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 5102لعام   تقرٌر مجلس اإلدارة
 

 .5132 د٠غّجش 13فٟ  إٌّز١ٙخ اٌّب١ٌخ ٌٍغٕخ فذبس ٌجٕه اٌغٕٛٞ اٌزمش٠ش أ٠ذ٠ىُ ث١ٓ أمغ أْ ٠غشٟٔ

 ٚ اٌؼب١ٌّخ اٌغٛق فٟ اٌخبَ إٌفو أعؼبس أخفبك ثغجت اٌغٛق فٟ أٚمبع اٌزذذ٠بد ثذا٠خ 5132ػبَ  ؽٙذٌمذ 

 ،ه٠ٍٛخ فزشح ٌُ رؾٙذٖ ِٕزٔفظ اٌؼبَ  فٟ ا١ٌّضا١ٔخ فٟ ػجضا   اٌغٍطٕخ ؽٙذدٚوزٌه  .اٌؼبٌّٟ إٌّٛرشاجغ 

 ًعج  اٌخبَ.  إٌفو أعؼبس فٟ اٌّغزّش اٌزشاجغ ٠مٛد٘ب ٚاٌغبص إٌفو ػبئذاد فٟ االٔخفبك إٌٝ ٠ٚشجغ رٌه

 اإلداسح ِجٍظ الزشحلذ ٘زا ٚ، 5132 ٔٙب٠خ ػبَفٟ  ١ٍِْٛ لاير ػّبٟٔ 72...5ثٍغذ  فبف١خ أسثبحاٌجٕه 

 أ٠نب اإلداسح ِجٍظ الزشح وّب عُٙ، ٌىً ث١غبد 2 ٠ؼبدي ِب أٞ اٌؼبَ، ٌٙزا% 2 ثٕغجخ ٔمذ٠خ أسثبح رٛص٠غ

 .عُٙ 311 ٌىً أعُٙ 31 ٠ؼبدي ِب أٞ ،% 31 ثٕغجخ ِجب١ٔخ أعُٙ رٛص٠غ

 االلزقبدٞ إٌّٛ ػجٍخ دفغ إٌٝ اٌشا١ِخ ٚاٌّجبدساد األٔؾطخ فٟ ثفبػ١ٍخ فذبس ثٕه عبُ٘، 5132خالي ػبَ 

 ثمطبع اٌّزؼٍمخ ٚاٌٍّزم١بد ٚاٌّجبدساد اٌّؼبسك ِٓ ِجّٛػخ األٔؾطخ ٘زٖ ؽٍّذ د١ث اٌّجزّغ، ٚرط٠ٛش

 اٌقغ١شحاٌؾشوبد  ٌزط٠ٛش اٌؼبِخ ا١ٌٙئخ ٔظّزٙب اٌزٟ اٌفؼب١ٌبد ِثً ،اٌّزٛعطخاٌقغ١شح ٚؾشوبد اٌ

 ٚفٕبػخ رجبسح غشفخ ٔظّزٗ اٌزٞ اٌثبٌث األػّبي فشؿ ِٕٚزذٜ ػّبْ، أوغجٛ ٚؽشوخ ،"س٠بدح"اٌّزٛعطخ ٚ

 .ػّبْ

 ثٕه َلذ  فمذ  ،بد اٌزٟ رؼًّ ف١ٙباٌّجزّؼ رجبٖ ٌٍّؤعغبد جزّبػ١خاإل اٌّغؤ١ٌٚخ ثأ١ّ٘خ إ٠ّبٔٗ ِٓ ٚأطاللب  

 اٌّجزّغ ؽبسن وّب اٌغٍطٕخ، فٟ فشٚػٙب ثّخزٍف ِذ١ٍخ خ١ش٠خبد ِؤعغح ؼذ  ٌ اٌؼبَ خالي دػّٗ فذبس

ِٓ  اٌؼذ٠ذ زٕظ١ُث ٠فخش اٌجٕه ثأٔٗ  لبَٚ ، اٌّج١ذ اٌٛهٕٟ ٌٍؼ١ذ ٚاألسثؼ١ٓ خخبِغاٌ ثبٌزوشٜ ادزفبالرٗ اٌؼّبٟٔ

 .ٚإٌّزؾشح ثبٌغٍطٕخ اٌّخزٍفخ ٗفشٚػ فٟ االدزفبالد

 جغٛس ثٕبء فٟ ٚدٚس٘ب االجزّبػٟ اٌزٛافً ِٛالغ ثأ١ّ٘خ اٌىبًِ ٚػ١ٗ ِٓ ٚأطاللب   رٌه، إٌٝ ثبإلمبفخ

 ّٔٛا   ؽٙذد اٌزٟ إٌّقبد ٘زٖ ػٍٝ اٌفبػٍخ ِؾبسوزٗ فذبس ثٕه ٚافًفمذ  ِٚزبثؼ١ٗ، ػّالئٗ ِغ اٌزٛافً

 .ٚاٌّزبثؼ١ٓ اٌضثبئٓ لجً ِٓ اٌّؾبسوبد ِغزٜٛ فٟ ٍِذٛظب  

 ٚإل١ّ١ٍخ ِذ١ٍخ جبئضح 32 اٌجٕه دقذد١ث  ،5132 ػبَ خالي اإلٔجبصاد ِٓ ػذدا   ٠ذمك أْ جٕهاٌ اعزطبع

 اٌّغؤ١ٌٚخ اٌجٛدح، خذِخ اٌؼّالء، اٌزٛافً االجزّبػٟ ٚ اٌّقشفٟ، اٌز١ّض جٛائض ث١ٓ رٕٛػذ ٚد١ٌٚخ،

