
 بنك صحار ش.م.ع.ع
      

 لاير عماني باآلالف 2016ديسًبر  - 3نًىرج إفصبحبث ببزل 

 الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية 3نموذج افصاحات بازل 
مبالغ خاضعة 

 3التفاقيات قبل بازل 
  : األدوات واالحتياطيات1رأس مال األسهم العادية الفئة 

مباشرًة مإهل لرأس مال اسهم عادٌة )وٌعادل غٌر الشركات المساهمة مصدر  1
 العامة( مضافاً فائض األسهم

177,643  

  19,099 األرباح المحتجزة 2

  69,893 الدخل الشامل االّخر المتراكم )واحتٌاطٌات أخرى( 3

 1رأس المال المصدر مباشرة والخاضع للخروج من فئة األسهم المشتركة  4
 )ٌنطبق على الشركات غٌر المساهمة فقط(

-  

  - 2118ٌناٌر  1ضخ رأس مال القطاع العام المعفى حتى  

رأس مال أسهم عادٌة مصدر من قبل شركات تابعة ومحتفظ به من قبل أطراف  5
 (1أخرى )مبلغ مسموح به فً مجموعة األسهم العادٌة الفئة 

- - 

  266,635 التسويات النظاميةقبل  1رأس مال أسهم عادية الفئة  6

  : التسويات النظامية1رأس مال األسهم العادية الفئة 

 - - تسوٌات التقٌٌم الحذر 7

 - - الشهرة )صافٌاً من التزام الضرٌبة المتعلق بها( 8

أصول غٌر ملموسة أخرى غٌر حقوق خدمات الرهن )صافٌاً من التزام  9
 الضرٌبة المتعلق بها(

1,210 - 

باستثناء تلك الناشئة عن  أصول ضرٌبة مإجلة تعتمد على الربحٌة المستقبلٌة 11
 الفروق المإقتة )صافٌاً من التزام الضرٌبة ذي الصلة(

170 - 

 - - احتٌاطً تغطٌة التدفقات النقدٌة 11

 - - عجز المخصصات للخسائر المتوقعة 12

 - - (CP1من  9-14أرباح التورٌق من البٌع )كما هو موضح فً الفقرة  13

أرباح وخسائر نظراً للتغٌرات فً مخاطر االئتمان على االلتزامات المقٌمة  14
 بالقٌمة العادلة

- - 

 - - صافً أصول مكافآت صندوق تقاعد محددة 15

استثمارات فً أسهمه الخاصة )إن لم تحتسب مسبقاً بصافً رأس المال المدفوع  16
 بالمٌزانٌة العمومٌة المبلغ عنها( 

- - 

 - - الحٌازة المتقاطعة التبادلٌة فً األسهم العادٌة 17

والتؤمٌن والتكافل خارج  استثمارات فً رأس مال المإسسات البنكٌة والمالٌة 18
قصٌر األجل المستحق، حٌث ال ٌملك  النظامً، بصافً الوضعنطاق التجمٌع 
 %(11عتبة  % من رأس المال المصدر )مبلغ أكثر من11 البنك أكثر من

- - 

استثمارات جوهرٌة فً األسهم العادٌة للمإسسات البنكٌة والمالٌة والتؤمٌن  19
والتكافل خارج نطاق التجمٌع النظامً، بصافً الوضع قصٌر األجل 

 %(11المستحق)مبلغ أكثر من عتبة 

- - 

 - - %(11حقوق خدمات رهن )مبلغ أكثر من عتبة  21

%، 11أصول ضرٌبة مإجلة ناشئة عن تغٌرات مإقتة )مبلغ أكثر من عتبة  21
 صافٌاً من التزام الضرٌبة المتعلق به(

- - 

 - - %15ِجٍغ ٠زجبٚػ ػزجخ  22

 - - ػبص٠خ ٌّؤسسبد ِب١ٌخِٕٗ: اسزثّبعاد جٛ٘غ٠خ فٟ أسُٙ  23

 - - ِٕٗ: دمٛق سضِبد ع٘ٓ 24

 - - ِٕٗ: أطٛي ػغ٠جخ ِؤجٍخ ٔبشئخ ػٓ رغ١غاد ِؤلزخ 25

 رس٠ٛبد رٕظ١ّ١خ ٚؽ١ٕخ ِذضصح 62

ف١ّب ٠زؼٍك ثّجبٌغ سبػؼخ الرفبل١بد  1األسُٙ اٌؼبص٠خ اٌفئخ  رس٠ٛبد ٔظب١ِخ رطجك ػٍٝ

 3لجً ثبػي 

- - 

 2ٚاٌفئخ  1ٔظغاً ٌؼضَ وفب٠خ اٌفئخ  1اٌفئخ  األسُٙ اٌؼبص٠خ رس٠ٛبد ٔظب١ِخ رطجك ػٍٝ 27
 اإلػبف١خ ٌزغط١خ اٌشظُ

-  

  1,380 1اجًبني انتسىيبث اننظبييت ػهً األسهى انؼبديت انفئت  28

 

  



