الشركات

-)١5(4659,65٠. األفراد

--56٢,94٠. التعرضات األخرى

-)5٢,60٢(٢,659,047المجموع

مخاطر السوق  -8
مخاطر السوق هي مخاطر متأصلة في األدوات المالية المتعلقة بعمليات البنك و/ أو األنشطة متضمنة القروض والودائع 
واألوراق المالية والقروض قصيرة األجل والديون طويلة األجل وأصول والتزامات وحساب المتاجرة والمشتقات. مخاطر السوق 
هي التعرض للخسارة الناتجة عن تغيرات معدالت الفائدة وأسعار العمالت األجنبية وأسعار األسهم وأسعار السلع. وتتعامل 

إدارة مخاطر السوق مع أثر تغير عوامل السوق على العائد والقيمة االقتصادية بالبنك.

مخاطر السوق مالئمة لألنشطة المصرفية واألنشطة التجارية ولكن قياسها وإداراتها قد تختلف حسب تلك األنشطة.

مخاطر السوق في مجال المتاجرة  -9
تتضمن مخاطر السوق عدة مخاطر ولكن العناصر الرئيسية هي مخاطر معدل الفائدة ومخاطر تحويل العملة األجنبية.

تنشأ مخاطر معدل الفائدة من عدم اتساق أصول البنك مع تمويله. عدم االتساق أو الفجوات في مبالغ األصول وااللتزامات 
الفائدة ومالمح  تغيير معدالت  تؤثر في عملية  التي  الفائدة،  أن يولد مخاطر معدل  العمومية يمكن  الميزانية  خارج  واألدوات 
استحقاق األصول وااللتزامات. يقوم البنك بإدارة هذه المخاطر من خالل األدوات المناسبة )مثل تحليل فجوة معدل الحساسية 

وطرق التسعير والمعدل العائم أو إعادة تحديد الفائدة بفترات دورية( واألدوات المالية متضمنة المشتقات.

مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر الخسائر المالية المتعلقة بتغير قيمة األصول / االلتزامات بنفس العملة األجنبية الناتجة 
عن تغيرات/ تحركات سالبة باألسواق المالية. وتنشأ مخاطر العمالت األجنبية عن أنشطة البنك عندما يحصل على أو يستثمر 
أموااًل بعمالت غير الريال العماني وقبول المراكز المفتوحة بالعمالت األجنبية. وتتم إدارة مخاطر العمالت األجنبية من خالل 
إدارة حدود المركز المفتوح والمقايضة وعقود آجلة العمالت األجنبية وأيضًا عن طريق مقابلة االلتزامات بعمالت أجنبية بأصول 
بنفس العملة األجنبية. وعن طريق األدوات مثل حدود المركز المفتوح يراقب البنك ويقوم بضبط مخاطر العمالت األجنبية. قام 
البنك بتطبيق أدوات لتقديم التقارير مثل تقرير وضع العمالت، وتحليل المخاطر المتعلقة بوضع العمالت، وتقرير تحليل اإلخالل 

بقوانين المخاطر وتقرير اإلخالل بالحد المسموح للمتعامل المالي بمراقبة وإدارة مخاطر صرف العملة األجنبية.

وفقًا  وأساليب  منهج  البنك  ٢ وضع  بازل  قواعد  توصيات  تطبيق  عند  العماني  المركز  البنك  من  الصادرة  بالتوجيهات  والتزامًا 
للتوجيهات إلدارة مخاطر السوق وفترة قياسية في تقييم رأسمال يغطي مخاطر السوق.

ومخاطر  الفائدة  معدل  مخاطر  وتقيم  وااللتزامات  األصول  اتساق  عدم  لمناقشة  اجتماعات  وااللتزامات  األصول  لجنة  تعقد 
العمالت األجنبية ومخاطر السيولة التي يتعرض لها بنك صحار، لغرض اتخاذ الخطوات الكفيلة بإدارة مثل هذه المخاطر. ووفقا 
لتوجيهات لجنة األصول وااللتزامات، يقوم قسم الخزينة بالبنك بإدارة مخاطر معدالت الفوائد ومخاطر العمالت األجنبية التزامًا 

بتوجيهات السياسة التي توضح الحدود المناسبة. 
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مخاطر السوق في مجال المتاجرة )تابع(  -9
عبء رأس المال لمخاطر السوق المختصة مبين أدناه:

ريال عماني باآلالف

 -مخاطر موقف معدل الفائدة

-مخاطر موقف حقوق الملكية

٧,١٠5مخاطر العمالت األجنبية

 -مخاطر السلع

مخاطر معدالت الفائدة لألنشطة المصرفية  -10
نتيجة  الفائدة  لمخاطر معدالت  البنك  الفائدة. ويتعرض  لمخاطر معدالت  البنك  إدارة تعرض  لجنة األصول وااللتزامات  تتولى 
إلعادة تسعير معدالت الفائدة لألصول وااللتزامات. ويدير البنك مخاطر معدالت الفائدة عن طريق التسعير العائم لمعدالت 
الفائدة، وشروط تعديل الفائدة لقروض الفائدة الثابتة وتسعير األصول وااللتزامات بنفس مؤشر األدوات بقدر اإلمكان. تم 
إعداد قائمة حساسية معدالت الفائدة على األصول وااللتزامات وفقًا لتوجيهات التعميم رقم ب م 955 بتاريخ ٧ مايو ٢٠٠3. 
ويتم قياس مخاطر معدالت الفائدة من خالل تحليل فجوة معدالت الفائدة بالمرفق رقم ١. ويقوم البنك بقياس أثر معدالت 
الفائدة )توقعات العائد وتوقعات القيمة االقتصادية( بمقتضى إرشادات بازل ٢ التي يرسلها البنك المركزي العماني بتطبيق 
صدمة معدل الفائدة بمقدار ٢٠٠ نقطة أساسية وأخذ اإلجراءات الكفيلة بتقليل األثر. وأثر صدمة معدل الفائدة بمقدار ٢٠٠ نقطة 
أساسية على صافي عائد الفائدة وعلى رأس المال مبين بالمرفق ٢. أيضًا يقوم البنك بتقييم التأثيرات المترتبة على صدمة 

معدل فائدة العوائد 5٠ و١٠٠ نقطة أساسية.

باالضافة الئ ذالك، يقوم البنك بمراعاة مخاطر أسعار الفائدة المرتبطة بالدفع المسبق للقروض وتحصيل رهن الودائع وذالك 
من خالل إدراج بنود عقوبات، خاصة لقروض الشركات الكبيرة. االلتزامات التي ليس لها تاريخ استحقاق محدد يتم تصنيفها بشكل 

صارم وفقا لتوجيهات البنك المركزي العماني في بيان سال )SAL(، وبالتالي يتم تحديد تأثير تغير الفائدة.

مخاطر السيولة  -11
يتناول البنك إدارة مخاطر السيولة للتأكد بقدر اإلمكان من احتفاظه كلما أمكن بالسيولة الكافية للوفاء بالتزاماته عند استحقاقها، 

في الظروف الطبيعية وفي الظروف الطارئة، دون تحمل خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة البنك.

المالية  والتزاماتها  أصولها  حول  السيولة  بملمح  تتعلق  األخرى  النشاط  وحدات  من  معلومات  بالبنك  المركزية  الخزينة  تتلقى 
وتفاصيل التدفقات النقدية األخرى الناشئة عن األعمال المستقبلية.  بعد ذلك تحتفظ الخزينة المركزية بمحفظة أصول مالية 
سائلة قصيرة األجل وتتكون في أغلبيتها من استثمارات قصيرة األجل باألوراق 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 األجل من الخزينة المركزية لتغطية أي تذبذب قصير األجل والتمويل طويل األجل لتحديد أي متطلبات سيولة أساسية. 
ووضع البنك كذلك خطة سيولة طارئة شاملة لإلدارة الفعالة للسيولة.  وبهذه العملية تتم العناية المطلوبة للتأكد من التزام 

البنك بكل تعليمات البنك المركزي العماني. 

تتم مراجعة كل سياسات السيولة وإجراءاتها وتصادق عليها لجنة األصول وااللتزامات. احتساب فجوة السيولة عند استحقاق 
األصول وااللتزامات موضح في الملحق 3. تم إعداد هذا االحتساب وفقًا للتوجيهات الواردة بالتعميم رقم ب م 955 المؤرخ ٧ 

مايو ٢٠٠3.

مخاطر التشغيل  -1٢
تم تعريف مخاطر التشغيل بمخاطر الخسائر المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن عمليات داخلية غير كافية أو غير ناجحة وأفراد ونظم 
أو عن أحداث خارجية.  تنشأ مخاطر التشغيل نتيجة لعدة أسباب تصاحب عمليات البنك والموظفين والتقنية والبنية التحتية ومن 

أحداث خارجية وتتضمن مخاطر أخرى غير مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة.

والنظم  الضرورية  الضوابط  بوضع  وذلك  للبنك  المالية  الخسائر  /تقليل  لتفادي  التشغيلية  المخاطر  إدارة  إلى  البنك  ويهدف 
واإلجراءات. ويدرك البنك أن بيئة ذات ضوابط زائدة عن الالزم تعرقل أعمال البنك والعائدات وكذلك تزيد التكلفة. وعليه يهدف 
البنك إلى اإلدارة الفعالة لمخاطر التشغيل من خالل زيادة الضوابط مع نظم موضوعة بشكل جيد وإطار التحكم واإلجراءات. كما 

وضع البنك السياسات والتوجيهات واألطر الالزمة إلدارة حوادث وخسائر المخاطر التشغيلية.

إن أهم مسؤوليات التطوير وتطبيق الضوابط من أجل معالجة عمليات التشغيل تم إسنادها إلى اإلدارة العليا بكل وحدة نشاط. 
وهذه المسؤولية يدعمها تطوير للمعايير العامة بالبنك بالمجاالت التالية إلدارة مخاطر العمليات:

وجود تسلسل إداري واضح ومحدد.  •
التفويض المناسب للصالحيات.  •

الفصل المناسب للمهام والتفويض بالمعامالت من خالل نظام المعد والفاحص وشبكة الصالحيات.  •
تسوية الملكية ورصد الحسابات  •

توثيق الضوابط واإلجراءات   •
االلتزام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية األخرى  •

متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تتم مواجهتها وكفاية الضوابط واإلجراءات 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 األخالقية والتجارية  •

تخفيف المخاطر متضمنة التأمين متى كان ذلك فعااًل.  •

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 واإلدارة العليا بالبنك التخاذ اإلجراء التصحيحي.

قام البنك بتوثيق الضوابط واإلجراءات ذات الصلة باألنشطة الهامة بالبنك. ويشتمل توثيق العمليات خريطة الصيغة SOX، الذي 
يبين تفاصيل تدفق العمل والضوابط والمسؤوليات لألفراد المشتركين في العملية.

البيانات  إدارة  وسياسة  لألنظمة  الذاتي  للتقييم  المخاطر  وسياسة  العمليات  مخاطر  إدارة  سياسة  البنك  إدارة  مجلس  اعتمد 
المفقودة. كما وضع البنك إطارا عاما لرفع التقارير الدورية عن كافة األحداث التي قد تؤدي إلى مخاطر العمليات. كما طور البنك 
برمجيات للتقييم الذاتي 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 القياس المتطور وعليه، فإن البنك يقوم بإدارة مخاطر العمليات عن طريق 

وضع سياسات ونماذج وأدوات وعمليات واضحة وصريحة ويقوم بمراجعتها وتطويرها بشكل دوري.
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التعرض لمخاطر معدل الفائدة

 المرفق ٢
٢017

ريال عماني باآلالف

51,494صافي إيرادات الفوائد  

444,07٢رأس المال

على أساس صدمة تقلبات أسعار الفائدة بواقع 5٠ نقطة أساس

1,9٢٣تأثير صدمة تقلبات معدالت الفائدة بواقع 50 نقطة أساس

٣.7٣%نسبة التأثير على صافي ايرادات الفائدة

0.4٣%نسبة التأثير على رأس المال

على أساس صدمة تقلبات أسعار الفائدة بواقع ١٠٠ نقطة أساس

٣,846تأثير صدمة تقلبات معدالت الفائدة بواقع ١٠٠ نقطة أساس

7.47%نسبة التأثير على صافي ايرادات الفائدة

0.85%نسبة التأثير على رأس المال

على أساس صدمة تقلبات أسعار الفائدة بواقع ٢٠٠ نقطة أساس

7,69٢تأثير صدمة تقلبات معدالت الفائدة بواقع ٢٠٠ نقطة أساس

14.94%نسبة التأثير على صافي ايرادات الفائدة

1.7٣%نسبة التأثير على رأس المال
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465

الفجوة التراكمية
٣79,441

419,586
471,084

٣01,186
٣75,7٣6

557,194
50٣,077

55٢,٣76
655,9٢٢

778,186
781,٣50

78٢,185
797,179

465
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ت 
اللتزاما

صول وا
أل

ق ا
ستحقا

قائمة ا
 

ق ٣
المرف

ي 
ريال عمان

ف
ال

آل
با

الرقم
صول وخارج الميزانية العمومية(

ت واردة )أ
تدفقا

شهر 
ى 

حت
واحد

شهر
1-٣ أ

شهر
٣-6 أ

شهر
6-9 أ

شهرا
 1٢-9

ت
سنوا

 ٣-1
ت

سنوا
 5-٣

ن 5 
أكثر م

ت
سنوا

المجموع

ق
صندو

ي ال
نقد ف

١6,853
-

-
-

-
-

-
-

١6,853

ي
ي العمان

ك المركز
ى البن

ودائع لد
٧٢,٧53

9,953
9,٠3٠

8,993
١6,٧١٢

١3,38٠
١5,٠3٠

١9,6١4
١65,466

ى
ك أخر

ستحقة من بنو
صدة م

أر
89,5٠5

-
6,455

-
639

٧,6٧٧
-

-
١٠4,٢٧6

ت
ستثمارا

ال
ا

98,8٧5
١ 6٠,5٢4

3٧,١٢4
-

4,٠38
55,9٧٢

٢,١5١
55, ٠58

4١3,٧4١

ت إذنية
سندا

ت و
ال

كمبيا
46,6٠٠

6٠,١69
3١,55٠

5,386
35

-
-

-
١43,٧4٠

ف
شو

ى المك
ب عل

سح
6,463

6,463
6,463

6,463
6,463

3٢,3١3
3٢,3١3

3٢,3٠9
١٢9,٢5٠

ف
سل

ض و
قرو

١٠5,94٢
١٢٢,٧١3

٧٢,٠66
٧9,٧8٠

٧3,٠٧6
4١6,8١٧

3١٧,45٢
63٧,٠59

١,8٢4,9٠6

صول ثابتة
أ

-
-

-
-

6,49١
-

-
١9,4٧5

٢5,966

ستحقة
فوائد م

-
-

-
-

-
-

-
٢٠,٠٠9

٢٠,٠٠9

ى
صول أخر

أ
٧5١

-
-

-
-

-
-

-
٧5١

ت
ضا

مقاي
١3,٢٠٠

-
-

-
-

-
-

-
١3,٢٠٠

ض متعثرة
قرو

٢٠ 6,١89
6٢,56٧

3, ٧5١
-

٢ 8,١١9
9,9٠٠

-
-

3 ١٠,5٢6

ت فورية وآجلة
شتريا

م
١٢٢ ,9٢4

54,669
١١٢ ,35٢

93,3 ٢6
١ 5,٢9٧

-
-

-
398,568

ت
خيارا

-
-

44,35٢
-

-
-

-
-

44,35٢

ضمان وقبول
ت ائتمان و

طابا
خ

69,3٠٠
-

-
-

-
-

-
-

69,3٠٠

ت ائتمانية ملزمة
طا

ارتبا
8

3, ٠83
١٠ ,١4٠

١١,86٧
٢,84١

54 ٢
-

35 ٧
٢8,838

ف 
شو

ى المك
ب عل

سح
ستخدم من ال

الجزء غير الم
ت

سلفيا
ض وال

والقرو
9٠6

3٧4
53٧

١44
35

4٢٧
88

٧ ,5١8
١٠ ,٠٢8

شتركة(
ك م

ن بنو
ض م

ب )القرو
سحو

ض غير الم
التعر

١ ,863
-

-
٢ 59

٢ 4٧
5,6 ٢٧

١6,334
63,٧٠6

88,٠36

 
المجموع

85 ٢,1٣٣
480,515

٣٣٣ ,8٢1
٢ 06,٢18

15٣,99٣
54 ٢,655

٣ 8٣,٣67
855,105

٣ ,807,806

صاح
إلف

طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل 3« ل
ي 

ظيم
صاح التن

إلف
ا

سمبر ٢017 )تابع(
ي ٣1 دي

كما ف
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صاح
إلف

طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل 3« ل
ي 

ظيم
صاح التن

إلف
ا

سمبر ٢017 )تابع(
ي ٣1 دي

كما ف

ت )تابع(
اللتزاما

صول وا
أل

ق ا
ستحقا

قائمة ا
 

ق ٣ )تابع(
المرف

ف
ال

آل
ي با

ريال عمان
الرقم

ت وخارج الميزانية العمومية(
ى الخارج )التزاما

ت إل
تدفقا

شهر 
ى 

حت
واحد

شهر
1-٣ أ

شهر
٣-6 أ

شهر
6-9 أ

شهرا
 1٢-9

ت
سنوا

 ٣-1
ت

سنوا
 5-٣

ن 5 
أكثر م

ت
سنوا

المجموع

ودائع جارية
85,٢8٢

85,٢8٢
63,96١

4٢,64١
4٢,64٢

-
-

١٠6,6٠١
4٢6,4١٠

ودائع توفير
١٢,898

١٢,89٧
١٢,89٧

١٢,89٧
١٢,89٧

64,486
64,486

64,486
٢5٧,945

ألجل
ودائع 

56,834
٧٧,١9٠

64,556
8٧,96٢

٢٠3,4٠3
١5٧,٠٠٧

١65,٠4٠
١٢9,66١

94١,654
ى

ودائع أخر
8,5١١

١,89١
6٧

955
38

5,3٧٢
-

٢
١6,836

ى
ك أخر

ى بنو
ستحقة إل

صدة م
أر

٧8,445
86,8٢١

65,33١
١5,43٢

9,649
١54,3٢4

-
-

4١٠,٠٠٢
ت إيداع

شهادا
-

-
-

-
-

١8,٠١3
5٠٠

-
١8,5١3

ى 
ديون أخر

-
-

-
96,443

-
96,443

١١5,٧3١
-

3٠8,6١٧
ستحقة الدفع

فوائد م
١,١34

-
-

-
-

-
-

-
١,١34

ى
ت أخر

التزاما
١4,3١٠

6,١6٠
-

-
-

-
-

-
٢٠,4٧٠

ت
ضا

مقاي
٢٠6,١48

6٢,٠3١
3,٧5١

-
٢8,٠٠4

9,6٢5
-

-
3٠9,559

ت فورية وآجلة
مبيعا

١٢٢,6٧5
54,685

١١٢,4٠١
93,١٠١

١5,٢43
-

-
-

398,١٠4
ت

خيارا
-

-
44,35٢

-
-

-
-

-
44,35٢

ضمان وقبول
ت ائتمان و

طابا
خ

3,5٧9
١4,349

9,3٠٧
١,٢59

١59
١85

-
-

٢8,838
ت ائتمانية ملزمة

طا
ارتبا

-
-

-
-

-
69,3٠٠

-
-

69,3٠٠
ض 

ف والقرو
شو

ى المك
ب عل

سح
ستخدم من ال

الجزء غير الم
ت

سلفيا
وال

١,83٢
١,٧٧٧

٢,١٠4
٢,٠39

٢,٠68
٢٠4

5
-

١٠,٠٢8

شتركة(
ك م

ن بنو
ض م

ب )القرو
سحو

ض غير الم
التعر

-
-

-
-

-
-

-
١٠٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠
المال

-
-

٢,4٠٢
-

-
-

-
-

٢,4٠٢
ت قابلة للتحويل

سندا
-

-
-

-
-

-
-

١96,٠٧٢
١96,٠٧٢

ت
طيا

احتيا
-

-
-

-
-

-
-

5٠,٠6٠
5٠,٠6٠

أرباح محتجزة
-

-
-

-
-

-
-

48,١٧٢
48,١٧٢

ديون ثانوية
-

-
-

-
-

-
-

35,39٢
35,39٢

ي(
سائر العام الحال

ى )أرباح/ خ
أخر

-
-

-
-

-
-

-
٢4,4٧9

٢4,4٧9
.٢3

شتركة(
ك م

ض من بنو
ب )القرو

سحو
ض غير الم

التعر
88,٠36

-
-

-
-

-
-

-
88,٠36

المجموع
68٣,,679

40٣,084
٣81,1٢9

٣5٢,7٢9
٣14,10٣

574,959
٣45,76٢

754,9٢6
٣,806,٣75

ت التراكمية
اللتزاما

ا
6٧9,683

١,٠8٢,٧68
١,463,89٧

١,8١6,6٢5
٢,١3٠,٧٢8

٢,٧٠5,68٧
3,٠5١,45٠

3,8٠6,3٧5
الفجوة

١٧٢,45٠
٧٧,43١

)4٧,3٠8(
)١46,5١١(

)١6٠,١١٠(
)3٢,3٠4(

3٧,6٠5
١٠٠,١٧9

الفجوة التراكمية
١٧٢,45٠

٢49,88١
٢٠٢,5٧3

56,٠6١
)١٠4,٠49(

)١36,353(
)98.٧48(

١,43١
ت التراكمية

اللتزاما
سبة من ا

الفجوة التراكمية كن
٢5.3٧

٢3.٠8
١3.84

3.٠9
)4.88(

)5.٠4(
)3.٢4(

٠.٠4

 نموذج التسوية - كما في ديسمبر ٢017 
الخطوة 1: 

الميزانية العمومية كما في القوائم 
المالية المنشورة

كما في ديسمبر 7٢01

وفقًا لنطاق التجميع النظامي
كما في ديسمبر 7٢01

  األصول

١8٢,3٢4٢١١,٢٠٠نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

--شهادات إيداع

١٠4,٢٠3٧6,36١مستحق من بنوك

٢,٠98,٧48٢,٠9٧,٧٠9قروض وسلف

4١3,٧4١4١3,٧4١استثمارات في أوراق مالية

--قروض وسلف للبنوك

٢٠,٠٠9٢٠,٠٠9الممتلكات والمعدات

--أصول ضريبة مؤجلة

٢3,٧93٢3,٧98أصول أخرى

٢,84٢,818٢,84٢,818إجمالي األصول

االلتزامات

٧١8,6١9٧١8,6١9مستحقات للبنوك

١,64٢,845١,64٢,845ودائع العمالء

١8,5١3١8,5١3شهادات إيداع

--التزامات ضريبة جارية ومؤجلة

3١,45١4٠,3٧4التزامات أخرى

35,39٢35,39٢ديون ثانوية

٢,4٠٢٢,4٠٢سندات قابلة للتحويل إلزاميًا

٢,449,٢٢٢٢,458,145مجموع االلتزامات

حقوق المساهمين

١٧8,465١٧8,465رأس المال المدفوع

١٧,6٠٧١٧,6٠٧عالوة إصدار

٢١,438٢١,438االحتياطي القانوني

988988االحتياطي العام

٧٢,65١63,٧٢8األرباح المحتجزة *

)656()656(تغيرات متراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات

--احتياطي الديون الثانوية

3,١٠33,١٠3االحتياطي الخاص

١٠٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠سندات دين رأس المال اإلضافي الفئة ١

٣9٣,596٣84,67٣إجمالي حقوق المساهمين

٢,84٢,818٢,84٢,818مجموع االلتزامات وأموال المساهمين

*وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ١٠، فإن توزيعات األرباح النقدية المقترحة بنسبة 5% بمبلغ  8.9٢3مليون ريال عماني مدرجة 
ضمن األرباح المحتجزة في القوائم المالية

**توزيعات األرباح النقدية المقترحة بمبلغ 8.9٢3 مليون ريال عماني مدرجة في االلتزامات األخرى للنطاق النظامي للتجميع.

االرباح النقدية المقترحة - 8.9٢3
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16٣ 16٢

 نموذج التسوية - كما في ديسمبر ٢017
الخطوة ٢:

)ريال عماني باآلالف(
الميزانية العمومية كما 

في القوائم المالية 
المنشورة

كما في ديسمبر ٢017

 وفقًا لنطاق التجميع
النظامي

كما في ديسمبر ٢017

المرجع

أصول

١8٢,3٢4٢١١,٢٠٠نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

١٠4,٢٠3٧6,36١أرصدة لدى البنوك وأموال تحت الطلب على المدى القصير

4١3,٧4١4١3,٧4١االستثمارات:

89,68689,686محتفظ بها حتى االستحقاق

مستبعدة من استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق

NANAاستثمارات في كيانات تابعة

NANAاستثمار في شركات زميلة ومشروعات مشتركة

٢١3,355٢١3,355متاحة للبيع

NANAمستبعدة من استثمارات متاحة للبيع: استثمارات في شركات تابعة

NANAاستثمار في شركات زميلة ومشروعات مشتركة

١١٠,٧٠٠١١٠,٧٠٠محتفظ بها للمتاجرة

٢,٠98,٧48٢,٠9٧,٧٠9قروض وسلف

من ضمنها

--قروض وسلف لبنوك محلية

--قروض وسلف لبنوك غير محلية

١,843,93٠١,843,93٠قروض وسلف لعمالء محليين

قروض وسلف لعمالء غير مقيمين لعمليات محلية

66,63866,638قروض وسلف لعمالء غير مقيمين لعمليات خارجية

4٠,9١34٠,9١3قروض وسلف لمؤسسات صغيرة ومتوسطة

١4٧,٢6٧١4٧,٢6٧تمويل من نافذة الصيرفة اإلسالمية

٢٠,٠٠9٢٠,٠٠9أصول ثابتة

٢3,٧93٢3,٧98أصول أخرى من بينها:

 --الشهرة

 --أصول غير ملموسة أخرى )باستثناء حقوق خدمات الرهن(

 --أصول ضريبة مؤجلة

 --الشهرة عند التجميع

 --الرصيد المدين في حساب األرباح والخسائر

 ٢,84٢,818٢,84٢,818إجمالي األصول

 نموذج التسوية - كما في ديسمبر ٢017 )تابع(
الخطوة ٢ )تابع(:

)ريال عماني باآلالف(
الميزانية العمومية كما 

في القوائم المالية 
المنشورة

كما في ديسمبر ٢017

 وفقًا لنطاق التجميع
النظامي

كما في ديسمبر ٢017

المرجع

رأس المال وااللتزامات

١96,٠٧٢١96,٠٧٢رأس المال المدفوع

من ضمنها:

١96,٠٧٢١96,٠٧٢مبلغ مؤهل لرأسمال أسهم الفئة األولى

--مبلغ مؤهل لرأسمال أسهم الفئة اإلضافية األولى

١9٧,5٢4١88,6٠١االحتياطي والفائض

من بينها

ب٧٢,65١63,٧٢8األرباح المحتجزة*

٢٢,4٢6٢٢,4٢6أحتياطيات أخرى

)656()656(تغيرات متراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات

من بينها:

أ--خسائر من القيمة العادلة لالستثمارات

--أرباح من القيمة العادلة لالستثمارات

--خفض 55% من األرباح

393,596384,6٧3إجمالي رأس المال

١,64٢,845١,64٢,845ودائع:

من ضمنها:

--ودائع من البنوك

١,48٠,٠8١١,48٠,٠8١ودائع العمالء

١6٢,٧64١6٢,٧64ودائع من نافذة الصيرفة اإلسالمية

--)ودائع أخرى )يرجى تحديدها( ودائع وكالة

٧3٧,١3٢٧3٧,١3٢اقتراضات

--من بينها: من البنك المركزي العماني

٧١8,6١9٧١8,6١9من بنوك

١8,5١3١8,5١3من مؤسسات ووكاالت أخرى

٢,4٠٢٢,4٠٢اقتراضات على شكل سندات وصكوك

35,39٢35,39٢أخرى )ديون ثانوية(

3١,45١4٠,3٧4التزامات ومخصصات 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

٢,84٢,818٢,84٢,818اإلجمالي
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 نموذج التسوية - كما في ديسمبر ٢017
الخطوة ٣:

)ريال عماني باآلالف(
رأس مال األسهم العادية الفئة 1: األدوات واالحتياطيات

مكونات رأس المال النظامي 
المقرر من البنك

المصدر بناء على األرقام 
المرجعية في الميزانية 

العمومية/رساالت الميزانية 
العمومية وفقًا للنظام 

النظامي للتجميع من الخطوة ٢

مصدرة مباشرة١
مؤهل لرأس مال أسهم عادية )ويعادل غير الشركات غير المساهمة( 

مضافًا فائض األسهم المتعلق به

196,072

ب63,728األرباح المحتجزة٢

22,426الدخل الشامل ااّلخر المتراكم )واحتياطيات أخرى(3

أدوات رأسمالية مصدرة مباشرًة خاضعة لالستبعاد التدريجي من فئة 4
األسهم المشتركة ١ )ينطبق على الشركات غير المساهمة فقط(

-

رأس مال أسهم عادية مصدر من قبل شركات تابعة ومحتفظ به من قبل 5
أطراف أخرى )مبلغ مسموح به في مجموعة األسهم العادية الفئة ١(

-

األسهم العادية الفئة 6١
رأس المال قبل التسويات النظامية

282,226

-تسويات التقييم الحذر٧

-الشهرة )صافيًا من التزام الضريبة المتعلق بها(8

أ-خسائر من القيمة العادلة لالستثمارات9

-سندات مرتبطة باالستثمارات١٠

282,226رأس مال األسهم العادية الفئة ١١1

نموذج افصاحات بازل ٣ الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية
ريال عماني باآلالف

نموذج افصاحات بازل ٣ الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية
مبالغ خاضعة التفاقيات 

قبل بازل 3
رأس مال األسهم العادية الفئة 1: األدوات واالحتياطيات

196,072مصدر مباشرًة مؤهل لرأس مال اسهم عادية )ويعادل غير الشركات المساهمة العامة( مضافًا فائض األسهم١

63,727األرباح المحتجزة٢

22,426الدخل الشامل ااّلخر المتراكم )واحتياطيات أخرى(3

رأس المال المصدر مباشرة والخاضع للخروج من فئة األسهم المشتركة ١ )ينطبق على الشركات غير المساهمة 4
فقط(

-

-ضخ رأس مال القطاع العام المعفى حتى ١ يناير ٢٠١8

رأس مال أسهم عادية مصدر من قبل شركات تابعة ومحتفظ به من قبل أطراف أخرى )مبلغ مسموح به في 5
مجموعة األسهم العادية الفئة ١(

-

282,225رأس مال أسهم عادية الفئة 1 قبل التسويات النظامية6

رأس مال األسهم العادية الفئة ١: التسويات النظامية

-تسويات التقييم الحذر٧

-الشهرة )صافيًا من التزام الضريبة المتعلق بها(8

784أصول غير ملموسة أخرى غير حقوق خدمات الرهن )صافيًا من التزام الضريبة المتعلق بها(9

أصول ضريبة مؤجلة تعتمد على الربحية المستقبلية باستثناء تلك الناشئة عن الفروق المؤقتة )صافيًا من ١٠
التزام الضريبة ذي الصلة(

-

-احتياطي تغطية التدفقات النقدية١١

-عجز المخصصات للخسائر المتوقعة١٢

١3)CPأرباح التوريق من البيع )كما هو موضح في الفقرة ١4-9 من ١-

-أرباح وخسائر نظرًا للتغيرات في مخاطر االئتمان على االلتزامات المقيمة بالقيمة العادلة١4

-صافي أصول مكافآت صندوق تقاعد محددة١5

استثمارات في أسهمه الخاصة )إن لم تحتسب مسبقًا بصافي رأس المال المدفوع بالميزانية العمومية المبلغ ١6
عنها( 

-

-الحيازة المتقاطعة التبادلية في األسهم العادية١٧

استثمارات في رأس مال المؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي، بصافي ١8
الوضع قصير األجل المستحق، حيث ال يملك البنك أكثر من ١٠% من رأس المال المصدر )مبلغ أكثر من عتبة 

)%١٠

-

استثمارات جوهرية في األسهم العادية للمؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع ١9
النظامي، بصافي الوضع قصير األجل المستحق)مبلغ أكثر من عتبة ١٠%(

-

-حقوق خدمات رهن )مبلغ أكثر من عتبة ١٠%(٢٠

-أصول ضريبة مؤجلة ناشئة عن تغيرات مؤقتة )مبلغ أكثر من عتبة ١٠%، صافيًا من التزام الضريبة المتعلق به(٢١

-مبلغ يتجاوز عتبة ١5%٢٢

-منه: استثمارات جوهرية في أسهم عادية لمؤسسات مالية٢3

-منه: حقوق خدمات رهن٢4

-منه: أصول ضريبة مؤجلة ناشئة عن تغيرات مؤقتة٢5

تسويات تنظيمية وطنية محددة٢6
تسويات نظامية تطبق على األسهم العادية الفئة ١ فيما يتعلق بمبالغ خاضعة التفاقيات قبل بازل 3

-

-تسويات نظامية تطبق على األسهم العادية الفئة ١ نظرًا لعدم كفاية الفئة ١ والفئة ٢ اإلضافية لتغطية الخصم٢٧

784اجمالي التسويات النظامية على األسهم العادية الفئة ٢81
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نموذج افصاحات بازل ٣ الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية )تابع(
ريال عماني باآلالف

نموذج افصاحات بازل ٣ الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية )تابع(
مبالغ خاضعة التفاقيات 

قبل بازل ٣

٢8١,44١رأس مال األسهم العادية الفئة ٢91

رأس مال إضافي الفئة 1: أدوات

١٠٠,٠٠٠أدوات الفئة االضافية ١ مؤهلة ومصدرة مباشرًة مضافًا فائض األسهم المتعلق بها3٠

١٠٠,٠٠٠من ضمنها: مصنف كحقوق ملكية وفقًا للمعيار المحاسبي المطبق رقم 3١5

-من ضمنها: مصنف كالتزامات وفقًا للمعيار المحاسبي المطبق رقم 3٢6

-أدوات رأسمالية مصدرة مباشرًة خاضعة لالستبعاد التدريجي من الفئة اإلضافية 33١

-أدوات الفئة اإلضافية ١ )وأدوات األسهم العادية34

الفئة ١ غير متضمنة في الصف رقم 5( مصدرة من قبل شركات تابعة ومحتفظ بها من قبل أطراف أخرى )مبلغ 35
مسموح به في الفئة اإلضافية ١(

-

١٠٠,٠٠٠من ضمنها: أدوات مصدرة من قبل شركات تابعة خاضعة لالستبعاد التدريجي36

رأس مال الفئة اإلضافية ١: التسويات النظامية

-استثمارات في أدوات الفئة اإلضافية ١ المملوكة3٧

-الحيازة المتقاطعة التبادلية في أدوات الفئة اإلضافية 38١

استثمارات في رأس مال المؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي، بصافي 39
الوضع قصير األجل المستحق حيث ال يمتلك البنك أكثر من ١٠% من رأس المال المصدر للكيان )مبلغ أكثر من 

عتبة ١٠%(

-

استثمارات جوهرية في رأس مال  المؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي 4٠
)بصافي الوضع قصير األجل المستحق(

-

تسويات تنظيمية وطنية محددة 4١
تسويات نظامية تطبق على الفئة اإلضافية ١

 فيما يتعلق بمبالغ خاضعة التفاقيات قبل بازل 3

-

 تسويات نظامية تطبق على الفئة4٢
اإلضافية ١ نظرًا ألن فئة ٢ غير كافية لتغطية التخفيضات

-

-اجمالي التسويات النظامية على رأسمال الفئة اإلضافية 431

١٠٠,٠٠٠رأسمال الفئة اإلضافية 441

38١,44١رأسمال الفئة 1)الفئة 1= األسهم العادية الفئة 1 + الفئة اإلضافية 1(45

رأس مال الفئة ٢: األدوات والمخصصات

-مصدر مباشرًة مؤهل ألدوات الفئة ٢ مضافًا فائض األسهم ذو الصلة46

3٧,383أدوات رأسمالية مصدرة مباشرًة خاضعة لالستبعاد التدريجي من الفئة 4٧٢

أدوات الفئة ٢ )واألسهم العادية فئة ١وأدوات الفئة اإلضافية ١ غير مضمنة في الصف 5 أو 34( مصدرة من 48
قبل شركات تابعة ومحتفظ بها من قبل أطراف أخرى )مبلغ مسموح به في مجموعة الفئة ٢(

-

-من ضمنها: أدوات مصدرة من قبل شركات تابعة خاضعة لالستبعاد التدريجي49

٢5,٢4٧مخصصات5٠

6٢,63٠رأس مال الفئة ٢ قبل التسويات النظامية5١

رأس مال الفئة ٢: التسويات النظامية

-استثمارات في أدوات الفئة ٢ المملوكة5٢

-الحيازة المتقاطعة التبادلية في أدوات الفئة 53٢

استثمارات في رأس مال المؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي، بصافي 54
الوضع قصير األجل المستحق حيث ال يمتلك البنك أكثر من ١٠% من رأس المال المصدر للكيان )مبلغ أكثر من 

-عتبة ١٠%(

استثمارات جوهرية في رأس مال المؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي 55
-)بصافي المخصص قصير األجل المستحق(

نموذج افصاحات بازل ٣ الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية )تابع(

نموذج افصاحات بازل ٣ الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية )تابع(
مبالغ خاضعة التفاقيات 

قبل بازل ٣

 تسويات تنظيمية وطنية محددة 56
-تسويات نظامية تطبق على الفئة ٢ فيما يتعلق بمبالغ خاضعة التفاقيات قبل بازل 3

-اجمالي التسويات النظامية على رأسمال الفئة 5٧٢

6٢,63٠رأس مال الفئة 58٢

444,٠٧١إجمالي رأس المال )إجمالي رأس المال= الفئة 1 + الفئة ٢(59

اصول المخاطر المرجحة

أصول المخاطر المرجحة فيما يتعلق بمبالغ خاضعة التفاقيات قبل بازل 3

٢,٧3٧,4١5إجمالي أصول المخاطر المرجحة )6٠أ+6٠ب+6٠ج(6٠

٢,5٠8,496من ضمنها: األصول المرجحة بمخاطر االئتمان 6٠أ

88,8١3من ضمنها: األصول المرجحة بمخاطر السوق 6٠ب

١4٠,١٠6من ضمنها: األصول المرجحة بمخاطر التشغيل 6٠ج

معدالت رأس المال

١٠.٢8معدل األسهم العادية الفئة 6١1

١3.93معدل الفئة 6٢١

١6.٢٢مجموع معدل رأس المال63

متطلبات االحتياطي الخاصة بالمؤسسة )متطلبات أسهم عادية الفئة ١ مضافًا احتياطي حماية رأس المال 64
مضافًا متطلبات االحتياطي ضد التقلبات الدورية مضافًا متطلبات احتياطي جي- أس آي بي/ دي- أس أي بي 

%9.5٠كنسبة من األصول المرجحة بالمخاطر(

%٢.5٠من ضمنها: متطلبات احتياطي حماية رأس المال65

من ضمنها: متطلبات احتياطي ضد التقلبات الدورية للبنك66

من ضمنها: متطلبات احتياطي جي- أس آي بي/ دي- أس أي بي6٧

٠.٠3أسهم عادية الفئة ١ متاح للوفاء باالحتياطيات68

الحدود الدنيا الوطنية )إن كانت تختلف عن بازل ٣(

٧.٠٠٠الحد األدنى الوطني لمعدل األسهم العادية الفئة ١)إن كانت تختلف عن الحد االدنى لبازل 3(69

9.٠٠٠الحد األدنى الوطني للفئة ١)إن كانت تختلف عن الحد األدنى لبازل 3(٧٠

١3.٢5٠الحد األدنى الوطني إلجمالي رأس المال )إن كان يختلف عن الحد األدنى لبازل 3(٧١

مبالغ أقل من عتبة التخفيض )قبل المخاطر المرجحة(

-استثمارات غير جوهرية في رأس مال مؤسسات مالية أخرى٧٢

-استثمارات جوهرية في األسهم المشتركة لمؤسسات مالية٧3

-حقوق خدمة رهن )صافيًا من التزام الضريبة المتعلق بها(٧4

-أصول ضريبة مؤجلة ناشئة من الفروق المؤقتة )بالصافي من التزام الضريبة المتعلق بها(٧5