 فٟ ٠غجٍٗ اٌزٞ اٌّزٛافً ٚإٌجبح جٕهٌٍ اٌغ١ٍّخ بٌّّبسعبدرؼجش ٘زٖ اٌجٛائض ػٓ االػزشاف ثٚ ،االجزّبػ١خ

 .اٌّذٍٟ اٌّقشفٟ اٌمطبع
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 االقتصاد

، د١ث 5132 ػبَِٓ  األٌٚٝ اٌغزخ األؽٙش خالياالعّٟ  اإلجّبٌٟ اٌّذٍٟ إٌبرج ا  فٟرجبهؤ اٌغٍطٕخ أظٙشد

ثٕغجخ ػٍٝ ٔذٛ ِمذ س  إٌفو اٌخبؿ ثمطبع اإلجّبٌٟ اٌّذٍٟ . ٚإٔخفل إٌبرج%37.5 ٔغجخٔىّبػ ثٍغ اإل

 اٌّبٌٟ ا١ٌّضاْ رذٛيٚلذ %. ..1ّٔٛا  ثغ١طب  ثٕغجخ  غ١ش إٌفط١خفٟ د١ٓ ؽٙذد اٌمطبػبد ، %5..1ثٍغذ 

 .اٌخبَ إٌفو أعؼبس فٟ ٚاٌّغزّش اٌىج١ش بإلٔخفبكث ِزأثشا   اٌفزشح، ٘زٖ خالي ػجض إٌٝ فبئل ِٓ غٍطٕخاٌ فٟ

ْ  إعزّشاس خالي اٌفزشح  اٌغٍطٕخ فٟ إٌّٛ آفبق لذ ٠ؤدٞ اٌٝ دجت فٟ أعؼبس إٌفو اٌخبَ اإلٔخفبك وّب أ

 .اٌمبدِخ

 ٔٛفّجش فٟ ػّبٟٔ لاير ١ٍِبس 2..5 إٌٝ ١ٌقً %32.3 ثٕغجخ اٌزم١ٍذ٠خ اٌزجبس٠خ اٌجٕٛن أفٛي إجّبٌٟ أسرفغ

 %3.1 ثٕغجخ ئزّبْاإل إجّبٌٟ صاد وّب. 5137 ػبَ ِٓ ٔٛفّجش فٟ ػّبٟٔ لاير ١ٍِبس ..57 ثـ ِمبسٔخ 5132

 ػّبٟٔ لاير ١ٍِبس ..32 ثـ ِمبسٔخ 5132 ٔٛفّجش ٔٙب٠خ دزٝ ػّبٟٔ لاير ١ٍِبس 7..3 إٌٝ ١ٌقً اٌؼبَ خالي

 1..١ٌ3قً إٌٝ  %1.3 ثٕغجخ اسرفبػب   اٌزجبس٠خ اٌجٕٛن ٌذٜ اٌٛدائغ إجّبٌٟ ؽٙذ .5137 ٔٛفّجش ٔٙب٠خ دزٝ

 .اٌّبمٟ اٌؼبَ ِٓ رارٙب اٌفزشح فٟ ػّبٟٔ لاير ١ٍِبس 1..3 ثـ ِمبسٔخ 5132 ٔٛفّجش فٟ ػّبٟٔ لاير ١ٍِبس

 %.1.1ٕغجخ ثّزذٟٔ اٌ ارجب٘ٗفٟ اٌّغزٍٙه ٌٍغٍطٕخ  أعؼبس ِزٛعو ثبٌزٛاصٞ ِغ اٌزنخُ ِزٛعو اعزّش

 ف١ّب ِٓ اٌؼبَ اٌّبمٟ.ٔفغٙب  % خالي اٌفزشح3.15ِمبسٔخ ة  5132ٌٍفزشح ِٓ ٠ٕب٠ش إٌٝ ٔٛفّجش ِٓ ػبَ 

 ٚاٌمشٚك ؽٙذد وً ِٓ أعؼبس اٌفبئذح ػٍٝ اٌٛدائغ ،اٌزم١ٍذ٠خ ٌٍجٕٛن اٌّذ١ٍخ اٌفبئذح أعؼبس خث١ٙىٍ ٠زؼٍك

% فٟ ٔٛفّجش 3.112اٌٛدائغ ِٓ  ػٍٝ اٌفبئذح عؼش د١ث أخفل ِزٛعو اٌفزشح. ٘زٖخالي ثغ١طب   ٔخفبمب  ا

% .2.33اإللشاك ِٓ  ػٍٝ اٌفبئذح عؼش ٔخفل ِزٛعواٚ، 5132% فٟ ٔٛفّجش ١ٌ1.317قً إاٌٝ  5137

 % خالي اٌفزشح اٌّّبثٍخ.21..7إٌٝ 

 ا١ٌّضا١ٔخ ػجض اٌذذ ِٓ ارغبع إٌٝ رٙذف ،5132فبسِخ ٌؼبَ  ١ِضا١ٔخ اٌذىِٛخ ، أػٍٕذ5132 فٟ ثذا٠خ ٠ٕب٠ش

إٌٝ  5132ٌٍفزشح ِٓ  اٌخّغ١خ اٌخطخ اٌذىِٛخ لذِذ ٔفغٗ، اٌٛلذ إٌفو. ٚفٟ أعؼبس أخفبك ػٓ إٌبجُ

 5132 ػبَ ١ّضا١ٔخٚفمب  ٌ. ٟااللزقبد اٌّذٍ فٟ ا١ٌّّٙٓ إٌفطٟ اٌمطبع دٚس خفل رٙذف إٌٝ ٚاٌزٟ 5151