   بنك صحار ش.م.ع.ع
    

 لاير عماني باآلالف  )تببغ( 2016ديسًبر  - 3نًىرج إفصبحبث ببزل 

 )تابع( الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية 3 نموذج افصاحات بازل

مبالغ خاضعة التفاقيات 
 3قبل بازل 

  265,255 1رأس مال األسهم العادية الفئة  29

  : أدوات1رأس مال إضافي الفئة 

  - مإهلة ومصدرة مباشرًة مضافاً فائض األسهم المتعلق بها 1أدوات الفئة االضافٌة  31

  - 5من ضمنها: مصنف كحقوق ملكٌة وفقاً للمعٌار المحاسبً المطبق رقم  31

  - 6من ضمنها: مصنف كالتزامات وفقاً للمعٌار المحاسبً المطبق رقم  32

  - 1أدوات رأسمالٌة مصدرة مباشرًة خاضعة لالستبعاد التدرٌجً من الفئة اإلضافٌة  33

  - العادٌة )وأدوات األسهم 1أدوات الفئة اإلضافٌة  34

( مصدرة من قبل شركات تابعة ومحتفظ 5غٌر متضمنة فً الصف رقم  1الفئة  35
 (1بها من قبل أطراف أخرى )مبلغ مسموح به فً الفئة اإلضافٌة 

-  

  - من ضمنها: أدوات مصدرة من قبل شركات تابعة خاضعة لالستبعاد التدريجي 36

  النظامية: التسويات 1رأس مال الفئة اإلضافية 

 - - المملوكة 1استثمارات فً أدوات الفئة اإلضافٌة  37

 - - 1الحٌازة المتقاطعة التبادلٌة فً أدوات الفئة اإلضافٌة  38

والتؤمٌن والتكافل خارج نطاق  استثمارات فً رأس مال المإسسات البنكٌة والمالٌة 39
ال ٌمتلك البنك أكثر التجمٌع النظامً، بصافً الوضع قصٌر األجل المستحق حٌث 

 %(11% من رأس المال المصدر للكٌان )مبلغ أكثر من عتبة 11من 

- - 

اٌّؤسسبد اٌجٕى١خ ٚاٌّب١ٌخ ٚاٌزأ١ِٓ ٚاٌزىبفً سبعج  اسزثّبعاد جٛ٘غ٠خ فٟ عأؽ ِبي  41

 ٔطبق اٌزج١ّغ إٌظبِٟ )ثظبفٟ اٌٛػغ لظ١غ األجً اٌّسزذك(
- - 

  رس٠ٛبد رٕظ١ّ١خ ٚؽ١ٕخ ِذضصح 14

 1رس٠ٛبد ٔظب١ِخ رطجك ػٍٝ اٌفئخ اإلػبف١خ 

 3ف١ّب ٠زؼٍك ثّجبٌغ سبػؼخ الرفبل١بد لجً ثبػي  

-  

 تسوٌات نظامٌة تطبق على الفئة 42
 غٌر كافٌة لتغطٌة التخفٌضات 2نظراً ألن فئة  1اإلضافٌة 

-  

  - 1اجمالي التسويات النظامية على رأسمال الفئة اإلضافية  43

  - 1اإلضافية رأسمال الفئة  44

  265,255 (1+ الفئة اإلضافية  1= األسهم العادية الفئة 1)الفئة 1رأسمال الفئة  45

 : األدوات والمخصصات2رأس مال الفئة 

 - مضافاً فائض األسهم ذو الصلة 2مصدر مباشرًة مإهل ألدوات الفئة  46 

 39,767 2من الفئة  أدوات رأسمالٌة مصدرة مباشرًة خاضعة لالستبعاد التدرٌجً 47 

غٌر مضمنة فً  1وأدوات الفئة اإلضافٌة 1)واألسهم العادٌة فئة  2أدوات الفئة  48 
( مصدرة من قبل شركات تابعة ومحتفظ بها من قبل أطراف 34أو  5الصف 

 (2أخرى )مبلغ مسموح به فً مجموعة الفئة 

- 

 - لالستبعاد التدرٌجًمن ضمنها: أدوات مصدرة من قبل شركات تابعة خاضعة  49 

 23,640 مخصصات 51 

 63,407 قبل التسويات النظامية 2رأس مال الفئة  51 

 : التسويات النظامية2مال الفئة  رأس 

 - المملوكة 2استثمارات فً أدوات الفئة  52 
 - - 2الحٌازة المتقاطعة التبادلٌة فً أدوات الفئة  53 

المإسسات البنكٌة والمالٌة والتؤمٌن والتكافل خارج نطاق استثمارات فً رأس مال  54
التجمٌع النظامً، بصافً الوضع قصٌر األجل المستحق حٌث ال ٌمتلك البنك أكثر 

 - - %(11% من رأس المال المصدر للكٌان )مبلغ أكثر من عتبة 11من 

والتكافل استثمارات جوهرٌة فً رأس مال المإسسات البنكٌة والمالٌة والتؤمٌن  55
 - - خارج نطاق التجمٌع النظامً )بصافً المخصص قصٌر األجل المستحق(

 

  