حدود مطبقة إلضافة مخصصات في الفئة ٢

٢5,١8٧مخصصات مؤهلة لإلضافة في الفئة ٢ فيما يتعلق بالتعرض شريطة منهج موحد )قبل تطبيق الحدود(٧6

3١,356حدود على إضافة مخصص في الفئة ٢ وفقًا لمنهج موحد٧٧

مخصصات مؤهلة لإلضافة في الفئة ٢ فيما يتعلق بالمخاطر الخاضعة لمنهج داخلي مبني على التصنيف ٧8
)قبل تطبيق الحدود(

-

-حدود على إضافة مخصص في الفئة ٢ وفقًا لمنهج داخلي مبني على التصنيف٧9

أدوات رأسمالية خاضعة لترتيبات االستبعاد التدرجي )ينطبق فقط للفترة بين 1 يناير ٢018 و1 يناير ٢0٢٢(

-حد حالي على أدوات األسهم العادية الفئة ١ خاضعة لترتيبات االستبعاد التدريجي8٠

-مبالغ مستثناة من األسهم العادية الفئة ١ نظرًا للحد )زيادة على الحد بعد االسترداد واالستحقاق(8١

-حد حالي على أدوات الفئة االضافية ١ خاضعة لترتيبات االستبعاد التدرجي8٢

-مبالغ مستثناة من الفئة اإلضافية ١ نظرًا للحد )زيادة على الحد بعد االسترداد واالستحقاق(83

-حد حالي على أدوات الفئة ٢ خاضعة لترتيبات االستبعاد التدرجي84

-مبالغ مستثناة من الفئة ٢ نظرًا للحد )زيادة على الحد بعد االسترداد واالستحقاق(85
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نموذج الخصائص الرئيسية لألدوات الرأسمالية - كما في ديسمبر ٢017
بنك صحاربنك صحاربنك صحاربنك صحارالمصدر

محدد خاص )مثل لجنة اإلجراءات ١
الموحدة لتعريف األوراق المالية ورقم 

تعريف األوراق المالية ومحدد بلومبيرج 
لاليداع الخاص(

ISIN“
OM ٠٠٠٠٠٠46٢8

ISIN OM٠٠٠٠٠٠3398

القوانين المنظمة لألداة االتفاقيات ٢
التنظيمية

القانون المصرفي 
العماني

القانون المصرفي 
العماني

ا القانون المصرفي 
العماني/ قانون 
الشركات التجارية

القانون المصرفي 
العماني/ قانون 
الشركات التجارية

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق 3

الفئة االضافيه ١األسهم العادية الفئة ١الفئة ٢الفئة ٢قواعد بازل 3 انتقالية4

فرديفرديفرديفرديبعد قواعد بازل 3 االنتقالية5

مؤهل بشكل فردي/ جماعي/ جماعي 6
وفردي

سندات قابلة للتحويل دين ثانوي
إلزاميا

االوراق المالية الدائمةأسهم حقوق ملكية

نوع األداة )يجب تحديد النوع من قبل ٧
كل سلطة قضائية(

٢.383 مليون ريال 35.٠ ريال عماني
عماني

 ١٧8.465مليون ريال 
عماني

١٠٠مليون ريال عماني

مبلغ مدرج في رأس المال النظامي 8
)العملة بالمليون كما في آخر تاريخ 

تقرير(

=/ 35.٠٠٠.٠٠٠ ريال 
عماني

=/ ٢.383,٠٠٠ ريال 
عماني

 ١٧8.465مليون ريال 
عماني

١٠٠ مليون ريال عماني

االلتزام - التكلفة القيمة االسمية لألداة9
المهلكة

االلتزام - التكلفة 
المهلكة

حقوق المساهمينحقوق المساهمين

بدأ اإلصدار اعتبارًا من التصنيف المحاسبي ١٠
٢5 مايو ٢٠١6

٢5 سبتمبر 3٢٠١٧ يناير ٢8٢٠١٧ أبريل ٢٠١3

دائمدائممؤرخمؤرختاريخ اإلصدار األصلي١١

٧ سنوات من تاريخ دائم أو مؤرخ١٢
التخصيص أول استحقاق 

في ٢5 يوليو ٢٠٢3

ال ينطبقال ينطبق٢8 أبريل ٢٠١3

نعمالنعمالتاريخ االستحقاق األصلي١3

طلب المصدر خاضع لموافقة إشرافية ١4
مسبقة

في أي وقت، حسب غير قابل للطلب
تقدير البنك، أو بناء على 
توجيهات البنك المركزي 

العماني

تاريخ الدعوة األول، أي ال ينطبق
الذكرى السنوية الخامسة 

من تاريخ اإلصدار، بناء 
على تقدير البنك وحده 
أو إذا كان موجها للقيام 

بذلك من قبل البنك 
المركزي العماني بمبلغ 

استرداد مبكر

تاريخ الطلب االختياري وتواريخ الطلب ١5
الطارئة ومبلغ االسترداد

كل خمس سنوات بعد ال ينطبقكما في النقطة ١5 أعالهغير قابل للطلب
تاريخ اول مكالمة

كوبونات/ توزيعات نقدية

توزيعات نقدية/ كوبونات ثابتة أو ١6
متغيرة

قسيمة عائمةال ينطبقثابتةثابتة

٧.٧5% و كل خمس ال ينطبق4.5% سنويًا٧.٠٠% سنويًامعدل الكوبون والمؤشر ذو الصلة١٧
سنوات اعادة تعيين

الالالالوجود موقف توزيعات نقدية١8

تقديرية بالكامل؛ تقديرية بالكاملتقديرية جزئياإلزاميةتقديرية بالكامل تقديرية جزئيًا أو إلزامية١9
مستحقة الدفع من 

البنود القابلة للتوزيع

الالالالوجود مصعد أو محفز آخر أو استرداد٢٠

غير تراكميغير تراكميغير تراكميغير تراكميغير تراكمي أو تراكمي٢١

غير قابل للتحويلغير قابل للتحويلقابل للتحويلغير قابل للتحويل قابل للتحويل أو غير قابل للتحويل٢٢

في نهاية السنة الثالثة ال ينطبقإذا كان قابل للتحويل، دوافع التحويل٢3
والرابعة والخامسة 

من تاريخ اإلدراج قابل 
للتحويل في أي وقت، 
حسب تقدير البنك، أو 

بناء على توجيهات البنك 
المركزي العماني

ال ينطبقال ينطبق

بنك صحاربنك صحاربنك صحاربنك صحارالمصدر

ال ينطبقال ينطبقكلياال ينطبقإذا كان قابال للتحويل، كليا أو جزئيا٢4

بسعر يجب أن يكون ال ينطبقإذا كان قابال للتحويل، معدل التحويل٢5
عند خصم بنسبة ٢٠% 

للمتوسط المرجح لسعر 
السوق ألسهم البنك 

المتداولة خالل 3 أشهر 
فورا قبل تاريخ التسجيل 

المحدد لكل تحويل.

ال ينطبقال ينطبق

إذا كان قابال للتحويل، تحويل الزامي ٢6
أو اختياري

ال ينطبقال ينطبقإلزاميال ينطبق

إذا كان قابال للتحويل، حدد نوع األداة ٢٧
للتحويل إليها

ال ينطبقال ينطبقاألسهم العادية الفئة ١ال ينطبق

إذا كان قابل للتحويل، حدد مصدر األداة ٢8
التي تتحول إليها

ال ينطبقال ينطبقبنك صحارال ينطبق

الالالالخصائص االنخفاض٢9

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقاذا انخفض، دوافع االنخفاض3٠

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقاذا انخفض، كليا أو جزئيًا3١

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقاذا انخفض، دائمًا أو مؤقتًا3٢

اذا انخفض مؤقتًا، استهالك آلية 33
الزيادة

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق

 المركز في التدرج الثانوي في34
السيولة )حدد نوع األداة مباشرًة لألداة(

ثانوي لكل االلتزامات 
األولى حاليًا، ثانوي 

للودائع الثابتة

ثانوي للديون الثانوية 
الصادرة عن البنك

ثانوي للسندات القابلة 
للتحويل إلزاميا الصادرة 

عن البنك

ثانوي للسندات القابلة 
للتحويل إلزاميا الصادرة 
عن البنك وقرض ثانوي

الالالالخصائص انتقالية غير ملتزمة35

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقإذا كان نعم، حدد خصائص عدم االلتزام36
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نموذج الخصائص الرئيسية لألدوات الرأسمالية- كما في ديسمبر ٢017
 صحار اإلسالميالمصدر1

محدد خاص )مثل لجنة اإلجراءات الموحدة لتعريف األوراق المالية ورقم تعريف األوراق المالية ومحدد ٢
بلومبيرج لاليداع الخاص(

القانون المصرفي العماني/ قانون القوانين المنظمة لألداة االتفاقيات التنظيمية3
الشركات التجارية

ال ينطبققواعد بازل 3 انتقالية4

األسهم العادية الفئة ١بعد قواعد بازل 3 االنتقالية5

فرديمؤهل بشكل فردي/ جماعي/ جماعي وفردي6

  رأس المال المخصصنوع األداة )يجب تحديد النوع من قبل كل سلطة قضائية(٧

٢١ مليون ريال عمانيمبلغ مدرج في رأس المال النظامي )العملة بالمليون كما في آخر تاريخ تقرير(8

٢١ مليون ريال عمانيالقيمة االسمية لألداة9

  رأس المال المخصصالتصنيف المحاسبي١٠

3٠ أبريل ٢٠١3تاريخ اإلصدار األصلي١١

دائمدائم أو مؤرخ١٢

ال ينطبقتاريخ االستحقاق األصلي١3

ال ينطبقطلب المصدر خاضع لموافقة إشرافية مسبقة١4

ال ينطبقتاريخ الطلب االختياري وتواريخ الطلب الطارئة ومبلغ االسترداد١5

ال ينطبقتواريخ الطلب الالحقة، إذا كان ينطبق١6

كوبونات/ توزيعات نقدية

ال ينطبقتوزيعات نقدية/ كوبونات ثابتة أو متغيرة١٧

ال ينطبقمعدل الكوبون والمؤشر ذو الصلة١8

ال ينطبقوجود موقف توزيعات نقدية١9

ال ينطبقتقديرية بالكامل تقديرية جزئيًا أو إلزامية٢٠

ال ينطبقوجود مصعد أو محفز آخر أو استرداد٢١

ال ينطبقغير تراكمي أو تراكمي٢٢

ال ينطبققابل للتحويل أو غير قابل للتحويل٢3

ال ينطبقإذا كان قابل للتحويل، دوافع التحويل٢4

ال ينطبقإذا كان قابال للتحويل، كليا أو جزئيا٢5

ال ينطبقإذا كان قابال للتحويل،معدل التحويل٢6

ال ينطبقإذا كان قابال للتحويل، تحويل الزامي أو اختياري٢٧

ال ينطبقإذا كان قابال للتحويل، حدد نوع األداة للتحويل إليها٢8

ال ينطبقإذا كان قابل للتحويل، حدد مصدر األداة التي تتحول إليها٢9

ال ينطبقخصائص االنخفاض3٠

ال ينطبقاذا انخفض، دوافع االنخفاض3١

ال ينطبقاذا انخفض، كليا أو جزئيًا3٢

ال ينطبقاذا انخفض، دائمًا أو مؤقتًا33

ال ينطبقاذا انخفض مؤقتًا، وصف آلية الزيادة34

ال ينطبقالمركز في التدرج الثانوي في السيولة )حدد نوع األداة األعلى مباشرًة من األداة(35

ال ينطبقخصائص انتقالية غير ملتزمة36

ال ينطبقإذا كان نعم، حدد خصائص عدم االلتزام3٧

هـنـا
خدماتنا المصرفية 

أكثر مرونة ألجلك أنت.

 ُصحار 

اإلسالمي



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

والصالة والسالم على رسول الله األمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

إلى مساهمي صحار اإلسالمي , بنك صحار  ش.م.ع.ع )»البنك«(

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

وفقــا للســلطات المخولــة بموجــب النظــام األساســي للبنــك وشــروط تعييــن »هيئــة الرقابــة الشــرعية«، تقــدم هيئــة الرقابــة 
الشــرعية التقريــر الشــرعي الســنوي اآلتــي:

لقــد راقبــت هيئــة الرقابــة الشــرعية عمليــات البنــك مــن الفتــرة  ١ ينايــر ٢٠١٧ إلــى 3١ ديســمبر ٢٠١٧ وذلــك للتأكــد و إبــداء رأيهــا 
فيمــا إذا كان البنــك تقيــد بأحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية والتــزم بالقــرارات واإلرشــادات الصــادرة عــن هيئــة الرقابــة الشــرعية.

كمــا قامــت هيئــة الرقابــة الشــرعية بالمراقبــة التــي اشــتملت علــى فحــص التوثيــق واإلجــراءات المتبعــة لتخطيــط وتنفيــذ المراقبــة 
ســواء كانــت مباشــرة أو بالتنســيق مــع  وحــدة التدقيــق الشــرعي مــن أجــل الحصــول علــى جميــع المعلومــات والتفســيرات التــي 
تعتبرهــا ضروريــة لتزويدهــا بأدلــة تكفــي إلعطــاء تأكيــدات معقولــة بــأن البنــك لــم يخالــف أحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية كمــا 

هــو مفســر مــن قبــل هيئــة الرقابــة الشــرعية.

قامــت وحــدة التدقيــق الشــرعي بمراجعــة وتدقيــق المعامــالت المنفــذة فــي البنــك ورفعــت تقريــرا إلــى هيئــة الرقابــة الشــرعية، 
وأكــد التقريــر التــزام البنــك وتطبيقــه لقــرارات هيئــة الرقابــة الشــرعية للبنــك.

 عقــدت الهيئــة عــدة اجتماعــات خــالل الســنة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٧ للــرد علــى االستفســارات، والموافقــة علــى الفــرص 
االســتثمارية التــي قدمتهــا اإلدارة المعنيــة فــي صحــار اإلســالمي.

وتعتقد هيئة الرقابة الشرعية في اجتهادها:
أن العقــود والعمليــات والمعامــالت التــي أبرمهــا صحــار اإلســالمي خــالل الســنة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر٢٠١٧ م ال تخالــف   )١

أحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية علــى حســب اجتهــاد الهيئــة.

أن توزيــع األربــاح وتحمــل الخســارة علــى حســابات اإلســتثمار يتفــق مــع األساســيات التــي تــم اعتمادهــا مــن هيئــة الرقابــة   )٢
الشــرعية .

أن عمليــة التدقيــق لــم تظهــر أي مكاســب ناجمــة عــن مصــادر أو وســائل ال تتفــق مــع أحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية لــذا   )3
لــم تجنــب هيئــة الرقابــة الشــرعية أيــة أربــاح.

والَسالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

)رئيس الهيئة والعضو التنفيذي( أ.الدكتور  حسين حامد حسان     
)نائب الرئيس( أ.الدكتور  مدثر حسين صديقي     

الشيخ فهد بن محمد بن هالل الخليلي الشيخ  عزان ين ناصر بن فرفور العامري     
)عضو الهيئة( )عضو الهيئة(     

مسقط سلطنة عمان

تقرير هيئة الرقابة الشرعية 
عن أنشطة صحار اإلسالمي 

لعام ٢016
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تقرير هيئة الرقابة الشرعية 
قائمة الفتاوي التي تم إصدارها خالل الفترة ٢017

 الموافقات المرجع رقم

الموافقة و المراجعة على توزيع األرباح لشهر ديسمبر ٢٠١6، يناير و فبراير ٢٠١٧. الربع األول- ٢٠١٧ ١
اطلعت الهيئة على نسب توزيع األرباح المحققة من وعاء المضاربة على المودعين و المساهمين لشهر ديسمبر 
لعام ٢٠١6م و يناير و فبراير لعام ٢٠١٧ و أكدت أنها وزعت حسب إرشادات هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية لصحار 

اإلسالمي .
المراجعة و الموافقة لهيئة الرقابة الشرعية على تقارير التدقيق الشرعي للربع الرابع السنوية من ٢٠١6/١٠/١ إلى 

٢٠١6 /١٢/3١
لقد أرسلت هذه التقارير قبل الجتماع إلى رئيس الهيئة الشرعية وبقية األعضاء ، و أبدى الجميع موافقته و ارتياحه 
لما ظهر فيها من حرص صحار اإلسالمي على االلتزام بأحكام الشريعة و قرارات الهيئة كما أثنت الهيئة على إدارة 

صحار اإلسالمي و فريق التدقيق و تمنت لهم مزيدا من التوفيق. 
االطالع و التصديق على تقرير التدقيق الشرعي السنوي لعام ٢٠١6

اطلعت الهيئة على تقرير التدقيق الشرعي السنوي المجمع لعام ٢٠١6 و تم االعتماد عليه.
االطالع على تقرير التدقيق الشرعي على أنشطة صحار اإلسالمي للفترة المنتهية في3١ /٢٠١6/١٢ المعد من قبل 

.E&Y المدققين الخارجيين من شركة
اطلعت الهيئة على تقرير التدقيق الشرعي المعد من قبل المدققين الخارجيين من شركة E&Y و تم االعتماد عليه.و 

أكد فضيلة الدكتور حسين أن المدقق الخارجي يدقق من الناحية النظامية على تقرير التدقيق الشرعي و هي نظرة 
محايدة و تعطي تقرير التدقيق الشرعي مصداقية أكبر.

و أكد فضيلة الدكتور مدثر على ضرورة رجوع المدقق الخارجي إلى متطلبات البنك المركزي و قوانينه باإلضافة إلى 
.AAOIFI معايير

االطالع و الموافقة على التحديث في عقد اإلجارة 
أكـدت الهيئـة على أن عقـود اإليجــار في المســتقبل إذا كانت مدتها متوسطة أو طويلة فإنها تقسم إلى فترات 

ويكون العقد ملزما لطرفيه خالل الفترة على أن يتعهد المستأجر ) يعد( بتجديد اإلجارة لمدد متساوية مجموعها مع 
الفترة األولى يساوي مدة اإلجارة، و قبل نهاية كل فترة إجارة يرسل المؤجر إشعارا للمستأجر يخبره بأجرة الفترة 
القادمة حسب مؤشر البنك المركزي و إذا لم يستأجر العميل يعد مخال بوعده و يلزمه تنفيذ وعده بالشراء بثمن 

يتكون من أقساط األجرة الثابتة غير المدفوعة باإلضافة إلى األجرة المتغيرة  التي وجبت و لم تدفع، علما أن مدة 
اإلجارة هي كامل المدة. 

ملحوظة: المدة ثابتة و واحدة و تتكون من فترات متعددة  تتغير فيها األجرة. 
و بموجب ما ذكر أعاله سيتم وضع عقد إجارة واحد فيه بند ينص على تغير األجرة بعد فترة بموجب مؤشر البنك 

المركزي.
بالنسبة إلى عقود اإلجارة السابقة ال مانع من تغيير األجرة من قبل صحار اإلسالمي للفترة القادمة بما أن تغيير 

األجرة تم ذكره في القوائم الخارجية و المراسالت الجانبية و هي تعتبر من موجب العقد عند جمهور العلماء.
بعد اطالع أعضاء الهيئة على محضر االجتماع المرسل لهم بتاريخ 3 أبريل ٢٠١٧، أضاف فضيلة الدكتور مدثر بعض 

النقاط فيما يخص عقد اإلجارة و طلب اضافتها لمحضر االجتماع بما أنها نوقشت مسبقا و هي كاآلتي:

االطالع والموافقة على سياسة إدارة مخاطراالئتمان. 
اطلعت الهيئة على سياسة إدارة مخاطر االئتمان و تم االعتماد عليها.

االطالع والموافقة على سياسة إدارة مخاطر التقييم الذاتي و سياسة إدارة فقدان البيانات.
اطلعت الهيئة على سياسة إدارة مخاطر التقييم الذاتي و سياسة إدارة فقدان البيانات و تم االعتماد عليهما.

االطالع والموافقة على سياسة إدارة مخاطر السوق لصحار اإلسالمي
اطلعت الهيئة على سياسة إدارة المخاطر السوق و تم االعتماد عليها 

االطالع والموافقة على طلب إجارة الخدمات لغرض إعداد التقرير االستراتيجي.  
اطلعت الهيئة على هذا الطلب مسبقا و تمت الموافقة عليه. 

االطالع و الموافقة على سياسات صحار اإلسالمي في المجاالت التالية: 
سياسة اإلفصاح 

تطوير المنتج
إدارة التحصيل

إدارة الديون المتعثرة 
اطلعت الهيئة على السياسات المذكورة أعاله و تم االعتماد عليها.
االطالع و المناقشة على معدل الربح و الخسارة لصحار اإلسالمي

اقترحت  هيئة الرقابة الشرعية أنه ينبغي على البنك المركزي العماني أن ينظم برنامج التدريبي أو المؤتمر مرة أو 
مرتين في العام لكافة الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية اإلسالمية للحضور من أجل اإليفاء بهذه القانون 

بطريقة مقبولة و منظمة 

تقرير هيئة الرقابة الشرعية 
قائمة الفتاوي التي تم إصدارها خالل الفترة ٢017 )تابع(

 الموافقات المرجع رقم

االطالع و المناقشة على معدل الربح و الخسارة لصحار اإلسالمي .الربع الثاني ٢٠١٧ ٢
تم عرض بيانات و إحصاءات معدل الربح و الخسارة لصحار اإلسالمي لنصف السنة األول من العام ٢٠١٧ من قبل 

المديرالتنفيذي لشؤون المالية محمد كاشف، و أشادت الهيئة بالتطور الملحوظ لقطاع البنوك اإلسالمية في عمان 
خصوصا مستوى صحار اإلسالمي و تمنت الهيئة المزيد من التقدم و االزدهار لصحار اإلسالمي، باإلضافة إلى 
ذلك تمت مناقشة موضوع الطلب من البنك المركزي بإعفاء البنوك اإلسالمية من دفع ضريبة )VAT( المفروضة 

على المعامالت التجارية المتضمنة للبيع و الشراء:
 قال رئيس الهيئة الشرعية بأن البنوك اإلسالمية و التجارية يجب أن تعامل بنفس المعيار سواء كان القرار بدفع 

ضريبة)VAT( أو االعفاء، و تفضل رئيس الهيئة أيضا برغبته في اطالع أعضاء الهيئة على توجيهاته لحكومة 
كازاخستان.

طالب نائب رئيس الهيئة باالطالع على تفاصيل دفع الضريبة المذكورة أعاله حسب نوع المنتج.
 )VAT( ذكر الشيخ فهد الخليلي بأنه سيشارك أعضاء الهيئة بدراسة حديثة عن ضريبة

في نهاية النقاش أكد محمد كاشف بأنه سيعرض المستجدات في الموضوع في االجتماع القادم للهيئة.
االطالع على نسب توزيع األرباح المحققة من وعاء المضاربة على المودعين و المساهمين لشهر مارس و أبريل و 
مايو و يونيو لعام ٢٠١٧م . والتي أعدتها اإلدارة المعنية في صحار اإلسالمي والمعتمدة من أعضاء الهيئة خالل 

الفترة السابقة لالجتماع.
اطلعت الهيئة على نسب توزيع األرباح المحققة من وعاء المضاربة على المودعين و المساهمين لشهر مارس 

و أبريل و مايو و يونيو لعام ٢٠١٧ و أكدت أنها وزعت حسب إرشادات هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية لصحار 
اإلسالمي .

االطالع والتصديق على تقارير التدقيق الشرعي على العمليات المنفذة في صحار اإلسالمي من )٢٠١٧/٠١/٠١ 
إلى ٢٠١٧/٠3/3١( و المعدة من قبل المراجع الشرعي الداخلي و مساعده و المعتمدة من أعضاء هيئة الرقابة 

الشرعية
لقد أرسلت هذه التقارير قبل االجتماع إلى رئيس الهيئة الشرعية وبقية األعضاء ، و أبدى الجميع موافقته و ارتياحه 

لما ظهر فيها من حرص صحار اإلسالمي على االلتزام بأحكام الشريعة و قرارات الهيئة كما أثنت الهيئة على إدارة 
صحار اإلسالمي و فريق التدقيق و تمنت لهم مزيدا من التوفيق. 

االطالع و التصديق على حساب توفير الجوائز لصحار اإلسالمي.
تحفظ نائب رئيس الهيئة الدكتور مدثر صديقي على التصديق على حساب توفير الجوائز و قال إن وعد المصرف 

للعميل باحتمالية حصوله على جوائز كلما ساهم بمبلغ أكثر في حساب المضاربة يشبه حسابات جوائزالحظ.
في حين أوضح رئيس الهيئة الدكتور حسين بأنه كلما زاد سهم مشاركة العميل في حساب المضاربة زادت فرصة 

حصوله على الجائزة ألن حساب المضاربة يتكون من عدة عمالء )مضاربين(وهذا النوع من الجوائز مطبق في 
المصارف اإلسالمية العالمية و مصرح من AAOFI حيث أن قيمة الجوائز ال تحتسب من صافي أرباح المضاربة، و 

إنما تحتسب من أموال البنك.
اتفقت الهيئة على الرجوع إلى الفتوى الصادرة من الهيئة العليا للرقابة الشرعية للبنك المركزي العماني و مناقشة 

هذا الموضوع بعد االطالع على نص الفتوى في االجتماع القادم، و طلب رئيس الهيئة من المراجع الشرعي 
الداخلي بان يرسل للهيئة التوجيهات الصادرة حديثا من AAOFI  بهذا الخصوص.

الموافقة على االستثمار في صكوك الحكومة العمانية.
اطلعت الهيئة على قرار االستثمار في الصكوك الحكومية العمانية الذي تمت الموافقة عليه مسبقا و أقرته.

مناقشة المنشورين الذين أصدرهما البنك المركزي العماني في االستحواذ على التمويل باستخدام البيع و إعادة 
التاجير.

في انتظار الرد من البنك المركزي العماني على رسالة صحار اإلسالمي بهذا الخصوص، و سيتم مناقشة 
الموضوع في االجتماع المقبل.

االطالع و الموافقة على الفتوى الصادرة من هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية بخصوص تكاليف التمويل السكني.
اطلعت الهيئة على الفتوى الصادرة مسبقا بخصوص تكاليف التمويل السكني و أقرتها.
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التصديق على محضر االجتماع الثاني لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لصحار اإلسالمي للعام ٢٠١٧ م والمنعقد الربع الثالث لعام ٢٠١٧ 3
في يوم األحد ١4 من شوال ١438هـ الموافق ٠9 يوليو ٢٠١٧ م ،بمقر بنك صحار في مدينة مسقط، سلطنة 

عمان.  
اطلعت الهيئة على محضر االجتماع الثاني لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لصحار اإلسالمي لعام ٢٠١٧م ، و 

اعتمدته.
االطالع و المناقشة على معدل الربح  لصحار اإلسالمي .

تم عرض بيانات و إحصاءات معدل الربح  لصحار اإلسالمي لربع السنة الثالث من العام ٢٠١٧ من قبل 
المديرالتنفيذي لشؤون المالية محمد كاشف حيث أكد بأن معدل نمو صحار اإلسالمي يفوق معدل نمو قطاع 

الصيرفة اإلسالمية في عمان، ثم أضاف الفاضل سالم المسكري نائب المدير العام و رئيس صحار اإلسالمي 
بأن مجلس اإلدارة أثنى على نتائج صحار اإلسالمي و سرعة نموه و ألمح عن إمكانية ارتقاء صحار اإلسالمي كبنك 
إسالمي منفصل في المستقبل القريب.  و أشادت الهيئة بالتطور الملحوظ لقطاع البنوك اإلسالمية في عمان 
خصوصا مستوى صحار اإلسالمي و تمنت الهيئة المزيد من التقدم و االزدهار لصحار اإلسالمي، باإلضافة إلى 
ذلك تمت مراجعة موضوع الطلب من البنك المركزي بإعفاء البنوك اإلسالمية من دفع ضريبة )VAT( المفروضة 

على المعامالت التجارية المتضمنة للبيع و الشراء و الذي تمت مناقشته في االجتماع السابق للهيئة :
أكد محمد كاشف بأنه تم اعفاء البنوك اإلسالمية من دفع ضريبة )VAT( المفروضة على المعامالت التجارية 

المتضمنة للبيع و الشراء.
و طالب نائب رئيس الهيئة باالطالع على التعميم الصادر من البنك المركزي بهذا الخصوص، و أكد محمد كاشف 

بأنه لم يصدر تعميم بهذا الخصوص من البنك المركزي حتى اآلن. 

االطالع على نسب توزيع األرباح المحققة من وعاء المضاربة على المودعين و المساهمين لشهر يوليو و 
أغسطس و سبتمبر لعام ٢٠١٧م . والتي أعدتها اإلدارة المعنية في صحار اإلسالمي والمعتمدة من أعضاء الهيئة 

خالل الفترة السابقة لالجتماع.
اطلعت الهيئة على نسب توزيع األرباح المحققة من وعاء المضاربة على المودعين و المساهمين لشهر يوليو 

و أغسطس و سبتمبر لعام ٢٠١٧ و أكدت أنها وزعت حسب إرشادات هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية لصحار 
اإلسالمي .

االطالع والتصديق على تقارير التدقيق الشرعي على العمليات المنفذة في صحار اإلسالمي من )٢٠١٧/٠٧/٠١ 
إلى ٢٠١٧/٠9/3٠( و المعدة من قبل وحدة التدقيق الشرعي و المعتمدة من أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وهي:

تقرير التدقيق الشرعي على معامالت مرابحة السيارات )ربع سنوي(
تقرير التدقيق الشرعي على معامالت التمويل المنزلي )ربع سنوي(

تقرير التدقيق الشرعي على معامالت الخزينة )ربع سنوي(
تقرير التدقيق الشرعي على معامالت التمويل التجاري لمرابحة السيارات )ربع سنوي(

تقرير التدقيق الشرعي على معامالت تمويل البناء )ربع سنوي(
تقرير التدقيق الشرعي على معامالت التجارة الخارجية )نصف سنوي(

 تم االطالع مسبقا على هذه التقاريرمن قبل رئيس الهيئة الشرعية وبقية األعضاء وذلك عن طريق ارسالها بالبريد 
االلكتروني، و أبدى الجميع موافقته و ارتياحه لما ظهر فيها من حرص صحار اإلسالمي على االلتزام بأحكام 

الشريعة و قرارات الهيئة، و أضاف المدقق الشرعي الداخلي بأن مدققي البنك المركزي أكدوا على ضرورة إدراج 
نتائج التدقيق في التقرير الربع سنوي و التقرير النهائي و وافق رئيس الهيئة و نائب الرئيس على هذا االقتراح و 

أكدوا أنها ستكون اضافة جيدة للتقرير.
االطالع و الموافقة على تقرير االلتزام الشرعي -  النظام األساسي المصرفي.

تم اطالع أعضاء الهيئة مسبقا على هذا التقرير عن طريق البريد االلكتروني، وأبدى األعضاء ارتياحهم من التقرير و 
التغييرات التي جرت على النظام األساسي المصرفي لصحار اإلسالمي، و تمت الموافقة عليه.

مناقشة المنشورين الذين أصدرهما البنك المركزي العماني في االستحواذ على التمويل باستخدام البيع و إعادة 
التاجير و الوكالة باالستثمار. 

أوضح فريق صحار اإلسالمي بأنه لم يتم أستالم أي رد من البنك المركزي العماني بخصوص االستحواذ على 
التمويل باستخدام البيع و إعادة التاجير و الوكالة باالستثمار، و طلبت الهيئة بإخطارها فور وصول أي رد أو تعميم 

بهذا الخصوص.
مناقشة نية صحار االإسالمي في طرح البطاقات التالية:

- بطاقات مسبقة الدفع 
 - بطاقات االئتمان 

- بطاقات ذات تصميم الخاص للنساء و األطفال و لرجال األعمال.
وافقت الهيئة على هذا المقترح و أكدت أنها خطوة جيدة لصحار اإلسالمي لتنوع المنتجات، و اقترح رئيس الهيئة 

بإضافة الجوائز للحسابات المرتبطة أيضا.
مناقشة برامج التدريب ألعضاء هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية .

على ضوء طلب مدققي البنك المركزي من صحار اإلسالمي بإعداد برنامج سنوي لتدريب هيئة الرقابة الشرعية 
تمت مناقشة الموضوع مع أعضاء الهيئة و تفضل بعض األعضاء بطرح اقتراحاتهم كما يلي:

اقترح نائب رئيس الهيئة على ضرورة تنوع البرامج التدريبية و إتاحة الفرصة ألعضاء الهيئة باختيار البرامج المطروحة 
في أماكن إقامتهم لضمان مرونة البرنامج و مالءمته لجداول أعمال األعضاء.

وافق رئيس الهيئة على اقتراح نائب الرئيس و ضم صوته إليه و أضاف بأن أحد البنوك اإلسالمية في ماليزيا طرح 
اقتراحا مشابها على البنك المركزي الماليزي و تمت الموافقة على أن يتم التصديق على أي دورة أو ورشة عمل أو 

مؤتمر يحضره أعضاء هيئة الرقابة الشرعية خالل السنة و يدرج ضمن البرنامج التدريبي السنوي، و كان من ضمن 
اقتراحاته أيضا أن يجتمع أعضاء الهيئة مرة واحدة سنويا لتبادل الخبرات المتنوعة و المتخصصة في مجاالت مختلفة 

و المستجدات في قطاع الصيرفة اإلسالمية و أن يعتبر هذا جزء من خطة التدريب السنوية.
طلب عضو هيئة الرقابة الشرعية  فهد الخليلي من صحار اإلسالمي بتحديد الميزانية المقترحة للبرنامج التدريبي 

السنوي للهيئة و ذلك لتسهيل عملية اختيار الدورات و الورش ضمن حدود الميزانية.
أكد المراجع الشرعي الداخلي بأن إدارة صحار اإلسالمي ستدرس مقترحاتهم بخصوص البرنامج التدريبي السنوي و 

ستطلع أعضاء الهيئة على قراراتها بهذا الصدد.  
و اختتم رئيس الهيئة االجتماع بحمد الله و الثناء عليه، و الدعاء للحضور و لصحار اإلسالمي بالتوفيق و التقدم.

تقرير هيئة الرقابة الشرعية 
قائمة الفتاوي التي تم إصدارها خالل الفترة ٢017 )تابع(

 الموافقات المرجع رقم

عرض معدل الربح للربع الرابع لصحار اإلسالمي لعام ٢٠١٧.الربع الرابع ٢٠١٧ 4
تم عرض بيانات و إحصاءات معدل الربح  لصحار اإلسالمي للربع الرابع من العام ٢٠١٧ من قبل المديرالتنفيذي 

لشؤون المالية محمد كاشف حيث أكد بأن معدل نمو صحار اإلسالمي يفوق معدل نمو قطاع الصيرفة اإلسالمية 
في عمان، و حقق البنك أهدافه  قبل شهر من انتهاء السنة و ذلك بفضل نمو األرباح التي حققها البنك مما زاد 

من حجم حصة صحار اإلسالمي في السوق و قاعدة زبائنه. و أضاف المديرالتنفيذي لشؤون المالية محمد كاشف 
بخصوص ضريبة )VAT( أنه لن يتم تطبيقها في عمان في شهر يناير ٢٠١8 وأن النسخة االولى من التشريعات ال 

زالت تحت المناقشة في وزارة التجارة و الصناعة،واكد محمد كاشف بأنه تم اعفاء البنوك اإلسالمية من دفع ضريبة 
)VAT( المفروضة على المعامالت التجارية المتضمنة للبيع و الشراء. ثم أضاف الفاضل سالم المسكري نائب المدير 
العام و رئيس صحار اإلسالمي بأن أرباح صحار األسالمي الفعلية قد وصلت إلى مليون ريال والتي تتضمن رسوم 
النافذة اإلسالمية التي يدفعها صحار اإلسالمي مقابل الخدمات الذي يوفرها بنك صحار بالتالي فإن صافي أرباح 
صحاراإلسالمي 634  ألف . اقترح الشيخ فهد الخليلي بضرورة اإلعالن عن األرباح كاملة بدون خصم المبلغ المذكور 
للخدمات مما يعكس األداء الحقيقي للبنك. ثم استفسر الدكتور مدثر إن كانت هناك أي حسابات متعثرة لدى صحار 

أإلسالمي؟ فأكد الفاضل سالم المسكري نائب المدير العام و رئيس صحار اإلسالمي بأن هناك حالة او حالتان و 
في المقابل لدينا األصول و الضمانات التي تغطي االلتزامات المتعثرة.

التصديق على محضر االجتماع الثالث لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لصحار اإلسالمي للعام ٢٠١٧ م والمنعقد في 
يوم الخميس ١4 من محرم ١439هـ الموافق ٠5 من أكتوبر ٢٠١٧ م ،بمقر بنك صحار في مدينة مسقط، سلطنة 

عمان
اطلعت الهيئة على محضر االجتماع الثالث لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لصحار اإلسالمي لعام ٢٠١٧م ، و 

اعتمدته.
االطالع و الموافقه على الخطة العامة المقترحة للتدقيق الشرعي الدوري على معامالت صحار اإلسالمي خالل 

العام ٢٠١8. 
اطلعت الهيئة على الخطة العامة المقترحة للتدقيق الشرعي الدوري على معامالت صحار اإلسالمي خالل العام 

٢٠١8 ، واعتمدته.
االطالع و الموافقة على خطة التدريب لموظفي صحار اإلسالمي خالل العام ٢٠١8 

اطلعت الهيئة على خطة التدريب لموظفي صحار اإلسالمي خالل العام ٢٠١8 ، واعتمدتها.
االطالع و التوقيع على تقريرأعمال صحار اإلسالمي خالل عام ٢٠١٧ 

اطلعت الهيئة على تقرير أعمال صحار اإلسالمي خالل علم ٢٠١٧ ، و اعتمدته.
االطالع على مقترح إدارة النسب - توزيع األرباح المحققة من وعاء المضاربة على المودعين و المساهمين لشهر 

أكتوبر و نوفمبر لعام ٢٠١٧م. التي أعدتها اإلدارة المعنية في صحار اإلسالمي والمعتمدة من أعضاء الهيئة خالل 
الفترة السابقة لالجتماع.

اطلعت الهيئة على نسب توزيع األرباح المحققة من وعاء المضاربة على المودعين و المساهمين لشهر أكتوبر و 
نوفمبر لعام ٢٠١٧ و أكدت أنها وزعت حسب إرشادات هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية لصحار اإلسالمي .

االطالع والتصديق على تقارير التدقيق الشرعي على العمليات المنفذة في صحار اإلسالمي عن الفترة من 
)٢٠١٧/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٧/٠9/3٠( و المعدة من قبل دائرة التدقيق الشرعي وهي:

تقرير التدقيق الشرعي على معامالت مرابحة السيارات )ربع سنوي(
تقرير التدقيق الشرعي على معامالت التمويل المنزلي )ربع سنوي(

تقرير التدقيق الشرعي على معامالت الخزينة )ربع سنوي(
تقرير التدقيق الشرعي على معامالت التمويل التجاري لمرابحة السيارات )ربع سنوي(

تقرير التدقيق الشرعي على معامالت تمويل البناء )ربع سنوي( 

 تم االطالع مسبقا على هذه التقاريرمن قبل رئيس الهيئة الشرعية وبقية األعضاء وذلك عن طريق ارسالها بالبريد 
االلكتروني، و أبدى الجميع موافقته و ارتياحه لما ظهر فيها من حرص صحار اإلسالمي على االلتزام بأحكام 

الشريعة و قرارات الهيئة . 
االطالع و الموافقة على سياسة بطاقات الدفع المسبق وبطاقات الخصم المباشر

تم اطالع أعضاء الهيئة مسبقا على هذه السياسة عن طريق البريد االلكتروني، و تمت الموافقة عليه من قبل 
جميع األعضاء ما عدا شيخ عزان العامري الذي طلب ترجمتها بالعربية.

االطالع و الموافقة على سياسة الحساب الجامد و األرصدة غير المطالب بها. 
اطلعت الهيئة على سياسة الحساب الجامد و األرصدة غير المطالب بها ، واعتمدته، و أشاد الدكتور مدثر صديقي 
بالتعميم الصادر عن البنك المركزي بخصوص األرصدة الجامدة و أكد بأن سياسة صحار اإلسالمي بهذا الخصوص 

تعكس قوانين البنك المركزي.
االطالع و الموافقة على سياسة الوكالة باالستثمار و عقدها.