ْ  اٌزٛلؼبد رمنٟ ثٛجٛد ا١ٌّضا١ٔخ  رغزٙذفٚ، ؼبَاٌاإلجّبٌٟ خالي  اٌّذٍٟ إٌبرجِٓ % 31ػجض ثٕغجخ  فئ

 ٌفزشح إٌفو عؼبسرذٟٔ أ ٔز١جخ %7 ثٕغجخاإل٠شاداد عو رٕجؤاد ثئٔخفبك ٚ %33ثٕغجخ  اإلٔفبق خفل

 .ه٠ٍٛخ

ٓ ػ اٌذػُسفغ  رٌه فٟ ثّب ،اٌذىِٟٛ اإلٔفبق فٟ ب  خفن ا١ٌّضا١ٔخ ػجض رخف١ل إٌٝ اٌشا١ِخ اٌزذاث١ش ٚرؾًّ

دخٍذ اٚلذ  .اٌذى١ِٛخ اٌخذِبد ػٍٝ اٌشعَٛ فٟ ٚص٠بدح اٌؾشوبد ػٍٝ اٌنش٠جخ ِؼذي فٟ ٚص٠بدحّذشٚلبد اٌ

 ػٍٝ إٌّٛ مّبْ ٠ٕب٠ش ِٓ ٘زا اٌؼبَ. ِٚٓ أجً ِٕزقف فٟد١ض اٌزٕف١ز  اٌجزش١ٌٚخ ٌٍّٕزجبد اٌجذ٠ذح األعؼبس

 لطبػبد فاعزٙذا رٌه ِٓ خاليٚ ،ٞز٠ٕٛغ االلزقبدإٌٝ اٌ اٌخّغ١خ اٌخطخ رغؼٝ ٚاٌط٠ًٛ، اٌّزٛعو اٌّذٜ

 ِٓ عزثّبساداإل وج١ش ِٓ جضء جزةثبإلمبفخ إٌٝ  ٚاٌغ١بدخ، إٌمً ،اٌزؼذ٠ٓ ،لطبع اٌقٕبػخ ِثًأخشٜ 

  ص٠بدح ِغ ،5132فٟ ػبَ  ٌٍجش١ًِ دٚالسا   72إٌفو  عؼشِزٛعو  افزشاك ػٍٝ اٌخطخ اٌخبؿ. ٚرمَٛ مطبعاٌ

 .اٌزب١ٌخ اٌغٕٛاد فٟ رذس٠ج١خ

اٌّزٛلؼخ  اٌّخبهشِغزٕذح  إٌٝ  ،ٍغٍطٕخٌاٌغٍج١خ  ٔظشرٙب اٌّغزمج١ٍخػٍٝ ( S&P) ثٛسص أذ عزبٔذسد أثمذ ٚوبٌخ

الزقبد اٌغٍطٕخ ػٍٝ  رشو١ض ٌزؼ٠ٛل ىبف١خاٌ خبسج١خاٌٚ ّب١ٌخاٌ اٌّٛاسد مؼف ػٓ اٌّمج١ٍٓ خالي اٌؼب١ِٓ

اٌغ١بدٞ  ئزّبٟٔاإل ثخفل اٌزق١ٕف اٌٛوبٌخلبِذ ٚ. ِٚب لذ ٠زشرت ػٍٝ رٌه ِٓ آثبس ٚاٌغبص لطبع إٌفو
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 ؤثش ػٍٝ اٌّٛاص٠ٓزٞ ع١ٚاٌ، إٌفو أعؼبساٌّغزّش فٟ  ٔخفبكاإل مٛء فٟ +BBBإٌٝ  -Aِٓ  ٍغٍطٕخٌ

 ٌإللزقبد. ٚاٌخبسج١خ اٌّب١ٌخ

 5102 لعام المالٍت النتائج على عامت نظرة

 ذّٔمذ ف .اٌجٕه ػبِٗ اٌثبِٓ ِٓ ػّشٖ ثٕجبح ِغزّشأوًّ ٚلذ  ،ٌٍجٕه ثبٌزذذ٠بد ١ٍِئب   ػبِب   5132ػبَ  ٌمذ وبْ

١ٍِْٛ لاير  235..7ّجٍغ ث ِمبسٔخ ػّبٟٔ لاير ١ٍِْٛ 72..١ٌ73جٍغ % 7..7اٌفٛائذ ثٕغجخ  ٠شادادإ فبفٟ

% 7..1 ٗثّٕٛ ٔغجز ػّبٟٔ لاير ١ٍِْٛ 1.331. اٌؼبَ ٌٙزا. ٚثٍغذ إ٠شاداد اٌزؾغ١ً 5137 ؼبَػّبٟٔ ٌ

ثٍغ  5132 ٌؼبَاٌجٕه  أسثبح . فبف5137ٟفٟ  لاير ١ٍِْٛ 1.133. وبٔذ د١ث ،5137 ثبٌؼبَ ِمبسٔخ

ٟ ثٍغذ إٌّقشَ ٚاٌز ثقبفٟ األسثبح اٌؼبَ ِمبسٔخ %37..ثئٔخفبك ٔغجزخ ، ػّبٟٔ لاير ١ٍِْٛ 72...5

١ٍِْٛ لاير ػّبٟٔ ِمبسٔخ ثّجٍغ  33...1ثٍغ  5132ٌؼبَ  سثخ اٌزؾغ١ًٍِ١ْٛ لاير ػّبٟٔ.  ....53

ْ  ٕ٘بن  ١ٍِ5137ْٛ لاير ػّبٟٔ ٌؼبَ  ..3..1  %.3..5ثٕغجخ  فٟ ٘زا اٌجبٔت ٘بِؾٟ  إٔخفبك، أٞ أ