   بنك صحار ش.م.ع.ع
    

 لاير عماني باآلالف  )تببغ( 2016ديسًبر  - 3نًىرج إفصبحبث ببزل 

 )تابع( الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية 3نموذج افصاحات بازل 

التفاقيات  مبالغ خاضعة
 3قبل بازل 

 تسوٌات تنظٌمٌة وطنٌة محددة  62
 - 3فٌما ٌتعلق بمبالغ خاضعة التفاقٌات قبل بازل  2تسوٌات نظامٌة تطبق على الفئة 

 - 2اجمالي التسويات النظامية على رأسمال الفئة  57 
 63,407 2رأس مال الفئة  58 
 328,662 (2+ الفئة  1الفئة إجمالي رأس المال )إجمالي رأس المال=  59 
 اصول المخاطر المرجحة 

 

 

 - 3أصول المخاطر المرجحة فٌما ٌتعلق بمبالغ خاضعة التفاقٌات قبل بازل 
 2,354,814 ج(66ب+66أ+66إجمالي أصول المخاطر المرجحة ) 66 

 2,173,541 من ضمنها: األصول المرجحة بمخاطر االئتمان  أ61 

 50,938 من ضمنها: األصول المرجحة بمخاطر السوق  ب61 

 130,335 من ضمنها: األصول المرجحة بمخاطر التشغٌل  ج61 

 معدالت رأس المال 

 11.26 1معدل األسهم العادٌة الفئة  61 
 11.26 1معدل الفئة  62 
 13.96 مجموع معدل رأس المال 63 
مضافاً  1)متطلبات أسهم عادٌة الفئة متطلبات االحتٌاطً الخاصة بالمإسسة  64 

احتٌاطً حماٌة رأس المال مضافاً متطلبات االحتٌاطً ضد التقلبات الدورٌة 
أس أي بً كنسبة من األصول  -أس آي بً/ دي -مضافاً متطلبات احتٌاطً جً

 %9.50 المرجحة بالمخاطر(
  %2.50 من ضمنها: متطلبات احتٌاطً حماٌة رأس المال 65 

 ضمنها: متطلبات احتٌاطً ضد التقلبات الدورٌة للبنكمن  66

 أس أي بً -أس آي بً/ دي -من ضمنها: متطلبات احتٌاطً جً 67  

 0.02 متاح للوفاء باالحتٌاطٌات 1أسهم عادٌة الفئة  68  
 (3الحدود الدنيا الوطنية )إن كانت تختلف عن بازل  

)إن كانت تختلف عن الحد االدنى 1العادٌة الفئة الحد األدنى الوطنً لمعدل األسهم  69 
 7.000 (3لبازل 

 9.000 (3)إن كانت تختلف عن الحد األدنى لبازل 1الحد األدنى الوطنً للفئة  71 
 12.000 (3الحد األدنى الوطنً إلجمالً رأس المال )إن كان ٌختلف عن الحد األدنى لبازل  71 
 المخاطر المرجحة(مبالغ أقل من عتبة التخفيض )قبل  

 - استثمارات غٌر جوهرٌة فً رأس مال مإسسات مالٌة أخرى 72 

 - استثمارات جوهرٌة فً األسهم المشتركة لمإسسات مالٌة 73 

 - حقوق خدمة رهن )صافٌاً من التزام الضرٌبة المتعلق بها( 74 

الضرٌبة أصول ضرٌبة مإجلة ناشئة من الفروق المإقتة )بالصافً من التزام  75 
 المتعلق بها(

- 

 2حدود مطبقة إلضافة مخصصات في الفئة  

فٌما ٌتعلق بالتعرض شرٌطة منهج موحد  2مخصصات مإهلة لإلضافة فً الفئة  76 
 )قبل تطبٌق الحدود(

23,441 

 27,169 وفقاً لمنهج موحد 2حدود على إضافة مخصص فً الفئة  77 

فٌما ٌتعلق بالمخاطر الخاضعة لمنهج  2مخصصات مإهلة لإلضافة فً الفئة  78 
 داخلً مبنً على التصنٌف )قبل تطبٌق الحدود(

- 

 - وفقاً لمنهج داخلً مبنً على التصنٌف 2حدود على إضافة مخصص فً الفئة  79 

  

  



   بنك صحار ش.م.ع.ع
   

 لاير عماني باآلالف  )تببغ( 2016ديسًبر  - 3نًىرج إفصبحبث ببزل 

 )تابع( الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية 3بازل  نموذج افصاحات

مبالغ خاضعة التفاقيات 
 3قبل بازل 

 (2622يناير  1و 2618يناير  1أدوات رأسمالية خاضعة لترتيبات االستبعاد التدرجي )ينطبق فقط للفترة بين 

 - لترتٌبات االستبعاد التدرٌجًخاضعة  1حد حالً على أدوات األسهم العادٌة الفئة  81 

نظراً للحد )زٌادة على الحد بعد االسترداد  1مبالغ مستثناة من األسهم العادٌة الفئة  81 
 واالستحقاق(

- 

 - خاضعة لترتٌبات االستبعاد التدرجً 1حد حالً على أدوات الفئة االضافٌة  82 

)زٌادة على الحد بعد االسترداد نظراً للحد  1مبالغ مستثناة من الفئة اإلضافٌة  83 
 واالستحقاق(