سلط الدكتور مدثر الضوء على المخاطر التجارية المحتملة من استخدام الوكالة كمنتج للتمويل ، وأكد المدقق 
الشرعي الداخلي بأنه ستتم استشارة قسم الشؤوون القانونية في العقود المتعلقة بالوكالة قبل طرح المنتج 

في السوق.
مناقشة المنشورين الذين أصدرهما البنك المركزي العماني في االستحواذ على التمويل باستخدام البيع و إعادة 

التاجير و الوكالة باالستثمار. 
تم مراجعة المنشورين من قبل أعضاء الهيئة ، حيث استفسرالشيخ فهد الخليلي عن كيفية االستحواذ على 

التمويل باستخدام البيع و إعادة التاجير وما هي أسباب نقل العمالء التزاماتهم بين البنوك. 
فكان رد اإلستاذ سالم المسكري بوجود عدة أسباب منها االختالف في نسب األرباح ، االختالف في  الخدمات 

التي يوفرها البنك و أخيرا نقل التمويل من بنك تجاري إلى بنك إسالمي.
وتساءل الشيخ عزان إن كان صحار اإلسالمي يضيف أي قيمة ربحية على قيمة  دين المرابحة  عند نقلها من بنك 

إسالمي آخر إلى صحاراإلسالمي ، فأكد المراجع الشرعي الداخلي أنه ال تضاف أي قيمة ربحية على أي دين مرابحة 
منقول من البنوك األخرى.

تقرير هيئة الرقابة الشرعية 
قائمة الفتاوي التي تم إصدارها خالل الفترة ٢017 )تابع(



سهولة
 خدماتنا المصرفية 

أكثر سهولة ألجلك أنت.

البـيــانــات المـالـيــة

ُصحار اإلسالمي



صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

بيان المركز المالي كما في
٣1 ديسمبر ٢017 

٢٠١6
دوالر أمريكي 

باآلالف

٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف
إيضاح

٢017
ريال عماني 

باآلالف

٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

  األصول 

15.٢٢٢١٧.١١٠ب ١نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية44.44٢٣9.5٣8

7.98٢١4.٢٢٠ب ٢مستحق من بنوك ومؤسسات مالية36.935٢0.7٣٢

1٢.٢50٧.888ب 3مديونيات المرابحة  488٣1.818.٢٠

54.٢٢844.8٧9ب 4اإلجارة المنتهية بالتمليك ١١6.569140.85٢

41.000٢٠.٢66ب 5استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك639106.494.5٢

٣7.444٢٢.53٢ب 6المشاركة المتناقصة ٢57.58.5٢597

15.804١٠.٠٢4ب ٧استثمارات أوراق مالية ٠3641.049.٢6

1.097١.٢94ب 8ممتلكات ومعدات وتركيبات 849.3.36١٢

1.71٣١.556ب 9أصول أخرى٠4١4.450.4

186.740١39.٧69إجمالي األصول٠36485.0٣9.363

  االلتزامات  

108.461٧3.١4٢ب ١٠ودائع وكالة١89.9٧9٢81.717

19.8٣6١3.٠5٠ب ١١ودائع عمالء وحسابات أخرى33.89651.5٢٢

957١.١93ب ١٢التزامات أخرى485.٠99٢.3

1٢9.٢548٧.385إجمالي االلتزامات ٢٢6.9٧4٣٣5.7٢4

٣4.46734.٢١8ب ١3حقوق المالك لحملة حسابات االستثمار88.8٧889.5٢5

  حقوق المالك   

٢1.000١٧.٠٠٠ب ١4 )أ(رأس المال المخصص ١5554.545.44

١34 1٣4ب ١4 )ب(احتياطي قانوني348٣48 

988 988 ب ١4 )ج(احتياطي عام566.566٢.٢ 

44 897 أرباح محتجزه / )خسائر متراكمة(١١5٢.٣٣1

٢٣.019١8.١66إجمالي حقوق المالك4٧.١8459.790

إجمالي االلتزامات وحقوق المالك لحملة حسابات ٠36485.0٣9.363
186.740١39.٧69االستثمار وحقوق المالك 

٢6.٢٢9١6.436ب ١5.١إلتزامات عرضية 69٠68.1٢8.4٢

6.٣41٢٠.443ب ١5.٢إلتزامات ٠9916.470.53

اعتمد مجلس اإلدارة البيانات المالية وصرح بإصدارها بتاريخ ٢9 يناير/ كانون الثاني ٢٠١8 ووقعها بالنيابة عنهم كل من:

نائب رئيس مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة   

اإليضاحات المرفقة من أ١ إلى د8 تكّون جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية                                          صفحة ٢ من 4٢
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صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

بيان الدخل الشامل
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢017 

اإليضاحات المرفقة من أ١ إلى د8 تكّون جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية                                          صفحة 3 من 4٢  

٢٠١6
دوالر أمريكي 

باآلالف

٢017
دوالر أمريكي 

إيضاحباآلالف

٢017
ريال عماني 

باآلالف

٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

1.99٢١,63٠ج ١إيرادات من أنشطة التمويل المشترك ومديونيات٢345.174,4

)4٠٠()٣9٢(ج 3عائدات على حملة حسابات استثمار غير مقيدة )1.018()١,٠39(

1.600١,٢3٠الحصة من اإليرادات )كمضارب ورب المال(١954.156,3

4.549٢,٢83ج ١إيرادات أنشطة التمويل الممولة ذاتيًا 5,93٠11.816

68٣4٧5ج ٢إيرادات من أنشطة االستثمار الممولة ذاتيا١,٢341.774

6.8٣٢3,988إيرادات من تمويل واستثمارات ومديونيات 35917.746,١٠

)١,3٠٠()٣.059(ج 3أرباح على المستحقات بموجب عقود الوكالة )7.945()3,3٧٧(

٣.77٣٢,688صافي ايرادات من أنشطة التمويل واالستثمار6,98٢9.801

476434ج 4إيرادات أخرى٢٣6.١,١٢٧1

٣0٢١4٠صافي ربح صرف عملة أجنبية364785 

4.5513,٢6٢إجمالي اإليرادات8,4٧311.8٢٢

)١,354()1.547(تكاليف الموظفين)4.018()3,5١٧(

)635()985(ج 5مصروفات تشغيل أخرى)558.٢()649,١(

)٢85()٢8٢(ب8االستهالك)7٣٣()٧4١(

)٢,٢٧4()٢.814(إجمالي المصروفات)٣09،7()5,9٠٧(

1.7٣7988ربح التشغيل5664.51٣,٢

)3١5()6٣6(ب 4 صافي مخصص انخفاض قيمة على أساس المحفظة)1،65٢()8١8(

)١٠()98(صافي مخصص انخفاض قيمة على أساس محدد)٢55()٢6(

1.00٣663الربح وإجمالي االيرادات  الشاملة للسنة قبل الضريبة606.١,٧٢٢٢

-)150(الضريبة المخصصة من المكتب الرئيسي)٣90(-

85٣633صافي ربح السنة بعد خصم الضريبة١.٧٢٢٢.٢16

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

بيان التغيرات في حقوق المالك
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢017

إيضاح

رأس المال 
المعين

ريال عماني 
باآلالف

احتياطي 
قانوني

ريال عماني 
باآلالف

احتياطي عام
ريال عماني 

باآلالف

أرباح محتجزة
)خسائر متراكمة( 

ريال عماني 
باآلالف

المجموع
ريال عماني 

باآلالف

17.0001٣49884418.166ب 14الرصيد كما في ١ يناير٢٠١٧

4.000- --4.000 مخصص خالل العام

85٣85٣ ---الربح وإجمالي الدخل الشامل للسنة

٢1.0001٣4988897٢٣.019الرصيد كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧

إيضاح

رأس المال 
المعين

دوالر أمريكي 
باآلالف

احتياطي 
قانوني

دوالر أمريكي 
باآلالف

احتياطي
عام

دوالر أمريكي 
باآلالف

أرباح محتجزة
)خسائر متراكمة( 

دوالر أمريكي 
باآلالف

المجموع
دوالر أمريكي 

باآلالف

٢.56611547.184 ٣48 44.155ب 14الرصيد كما في ١ يناير٢٠١٧

10.٣90-- -10.٣90مخصص خالل العام

٢.٢16٢.٢16---الربح وإجمالي الدخل الشامل للسنة

٢.566٢.٣٣159.790 ٣48 54.545الرصيد كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧

إيضاح 

رأس المال 
المخصص

ريال عماني 
باآلالف

احتياطي 
قانوني

ريال عماني 
باآلالف

احتياطي عام
ريال عماني 

باآلالف

خسائر
متراكمة 

ريال عماني 
باآلالف

المجموع
ريال عماني 

باآلالف

١٢.5٠3)6١9(١٢.٠٠٠١34988ب ١4الرصيد كما في ١ يناير٢٠١6 

5.٠٠٠- --5.٠٠٠ مخصص خالل العام

663663 ---الربح وإجمالي الدخل الشامل للسنة

١٧.٠٠٠١3498844١8.١66الرصيد كما في 3١ ديسمبر ٢٠١6

إيضاح 

رأس المال 
المخصص

دوالر أمريكي 
باآلالف

احتياطي 
قانوني

دوالر أمريكي 
باآلالف

احتياطي
عام

دوالر أمريكي 
باآلالف

خسائر 
متراكمة 

دوالر أمريكي 
باآلالف

المجموع
دوالر أمريكي 

باآلالف

3٢.4٧6)١.6٠٧(٢.566 348 3١.١69ب ١4الرصيد كما في ١ يناير٢٠١6

١٢.986 -- -١٢.986مخصص خالل العام

١.٧٢٢١.٧٢٢---الربح وإجمالي الدخل الشامل للسنة

٢.566١١54٧.١84 348 44.١55الرصيد كما في 3١ ديسمبر ٢٠١6

اإليضاحات المرفقة من أ١ إلى د8 تكّون جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية                                          صفحة 4 من 4٢
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صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

بيان التدفقات النقدية 
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢017 

٢٠١6
دوالر أمريكي

باآلالف

٢017
دوالر أمريكي

باآلالف

٢017
ريال عماني

باآلالف

٢٠١6
ريال عماني

باآلالف

التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التشغيل 

85٣663صافي ربح السنة ١.٧٢٢٢.٢16

تسويات لـ:

٢85 ٢8٢ االستهالك ٧4٠7٣٣

7٣43٢5صافي خسارة انخفاض القيمة على أصول التمويل8441.906

-18ربح من إعادة تقييم استثمارات47-

)45٧()614( إيرادات من االستثمارات)1.595()١.١8٧(

1,٢748١6ربح التشغيل قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل٢.١١9٣.٣06

التغيرات في أصول والتزامات التشغيل

)٢.359()4.540(مديونيات المرابحة)11.79٢()١٢٧.6(

)5.٧58()9.5٣6(اإلجارة المنتهية بالتمليك)٢4.769()١4.956(

)١5.53٢()٢0.95٣(استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك)54.4٢٣()343.4٠(

)5.345()15.06٢(المشاركة المتناقصة)٣9.1٢٢()١3.883(

57.٣٢04٢.١3٧ودائع وكالة١٠9.44٧148.88٣

)6.8٧5(6.786ودائع عمالء وحسابات أخرى17.6٢6)85٧.١٧(

)38٢()157(أصول أخرى)408()99٢(

)639()٢٣6(التزامات أخرى)614()66٠.١(

14.8956.٠63صافي النقد من )المستخدم في( أنشطة التشغيل٧48٣8.687.١5

التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار

)١88()85(حيازة أصول ثابتة)٢٢1()488(

59046٠ربح من االستثمارات١.١951.5٣5

-)5.775(الحصول على االستثمارات)15.000(-

٢٧٢)5.٢70(صافي النقد من )المستخدم في( أنشطة االستثمار)686.1٣(٧٠٧

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

٢49٧.395التغيرات في حساب استثمار غير مقيد ٢٠8647.١9

5.٠٠٠ 4.000رأس المال المخصص ٣90.98٧10.١٢ 

4.٢49١٢.395صافي النقد من أنشطة التمويل3٢.١9511.0٣7

1٣.875١8.٧3٠صافي الزيادة )النقص( في النقد وما في يماثل النقد48.65٠٣6.0٣8

)9.4٠١(9.٣٢9النقد وما يماثل النقد في بداية العام٢٣٢.٢4)٢4.4١8(

٢٣.٢049.3٢9النقد وما يماثل النقد في 3١ ديسمبر٢70.٢3٢60.٢4

ممثال في:

15.٢٢٢١٧.١١٠نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية44.44٢٣9.5٣8

7.98٢١4.٢٢٠مستحق من بنوك ومؤسسات مالية36.935٢0.7٣٢

)٢٢.٠٠١(-ودائع وكالة من البنوك-)5٧.١45( 

٢4.٢3٢60.٢70٢٣.٢049.3٢9

التأسيس والشكل القانوني واألنشطة الرئيسية أ1  
يمارس بنك صحار ش.م.ع.ع )المركز الرئيسي( وفقًا لترخيص الصيرفة اإلسالمية الصادر عن البنك المركزي العماني بتاريخ 3٠ 
الشريعة اإلسالمية تحت اسم  لقواعد ومبادئ  األخرى وفقًا  المالية  المتاجرة  الصيرفة اإلسالمية وأنشطة  أعمال  أبريل ٢٠١3 
»صحار اإلسالمي« )النافذة(. وتقع على عاتق مجلس الرقابة الشرعية التابع للبنك ضمان التزام النافذة بقواعد الشريعة ومبادئها 
في معامالتها وأنشطتها. وكما هو مطلوب وفقًا للبندين 3-5-١-٢ و 3-5-١-3 من المادة ١- بعنوان “متطلبات الترخيص” لإلطار 
التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية )»اإلطار«( الصادر عن البنك المركزي العماني، خصص المكتب الرئيسي ٢١ مليون ريال 

عماني  )راجع اإليضاح –ب ١4 )ا(( لنافذة الصيرفة اإلسالمية واحتسابه كرأس مال مخصص. 

ودائع  للنافذة في قبول  الرئيسية  األنشطة  وتتمثل  الصيرفة اإلسالمية.  كاملة من خدمات ومنتجات  النافذة مجموعة  تقدم 
العمالء المتوافقة مع الشريعة وتقديم تمويل متوافق مع الشريعة بناًء على المرابحة والمضاربة والمشاركة واإلجارة والسالم 

وتقديم خدمات صيرفة تجارية وأنشطة استثمارية أخرى مسموح بها وفقًا لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية. 

أساس اإلعداد أ٢ 
فقرة االلتزام أ٢-1 

المالية  المالية الصادرة عن منظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات  للنافذة وفقًا لمعايير المحاسبة  المالية  تم إعداد القوائم 
اإلسالمية )المنظمة( وقواعد الشريعة اإلسالمية ومبادئها كما يحددها مجلس الرقابة الشرعية التابع للنافذة واإلطار التنظيمي 
للمؤسسات  والتدقيق  المحاسبة  منظمة  لمتطلبات  وفقًا  العماني.  المركزي  البنك  عن  الصادر  اإلسالمية  للصيرفة  والرقابي 
المالية اإلسالمية، 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 الحقًا 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 ١-5-١-٢ و 
١-5-١-4 من المادة ٢ بعنوان »التزامات وحوكمة عامة« لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية الصادر عن البنك المركزي 

العماني. 

أساس القياس أ٢-٢ 

تم  المالية والتي  المشتقة وإستثمار األوراق  المالية  التاريخية فيما عدا األدوات  التكلفة  لمبدأ  المالية وفقًا  القوائم  إعداد  تم 
قياسها بالقيمة العادلة.  تم عرض هذه القوائم المالية بالريال الُعماني وهو العملة التنفيذية للنافذة وبالدوالر األمريكي أيضًا 
تسهياًل لقراء القوائم المالية. تم تحويل المبالغ بالدوالر األمريكي المعروضة في هذه القوائم المالية من مبالغ بالريال الُعماني 
بسعر صرف يعادل ١ دوالر أمريكي = ٠.385 ريال ُعماني. تم تقريب جميع المعلومات المالية المعروضة بالريال الُعماني والدوالر 

األمريكي إلى أقرب ألف.

استخدام التقديرات واالجتهادات أ٢-٣ 

المبالغ  للنافذة، قد يتطلب من اإلدارة استخدام اجتهادات وإجراء تقديرات في تحديد  المحاسبية  في إطار تطبيق السياسات 
المدرجة في القوائم المالية. ستؤثر هذه التقديرات واالفتراضات على مبالغ األصول وااللتزامات وافصاحات االلتزامات العرضية 

حيث أن هذه التقديرات والتفسيرات ستؤثر على الدخل والمصروفات والمخصصات والتغير في القيمة العادلة كذلك. 

المحاسبية  التقديرات  على  تعديالت  إدراج  وسيتم  منتظم.  أساس  على  بها  المتعلقة  واالفتراضات  التقديرات  مراجعة  تتم 
في الفترة التي يتم فيها التعديل وأية فترات مستقبلية يكون التعديل مؤثرًا عليها.  يتمثل االستخدام الجوهري لالجتهادات 

والتقديرات فيما يلي:

مخصصات انخفاض القيمة مقابل عقود التمويل مع العمالء

تراجع النافذة عقود التمويل الخاصة بها بتاريخ كل تقرير لتقييم ما إذا كان يجب تسجيل انخفاض القيمة في القوائم المالية. 
عند  المستقبلية  النقدية  للتدفقات  والوقت  المبالغ  تقدير  في  اإلدارة  قبل  من  اجتهاد  إجراء  يستلزم  الخصوص،  وجه  وعلى 
تحديد مستوى المخصص 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 المخصصات.

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢017
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صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(
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السياسات المحاسبية الجوهرية أ٣ 
السياسات المحاسبية الهامة المطبقة عند إعداد القوائم المالية مبينة أدناه:

النقد وما يماثل النقد أ٣-1 

يتمثل النقد وما يماثل النقد من نقد بالصندوق وأرصدة لدى البنك المركزي وإيداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية ذات 
فترات استحقاق تصل لثالثة أشهر ناقصًا اقتراضات لدى البنوك والمؤسسات المالية والتي تستحق خالل ثالثة أشهر وأرصدة 

مقيدة.

المعامالت بالعملة األجنبية أ٣-٢ 

يتم تحويل المعامالت بالعملة األجنبية إلى العملة التنفيذية بأسعار الصرف الفورية السائدة في تاريخ المعاملة. يتم تحويل 
األصول وااللتزامات المالية المسجلة بالعمالت األجنبية بتاريخ التقرير إلى العملة التنفيذية وفقا ألسعار الصرف الفورية السائدة 
في تاريخ المعاملة. أرباح أو خسائر العمالت األجنبية على البنود النقدية هي الفرق بين التكلفة المهلكة بالعملة التنفيذية في 
المحولة بسعر  بالعمالت األجنبية  المهلكة  الفترة والتكلفة  الفعلي والمدفوعات خالل  بالربح  الفترة والتي تتم تسويتها  بداية 
الصرف الفوري في نهاية الفترة. األصول وااللتزامات غير المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة يتم تحويلها بسعر الصرف 

السائد بتاريخ المعاملة.

االستثمارات أ٣-٣ 

التصنيف

أدوات الدين هي استثمارات لها شروط توفر دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد لألرباح ورأس المال. 

أدوات األسهم هي استثمارات ال تظهر خصائص أدوات الدين وتتضمن أدوات تظهر فائدة متبقية في أصول كيان بعد خصم 
كافة التزاماته.  

تصنف االستثمارات في أدوات الدين إلى الفئتين التاليتين: 

بالتكلفة المهلكة   )١

بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل   )٢

تصنف أدوات الدين وتقاس بالتكلفة المهلكة إذا تمت إدارة األداة فقط على أساس العائد التعاقدي أو أن األداة غير محتفظ بها 
للمتاجرة ولم يتم تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.

تتضمن أدوات الدين والتي تصنف وتقاس بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل استثمارات محتفظ بها للمتاجرة أو مخصصة 
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.

في البداية، يمكن فقط تصنيف أدوات الدين التي تدار على أساس العائد التعاقدي بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل إذا 
استبعدت عدم تطابق محاسبي والذي سينشأ من قياس األصول أو االلتزامات أو ادراج األرباح أو الخسائر عليها على أسس 

مختلفة.

تصنف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية إلى الفئتين التاليتين: 

بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل    )١

بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية   )٢

تتضمن أدوات األسهم والتي تصنف وتقاس بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل استثمارات محتفظ بها للمتاجرة أو مخصصة 
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.

يتم تصنيف استثمار كمحتفظ به للمتاجرة إذا تمت حيازته أو أنشئ أساسًا بغرض إنتاج أرباح من تقلبات قصيرة األجل في هامش 
األسعار أو المتداولين. يصنف أي استثمار يشكل جزءًا من المحفظة حيث يوجد نمط فعلي لتحقيق أرباح قصيرة األجل »كمحتفظ 

به للمتاجرة« كذلك.

أساس اإلعداد )تابع( أ٢ 
استخدام التقديرات واالجتهادات )تابع( أ٢-٣ 

وباإلضافة إلى المخصصات المعينة مقابل عقود تمويل جوهرية فردية، تقوم النافذة كذلك بتكوين مخصصات جماعية النخفاض 
القيمة ضد المخاطر والتي على الرغم من أنه لم يتم تحديدها بأنها تتطلب مخصصا معينا، إال أن بها مخاطر كبيرة لتعثر السداد 
عند منحها في األصل. ويأخذ هذا في االعتبار عوامل مثل تدهور في مخاطر الدولة والصناعة والتقادم التكنولوجي والضعف 

التنظيمي المحدد أو انخفاض في التدفقات النقدية.

تصنيف االستثمارات

تقرر اإلدارة عند حيازة استثمار ما إذا كان يجب تصنيفه بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل أو بالقيمة العادلة من خالل حقوق 
الملكية أو بالتكلفة المهلكة.

السيولة

تدير النافذة السيولة الخاصة بها من خالل اعتبار فترات استحقاق أصولها والتزاماتها الموضحة في افصاحات مخاطر السيولة 
في االيضاح د٢-٢. ويتطلب هذا القيام باجتهاد عند تحديد فترات استحقاق األصول وااللتزامات بدون فترات استحقاق معينة.

المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة أ٢-4 

لقد تم إعداد هذه البيانات المالية بإستخدام السياسات المحاسبية، التي تتماشى مع تلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية 
للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٧. 

معايير صدرت لكن ليس ساري المفعول

إن المعايير الصادرة  عن منظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية اإلسالمية )المنظمة(   خالل الفترة والتي قد تؤثر على 
البيانات المالية “للنافذة اإلسالمية«هي كما يلي:

معيار المحاسبة المالية رقم:  ٣0  انخفاض القيمة وخسائر اإلئتمان واإللتزامات الباهظة

في نوفمبر ٢٠١٧، أصدرت منظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية اإلسالمية )المنظمة(   معيار المحاسبة المالية رقم: 
3٠ – إنخفاض القيمة وخسائر اإلئتمان واإللتزامات الباهظة-   و يحل  هذا المعيار محل معيار المحاسبة المالية السابق رقم :  ١١ 

“مخصصات وإحتياطيات” والذي سيكون ساري المفعول للفترات المالية  من ١ يناير ٢٠٢٠، مع السماح بالتطبيق المبكر. 

ومع ذلك، أصدر البنك المركزي العماني خالل السنة تعميم  “ب أم ١١49” بتاريخ ١3 أبريل ٢٠١٧ والذي يحكم تطبيق  المعيار 
النوافذ اإلسالمية   / البنوك  البنوك، والذي ينطبق أيضًا على  التقارير المالية رقم 9 »األدوات المالية« لجميع  الدولي إلعداد 
الخاضعة ألية تعليمات محددة من قبل البنك المركزي للمنشآت المصرفية اإلسالمية حول المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

رقم 9، كلما يتم إصدار التعليمات.

قامت “النافذة” بتقييم األثر المحتمل بالتطبيق المبدئي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم: 9  ومن المتوقع أن يؤثر 
التقدير المبدئي على إجمالي حقوق ملكية المالك بنسبة X - X% كما في ١ يناير ٢٠١8.   هذا أمر مبدئي ألنه لم يتم اإلنتهاء 
من جميع األعمال اإلنتقالية. إن األثر الفعلي بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم: 9 بتاريخ ١ يناير ٢٠١8 قد يتغير 

وفقًا لذلك.
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تتضمن استثمارات أدوات األسهم المخصصة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل استثمارات تدار وتقيم داخليًا لألداء على 
أساس القيمة العادلة.

عند اإلدراج المبدئي، تجري النافذة اختيارًا ال رجعة فيه لتخصيص أدوات معينة غير المخصصة بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
الدخل لتصنف كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية.

اإلدراج وإلغاء اإلدراج

تدرج استثمارات األوراق المالية بتاريخ المتاجرة وهو التاريخ الذي تتعاقد به النافذة لشراء أو بيع األصل وهو التاريخ الذي تصبح 
به النافذة طرفًا في الشروط التعاقدية لألداة. يلغى إدراج استثمارات األوراق المالية عندما ينتهي الحق في استالم التدفقات 

النقدية من األصول المالية أو قامت النافذة بتحويل جوهري لكافة مخاطر وعوائد الملكية.

القياس

اإلدراج المبدئي
تدرج استثمارات األوراق المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة زائدا تكاليف المعاملة باستثناء تكاليف المعاملة المتكبدة لحيازة استثمارات 

بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل والتي تحمل على قائمة الدخل.

اإلدراج الالحق
يتم إعادة قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير وتدرج أرباح أو خسائر 

إعادة القياس الناتجة في قائمة الدخل في الفترة التي تنشأ بها.

بعد اإلدراج المبدئي، فإن االستثمارات المصنفة بالتكلفة المهلكة تقاس بالتكلفة المهلكة باستخدام طريقة الربح الفعلي، ناقصًا 
أو انخفاض قيمة  إلغاء االدراج  الخسائر من عملية االهالك والناتجة عن  أو  القيمة. وتدرج كافة األرباح  أي مخصص النخفاض 

استثمارات في قائمة الدخل.

يعاد قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة تقرير وتدرج األرباح أو الخسائر 
الناتجة عن تغير القيمة العادلة لالستثمارات في قائمة التغيرات في حقوق الملكية للمالكين وتعرض في احتياطي قيمة عادلة 
منفصل ضمن حقوق الملكية. عندما تباع أو تنخفض قيمة أو تجمع أو تستبعد االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل 
حقوق الملكية، يتم تحويل األرباح أو الخسائر المتراكمة المدرجة سابقًا في قائمة التغيرات في حقوق الملكية إلى قائمة الدخل.

تدرج االستثمارات التي ليس لها سعر سوق مدرج أو ال يمكن تحديد طرق مالئمة أخرى يمكن منها استخراج قياس يعتمد عليه 
للقيمة العادلة عندما تكون على أساس مستمر بالتكلفة ناقصًا مخصص انخفاض القيمة )إن وجد(.

مبادئ القياس

قياس التكلفة المهلكة
التكلفة المهلكة لألصل أو االلتزام المالي هي المبلغ الذي يتم به قياس األصل أو االلتزام المالي عند اإلدراج المبدئي ناقصًا 
المبلغ  بين  الفعلي ألي فرق  الربح  باستخدام طريقة  المتراكم  أو مخصومًا منه االهالك  إليه  الرأسمالية ومضافًا  المدفوعات 
كافة  الفعلي  الربح  معدل  احتسابات  تتضمن  القيمة.  في  لالنخفاض  تخفيض  أي  ناقصًا  المستحق  والمبلغ  المدرج  المبدئي 

الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزءا ال يتجزأ من معدل الربح الفعلي.

السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع( أ٣ 
االستثمارات )تابع( أ٣-٣ 

مبادئ القياس )تابع(

قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة اعتيادية بين مشاركين في السوق 

في تاريخ القياس.

يتم تقييم االستثمارات المدرجة حسب السوق باستخدام سعر السوق لألداة في نهاية يوم العمل كما في تاريخ التقرير. بالنسبة 
لالستثمارات التي ال يوجد لها سعر سوقي مدرج يتم تحديد تقدير معقول بالرجوع إلى القيمة الحالية بالسوق ألداة أخرى مماثلة 

أو تستند إلى تقييم التدفقات النقدية المخصومة بمعدل الربح الحالي لعقود ذات شروط مماثلة وخصائص المخاطر.

أصول التمويل أ٣-4 

تتمثل أصول التمويل في تمويل متوافق مع الشريعة تقدمه النافذة بدفعات ثابتة أو قابلة للتحديد. وتتضمن التمويل المقدم 
من خالل المرابحة والمضاربة والمشاركة والمساومة واإلجارة واالستصناع وطرق أخرى للتمويل المالي. تدرج أصول التمويل 

بالتكلفة المهلكة، ناقصًا مخصصات انخفاض القيمة )إن وجدت(. 

المرابحة 
مديونيات المرابحة هي مبيعات بشروط مؤجلة. ترتب النافذة معاملة مرابحة عن طريق شراء سلعة )تمثل موضوع المرابحة( 
وبيعها للمرابح )المستفيد( بهامش ربح زيادة عن التكلفة. ويتم سداد سعر المبيعات )التكلفة مضافًا إليها هامش الربح( بأقساط 
من قبل المرابح خالل فترة متفق عليها.  وتدرج مديونيات المرابحة بالصافي من األرباح المؤجلة ومخصص انخفاض القيمة )إن 

وجد(. يعد أي وعد يقوم به مرابح محتمل التزامًا.

المضاربة 
تدرج المضاربة بالقيمة العادلة للسعر المقدم ناقصًا أي انخفاض في القيمة.

تعد المضاربة نوعًا من الشراكة بين العمل ورأس المال حيث تساهم النافذة برأس مال.  ويقاس رأس مال المضاربة الذي تقدمه 
النافذة في البداية عينيًا )إذا كان غير نقدي( بالقيمة العادلة لألصول. إذا نتج عن تقييم األصول فرق بين القيمة العادلة والقيمة 

الدفترية، يدرج الفرق كأرباح أو خسائر للنافذة.

في حال لحقت خسارة أو ضرر برأس مال المضاربة قبل بدء العمل دون أي سوء تصرف أو إهمال من قبل المضارب، يتم خصم 
هذه الخسائر من رأس مال المضاربة وتعامل كخسارة للنافذة. وفي حالة اإلنهاء أو التصفية، يدرج المبلغ غير المدفوع من قبل 

المضارب كمديونية مستحقة من المضارب.

المشاركة
تمثل عقود المشاركة شراكًة بين النافذة والعميل حيث يساهم كل طرف برأس مال مساٍو أو بنسبة مختلفة إلنشاء مشروع 
جديد أو حصة في مشروع حالي وحيث يصبح كل طرف مالكًا لرأس المال على أساس نهائي أو متناقص وله حصة من األرباح 
أو الخسائر. تدرج هذه بالقيمة العادلة للمقابل المدفوع، ناقصًا 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 
لألصول الثابتة )مثل المنزل أو األرض أو المصنع أو اآلالت( مع عمالئها وترتبط باتفاقية دفع أرباح الستغالل مشاركة النافذة 

من قبل العميل.
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اإلجارة المنتهية بالتمليك 
تدرج مبدئيًا بالتكلفة متضمنًة التكاليف األولية المباشرة. اإلجارة المنتهية بالتملك هي إيجار حيث ينقل سند الملكية القانوني 

لألصل المؤجر إلى المستأجر في نهاية اإلجارة )فترة اإليجار( شريطة أن تتم تسوية كافة أقساط اإلجارة.

يحمل االستهالك على أصول اإلجارة المنتهية بالتمليك بمعدالت محتسبة لشطب تكلفة كل أصل على مدار فترة اإليجار. 

تتمثل مديونيات إيرادات اإلجارة باإليجارات المعلقة في نهاية العام ناقصًا مخصص للمبالغ المشكوك في تحصيلها.  تصنف 
مديونيات إيرادات اإلجارة ضمن أصول أخرى. 

استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك
االستصناع الذي تتبعه إجارة منتهية بالتمليك هو منتج لتمويل اإلنشاءات يتم فيه تطوير العقارات بموجب عقد »استصناع« بين 
العميل والبنك. يقوم البنك بتطوير العقار وبعد االنتهاء من األعمال اإلنشائية يتم تأجير العقار للعميل بموجب عقد إجارة منتهية 

بالتمليك. ويدفع العميل اإليجارات مسبقا أثناء أعمال اإلنشاء.

السلم
في عقد السلم يدفع المشتري مقدمًا لكمية ونوع محددين يتم تسليمها في تاريخ محدد بسعر فوري متفق عليه. ينطبق السلم 
على وجه الخصوص على مشتريات زراعية موسمية ويمكن استخدامه كوسيلة لتمويل اإلنتاج. يدفع السعر بتاريخ العقد ولكن 
التسليم سيتم في المستقبل والذي سيمكن المتعهد من بيع المخرجات للنافذة بسعر محدد مسبقًا. وعلى الرغم من ذلك، يجب 
تحديد كافة مواصفات ونوعيات وكميات السلعة في وقت البيع لتجنب أي غموض قد يتسبب في حدوث نزاع. باإلضافة إلى 
ذلك، يجب االتفاق على تاريخ ووقت التسليم ولكن يمكن تغييره بموافقة مشتركة من الطرفين. تدرج عقود السلم في التاريخ 

الذي تنشأ به وتدرج بالتكلفة، ناقصًا مخصصات انخفاض القيمة، إن وجدت. 

المشاركة المتناقصة
في تمويل المشاركة المتناقصة، يدخل البنك في المشاركة على أساس شركة الملك لتمويل حصه متفق عليها من األصول 
الثابتة )مثل منزل أو أرض، مصنع أو المكائن( مع عمالئه ويدخل في اتفاق دفع أرباح الفترة لالستفادة من حصة مشاركة البنك 

من قبل العميل.

الممتلكات والمعدات والتركيبات أ٣-5 

يتم قياس بنود الممتلكات والمعدات والتركيبات بالتكلفة التاريخية ناقصًا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة. 
تتضمن التكلفة التاريخية المصروفات التي تنسب بصفة مباشرة إلى اقتناء األصل. يتم احتساب االستهالك بطريقة القسط 
اإلنتاجية  األعمار  الحرة.  بالملكية  األرض  باستثناء  والتركيبات،  والمعدات  للممتلكات  المقدر  اإلنتاجي  العمر  مدى  على  الثابت 

المقدرة للفترة الحالية على النحو التالي:

سنوات
5سيارات

6-٧أثاث وتركيبات
6-٧معدات المكتب

١٠برمجيات حاسب آلي

تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية لألصول وتعدل، متى ما كان ذلك مالئما، في كل تاريخ تقرير. 

تخفض القيمة الدفترية لألصل مباشرة إلى قيمته القابلة لالسترداد إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أكبر من القيمة القابلة 
لالسترداد المقدرة.

تحدد أرباح وخسائر االستبعادات بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية والمدرجة ضمن »إيرادات تشغيل أخرى« في قائمة 
الدخل.

السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع( أ٣ 
الممتلكات والمعدات والتركيبات )تابع( أ٣-5 

تدرج التكاليف الالحقة ضمن القيمة الدفترية لألصل أو تدرج كأصل منفصل، كما هو مناسب، فقط عندما يكون من المحتمل 
أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المصاحبة للبند إلى النافذة ويمكن تقدير تكلفة البند بشكل يعتمد عليه.  تستبعد 
القيمة الدفترية للقطعة المستبدلة. وتم تحميل كافة اإلصالحات وأعمال الصيانة األخرى على قائمة الدخل خالل الفترة المالية 

التي تتكبد فيها.

الضريبة أ٣-6  

تم تقديم اإلقرار الضريبي للبنك وهو في مرحلة إجراء الربط، وال يتعين على النافذة تقديم إقرار منفصل حول أنشطة أعمال 
الصيرفة اإلسالمية. خالل السنة بدأ المكتب الرئيسي القيام بتخصيص ضريبة بمعدل ثابت بنسبة ١5% من ربح “النافذة”. يتم 

االعتراف باألصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة فقط على مستوى المركز الرئيسي.

منافع الموظفين أ٣-7 

مكافآت نهاية الخدمة 
تدرج مساهمات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين العمانيين وفقًا ألحكام قانون التأمينات االجتماعية لعام ١99١.

تم تكوين مخصص لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين غير العمانيين وفقًا ألحكام قانون العمل الُعماني لعام ٢٠٠3 وتعديالته 
ويعتمد على معدالت المكافآت الحالية والسنوات المتراكمة للخدمة بتاريخ قائمة المركز المالي. تدرج مستحقات اإلجازة السنوية 
وبدل تذاكر السفر عند استحقاقها للموظفين حتى تاريخ التقرير. تدرج هذه المستحقات في االلتزامات الجارية، في حين يتم 

اإلفصاح عن تلك التي تتعلق بمكافآت نهاية الخدمة كالتزاٍم غير جاٍر.

تدرج المساهمات لخطة تقاعد ذات مساهمات محددة والتأمين ضد اصابات العمل للموظفين الُعمانيين وفقا لقانون التأمينات 
االجتماعية بسلطنة ُعمان لعام ١99١ ويتم إدراجها كمصروف في قائمة الدخل الشامل عند تكبدها.

المنافع قصيرة األجل
يتم قياس االلتزامات عن المنافع قصيرة األجل في األساس بدون خصم ويتم تحميلها على المصروف عند تقديم الخدمة ذات 

الصلة.

التزام حالي أو استداللي لدفع هذا المبلغ نتيجة لخدمات  يتم إدراج مخصص للمبلغ المتوقع دفعه عندما يوجد على النافذة 
سابقة مقدمة من جانب الموظف ومن الممكن قياس االلتزام بصورة موثوق بها.

خسائر انخفاض القيمة على التمويل والمديونيات أ٣-8 

تتبع النافذة توجيهات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والبنك المركزي العماني في تقييم انخفاض القيمة مقابل القروض 
غير المسددة. تراجع النافذة محافظ األصول الخاصة بها لتقييم انخفاض القيمة على أساس شهري. وعند تحديد ما إذا كان يجب 
تسجيل خسارة انخفاض القيمة في قائمة الدخل، تجري النافذة اجتهادات حول ما إذا كانت هناك بيانات قابلة للمالحظة تدل 
على انخفاض القيمة يتبعه انخفاض كبير في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من محفظة القروض قبل أن يتم تحديد 
تغير عكسي في وضع دفعات  إلى وجود  للمالحظة تشير  بيانات قابلة  الدليل  المحفظة.  وقد يتضمن هذا  االنخفاض في 
االقتراضات و/ أو الظروف االقتصادية الوطنية أو المحلية التي ترتبط بالنقص في األصول. تستخدم اإلدارة تقديرات مبنية 
على تاريخ الخسائر ألصول بخصائص مخاطر ائتمان ودليل موضوعي مشابه لتلك في المحفظة عند جدولة تدفقاتها النقدية 
دوري  بشكل  المستقبلية  النقدية  التدفقات  ووقت  مبلغ  لتقدير  المستخدمة  واالفتراضات  الطريقة  مراجعة  تتم  المستقبلية. 
لتقليل الفروق بين تقديرات الخسائر وتاريخ الخسائر الفعلية. بالنسبة للتمويل والمديونية الهامة بشكل فردي والتي انخفضت 
قيمتها، تعتبر خسائر انخفاض القيمة الالزمة بناًء على تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية. يتم تقييم التمويل والمديونيات 
الجوهرية بشكل فردي والتي لم تنخفض قيمتها وكافة التمويل والمديونيات الجوهرية بشكل فردي بشكل جماعي باألخذ في 
االعتبار الخبرة التاريخية والبيانات القابلة للمالحظة على أساس المحفظة في مجموعة أصول ذات خصائص مخاطر متشابهة 
لتحديد ما إذا كان من الالزم تكوين خسارة انخفاض القيمة بشكل جماعي. عند تحديد خسائر انخفاض القيمة بشكل جماعي، 
تأخذ النافذة عدة عوامل في االعتبار من ضمنها جودة االئتمان وتركز المخاطر ومستويات تجاوز موعد االستحقاق وأداء القطاع 

والضمانة المتوفرة وظروف االقتصاد الكلي. 
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السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع( أ٣ 
الحسابات الجارية للعمالء أ٣-9 

تدرج األرصدة 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.

حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار غير المقيدة أ٣-10 

تفرض النافذة رسوم إدارة )رسوم المضارب( على حملة حسابات االستثمار غير المقيدة. من إجمالي الدخل من حسابات االستثمار، 
يتم تخصيص الدخل المخصص لحملة حسابات االستثمار غير المقيدة لهم بعد وضع مخصصات واحتياطيات )احتياطي تسوية 
األرباح 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 وفقًا لشروط وأحكام حسابات االستثمار غير المقيدة.