 ١ٍِبس .3.27 إٌٝ ١ٌقً 5132خالي ػبَ % 2..32 ثٕغجخ اإللشام١خ ِذفظزٗ فبفٟب  فٟ ػباسرفدمك اٌجٕه 

ب  .ػّبٟٔ لاير ١ٍِبس 3.751 اٌّبمٟ ثبٌؼبَ ِمبسٔخ ػّبٟٔ لاير  ِ % 2.25 ثٕغجخٔخفنذ فمذ ا اٌؼّالء ٚدائغأ

ثغجت ٚرٌه  5137 ػبَ ػّبٟٔ لاير ١ٍِـبس  3.225 ثـ ِمبسٔخ اٌؼبَ خالي ػّبٟٔ لاير ١ٍِبس 3.727 إٌٝ

% 3... اٌخبؿ اٌمطبع ائزّبْ ِٓ اٌجٕه دقخ ثٍغذ ٚ ،اٌمشاس اٌزٞ ارخزٖ اٌجٕه فٟ رٛص٠غ ِقبدس دخٍٗ

 اٌخبؿ اٌمطبع ٚدائغ ِٓ اٌجٕه دقخ أْ د١ٓ فٟ ، 5137 د٠غّجش فٟ% 3.32 ثـ ِمبسٔخ 5132 ٔٛفّجش دزٝ

 .5137 ػبَ ٔٙب٠خ فٟ% .... ثـ ِمبسٔخ ،5132 ٔٛفّجش دزٝ% 3... إٌٝ ٚفٍذ

 إجّبٌٟ إٌٝ اٌّزؼثشح اٌمشٚك ٔغجخ، ٌٚزٌه فمذ أخفنذ األفٛي جٛدح ػٍٝ اٌزشو١ض فٟ اٌجٕه ٠غزّش

 .5132ػبَ فٟ % 3.51 إٌٝ 5137ػبَ  % ف3.23ٟ ِٓ ٚاٌغٍف اٌمشٚك

وّؤعغخ  أ٠نب   ٌٚىٓ، اٌذى١ِٛخ ٍّجبدسادٌ ػُاذو١ٌظ فمو  ،فٟ لطبع اٌؾشوبد ٗ اٌجٕه ِىبٔخ ٌٕفغأٚجذ ٚلذ 

ثبٌزٛل١غ ػٍٝ  ٌٍؾشوبد اٌّقشف١خ اٌخذِبد لطبعلبَ اٌّقشف١خ. ٚلذ  اٌذٍٛي ِجبي رمذ٠ُ فِٟٚز١ّضح ٚسائذح 

 .ٌٍجٕه اٌؼبَ األداء فٟ ّب  ل١   إعٙبِب   ثزٌه ِن١فب   ،5132 ػبَ خالي وج١شح ففمبد

 اإلعالِٟ فذبس ٚافًثبٌزضآِ ِغ رٌه،  .اٌغٍطٕخ فٟ ٚاٌثبثذ اٌمٛٞ ّٔٛ٘ب اإلعال١ِخ اٌق١شفخ ٚافٍذ

ٛ   رذم١ك أ٠نب    فٟ اٌذبي ٘ٛ ٚوزٌه ٍِذٛظب   ّٔٛا   اٌؾشوبد ِذفظخ ؽٙذد د١ث. 5132 ػبَ فٟ وج١ش   ّٔ

. ِٓ اٌّؤعغبد اٌّب١ٌخ اإلعال١ِخ األخشٜ ١ٓاٌمطبػ ٠ؾٙذ٘ب اٌزٟ اٌم٠ٛخ إٌّبفغخ ِٓ ثبٌشغُ اٌزجضئخ ِذفظخ

 اٌثبٌثخ.ٗ زفٟ عٕ   ثزذم١ك أسثبح ٚلذ لبَ فذبس اإلعالِٟ ٘زا

  ْ  زمذ٠ُث اٌجٕه ِٓ لجً ِٛظفٟ ٚاإلٌزضاَ اٌجبد اٌؼًّ ثّشح اعزّشاسإال  ِٛب ٘ 5132األداء اٌّبٌٟ اٌثبثذ ٌؼبَ إ

فذبس  ثٕهعزطبع اػٍُّٙ اٌّزٛافً ٘زا  خالي ِٓاٌؾذ٠ذ، ٚ زٕبفظ٠غٛد٘ب اٌ ث١ئخ فٟ ٌؼّالئٕب ِّزبصح ِخذِخ

 رذغ١ٓفٟ ثىبفخ ِغز٠ٛبرٙب  اإلداسحأْ ٠ٛفش ػبئذا  ِغزمشا  ٌذٍّخ األعُٙ، وّب رٛافً ٚ اٌؼّالء ثمخأْ ٠ىغت 

 .اٌزؾغ١ً ٔفمبد ٚخفل ّٕٛاٌ ٚرؼض٠ضأفٛي اٌجٕه 

 اإلٔجبصاد فٟ اٌّغبّ٘خ ِٓ ٔق١جب   اٌجٕه فٟ األلغبَ ِٓ ٌؼذد اٌزٕظ١ّٟ ١ٌٍٙىً إٌبجخ اٌزجذ٠ذ ٌؼبًِ وبْ ٚلذ

 ٠مَٛ رٌه، إٌٝ ثبإلمبفخ .اٌّجزىشح ٚاٌجٍّخ اٌزجضئخ ِٕزجبد ِٓ اٌؼذ٠ذ دخبيثبإلمبفخ إل ،اٌزٟ رذم مذ اٌّب١ٌخ
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ثذٚس٘ب  عزؼًّ ٚاٌزٟ ث١ٕٙب، ِٓ ٌالخز١بس اٌجٕه ٌضثبئٓ إٌّزجبد ِٓ ٚاعؼخ ِجّٛػخ ثزٛف١ش اإلعالِٟ فذبس