- 

 - خاضعة لترتٌبات االستبعاد التدرجً 2حد حالً على أدوات الفئة  84 
 - نظراً للحد )زٌادة على الحد بعد االسترداد واالستحقاق( 2مبالغ مستثناة من الفئة  85 
  

  



 .عع.م.ش صحار بنك
   

 2016كًب في ديسًبر  -نًىرج انتسىيت     
 :1انخطىة    
  

 (لاير ػّبٟٔ ثب٢الف)

انًيسانيت انؼًىييت كًب في   

 انقىائى انًبنيت انًنشىرة
   وفقبً ننطبق انتجًيغ اننظبيي

 فىارق 2016كًب في ديسًبر  2016كًب في ديسًبر   

       األصىل

  138,859 119,613 ٔمض٠خ ٚأعطضح ٌضٜ اٌجٕه اٌّغوؼٞ اٌؼّبٟٔ

  - - إ٠ضاعشٙبصاد 

  79,539 98,642 ِسزذك ِٓ ثٕٛن

  1,913,138 1,913,286 لغٚع ٚسٍف

  351,271 351,271 اسزثّبعاد فٟ أٚعاق ِب١ٌخ

  - - لغٚع ٚسٍف ٌٍجٕٛن

  18,624 18,624 اٌّّزٍىبد ٚاٌّؼضاد

  - - أطٛي ػغ٠جخ ِؤجٍخ

  18,670 18,665 أطٛي أسغٜ

  2,520,101 2,520,101 إجًبني األصىل

    االنتسايبث

  575,547 575,547 ِسزذمبد ٌٍجٕٛن

  1,531,689 1,531,689 ٚصائغ اٌؼّالء

  18,513 18,513 شٙبصاد إ٠ضاع

  - - اٌزؼاِبد ػغ٠جخ جبع٠خ ِٚؤجٍخ

  37,069 29,046 اٌزؼاِبد أسغٜ

  86,615 86,615 ص٠ْٛ ثب٠ٛٔخ

  4,805 4,805 سٕضاد لبثٍخ ٌٍزذ٠ًٛ إٌؼا١ِبً 

  2,254,238 2,246,215 يجًىع االنتسايبث

    حقىق انًسبهًين

  160,450 160,450 عأؽ اٌّبي اٌّضفٛع

  17,193 17,193 ػالٚح إطضاع

  18,905 18,905 االدز١بؽٟ اٌمبٟٔٛٔ

  988 988 االدز١بؽٟ اٌؼبَ

  19,100 27,122 األعثبح اٌّذزجؼح *

  (772) (772) اٌؼبصٌخ ٌالسزثّبعادرغ١غاد ِزغاوّخ فٟ اٌم١ّخ 

  50,000 50,000 ادز١بؽٟ اٌض٠ْٛ اٌثب٠ٛٔخ

  265,864 273,886 إجًبني حقىق انًسبهًين

  2,520,101 2,520,101 يجًىع االنتسايبث وأيىال انًسبهًين

 

 اٌّذزجؼح األعثبح ػّٓ ِضعجخ ػّبٟٔ لاير ١ٍِْٛ 8.023 ثّجٍغ% 5 ثٕسجخ اٌّمزغدخ إٌمض٠خ األعثبح رٛػ٠ؼبد فئْ ،01 علُ اٌضٌٟٚ اٌّذبسجخ ٌّؼ١بع ٚفمبً  *
 اٌّب١ٌخ اٌمٛائُ فٟ

 ١ٍِْٛ لاير ػّبٟٔ ِضعجخ فٟ االٌزؼاِبد األسغٜ ٌٍٕطبق إٌظبِٟ ٌٍزج١ّغ. 8.023رٛػ٠ؼبد األعثبح إٌمض٠خ اٌّمزغدخ ثّجٍغ ** 

 



 صحبر ش.و.ع.ع بنك
   

 2016في ديسًبر  كًب -نًىرج انتسىيت     
 :2انخطىة    
  

 (لاير ػّبٟٔ ثب٢الف)