مستحقات إلى/ من البنوك وودائع وكالة أ٣-11 

تتكون المستحقات إلى/من البنوك والمؤسسات المالية وعمالء من دائنيات ومديونيات الوكالة. تدرج دائنيات الوكالة مبدئيًا 
بالتكلفة كونها القيمة العادلة للمقابل المتبادل. وتدرج الحقًا بالتكلفة المهلكة، ناقصًا المبالغ المسددة.

إدراج اإليرادات أ٣-1٢ 

المرابحة
التوزيع إلى تاريخ انتهاء  أرباح المضاربة المعامالت للفترة من تاريخ  تدرج األرباح من المرابحة على أساس االستحقاق. تشمل 

المرابحة. 

المضاربة
تدرج إيرادات تمويل المضاربة عندما ينشأ الحق في استالم الدفعات أو عند التوزيع من قبل المضارب. وتحمل الخسائر على 

قائمة الدخل عند اإلعالن 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 حصته في رأس مال المشاركة.

إن األرباح من تمويالت المشاركة المتناقصة يتم إدراجها على أساس اإلستحقاق المحاسبي.

أرباح الصكوك
تدرج األرباح على الصكوك على أساس االستحقاق. عندما يتم شراء صكوك بأقساط أو بالخصم وتصنف بالتكلفة المهلكة، تهلك 

هذه األقساط/ الخصومات على فترة االستحقاق المتبقية باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي.

اإلجارة
تدرج إيرادات اإلجارة على أساس نسبة من الوقت على مدار فترة اإلجارة بالصافي من االستهالك واالنخفاض في القيمة. 

تستثنى اإليرادات المتعلقة بحسابات إجارة منتهية بالتملك غير منتجة وأقساط إجارة تتخطى 9٠ يومًا من قائمة الدخل.

استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك
يتم تسجيل اإليرادات من االستصناع الذي تتبعه إجارة منتهية بالتمليك عند استالم اإليجارات.

السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع( أ٣ 
إدراج اإليرادات )تابع( أ٣-1٢ 

إيرادات الرسوم والعموالت
يتم إدراج إيرادات الرسوم والعموالت والتي تشكل جزءًا ال يتجزأ من معدل الربح الحقيقي لألصل المالي المدرج بالتكلفة المهلكة 
ويّضمن في قياس معدل الربح الحقيقي لألصل المالي. تدرج إيرادات الرسوم والعموالت ورسوم خدمة الحسابات وعموالت 

المبيعات وأتعاب اإلدارة وعموالت المبيعات ورسوم الترتيبات والقروض المشتركة عند أداء الخدمات ذات الصلة.

حصة النافذة من إيرادات حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار )رب المال والمضارب(
تخصص اإليرادات بالتناسب بين حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار والمساهمين على أساس استثماراتهم قبل تخصيص 
رسوم المضارب. تتكبد حصة النافذة كمضارب إلدارة حقوق حملة حسابات االستثمار بناًء على شروط وأحكام اتفاقيات المضاربة 

ذات الصلة.     

السلم
تحدد إيرادات السلم باستخدام طريقة نسبة اإلكمال.

إيرادات توزيعات نقدية
يتم إدراج توزيعات األرباح عند نشوء الحق في استالم توزيعات األرباح.

الربح من المبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية

يدرج الربح من المبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية على أساس الوقت على مدار فترة العقد بناًء على المبلغ 
األساسي القائم واألرباح المتفق عليها مع العمالء.  

إدراج اإليرادات أ٣-1٣ 

بعد  المشتركة  االستثمار  حسابات  من  الناتج  الدخل  على  بناًء  االستثمار  حسابات  لحملة  الملكية  حقوق  على  العوائد  تحتسب 
خصم المصروفات المتعلقة بفريق االستثمار »مصروفات المضارب«. تتضمن مصروفات المضارب كافة المصروفات المتكبدة 
من قبل النافذة وتستثنى تكاليف العاملين ومصروفات إدارية أخرى. يخصم »ربح المضارب« للنافذة من حصة المستثمر من 

اإليرادات قبل توزيعها.       

األرباح أو المصروفات التي ال تسمح بها الشريعة أ٣-14 

تدرج النافذة هذه المبالغ في حساب منفصل في الدائنيات األخرى وال يتم تضمينها في إيرادات النافذة. توزع هذه المبالغ على 
الجمعيات الخيرية وفقًا لقرارات مجلس الرقابة الشرعية.

الضمانات المالية أ٣-15 

في سياق األعمال االعتيادية، تمنح النافذة ضمانات مالية تتضمن خطابات اعتماد وضمانات وأوراق القبول.

يتم إدراج الضمانات المالية مبدئيًا في القوائم المالية بالقيمة العادلة كونها عالوة اإلصدار المستلمة في تاريخ منح الضمان 
ويتم إهالك القيمة العادلة المبدئية على مدى عمر الضمان المالي. بعد اإلدراج المبدئي، يتم قياس التزام النافذة بموجب هذا 
الضمان بالمبلغ المهلك أو أفضل تقدير للمصروفات الالزمة لتسوية أي التزام مالي ناشئ في تاريخ التقرير أيهما أعلى. تحدد 

هذه التقديرات بناًء على تاريخ معامالت مشابهة والخسائر السابقة مضافًا إليها اجتهاد اإلدارة.
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السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع( أ٣ 
التزامات عرضية أ٣-16 

لشراء/بيع عمالت  واحد  جانب  بوعد من  يتعلق  فيما  النافذة  والتزامات  ائتمان  العرضية ضمانات وخطابات  االلتزامات  تتضمن 
وأخرى. ال تدرج االلتزامات الطارئة في قائمة المركز المالي ولكن يتم اإلفصاح عنها في اإليضاحات حول القوائم المالية إال إذا 

كانت بعيدة.

أ٣-17   مجلس الرقابة الشرعية

تخضع أنشطة أعمال النافذة إلشراف مجلس الرقابة الشرعية والذي يتكون من أعضاء عينتهم الجمعية العمومية للمساهمين. 

المقاصة أ٣-18 

تتم مقاصة األصول وااللتزامات المالية وعرض صافي المبلغ في قائمة المركز المالي، عندما، وفقط عندما يكون لدى البنك 
حق قانوني في مقاصة المبالغ وأن يكون راغبًا إما في السداد على أساس الصافي أو تحقق األصل 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 اإلفالس للنافذة والطرف المقابل.

الزكاة أ٣-19 

وفقًا للنظام األساسي، تستحق الزكاة على حملة األسهم للنافذة وتعتبر الزكاة على االستثمارات غير المقيدة والحسابات األخرى 
مسؤولية حملة حسابات االستثمار.

المخصصات أ٣-٢0 

يتم إدراج المخصص إذا كان لدى النافذة التزام قانوني أو استداللي جاٍر، كنتيجة لحدث ماٍض، يمكن تقديره بشكل يعتمد عليه 
لاللتزامات  المهلكة  التكلفة  تعادل  المخصصات  االلتزامات.  االقتصادية لسداد  للمنافع  خارجا  تدفقا  يتطلب  أن  المحتمل  ومن 
النقدية المستقبلية بمعدل ما قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق  التدفقات  المستقبلية التي يتم تحديدها بخصم 

الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة بااللتزام.

التمويل المشترك والذاتي  أ٣-٢1 

تم اإلفصاح عن األصول التي تم تمويلها بشكل مشترك من قبل النافذة وحقوق حملة حسابات االستثمار »كتمويل مشترك« 
في القوائم المالية وتم تصنيف األصول التي تم تمويلها فرديًا من قبل النافذة ضمن »تمويل ذاتي«.

أ٣-٢٢ احتياطي معدل االرباح 

إحتياطي معدل األرباح قبل إقتطاع حصة البنك بصفته مضاربًا يتم إستغالله للمحافظه على عائد منافس و مالئم للمستثمرين 
في حال حدوث ظروف غير متوقعة وغير إعتياديه تؤثر على هذا العائد.

أ٣-٢٣ إحتياطي مخاطر االستشمار 

المبلغ المقتطع من قبل البنك من حصة ربح أصحاب حسابات االستثمار المطلقة بعد اقتطاع حصة المضارب من االستثمار، 
من أجل تخفيف آثار مخاطر خسائر االستثمار المستقبلية. حيث أن الشروط واألحكام التي يتم بموجبها االقتطاع واالستخدام من 

احتياطي مخاطر اإلستثمار خاضعة لموافقة هيئة الرقابة الشرعية للبنك.

السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع( أ٣ 
أ٣-٢4  إلغاء لألصول والخصوم المالية

يتم إستبعاد الموجودات المالية )أو عندما يتطلب جزء من الموجودات  أو جزء من مجموعة مماثلة من الموجودات( في الحاالت 
التاليه:

فقدان الحق في تحصيل التدفقات النقديه من الموجودات   •

منافع ومخاطر  كافة  تحويل  )أ(  أما من خالل  البنك   قبل  الموجودات من  النقديه من  التدفقات  تحصيل  الحق في  تحويل   •
الموجودات )ب( القيام تحويل السيطره  على الموجودات واإلحتفاظ بكافة منافع ومخاطر الموجودات م المحدد في العقد  

أو الغالؤه أو إستحقاقه.

هو تحويل مسؤولية مالية عندما تبرأ االلتزام المحدد في العقد، بإلغاء أو انتهاء مدة صالحية

أ٣-٢5    القيمة العادلة لألصول المالية

لالستثمارات في سوق نشطة، يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى أسعار السوق المدرجة.

للصكوك المالية وفي حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط لبعض األدوات الماليه أو عدم وجود أسواق نشطه 
فيتم تقدير قيمتها العادله 

قارنتها بالقيمه السوقية الحالية للصكوك المالية متشابهة جدًا

في حال وجود أدوات ماليه  يتعذر قياس قيمتها  حيث ال يمكن قياس القيمة العادلة الستثمار موثوق بها، أنه في القيمة العادلة 
للنظر في إعطاء أو استهالك التكلفة وأي ضعف في القيمة التي تسجل في بيان الدخل.

لمستحقات المبيعات )المرابحة( يتم تحديد القيمة العادلة في نهاية الفترة المالية بقيمتها ما يعادل النقدية.

أ٣-٢6    القيمة العادلة لألصول غير المالية

وتمثل أسعار السوق القيمة العادلة لألصول غير المالية. في حال لم تتوفر أسعار السوق، أنها تقيم بأخذ متوسط قيمة ثالثة 
تقييمات من األطراف ذوي الخبرة ومصدقة.
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النقدية واألرصدة لدى البنك المركزي ب1 
٢٠١6

دوالر أمريكي 
باآلالف

٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٢017
ريال عماني 

باآلالف

٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

 أرصدة لدى البنك المركزي العماني:

9.50٣١3.٢٢١- حساب جاٍر34.34٠٢4.68٣

4.6673.١98- احتياطي نقدي1٢٢.8.3٠61٢

1.05٢69١النقدية7٣٣.١.٧96٢

44.44٢٣9.5٣815.٢٢٢١٧.١١٠

االحتياطي النقدي لدى البنك المركزي الُعماني ال يمكن سحبه دون موافقة البنك المركزي.

مستحق من بنوك ومؤسسات مالية  ب٢ 
٢٠١6

دوالر أمريكي 
باآلالف

٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٢017
ريال عماني 

باآلالف

٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

٢5.9٧٧-
بالعملة المحلية:

إيداعات وكالة لدى بنوك
بالعملة األجنبية في الخارج:

-١٠.٠٠١

7.7053.85٢إيداعات وكالة لدى بنوك ١٠.٠٠5٢0.01٣

٢7736٧حسابات تحت الطلب953719

7.98٢١4.٢٢٠تمويل ذاتي36.935٢0.7٣٢

مديونيات المرابحة ب٣ 
٢017٢017

تمويل ذاتي
دوالر أمريكي 

باآلالف

تمويل 
مشترك 

دوالر أمريكي 
باآلالف

المجموع
دوالر أمريكي 

باآلالف

تمويل ذاتي
ريال عماني

باآلالف

تمويل 
مشترك

ريال عماني 
باآلالف

المجموع
ريال عماني

باآلالف

14.٢75-14.٢75القيمة الدفترية٣7.078-٣7.078

 )1.705(- )1.705(الربح المؤجل)4.4٢9(-)4.4٢9(

1٢.570-1٢.570صافي القيمة الدفترية649.٣٢-649.٣٢

)574(
)٢57(

-
-

)574(
)٢57(

مخصص انخفاض في القيمة- عام
مخصص انخفاض في القيمة- محدد

)٢٢1(
)99(-

)٢٢1(
)99(

٣1.818-٣1.8181٢.٢50-1٢.٢50

مديونيات المرابحة  المتعثرة اعتبارا من 3١ ديسمبر ٢٠١6 بلغت ٧4 ألف ريال عماني )٢٠١5: ال شيء(

٢٠١6٢٠١6

تمويل ذاتي
دوالر أمريكي 

باآلالف

تمويل 
مشترك

دوالر أمريكي 
باآلالف

المجموع
دوالر أمريكي 

باآلالف

تمويل ذاتي
ريال عماني

باآلالف

تمويل 
مشترك

ريال عماني 
باآلالف

المجموع
ريال عماني

باآلالف
8.96٠-8.96٠القيمة الدفترية٢٧3.٢3-٢٧3.٢3

 )93٠(- )93٠(الربح المؤجل)4١6.٢(-)4١6.٢(

8.٠3٠-8.٠3٠صافي القيمة الدفترية85٧.٢٠-85٧.٢٠

)3١4(
)55(

-
-

)3١4(
مخصص انخفاض في القيمة عام)55(

)١٢١(
)٢١(-

)١٢١(
)٢١(

٢٠.488-٢٠.488٧.888-٧.888

اإلجارة المنتهية بالتمليك   ب4 
٢017٢017

تمويل ذاتي
دوالر أمريكي 

باآلالف

تمويل 
مشترك

دوالر أمريكي 
باآلالف

المجموع
دوالر أمريكي 

باآلالف

تمويل ذاتي
ريال عماني 

باآلالف

تمويل 
مشترك

ريال عماني 
باآلالف

المجموع
ريال عماني 

باآلالف

العقارات

٢6.91٣41.47768.٣90التكلفة69.904107.7٣٢177.6٣6

)1٣.5٢8()8.969()4.559(اإلستهالك المتراكم)٣5.1٣8()٢٣.٢96()11.84٢(

٢٢.٣54٣٢.50854.86٢صافي القيمة الدفترية498.58.06٢84.4٣614٢

)6٢5()409()٢16(مخصص إنخفاض قيمة عام)1.6٢٣()1.06٢()561( 

)٢٣(-)٢٣()9(-)9(

57.4788٣.٣74140.85٢٢٢.1٢9٣٢.09954.٢٢8

بلغت  اإلجارة المنتهية بالتمليك غير المنتجة  كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ مبلغ قدره 9 ألف ريال عماني  ) ٢٠١6: صفر( 

٢٠١6٢٠١6

تمويل ذاتي
دوالر أمريكي 

باآلالف

تمويل 
مشترك

دوالر أمريكي 
باآلالف

المجموع
دوالر أمريكي 

باآلالف

تمويل ذاتي
ريال عماني 

باآلالف

تمويل 
مشترك

ريال عماني 
باآلالف

المجموع
ريال عماني 

باآلالف

العقارات

١9.٠٢535.6٠454.6٢9التكلفة894.4٧8١4١.49.4١69٢

)9.3٠5()6.639()٢.666(اإلستهالك المتراكم)١69.٢4()١٧.٢44()6.9٢5(

١6.359٢8.96545.3٢4صافي القيمة الدفترية٢34١١٧.٧٢5.49١٧5.4٢

)445()٢86()١59(مخصص إنخفاض قيمة عام)١.١56()٧43()4١3( 

١6.٢٠٠٢8.6٧944.8٧9مخصص إنخفاض قيمة محدد4٢.٠٧8٧4.49١١١6.569

ب5        استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك
٢017٢017

تمويل ذاتي
دوالر أمريكي 

باآلالف

تمويل 
مشترك

دوالر أمريكي 
باآلالف

المجموع
دوالر أمريكي 

باآلالف

تمويل ذاتي
ريال عماني 

باآلالف

تمويل 
مشترك

ريال عماني 
باآلالف

المجموع
ريال عماني 

باآلالف

3١.٠5٧١٠.3664١.4٢3القيمة الدفترية80.668٢6.9٢6107.594

)4١١()١٠3()3٠8(مخصص عام)1.068()٢68()800(

)٢9()١٢()١()١١()٣٢()٣(

79.8٣9٢6.655106.4943٠.٧38١٠.٢6٢4١.٠٠٠

بلغ استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك  الذي هو غير منتج  كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ مبلغ قدره ١١ ألف ريال عماني  ) ٢٠١6: 
صفر(

٢٠١6٢٠١6

تمويل ذاتي
دوالر أمريكي 

باآلالف

تمويل 
مشترك

دوالر أمريكي 
باآلالف

المجموع
دوالر أمريكي 

باآلالف

تمويل ذاتي
ريال عماني 

باآلالف

تمويل 
مشترك

ريال عماني 
باآلالف

المجموع
ريال عماني 

باآلالف

١٢.٢١١8.٢59٢٠.4٧٠القيمة الدفترية١69.45٢53.3١.٧١٧٢١

)٢٠4()83()١٢١(مخصص انخفاض القيمة عام)53٠()٢١6()3١4(

3١.4٠3٢١.٢365٢.639١٢.٠9٠8.١٧6٢٠.٢66
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199 198

ب 6    المشاركة المتناقصة
٢017٢017

تمويل ذاتي
دوالر أمريكي 

باآلالف

تمويل 
مشترك

دوالر أمريكي 
باآلالف

المجموع
دوالر أمريكي 

باآلالف

تمويل ذاتي
ريال عماني 

باآلالف

تمويل 
مشترك

ريال عماني 
باآلالف

المجموع
ريال عماني 

باآلالف

٣5.405٢.417٣7.8٢٢القيمة الدفترية٢٣9.٢7898.91.9616

)٣78()٢4()٣54(مخصص انخفاض القيمة عام)98٢()6٣()919(

91.04٢6.٢1597.٢57٣5.051٢.٣9٣٣7.444

٢٠١6٢٠١6

تمويل ذاتي
دوالر أمريكي 

باآلالف

تمويل 
مشترك

دوالر أمريكي 
باآلالف

المجموع
دوالر أمريكي 

باآلالف

تمويل ذاتي
ريال عماني 

باآلالف

تمويل 
مشترك

ريال عماني 
باآلالف

المجموع
ريال عماني 

باآلالف

١9.863٢.89٧٢٢.٧6٠القيمة الدفترية١١٧.5٢559.59٢٧.5١

)٢٢8()٢9()١99(مخصص انخفاض القيمة عام)59٢()٧5()5١٧(

5١.٠٧5٧.45٠58.5٢5١9.664٢.868٢٢.53٢

استثمارات أوراق مالية ب7  
٢٠١6

دوالر أمريكي 
باآلالف

٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٢017
ريال عماني 

باآلالف

٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

أوراق مالية للديون- صكوك

 ٧.8٧5  7.875 
استثمارات أدوات الدين ذات المعدل الثابت غير المدرجة المصنفة 

 3.٠3٢  ٣.0٣٢ بالتكلفة المطفأة )مضمونة(

4.٢٧519.٣٣5
استثمارات أدوات الدين ذات المعدل الثابت المدرجة المصنفة 

7.444١.646بالتكلفة المطفأة )مضمونة(

١3.8861٣.8٣9
استثمارات أدوات الدين ذات المعدل الثابت غير المدرجة المصنفة 

5.٣٢85.346بالقيمة العادلة )مضمونة(

15.804١٠.٠٢4تمويل ذاتي٠3641.049.٢6

مدة شهادات الصكوك هي 5 أعوام وهي تحمل معدل ربح ثابت بمقدار3% - 5% سنويًا. 

ممتلكات وآالت ومعدات ب 8 
برمجيات حاسب 

آلي
ريال عماني 

باآلالف

األثاث 
والتركيبات

ريال عماني 
باآلالف

معدات 
المكتب

ريال عماني 
باآلالف

السيارات
ريال عماني 

باآلالف

أعمال رأسمالية 
قيد اإلنجاز

ريال عماني 
باآلالف

المجموع
ريال عماني 

باآلالف

التكلفة: 

٢.٢٣0-1.10058544699في ١ يناير ٢٠١٧

6٢85-158-إضافات

1.100600454996٢٢.٣15كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧

االستهالك المتراكم:

)9٣6(-)67()٢٢9()٢87()٣5٣(في ١ يناير ٢٠١٧

)٢8٢(-)15()68()84()115(المحمل للعام

)1.٢18(-)8٢()٢97()٣71()468(كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧

6٣٢٢٢9157176٢1.097صافي القيمة الدفترية في3١  ديسمبر ٢٠١٧

ممتلكات وآالت ومعدات )تابع( ب 8 

برمجيات حاسب 
آلي

دوالر أمريكي 
باآلالف

األثاث 
والتركيبات

دوالر أمريكي 
باآلالف

معدات 
المكتب

دوالر 
أمريكي 
باآلالف

السيارات
دوالر 

أمريكي 
باآلالف

أعمال رأسمالية 
قيد اإلنجاز

دوالر أمريكي 
باآلالف

المجموع
دوالر 

أمريكي 
باآلالف

التكلفة: 

5.79٢-٢.8571.5191.159٢57في ١ يناير ٢٠١٧

161٢٢1--٣9٢1إضافات

٢.8961.5401.159٢571616.01٣في 3١ ديسمبر ٢٠١٧

االستهالك المتراكم:

)٢.4٣1(-)17٣()595()746()917(في ١ يناير ٢٠١٧

)7٣٣(-)٣9()177()٢18()٢99(المحمل للعام

)٣.164(-)٢1٢()77٢()964()1.٢16(كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧

صافي القيمة الدفترية في3١

1.640576٣8745161٢.849 ديسمبر ٢٠١٧

برمجيات حاسب 
آلي

ريال عماني 
باآلالف

األثاث 
والتركيبات

ريال عماني 
باآلالف

معدات 
المكتب

ريال عماني 
باآلالف

السيارات
ريال عماني 

باآلالف

أعمال رأسمالية 
قيد اإلنجاز

ريال عماني 
باآلالف

المجموع
ريال عماني 

باآلالف

التكلفة: 

١.٠5٠48١4٢3864٢.٠44في ١ يناير ٢٠١6

١86)4(5٠١٠4٢3١3إضافات

٢.٢3٠-١.١٠٠58544699كما في 3١ ديسمبر ٢٠١6

االستهالك المتراكم:

)65١(-)49()١6٢()١9٧()٢43(في ١ يناير ٢٠١6

)٢85(-)١8()6٧()9٠()١١٠(المحمل للعام

)936(-)6٧()٢٢9()٢8٧()353(كما في 3١ ديسمبر ٢٠١6

١.٢94-٧4٧٢98٢١٧3٢صافي القيمة الدفترية في3١  ديسمبر ٢٠١6

برمجيات حاسب 
آلي

دوالر أمريكي 
باآلالف

األثاث 
والتركيبات

دوالر أمريكي 
باآلالف

معدات 
المكتب
دوالر 

أمريكي 
باآلالف

السيارات
دوالر 

أمريكي 
باآلالف

أعمال رأسمالية 
قيد اإلنجاز

دوالر أمريكي 
باآلالف

المجموع
دوالر 

أمريكي 
باآلالف

التكلفة: 

٢.٧٢٧١.٢49١.٠99٢٢3١٠5.3٠8في ١ يناير ٢٠١6

484)١٠(١3٠٢٧٠6٠34إضافات

5.٧9٢-٢.85٧١.5١9١.١59٢5٧في 3١ ديسمبر ٢٠١6

االستهالك المتراكم:

)١.69١(-)١٢٧()4٢١()5١٢()63١(في ١ يناير ٢٠١6

)٧4٠(-)46()١٧4()٢34()٢86(المحمل للعام

)٢.43١(-)١٧3()595()٧46()9١٧(كما في 3١ ديسمبر ٢٠١6

صافي القيمة الدفترية في3١

3.36١-١.94٠٧٧356484 ديسمبر ٢٠١6
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٢01 ٢00

أصول أخرى ب 9 
٢٠١6

دوالر أمريكي 
باآلالف

٢017
دوالر أمريكي

باآلالف

٢017
ريال عماني 

باآلالف

٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

٢5٢ 589 أرباح/إيجارات مستحقة القبض6551.5٣0 

338 ٢8٢القابل لالسترداد من المركز الرئيسي8٧87٣٢ 

٢8١٧4دفعه مقدمه مقابل تمويل45٢7٣

814٧9٢أخرى115.٢.٠56٢

4.٠4١4.4501.71٣١.556

ودائع وكالة ب 10 
٢٠١6

دوالر أمريكي 
باآلالف

٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٢017
ريال عماني 

باآلالف

٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

بالعملة المحلية:

٢٢.٠٠١-- بنوك-5٧.١45

84.9444٠.883- شركات و بيع بالتجزئة ١9٠٢٢0.6٣4.١٠6

بالعملة األجنبية:

--- بنوك--

٢٣.517١٠.٢58- شركات و بيع بالتجزئة٢6.64461.08٣

١89.9٧9٢81.717108.461٧3.١4٢

تشتمل الوكالة مستحقة الدفع على تسهيالت متنوعة ذات معدل ربح ثابت يتراوح بين ١.4% إلى 4.9%. يتراوح استحقاق الوكالة 
مستحقة الدفع بين أسبوع واحد و١٢ شهرًا.

حسابات العمالء وحسابات أخرى ب11  
٢٠١6

دوالر أمريكي 
باآلالف

٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٢017
ريال عماني 

باآلالف

٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف
الحسابات حسب الطبيعة:

10.060٧.٧9٧- جارية٢٠.٢5٢٢6.1٣0

9.7765.٢53- هامش٣9٢.١3.644٢5

33.89651.5٢٢19.8٣6١3.٠5٠

التزامات أخرى ب 1٢ 
٢٠١6

دوالر أمريكي 
باآلالف

٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٢017
ريال عماني 

باآلالف

٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

41١٧أرباح/ أتعاب مستحقة الدفع44106

16٣٢66مستحقات الموظفين69١4٢٣

1843٢4مستحق الدفع لشركة تكافل 84٢478

569586مستحقات أخرى ومخصصات ودائنيات5٢٢1.478.١

3.٠99٢.485957 ١.١93

حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار ب1٣ 
٢٠١6

دوالر أمريكي 
باآلالف

٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٢017
ريال عماني 

باآلالف

٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

34.١6633.8١8حسابات ادخار٧43.83988.8٧

3٠١4٠٠حسابات ألجل١.٠39٧8٢

88.8٧889.5٢534.46٧34.٢١8

المقيدة هي أموال يستثمرها العمالء وفق مبدأ المضاربة لتشكيل قاعدة من األموال. تتم  حسابات حملة االستثمارات غير 
إضافة أموال حملة الحسابات االستثمارية إلى أموال البنك بغرض االستثمار دون منح األولوية ألي طرف في أغراض االستثمار 

وتوزيع األرباح.

اإليداعات ألجل هي إيداعات يمكن سحبها دون خسارة رأس المال وفقا لشروط معينة.

حصة المضارب في أرباح استثمارات حقوق الملكية تصل إلى ٧٠% كحد أقصى )٢٠١5: تصل إلى ٧٠%( وفق شروط اتفاقيات 
حملة الحسابات االستثمارية.

خالل السنة، لم تقم النافذة بتحميل أي مصروفات إدارية على القاعدة.

متوسط المعدل المكتسبنطاق معدل المشاركةالمنتج

١.83%١٧ادخار – ريال عماني

٠.6٠%٧ادخار – درهم إماراتي

٠.5٧%٧ادخار – دوالر أمريكي

٠.٧3%١٠لمدة 6 أشهر

١.39%١8لمدة ١٢ شهرا

حقوق المالكين  ب 14 
)أ( رأس المال المخصص

كما هو مطلوب وفقًا للبندين 3-5-١-٢ و 3-5-١-3 من المادة ١- بعنوان “متطلبات الترخيص” لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة 
اإلسالمية، خصص المركز الرئيسي ١٠ مليون ريال عماني إلى النافذة في البداية والتي جمعها المركز الرئيسي من خالل إصدار 
5 مليون ريال عماني( إلى  الرئيسي رأس مال بمقدار 4 مليون ريال عماني )٢٠١6:  المركز  أسهم حق أفضلية. الحقًا خصص 

النافذة.

االحتياطي القانوني )ب( 

القيمة  من   %٢ حدود  في  إضافي  »مبلغ  تخصيص  يمكن   ١9٧4 لعام  الُعماني  التجارية  الشركات  قانون  من   ٧8 للمادة  وفقا 
اإلسمية للسهم لكل سهم كرسوم إصدار. إذا تم إصدار األسهم بقيمة أعلى من القيمة االسمية، يجب إضافة مبلغ الزيادة، 
بعد دعم مصروفات اإلصدار، إما لالحتياطي القانوني أو االحتياطي الخاص الذي سيتم إنشاؤه وفقًا للمادة ١٠6 من القانون«، 
إنشاء  بتحصيله خالل فترة  البنك  المبلغ من متحصالت اإلصداروالتي قامت  زيادة  بتحويل صافي  “النافذة”  وبالتالي قامت 

»النافذة« إلى االحتياطي القانوني. 

االحتياطي العام )ج( 

يمثل هذا االحتياطي األرباح المحتجزة المخصصة من المكتب الرئيسي. 
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صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

٢0٣ ٢0٢

التزامات وارتباطات عرضية ب 15 
ب 15-1  إلتزامات عرضية

تؤدي خطابات االعتماد المستندي والضمانات القائمة إلى ارتباط البنك بالدفع بالنيابة عن عمالء في حالة عجز العميل عن األداء 
بموجب بنود العقد.

٢٠١6
دوالر أمريكي 

باآلالف

٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٢017
ريال عماني 

باآلالف

٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

٢4.71٣١5.6٠٠ضمانات5١964.190.4٠

 836 1.516اعتمادات مستندية9٣8.٢.١٧١٣

4٢.69٠68.1٢8٢6.٢٢9١6.436

ب 15-٢  إرتباطات  

لمقابلة  ائتمان واعتمادات مستندية ضمانات مساندة تم تصميمها  بزيادة  االرتباطات  باالئتمان  المتعلقة  االرتباطات  تتضمن 
العادة تكون  لتقديم قروض وائتمان متجدد. في  التعاقدية  االرتباطات  ائتمان تمثل  لزيادة  االرتباطات  البنك.  متطلبات عمالء 
تنتهي بدون  أن تلك االرتباطات قد  أخرى وهي تتطلب دفع رسوم عنها. حيث  إنهاء  ثابتة أو شروط  انتهاء  لالرتباطات تواريخ 

السحب منها لذا ليس بالضرورة أن يمثل إجمالي مبالغ العقد التزامات التدفق النقدي المستقبلية.

3١ ديسمبر ٢٠١6
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
ريال عماني 

باآلالف

3١ ديسمبر ٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

6.٣41٢٠.443 إرتباطات متعلقة باإلئتمان٠9916.470.53

أطراف ذات عالقة ب 16 
في سياق األعمال االعتيادية، تقوم النافذة بإجراء معامالت مع بعض أعضاء مجلس إدارتها ومساهميها وإدارتها العليا والمركز 
هذه  تتم  هامة.   مصالح  فيها  لهم  يكون  التي  والشركات  الشريعة  مع  التوافق  ومراجع  الشرعية  الرقابة  ومجلس  الرئيسي 

المعامالت على أساس التعامالت التجارية ويتم اعتمادها من قبل إدارة النافذة ومجلس اإلدارة. 

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

٢٠١6
دوالر أمريكي

باآلالف

٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٢017
ريال عماني 

باآلالف

٢٠١6
ريال عماني

باآلالف

3٢٧٧٠التمويل والسلفيات )الرصيد في نهاية السنة(٢.٠٠٠83

١١54٠تمويل وسلفيات مصروفة خالل السنة١٠4٢99

)3٠( )٧5( تمويل وسلفيات مسددة خالل السنة)١95()٧8(

١-الودائع )الرصيد في نهاية السنة(-3 

١.٠44١53ودائع مستلمة خالل السنة39٧٢.٧١٢

)١54()١.٠44( ودائع مدفوعة خالل السنة)٢.٧١٢()4٠٠(

٢843أرباح على تمويالت وسلفيات )خالل السنة(١١٢٧3 

-١ مصروفات أرباح )خالل السنة(3 - 

مكافآت اإلدارة العليا

٢٢٢٢٠9رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل5435٧٧

اتعاب حضور جلسات ومكافآت العضاء مجلس اإلدارة

4443أتعاب حضور جلسات ومكافأت ألعضاء مجلس الرقابة الشرعية١35١١4

معامالت مع المركز الرئيسي

٢-أرباح مدفوعة على اقتراضات وكالة-5

١4٧89أتعاب على خط التزام٢3١38٢

٢٧٠١5٠ إيرادات من عقود الصرف األجنبي 39٠٧٠١

القيمة العادلة لألدوات المالية ب 17  
تعتبر النافذة أن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف اختالفًا جوهريًا عن القيمة الدفترية في كل من تلك التواريخ. كما في 
3١ ديسمبر ٢٠١٧، تم تصنيف كافة األصول المالية للنافذة كأدوات ديون باستثناء االستثمارات في األسهم المبينة في اإليضاح 

“ب”٧ للقوائم المالية. 

تقدير القيم العادلة

يلخص ما يلي الطرق واالفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقدير القيم العادلة لألصول وااللتزامات.

أصول مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة
تتضمن األصول المالية بالتكلفة المهلكة »نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية« و«مستحق من بنوك ومؤسسات مالية ووديعة 
المتناقصة  والمشاركة  بالتمليك”  منتهية  إجارة  تتبعه  و”استصناع  بالتمليك”  منتهية  وإجارة  مرابحة”  و”مديونيات  الوكالة” 
و«أصول أخرى«. تحتسب القيمة العادلة باالستناد إلى التدفقات النقدية المخصومة ألصل المبلغ واألرباح المستقبلية. يتم 
افتراض حدوث السداد في تواريخ السداد التعاقدية، حيثما ينطبق. بالنسبة لألصول 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 الربح 

بمستويات مماثلة للمستويات الحالية، بعد تعديلها بأي فروق في تطلعات معدل الربح.

يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بوضع مخاطر االئتمان وأي مؤشر على االنخفاض في القيمة في االعتبار. 

خصمها  ويتم  المحفظة  أساس  على  متجانسة  أصول  تصنيفات  ألية  المتوقعة  المستقبلية  النقدية  التدفقات  تقدير  يتم 
العادلة المقدرة  القيم  المماثلة. تعكس  الجدد ذوي مالمح االئتمان  المماثلة للمقترضين  الحالية المقدمة لألصول  بالمعدالت 
لألصول التغييرات في مركز االئتمان منذ تاريخ تقديم األصول كما تعكس التغيرات في معدالت الربح في حالة األصول ذات 

معدالت الربح الثابتة. 

االلتزامات المالية بالتكلفة المطفأة )متضمنة ودائع بنكية وودائع عمالء(
تتضمن االلتزامات المالية بالتكلفة المهلكة »مستحق لبنوك ومؤسسات مالية ووديعة وكالة” و”الحسابات الجارية للعمالء” 
و”التزامات أخرى” بالنسبة للودائع تحت الطلب والودائع التي ليس لها فترات استحقاق محددة، يتم اعتبار أن القيمة العادلة 
هي المبلغ المستحق السداد عند الطلب في تاريخ التقرير. تستند القيمة العادلة المقدرة للودائع ذات فترات االستحقاق الثابتة، 
بما في ذلك شهادات اإليداع، على التدفقات النقدية المخصومة باستخدام معدالت الربح المعروضة حاليًا للودائع ذات فترات 

االستحقاق الباقية المماثلة. ال يتم أخذ قيمة العالقات طويلة األجل مع المودعين في االعتبار عند تقدير القيم العادلة.

أدوات مالية أخرى داخل الميزانية العمومية
تعتبر القيم العادلة لكافة األدوات المالية األخرى داخل الميزانية العمومية مقاربة لقيمها الدفترية. 

أدوات مالية خارج الميزانية العمومية
االرتباطات  باالئتمان، والتي تتضمن  المتعلقة  العمومية  الميزانية  خارج  المالية  العادلة لألدوات  للقيمة  إجراء تسويات  يتم  ال 
لتقديم االئتمان واالعتمادات المستندية وخطابات الضمانات سارية المفعول ألن االيرادات المستقبلية المرتبطة بها تعكس 

جوهريًا األتعاب والعموالت التعاقدية المحُملة بالفعل في تاريخ التقرير التفاقيات ذات ائتمان واستحقاق مماثلين.

أصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة
األصول المالية بالقيمة العادلة تتضمن أوراق مالية وعقود صرف عملة أجنبية )متضمنًة عقود المبادلة(. يتم تقييم عقود صرف 
العمالت األجنبية استنادًا إلى أسعار السوق. ويتم إدراج تعديالت القيم السوقية لتلك العقود في القيم الدفترية »لألصول 

األخرى« و«االلتزامات األخرى«

تقيس النافذة القيم العادلة باستخدام التسلسل الهرمي التالي للقيمة العادلة التي تعكس أهمية هذه المدخالت المستخدمة 
إلجراء القياسات:

المستوى ١: أسعار مدرجة )غير معدلة( في األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات المتشابهة. 

المستوى ٢: المدخالت بخالف األسعار المدرجة المضمنة في المستوى ١ والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام بشكل 
مباشر )مثل األسعار( أو غير مباشر )مثل مشتق من األسعار(.

المستوى 3: قياس القيمة العادلة المشتقة من أساليب التقييم متضمنة مدخالت األصول وااللتزامات التي ال تستند إلى 
بيانات السوق الملحوظة )مدخالت غير ملحوظة(.

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧، يوجد لدى النافذة عقود صرف عملة أجنبية مدرجة بالقيمة العادلة. 
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صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
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٢05 ٢04

األدوات المالية المشتقة  ب 18 
المالية  األداة  مشتقة.  مالية  أدوات  تتضمن  التي  المعامالت  أنواع  من  بالعديد  النافذة  ترتبط  االعتيادي  النشاط  إطار  في 
المشتقة هي عقد مالي بين طرفين تعتمد فيه المدفوعات على التحركات في سعر واحد أو أكثر من األدوات المالية أو المعدل 
االستداللي أو المؤشر. تدرج هذه األدوات المشتقة بالقيمة العادلة. القيمة العادلة لألداة المشتقة هي ما يساوي الربح أو 
الخسارة غير المدرجين من المقارنة مع السوق بالنسبة لألداة المشتقة باستخدام األسعار السائدة بالسوق أو أساليب التسعير 
الداخلية.  تدرج األرباح أو الخسائر غير المحققة في قائمة الدخل الشامل. تم وصف األدوات المالية المشتقة المستخدمة من 

جانب النافذة أدناه:

أنواع األدوات المالية المشتقة ب 1-18 

عقود العملة اآلجلة )الوعد( هي اتفاقيات تعاقدية بين األطراف لشراء عملة واحدة مقابل بيع عملة أخرى بسعر محدد يتم سداده 
بتاريخ القيمة اآلجلة/ المستقبلية. إن معدل صرف العملة المستخدم في المعاملة يطلق عليه اسم معدل الصرف اآلجل.

إتاحة فرصة إليداع/  إبرام هذه العقود للتغطية من مخاطر تقلب معدالت صرف العملة وإدارة السيولة بكفاءة من خالل  يتم 
استثمار السيولة الفائضة لدى بنوك أجنبية أو سحب األموال من بنوك أجنبية في حال حدوث نقص في السيولة.  

المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة ألغراض التغطية ب 18-٢ 

كجزء من إدارة أصولها والتزاماتها تقوم النافذة باستخدام األدوات المالية المشتقة في أغراض التغطية بغرض تخفيض تعرضها 
لمخاطر العمالت ومعدالت الفائدة. تحقق تلك التغطية أدوات مالية محددة ومعامالت متوقعة إضافة إلى التغطية االستراتيجية 

ضد جميع مخاطر قائمة المركز المالي.  