  .اٌجٕه ّٔٛ عزّشاسإ رؼض٠ض ػٍٝ

 ،١ٍِْٛ لاير ػّبٟٔ 71ثّجٍغ األفن١ٍخ لبَ اٌجٕه ثض٠بدٖ سأط اٌّبي ِٓ خالي إفذاس دك  5132ػبَ  يخال

  ُ ثبٌذقٛي اٌجٕه لبَ . ِٓ ٔبد١خ أخشٜ، 5132ِب٠ٛ  35ثزبس٠خ اٌّب١ٌخ إدساجٗ فٟ عٛق ِغمو ٌألٚساق  ٚر

غ لشك ِػٍٝ   ّ ٛاسد ـً ٌّـغ األِثـاٌز٠ٕٛ شكـثغ ٛادـعٕ 1ْٛ دٚالس أِش٠ىٟ ٌّذح ـ١ٍِ 521 خـم١ّثج

ب ٠ؼىظ، فٟ ٘زا اٌمشكثٕٛن إل١ّ١ٍخ ٚد١ٌٚخ ٚلذ عبّ٘ذ . ٠ًٛـاٌزّ  ّ اٌّؤعغبد فٟ ٖ ٌثمخ اٌزٟ ٚمؼزٙب ٘زا ِ

. Capital Intelligenceف١زؼ ٚ اٌؾ١ٙشر١ٓ اٌزق١ٕف اإلئزّبٟٔ  ٟٚوبٌزثٛاعطخ اٌجٕه. ٚلذ رُ رم١١ُ اٌجٕه 

رأو١ذ ٚمغ اٌذسجخ االعزثّبس٠خ ٌجٕه فذبس، ٚلبِذ ف١زؼ ثشفغ رم١١ُ اٌجذٜٚ اٌٛوبٌز١ٓ  وً ِٓ أػبدد ٚلذ

 ٌجٕه فذبس ثذسجخ ٚادذح.

 المستقبلٍت الخطط

 أوثش اٌّزضا٠ذح إٌّبفغخظشٚف اٌغٛق اٌّخزٍفخ ٚاٌّزّثٍخ فٟ ٚرٌه ٌوج١شا   رذذ٠ب   إٌّٛ ِٚٛافٍخ اٌشثخ رذم١ك

ػٍٝ اٌشغُ ِٓ ٘زٖ . إٌفو أعؼبس أخفبك ثغجتاٌزأث١شاد األخشٜ ػٍٝ اٌغٛق ٚ ِنٝ ٚلذ أٞ ِٓ

ب ،اٌظشٚف  ٚاالعزفبدح اٌفشؿ، الغزٕبَ ٚافشاس ثمخ ثىً اٌغٛق ٌّٛاجٙخ ِغزؼذ٠ٓ فذبس ثٕه فٟ فئٕٔ 

 .اٌؼًّ ١ِبد٠ٓ وً فٟٚاٌفؼبٌخ ِٓ وً اٌفشؿ  اٌمقٜٛ

 ٚ. 5132 بَـػ خالي بسـفذ هـٌجٕ خـٚاٌذ٠ٛ١ خـاألعبع١ اٌؼٕبفش أدذ ٚسمبُ٘ اٌؼّالء خذِخ رؼض٠ض ع١ىْٛ

 أّٔبه ِٛاوجخ ؽأٔٙب ِٓ اٌزٟ اٌزٛص٠غ لٕٛاد ِٓ اٌّض٠ذ ٚإمبفخ اٌزىٌٕٛٛج١ب ِٓ االعزفبدح ػٍٝ اٌجٕه ع١ؼًّ

ّ ٓ  ،اٌّجبي ٘زا فٟ ٌٍؼًّ ب  خطط ٚمؼٕب ٚلذ. ٌٍؼّالء االعزخذاَ  ٚعبئً ٚرؼض٠ض أٔظّزٕب ٚرذذ٠ث رط٠ٛشرزن

  .فؼبٌخ إٌىزش١ٔٚخ لٕٛاد رٛف١ش خالي ِٓ ٌٍؼّالء اٌشادخ

، ٚرٌه ِٓ ٚاٌقغ١شح اٌّزٛعطخ اٌؾشوبد ٌزؾج١غ عؼ١ٙب فٟ اٌذىِٛخارجبٖ  االعزّشاس فٟ دػُ اٌجٕه ٠ؼزضَ

 ِٓٚادز١بجبد ٘زا إٌٛع  ٌّزطٍجبد ُـاٌزفٙ   أعبط ػٍٝ ٚاٌز٠ًّٛ اٌمطبع ٘زا فٟ ٕب١زاعزشار١ج ِٛافٍخخالي 

 ػٍٝ اإلدز١بجبد اٌزشو١ض ِغ اٌؾشوبد اٌّزٛعطخ ٚاٌقغ١شح ٚدذح ف١بغخبدح ػثئ ٌٙزا اٌغشك لّٕب. األػّبي

 ػّالء خذِخٌ اٌغ١بعبد رٕغ١ك . ٚلذ أػ١ذاألػّبي ٚدذح سجبي  ٚ اٌّزٛعطخ ٚاٌقغ١شح ٌٍّؤعغبد اٌّقشف١خ

 .ل١بعٟ ٚلذ فٟ ذٍٛيبٌث رض٠ٚذُ٘ خالي ِٓ ثىفبءح اٌمطبع

 رأ١ً٘ ٚ رذس٠ت فٟ االعزثّبس ِٛافٍخ ػٍٝ عٕؼًّ ٚ ٔجبدٕب، ِغ١شح فٟ األعبط دجش ٟ٘ اٌجؾش٠خ ِٛاسدٔب