في  انًيسانيت انؼًىييت كًب 

 انقىائى انًبنيت انًنشىرة
 انتجًيغ وفقبً ننطبق

 اننظبيي
 انًرجغ

  2016كًب في ديسًبر  2016كًب في ديسًبر  

 
    أطٛي

  138,859 119,613 ٚأعطضح ٌضٜ اٌجٕه اٌّغوؼٞ اٌؼّبٟٔ ٔمض٠خ

  79,539 98,642 ٌضٜ اٌجٕٛن ٚأِٛاي رذذ اٌطٍت ػٍٝ اٌّضٜ اٌمظ١غ أعطضح

  351,271 351,271 :االسزثّبعاد

  60,271 60,271 ثٙب دزٝ االسزذمبق ِذزفظ

    ِٓ اسزثّبعاد ِذزفظ ثٙب دزٝ االسزذمبق ِسزجؼضح

   ال ٠ٕطجك  ال ٠ٕطجك فٟ و١بٔبد ربثؼخ اسزثّبعاد

   ال ٠ٕطجك  ال ٠ٕطجك ِٚشغٚػبد ِشزغوخفٟ شغوبد ػ١ٍِخ  اسزثّبع

  237,784 237,784 ٌٍج١غ ِزبدخ

   ال ٠ٕطجك  ال ٠ٕطجك ِٓ اسزثّبعاد ِزبدخ ٌٍج١غ: اسزثّبعاد فٟ شغوبد ربثؼخ ِسزجؼضح

   ال ٠ٕطجك  ال ٠ٕطجك فٟ شغوبد ػ١ٍِخ ِٚشغٚػبد ِشزغوخ اسزثّبع

  53,216 53,216 ثٙب ٌٍّزبجغح ِذزفظ

  1,913,138 1,913,286 قروض وسهف

    ين ضًنهب

  - - لغٚع ٚسٍف ٌجٕٛن ِذ١ٍخ

  - - لغٚع ٚسٍف ٌجٕٛن غ١غ ِذ١ٍخ

  1,720,658 1,720,658 لغٚع ٚسٍف ٌؼّالء ِذ١١ٍٓ

  - - لغٚع ٚسٍف ٌؼّالء غ١غ ِم١ّ١ٓ ٌؼ١ٍّبد ِذ١ٍخ

  53,423 53,423 قروض وسلف لعمالء غٌر مقٌمٌن لعملٌات خارجٌة

  42,369 42,369 ٚسٍف ٌّؤسسبد طغ١غح ِٚزٛسطخلغٚع 

  96,836 96,836 ر٠ًّٛ ِٓ ٔبفظح اٌظ١غفخ اإلسال١ِخ

  18,624 18,624 ثببتت أصىل

  ِٓ أصىل أخري
 :ث١ٕٙب

18,665 18,670  

 :شٙغح ٚأطٛي غ١غ ٍِّٛسخ ِٓ ث١ٕٙب

   - - اٌشٙغح

   - - (أطٛي غ١غ ٍِّٛسخ أسغٜ )ثبسزثٕبء دمٛق سضِبد اٌغ٘ٓ

   170 170 أطٛي ػغ٠جخ ِؤجٍخ

   - - ػٕض اٌزج١ّغ اٌشٙغح

   - - اٌغط١ض اٌّض٠ٓ فٟ دسبة األعثبح ٚاٌشسبئغ

   2,520,101 2,520,101 األصىل إجًبني

  



    صحبر ش.و.ع.ع بنك

    

    )تببغ( 2016في ديسًبر  كًب -نًىرج انتسىيت 

 (لاير ػّبٟٔ ثب٢الف)   :)تببغ( 2انخطىة 

في  انًيسانيت انؼًىييت كًب 

 انقىائى انًبنيت انًنشىرة
 انتجًيغ وفقبً ننطبق

 اننظبيي
 انًرجغ

  2016كًب في ديسًبر  2016كًب في ديسًبر  

    

    انًبل واالنتسايبث رأش

  160,450 160,450 اٌّبي اٌّضفٛع عأؽ

    :ػّٕٙب ِٓ

  160,450 160,450 ِؤً٘ ٌغأسّبي أسُٙ اٌفئخ األٌٚٝ ِجٍغ

  - - ِؤً٘ ٌغأسّبي أسُٙ اٌفئخ اإلػبف١خ األٌٚٝ ِجٍغ

  105,414 113,436 ٚاٌفبئغ االدز١بؽٟ

    ث١ٕٙب ِٓ

 ة 19,100 27,122 *اٌّذزجؼح األعثبح

  87,086 87,086 أسغٜ أدز١بؽ١بد

  (772) (772) ِزغاوّخ فٟ اٌم١ّخ اٌؼبصٌخ ٌالسزثّبعاد رغ١غاد

    :ث١ٕٙب ِٓ

 أ   ِٓ اٌم١ّخ اٌؼبصٌخ ٌالسزثّبعاد سسبئغ

    ِٓ اٌم١ّخ اٌؼبصٌخ ٌالسزثّبعاد أعثبح

    ِٓ األعثبح% 66 سفغ

  265,864 273,886 إجّبٌٟ عأؽ اٌّبي

  1,531,689 1,531,689 :ٚصائغ

    :ِٓ ػّٕٙب

  - - ِٓ اٌجٕٛن ٚصائغ

  1,433,280 1,433,280 اٌؼّالء ٚصائغ

  98,409 98,409 اإلسال١ِخ ِٓ ٔبفظح اٌظ١غفخ ٚصائغ

  - - ودائع وكالة (ٚصائغ أسغٜ )٠غجٝ رذض٠ض٘ب)