كما في ٣1 ديسمبر ٢017

تقديرية
المبالغ

ريال عماني
باآلالف

المبالغ التقديرية حسب الفترة واالستحقاق

1-5 سنوات٣-1٢ شهراخالل ٣ أشهر

ريال عماني
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني
باآلالف

-79.06٣47.041٣٢.0٢٢عقود شراء آجل لعمالت أجنبية

-79.06٣47.041٣٢.0٢٢عقود بيع آجل لعمالت أجنبية

دوالر أمريكي
باآلالف

دوالر أمريكي
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

-٢05.٣581٢٢.1848٣.174عقود شراء آجل لعمالت أجنبية

-٢05.٣581٢٢.1848٣.174عقود بيع آجل لعمالت أجنبية

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١6

تقديرية
المبالغ

ريال عماني
باآلالف

المبالغ التقديرية حسب الفترة واالستحقاق

١-5 سنوات3-١٢ شهراخالل 3 أشهر

ريال عماني
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني
باآلالف

١53.9١499.6٢953.١3٠١.١55عقود شراء آجل لعمالت أجنبية

١53.9١499.6٢953.١3٠١.١55عقود بيع آجل لعمالت أجنبية

دوالر أمريكي
باآلالف

دوالر أمريكي
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

399.٧٧٧٢58.٧٧٧١38.٠٠٠3.٠٠٠عقود شراء آجل لعمالت أجنبية

399.٧٧٧٢58.٧٧٧١38.٠٠٠3.٠٠٠عقود بيع آجل لعمالت أجنبية

الطرف المقابل الرئيسي للعقود اآلجلة هو المركز الرئيسي.  

إيرادات من أنشطة التمويل  ج1 
3١ ديسمبر ٢٠١6

دوالر أمريكي 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
ريال عماني 

باآلالف

3١ ديسمبر ٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

679468المرابحة ١.٢١٧1.764

٣.٢51٢.639اإلجارة المنتهية بالتمليك6.8538.444

1.666535استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك٣٢7.39٠4.١ 

945٢٧١ المشاركة المتناقصة455.٧٠4٢

١٠.١6416.9906.5413.93١

1.99٢١.63٠إيرادات من أصول التمويل المشترك٢345.174.4

4.549٢.٢83إيرادات من أصول التمويل الذاتي 5.93٠11.816 

 ١٠.١6416.9906.5413.93١

إيرادات من أنشطة االستثمار ج٢ 
3١ ديسمبر ٢٠١6

دوالر أمريكي 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
ريال عماني 

باآلالف

3١ ديسمبر ٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

69١4الدخل من إيداعات الوكالة بين البنوك مع البنوك اإلسالمية36179

61446١الدخل من االستثمار في أدوات الدين ١.١981.595

 - -
ربح القيمة العادلة بالصافي على أوراق مالية استثمارية محملة 

بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 - -

١.٢341.77468٣4٧5

أرباح مدفوعة  ج ٣  
3١ ديسمبر ٢٠١6

دوالر أمريكي 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
ريال عماني 

باآلالف

3١ ديسمبر ٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

٣9٢4٠٠ من وديعة مضاربة١.٠391.018

من وديعة وكالة:

٢.869١.١٠3 -عمالء8657.451.٢

190١9٧ -بنوك5١٢494

3.3٧٧7.945٣.059١.3٠٠

4.4١68.96٣٣.451١.٧٠٠

إيرادات أخرى ج 4  
3١ ديسمبر ٢٠١6

دوالر أمريكي 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
ريال عماني 

باآلالف

3١ ديسمبر ٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

476434 صافي رسوم وعمولة٢٣6.١.١٢٧1

١.١٢٧1.٢٣6476434
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صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

٢07 ٢06

مصروفات التشغيل األخرى ج5 
3١ ديسمبر ٢٠١6

دوالر أمريكي 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
ريال عماني 

باآلالف

3١ ديسمبر ٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

 ٧٢43٧8تكاليف تشغيل وإدارة88٠.98٢١

٢١4 ٢١٧ تكاليف التأسيس556564

43 44 أتعاب حضور جلسات ألعضاء مجلس الرقابة الشرعية١١١١١4

١.649٢.558985635

إدارة المخاطر المالية د  
مخاطر االئتمان د1 

مخاطر االئتمان في منتجات التمويل د1-1 
تنشأ مخاطر االئتمان من تمويل مديونيات التأجير )على سبيل المثال ال الحصر، المضاربة والمشاركة المتناقصة واالستصناع 
اإلجارة( 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 األطراف المقابلة في الوفاء بالتزاماتهم حسب شروط 

استالم الدفعة المؤجلة وعمل أو تسليم لألصل

تدير النافذة مخاطر االئتمان بوضع حدود على مقدار المخاطر التي ترغب بقبولها بالنسبة لألطراف المقابلة وأنواع المنتجات 
والمنطقة الجغرافية وقطاع الصناعة. وقامت بإنشاء عملية مراجعة جودة االئتمان لتوفير تحديد مبكر للتغيرات المحتملة في 
الجودة االئتمانية لألطراف المقابلة بما فيها مراجعات ثانوية منتظمة.  وتنشأ حدود األطراف المقابلة باستخدام نظام تصنيف 
المنتظمة من قبل دائرة  المخاطر للمراجعة  التي تخصص لكل طرف مقابل تصنيف مخاطر. تخضع تصنيفات  مخاطر االئتمان 

مراجعة وتحليل االئتمان.  وسيتم اعتماد أية تغييرات في سياسة مخاطر االئتمان من قبل مجلس اإلدارة.

إن حدود المخاطر مبنية على المخاطر اإلجمالية للطرف المقابل وأية كيانات ذات صلة. تراجع عقود/ تسهيالت الشركات على 
أساس سنوي من قبل دائرة مراجعة وتحليل االئتمان.

لتغطية المخاطر غير المتوقعة، والتي توقف التدفقات النقدية، يتم أخذ استثمارات ملموسة إضافية مثل العقارات أو حصص 
حقوق الملكية. تطبق النافذة توجيهات على قبول أصناف معينة من تخفيف مخاطر ضمانات االئتمان. األنواع األساسية من 

الضمانات للقروض والسلفيات هي:

رهن على األصول وفقًا التفاقية المرابحة.  •

ملكية/سند ملكية األصول وفقًا لتمويل اإلجارة واالستصناع.  •

ملكية/سند ملكية األصول وفقًا لترتيب االستصناع.  •

إدارة مخاطر االئتمان د1-٢ 
تتم متابعة كافة تمويالت وسلفيات النافذة بانتظام للتأكد من االلتزام بشروط السداد المحددة. يتم تصنيف هذه التمويالت 
والسلفيات إلى أحد أنواع تصنيفات المخاطر الخمس وهي: معيارية وخاصة وغير معيارية ومشكوك في تحصيلها وخسارة كما 
الدائرة  عاتق  المشاكل وتصنيفها على  الحسابات ذات  تحديد  الُعماني. وتقع مسؤولية  المركزي  البنك  حددته نظم وتوجيهات 

المختصة بالنشاط.

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  
مخاطر االئتمان )تابع( د1 

إدارة مخاطر االئتمان )تابع( د1-٢ 
مخاطر التعرض لالئتمان كما في تاريخ التقرير على النحو التالي:

٣1 ديسمبر ٢017
مديونيات 

المرابحة

اإلجارة 
المنتهية 
بالتمليك

استصناع 
تتبعه إجارة 

منتهية 
بالتمليك

المشاركة 
المتناقصة

إيداعات 
الوكالة 

واألرصدة 
لدى البنوك

األوراق 
المالية 
المجموعللديون

ريال عماني باآلالف

لم يتأخر سدادها ولم تتعرض 
11.07٣49.015٣6.8٢٢10.5967.98٢15.8041٣1.٢9٢لالنخفاض في القيمة

المبالغ التي تجاوزت االستحقاق 
٣7.19٢--1.0٣15.1794.1٣4٢6.848ولم تنخفض قيمتها

فات موعد إستحقاقها وإنخفضت 
٢٢4---146٣444قيمتها

1٢.٢5054.٢٢841.000٣7.4447.98٢15.804168.708اإلجمالي 

 دوالر أمريكي باآلالف

لم يتأخر سدادها ولم تتعرض 
٢8.7611٢7.٣1٢95.64٢٢7.5٢٢٢0.7٣٢41.049٣41.018لالنخفاض في القيمة

المبالغ التي تجاوزت االستحقاق 
96.60٣--٢.6781٣.45٢10.7٣869.7٣5ولم تنخفض قيمتها

فات موعد إستحقاقها وإنخفضت 
581---٣7988114قيمتها

٣1.818140.85٢106.49497.٢57٢0.7٣٢41.0494٣8.٢0٢اإلجمالي 

3١ ديسمبر ٢٠١6
مديونيات 

المرابحة

اإلجارة 
المنتهية 
بالتمليك

استصناع 
تتبعه إجارة 

منتهية 
بالتمليك

إيداعات 
الوكالة 

واألرصدة 
لدى البنوك

األوراق 
المالية 
المجموعللديون

ريال عماني باآلالف

لم يتأخر سدادها ولم تتعرض 
6.3384١.69١٢٠.١١6٢٢.53٢١4.٢٢٠١٠.٠٢4١١4.9٢١لالنخفاض في القيمة

المبالغ التي تجاوزت االستحقاق 
4.8١3---١.4٧53.١88١5٠ولم تنخفض قيمتها

فات موعد إستحقاقها وإنخفضت 
٧5-----٧5قيمتها

٧.88844.8٧9٢٠.٢66٢٢.53٢١4.٢٢٠١٠.٠٢4١١9.8٠9اإلجمالي 

 دوالر أمريكي باآلالف

لم يتأخر سدادها ولم تتعرض 
١6.46٢١٠8.٢885٢.٢4958.5٢536.935٢6.٠36٢98.495لالنخفاض في القيمة

المبالغ التي تجاوزت االستحقاق 
١٢.5٠٢---3.83١8.٢8١39٠ولم تنخفض قيمتها

فات موعد إستحقاقها وإنخفضت 
١95-----١95قيمتها

٢٠.488١١6.5695٢.63958.5٢536.935٢6.٠363١١.١9٢اإلجمالي 
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صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

٢09 ٢08

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  
مخاطر االئتمان )تابع( د1 

إدارة مخاطر االئتمان )تابع( د1-٢ 
الحد األقصى لمخاطر االئتمان قبل الضمانة المحتفظ بها أو تحسينات االئتمان األخرى لكافة األصول بالميزانية العمومية يرتكز 

على صافي القيمة النقدية كما أدرجت بقائمة المركز المالي.

د6.  رقم  باإليضاح  ٢ مبينة  بازل  إرشادات  العمومية حسب  الميزانية  خارج  بالبنود  المتعلقة  االئتمان  الحد األقصى من مخاطر 
المبالغ المبينة باإليضاح رقم د5 تمثل أسوأ االحتماالت من مخاطر االئتمان كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ بدون األخذ باالعتبار أية 

ضمانة محتفظ بها أو أية تحسينات ائتمان أخرى مرفقة.

تحليل تصنيف االئتمان د1-٣ 

يبين الجدول التالي تحلياًل لألوراق المالية للدين وسندات الخزانة والسندات األخرى المؤهلة حسب تقييم وكالة تصنيف في 3١ 
ديسمبر ٢٠١٧ استنادًا إلى تصنيفات وكالة موديز أو ما يعادلها:

٢٠١6
دوالر أمريكي 

باآلالف

٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٢017
ريال عماني 

باآلالف

٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

-15.010A3 إلى A١5.779-

3١.٧6١٢6.717Baa3 إلى Baa١10.٢86١٢.٢٢8

٢5.9٧4--Ba إلى +Ba-١٠.٠٠٠

7.444١.646غير مصنف٣٣5.٢٧519.4

6٢.٠١٠61.06٢٢٣.509٢3.8٧4

تجري النافذة تقييمًا مستقاًل استنادًا إلى عوامل نوعية وكمية في حالة كون طرف مقابل ما غير مصنف.

مخصصات االنخفاض في القيمة د4-1 

تقوم النافذة بتكوين مخصص لحساب خسائر االنخفاض في القيمة والذي يمثل تقديرها للخسائر المتكبدة في محفظة قروضها. 
المكونات الرئيسية لهذا المخصص هي مخصصات الخسارة المحددة المتعلقة بمخاطر فردية هامة ومخصص خسائر مجموع 
القروض الذي يتم تكوينه لألصول المتجانسة فيما يتعلق بالخسائر التي تم تكبدها ولكن لم يتم تحديدها عن تلك التمويالت 
التي تخضع لتقييم فردي لالنخفاض في القيمة.  وكما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧، لم يتم تحديد أية أطراف بأنها ال تقوم بالسداد 

وبالتالي لم يتم تكوين مخصص في هذه البيانات المالية.

سياسة الشطب د5-1 

تقوم النافذة بشطب رصيد القرض/الضمان )وأية مخصصات ذات صلة بخسائر االنخفاض في القيمة( عندما تحدد النافذة بأن 
القروض/ الضمانات غير قابلة للتحصيل. يتم التوصل إلى هذا التحديد بعد دراسة معلومات مثل حدوث تغيرات هامة في المركز 
المالي للمقترض/المصدر بالصورة التي يصبح من غير الممكن للمقترض أو المصدر دفع أي التزام أو أن تكون حصيلة الضمانة 
غير كافية السترداد القيمة الكاملة. بالنسبة للتمويالت القياسية ذات األرصدة الصغيرة تستند قرارات الشطب عمومًا على حالة 

للمبالغ المتأخرة فيما يتعلق بأحد المنتجات.

سيتم االحتفاظ باألصول أو ملكية األصول برعاية النافذة أو لدى أمين معتمد من قبل النافذة. يتم اتخاذ اجراءات الزمة لضمان 
االحتفاظ باألصول بوضع يمكن استخدامها به.

يتطلب إصدار ضمانات دون سداد كامل لكافة االلتزامات ذات الصلة تصريح بنفس مستوى الذي اعتمد وأقر منح التسهيالت. 
يسمح باستبدال الضمانة إذا كان الضمان الجديد سيقلل من التعرض للمخاطر بالنسبة للنافذة باألخذ في االعتبار المتطلبات 

التنظيمية.

عندما يتم تحرير ضمان للعميل، تحصل دائرة إدارة االئتمان وتحتفظ في سجالتها بإقرار استالم من العميل أو ممثله المصرح له.  

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  
مخاطر االئتمان )تابع( د1 

الضمانات اإلضافية د6-1 

تقدير القيمة العادلة للضمانة اإلضافية وتحسينات الضمانة األخرى المحتفظ بها مقابل القروض والسلف موضحة فيما يلي:

٢٠١6
دوالر أمريكي 

باآلالف

٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٢017
ريال عماني 

باآلالف

٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

١3١.٧9686.364ممتلكات3٢٧.٢٢4.3٢٢34٢

١٢.4٢5٧.955حقوق الملكية66٢3٢.٢٧3.٢٠

٢44.9843٧4.6٠٠١44.٢٢١94.3١9

النقد أو تقديم الضمانات أو  بالتزاماته لدفع  مخاطر السداد هي مخاطر الخسارة التي تعزى إلى عجز الطرف اآلخر عن الوفاء 
األصول األخرى كما هو متفق عليه تعاقديًا.

عندما ال توجد مخاطر سداد، كما هو الحال عمومًا للعمليات التجارية بالعمالت األجنبية، 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 د7-1 

نفس  في  أنشطة  أو  مشابهة  عمل  أنشطة  في  المقابلة  األطراف  من  عدد  يشترك  عندما  االئتمان  بمخاطر  التركيزات  تنشأ 
التعاقدية  بااللتزامات  الوفاء  على  على قدرتهم  تؤثر  أن  يمكن  اقتصادية مشابهة  لهم خصائص  تكون  أو  الجغرافية  المنطقة 
بشكل مشابهة بسبب التغيرات في الظروف االقتصادية والسياسية والظروف األخرى. وتشير التركيزات بمخاطر االئتمان إلى 

الحساسية النسبية ألداء النافذة تجاه التطورات التي تؤثر على مجال عمل معين أو موقع جغرافي معين.

لتجنب تركيزات المخاطر المكثفة، تتضمن سياسات واجراءات النافذة مبادئ محددة للتركيز على االحتفاظ بمحفظة متنوعة. تتم 
مراقبة وإدارة التركيزات المحددة لمخاطر االئتمان وفقا لذلك.

غطاء تنظيمي- تم وضع حدود المخاطر للشخص )بما فيها الشخص االعتباري( وأطرافه المرتبطة به بنسبة ١5% من صافي   •
أصول البنك.

األصول  تتضمن  أن  يجب  والتي  والفائض  المال  رأس  باستثناء  االلتزامات  ناقصًا  األصول  إجمالي  الصافية هي  القيمة   •
وااللتزامات داخل وخارج السلطنة.

يجب أن ال تتخطى مخاطر أحد كبار الموظفين في إدارة النافذة وأي طرف ذي عالقة ١٠% من صافي أصول البنك ويجب أن   •
ال يتخطى إجمالي كافة المخاطر 35% من صافي األصول.

النافذة( أو  )الذي ال يخضع للسحب من  النقد  بالنقد وما يماثل  المخاطر المؤمنة كليًا  التي ال تنطبق على  الحدود  يتم ضمان 
مضمون من قبل مؤسسات مالية داخل وخارج السلطنة أو حكومة سلطنة عمان.
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صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

٢11 ٢10

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  
مخاطر االئتمان )تابع( د1 

التركيزات )تابع( د7-1 

٢017

المرابحة
ريال عماني 

باآلالف

اإلجارة
ريال عماني 

باآلالف

استصناع تتبعه 
إجارة منتهية 

بالتمليك
ريال عماني 

باآلالف
المشاركة 

المتناقصة

مستحق من 
بنوك

ريال عماني 
باآلالف

استثمارات 
أوراق مالية

ريال عماني 
باآلالف

التركيز حسب القطاع

8.٣60-٢.508٢٣.808٣0.7٣5٣6.940شركات

--9.74٢٣0.4٢010.٢65504األفراد

7.444-----السيادية 

- 7.98٢- - - بنوك

1٢.٢5054.٢٢841.000٣7.4447.98٢15.804

التركيز حسب الموقع

1٢.٢5054.٢٢841.000٣7.4444.00415.804الشرق األوسط

-8٢----أوروبا

-4٢----أميركا الشمالية

- ٣.854----آسيا

1٢.٢5054.٢٢841.000٣7.4447.98٢15.804اإلجمالي

٢017

المرابحة
دوالر أمريكي 

باآلالف

اإلجارة
دوالر أمريكي 

باآلالف

استصناع تتبعه 
إجارة منتهية 

بالتمليك
دوالر أمريكي 

باآلالف
المشاركة 

المتناقصة

مستحق من 
بنوك وإقراضات 
أخرى بسوق النقد

دوالر أمريكي 
باآلالف

استثمارات 
أوراق مالية

دوالر أمريكي 
باآلالف

التركيز حسب القطاع

٢1.714- 61.8٣979.8٣195.948-شركات

- - ٢5.٣0479.01٣٢6.66٣1.٣09األفراد

19.٣٣5-----السيادية

- ٢0.7٣٢- -  - - بنوك

٢5.٣04140.85٢106.49497.٢57٢0.7٣٢41.049

التركيز حسب الموقع

٣1.818140.85٢106.49497.٢5710.40041.049الشرق األوسط

- ٢1٣- - - - أوروبا

- 109- - - - أميركا الشمالية

- 10.010- - - - آسيا

٣1.818140.85٢106.49497.٢57٢0.7٣٢41.049

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  
مخاطر االئتمان )تابع( د1 

التركيزات )تابع( د7-1 

٢٠١6

المرابحة
ريال عماني 

باآلالف

اإلجارة
ريال عماني 

باآلالف

استصناع تتبعه 
إجارة منتهية 

بالتمليك
ريال عماني 

باآلالف
المشاركة 

المتناقصة

مستحق من بنوك
ريال عماني 

باآلالف

استثمارات 
أوراق مالية

ريال عماني 
باآلالف

التركيز حسب القطاع

8.3٧8-3.١68١8.843١١.8٠5٢٢.53٢شركات

---4.٧٢٠٢6.٠368.46١األفراد

١.646-----السيادية 

- ١4.٢٢٠- - - بنوك

٧.88844.8٧9٢٠.٢66٢٢.53٢١4.٢٢٠١٠.٠٢4

التركيز حسب الموقع

٧.88844.8٧9٢٠.٢66٢٢.53٢١3.888١٠.٠٢4الشرق األوسط

-٢89----أوروبا

-43----أميركا الشمالية

- -----آسيا

٧.88844.8٧9٢٠.٢66٢٢.53٢١4.٢٢٠١٠.٠٢4اإلجمالي

٢٠١6

المرابحة
دوالر أمريكي 

باآلالف

اإلجارة
دوالر أمريكي 

باآلالف

استصناع تتبعه 
إجارة منتهية 

بالتمليك
دوالر أمريكي 

باآلالف
المشاركة 

المتناقصة

مستحق من بنوك 
وإقراضات أخرى 

بسوق النقد
دوالر أمريكي 

باآلالف

استثمارات 
أوراق مالية

دوالر أمريكي 
باآلالف

التركيز حسب القطاع

٢١.٧58- 8.٢٢848.9433٠.66٢58.5٢5شركات

- - -١٢.٢6٠6٧.6٢6٢١.9٧٧األفراد

4.٢٧5-----السيادية

- 36.935- -  - - بنوك

٢٠.488١١6.5695٢.63958.5٢536.935٢6.٠33

التركيز حسب الموقع

٢٠.488١١6.5695٢.63958.5٢536.٠٧3٢6.٠36الشرق األوسط

- ٧5١- - - - أوروبا

- ١١٢- - - - أميركا الشمالية

- -- - - - آسيا

٢٠.488١١6.5695٢.63958.5٢536.936٢6.٠36
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صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

٢1٣ ٢1٢

د  إدارة المخاطر المالية )تابع(
د٢مخاطرالسيولة

مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه النافذة صعوبة في مقابلة ارتباطاتها المتعلقة بالتزاماته المالية التي تتم تسويتها عن 
طريق تقديم نقد أو أصل مالي آخر.

إدارة مخاطر السيولة  د٢-1 
إن منهج النافذة إلدارة 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 باإلضرار بسمعة البنك.

المالية وتفاصيل  السيولة ألصولها والتزاماتها  النشاط األخرى بخصوص وضع  المركزية معلومات من وحدات  الخزينة  تتلقى 
بمحفظة  المركزية  الخزينة  تحتفظ  ثم  من  المتوقع.  المستقبلي  النشاط  من  تنشأ  التي  األخرى  المتوقعة  النقدية  التدفقات 
مكونة من أصول سائلة قصيرة األجل مكونة بشكل كبير من أوراق مالية استثمارية سائلة قصيرة األجل وقروض وسلف للبنك 
وتسهيالت أخرى داخلية لدى البنوك لضمان االحتفاظ بسيولة كافية داخل البنك ككل. يتم الوفاء بمتطلبات سيولة وحدات العمل 
من خالل القروض قصيرة األجل من الخزينة المركزية لتغطية أية تقلبات قصيرة األجل والتمويل على المدى الطويل لمعالجة أي 
متطلبات سيولة هيكلية. كما وضع البنك خطة سيولة طارئة شاملة إلدارة السيولة بفعالية.  وفي هذه العملية يجب بذل العناية 

الالزمة لضمان أن النافذة تلتزم بلوائح البنك المركزي. 

احتساب  تقديم  يتم  وااللتزامات.  األصول  لجنة  جانب  من  واالعتماد  المراجعة  إلى  السيولة  وإجراءات  سياسات  جميع  تخضع 
لفجوات السيولة على استحقاق األصول وااللتزامات. تم إعداد الحسابات وفقًا إلرشادات الجهات التنظيمية.

بما  يومي  أساس  على  رصده  ويتم  المال  ورأس  العمالء  لودائع  والسلف  التمويالت  إجمالي  معدل  وهو  اإلقراض  معدل 
يتماشى مع اإلرشادات التنظيمية. داخليًا يتم وضع معدل اإلقراض على أساس أكثر تحفظًا مما هو مطلوب بموجب اللوائح. كما 
تقوم النافذة أيضًا بإدارة مخاطر السيولة لديها على أساس منتظم برصد معدل السيولة وهو معدل صافي األصول السائلة 
إلى إجمالي األصول على أساس شهري. لهذا الغرض فإن صافي األصول السائلة يعتبر على أنه يتضمن النقد وما يماثل 

النقد، وأوراق الدين المصنفة بدرجة استثمار والتي لها سوق نشط وبه سيولة.

كانت تفاصيل معدل االقراض والسيولة المقدم عنه التقرير كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ على النحو التالي:

٢017 
معدل السيولة معدل االقراض 

9.46%84.87%المتوسط عن العام

٢1.0٢%85.44%الحد األقصى عن العام 

٢.٣7%84.11%الحد األدنى عن العام

٢٠١6 
معدل السيولة معدل االقراض 

١٧.4١%8٢.٧8%المتوسط عن العام

٢9.٢4%85.١5%الحد األقصى عن العام 

5.٧4%٧٧.٠6%الحد األدنى عن العام

يلخص الجدول أدناه ملمح استحقاق التزامات النافذة في تاريخ التقرير استنادًا إلى ترتيبات الدفع التعاقدية. تم تحديد االستحقاقات 
التعاقدية لألصول 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 األموال السائلة.

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  
مخاطر السيولة )تابع( د٢ 

التعرض لمخاطر السيولة د٢-٢ 

٢017

القيمة الدفترية
ريال عماني

باآلالف

خالل ثالثة 
أشهر

ريال عماني 
باآلالف

من 4 إلى 1٢ 
شهرًا

ريال عماني 
باآلالف

سنة واحدة إلى 
ثالث سنوات
ريال عماني 

باآلالف

أكثر من ثالث 
سنوات

ريال عماني 
باآلالف

المجموع
ريال عماني 

باآلالف

108.46147.758٢٣.18941.0919811٢.1٣6ودائع وكالة

19.8٣6---19.8٣619.8٣6ودائع عمالء وحسابات أخرى

957---957957التزامات أخرى

1٢9.٢5468.551٢٣.18941.091981٣٢.9٢9

٣4.467---٣4.467٣4.467حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

16٣.7٢110٣.018٢٣.18941.09198167.٣96

٢017

القيمة الدفترية
دوالر أمريكي

باآلالف

خالل ثالثة 
أشهر

دوالر أمريكي 
باآلالف

من 4 إلى 1٢ 
شهرًا

دوالر أمريكي 
باآلالف

سنة واحدة إلى 
ثالث سنوات

دوالر أمريكي 
باآلالف

أكثر من ثالث 
سنوات

دوالر أمريكي 
باآلالف

المجموع
دوالر 

أمريكي 
باآلالف

٢81.7171٢4.04760.٢٣1106.7٣0٢55٢91.٢6٣ودائع وكالة

51.5٢٢---51.5٢٢51.5٢٢ودائع عمالء وحسابات أخرى

٢.485---٢.486٢.485التزامات أخرى

٣٣5،7٢5178.05460.٢٣1106.7٣0٢55٣45.٢70

89.5٢5---89.5٢589.5٢5حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

4٢5.٢49٢67.57960.٢٣1106.7٣0٢554٣4.795

٢٠١6

القيمة الدفترية
ريال عماني

باآلالف

خالل ثالثة أشهر
ريال عماني 

باآلالف

من 4 إلى ١٢ 
شهرًا

ريال عماني 
باآلالف

سنة واحدة إلى 
ثالث سنوات
ريال عماني 

باآلالف

أكثر من ثالث 
سنوات

ريال عماني 
باآلالف

المجموع
ريال عماني 

باآلالف

53.٠3٠٧5.٠3١--٧3.١4٢٢٢.٠٠١ودائع وكالة

١3.٠5٠---١3.٠5٠١3.٠5٠ودائع عمالء وحسابات أخرى

١.١93-   -   -   ١.١93١.١93التزامات أخرى

8٧.38536.٢44--53.٠3٠89.٢٧4

4٠١34.٢٢٠--34.٢١833.8١9حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

١٢١.6٠3٧٠.٠63--53.43١١٢3.494

٢٠١6

القيمة الدفترية
دوالر أمريكي

باآلالف

خالل ثالثة أشهر
دوالر أمريكي 

باآلالف

من 4 إلى ١٢ 
شهرًا

دوالر أمريكي 
باآلالف

سنة واحدة إلى 
ثالث سنوات

دوالر أمريكي 
باآلالف

أكثر من ثالث 
سنوات

دوالر أمريكي 
باآلالف

المجموع
دوالر 

أمريكي 
باآلالف

١3٧.٧4٠١94.886--١89.9٧95٧.١45ودائع وكالة

33،896---33.89633.896ودائع عمالء وحسابات أخرى

3.٠99---3.٠993.٠99التزامات أخرى

٢٢6.9٧494.١4١--٠3٧.٧4٠٢3١،88١

١.٠3688.8٧8--88.8٧88٧.84٢حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

3١5.85٢١8١.98١--٢38.٧٧63٢٠،٧58
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صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

٢15 ٢14

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  
مخاطر السيولة )تابع( د٢ 

التعرض لمخاطر السيولة د٢-٢ 
تقوم النافذة بإعداد تقرير فجوة السيولة لرصد مركز السيولة قصير األجل للنافذة لألصول وااللتزامات المدرجة بالريال الُعماني 
الزمنية المستحقة خالل شهر واحد. يجب تسوية الفجوة عند توفر أدوات إعادة الشراء أو إعادة التمويل وعن خطوط  وللفترة 

االئتمان غير المستغلة أيضًا، إن وجدت. يجب التقرير عن قائمة السيولة قصيرة األجل إلى لجنة األصول وااللتزامات شهريًا.

وباإلضافة إلى تدابير السيولة المذكورة أعاله، تراقب “النافذة” أيضا نسبة تغطية السيولة )LCR( ونسبة صافي التمويل الثابت 
وفقا للجهة التنظيمية بما يتوافق مع معايير بازل 3.

مخاطر السوق د٣ 

مخاطر السوق هي تلك المخاطر التي تنشأ من التغيرات في معدالت الربح وأسعار األسهم ومعدالت صرف العمالت األجنبية 
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.

مخاطر السوق في منتجات التمويل د٣-1 
تمثل عقود التمويل بشكل رئيسي »مديونيات مرابحة« و«إجارة منتهية بالتمليك«. فيما يلي مخاطر السوق المتعلقة بالتمويل.

مديونيات المرابحة

في حالة أصل مملوك لمعاملة مرابحة وأصل تم حيازته بشكل خاص إلعادة البيع لعميل في معاملة أمر شراء مرابحة غير ملزم، 
يتم معاملة األصل كمخزون للنافذة ويخضع لمخاطر السعر.

اإلجارة المنتهية بالتمليك

في حالة وعد غير ملزم لتأجير أصل تم حيازته أو محتفظ به بغرض تشغيل اإلجارة أو اإلجارة المنتهية بالتملك، يحمل رأس المال 
إلى التزويد لمخاطر السعر فيما يتعلق بتأجير أصل من تاريخ حيازته حتى استبعاده. 

قياس مخاطر السوق د٣-٢ 
تقوم النافذة بشكل رئيسي بمزاولة نشاط عقود معدالت صرف العمالت األجنبية الفورية وعقود مبادلة. وحيث يتم أخذ المراكز 
فقط لتعامالت العمالء فقد تم تقليص التعقيد بصورة أكبر. في ضوء ما ذكر أعاله تقوم النافذة بقياس أو التحكم عن طريق 
وضع سقف وحدود للمعامالت. متى وكيفما دخلت النافذة في أدوات مالية مشتقة معقدة أكثر، سيكون لديها أنماط رفيعة 

المستوى وتقنيات لقياس مخاطر السوق تدعمها اآللية المناسبة.

إدارة مخاطر السوق د٣-٣ 
تفصل النافذة في تعرضها لمخاطر السوق بين المحافظ للمتاجرة ولغير المتاجرة. تتضمن محافظ المتاجرة جميع المراكز الناشئة 

من التقييم حسب السوق واتخاذ مراكز الملكية بجانب األصول وااللتزامات المالية التي تدار على أساس القيمة العادلة.

يتم تحويل جميع مخاطر صرف العمالت األجنبية لدى النافذة من جانب الخزينة المركزية إلى مجال المتاجرة. بناًء على ذلك فإن 
مركز صرف العمالت األجنبية يعامل كجزء من محفظة المتاجرة بالنافذة ألغراض إدارة المخاطر. تتم مراقبة وإدارة مخاطر العمالت 
األجنبية في النافذة عن طريق تأسيس المكتب الوسيط لمراقبة مخاطر السوق، وتتم عملية إدارة هذه المخاطر من خالل تطبيق 
تحليل  تقرير  العمالت،  بوضع  المتعلقة  المخاطر  وتحليل  العمالت،  تقرير وضع  كعمل  الوظيفي  لإلطار  حدود  سياسة ووضع 

اإلخالل بقوانين المخاطر وتقرير اإلخالل بالحد المسموح للمتعامل المالي. 

يتم تفويض السلطة الكلية لمخاطر السوق إلى لجنة األصول وااللتزامات.  دائرة إدارة المخاطر مسؤولة عن وضع سياسات إدارة 
المخاطر المفصلة )التي تخضع إلى االعتماد من جانب لجنة األصول وااللتزامات ولجنة إدارة المخاطر بالمجلس(.  تتم مراجعة 

سياسة مخاطر السوق بشكل دوري لتتماشى مع تطورات السوق.

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  
مخاطر السوق )تابع( د٣ 

التعرض لمخاطر معدل الربح د٣-4 
مخاطر معدل الربح هي األثر المحتمل لعدم التوافق بين معدل العائدات على األصول والمعدل المتوقع للتمويل نظرًا لمصادر 
التمويل. تحدد اإلدارة العليا مصادر التعرض لمخاطر معدل الربح بناًء على هيكل الميزانية العمومية الحالي والمتوقع للنافذة.  

قد تنشأ مخاطر معدل الربح في النافذة نظرًا للمعامالت التالية:

معامالت المرابحة  •

معامالت الوكالة  •

استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك   •

اإلجارة المنتهية بالتمليك  •

االستصناع  •

الصكوك  •

استثمارات المشاركة  •

تعتقد إدارة النافذة أنها ليست معرضًة لمخاطر معدل ربح جوهرية نتيجًة لعدم توافق إعادة تسعير معدل الربح لألصول وااللتزامات 
وحقوق حملة حسابات االستثمار حيث أنه يظهر في فترات مشابهة.  يعتمد توزيع الربح لحقوق حملة حسابات االستثمار على 

اتفاقيات مشاركة الربح. وبالتالي، فإن النافذة غير معرضة ألية مخاطر معدالت ربح جوهرية.

مصادر مخاطر معدل الربح

يمكن تصنيف مخاطر معدالت الربح التي تواجهها النافذة إلى الفئات التالية:

لألصول  المتغير(  )المعدل  تسعير  وإعادة  الثابت(  )المعدل  استحقاق  في  الزمنية  الفروق  من  يتنشأ  التي  التسعير  إعادة   •
وااللتزامات ومراكز خارج الميزانية العمومية. وحيث أن معدالت الربح تختلف، فإن عدم التوافق في اعادة التسعير هذه تعرض 

إيرادات والقيمة االقتصادية المضمنة للنافذة لتغيرات غير متوقعة.

مخاطر منحنى العائدات التي تنشأ من وجود آثار عكسية للتغيرات غير المتوقعة لمنحنى العائدات على إيرادات و/أو القيمة   •
االقتصادية األساسية للنافذة.

مخاطر األساس التي تنشأ من ارتباط ناقص في التسوية في المعدل المكتسب والمنتجات المسعرة والمعدل المدفوع   •
الفروقات من  تزيد هذه  أن  يمكن  الربح،  تتغير معدالت  عندما  اعادة تسعير مشابهة.  أدوات مختلفة وهي خصائص  على 
التغيرات غير المتوقعة في التدفقات النقدية واالرباح الموزعة بين األصول وااللتزامات وأدوات خارج الميزانية العمومية ذات 

فترات استحقاق أو تواتر إعادة تسعير مشابه. 

تشير مخاطر نقل المخاطر التجارية لضغط السوق لدفع عائدات تتخطى المعدل المكتسب على األصول الممولة من قبل   •
االلتزامات، عندما يكون العائد على األصول قيد التنفيذ بمقارنته مع معدالت المنافسين.

استراتيجية مخاطر معدل الربح

العادلة لألدوات  القيم  أو  المستقبلية  الربحية  الربح على  التغيرات في معدالت  تأثر  أن  احتمالية  الربح من  تنشأ مخاطر معدل 
المالية. النافذة معرضة لمخاطر معدل الربح نتيجًة لعدم التطابق أو الفجوات في مبالغ األصول وااللتزامات وأدوات خارج الميزانية 

العمومية والتي تستحق أو يعاد تسعيرها في فترة معينة. تدير النافذة المخاطر من خالل استراتيجية إدارة المخاطر.

معدل الربح الفعلي )العائد الفعلي( ألداة مالية نقدية هو المعدل الذي عند استخدامه في احتساب قيمة حالية ينتج عن القيمة 
الدفترية لألداة. المعدل هو معدل سابق ألداة ذات معدل ثابت مدرجة بالقيمة المهلكة ومعدل حالي ألداة ذات معدل عائم أو 

أداة مدرجة بالقيمة العادلة.

أدوات قياس مخاطر معدل الربح

إعادة التسعير والذي يقيس الفروق الحسابية بين األصول وااللتزامات ذات الحساسية للربح لمجال النافذة بشروط مطلقة.

مراقبة واإلبالغ عن مخاطر معدل الربح

طبقت النافذة أنظمة معلومات لمراقبة مخاطر معدل الربح والسيطرة عليها واالبالغ عنها. تقدم التقارير على أساس زمني للجنة 
التنفيذية ومجلس اإلدارة للمكتب الرئيسي.  
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صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

٢17 ٢16

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  
مخاطر السوق )تابع( د٣ 

التعرض لمخاطر معدل الربح )تابع د٣-4 
مراقبة واإلبالغ عن مخاطر معدل الربح )تابع(

تراقب وحدة المخاطر وااللتزام هذه الحدود بشكل منتظم. يراجع المدير العام أو دائرة االلتزام والمخاطر نتائج الفجوة واالستثناءات، 
إن وجدت، وتوصي باتخاذ إجراءات تصحيحية والتي تعتمد من قبل لجنة األصول وااللتزامات واللجنة التنفيذية وفقًا لمقاييس 

الصالحية المعتمدة من قبل المجلس.