 ًـاٌغج ًـأفن شـثزغخ١ َٛـعٕم بـوّ ػبَ، ثؾىً ٌٍٚذٌٚخ ٌّؤعغزٕب أ١ّ٘خ ِٓ ُـٌٙ بـٌّ هـاٌجٕ ٟـِٛظف

 ِغزٜٛ ٌزط٠ٛش – ٚاٌزٕف١ز٠خ اٌم١بد٠خ اٌّٙبساد رط٠ٛشِجبدساد ٚ اٌّذِج ٚاٌزؼ١ٍُ اٌزم١١ُ وّشاوض – ًـٚاٌٛعبئ

 ِٓ ٠زجضأ ال جضءا   اٌّغزّش اٌزط٠ٛش ٘زا ٚع١جمٝ .ا١ٌّٕٙخ ٚرطٍؼبرُٙ اٌّغزمجً رذذ٠بد ِغ ٌٍزٛافك ِٛظف١ٕب

 .اٌّغز٠ٛبد ٌّخزٍف ٚاٌزط٠ٛش اٌّغزّش اٌزذس٠ت ثفبػ١ٍخ عٍٕزضَ وّب اٌّذٜ ه٠ٍٛخ اعزشار١ج١زٕب
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 رٍجٟ ساعخخ لبػذح راد فٍجخ ِؤعغخ ثٕبء ِغ١شح فٟ ٘بِب   ؽٛهب   لطؼٕب لذ عٕىْٛ اٌّٙبَ، ٘زٖ إٔجبص ػٕذ ٚ

إٌٝ  5132 ٌٍفزشح ِٓ اٌزبعؼخ اٌخّغ١خ اٌخطخ أِبَ اٌطش٠ك عزّٙذ أٔٙب وّب اٌؼّبٟٔ، ٌٍغٛق اٌّب١ٌخ االدز١بجبد

 اٌّٛظف١ٓ فش٠ك هش٠ك ػٓ – اٌغ١ٍّخ اإلداسح جبٔت إٌٝ – اٌّب١ٌخ األفٛي ٚاعزمشاس لٛح ظً ٚفٟ .5151

 اٌّؾٙذ ٚإداسح اٌفشؿ ٘زٖ ِٓ ٌالعزفبدح ج١ذ ٚمغ فٟ عٕىْٛ اٌّزٕب١ِخ، اٌؼّالء ٚلبػذح اٌؼًّ فٟ اٌّزفبٟٔ

 ٌزٕف١زٚفؼبٌخ  ِالئّخ اعزشار١ج١خ ٚٚمغ فذبس ثٕه إٔجبصاد دػُ فٟ لذِب ٚاٌّنٟ ،5132 ٌؼبَ االلزقبدٞ

 .صثبئٕٕب رطٍؼبد ٚرذم١ك أ٘ذافٕب

 غـِ خضِـٍِ غ١ش رفبُ٘ ِزوشحثزٛل١غ لبَ اٌجٕه  ظفبس،ث١ٓ ثٕه فذبس ٚثٕه  ٔذِب ثّمزشح اإلٚفٟ ِب ٠زؼٍك 

 إٌبفٟ اٌفذـئجشاءاد ث ٌٍم١بَ ِٚبٌٟ لبٟٔٛٔ ثزؼ١١ٓ ِغزؾبس ١ٓجٕىِٓ اٌوـً  بـثّٛججٙ لبَ ،بسـظف هـثٕ

 .ِٓ إٌبد١ز١ٓ اٌّب١ٌخ ٚاٌمب١ٔٛٔخ (Due Diligence) ٌٍجٙبٌخ

 الشركاث حوكمت

ّ ٓ ٚ٘ٛ ٌٍجٕه اٌخبسجٟ اٌّذلك أجبصٖ اٌؾشوبد دٛوّخ ػٓ ؽبًِ رمش٠ش ثئػذاد اٌجٕه لبَ  اٌزمش٠ش فٟ ِن

 دٛوّخ لبْٔٛ ثّٛجت ػ١ٍٙب إٌّقٛؿ اٌزٛج١ٙبد ِغ رّبؽ١ب   اٌزمش٠ش ٘زا إػذاد رُ ٚلذ ،5132 ٌؼبَ اٌغٕٛٞ

 رمب١ٌذ ثأفنً رّغىٗ ػٍٝ رأو١ذٖ فذبس ثٕه ٠ٛافً ٚ .اٌّبي ٌغٛق اٌؼبِخ ا١ٌٙئخ ػٓ اٌقبدس اٌؾشوبد

 ٌنّبْ ثبعزّشاس ػٍّٕب لذ ٚ اٌىبف١خ، ٚاٌّغبءٌخ اإلفقبحٍجبد زطاٌذشؿ ػٍٝ االٌزضاَ ثّٚ اٌؾشوبد دٛوّخ

 ٌٍجٕه اٌذاخ١ٍخ اٌشلبثخ ٔظبَ ٠غزٕذ .اٌمبدِخ اٌغٕٛاد فٟ ثزٌه اٌم١بَ عٕٛافً ٚ اٌذبٌٟ، اٌؼبَ خالياالٌزضاَ  رٌه

ّ   ِٚزٛافٍخ ِغزّشح إجشاءاد ػٍٝ  ِقّّخ أٔٙب وّب اٌجٕه،اٌّشرجطخ ثأػّبي  اٌشئ١غ١خ اٌّخبهش ٌزذذ٠ذ ّذف