  594,060 594,060 الزغاػبد

  - - ِٓ ث١ٕٙب: ِٓ اٌجٕه اٌّغوؼٞ اٌؼّبٟٔ

  575,547 575,547 ثٕٛن ِٓ

  18,513 18,513 ِٓ ِؤسسبد ٚٚوبالد أسغٜ

  4,805 4,805 الزغاػبد ػٍٝ شىً سٕضاد ٚطىٛن

  86,615 86,615 ()ص٠ْٛ ثب٠ٛٔخأسغٜ 

  37,069 29,046 :اٌزؼاِبد ِٚشظظبد أسغٜ ** ِٓ ث١ٕٙب

  306  ِٓ ث١ٕٙب: سٕضاد ِغرجطخ ثبسزثّبعاد

  (266)  ِٓ ث١ٕٙب: سٕضاد ِغرجطخ ثبسزثّبعاد

  130  ِٓ ث١ٕٙب: سٕضاد ِغرجطخ ثأطٛي ثبثزخ

  - - سٕضاد ِغرجطخ ثبٌشٙغح

  - - ٍِّٛسخسٕضاد ِغرجطخ أطٛي غ١غ 

  2,520,101 2,520,101 اإلجًبني

 
١ٍِْٛ لاير ػّبٟٔ ِضعجخ ػّٓ األعثبح اٌّذزجؼح  8.023% ثّجٍغ 5ثٕسجخ  ، فئْ رٛػ٠ؼبد األعثبح إٌمض٠خ اٌّمزغدخ01ٚفمًب ٌّؼ١بع اٌّذبسجخ اٌضٌٟٚ علُ * 

 اٌّب١ٌخ فٟ اٌمٛائُ
ِضعجخ فٟ االٌزؼاِبد األسغٜ ٌٍٕطبق إٌظبِٟ ٌٍزج١ّغ ١ٍِْٛ لاير ػّبٟٔ 8.023ثّجٍغرٛػ٠ؼبد األعثبح إٌمض٠خ اٌّمزغدخ ** 



 .عع.م.ش صحار بنك
  

 2016كًب في ديسًبر  -نًىرج انتسىيت     
 :3انخطىة   
 

 (لاير ػّبٟٔ ثب٢الف)

 : األدواث واالحتيبطيبث1رأش يبل األسهى انؼبديت انفئت 

انًقرر يكىنبث رأش انًبل اننظبيي   

 ين انبنك
انًصذر بنبء ػهً األرقبو انًرجؼيت في 

انًيسانيت انؼًىييت/رسبالث انًيسانيت 

انؼًىييت وفقبً نهنظبو اننظبيي نهتجًيغ ين 

 2انخطىة 

 ِظضعح ِجبشغح 4

 ِؤً٘ ٌغأؽ ِبي أسُٙ ػبص٠خ )٠ٚؼبصي غ١غ

اٌشغوبد غ١غ اٌّسبّ٘خ( ِؼبفبً فبئغ األسُٙ 

 اٌّزؼٍك ثٗ

160,450  

 ب 27,122 األعثبح اٌّذزجؼح 6

  87,086 اٌضسً اٌشبًِ االّسغ اٌّزغاوُ )ٚادز١بؽ١بد أسغٜ( 3

أصٚاد عأسّب١ٌخ ِظضعح ِجبشغحً سبػؼخ ٌالسزجؼبص  1

)٠ٕطجك ػٍٝ  4اٌزضع٠جٟ ِٓ فئخ األسُٙ اٌّشزغوخ 

 اٌشغوبد غ١غ اٌّسبّ٘خ فمؾ(

-  

عأؽ ِبي أسُٙ ػبص٠خ ِظضع ِٓ لجً شغوبد ربثؼخ  6

ِٚذزفظ ثٗ ِٓ لجً أؽغاف أسغٜ )ِجٍغ ِسّٛح ثٗ 

 (4فٟ ِجّٛػخ األسُٙ اٌؼبص٠خ اٌفئخ 

-  

 1األسهى انؼبديت انفئت  2

 رأش انًبل قبم انتسىيبث اننظبييت
274,658  

  - رس٠ٛبد اٌزم١١ُ اٌذظع 7

  - اٌشٙغح )طبف١بً ِٓ اٌزؼاَ اٌؼغ٠جخ اٌّزؼٍك ثٙب( 8

 أ - ٌالسزثّبعادسسبئغ ِٓ اٌم١ّخ اٌؼبصٌخ  9

  170 سٕضاد ِغرجطخ ثبالسزثّبعاد 41

  274,828 1رأش يبل األسهى انؼبديت انفئت  44



 بنك صحبر ش.و.ع.ع
 

 

 2016كًب في ديسًبر  -نًىرج انخصبئص انرئيسيت نألدواث انرأسًبنيت    

 

   

 