التعرض لمخاطر معدالت الربح- المحافظ لغير المتاجرة د٣-5 
كان مركز حساسية الربح للنافذة استنادًا إلى ترتيبات إعادة تسعير تعاقدية في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ على النحو التالي: 

الفعلي 
السنوي 

الربح 
معدل

% 

خالل ثالثة 
أشهر

ريال عماني
باآلالف

من 4 إلى 1٢ 
شهرًا

ريال عماني
باآلالف

أكثر من عام 
واحد

ريال عماني 
باآلالف

غير معرض 
لمخاطر معدل 

الربح
ريال عماني 

باآلالف

المجموع
ريال عماني 

باآلالف

في 3١ ديسمبر ٢٠١٧

األصول

15.٢٢٢15.٢٢٢- - -  نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية

٢8٢7.98٢-- 1.517.700مستحق من بنوك ومؤسسات مالية

1٢.٢501٢.٢50---6.٢٣مديونيات المرابحة

54.٢٢8- 4.959.846٢5.95718.4٢5اإلجارة المنتهية بالتمليك

41.000- 5.٣47.658٢6.٣506.99٢استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك

٣7.444--4.9٣٢0.٣5417.090المشاركة المتناقصة

15.804- -15.804-4.60استثمارات أوراق مالية

1.0971.097- - - أصول ثابتة

1.17٣1.17٣- - - أصول أخرى

45.55885.٢01٢5.417٣0.0٢4186.٢00إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق المساهمين

108.461- ٣.1447.561٢٢.659٣8.٢41ودائع وكالة

19.8٣619.8٣6- - - الحسابات الجارية للعمالء

957957- - -  التزامات أخرى

47.561٢٢.659٣8.٢41٢0.79٣1٢9.٢54إجمالي االلتزامات 

٣4.467 - --٢.08٣4.467حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

مجموع االلتزامات وحقوق الملكية لحسابات 
8٢.0٢8٢٢.659٣8.٢41٢0.79٣16٣.7٢1االستثمار غير المقيدة

9.771٢٣.019)1٢.8٢4(6٢.54٢)٣6.470(إجمالي فجوة حساسية معدل الربح

٢6.07٢1٣.٢48٢٣.019٢5.869)٣6.470(الفجوة التراكمية لحساسية معدل الربح

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  
مخاطر السوق )تابع( د٣ 

التعرض لمخاطر معدالت الفائدة - المحافظ لغير المتاجرة )تابع( د٣-5 

معدل الفائدة
الربح

معدل
%

خالل ثالثة 
أشهر

دوالر أمريكي 
باآلالف

من 4 إلى 1٢ 
شهرًا

دوالر أمريكي 
باآلالف

أكثر من عام 
واحد

دوالر أمريكي 
باآلالف

غير معرض 
لمخاطر معدل 

الربح
دوالر أمريكي 

باآلالف

المجموع
دوالر أمريكي 

باآلالف

في 3١ ديسمبر ٢٠١٧

األصول

٣9.5٣8٣9.5٣8 - - -  نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية

7٣٢٢0.7٣٢- 1.51٢0.000مستحق من بنوك ومؤسسات مالية

٣1.818٣1.818---6.٢٣مديونيات المرابحة

140.85٢ - 4.95٢5.57467.4٢147.857اإلجارة المنتهية بالتمليك

106.494 - 5.٣419.89168.44٢18.161استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك

97.٢57--4.9٣5٢.86844.٣89المشاركة المتناقصة

41.049 - -41.049-4.60استثمارات أوراق مالية

٢.849٢.849 - - - أصول ثابتة

4.4504.450 - - - أصول أخرى

118.٣٣٣٢٢1.٣0166.01879.٣87485.0٣9إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق المساهمين

٢81.717 -  ٣.60111.548٣1.0٣947.٣9٢ودائع وكالة

٣٣.89651.5٢٢ - - - الحسابات الجارية للعمالء

٣.099٢.485 - - - التزامات أخرى

111.548٣1.0٣947.٣9٢٣6.995٣٣5.7٢4إجمالي االلتزامات 

٣.141٢٣.5٣558.85599.٣٢7-٢81.717

---51.5٢٢51.5٢٢

---٢.485٢.485

1٢٣.5٣558.85599.٣٢754.007٣٣5.7٢4

89.5٢5 - --٢.0889.5٢5حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

مجموع االلتزامات وحقوق الملكية لحسابات 
٢1٣.06058.85599.٣٢754.0074٢5.٢49االستثمار غير المقيدة

٢5.٣8059.790)٣٣.٣09(16٢.446)94.7٢7(إجمالي فجوة حساسية معدل الربح

67.719٣4.41059.79067.19٢)94.7٢7(الفجوة التراكمية لحساسية معدل الربح
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صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

٢19 ٢18

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  
مخاطر السوق )تابع( د٣ 

التعرض لمخاطر معدالت الفائدة - المحافظ لغير المتاجرة )تابع( د٣-5 

الفعلي 
السنوي 

الربح 
معدل

% 

خالل ثالثة 
أشهر

ريال عماني
باآلالف

من 4 إلى ١٢ 
شهرًا

ريال عماني
باآلالف

أكثر من عام 
واحد

ريال عماني 
باآلالف

غير معرض 
لمخاطر معدل 

الربح
ريال عماني 

باآلالف

المجموع
ريال عماني 

باآلالف

في ٣1 ديسمبر ٢016

األصول

١٧.١١٠١٧.١١٠- - -  نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية

3٧٠١4.٢٢٠-- ٠.38١3.85٠مستحق من بنوك ومؤسسات مالية

٧.888- 5.3٠498١.6365.٧54مديونيات المرابحة

44.8٧9- 4.4٢١.6843.٠494٠.١46اإلجارة المنتهية بالتمليك

٢٠.٢66- 5.43١١٠449١9.٧٠٧استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك

٢٢.53٢-5.6٠5٠9١.95٧٢٠.٠66المشاركة المتناقصة

١٠.٠٢4- ١٠.٠٢4--4.64استثمارات أوراق مالية

١.٢94١.٢94- - - أصول ثابتة

١.556١.556---أصول أخرى

١6.65١٧.٠9١95.69٧٢٠.33٠١39.٧69إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق المساهمين

٧3.١4٢- 3.64٢.946١١.95٠١8.٢46ودائع وكالة

١3.٠5٠١3.٠5٠- - - الحسابات الجارية للعمالء

١.١93١.١93- - -  التزامات أخرى

4٢.946١١.95٠١8.٢46١4.٢438٧.385إجمالي االلتزامات 

34.٢١8 - ٢٢.9٧8-١.٧3١١.٢4٠حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

مجموع االلتزامات وحقوق الملكية لحسابات 
54.١86١١.95٠4١.٢٢4١4.٢43١٢١.6٠3االستثمار غير المقيدة

54.4٧36.٠8٧١8.١66 ) 4.859()3٧.535(إجمالي فجوة حساسية معدل الربح

)49.684(١٢.٠٧9١8.١66)4٢.394()3٧.535(الفجوة التراكمية لحساسية معدل الربح

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  
مخاطر السوق )تابع( د٣ 

التعرض لمخاطر معدالت الربح- المحافظ لغير المتاجرة )تابع( د٣-5 

معدل الفائدة
الربح

معدل
%

خالل ثالثة 
أشهر

دوالر أمريكي 
باآلالف

من 4 إلى ١٢ 
شهرًا

دوالر أمريكي 
باآلالف

أكثر من عام 
واحد

دوالر أمريكي 
باآلالف

غير معرض 
لمخاطر معدل 

الربح
دوالر أمريكي 

باآلالف

المجموع
دوالر أمريكي 

باآلالف

في ٣1 ديسمبر ٢016

األصول

44.44٢44.44٢ - - -  نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية

96١36.935- ٠.3835.9٧4مستحق من بنوك ومؤسسات مالية

٢٠.488 - 5.3٠١.٢944.٢49١4.945مديونيات المرابحة

١١6.568 - 4.4٢4.3٧4٧.9١9١٠4.٢٧5اإلجارة المنتهية بالتمليك

5٢.639 - 5.43٢86١.١665١.١8٧استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك

58.5٢4-5.6٠١.3٢٢5.٠835٢.١١9المشاركة المتناقصة

٢6.٠36 - ٢6.٠36--4.64استثمارات أوراق مالية

3.36١3.36١ - - - أصول ثابتة

4.٠4١4.٠4١ - - - أصول أخرى

43.٢5٠١8.4١٧٢48.56٢5٢.8٠5363.٠34إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق المساهمين

١89.9٧9 -  3.6٠١١١.5483١.٠394٧.39٢ودائع وكالة

33.89633.896 - - - الحسابات الجارية للعمالء

3.٠993.٠99 - - - التزامات أخرى

١١١.5483١.٠394٧.39٢36.995٢٢6.9٧4إجمالي االلتزامات 

88.8٧8 - 59.683-١.٧3٢9.١95حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

مجموع االلتزامات وحقوق الملكية لحسابات 
١4٠.٧433١.٠39١٠٧.٠٧536.9953١5.85٢االستثمار غير المقيدة

١4١.488١5.8١٠4٧.١83)١٢.6٢١()9٧.494(إجمالي فجوة حساسية معدل الربح

)١٢9.٠5١(3١.3٧44٧.١84)١١٠.١١5()9٧.494(الفجوة التراكمية لحساسية معدل الربح
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صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

٢٢1 ٢٢0

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  
مخاطر السوق )تابع( د٣ 

مخاطر العملة )تابع( د٣-6 

مخاطر العمالت هي المخاطر التي تنشأ من تقلب قيمة األداة المالية بسبب التغيرات في معدالت صرف العمالت األجنبية. 
قام مجلس اإلدارة بوضع حدود للمراكز المفتوحة الكلية وللمراكز المفتوحة لكل العملة. تتضمن حدود المراكز المفتوحة مراكز 
مفتوحة مبيتة ومراكز مفتوحة لحظية. يتم رصد المراكز المفتوحة على نحو يومي ويتم استخدام استراتيجيات تغطية لضمان 

المحافظة على المراكز في إطار الحدود الموضوعة. لدى البنك صافي التعرض التالي للمخاطر بالعمالت األجنبية:

٢017

األصول
االلتزامات وحسابات 

صافي األصولاالستثمار غير المقيدة

١44.٢6368.٠6646.١9٧الريال العماني

)١9.8٢٧(4١.35٧6١.١84دوالر أمريكي

٧6١٧5يورو

954١953درهم إماراتي

89٢8٧جنيه استرليني

٢٠١6

األصول
االلتزامات وحسابات 

صافي األصولاالستثمار غير المقيدة

١٢٠.١986٠.63459.564الريال العماني

)٧.669(١9.٠٧٧٢6.٧46دوالر أمريكي

6١5يورو

39٧١396درهم إماراتي

9١٢89جنيه استرليني

المالي وتدفقاته  السائدة على مركزه  العمالت األجنبية  التقلبات في أسعار صرف  للمخاطر آلثار  التعرض  بأخذ  النافذة  تقوم 
التي يتم  الليلية واليومية  المراكز  العملة وإلجمالي  للمخاطر حسب  التعرض  الحدود لمستوى  المجلس بوضع  النقدية. يقوم 

رصدها على نحو يومي.

التغيرات في أسعار العمالت األجنبية غير المتكافئة كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ و ٢٠١6 على صافي األصول تعتبر ضئيلة.

المخاطر التشغيلية د4 

تعرف المخاطر التشغيلية بأنها مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناشئة عن عدم كفاية أو فشل في العمليات الداخلية 
النافذة  التشغيلية نظرًا لعدة أسباب مرتبطة بعمليات  المخاطر  الخارجية. تنشأ  العوامل  أو من  الموظفين واألنظمة  أو  للبنك 
ومخاطر  السوق  ومخاطر  االئتمان  مخاطر  غير  مخاطر  تتضمن  وال  الخارجية  العوامل  ومن  التحتية  وبنيتها  وتقنياتها  وموظفيها 

السيولة.

تبنت النافذة سياسات واجراءات مشابهة للتخفيف من المخاطر التشغيلية كتلك المعتمدة من قبل المكتب الرئيسي. تم الحصول 
على إيجابيات عمليات المركز الرئيسي وبنيته التحتية بااللتزام باإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية. وتعد السياسات 

حول العمليات التالية مشابهة لسياسات المركز الرئيسي:

تعقب أحداث الخسارة والمخاطر المحتملة.  •

اإلبالغ عن الخسائر والمؤشرات والسيناريوهات على أساس منتظم.  •

مراجعة التقارير المشتركة من قبل مدراء المخاطر والمدراء المباشرين.  •

وعالوًة على ذلك، لدى النافذة موظف التزام متفرغ مسؤول عن ضمان االلتزام باإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
ومبادئ الشريعة والقوانين والتنظيمات المعتمدة.

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  
مخاطر تجارية متنقلة د5 

تشير المخاطر التجارية المنتقلة لحجم المخاطر التي تحول للمساهمين للتخفيف من تحمل حامل حساب االستثمار بعض أو كافة 
المخاطر والتي يتعرضون لها تعاقديًا في عقود المضاربة. 

ضمن عقود المضاربة )مشاركة الربح وتحمل الخسارة(، يتعرض حملة حسابات االستثمار غير المقيدة ألثر إجمالي للمخاطر الناشئة 
من األصول التي يستثمرون أموالهم فيها، ولكن نافذة صحار اإلسالمي تدير هذه المخاطر من خالل المخاطر التجارية المنتقلة. 

يتم تحقيق مشاركة المخاطر بتشكيل واستخدام عدة احتياطيات مثل احتياطي مساواة األرباح وبتسوية حصة أرباح نافذة صحار 
اإلسالمي لتسهيل العائدات مستحقة الدفع لحملة حسابات االستثمار من التعرض لتذبذب في إجمالي العائدات الناشئ عن 

المخاطر البنكية وبالتالي للتمكين من دفع العائدات التنافسية في السوق. 

تدير نافذة صحار اإلسالمي المخاطر التجارية المنتقلة كما هو محدد في سياسة توزيع األرباح. تتنازل النافذة عن أتعابها في 
حالة حدوث المخاطر التجارية المنتقلة. تدير النافذة معدل الربح مع النوافذ اإلسالمية األخرى بتشغيل بنوك إسالمية/ تجارية في 

السلطنة.

إدارة رأس المال د6 

رأس المال النظامي د1-6 
تقوم الجهة الرقابية األساسية 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 إلجمالي رأس 
المال بالنسبة إلجمالي األصول المرجحة بالمخاطر. تقوم النافذة باحتساب متطلبات رأس المال بالنسبة لمخاطر السوق ومخاطر 

التشغيل استنادًا إلى النموذج الموضوع من جانب البنك المركزي الُعماني كما يلي:

جهات سيادية - ال شيء  •

النافذة – المخاطر المرجحة بناًء على مؤسسات تقييم االئتمان الخارجية المعتمدة من قبل البنك المركزي العماني.  •

قروض األفراد والشركات- وفقًا 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 المخصص وعالوة اإلصدار واالحتياطيات والسندات الدائمة )التي يتم تصنيفها على أنها   •
أوراق مالية مبتكرة في الفئة ١( واألرباح المحتجزة واحتياطي صرف العمالت األجنبية واألصول غير الملموسة والتسويات التنظيمية 

األخرى المتعلقة بالبنود الواردة في حقوق الملكية ولكن تتم معاملتها بصورة مختلفة بالنسبة ألغراض 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 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية.

يتم تطبيق مختلف الحدود على عناصر قاعدة رأس المال. يجب أن ال يتجاوز مبلغ األوراق المالية المبتكرة في الفئة ١ نسبة ١5 
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 ألجل المؤهلة عن 5٠ في المائة من رأسمال الفئة ١.  كما أن هناك قيودًا على مبلغ إجمالي مخصصات االنخفاض في 
القيمة واحتياطي مساواة األرباح واحتياطي مخاطر االستثمار التي يتم إدراجها كجزء من رأسمال الفئة ٢.  تتضمن الخصومات 
األخرى 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 للنافذة على إنها إما مجال متاجرة أو مجال أعمال مصرفية واألصول مرجحة بالمخاطر ويتم 
تحديدها وفقًا للمتطلبات المحددة التي تسعى لعكس المستويات المختلفة للمخاطر المصاحبة لألصول والقرض للمخاطر خارج 
الميزانية العمومية. لم يتم احتساب تحميل رأس المال لمخاطر التشغيل للنافذة في االعتبار حيث ال توجد أى بيانات عن الثالث 
سنوات السابقة حسبما هو مطلوب طبقًا لمدخل المؤشر األساسي الحتساب رأس المال لمخاطر التشغيل.  سياسة النافذة 

هي االحتفاظ بقاعدة رأسمال قوية.

إن المعيار الدولي لقياس كفاية رأس المال هو معدل رأس المال المخاطر والذي يربط بين رأس المال بأصول الميزانية العمومية 
والغرض للمخاطر خارج الميزانية العمومية مرجحًا وفقا لنطاق واسع من المخاطر.
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صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

٢٢٣ ٢٢٢

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  
إدارة رأس المال )تابع( د6 

رأس المال النظامي )تابع( د1-6 
تم حساب معدل المخاطر لألصول طبقًا إلرشادات بنك التسويات الدولية لكفاية رأس المال للنافذة كما يلي:

٢٠١6
دوالر أمريكي 

باآلالف

٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٢017
ريال عماني 

باآلالف

٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

رأس المال الفئة 1

٢1.000١٧.٠٠٠رأس المال المخصص١5554.545.44

1٣4١34احتياطي قانوني348٣48

988988احتياطي عام566.566٢.٢

89744أرباح محتجزة١١5٢.٣٣0

٢٣.019١8.١66اإلجمالي 4٧.١8459.789

رأس المال الفئة ٢

1.6٣5998مخصص انخفاض قيمة على أساس المحفظة٢47.59٢4.٢

1.6٣5998اإلجمالي٢47.59٢4.٢

٢4.654١9.١64مجموع رأس المال النظامي٧٧664.0٣6.49

األصول المرجحة بالمخاطر

154،٣44١١4.563مخاطر االئتمان والسوق للنافذة١٢٧400.894.٢٧6

5،4174.3٢٠المخاطر التشغيلية١١.٢٢١14.070

159،761١١8.883مجموع األصول المرجحة بالمخاطر348414.95٣.٢8٧

معدل كفاية رأس المال

مجموع رأس المال النظامي معبر عنه كنسبة مئوية من إجمالي ٢8%15.4٣.١5%
١5.٢8%15.4٣%األصول المرجحة بالمخاطر

مجموع رأسمال الفئة ١ معبر عنه كنسبة مئوية من إجمالي األصول ١٢%14.41.١6%
١6.١٢%14.41%المرجحة بالمخاطر

يتم احتساب معدل كفاية رأس المال الموضحة أعاله وفقًا لمعايير معاهدة بازل ٢ المطبقة من قبل البنك المركزي الُعماني 
واإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية. األرباح المحققة خالل السنة لم تؤخذ في عين اإلعتبار إلحتساب كفاية رأس 

المال.

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  
معلومات قطاعية د7 

تنفذ أنشطة النافذة كوحدة واحدة. يتم التقرير لإلدارة على وحدة العمل. تعمل النافذة في سلطنة ُعمان فقط وبالتالي لم يتم 
عرض معلومات قطاعية جغرافية.

إفصاحات أخرى د8 

فيما يلي اإلفصاحات اإللزامية المطلوبة بموجب الخدمات المصرفية التنظيمية اإلسالمية:

لم يتم خلط األموال.   •

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧، هناك مديونية بمبلغ ٠.٢8٢ مليون ريال من المركز الرئيسي.  •

قام المركز الرئيسي خالل السنة بتخصيص تكلفة بمبلغ قدره ٠.٢58 مليون ريال )٢٠١٧ : صفر( لصالح الخدمات المشتركة   •
والضريبة

لم يتم تحويل أي مبلغ إلى الصندوق الخيري خالل السنة.  •

المكافآت وأتعاب حضور الجلسات المقترحة لمجلس الشريعة هي كالتالي:  •

المكافآت
ريال عماني

أتعاب حضور الجلسات
ريال عماني

المجموع
ريال عماني

١6١١٧الدكتور حسين حامد حسان

١٢٢١4الدكتور مداسير صديقي

8١9الشيخ عزان بن ناصر فرفور العامري

3١4الشيخ فهد محمد هالل الخليلي 

39544



إصغاء
خدماتنا المصرفية 

أكثر تجاوبًا مع 
طموحاتك أنت.

اإلفصاح التشريعي

ُصحار اإلسالمي
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صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

. مقدمة 1
يمارس بنك صحار ش.م.ع.ع )المركز الرئيسي( وفقًا لترخيص الصيرفة اإلسالمية الصادر عن البنك المركزي العماني بتاريخ 3٠ 
الشريعة اإلسالمية تحت اسم  لقواعد ومبادئ  األخرى وفقًا  المالية  المتاجرة  الصيرفة اإلسالمية وأنشطة  أعمال  أبريل ٢٠١3 

»صحار اإلسالمي« )النافذة(. تدرج مجموعة منفصلة من البيانات المالية في البيانات المالية الموحدة للبنك.

تهدف  العماني.  المركزي  البنك  الصادرعن  للصيرفة اإلسالمية  والرقابي  التنظيمي  لإلطار  التالية وفقًا  اإلفصاحات  تم وضع 
للمخاطر  اإلسالمي  نافذة صحار  تعرض  عن  بالسوق  للمشاركين  مهمة  وكمية  نوعية  معلومات  تقديم  إلى  اإلفصاحات  هذه 

واستراتيجيات إدارة المخاطر وعمليات كفاية رأس المال. لم تعمل النافذة ككيان قانوني مستقل.  

التنظيمي  اإلطار  الواردة في  التوجيهية  للمبادئ  ووفًقا   ، ذلك  والبنك. ومع  النافذة  بين  األموال  تحويل  على  قيود  توجد  ال 
والرقابي للصيرفة اإلسالمية )IBRF( ، ال ُيسمح للنافذة بوضع أموال لدى البنك.

الشركات التابعة واالستثمارات الهامة  .٢
صحار اإلسالمي هو نافذة مملوكة بالكامل لبنك صحار.

مكونات رأس المال وحامل حساب استثمار غير مقيد  .٣
كما هو مطلوب وفقًا للبندين 3-5-١-٢ و 3-5-١-3 من المادة ١- بعنوان »متطلبات الترخيص” لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة 
اإلسالمية )“اإلطار”( الصادر عن البنك المركزي العماني، قام المكتب الرئيسي بتخصيص ٢١ ماليين ريال عماني لنافذة الصيرفة 
اإلسالمية واحتسابه كرأس مال مخصص. و قام المكتب الرئيسي بتخصيص رأس مال إضافي قدره مليونان ريال عماني خالل 
السنة. البنك الدولي لإلنشاء والتعمير؛ وفقًا لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية، على النوافد أن تحافظ على الحد 

األدنى من ١٠ مليون ريال عماني كرأس المال المخصص.

٢٠١6
دوالر أمريكي 

باآلالف

٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٢017
ريال عماني 

باآلالف

٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

رأسمال الفئة ١

٢1,000١٧,٠٠٠رأس المال المخصص١5654,545,44

1٣4١34 احتياطي قانوني348٣48

988988 االحتياطي العام 566,566٢,٢

89744 اإليرادات المتراكمة ١١5٢,٣٣0

٢٣,019١8,١66اإلجمالي 4٧,١8459,789

رأسمال الفئة ٢

1,6٣5998 مخصص انخفاض القيمة على أساس المحفظة٢47,59٢4,٢

1,6٣5998 اإلجمالي٢47,59٢4,٢

٢4,654١9,١64إجمالي رأس المال النظامي٧٧664,0٣6,49

٣4,46734,٢١8أسهم حامل حساب االستثمار88,8٧889,5٢5

لم تحتفظ النافذة بأي احتياطي لموازنة األرباح  وخواطر االستثمار.

كفاية رأس المال  .4
أن  على  ينص  حيث  اإلسالمية.  للصيرفة  والرقابي  التنظيمي  اإلطار  إلرشادات  وفقا  محتسب  المال  رأس  كفاية  معدل  إن 

الترخيص ينبغي ان يلتزم بمعدل كفاية رأس المال وقدره ١٢% كحد أدنى .

تضع الجهة التنظيمية الرئيسية للنافذة – البنك المركزي العماني – وتراقب متطلبات رأس المال للنافذة ككل.

كما هو مطلوب وفقًا للبندين 3-5-١-٢ و 3-5-١-3 من المادة ١- بعنوان “متطلبات الترخيص” لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة 
اإلسالمية، خصص المكتب الرئيسي ٢١ مليوًنا ريال عماني للنافذة كرأس مال مخصص. 

ولدى البنك عملية داخلية لتقييم كفاية رأس المال وتقوم اإلدارة العليا بتقييم رأس مال البنك مقابل مخاطره. لجنة األصول 
وااللتزامات  هي المنتدى الذي يتم فيه تقييم كفاية رأس المال على اأساس توقعات أعمال الربع القادم و موجز بيانات المخاطر 

المتوقعة.
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صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

كفاية رأس المال )تابع(  .4
مجمل اإلجمالي ومعدل رأسمال الفئة األولى واألصول المرجحة بالمخاطر 

األرصدة
)القيمة

 الدفترية(

صافي 
األرصدة

)القيمة الدفترية(*

ريال عماني 
باآلالف

األصول 
المرجحة بالمخاطر

األصول البيانالرقم

١88,3٧5١86,٧4٠١3٢,١34البنود بالميزانية العمومية١

٢9,٢٢٧٢9,٢٢٧١6,٧6٠البنود خارج الميزانية العمومية٢

-  - - أدوات مشتقة3

١48,894إجمالي لمخاطر االئتمان4

5,45٠--األصول المرجحة بالمخاطر - مخاطر السوق5

5,4١٧األصول المرجحة بالمخاطر – مخاطر العمليات6

١59,٧6١إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر٧

٢3,٠١9رأس المال الفئة األولى 8

 ١,635 رأس المال الفئة الثانية9

 - رأس المال الفئة الثالثة١٠

٢4,654إجمالي رأس المال النظامي١١

١٧,86٧متطلبات رأس المال لمخاطر االئتمان١١-١

 654 متطلبات رأس المال لمخاطر السوق١١-٢

 65٠ متطلبات رأس المال لمخاطر العمليات١١-3

١9,١٧١إجمالي رأس المال المطلوب١٢

١4.4١%معدل رأسمال الفئة األولى١3

١5.43%إجمالي معدل رأس المال ١4

 بالصافي من المخصصات *

اإلفصاح عن متطلبات رأس المال وفقًا لفئات المخاطر المختلفة لكل عقد تمويل متوافق مع الشريعة اإلسالمية.

ريال عماني باآلالف
 متطلبات رأس المال

األصول المرجحة 
بالمخاطر 

000 ’RO

  

١,4٧١ ١٢,٢59 مديونيات المرابحة

4,١83 34,858 إجارة منتهية بالتمليك

4,١6٠ 34,664 استصناع تتبعه اإلجارة المنتهية بالتمليك

4,539 3٧,8٢٢ المشاركة المنخفضة

٢١8 ١,8٢٠ إيداعات لدى البنوك

995 8,٢9٢ االستثمارات

٢9٠ ٢,4١9 اآلخرى

٢,٠١١ ١6,٧6٠ خارج الميزانية العمومية

١٧,86٧ ١48,894  

٢,٢89 ١9,٠٧٧ URIA من األصول المرجحة بالمخاطر أعاله  األصول الممولة من قبل

يتم التعامل مع األصول الممولة من قبل URIA على قدم المساواة لجميع األصول األخرى فيما يتعلق بحساب كفاية رأس 
المال.

كفاية رأس المال )تابع(  .4
صافي التعرض بعد تخفيف المخاطر الخاضع للنهج الموحد هو كما يلي:

ريال عماني باآلالف
التعرض الموجودات 

المرجحة بالمخاطر - 
المنهج الموحد

التعرض  
 

- ٢٢,633 السيادية - تحمل ٠%

البنوك

١,54٠ ٧,٧٠٠       تحمل ٢٠%

٢8٠ 559       تحمل %5٠

الشركات

١,9٧٧ ٢,635      تحمل ٧5%

١١,١6١ ١١,٢5٧      تحمل ١٠٠%

١٢,846 ١٢,846 التجزئة - تحمل ١٠٠%

١4,٢٢3 4٠,638 المطالبات المضمونة بعقارات سكنية - تحمل %35

8٧,369 8٧,369 المطالبات المضمونة بعقارات تجارية - تحمل ١٠٠%

١٠4 ١٠4 القروض المتعثرة السداد -  تحمل ١٠٠%

٢,634 ٢,634 أصور أخرى - تحمل ١٠٠%

١3٢,١34 ١88,3٧5 المجموع في الميزانية العمومية

البنود خارج الميزانية العمومية

٢,694 5,4١5      تحمل %5٠

١4,٠66 ٢3,8١٢      تحمل ١٠٠%

١6,٧6٠ ٢9,٢٢٧

١48,894 ٢١٧,6٠٢ إجمالي الكتاب المصرفي

إفصاحات حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار  .5
المال  رب  والخسارة بصفة  الربح  تحمل  النافذة على أساس  أنشطة  تمويل  )المودعون( في  االستثمار  حاملو حسابات  يعمل 

)مستثمر( بموجب عقد مرابحة والذي ينظم العالقة بين حملة الحسابات والطرف المرخص.

لدى النافذة حملة حسابات استثمار غير مقيدة فقط.

حامل حساب االستثمار غير المقيد    :1-5

حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار بموجب المضاربة، وهي شكل من أشكال الشراكة يقوم فيه طرفان أو أكثر بتأسيس 
بينما يساهم  )المضارب( بجهوده  أكثر  أو  األرباح بنسب متفق عليها بحيث يساهم شريك واحد  العقد( لمشاركة  شركة )شركة 

الشريك اآلخر أو الشركاء اآلخرون )رب المال( بالموارد المالية.  

قواعد وهيكلية المضاربة والمبادئ الشرعية الرئيسية   ٢-5

المضاربة هي ترتيب يساهم فيه طرف )يدعى رب المال( بماله والطرف اآلخر )المضارب( بمجهوده لمشاركة األرباح الناتجة   .١
من استثمار تلك األموال بأسلوب متفق عليه.

يمكن أن يكون المضارب شخصًا طبيعيًا أو مجموعة من األشخاص أو كيانًا قانونيًا أو شركة.  .٢
يقدم رب المال استثماره بشكل نقدي أو عيني، عدا عن الذمم المدينة، وفق تقييم متفق عليه. ويوضع هذا االستثمار تحت   .3

التصرف المطلق للمضارب.
ينحصر تنفيذ أعمال المضاربة في المضارب ضمن إطار التفويض الممنوح له في اتفاقية المضاربة.  .4

يتم تقسيم األرباح وفق الحصص الثابتة المتفق عليها في وقت إبرام العقد وال يحق ألي طرف الحصول على مبلغ محدد   .5
مسبقًا كربح أو تعويض.

يتحمل رب المال وحده الخسائر المالية الناجمة عن المضاربة إال إذا ثبت ارتكاب المضارب للغش أو اإلهمال أو إساءة التصرف   .6
المتعمدة أو بما يخالف التفويض الممنوح له.
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صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

إفصاحات حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار )تابع(  .5
آلية توزيع األرباح بين المساهمين والمودعين في صحار اإلسالمي ضمن الوعاء المشترك  ٣-5

تبين هذه اآللية لتوزيع األرباح اآللية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية لتوزيع صافي األرباح على أموال المساهمين وأموال 
المودعين، والتي يتم تجميعها معًا في وعاء مشترك يطلق عليه اسم )»رأس مال المضاربة المشترك«(. 

يحتسب صافي الربح بموجب المعادلة التالية: 

حيث:

“N” يعني صافي الربح

“G” يعني إجمالي الربح

“E” يعني المصروفات المباشرة فيما يتعلق باألنشطة )“المصروفات المباشرة”(

“D” يعني استهالك األصول االستثمارية )“األصول االستثمارية”( في الوعاء المشترك. 

“P” يعني مخصص الحسابات المعدومة والمشكوك في تحصيلها.

لم يتم خالل العام تخصيص أي مصروفات أو مخصصات للوعاء المشترك.

حسابات حملة حسابات االستثمار غير المقيد هي أموال يستثمرها العمالء بطريقة المضاربة لتشكيل وعاء من األموال. يتم 
جمع أموال حملة حسابات االستثمار غير المقيد مع أموال البنك لالستثمار، وال تمنح األولوية ألي طرف ألغراض االستثمارات 

وتوزيع األرباح.  

يتم تخصيص صافي الربح للمشاركين في الوعاء بناء على حسابات المتوسط المرجح. 

عامل المشاركة، يتم تحديد األوزان أو نسب مشاركة األرباح 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   1-٣-5
إبالغ  الرقابة الشرعية ويتم  المتفق عليها مسبقًا بموافقة مجلس  للنسبة  الربح المخصص وفقًا  المضاربة من  تخصم رسوم 

العمالء بها من خالل الموقع اإللكتروني أو اإلعالنات في الفروع، وتكون ثابتة في مرحلة البداية كما يلي: 

المودعون - حتى %3٠  البنك - حتى ٧٠% 

به  احتياطيات وفق ما تسمح  للبنك إنشاء  للنافذة  ويمكن  الرقابة الشرعية  النسب من مجلس  العام لم يتم تغيير في  خالل 
الشريعة والبنك المركزي العماني ألغراض إيصال العوائد للمستثمرين وإدارة المخاطر. وهناك نوعان من االحتياطيات مسموح 

بهما هما احتياطي مساواة األرباح واحتياطي مخاطر االستثمار.  أما النافذة فهي ال تحتفظ بأي احتياطيات.

احتياطي مساواة األرباح   ٣-٢-5
يتكون احتياطي مساواة األرباح من مبالغ مستخلصة من إجمالي دخل المرابحة يتم توفيرها لتسهيل العوائد المدفوعة لحملة 

حسابات االستثمار والمساهمين، وهي تتكون من جزء مخصص لحملة حسابات االستثمار وجزء للمساهمين. 

يطبق األساس المستخدم في حساب المبالغ التي سيتم تخصيصها وفقًا لتوجيهات مجلس الرقابة الشرعية. 

احتياطي مخاطر االستثمار   ٣-٣-5
يتم إنشاء هذا االحتياطي من حصة المودعين في األرباح من جزء صافي األرباح في الوعاء المشترك. الغرض من هذا االحتياطي 
هو خصم نتيجة الخسائر المستقبلية. يتم استثمار الرصيد المتوفر في حساب االحتياطي في الوعاء المشترك وتضاف األرباح 

المتحققة من استثمار هذا الرصيد في حساب االحتياطي. 

يطبق األساس المستخدم في حساب المبالغ التي سيتم تخصيصها وفقًا لتوجيهات مجلس الرقابة الشرعية. 

يهدف هذا االحتياطي إلى توفير عائد مناسب ومنافس للمودعين في حال وقوع ظروف غير اعتيادية معينة أو انخفاض العائد 
والتي 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 األرباح للمودعين 
بموافقة مجلس الرقابة الشرعية. 

إفصاحات حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار )تابع(  .5
آلية توزيع األرباح بين المساهمين والمودعين في صحار اإلسالمي ضمن الوعاء المشترك )تابع(  ٣-5

المحول من أو إلى احتياطي مساواة األرباح   4-٣-5
تخضع النسبة المعتمدة من قبل إدارة البنك إلى موافقة شرعية داخلية حيث يحددها مجلس الرقابة الشرعية من إجمالي ربح 
الوعاء المشترك بموجب سياسة البنك قبل تنفيذ أي توزيع، وذلك بهدف التحقق من وجود مستوى معين من الضمان للمحفظة 

االستثمارية.

يتم تكوين أي مخصصات مطلوبة مقابل أصول أو استثمارات التمويل اإلسالمي في الدفاتر المحاسبية وفق سياسات البنك 
والتي تمتثل للسياسات المعدلة الصادرة عن البنك المركزي. 

يتم االحتفاظ برصيد احتياطي مساواة األرباح كحساب جاٍر أيضًا.

المحول من أو إلى احتياطي مخاطر االستثمار   5-٣-5
تقوم،  أن  البنك  يحق إلدارة  فإنه  السوق  بكثير من معدالت  أكبر  أرباح معينة  توزيع  فترة  للمودعين في  العائد  كان معدل  إذا 

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 إلدارة البنك أن تقوم بتعويض 
المودعين من خالل تحويل المبلغ المطلوب من حساب االحتياطي المذكور لزيادة عوائد المودعين. 

تخصيص جزء من ربح المساهمين إلى المودعين  6-٣-5
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 األرباح واحتياطي مخاطر االستثمار خالل العام ولم يتم إجراء تخصيص من قبل المساهمين.

لم تحمل النافذة أي مصروفات إدارية للوعاء المشترك. 

اإلفصاحات الكمية  4-5

تم خالل العام توزيع األرباح 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

١.83%١٧ادخار- ريال عماني

٠.6٠%٧ادخار - درهم إماراتي

٠.5٧%٧ادخار - دوالر أمريكي

٠.٧3%١٠مدة 6 أشهر

١.39%١8مدة ١٢ شهرًا

فيما يلي مبلغ حساب حامل االستثمار غير المقيد لكل فئة في نهاية العام:

النسبة من إجمالي حساب المبلغالمنتج
االستثمار المقيد

ريال عماني باآلالف

99.٠٢%34,١٢٧ادخار- ريال عماني

٠.١١%39ادخار - دوالر أمريكي

٠.١3%44مدة 6 أشهر

٠.٧4%٢5٧مدة ١٢ شهرًا

١٠٠%34,46٧اإلجمالي

الودائع ألجل هي الودائع التي يمكن سحبها دون خسارة رأس المال وفق شروط معينة.
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صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

إفصاحات حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار )تابع(  .5
اإلفصاحات الكمية )تابع(  4-5

: URIA عائدات على األصول و 

ريال عماني 
باآلالف

٢٠١٧٢٠١6٢٠١5٢٠١4٢٠١3إيرادات على أصول المضاربة 

 URIA ١,99٢١,63٠١,١3٠54٢١34إيرادات موزعة على

39٢4٠٠١٧5639

5.35%5.3٠%4.٧٢%4.49%4.4٠%عائدات على متوسط أصول المضاربة

URIA ٠.49%١.٠5%١.٠٠%١.3١%١.١4%عائدات على متوسط

األصول المخصصة للوعاء المشترك هي إجارة منتهية بالتمليك.

ريال عماني باآلالفمخصص عاممجموع التعرض
صافي التعرض

3٢,5٠84٠93٢,٠99اإلجارة المنتهية بالتمليك

٢,4١٧٢4٢,393استصناع تتبعه اإلجارة المنتهية بالتمليك

١٠,366١٠3١٠,٢63المشاركة المنتهية بالتمليك

45,٢9١53644,٧55

نسبة حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار غير المقيدة إلى األصول ذات التمويل المشترك

كما في تاريخ التقرير، تم تمويل األصول المخصصة للوعاء بنسبة ٧6.١٠% من حقوق ملكية حملة حسابات االستثمار غير المقيدة. 
وحققت النافذة عائدات إجمالية قدرها ١6.33% على متوسط حقوق الملكية في األصول المخصصة للوعاء خالل السنة.

ال يوجد لدى البنك أي قيود على االستثمار في وعاء حسابات االستثمار غير المقيدة إال إذا كانت مفروضة من قبل البنك المركزي 
العماني والمحددات الواردة في سياسة البنك. 
ال يوجد لدى النافذة أي حسابات استثمار مقيد. 

6. تقييم التعرض للمخاطر
إدارة المخاطر في بنك صحار- المنهج والسياسة    1-6

تتمثل فلسفة إدارة المخاطر للنافذة في تحديد والتقاط ومراقبة وإدارة األبعاد المختلفة للمخاطر بهدف حماية قيمة األصول 
وتدفقات االيرادات بحيث يتم حماية مصالح المكتب الرئيسي )وآخرين لمن يتعهد صحار اإلسالمي بالتزام لهم( في حين يتم 

زيادة العائدات بهدف تحسين عائدات المكتب الرئيسي والحفاظ على تعرضه للمخاطر ضمن مقاييس مفروضة ذاتيًا.

المال  رأس  وتمويل  تمويل ألجل  مثل  منتجات  والمتوسطة  الصغيرة  والمؤسسات  الشركات  لعمالء  اإلسالمي  يقدم صحار 
العامل والتمويل قصير األجل وودائع الشركات وتمويل المتاجرة وخدمات إدارة النقد ومنتجات الخزينة. بناًء على تقييم مخاطر 
االئتمان ذات الصلة، يتم اتخاذ ضمان األصول قصيرة األجل والمعدات واآلالت والعقارات لتحسين نوعية المخاطر. يتم توجيه 
على  إضافية  رقابة  أنظمة  ولديه  القصوى  للمخاطر  العماني  المركزي  للبنك  التنظيمية  المتطلبات  قبل  من  اإلسالمي  صحار 

المخاطر لموظفي اإلدارة العليا أو األطراف ذات العالقة. 

يعتمد صحار اإلسالمي االئتمان من خالل اللجنة التنفيذية لالئتمان المعينة من قبل مجلس إدارة بنك صحار بقيود تفويضية 
للموافقات االستثنائية من قبل رئيس النافذة اإلسالمية. 

واستثمار  للتحصيل  وقابل  صحيح  اساس  على  تمويل  على  الحصول  بهدف  السياسة  توجيه  يتم  المستهلكين،  تمويل  في 
الشريعة  مبادئ  مع  يتماشى  بما  للمجتمعات  المشروعة  االحتياجات  وتلبية  المودعين  وحماية  المساهمين  لمصلحة  األموال 

المعتمدة من قبل مجلس الرقابة الشرعية. 

الداخلية  للرقابة  الرئيسية  الدعامة  األعمال  مخاطر  مراجعة  تعد  كما  تركزها.  وتجنب  المخاطر  بتنويع  المخاطر  إدارة  عملية  توجه 
لمحفظة التمويل. ويتم إجراء مراجعات دورية لجودة األصول ومراجعات الشريعة ومراجعات العمليات ومراجعات إدارية وتوثيق 

ومراجعات االلتزام لألعمال واإلدارة العليا. 

6. تقييم التعرض للمخاطر )تابع(
إدارة المخاطر في بنك صحار- المنهج والسياسة )تابع(   1-6

يقتصر تمويل المستهلكين على تمويل السيارات واإلسكان فقط. ويتم اعتماد التمويل والسلفيات من خالل مصفوفة االعتماد 
بتحديد القيود المعينة لمسؤولين معينين واللجنة التنفيذية لالئتمان. 