 ِؼمٌٛخ مّبٔبد رٛف١ش ثبٌزبٌٟ ٚ الزقبدٞ، ثؾىً ٚ ثىفبءح إداسرٙب ٚو١ف١خ اٌّخبهش ٘زٖ ِٚذٜ هج١ؼخ ٌزذذ٠ذ

 .ٚاٌؼّالء اإلداسح ّجٍظٌٚ اٌجٕه فٟ األعُٙ ٌذٍّخ

 للبنك االجتماعٍت المسؤولٍت

 ٌٍّغؤ١ٌٚخ ؽبًِ ثشٔبِج ثٛمغ اٌجٕه لبَ د١ث. أ٠ٌٛٚبرٗ أُ٘ مّٓ االجزّبػ١خ اٌّغؤ١ٌٚخ فذبس ثٕه ٠نغ

ْ   ِٓ ٌٍزأوذ اٌجٕه ٠غؼٝ ،اٌجشٔبِج ٘زا ِٓ ٚوجضء. االجزّبػ١خ  ٌٙب اٌزخط١و ٠زُفٟ ٘زا اٌجبٔت  رٗبِغبّ٘ أ

 إٌٝ اٌذبجخ أِظ فٟ ُ٘ ِٓ ٚخبفخ إٌبط ِٓ ِّىٓ ػذد أوجش إٌٝ ٚاٌٛفٛي اٌز٠ٕٛغ أجً ِٓ ثؼٕب٠خ ٚرم١١ّٙب

 ١ٌؾًّاٌغٕٛاد  ِش رذذ ٘زا اٌجٕذ ػٍٝ دػّٗ اٌجٕه غٚع  ٌٚمذ . عٛاء دذ ػٍٝ ٌُٙ ٚرمذ٠ُ اٌذػُ اٌالصَ رٌه،

 أٔذبء ِخزٍف فٟ ١ٓاٌّٛاهٕ د١بح رذغ١ٓ ػٍٝ رغبػذ اٌزٟ اٌخ١ش٠خ ٚاٌجشاِج إٌّظّبد ِٓ ٚاعؼخ ِجّٛػخ

 دٛي اٌٛػٟ ِغزٜٛ ٌشفغ بٌج١ئخث ٚاٌزٛػ١خ اٌطشق ػٍٝ اٌغالِخ دّالد ِخزٍف أ٠نب   اٌجٕه عبٔذ ٚلذ. اٌغٍطٕخ

 .اٌجالد فٟ اٌّٛمٛػبد ٘زٖ

 الختام فً

 ٌجؼً إخالؿ ٚ ٚرفبٟٔ جٙذ ثىً ػًّ ِٓ ٌىً رمذ٠شٞ خبٌـ ػٓ أػجش أْ ٠ٚغؼذٟٔ ٠غشٟٔ ،ٕٙب٠خاٌ فٟ ٚ

 ِٓ فئٔٗ فذبس ثٕه ِثً إٌب١ِخ اٌجٕٛن ِٓ ٌجٕه ثبٌٕغجخ ٚ .ٚاالصد٘بس إٌجبح ِٓ آخش ػبِب   ٌٍجٕهثبِٓ اٌ اٌؼبَ

 أٔزٙض أْ أٚد ٌزا ػٍُّٙ، فٟ ٚاٌّزفب١١ٔٓ اٌّذزشف١ٓ اٌّٛظف١ٓ ِٓ ِىْٛ ػًّ فش٠ك ٌذ٠ٗ ٠ىْٛ أْ اٌنشٚسٞ

اإلداسح ٚ  اإلداسح ِجٍظ أػنبءٚ ىً ؽشوبء اٌّقٍذخ ٌ ٚاِزٕبٟٔ ؽىشٞ خبٌـ ػٓ ٌٍزؼج١ش اٌفشفخ ٘زٖ

 .اٌّٛظف١ٓ ٚ اٌزٕف١ز٠خ
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 اٌزٟ األػٛاَ ِٓ 5132 ػبَ جؼً فٟ اٌىشاَ صثبئٕٕب ٌؼجٗ اٌزٞ ثبٌذٚس ٔؾ١ذ أْ ٌٕب ثذ ال رٌه، ِٓ األُ٘ ٚ

 اٌجٕه ٌمٛح ثبثزخ ٚسو١ضح دػبِخ وبٔٛا فمذ اٌز١ّض، رذم١ك ٔذٛ لذِب   ٟاٌّن فٟ دٚسُ٘ ػٓ فنال   اٌزوش، رغزذك

 .لذِب   ٟٚاٌّن اٌّض٠ذ ٌزذم١ك إٌٙبِٕب فٟ أعُٙ اٌزٞ األِش ٗثّٕزجبرثبٌجٕه ٚ إل٠ّبُٔٙ ٚ

إٌٝ اٌجض٠ً  أرمـذَ ثبٌؾىشفئٔٗ ال ٠غؼٕٟ إال أْ  ِٚٛظفٟ اٌجٕه اٌخزبَ، ١ٔٚبثخ ػٓ أػنبء ِجٍظ اإلداسح،فٟ 

ب، فٟ ِّٕٙ ٔزٍمبٖ، ٚاٌزٛج١ٗ اٌزٞ دػّّٙب اٌّزٛافًاٌجٕه اٌّشوضٞ اٌؼّبٟٔ، ٚا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌغٛق اٌّبي ػٍٝ 

 لبثٛط اٌغٍطبْ اٌجالٌخ فبدت ٌّٛالٔب ٌؼشفبْٚافش اٌؾىش ٚاسفغ أ أْ وّب ٠ؾشفٕٟ. ثبٌؾفبف١خ رز١ّض ػًّث١ئخ 