 بنك صحبر بنك صحبر بنك صحبر بنك صحبر انًصذر 1  

ِثً ٌجٕخ اإلجغاءاد ) ِذضص سبص 6

اٌّٛدضح ٌزؼغ٠ف األٚعاق اٌّب١ٌخ ٚعلُ 

ِٚذضص  رؼغ٠ف األٚعاق اٌّب١ٌخ

 (ثٍِٛج١غج ٌال٠ضاع اٌشبص

 ثٍِٛج١غج علُ

1172787 KE 
 SISI  M 

1111111268 
SISI 

 M1111113398 

إٌّظّخ ٌألصاح االرفبل١بد  اٌمٛا١ٔٓ 3

 اٌزٕظ١ّ١خ
اٌمبْٔٛ اٌّظغفٟ 

 اٌؼّبٟٔ
اٌمبْٔٛ اٌّظغفٟ 

 اٌؼّبٟٔ

اٌمبْٔٛ اٌّظغفٟ 

 اٌؼّبٟٔ
اٌّظغفٟ  اٌمبْٔٛ

اٌؼّبٟٔ/ لبْٔٛ 

 اٌشغوبد اٌزجبع٠خ
 ال ٠ٕطجك ال ٠ٕطجك ال ٠ٕطجك ال ٠ٕطجك   1

 4األسُٙ اٌؼبص٠خ اٌفئخ  6اٌفئخ  6اٌفئخ  6اٌفئخ  أزمب١ٌخ 3ثبػي  لٛاػض 6

 فغصٞ فغصٞ فغصٞ فغصٞ االٔزمب١ٌخ 3لٛاػض ثبػي  ثؼض 2

ثشىً فغصٞ/ جّبػٟ/ جّبػٟ  ِؤً٘ 7

 ٚفغصٞ
سٕضاد لبثٍخ ٌٍزذ٠ًٛ  ص٠ٓ ثبٔٛٞ ص٠ٓ ثبٔٛٞ

 إٌؼا١ِب
 أسُٙ دمٛق ٍِى١خ

األصاح )٠جت رذض٠ض إٌٛع ِٓ لجً  ٔٛع 8

 (وً سٍطخ لؼبئ١خ
١ٍِْٛ لاير 4.767  لاير ػّبٟٔ 35.0 لاير ػّبٟٔ 50.0

 ػّبٟٔ
١ٍِْٛ لاير 160.450

 ػّبٟٔ
عأؽ اٌّبي إٌظبِٟ ِضعج فٟ  ِجٍغ 9

)اٌؼٍّخ ثب١ٌٍّْٛ وّب فٟ آسغ ربع٠ز 

 (رمغ٠غ

لاير  6101110111=/ 

 ػّبٟٔ
لاير  35.000.000=/ 

 ػّبٟٔ
لاير  4.767.000=/ 

 ػّبٟٔ
١ٍِْٛ لاير  160.450

 ػّبٟٔ

 دمٛق اٌّسب١ّ٘ٓ اٌٍّٙىخ اٌزىٍفخ -االٌزؼاَ  اٌزىٍفخ اٌٍّٙىخ -االٌزؼاَ  اٌزىٍفخ اٌٍّٙىخ -االٌزؼاَ  االس١ّخ ٌألصاح اٌم١ّخ 41

اإلطضاع اػزجبعاً ِٓ  ثضأ  اٌّذبسجٟ اٌزظ١ٕف 44

61  ٛ١ٌٛ٠6141 
اإلطضاع اػزجبعاً ِٓ  ثضأ

25  ٛ١ٌٛ٠2016 
 ٠6117ٕب٠غ  3 6143أثغ٠ً  68

 صائُ ِؤعر ِؤعر ِؤعر اإلطضاع األطٍٟ ربع٠ز 46

ِٓ ربع٠ز  سٕٛاد 7 ِؤعر صائُ أٚ 43

اٌزشظ١ض أٚي 

١ٌٛ٠ٛ  61اسزذمبق فٟ 

6147 

ِٓ ربع٠ز  سٕٛاد 7

اٌزشظ١ض أٚي اسزذمبق 

 ١ٌٛ٠2023ٛ  25فٟ 

 68/ 6147أثغ٠ً  68

 6148أثغ٠ً 

 ال ٠ٕطجك

 ال ٠ٕطجك ٔؼُ ال ال االسزذمبق األطٍٟ ربع٠ز 41

اٌّظضع سبػغ ٌّٛافمخ إشغاف١خ  ؽٍت 46

 ِسجمخ
ٚلذ، دست  فٟ أٞ غ١غ لبثً ٌٍطٍت غ١غ لبثً ٌٍطٍت

ػٍٝ  رمض٠غ اٌجٕه، أٚ ثٕبء

رٛج١ٙبد اٌجٕه اٌّغوؼٞ 

 اٌؼّبٟٔ

 ال ٠ٕطجك

اٌطٍت االسز١بعٞ ٚرٛاع٠ز  ربع٠ز 42

 اٌطٍت اٌطبعئخ ِٚجٍغ االسزغصاص
 ال ٠ٕطجك أػالٖ 46وّب فٟ إٌمطخ  غ١غ لبثً ٌٍطٍت غ١غ لبثً ٌٍطٍت

 كىبىنبث/ تىزيؼبث نقذيت  
ٔمض٠خ/ وٛثٛٔبد ثبثزخ أٚ  رٛػ٠ؼبد 47

 ِزغ١غح
 ال ٠ٕطجك ثبثزخ ثبثزخ ثبثزخ

 ال ٠ٕطجك س٠ٕٛبً % 106 س٠ٕٛبً % 7.00 س٠ٕٛبً % 2061 اٌىٛثْٛ ٚاٌّؤشغ طٚ اٌظٍخ ِؼضي 48