يمتلك مجلس اإلدارة للبنك األم 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  ٢-6

يعتمد إطار سياسة إدارة المخاطر الشامل من قبل مجلس إدارة البنك األم. ويتم دعمها من قبل هياكل قيود مالئمة. تقدم هذه 
السياسات إطار إدارة مخاطر متكامل للمؤسسة ككل في البنك والذي ينطبق كذلك على صحار اإلسالمي. الحد المفروض على 

نوع من األصول هو حسب متطلبات البنك المركزي العماني وسياسات البنك.

السيولة  الربح ومخاطر  االئتمان ومخاطر معدل  السوق ومخاطر  المخاطر مثل مخاطر  انواع  لمختلف  يتعرض صحار اإلسالمي 
والمخاطر التشغيلية والتي تتطلب جميعها أنظمة رقابة شاملة ومراقبة مستمرة. يلخص إطار إدارة المخاطر الهدف من بازل ٢ 
والذي يتضمن مراقبة اإلدارة والرقابة وثقافة المخاطر والملكية وتحديد وتقييم والمخاطر وأنشطة الرقابة والفصل بين الواجبات 

والمعلومات الكافية وقنوات التواصل وأنشطة إدارة مراقبة المخاطر وتصحيح الخلل.

مخاطر االئتمان  ٣-6

يدير صحار اإلسالمي مخاطر االئتمان بتقييم كل منتج/ نشاط فيما يتعلق بمخاطر االئتمان المقدمة من قبله. وأنشأ هيكل قيود 
لتجنب تركيزات المخاطر لألطراف المقابلة والقطاع والمكان الجغرافي.

مديونيات ٣1 ديسمبر ٢017
المرابحة

اإلجارة
المنتهية 
بالتمليك

استصناع 
تتبعه

إجارة منتهية
بالتمليك

المشاركة 
المنتهية 
بالتمليك

ايداعات 
الوكالة 

واألرصدة لدى 
البنوك

األوراق
اإلجماليالمالية للديون

ريال عماني باآلالف

لم يتأخر سدادها ولم تتعرض 
٧,98٢١5,8٠4١3١,٢9٢ ١١,٠٧349,٠١536,8٢٢١٠,596لالنخفاض في القيمة

المبالغ التي تجاوزت االستحقاق ولم 
3٧,١9٢-- ٢6,848 4,١34  5,١٧9 ١,٠3١ تنخفض قيمتها

المبالغ التي تجاوزت االستحقاق 
٢٢4---١463444وانخفضت قيمتها

١٢,٢5٠54,٢٢84١,٠٠٠3٧,444٧,98٢١5,8٠4١68,٧٠8اإلجمالي 

تعريف التسهيالت االئتمانية المتأخرة و التي انخفضت قيمتها

يتم تصنيف التعرض للمخاطر االئتمانية من قبل البنك لتحديد التسهيالت التي انخفضت قيمتها وفقًا لتعميم البنك المركزي 
العماني رقم ب م 9٧٧ بتاريخ ٢5 سبتمبر ٢٠٠4. 
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صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

6. تقييم التعرض للمخاطر )تابع(
مخاطر االئتمان )تابع(  ٣-6

مجموع إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان، باإلضافة إلى متوسط إجمالي التعرض خالل الفترة مقسمة إلى األنواع   1-٣-6
الرئيسية من مخاطر االئتمان 

ريال عماني باآلالف
إجمالي مجموع التعرضمتوسط مجموع التعرض  

نوع التعرض لمخاطر االئتمانالرقم
٢017٢016٢017٢017٢016٢016

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
ريال عماني %باآلالف

باآلالف
%

٧.53%٧.٧48,٠3٠%١٢,5٧٠ ١٠,3٠٠6,٧43مديونيات المرابحة١

4٢.5٢%33.٧٧45,3٢4%5٠,٠934٢,٠٢554,86٢اإلجارة المنتهية بالتمليك٢

١9.٢٠%٢5.49٢٠,4٧٠%4١,4٢3 3٠,946١٢,5٧8استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك3

٢١.35%٢3.٢8٢٢,٧6٠%3٧,8٢٢ 3٠,٢9١١9,886المشاركة المنتهية بالتمليك4

9.4٠%9.٧3١٠,٠٢4%١٢,9١4١٠,٠٢6١5,8٠4استثمارات أدوات دين 5

١٠٠%١٠٠١٠6,6٠8%١34,5449١,٢58١6٢,48١اإلجمالي

نسبة التمويل لكل فئة من فئات االطراف األخرى إلى إجمالي التمويل

٢016 ٢017
% ريال عماني باآلالف % ريال عماني باآلالف  

%59 56,9١5 %65 95,٠89 الشركات

%4١ 39,669 %35 5٠,٢٠5   التجزئة

%١٠٠ 96,584 %١٠٠ ١46,6٧٧   مجموع

التوزيع الجغرافي للمخاطر مقسمًا إلى المناطق الهامة وفقا لألنواع الرئيسية للتعرض لمخاطر االئتمان  ٣-٢-6

ريال عماني باآلالف

الرقم
نوع 

التعرض  
االئتماني

سلطنة 
عمان

دول مجلس 
التعاون 

الخليجي 
األخرى

دول منظمة 
التعاون 

االقتصادي 
والتنمية

خدمات باكستانالهند
اإلجماليأخرى

١٢,5٧٠١٢,5٧٠مديونيات المرابحة١

54,86٢----5٢,54١٢,3٢١اإلجارة المنتهية بالتمليك٢

استصناع تتبعه إجارة منتهية 3
4١,4٢3-----4١,4٢3بالتمليك

المشاركة المنتهية بالتمليك4
3٧,8٢٢3٧,8٢٢

١5,8٠4-----١5,8٠4استثمارات أدوات دين 5

١6٠,١6٠٢,3٢١٠٠٠٠١6٢,48١اإلجمالي

6. تقييم التعرض للمخاطر )تابع(
مخاطر االئتمان )تابع(  ٣-6

توزيع المخاطر حسب القطاع أو الطرف المقابل مقسمًا إلى أهم أنواع التعرض لمخاطر االئتمان  ٣-٣-6

ريال عماني باآلالف

مديونيات القطاع االقتصاديالرقم
المرابحة

اإلجارة 
المنتهية 
بالتمليك

استصناع 
تتبعه إجارة 

منتهية 
بالتمليك

المشاركة 
المنتهية 
بالتمليك

استثمارات 
اإلجماليأدوات دين 

التعرض خارج 
الميزانية 
العمومية

١,٠٧6-3٠6-5٧٧١3تجارة استيراد ١

١,٠٧٢١8,٢853٠,33١33,١٠4١٠,4٧693,٢68٢5,4٢3اإلنشاءات٢

6,٢6854٠-١,٢64١,694١٢٠3,١9٠خدمات3

-5١,586-١٠,١٧٧3٠,55٧١٠,85٢أخرى4

-5,3٢85,3٢8تمويل شخصي5

-٢,3٢١--٢,3٢١-حكومية6

٢٧6------غير المقيمين٧

١٢,5٧٠54,86٢4١,4٢33٧,8٢٢١5,8٠4١6٢,48١٢6,٢99اإلجمالي  

االستحقاق التعاقدي المتبقي لكل المحفظة، مقسمًا إلى األنواع الرئيسية لمالمح التعرض لمخاطر الئتمان   4-٣-6

ريال عماني باآلالف

مديونيات التصنيف الزمنيالرقم
المرابحة

اإلجارة 
المنتهية 
بالتمليك

استصناع 
تتبعه إجارة 

منتهية 
بالتمليك

المشاركة 
المنتهية 
بالتمليك

استثمارات 
اإلجماليأدوات دين 

التعرض خارج
الميزانية

العمومية

        4,543 ٢,٧٠4-3١3١,9398٠3٧٢حتى شهر واحد١

        5,٠8١ ١,٧١٢-١5٠849٧١6554٢-3 أشهر٢

        ١,٢95 3,١69-39٠4١,4٧9٢88498-6 أشهر3

        ٢,36٠ 3,١58-6٧٠٧١,١١33٠5١,٠33-9 أشهر4

        ١,٠٢3 988٠١,5٢6335٧٢98,36١١١,83١-١٢ شهرا5

      ١١,9٢5 ١4,9488,6584,٢85٧,469١,645٢٧,٠٠5-3 سنوات6

             -   ٢١,٧45-3٢,٧9٢٧,3٢44,89٢6,٧3٧-5 سنوات٧

              ٢ ١,5١83٢,3٢63١,٠٧3٢٠,44٢5,٧989١,٠٧9أكثر من 5 سنوات8

      ٢6,٢٢9 ١٢,5٧٠54,86٢4١,4٢33٧,8٢٢١5,8٠4١6٢,4٠3اإلجمالي9

مبلغ التمويل والسلفيات التي انخفضت قيمتها و، إن وجدت، التمويل والسلفيات المتأخرة التي تم تكوين مخصص   5-٣-6
لها بشكل منفصل مقسمة إلى المناطق الجغرافية الرئيسية، بما في ذلك إن كان عمليًا، مبالغ المخصصات العامة والمحددة 

لكل منطقة جغرافية

 ريال عماني باآلالف
   مخصصات    

إجمالي الدول الرقم
القروض

قروض غير 
احتياطي خاص عام منتظمة

األرباح
مخصصات

 خالل الفترة

مقدمات 
مشطوبة 
خالل العام

- ١44,356٢٢3١,5٢5١١٧365٧سلطنة عمان١

- ٧٧-٢,3٢١١١٠األخرى٢

مجلس التعاون 
-١46,6٧٧٢٢3١,635١١٧3٧34الخليجي
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صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

6. تقييم التعرض للمخاطر )تابع(
مخاطر االئتمان )تابع(  ٣-6

الحركة في إجمالي القروض والسلف  6-٣-6

ريال عماني باآلالف
القروض والسلف غير المتحركةالقروض والسلف المتحركة

المعياريالبيان
التنويه
اإلجماليخسارةمشكوك فيها دون المعياريالخاص

96,584--95,448١,٠6٢٧4رصيد أول المدة

١,٧٠64٢3٠٧4٠)١,85٢(الحركة/ التغيرات )+/-(

39,١٠5----39,١٠5التمويل الجديد

١٠,988--١٠,١89٧954استرداد التمويل

------التمويل والسلفيات المشطوبة

١4٢,89٠3,563١٢٠3٠٧4١46,6٧٧رصيد نهاية الفترة 

٢9١5٧3١,٧5٢-١,635مخصصات محتفظ بها

١3-٢--أرباح مجنبة

مخاطر االئتمان: اإلفصاح عن المحافظة حسب األسلوب القياسي  7-٣-6
اإلفصاح النوعي: للمحافظ حسب األسلوب القياسي  1-7-٣-6

تنتهج النافذة األسلوب القياسي لتقييم رأس المال النظامي لمخاطر االئتمان. أما فيما يتعلق بالمخاطر السيادية فتطبق عليها 
المخاطر بنسبة صفر حسب ما يسمح به في هذا األسلوب بينما التعرض لمخاطر البنوك، فإن المخاطر المرجحة تعتمد على 
البنك المركزي العماني مثل موديز وستاندرد آند بورز وفيتش وكابيتال  تصنيف وكاالت التصنيف الدولية المعتمدة بواسطة 
إنتليجنس، بناًء علي تصنيف البلد المختص. وفي غياب التصنيف الخارجي للشركات، يعتبر البنك معظم الشركات على أنها 
تطبق  العمومية،  الميزانية  خارج  التعرض  مالمح  وعن  الممولة.  المخاطر  عن   %١٠٠ بمعدل  المخاطر  ترجيح  ويطبق  غير مصنفة 
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 اإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية. 

6-٣-7-٢  اإلفصاحات الكمية

يعرض الجدول التالي تحليل سندات الدين سندات الخزانة، والتوظيفات الكبيرة وغيرها من الفواتير المستحقة الصادرة  من قبل 
وكالة التصنيف في 3١ ديسمبر عام ٢٠١٧، على أساس تصنيف موديز أو ما يعادلها.

٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

٢017
ريال عماني 

باآلالف

٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٢٠١6
دوالر أمريكي 

باآلالف
-  5,779 A3  إلى Aمن ١  15,010 -

١٢,٢٢8  10,٢86 Baa3 إلى Baa١  ٢6,717 3١,٧6١

١٠,٠٠٠ - -B إلى +Ba - ٢5,9٧4 

١,646 7,444 األوراق المالية السيادية 19,٣٣5 4,٢٧5

٢3,8٧4 ٢٣,509 61,06٢ 6٢,٠١٠

غير  المقابل  الطرف  فيها  يكون  التي  الحاالت  والنوعية في  الكمية  العوامل  على  يعتمد  تقييم مستقل  بإجراء  النافذة  تقوم 
مصنف.

تنتهج النافذة أسلوبًا موحدًا لكل الشركات على أنها غير مصنفة ويطبق عليها ترجيح المخاطر بمعدل ١٠٠%.

6-٣-7-٣ تخفيض مخاطر االئتمان: اإلفصاح وفقا لألسلوب القياسي

ال تستخدم النافذة أسلوب المقاصة سواًء للبنود خارج أو داخل الميزانية العمومية. 

6. تقييم التعرض للمخاطر )تابع(
مخاطر معدالت الربح لألنشطة المصرفية  4-6

مخاطر معدل الربح هي األثر المحتمل لعدم التوافق بين معدل العائدات على األصول والمعدل المتوقع للتمويل نظرًا لمصادر 
التمويل. تحدد اإلدارة العليا مصادر التعرض لمخاطر معدل الربح بناًء على هيكل الميزانية العمومية الحالي والمتوقع للنافذة. قد 

تنشأ مخاطر معدل الربح في النافذة نظرًا للمعامالت التالية:

معامالت المرابحة  •
معامالت الوكالة  •

اإلجارة 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 لألصول وااللتزامات 
وحقوق حملة حسابات االستثمار حيث أنه يظهر في فترات مشابهة. يعتمد توزيع الربح لحقوق حملة حسابات االستثمار على 

اتفاقيات مشاركة الربح. وبالتالي، فإن النافذة غير معرضة ألية مخاطر معدالت ربح جوهرية.

مصادر مخاطر معدل الربح  1-4-6
يمكن تصنيف مخاطر معدالت الربح التي تواجهها النافذة إلى الفئات التالية:

لألصول  المتغير(  )المعدل  تسعير  وإعادة  الثابت(  )المعدل  استحقاق  في  الزمنية  الفروق  من  يتنشأ  التي  التسعير  إعادة   •
وااللتزامات ومراكز خارج الميزانية العمومية. وحيث أن معدالت الربح تختلف، فإن عدم التوافق في اعادة التسعير هذه تعرض 

إيرادات والقيمة االقتصادية المضمنة للنافذة لتغيرات غير متوقعة.
مخاطر منحنى العائدات التي تنشأ من وجود آثار عكسية للتغيرات غير المتوقعة لمنحنى العائدات على إيرادات و/أو القيمة   •

االقتصادية األساسية للنافذة.
مخاطر األساس التي تنشأ من ارتباط ناقص في التسوية في المعدل المكتسب والمنتجات المسعرة والمعدل المدفوع   •
الفروقات من  تزيد هذه  أن  يمكن  الربح،  تتغير معدالت  عندما  اعادة تسعير مشابهة.  أدوات مختلفة وهي خصائص  على 
التغيرات غير المتوقعة في التدفقات النقدية واالرباح الموزعة بين األصول وااللتزامات وأدوات خارج الميزانية العمومية ذات 

فترات استحقاق أو تواتر إعادة تسعير مشابه. 
تشير مخاطر نقل المخاطر التجارية لضغط السوق لدفع عائدات تتخطى المعدل المكتسب على األصول الممولة من قبل   •

االلتزامات، عندما يكون العائد على األصول قيد التنفيذ بمقارنته مع معدالت المنافسين.
استراتيجية مخاطر معدل الربح  ٢-4-6

العادلة لألدوات  القيم  أو  المستقبلية  الربحية  الربح على  التغيرات في معدالت  تأثر  أن  احتمالية  الربح من  تنشأ مخاطر معدل 
المالية. النافذة معرضة لمخاطر معدل الربح نتيجًة لعدم التطابق أو الفجوات في مبالغ األصول وااللتزامات وأدوات خارج الميزانية 

العمومية والتي تستحق أو يعاد تسعيرها في فترة معينة. تدير النافذة المخاطر من خالل استراتيجية إدارة المخاطر.

معدل الربح الفعلي )العائد الفعلي( ألداة مالية نقدية هو المعدل الذي عند استخدامه في احتساب قيمة حالية ينتج عن القيمة 
الدفترية لألداة. المعدل هو معدل سابق ألداة ذات معدل ثابت مدرجة بالقيمة المهلكة ومعدل حالي ألداة ذات معدل عائم أو 

أداة مدرجة بالقيمة العادلة.

أدوات قياس مخاطر معدل الربح  ٣-4-6
تستخدم النافذة األدوات التالية لقياس مخاطر معدل الربح في مجالها:

تحليل فجوات إعادة التسعير والذي يقيس الفروق الحسابية بين األصول وااللتزامات ذات الحساسية للربح لمجال النافذة   •
بشروط مطلقة.

تحليل قيمة نقطة األساس وهو قياس الحساسية لكافة المنتجات والمراكز المسعرة لمعدالت الربح. قيمة نقطة األساس   •
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.
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صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

6. تقييم التعرض للمخاطر )تابع(
مخاطر معدالت الربح لألنشطة المصرفية )تابع(  4-6

مراقبة واإلبالغ عن مخاطر معدل الربح  4-4-6
طبقت النافذة أنظمة معلومات لمراقبة مخاطر معدل الربح والسيطرة عليها واالبالغ عنها. تقدم التقارير على أساس زمني للجنة 

التنفيذية ومجلس اإلدارة للمكتب الرئيسي.

التعرض لمخاطر معدالت الربح - المحافظ لغير المتاجرة  5-4-6
كان مركز حساسية الربح للنافذة استنادًا إلى ترتيبات إعادة تسعير تعاقدية في 3١ ديسمبر ٢٠١6على النحو التالي:

معدل الربح
السنوي
الفعلي

%

خالل 
ثالثة أشهر

ريال عماني 
باآلالف

من 4 إلى 1٢ 
شهرًا

ريال عماني 
باآلالف

أكثر من عام واحد
ريال عماني 

باآلالف

غير معرض لمخاطر 
معدل الربح

ريال عماني 
باآلالف

في ٣1 ديسمبر ٢016

األصول

١5,٢٢٢ --- نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية

٢8٢ --٧,٧٠٠ ١.5١ مستحق من بنوك ومؤسسات مالية

١٢,٢5٠ ---6.٢3 مديونيات المرابحة

-١8,4٢5 ٢5,95٧ 9,846 4.95 اإلجارة المنتهية بالتمليك

-6,99٢ ٢6,35٠ ٧,658 5.34 استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك

--١٧,٠9٠ ٢٠,354 4.93 المشاركة المنتهية بالتمليك

-١,635 8,٢9٢ -4.6٠ استثمارات أوراق مالية

١,٠9٧ ---أصول ثابتة

١,١٧4 ---أصول أخرى

3٠,٠٢5 ٢٧,٠5٢ ٧٧,689 45,558 إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق المساهمين

-38,٢4١ ٢٢,659 4٧,56١ 3.١4ودائع وكالة

١9,836 ---الحسابات الجارية للعمالء

95٧ ---التزامات أخرى

٢٠,٧93 38,٢4١ ٢٢,659 4٧,56١ إجمالي االلتزامات 

---34,46٧ ٢.٠8حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

مجموع االلتزامات وحقوق الملكية لحسابات 
٢٠,٧93 38,٢4١ ٢٢,659 8٢,٠٢8 االستثمار غير المقيدة

9,٢3٢ )١١,١89(55,٠3٠ )36,4٧٠(إجمالي فجوة حساسية معدل الربح

5٠,98٢ 4١,٧5٠ 5٢,939 )٢,٠9١(الفجوة التراكمية لحساسية معدل الربح

6. تقييم التعرض للمخاطر )تابع(
مخاطر السيولة  5-6

إن منهج النافذة إلدارة 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 باإلضرار بسمعة بنك 

صحار ش.م.ع.ع.

المالية  والتزاماتها  أصولها  حول  السيولة  بملمح  تتعلق  األخرى  النشاط  وحدات  من  معلومات  بالبنك  المركزية  الخزينة  تتلقى 
المركزية بمحفظة أصول مالية  الخزينة  المستقبلية. بعد ذلك تحتفظ  الناشئة عن األعمال  النقدية األخرى  التدفقات  وتفاصيل 
سائلة قصيرة األجل وتتكون في أغلبيتها من استثمارات قصيرة األجل باألوراق 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 األجل من الخزينة المركزية لتغطية أي تذبذب قصير األجل والتمويل طويل األجل لتحديد 
أي متطلبات سيولة أساسية. ووضع البنك كذلك خطة سيولة طارئة شاملة لإلدارة 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 األصول وااللتزامات. تم توضيح احتساب فجوة السيولة عند 
استحقاق األصول وااللتزامات. تم إعداد هذا االحتساب وفقًا للتوجيهات الواردة بالتعميم رقم ب م 955 المؤرخ ٧ مايو ٢٠٠3.

التعرض لمخاطر السيولة  1-5-6
بما  يومي  أساس  على  رصده  ويتم  المال  ورأس  العمالء  لودائع  والسلف  التمويالت  إجمالي  معدل  وهو  اإلقراض  معدل 
يتماشى مع اإلرشادات التنظيمية. داخليًا يتم وضع معدل اإلقراض على أساس أكثر تحفظًا مما هو مطلوب بموجب اللوائح. كما 
تقوم النافذة أيضًا بإدارة مخاطر السيولة لديها على أساس منتظم برصد معدل السيولة وهو معدل صافي األصول السائلة 
إلى إجمالي األصول على أساس شهري. لهذا الغرض فإن صافي األصول السائلة يعتبر على أنه يتضمن النقد وما يماثل 

النقد، وأوراق الدين المصنفة بدرجة استثمار والتي لها سوق نشط وبه سيولة.

كانت تفاصيل معدل االقراض والسيولة المقدم عنه التقرير كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ على النحو التالي:

 ٢017
معدل السيولة معدل اإلقراض  

9.46%84.8٧%المتوسط عن العام

٢١.٠٢%85.44%الحد األقصى عن العام 

٢.3٧%84.١١%الحد األدنى عن العام

يلخص الجدول أدناه ملمح استحقاق التزامات النافذة في تاريخ التقرير استنادًا إلى ترتيبات الدفع التعاقدية. تم تحديد االستحقاقات 
التعاقدية لألصول 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 األموال السائلة.

٢017

القيمة 
الدفترية

ريال عماني 
باآلالف

خالل ثالثة 
أشهر

ريال عماني 
باآلالف

من 4 إلى 1٢ 
شهرًا

ريال عماني 
باآلالف

سنة إلى 
ثالث سنوات
ريال عماني 

باآلالف

أكثر من ثالث 
سنوات

ريال عماني 
باآلالف

اإلجمالي
ريال عماني 

باآلالف

١٠8,46١44,١84١5,٠٠٧45,١4٠٧,٢٢3١١١,554ودائع وكالة

١9,836---١9,836١9,836ودائع عمالء وحسابات أخرى

95٧---95٧95٧التزامات أخرى

١٢9,٢5464,9٧٧١5,٠٠٧45,١4٠٧,٢٢3١3٢,34٧التزامات أخرى

4٠١34,٢٢٠--34,46٧34,46٧حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

١63,٧٢١99,444١5,٠٠٧45,١4٠٧,6٢4١66,56٧
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صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

6. تقييم التعرض للمخاطر )تابع(
مخاطر السيولة )تابع(  5-6

تقوم النافذة بإعداد تقرير فجوة السيولة لرصد مركز السيولة قصير األجل للنافذة لألصول وااللتزامات المدرجة بالريال الُعماني 
الزمنية المستحقة خالل شهر واحد. يجب تسوية الفجوة عند توفر أدوات إعادة الشراء أو إعادة التمويل وعن خطوط  وللفترة 

االئتمان غير المستغلة أيضًا، إن وجدت. يجب التقرير عن قائمة السيولة قصيرة األجل إلى لجنة األصول وااللتزامات شهريًا.

تعرض النافذة لمخاطر معدل الربح مبينة في المرفق ١ و٢.

مخاطر السوق  6-6

مخاطر السوق هي تلك المخاطر التي تنشأ من التغيرات في معدالت الربح ومعدالت صرف العمالت األجنبية 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.

مخاطر السوق مالئمة لألنشطة المصرفية واألنشطة التجارية ولكن قياسها وإدارتها قد تختلف حسب تلك األنشطة.

يقوم صحار اإلسالمي بقياس ومراقبة مخاطر السوق في محفظته باستخدام أساليب مناسبة مثل وضع حدود على مراكزه 
المفتوحة للعمالت األجنبية بالرغم من أنها غير جوهرية. 

مخاطر السوق في مجال المتاجرة  1-6-6
تتضمن مخاطر السوق عدة مخاطر ولكن العناصر الرئيسية هي مخاطر معدل األرباح ومخاطر تحويل العملة األجنبية.

يتم القيام بأعمال الخزينة ضمن حدود مخاطر سوق معتمدة. ويعد ضمان توفر هيكل حدود مخاطر سوق مالئم في كل األوقات 
لتنظيم األعمال من مسؤولية الخزينة.

تم وضع القيود لـ:
مخاطر العمالت األجنبية  •

معدل مخاطر العائدات  •
منتجات تعامل معتمدة  •
عمالت تعامل معتمدة  •

حد أقصى للفترة  •

تعقد لجنة األصول وااللتزامات اجتماعات دورية لمناقشة عدم اتساق األصول وااللتزامات وتقيم مخاطر معدل الربح ومخاطر 
العمالت األجنبية ومخاطر السيولة التي يتعرض لها صحار اإلسالمي، لغرض اتخاذ الخطوات الكفيلة بإدارة مثل هذه المخاطر. 
ومع توجيهات لجنة األصول وااللتزامات، يقوم قسم الخزينة بالبنك بإدارة مخاطر معدالت الفوائد ومخاطر العمالت األجنبية 

التزامًا بتوجيهات السياسة التي توضح الحدود المناسبة.

عبء رأس المال لمخاطر السوق المختصة مبين أدناه: 

ريال عماني باآلالف

 -مخاطر مركز معدل األرباح

-مخاطر مركز حقوق الملكية

436مخاطر العمالت األجنبية

 -مخاطر السلع

مخاطر العملة  ٢-6-6
مخاطر العمالت هي المخاطر التي تنشأ من تقلب قيمة األداة المالية بسبب التغيرات في معدالت صرف العمالت األجنبية. 
قام مجلس اإلدارة بوضع حدود للمراكز المفتوحة الكلية وللمراكز المفتوحة لكل العملة. تتضمن حدود المراكز المفتوحة مراكز 
مفتوحة مبيتة ومراكز مفتوحة لحظية. يتم رصد المراكز المفتوحة على نحو يومي ويتم استخدام استراتيجيات تغطية لضمان 

المحافظة على المراكز في إطار الحدود الموضوعة. 

6. تقييم التعرض للمخاطر )تابع(
مخاطر التشغيل  7-6

تعرف المخاطر التشغيلية بأنها مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناشئة عن عدم كفاية أو فشل في العمليات الداخلية 
للبنك أو الموظفين و األنظمة أو من العوامل الخارجية. تنشأ المخاطر التشغيلية نظرًا لعدة أسباب مرتبطة بعمليات النافذة 
ومخاطر  السوق  ومخاطر  االئتمان  مخاطر  غير  مخاطر  تتضمن  وال  الخارجية  العوامل  ومن  التحتية  وبنيتها  وتقنياتها  وموظفيها 

السيولة.

تبنت النافذة سياسات وإجراءات مشابهة للتخفيف من المخاطر التشغيلية كتلك المعتمدة من قبل المكتب الرئيسي. تم الحصول 
على إيجابيات عمليات المركز الرئيسي وبنيته التحتية بااللتزام باإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية. وتعد السياسات 

حول العمليات التالية مشابهة لسياسات المركز الرئيسي:
تعقب أحداث الخسارة والمخاطر المحتملة.  •

اإلبالغ عن الخسائر والمؤشرات والسيناريوهات على أساس منتظم.  •
مراجعة التقارير المشتركة من قبل مدراء المخاطر والمدراء المباشرين.  •

وعالوًة على ذلك، لدى النافذة موظف التزام متفرغ مسؤول عن ضمان االلتزام باإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
ومبادئ الشريعة والقوانين والتنظيمات المعتمدة.  

مخاطر تجارية متنقلة  8-6

تشير المخاطر التجارية المنتقلة لحجم المخاطر التي تحول للمساهمين للتخفيف من تحمل حامل حساب االستثمار بعض أو كافة 
المخاطر والتي يتعرضون لها تعاقديًا في عقود المضاربة. 

ضمن عقود المضاربة )مشاركة الربح وتحمل الخسارة(، يتعرض حملة حسابات االستثمار غير المقيدة ألثر إجمالي للمخاطر الناشئة 
من األصول التي يستثمرون أموالهم فيها، ولكن نافذة صحار اإلسالمي تدير هذه المخاطر من خالل المخاطر التجارية المنتقلة. 

يتم تحقيق مشاركة المخاطر بتشكيل واستخدام عدة احتياطيات مثل احتياطي مساواة األرباح وبتسوية حصة أرباح نافذة صحار 
اإلسالمي لتسهيل العائدات مستحقة الدفع لحملة حسابات االستثمار من التعرض لتذبذب في إجمالي العائدات الناشئ عن 
المخاطر البنكية وبالتالي للتمكين من دفع العائدات التنافسية في السوق. تمت مناقشة احتياطي مساواة األرباح بالتفصيل 

أعاله. 

تدير نافذة صحار اإلسالمي المخاطر التجارية المنتقلة كما هو محدد في سياسة توزيع األرباح. تتنازل النافذة عن أتعابها في 
حالة حدوث المخاطر التجارية المنتقلة. تدير النافذة معدل الربح مع النوافذ اإلسالمية األخرى بتشغيل بنوك إسالمية/ تجارية في 

السلطنة.

لدى البنك متوسط أتعاب محملة بنسبة ١6% من الدخل المتحقق من األصول المخصصة للوعاء خالل العام.

لم تنشئ النافذة أي احتياطيات وبالتالي لم يتم عرض تحليل متعلق بها. 

6-9 المخاطر الخاصة بالعقود 

يتعرض األصل في كل نوع من التمويل اإلسالمي إلى مزيج متنوع من مخاطر االئتمان والسوق وبالتالي تنشأ الحاجة إلى 
تخصيص رأس المال مقابل تعرضات المخاطر. 

كما في تاريخ التقرير، تحمل األصول المالية مخاطر ائتمان فقط وبالتالي يتم تخصيص رأس المال وفقًا للتعليمات الصادرة عن 
البنك المركزي العماني. إن مزيج المنتجات الحالي ال يغير من طبيعة المخاطر وفقًا لمرحلة العقد. 

اإلفصاح عن متطلبات رأس المال وفقًا لمختلف فئات المخاطر لكل من العقود المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.
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صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

6. تقييم التعرض للمخاطر )تابع(
6-9 المخاطر الخاصة بالعقود )تابع( 

ريال عماني باآلالف
األصول االئتمانية المرجحة 

بالمخاطر
متطلبات رأس المال

١,4٧١ ١٢,٢59 مديونيات المرابحة

4,١83 34,858 اإلجارة المنتهية بالتمليك

4,١6٠ 34,664 استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك

4,539 3٧,8٢٢ المشاركة المنتهية بالتمليك

٢١8 ١,8٢٠ إيداعات لدى بنوك

995 8,٢9٢ استثمارات

٢9٠ ٢,4١9 خدمات أخرى 

٢,٠١١ ١6,٧6٠ خارج الميزانية العمومية 

 ١48,894 ١٧,86٧

7. الحوكمة الشرعية 
تم تطبيق هيكلة إدارة شرعية في النافذة ويتمثل الهدف الرئيسي منها في التحقق من االلتزام بالشريعة في جميع األوقات. 

فيما يلي أهم عناصر هيكلة اإلدارة الشرعية للنافذة:
مجلس الرقابة الشرعية:  )١(

المراجع الداخلي الذي يتحمل المسؤولية الكلية لتنفيذ ومراقبة االمتثال للشريعة، ووظائف التدقيق والتدريب الشرعية وفقًا   )٢(
لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية.

والرقابي  التنظيمي  اإلطار  متطلبات  ووفق  الشرعية(  الرقابة  مجلس  عن  الصادرة  الفتاوى  إرشادات  )وفق  للشريعة  االمتثال 
للصيرفة اإلسالمية يعتبر إلزاميًا ويتم تنفيذه من خالل مراجعة وموافقة العقود واالتفاقيات والسياسات واإلجراءات والمنتجات 

والتقارير )حسابات توزيع األرباح(، إلخ.
تقوم النافذة بالتحقق من تنفيذ عمليات نافذة الصيرفة اإلسالمية على نحو يتمثل للشريعة ويخضع لمتطلباتها من خالل اتباع 

السياسات واإلجراءات التالية:
والمراجعة  المحاسبة  هيئة  ومعايير  اإلسالمية  للصيرفة  والرقابي  التنظيمي  اإلطار  لمتطلبات  وفقًا  شرعي  إطار  تطبيق  أ( 

للمؤسسات المالية اإلسالمية واإلرشادات والتوجيهات الصادرة عن مجلس الرقابة الشرعية.
توزيع الواجبات والوظائف الرئيسية. يتم تكليف مدير تنفيذي مستقل بمسؤولية االمتثال والتدقيق الشرعي. ب( 

تطبيق أدلة ووثائق للسياسات واإلجراءات فيما يتعلق بمنتجاتنا وعملياتنا واالمتثال والتدريب والضوابط الداخلية وتوفيرها  ج( 
للموظفين المعنيين.

يتم تقديم تقارير التدقيق الشرعي لمجلس الرقابة الشرعية وفقًا للخطة السنوية المتفق عليها.  د( 
يتم االحتفاظ بأصول نافذة الصيرفة اإلسالمية بشكل منفصل ومميز عن األصول التقليدية. ه( 

ال يمكن للنافذة وضع األموال مع البنوك التقليدية بما في ذلك بنك صحار. و( 
يتبعون رؤساء أقسامهم في تسلسل هرمي  رئيسية معينة  الموظفين في أقسام  أن  بالتحقق من  النافذة  إدارة  تقوم  ز( 

ينتهي عند رئيس النافذة. 
الصيرفة  رئيس  يتبعون  وهم  إلخ  والخزانة،  والشركات  األفراد  مثل  األعمال  ألقسام  مخصصون  موظفون  النافذة  لدى  ح( 

اإلسالمية. 
إن النظام البنكي األساسي المعتمد لدى النافذة قادر على مراعاة الطبيعة الفريدة لعقود ومعامالت وعمليات الصيرفة  ط( 

اإلسالمية.
يتم تطبيق عمليات التدقيق الشرعي على أساس ربع سنوي بموجب اإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية وترفع إلى 
مجلس الرقابة الشرعية لمراجعتها وإصدار التوجيهات بشأنها. أصدر مجلس الرقابة الشرعية تقريره السنوي لسنة ٢٠١6 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 

 .٢٠١٧
ال يحتفظ مجلس الرقابة الشرعية  بأي عالقة تجارية مع البنك.

7. الحوكمة الشرعية )تابع( 
نبذة عن هيئة الرقابة الشرعية

الدكتور حسين حامد حسن

كلية  من  الدكتوراه  نال شهادة  وقد   ، القاهرة  جامعة  في  المقارن  والقانون  الشريعة  في  أستاذ  هو  حسين  الدكتور  األستاذ 
الشريعة  بجامعة األزهر، مصر وماجستير في الفقه المقارن من جامعة نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية وتخرج في القانون 
واالقتصاد من جامعة القاهرة، مصر، و هو  حائز شهادة الدكتوراه الفخرية   في القانون المدني من جامعة دورهام في المملكة 
المتحدة. له  خبرة تمتد إلى مدة أكثر من 5٠ عاًما في مجال الخدمات المصرفية اإلسالمية وهو رئيس مجالس الرقابة الشرعية 
ألكثر من 3٠ بنًكا وهيئة مالية. كما أنه مؤلف أكثر من 5٠ كتاًبا وورقة بحًث، وقد كتب أكثر من 4٠٠ مقالة شاملة. وقد أشرف على 
الخطة الكبرى لترجمة ٢٠٠ كتاب إسالمي إلى لغات مختلفة. باإلضافة إلى ذلك، نجح في تحويل العديد من البنوك التقليدية 

والمؤسسات المالية إلى مؤسسات و بنوك إسالمية.

الدكتور مدثر صديقي

القانون  في  الدكتوراه  درجة  نال  قد  الغربية.  والقوانين  اإلسالمية  الدراسات  في  عالميا  خبير مشهور  مدثر صديقي  الدكتور 
من كلية شيكاغو كينت للقانون، الواليات المتحدة األمريكية وشهادة ماجستير في القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد، 
الواليات المتحدة األمريكية؛ وأكمل دراسات إسالمية من الجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية. 
باحث في  الشمالية. وهو  الفقهي ألمريكا  المجمع  AAOIFI وفي  بـ  الخاصة  الشريعة اإلسالمية  لجنة معايير  وهو عضو في 
أكاديمية البحوث الشرعية الدولية للتمويل اإلسالمي في ماليزيا. له  خبرة تمتد إلى مدة أكثر من 3٠ عاًما في تقديم االستشارات 
الشرعية والقانونية ، و في التوثيق المصرفي اإلسالمي ، والبحوث ، والمحاضرات والتحكيم ألكثر من 4٠ منظمة وجامعات 

ومراكز بحثية في جميع أنحاء العالم.

الشيخ عزان بن ناصر بن فرفور العامري

قد نال الشيخ عزان بن ناصر بن فرفور العامري على شهادة البكالوريوس في الدراسات اإلسالمية و تخصص في القضاء، 
وقد عمل الشيخ عزان بن ناصر فرفور العامري سكرتيًرا لمفتي سلطنة عمان في قسم الفتوى منذ عام ٢٠٠١. وهو أيًضا ماهر 
في قانون الشريعة وذلك  بعد أن قام بالعديد من الدورات في المجاالت ذات الصلة وشارك في العديد من ورش العمل 

والمؤتمرات ذات الصلة.

الشيخ فهد محمد هالل الخليلي

تخرج الشيخ فهد من جامعة فلوريدا أتالنتيك بالواليات المتحدة األمريكية، وبعد ذلك التحق بالبنك المركزي العماني، حيث كان 
عضوا 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 األفراد 
ذوي المالءة المالية العالية. ومؤخرا ، قام الشيخ فهد بتأسيس شركة بيت البيان لالستثمار، والتي تركز على بناء عالقات طويلة 

األمد من خالل تقديم الخدمات المصرفية االستثمارية والخدمات االستشارية.

مكافآت مجلس الرقابة الشرعية 

ريال عماني باآلالف
اإلجمالي أتعاب الجلسة  مكافآت

١٧ ١ ١6 د. حسين حامد حسن

١4 ٢ ١٢ د. مدثر صديقي

9 ١ 8 الشيخ عزان بن ناصر بن فرفور العامري

4 ١ 3 الشيخ فهد محمد هالل الخليلي

44 5 39
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صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

٢45التقريـر السنـوي لبنـك صحـار ٢017

7. الحوكمة الشرعية )تابع( 
اجتماعات وحضور مجلس الرقابة الشرعية 

17 ديسمبر 15 أكتوبر 9٢017 يوليو ٢٢017 أبريل ٢017أسماء أعضاء مجلس الرقابة الشرعية
٢017

عدد اجتماعات 
محضورة

4✓✓✓✓د. حسين حامد حسن

4✓✓✓✓د. مدثر صديقي

4✓✓✓✓الشيخ عزان بن ناصر بن فرفور العامري

4✓✓✓✓الشيخ فهد محمد هالل الخليلي

المسؤولية االجتماعية للشركات

تقوم »صحار اإلسالمي« بتنفيذ برنامج توعية العمالء حول الخدمات المصرفية اإلسالمية، كما تدعم أنشطة تضمن االمتثال 
بالشريعة اإلسالمية.

إفصاحات أخرى

 :)IBRF( فيما يلي اإلفصاحات المطلوبة بموجب اإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية

لم يكن هناك أي خلط بين األموال.  •

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧، ومبلغ ٢8٢ ألف ريال عماني مستحق من المكتب الرئيسي.  •

لم يتم تحويل أي مبلغ إلى الصندوق الخيري خالل السنة.  •
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التعرض لمخاطر معدل األرباح - المرفق ٢
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ريال عماني باآلالف

3,٧٧٢صافي دخل أرباح

٢3,١64رأس المال 

على أساس صدمة تقلبات معدالت الربح بواقع 5٠ نقطة أساس

5١.64تأثير صدمة تقلبات معدالت الربح بواقع 5٠ نقطة أساس

١.3٧نسبة التأثير على صافي األرباح

٠.٢٢نسبة التأثير على رأس المال

على أساس صدمة تقلبات معدالت الربح بواقع ١٠٠ نقطة أساس

١٠3.٢8تأثير صدمة تقلبات معدالت الربح بواقع ١٠٠ نقطة أساس

٢.٧4نسبة التأثير على صافي األرباح

٠.45نسبة التأثير على رأس المال

على أساس صدمة تقلبات معدالت الربح بواقع ٢٠٠ نقطة أساس

٢٠6.55تأثير صدمة تقلبات معدالت الربح بواقع ٢٠٠ نقطة أساس

5.48نسبة التأثير على صافي األرباح

٠.89نسبة التأثير على رأس المال
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)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

 قائمة استحقاق األصول وااللتزامات 
المرفق ٣

اسم البنك: صحار اإلسالمي - نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع
ريال عماني باآلالف

الرقم
تدفقات واردة )أصول وخارج 

الميزانية العمومية(

حتى 
شهر 
6-9 أشهر٣-6 أشهر1-٣ أشهرواحد

 1٢-9
شهرًا

 ٣-1
سنوات

 5-٣
سنوات

أكثر من 5 
اإلجماليسنوات

١,٠5٢١,٠5٢نقد في الصندوق١

٢
ودائع لدى البنك المركزي 

9,9٧9١,4١9٢5443٠٢6٠١,٠5٧9٧6٧4١4,١٧٠العماني

3
أرصدة مستحقة من المركز 

٢8٢٢8٢الرئيسي

4
أرصدة مستحقة من بنوك 

٧,9٧٧٧,9٧٧أخرى

١,٧6٢١,٧6٢١,٧6٢3,٠٠٧١,6365,٧٧5١5,٧٠3استثمارات5

٢,6٧٠١,٧٠53,١583,١483,459٢5,٢٧٧٢5,٧٠٧85,٠88١46,٢١٢قروض وسلفيات6

86٢59345قروض متعثرة٧

١,٠9٧١,٠9٧أصول ثابتة 8

695695أرباح مستحقة 9

84٢84٢أصول أخرى ١٠

٢9,٢59١٧,٧8٢٢6,١8٠5,84٢٧9,٠63مشتريات فورية وآجلة١١

45,٠٠٠45,٠٠٠ارتباطات ائتمانية ملزمة١٢

٠56١٧١٢٠348١56499خطابات ائتمان وضمان وقبول١3

١4

الجزء غير المستخدم من 
السحب على المكشوف 

9٠63٧٠53١١38٢93٧٧35٢,385والتمويل والسلفيات

١٠٠,4٢4٢3,٠943٢,٠563,9١8١٢,٧3١٢8,36١٢١,8399٢,8993١5,3٢٢اإلجمالي 

 قائمة استحقاق األصول وااللتزامات 
المرفق ٣ )تابع(

اسم البنك: صحار اإلسالمي - نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع
ريال عماني باآلالف

الرقم
تدفقات واردة )أصول وخارج 

الميزانية العمومية(

حتى 
شهر 
6-9 أشهر٣-6 أشهر1-٣ أشهرواحد

 1٢-9
شهرًا

 ٣-1
سنوات

 5-٣
سنوات

أكثر من 5 
اإلجماليسنوات

 
تدفقات إلى الخارج )التزامات 

   وخارج الميزانية العمومية(

6,3٧٢6,3٧٢4,٧٧93,١863,١8٧٧,9653١,86٢ودائع جارية١.

6١86١86١86١86١83,٠9١3,٠9١3,٠9٠١٢,363ودائع توفير٢

8,46939,١٠٢٢,866١٠,١٧٠4,6563١,٢٢8٧٠١٠,٧9٧١٠٧,35٧ودائع ألجل3.

١,45١١,89١6٧955385,3٧٢٢9,٧٧6ودائع أخرى 4.

.5
أرصدة مستحقة إلى المركز 

١8١8الرئيسي/ شركات تابعة/ فروع

١,449١,446أرباح مستحقة الدفع6.

899١899التزامات أخرى٧.

٢9,٢59١٧,٧8٢٢6,١8٠58,84٢٧9,٠63مبيعات فورية وآجلة8.

6١٢46١5٧٢339499خطابات ائتمان وضمان وقبول9.

45,٠٠٠45,٠٠٠ارتباطات ائتمانية ملزمة١٠

.١١

الجزء غير المستخدم من 
السحب على المكشوف 

١,١965٠3١93١٢8١5٧٢٠45٢,385والتمويل والسلفيات

٢١,٠٠٠٢١,٠٠٠رأس المال١٢.

٢,٧56٢,٧56احتياطيات١3.

89٧89٧أرباح محتجزة١4.

49,٧8966,5١434,86٠١5,٠8٠١4,5٠٢84,9٠43,١6646,5٠٧3١5,3٢٢اإلجمالي

49,٧89١١6,3٠4١5١,١63١66,٢43١8٠,٧45٢65,648٢68,8١43١5,3٢٢االلتزامات التراكمية

١8,6٧346,39١)46,543()١,٧٧٠()١١,١6٢()٢,8٠3()43,4٢٠(5٠,634الفجوة

١)46,39١()65,٠64()8,5٢١()6,٧5١(5٠,634٧,٢١44,4١١الفجوة التراكمية

الفجوة التراكمية كنسبة من 
٠.٠٠)١٧.٢6()٢4.49()4.٧١()4.٠6(١٠١.٧٠6.٢٠٢.9٢االلتزامات التراكمية
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صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

نموذج التسوية - كما في ديسمبر٢017 )تابع(
الخطوة ٢:

)ريال عماني باآلالف(
الميزانية العمومية كما في 

القوائم المالية المنشورة
كما في ديسمبر ٢017

 وفقًا لنطاق التجميع
النظامي

كما في ديسمبر ٢017

المرجع

أصول

١5,٢٢٢١5,٢٢٢نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

٧,98٢٧,98٢أرصدة لدى البنوك وأموال تحت الطلب على المدى القصير

١5,8٠4١5,8٠4االستثمارات:

٧,444٧,444محتفظ بها حتى االستحقاق

مستبعدة من استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق

ال ينطبق ال ينطبق استثمارات في كيانات تابعة

ال ينطبق ال ينطبق استثمار في شركات زميلة ومشروعات مشتركة

٢3٧,٧84ال ينطبق متاحة للبيع

مستبعدة من استثمارات متاحة للبيع: استثمارات في شركات 
تابعة

ال ينطبق ال ينطبق 

ال ينطبق ال ينطبق استثمار في شركات زميلة ومشروعات مشتركة

5,3٢85,3٢8محتفظ بها للمتاجرة

١44,9٢٢١44,9٢٢قروض وسلف

من ضمنها

--قروض وسلف لبنوك محلية

-قروض وسلف لبنوك غير محلية

١39,55١١39,55١قروض وسلف لعمالء محليين

-قروض وسلف لعمالء غير مقيمين لعمليات محلية

٢,3٢١٢,3٢١قروض وسلف لعمالء غير مقيمين لعمليات خارجية

3,٠5٠3,٠5٠قروض وسلف لمؤسسات صغيرة ومتوسطة

--تمويل من نافذة الصيرفة اإلسالمية

١,٠9٧١,٠9٧أصول ثابتة

 أصول أخرى من 
بينها:

١,٧١3١,٧١3

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 األرباح والخسائر

 ١86,٧4٠١86,٧4٠إجمالي األصول

نموذج التسوية - كما في ديسمبر ٢017
الخطوة 1:

)ريال عماني باآلالف(
 
 

الميزانية العمومية كما في 
القوائم المالية المنشورة

كما في ديسمبر ٢017

وفقًا لنطاق التجميع النظامي
كما في ديسمبر ٢017

 
فوارق

   األصول

١5,٢٢٢١5,٢٢٢نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

--شهادات إيداع

٧,98٢٧,98٢مستحق من بنوك

١44,9٢٢١44,9٢٢قروض وسلف

١5,8٠4١5,8٠4استثمارات في أوراق مالية

--قروض وسلف للبنوك

١,٠9٧١,٠9٧الممتلكات والمعدات

--أصول ضريبة مؤجلة

١,٧١3١,٧١3أصول أخرى

١86,٧4٠١86,٧4٠إجمالي األصول

االلتزامات

--مستحقات للبنوك

١6٢,٧64١6٢,٧64ودائع العمالء

--التزامات ضريبة جارية ومؤجلة

95٧95٧التزامات أخرى

ديون ثانوية

سندات قابلة للتحويل إلزاميًا

١63,٧٢١١63,٧٢١مجموع االلتزامات

حقوق المساهمين

٢١,٠٠٠٢١,٠٠٠رأس المال المدفوع

--عالوة إصدار  األسهم

١34١34االحتياطي القانوني

988988االحتياطي العام

89٧89٧األرباح المحتجزة *

--تغيرات متراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات

--احتياطي الديون الثانوية

٢3,٠١9٢3,٠١9إجمالي حقوق المساهمين

١86,٧4٠١86,٧4٠مجموع االلتزامات وأموال المساهمين
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صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

نموذج التسوية - كما في ديسمبر ٢017 )تابع(
الخطوة ٢ )تابع(:

)ريال عماني باآلالف(
الميزانية العمومية كما في 

القوائم المالية المنشورة
كما في ديسمبر ٢017

 وفقًا لنطاق التجميع
النظامي

كما في ديسمبر ٢017

المرجع

رأس المال وااللتزامات

٢١,٠٠٠٢١,٠٠٠رأس المال المدفوع

من ضمنها:

٢١,٠٠٠٢١,٠٠٠مبلغ مؤهل لرأسمال أسهم الفئة األولى

--مبلغ مؤهل لرأسمال أسهم الفئة اإلضافية األولى

٢,٠١9٢,٠١9االحتياطي والفائض

من بينها

89٧89٧األرباح المحتجزة*

١,١٢٢١,١٢٢أحتياطيات أخرى

--تغيرات متراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات

من بينها:

أال ينطبقال ينطبقخسائر من القيمة العادلة لالستثمارات

ال ينطبقال ينطبقأرباح من القيمة العادلة لالستثمارات

ال ينطبقال ينطبقخفض 55% من األرباح

٢3,٠١9٢3,٠١9إجمالي رأس المال

١6٢,٧64١6٢,٧64ودائع:

من ضمنها:

--ودائع من البنوك

١6٢,٧64١6٢,٧64ودائع العمالء

ودائع من نافذة الصيرفة اإلسالمية

86,83٠86,83٠)ودائع أخرى )يرجى تحديدها( ودائع وكالة

--اقتراضات

--من بينها: من البنك المركزي العماني

--من بنوك

--من مؤسسات ووكاالت أخرى

--اقتراضات على شكل سندات وصكوك

--أخرى )ديون ثانوية(

95٧95٧التزامات ومخصصات أخرى ** من بينها:

من بينها: سندات مرتبطة باستثمارات

بمن بينها: سندات مرتبطة باستثمارات

من بينها: سندات مرتبطة بأصول ثابتة

--سندات مرتبطة بالشهرة

--سندات مرتبطة أصول غير ملموسة

١86,٧4٠١86,٧4٠اإلجمالي

نموذج التسوية - كما في ديسمبر ٢017
الخطوة ٣:

)ريال عماني باآلالف(
رأس مال األسهم العادية الفئة 1: األدوات واالحتياطيات

مكونات رأس المال النظامي 
المقرر من البنك

المصدر بناء على األرقام 
المرجعية في الميزانية 

العمومية/رساالت الميزانية 
العمومية وفقًا للنظام 

النظامي للتجميع من الخطوة ٢

مصدرة مباشرة١
مؤهل لرأس مال أسهم عادية )ويعادل غير الشركات غير المساهمة( 

مضافًا فائض األسهم المتعلق به

٢1,000

897األرباح المحتجزة٢

1,1٢٢الدخل الشامل ااّلخر المتراكم )واحتياطيات أخرى(3

أدوات رأسمالية مصدرة مباشرًة خاضعة لالستبعاد التدريجي من فئة 4
األسهم المشتركة ١ )ينطبق على الشركات غير المساهمة فقط(

-

رأس مال أسهم عادية مصدر من قبل شركات تابعة ومحتفظ به من قبل 5
أطراف أخرى )مبلغ مسموح به في مجموعة األسهم العادية الفئة ١(

-

األسهم العادية الفئة 6١
رأس المال قبل التسويات النظامية

٢٣,019

-تسويات التقييم الحذر٧

-الشهرة )صافيًا من التزام الضريبة المتعلق بها(8

أ-خسائر من القيمة العادلة لالستثمارات9

ب-سندات مرتبطة باالستثمارات١٠

٢٣,019رأس مال األسهم العادية الفئة ١١١
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صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

نموذج إفصاحات بازل ٣ الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية - ديسمبر ٢017

نموذج افصاحات بازل ٣ الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية

ريال عماني باآلالف
مبالغ خاضعة 

التفاقيات قبل 
بازل 3

رأس مال األسهم العادية الفئة ١: األدوات واالحتياطيات

مصدر مباشرًة مؤهل لرأس مال اسهم عادية )ويعادل غير الشركات المساهمة العامة( مضافًا فائض ١
األسهم

21,000

897األرباح المحتجزة٢

1,122الدخل الشامل ااّلخر المتراكم )واحتياطيات أخرى(3

رأس المال المصدر مباشرة والخاضع للخروج من فئة األسهم المشتركة ١ )ينطبق على الشركات غير 4
المساهمة فقط(

-

-ضخ رأس مال القطاع العام المعفى حتى ١ يناير ٢٠١8

رأس مال أسهم عادية مصدر من قبل شركات تابعة ومحتفظ به من قبل أطراف أخرى )مبلغ مسموح به 5
في مجموعة األسهم العادية الفئة ١(

--

23,019رأس مال أسهم عادية الفئة ١ قبل التسويات النظامية6

رأس مال األسهم العادية الفئة ١: التسويات النظامية

--تسويات التقييم الحذر٧

--الشهرة )صافيًا من التزام الضريبة المتعلق بها(8

-أصول غير ملموسة أخرى غير حقوق خدمات الرهن )صافيًا من التزام الضريبة المتعلق بها(9

أصول ضريبة مؤجلة تعتمد على الربحية المستقبلية باستثناء تلك الناشئة عن الفروق المؤقتة )صافيًا من ١٠
التزام الضريبة ذي الصلة(

-

--احتياطي تغطية التدفقات النقدية١١

--عجز المخصصات للخسائر المتوقعة١٢

١3)CPأرباح التوريق من البيع )كما هو موضح في الفقرة ١4-9 من ١--

--أرباح وخسائر نظرًا للتغيرات في مخاطر االئتمان على االلتزامات المقيمة بالقيمة العادلة١4

--صافي أصول مكافآت صندوق تقاعد محددة١5

استثمارات في أسهمه الخاصة )إن لم تحتسب مسبقًا بصافي رأس المال المدفوع بالميزانية العمومية ١6
المبلغ عنها( 

--

--الحيازة المتقاطعة التبادلية في األسهم العادية١٧

استثمارات في رأس مال المؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي، ١8
بصافي الوضع قصير األجل المستحق، حيث ال يملك البنك أكثر من ١٠% من رأس المال المصدر )مبلغ 

أكثر من عتبة ١٠%(

--

استثمارات جوهرية في األسهم العادية للمؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق ١9
التجميع النظامي، بصافي الوضع قصير األجل المستحق)مبلغ أكثر من عتبة ١٠%(

--

--حقوق خدمات رهن )مبلغ أكثر من عتبة ١٠%(٢٠

أصول ضريبة مؤجلة ناشئة عن تغيرات مؤقتة )مبلغ أكثر من عتبة ١٠%، صافيًا من التزام الضريبة المتعلق ٢١
به(

--

--مبلغ يتجاوز عتبة ١5%٢٢

--منه: استثمارات جوهرية في أسهم عادية لمؤسسات مالية٢3

--منه: حقوق خدمات رهن٢4

--منه: أصول ضريبة مؤجلة ناشئة عن تغيرات مؤقتة٢5

تسويات تنظيمية وطنية محددة٢6
تسويات نظامية تطبق على األسهم العادية الفئة ١ فيما يتعلق بمبالغ خاضعة التفاقيات قبل بازل 3

--

تسويات نظامية تطبق على األسهم العادية الفئة ١ نظرًا لعدم كفاية الفئة ١ والفئة ٢ اإلضافية لتغطية ٢٧
الخصم

-

اجمالي التسويات النظامية على األسهم العادية الفئة ٢8١

نموذج إفصاحات بازل ٣ الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية - ديسمبر ٢017 )تابع(

ريال عماني باآلالف
مبالغ خاضعة 

التفاقيات قبل بازل ٣ نموذج افصاحات بازل ٣ الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية )تابع(

٢3,٠١9رأس مال األسهم العادية الفئة ٢9١

رأس مال إضافي الفئة ١: أدوات

-أدوات الفئة االضافية ١ مؤهلة ومصدرة مباشرًة مضافًا فائض األسهم المتعلق بها3٠

-من ضمنها: مصنف كحقوق ملكية وفقًا للمعيار المحاسبي المطبق رقم 3١5

-من ضمنها: مصنف كالتزامات وفقًا للمعيار المحاسبي المطبق رقم 3٢6

-أدوات رأسمالية مصدرة مباشرًة خاضعة لالستبعاد التدريجي من الفئة اإلضافية 33١

-أدوات الفئة اإلضافية ١ )وأدوات األسهم العادية34

الفئة ١ غير متضمنة في الصف رقم 5( مصدرة من قبل شركات تابعة ومحتفظ بها من قبل أطراف أخرى 35
)مبلغ مسموح به في الفئة اإلضافية ١(

-

-من ضمنها: أدوات مصدرة من قبل شركات تابعة خاضعة لالستبعاد التدريجي36

رأس مال الفئة اإلضافية ١: التسويات النظامية

--استثمارات في أدوات الفئة اإلضافية ١ المملوكة3٧

--الحيازة المتقاطعة التبادلية في أدوات الفئة اإلضافية 38١

استثمارات في رأس مال المؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي، 39
بصافي الوضع قصير األجل المستحق حيث ال يمتلك البنك أكثر من ١٠% من رأس المال المصدر للكيان 

)مبلغ أكثر من عتبة ١٠%(

--

استثمارات جوهرية في رأس مال  المؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع 4٠
النظامي )بصافي الوضع قصير األجل المستحق(

--

تسويات تنظيمية وطنية محددة 4١
تسويات نظامية تطبق على الفئة اإلضافية ١

 فيما يتعلق بمبالغ خاضعة التفاقيات قبل بازل 3

-

 تسويات نظامية تطبق على الفئة4٢
اإلضافية ١ نظرًا ألن فئة ٢ غير كافية لتغطية التخفيضات

-

-اجمالي التسويات النظامية على رأسمال الفئة اإلضافية 43١

-رأسمال الفئة اإلضافية 44١

٢3,٠١9رأسمال الفئة ١)الفئة ١= األسهم العادية الفئة ١ + الفئة اإلضافية ١(45

رأس مال الفئة ٢: األدوات والمخصصات

-مصدر مباشرًة مؤهل ألدوات الفئة ٢ مضافًا فائض األسهم ذو الصلة46

أدوات رأسمالية مصدرة مباشرًة خاضعة لالستبعاد التدريجي من الفئة 4٧٢

أدوات الفئة ٢ )واألسهم العادية فئة ١وأدوات الفئة اإلضافية ١ غير مضمنة في الصف 5 أو 34( مصدرة 48
من قبل شركات تابعة ومحتفظ بها من قبل أطراف أخرى )مبلغ مسموح به في مجموعة الفئة ٢(

-

-من ضمنها: أدوات مصدرة من قبل شركات تابعة خاضعة لالستبعاد التدريجي49

١,635مخصصات5٠

١,635رأس مال الفئة ٢ قبل التسويات النظامية5١

رأس مال الفئة ٢: التسويات النظامية

-استثمارات في أدوات الفئة ٢ المملوكة5٢

--الحيازة المتقاطعة التبادلية في أدوات الفئة 53٢

استثمارات في رأس مال المؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي، 54
بصافي الوضع قصير األجل المستحق حيث ال يمتلك البنك أكثر من ١٠% من رأس المال المصدر للكيان 

--)مبلغ أكثر من عتبة ١٠%(

استثمارات جوهرية في رأس مال المؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع 55
--النظامي )بصافي المخصص قصير األجل المستحق(



التقريـر السنـوي لبنـك صحـار 2017 ٢57التقريـر السنـوي لبنـك صحـار 2017 ٢56

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

نموذج إفصاحات بازل ٣ الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية - ديسمبر ٢017 )تابع(

ريال عماني باآلالف
مبالغ خاضعة 

التفاقيات قبل بازل ٣ نموذج افصاحات بازل ٣ الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية )تابع(

 تسويات تنظيمية وطنية محددة 56
-تسويات نظامية تطبق على الفئة ٢ فيما يتعلق بمبالغ خاضعة التفاقيات قبل بازل 3

-اجمالي التسويات النظامية على رأسمال الفئة 5٧٢

١,635رأس مال الفئة 58٢

٢4,654إجمالي رأس المال )إجمالي رأس المال= الفئة ١ + الفئة ٢(59

اصول المخاطر المرجحة

-أصول المخاطر المرجحة فيما يتعلق بمبالغ خاضعة التفاقيات قبل بازل 3

١59,٧6١إجمالي أصول المخاطر المرجحة )6٠أ+6٠ب+6٠ج(6٠

١48,894من ضمنها: األصول المرجحة بمخاطر االئتمان 6٠أ

5,45٠من ضمنها: األصول المرجحة بمخاطر السوق 6٠ب

5,4١٧من ضمنها: األصول المرجحة بمخاطر التشغيل 6٠ج

معدالت رأس المال

١4.4١معدل األسهم العادية الفئة 6١١

١4.4١معدل الفئة 6٢١

١5.43مجموع معدل رأس المال63

متطلبات االحتياطي الخاصة بالمؤسسة )متطلبات أسهم عادية الفئة ١ مضافًا احتياطي حماية رأس المال 64
مضافًا متطلبات االحتياطي ضد التقلبات الدورية مضافًا متطلبات احتياطي جي- أس آي بي/ دي- أس أي 

9.5٠%بي كنسبة من األصول المرجحة بالمخاطر(

٢.5٠%من ضمنها: متطلبات احتياطي حماية رأس المال65

من ضمنها: متطلبات احتياطي ضد التقلبات الدورية للبنك66

من ضمنها: متطلبات احتياطي جي- أس آي بي/ دي- أس أي بي6٧

٠.٠٠%أسهم عادية الفئة ١ متاح للوفاء باالحتياطيات68

الحدود الدنيا الوطنية )إن كانت تختلف عن بازل 3(

٧.٠٠%الحد األدنى الوطني لمعدل األسهم العادية الفئة ١)إن كانت تختلف عن الحد االدنى لبازل 3(69

9.٠٠%الحد األدنى الوطني للفئة ١)إن كانت تختلف عن الحد األدنى لبازل 3(٧٠

١٢.٠٠%الحد األدنى الوطني إلجمالي رأس المال )إن كان يختلف عن الحد األدنى لبازل 3(٧١

مبالغ أقل من عتبة التخفيض )قبل المخاطر المرجحة(

-استثمارات غير جوهرية في رأس مال مؤسسات مالية أخرى٧٢

-استثمارات جوهرية في األسهم المشتركة لمؤسسات مالية٧3

-حقوق خدمة رهن )صافيًا من التزام الضريبة المتعلق بها(٧4

-أصول ضريبة مؤجلة ناشئة من الفروق المؤقتة )بالصافي من التزام الضريبة المتعلق بها(٧5

حدود مطبقة إلضافة مخصصات في الفئة ٢

مخصصات مؤهلة لإلضافة في الفئة ٢ فيما يتعلق بالتعرض شريطة منهج موحد )قبل تطبيق الحدود(٧6

حدود على إضافة مخصص في الفئة ٢ وفقًا لمنهج موحد٧٧

مخصصات مؤهلة لإلضافة في الفئة ٢ فيما يتعلق بالمخاطر الخاضعة لمنهج داخلي مبني على ٧8
التصنيف )قبل تطبيق الحدود(

-

-حدود على إضافة مخصص في الفئة ٢ وفقًا لمنهج داخلي مبني على التصنيف٧9

نموذج إفصاحات بازل ٣ الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية - ديسمبر ٢017 )تابع(

ريال عماني باآلالف
مبالغ خاضعة 

التفاقيات قبل بازل ٣ نموذج افصاحات بازل ٣ الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية )تابع(

أدوات رأسمالية خاضعة لترتيبات االستبعاد التدرجي )ينطبق فقط للفترة بين ١ يناير ٢٠١8 و١ يناير ٢٠٢٢(

-حد حالي على أدوات األسهم العادية الفئة ١ خاضعة لترتيبات االستبعاد التدريجي8٠

-مبالغ مستثناة من األسهم العادية الفئة ١ نظرًا للحد )زيادة على الحد بعد االسترداد واالستحقاق(8١

-حد حالي على أدوات الفئة االضافية ١ خاضعة لترتيبات االستبعاد التدرجي8٢

-مبالغ مستثناة من الفئة اإلضافية ١ نظرًا للحد )زيادة على الحد بعد االسترداد واالستحقاق(83

-حد حالي على أدوات الفئة ٢ خاضعة لترتيبات االستبعاد التدرجي84

-مبالغ مستثناة من الفئة ٢ نظرًا للحد )زيادة على الحد بعد االسترداد واالستحقاق(85



دائمًا
خدماتنا المصرفية 

متوفرة على مدار 
الساعة ألجلك أنت.

أرقـام الهـواتـف،
شبـكـة الفــروع

ومـواقع أجهزة الصراف اآللي



أرقـام الهـواتـف

شبكـة الــفــــروع 

مواقع أجهزة الصراف اآللي

الخارجيةالمتواجدة في الفروع

المقر الرئيسي
الموقع: الحي التجاري, ص. ب. 44، 

حي الميناء، الرمز البريدي: ١١4، سلطنة عمان
هاتف: ٢4٧3٠٠٠٠ 968+
فاكس: ٢4٧3٠٠١٠ 968+

البريد االلكتروني:
customerservice@banksohar.net

www.banksohar.net :الموقع االلكتروني

إيميليا سانكتس
مدير مكتب الرئيس التنفيذي

هاتف: ٢4٧3٠٠١١ 968+
فاكس: ٢4٧3٠٠١٠ 968+

البريد اإللكتروني:
Emilia.sanctis@banksohar.net

فريق اإلدارة
ساسي كومار

الرئيس التنفيذي باإلنابة
منيـرة بنت عبدالنبي مكـي

مدير عام الموارد البشرية واإلسناد
خلفـان بن راشد الطالعي

نائب المدير العام ورئيس العمليات المركزية
بيتر دي ويت 
المدير المالي

كمران حيدر
مساعد مدير عام أول ورئيس التدقيق الداخلي

مصطفى بن علي بن مختار 
نائب المدير العام ورئيس قسم الخدمات 
المصرفية للمؤسسات والشركات باإلنابة

مجاهد بن سعيد الزدجالي
نائب المدير العام ورئيس تقنية المعلومات 

والقنوات االلكترونية
سالم بن خميس المسكري 

نائب المدير العام ورئيس صحار اإلسالمي 
راجيف أرورا

نائب المدير العام ورئيس قسم التجزئة المصرفية

كريم بن فايق بن فهمي 
مساعد مدير عام أول ورئيس قسم إدارة المخاطر

خالد بن خلفان بن راشد الصبحي 
مساعد المدير العام ورئيس دائرة االلتزام

السمؤل عبدالهادي إدريس 
مساعد المدير العام ورئيس قسم الشوؤن 

القانونية 
 االستراتيجية والخدمات المصرفية 

للمؤسسات 
محمد بن طاهر اللواتي

 نائب المدير العام ورئيس قسم 
الخدمات المصرفية للشركات

هاتف: ٢466٢١5٠ 968+
فاكس: ٢466٢١56 968+

البريد اإللكتروني:
mohammed.allawati@banksohar.net

وليد بن مرزوق المشيرفي
مساعد المدير العام ورئيس قسم المؤسسات 

التجارية المتوسطة
هاتف: ٢466٢٠3٠ 968+
فاكس: ٢456٠٠45 968+

البريد اإللكتروني:
waleed.almusheifri@banksohar.net

عبدالحفيظ بن عثمان البلوشي
مساعد المدير العام ورئيس قسم المؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة
هاتف: ٢45٢٧١٠١ 968+
فاكس: ٢45٢٧١١6 968+

البريد اإللكتروني:
AbdulH.AlBalushi@banksohar.net

سريرام سوبرامنين
رئيس قسم التجارة الخارجية

هاتف: ٢4٧3٠٢٠5 968+
فاكس: ٢4٧3٠36١ 968+

البريد اإللكتروني:
Sriram Subramanian @banksohar.net

جيجي تاريان وارجيس
رئيس إدارة األصول 

هاتف: ٢4٧3٠366 968+
فاكس: ٢4٧6١٧4١ 968+

البريد اإللكتروني:
gigi.varghese@banksohar.net

التجزئة المصرفية
خميس بن مسعود الرحبي

مساعد مدير عام أول- التجزئة المصرفية
هاتف: ٢4٧3٠٠٠٠ 968+
فاكس: ٢4٧3٠33٠ 968+

البريد اإللكتروني:
khamis.alrahbi@banksohar.net

أحمد بن راشد السالمي
مساعد المدير العام - رئيس القروض 

االستهالكية وتطوير المنتجات
هاتف: ٢4٧3٠3٧3 968+
فاكس: ٢4٧3٠٢59 968+

البريد اإللكتروني:
ahmed.alsalmi@banksohar.net

فالدا شماتشينكو
رئيس وحدة مركز البطاقات

هاتف: ٢4٧3٠٢9٠ 968+
فاكس: ٢4٧3٠٠١٠ 968+

البريد اإللكتروني:
 vlada.s@banksohar.net

حيدر بن محمد عبدالله
رئيس وحدة مبيعات التجزئة والتوزيع

هاتف: ٢4٧6١99١ 968+
فاكس: ٢4٧6١9٢6 968+

البريد اإللكتروني: 
haider.mohd@banksohar.net

حسين بن عبدالرضا جمعة
مدير تنفيذي أول - العالقات المصرفية 

وفرع القرم
هاتف: ٢466٢٠١٠ 968+
فاكس: ٢466٢٠٢١ 968+

البريد اإللكتروني:
hussein.shalwani@banksohar.net

الخزينة
سعيد بن علي الهنائي

مساعد المدير العام أول - الخزينة
هاتف: ٢4٧3٠٢39 968+
فاكس: ٢4٧3٠٢8٠ 968+

البريد اإللكتروني: 
saeed.alhinai@banksohar.net

ائتمان الدوائر والشركات الحكومية وتمويل 
المشاريع والقروض المشتركة

جنان سلطان
مساعد المدير العام أول ائتمان الدوائر 

والشركات الحكومية وتمويل المشاريع والقروض 
المشتركة

هاتف: ٢466٢١4٠ 968+
فاكس: ٢466٢١١٠ 968+

البريد اإللكتروني:
jeanan.sultan@banksohar.net

صحار اإلسالمي
فهد بن أكبر الزدجالي

رئيس خدمات البيع بالتجزئة والفروع باإلنابة
هاتف: ٢4٧3٠35٢ 968+
فاكس: ٢4٧3٠٢٧6 968+

البريد اإللكتروني:
fahad.alzadjali@banksohar.net

عطاء الرحيم حنفي
رئيس - الخدمات المصرفية للشركات

هاتف: ٢4٧6١8٧٧ 968+
فاكس: ٢4٧3٠٢٧6 968+

البريد اإللكتروني:
ataurrahim.hanafi@banksohar.net

• الفرع الرئيسي
• القرم

• السيب
• العذيبة
• الخوض

• قريات
• الخوير

• العامرات
• روي

• أفينيوز مول
• المعبيلة

• فرع صحار
• فرع شناص

• فرع بركاء
• فرع صحم

• فرع السويق
• فرع الرستاق

• فرع البريمي
• فرع الخابورة

• فرع المصنعة
• فرع نزوى
• فرع إبراء
• فرع صور

• فرع جعالن بني بو علي
• فرع بهالء
• فرع عبري
• فرع سناو

• فرع صاللة

• فرع فلج القبائل
• فرع فرق

• فرع السعادة
• فرع الغبرة

• فرع الخوض

العذيبة, سفير مول
وزارة الدفاع, معسكر المرتفعة

سوق المعبيلة, محطة المها لتعبئة الوقود
الحيل الشمالية

المعبيلة, محطة شل لتعبئة الوقود
المعبيلة, محطة المها لتعبئة الوقود

مسقط سيتي سنتر
الموالح, محطة شل لتعبئة الوقود

شارع روي العام
الوادي الكبير, مارس هايبرماركت 

العذيبة, مارس هايبرماركت 
القرم, مارس هايبرماركت 

دارسيت، محطة شل لتعبئة الوقود
مدينة السلطان قابوس, مخبز مسقط 

الخوير, مرمول للسفر والسياحة 
الوقيبة، محطة المها لتعبئة الوقود

صحار, سفير مول 
صحم، حصن الشيخ

البريمي, لولو هايبرماركت 
صحار, لولو هايبرماركت 

بركاء, سوق التنين )المركز التجاري الصيني( 
صحار, أوربك
إبراء, سفالة 

عبري, العراقي
عبري, لولو هايبرماركت

نزوى, جراند مول
صاللة الجديدة، محطة المها لتعبئة الوقود

صاللة, لولو هايبرماركت )شارع ٢3 يوليو(
صاللة, منتجع البليد

صاللة, محطة المها لتعبئة الوقود، )شارع ٢3 يوليو(

الفرع الرئيسي
ص. ب. 44، 

ر.ب. ١١4 حي الميناء
هاتف: ٢4٧3٠٠٧٧ 968+
فاكس: ٢4٧3٠٢٧5 968+

فرع القرم
ص. ب. ١8٧5، 

ر.ب. ١١4 حي الميناء
هاتف: ٢456٠٢6٠ 968+

فاكس:  ٢4563٢9٢ 968+
فرع السيب

ص. ب. 869، 
ر.ب. ١١١ مطار السيب
هاتف: ٢44٢٢٧٧١ 968+

فاكس: ٢44٢٢٠5٠  968+
فرع  العذيبة

ص. ب. 4٠١9، 
ر.ب. ١١٢ روي 

هاتف: ٢449١٢٢6  968+
فاكس: ٢4494649 968+

فرع الخوض
ص. ب. 463، 

ر.ب. ١3٢ الخوض
هاتف: ٢454١٠٢5 968+
فاكس: ٢454١٠36 968+

فرع قريات
ص. ب. ٢٢9، 

ر.ب. ١٢٠ قريات
هاتف: ٢4845٠9٠  968+
فاكس: ٢4845٠93  968+

فرع الخدمات المصرفية 
المميزة

ص. ب. ١8٧5، 
ر.ب. ١١4 حي الميناء

هاتف: ٢466٢٠١٠  968+
فاكس: ٢466٢٠٢١  968+

فرع الخوير
ص. ب. ١٢٠، 

ر.ب. ١٠3 بريق الشاطئ
هاتف: ٢448٠٢١6 968+
فاكس: ٢448٠354 968+

فرع العامرات
ص. ب. ٢43، 

ر.ب. ١١9 العامرات
هاتف: ٢48٧8565  968+
فاكس: ٢48٧8535  968+

فرع روي
ص. ب. ١٠4، 

ر.ب. ١3١ الحمرية
هاتف: ٢483388٧  968+
فاكس: ٢4834348  968+

فرع أفينيوز
ص. ب. ٢35٠، 

ر.ب. ١3٠ العذيبة
هاتف: ٢459٧٠٠5  968+
فاكس: ٢459٧٠١٠  968+

فرع نزوى
ص. ب. ٢٢٧، 
ر.ب. 6١١ نزوى

هاتف: ٢54١٢6٧5  968+
فاكس: ٢54١٢6٧٧  968+

فرع بهالء
ص. ب. 8، 

ر.ب. 6١٢ بهالء
هاتف: ٢54١9466  968+
فاكس: ٢54١94١٠  968+

فرع صاللة
ص. ب. ١5٧٧، 

ر.ب. ٢١١ صاللة
هاتف: ٢3٢95٢39  968+
فاكس: ٢3٢9٧93٢  968+

فرع  إبراء
ص. ب. 5٠5، 
ر.ب. 4٠٠ إبراء

هاتف: ٢55٧١4١4 968+
فاكس: ٢55٧٢٢34 968+

فرع صور
ص. ب. ٢69، 
ر.ب. 4١١ صور

هاتف: ٢5545١8١ 968+
فاكس: ٢5545٠84 968+

فرع جعالن بني بو علي
ص.ب. 9٠ ، 

ر.ب. 4١6 
جعالن بني بو علي

هاتف: ٢5554488 968+
فاكس: ٢5553٧4٢ 968+

فرع سناو
ص. ب. ٧٢، 

ر.ب. 4١8 سناو
هاتف: ٢55٢5٢٧٧ 968+
فاكس: ٢55٢4٠3٠ 968+

فرع عبري
ص. ب. 48٧، 
ر.ب. 5١١ عبري

هاتف: ٢568864٢ 968+
فاكس: ٢568868١ 968+

فرع صحار
ص. ب. 386، 

ر.ب. 3١١ صحار
هاتف: ٢684٢٧٠9 968+
فاكس: ٢684395٢ 968+

فرع شناص
ص. ب. 458، 

ر.ب. 3٢4 شناص
هاتف: ٢6٧48٢8٢ 968+
فاكس: ٢6٧485٢٠ 968+

فرع بركاء
ص. ب. 5٢8، 
ر.ب. 3٢٠ بركاء

هاتف: ٢6883583 968+ 
فاكس: ٢688359٢ 968+

فرع المصنعة
ص. ب. 3٧١، 

ر.ب. 3١٢  المصنعة
هاتف: ٢69٧١١9٢ 968+
فاكس: ٢69٧١١94 968+

فرع السويق
ص. ب. ١3، 

ر.ب. 3١5  السويق
هاتف: ٢686٠٠١9 968+
فاكس: ٢686٠٠١٢ 968+

فرع صحم
ص. ب. ٢١٢، 

ر.ب. 3١9 صحم
هاتف: ٢68549٧٢ 968+
فاكس: ٢68548٧4 968+

فرع الرستاق
ص. ب. ٢٢٠، 

ر.ب. 3٢9 الرستاق
هاتف: ٢68٧5٠3١ 968+
فاكس: ٢68٧5٠٢8 968+

فرع الخابورة
ص. ب. 58٠، 

ر.ب. 3٢6 الخابورة
هاتف: ٢68٠٢٢4٢ 968+   

فاكس: ٢68٠٢448 968+
فرع البريمي

ص. ب. ٧٠، 
ر.ب. 5١٢ البريمي

هاتف: ٢565٠5٠٢ 968+
فاكس: ٢565٠54٢ 968+

فرع المعبيلة
ص. ب. ٢١٠4، 

ر.ب. ١3٢٠ الخوض
هاتف: ٢454١٠٢5 968+
فاكس: ٢4٢6٧٢١5 968+

فرع الغبرة
ص. ب. ١86، 

ر.ب. ١3٠ مسقط
هاتف: ٢46١44١٧ 968+
فاكس: ٢46١4٢33 968+

فرع فلج القبائل
ص. ب. 65٢، 

ر.ب. 3٢٢ فلج القبائل
هاتف: ٢6٧5٢٠4١ 968+
فاكس: ٢6٧5٢٠45 968+

فرع فرق
ص. ب. ١5٧9، 
ر.ب. 6١١ فرق

هاتف: ٢544٧٧89 968+
فاكس: ٢544٧٧86 968+

فرع السعادة
ص. ب. ١4٠، 

ر.ب. ٢١5 السعادة
هاتف: ٢3٢٢٧399 968+
فاكس: ٢3٢٢٧3٧8 968+

فرع الخوض
ص. ب. 3٢٠9، 

ر.ب. ١١١ حي الميناء
هاتف: ٢4١89949 968+
فاكس: ٢4١8994٠ 968+

بنك صحار

بنك صحاربنك صحار

صحار اإلسالمي

صحار اإلسالمي

صحار اإلسالمي
العذيبة, محطة شل لتعبئة الوقود

الحيل الجنوبية, محطة شل لتعبئة الوقود 