 ال ال ال ال ِٛلف رٛػ٠ؼبد ٔمض٠خ ٚجٛص 49

ثبٌىبًِ رمض٠غ٠خ جؼئ١بً أٚ  رمض٠غ٠خ 61

 إٌؼا١ِخ
 رمض٠غ٠خ ثبٌىبًِ رمض٠غ٠خ جؼئ١ب إٌؼا١ِخ إٌؼا١ِخ

 ال ال ال ال اسزغصاصِظؼض أٚ ِذفؼ آسغ أٚ  ٚجٛص 64

 غ١غ رغاوّٟ غ١غ رغاوّٟ غ١غ رغاوّٟ غ١غ رغاوّٟ رغاوّٟ أٚ رغاوّٟ غ١غ 66

 غ١غ لبثً ٌٍزذ٠ًٛ لبثً ٌٍزذ٠ًٛ غ١غ لبثً ٌٍزذ٠ًٛ  غ١غ لبثً ٌٍزذ٠ًٛ ٌٍزذ٠ًٛ أٚ غ١غ لبثً ٌٍزذ٠ًٛ لبثً 63

اٌسٕخ اٌثبٌثخ  ٔٙب٠خفٟ  ال ٠ٕطجك ال ٠ٕطجك لبثً ٌٍزذ٠ًٛ، صٚافغ اٌزذ٠ًٛ إطا وبْ 61

ٚاٌغاثؼخ ٚاٌشبِسخ ِٓ 

لبثً  ربع٠ز اإلصعاج

ٌٍزذ٠ًٛ فٟ أٞ ٚلذ، 

دست رمض٠غ اٌجٕه، أٚ 

ثٕبء ػٍٝ رٛج١ٙبد اٌجٕه 

 اٌؼّبٟٔ اٌّغوؼٞ

 ال ٠ٕطجك



 بنك صحبر ش.و.ع.ع
 

 

 2016كًب في ديسًبر  -نًىرج انخصبئص انرئيسيت نألدواث انرأسًبنيت    

 

   

 

 بنك صحبر بنك صحبر بنك صحبر بنك صحبر انًصذر 1  

 ال ٠ٕطجك و١ٍب ال ٠ٕطجك ال ٠ٕطجك لبثال ٌٍزذ٠ًٛ، و١ٍب أٚ جؼئ١ب إطا وبْ 66

أْ ٠ىْٛ ػٕض  ثسؼغ ٠جت ال ٠ٕطجك ال ٠ٕطجك اٌزذ٠ًٛلبثال ٌٍزذ٠ًٛ، ِؼضي  إطا وبْ 62

% 61سظُ ثٕسجخ 

ٌٍّزٛسؾ اٌّغجخ ٌسؼغ 

اٌسٛق ألسُٙ اٌجٕه 

أشٙغ  3سالي  اٌّزضاٌٚخ

فٛعا لجً ربع٠ز اٌزسج١ً 

 0اٌّذضص ٌىً رذ٠ًٛ

 ال ٠ٕطجك

لبثال ٌٍزذ٠ًٛ، رذ٠ًٛ اٌؼاِٟ  إطا وبْ 67

  أٚ اسز١بعٞ
 ال ٠ٕطجك إٌؼاِٟ ال ٠ٕطجك ال ٠ٕطجك

لبثال ٌٍزذ٠ًٛ، دضص ٔٛع األصاح  إطا وبْ 68

 ٌٍزذ٠ًٛ إ١ٌٙب
 ال ٠ٕطجك 4األسُٙ اٌؼبص٠خ اٌفئخ  ال ٠ٕطجك ال ٠ٕطجك

لبثً ٌٍزذ٠ًٛ، دضص ِظضع  إطا وبْ 69

  األصاح اٌزٟ رزذٛي إ١ٌٙب
 ال ٠ٕطجك ثٕه طذبع ال ٠ٕطجك ال ٠ٕطجك

 ال ال ال ال االٔشفبع سظبئض 31

 ال ٠ٕطجك ال ٠ٕطجك ال ٠ٕطجك ال ٠ٕطجك االٔشفبعأشفغ، صٚافغ  اطا 34

 ال ٠ٕطجك ال ٠ٕطجك ال ٠ٕطجك ال ٠ٕطجك أشفغ، و١ٍب أٚ جؼئ١بً  اطا 36

 ال ٠ٕطجك ال ٠ٕطجك ال ٠ٕطجك ال ٠ٕطجك أشفغ، صائّبً أٚ ِؤلزبً  اطا 33
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 (ٌألصاح

ٌىً االٌزؼاِبد  ثبٔٛٞ

دب١ٌبً، ثبٔٛٞ ؼ١ٍب اٌ

 ٌٍٛصائغ اٌثبثزخ

ٌىً االٌزؼاِبد  ثبٔٛٞ

دب١ٌبً، ثبٔٛٞ ٌٍٛصائغ  ؼ١ٍباٌ

 اٌثبثزخ

ٌٍض٠ْٛ اٌثب٠ٛٔخ  ثبٔٛٞ

 اٌظبصعح ػٓ اٌجٕه
ٌٍسٕضاد اٌمبثٍخ  ثبٔٛٞ

ٌٍزذ٠ًٛ إٌؼا١ِب 

 اٌظبصعح ػٓ اٌجٕه
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