 ِٓ ثٗ ٚرمَٛ لبِذ ٌّب اٌشؽ١ذح جالٌزٗ ٚدىِٛخ اٌغب١ِخ سػب٠زٗ ػٍٝ –سػبٖ ٚ هللا دفظٗ– اٌّؼظُ  عؼ١ذ ثٓ

  .ٔٛاد١ٗ ؽزٝ فٟ ٚاٌّقشفٟ اٌّبٌٟ ثبٌمطبع ٌإلسرمبء ُِٚٙ فبػً دٚس

 ،،، ٚاٌٍـــٗ ٌٚـــٟ اٌزٛفــــ١ك

 

 المعمــــريعبــذهللا بن حمــٍذ 

 س اإلدارةـــــــــس مجلـــــرئٍ





                                                   .بنك صحار ش.م.ع.ع 
 

 
 المركز المالً بٌان

 2015دٌسمبر  31كما فً 
 

 64من  2المالٌة                                          صفحة  البٌاناتتكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه  2إلى هـ 1اإلٌضاحات المرفقة من أ

 

 
 دٌسمبر 31 دٌسمبر 31    دٌسمبر 31 دٌسمبر 31

2014 2015    2015 2014 
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
 دوالر أمرٌكً 

 باآلالف
  

 إٌضاح
 لاير عمانً 

 باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالؾ
       

     األصول  

 218.684 122.340 1ب   نقدٌة وأرصدة لدى البنك المركزي 317.766 568.010

 153.562 128.329 2ب   مستحق من بنوك واٌداعات أخرى بسوق النقد 333.322 398.863

 1.423.277 1.647.311 3ب   قروض وسلؾ وتموٌل )بالصافً( 4.278.731 3.696.824

 240.512 277.318 4ب   مالٌةاستثمارات أوراق  720.306 624.706

 12.804 13.422 5ب   ممتلكات ومعدات وتركٌبات  34.862 33.257

 2.900 2.900 6ب   عقارات استثمارٌة 7.532 7.532

 23.656 16.005 7ب   أصول أخرى 41.571 61.444

————- ————     ————  ————  

5.390.636 5.734.090    2.207.625 2.075.395 

 ══════  ══════     ══════  ══════ 
     االلتزامات  

       
 244.004 382.012 8ب   مستحقات لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد 992.239 633.777

 1.551.696 1.464.479 9ب   ودابع العمالء 3.803.842 4.030.379

 29.180 31.523 10ب   التزامات أخرى 81.878 75.792

 51.232 51.234 11ب   قروض ثانوٌة 133.075 133.070

 7.207 7.207 12ب   اً سندات قابلة للتحوٌل إلزامٌ 18.719 18.720
 - 18.008 13ب   شهادات إٌداع 46.774 -

————  ————     ————  ————  
4.891.738 5.076.527    1.954.463 1.883.319 

————  ————     ————  ————  
     المساهمٌنحقوق   

 114.400 144.144 14ب   رأس المال 374.400 297.143

 - 16.702 14ب   عالوة إصدار 43.382 -

 13.815 16.994 15ب   احتٌاطً قانونً 44.140 35.883

 988 988 16ب   احتٌاطً عام 2.566 2.566

 (5.138) (7.208) 17ب   احتٌاطً القٌمة العادلة (18.722) (13.346)

 24.167 40.000 11ب   احتٌاطً قروض ثانوٌة 103.896 62.771

 43.844 41.542   أرباح محتجزة 107.901 113.881

————  ————     ————  ————  
498.898 657.563    253.162 192.076 

————  ————     ————  ————  
5.390.636 5.734.090    2.207.625 2.075.395 
 ══════  ══════     ══════  ══════ 

 167.89 175.63 18ب   صافً األصول للسهم الواحد )بالبٌسة( - -
 - -   صافً األصول للسهم الواحد )بالسنت( 45.62 43.61

       
       

 343.445 377.072 أ -19ب   االلتزامات العرضٌة 979.408 892.065
 233.006 306.453 ب -19ب   االرتباطات 795.981 605.210

 
 ووقعها بالنٌابة عنه كل من: 2016ٌناٌر  28 المالٌة وصرح بإصدارها بتارٌخ البٌاناتاعتمد مجلس اإلدارة 

 
 

 
 

_____________________    _____________________ 

  عضو مجلس اإلدارة           ربٌس مجلس اإلدارة             
 
 



    .بنك صحار ش.م.ع.ع 
                                                    

 

 64من  3المالٌة                                          صفحة  البٌاناتتكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه  2إلى هـ 1اإلٌضاحات المرفقة من أ

 

 الدخل الشامل بٌان
 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً 
      

 دٌسمبر 31 دٌسمبر 31   دٌسمبر 31 دٌسمبر 31
2014 2015   2015 2014 

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

دوالر أمرٌكً 
 باآلالف

 
 إٌضاح

 لاير عمانً 
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالؾ

      
 73.197 75.167 1ج  إٌرادات فوابد 195.239 190.122

(66.506)  (25.605) (25.321) 2ج  مصروفات الفوابد  (65.769)  
———— ————    ————  ———— 
 47.592 49.846  صافً اٌرادات الفوائد 129.470 123.616

 1.689 2.228 8 ج صافً اٌرادات من التموٌل اإلسالمً وأنشطة االستثمار 5.787 4.387
 21.038 18.836 3ج  إٌرادات تشؽٌل أخرى 48.924 54.644

———— ————   ———— ———— 
 70.319 70.910  إٌرادات التشغٌل  184.181 182.647

 ————   ————    ———— ———— 
    مصروفات التشغٌل  
(49.729)  (19.146) (20.463)  تكالٌؾ الموظفٌن (53.150) 
(27.006)  (10.397) (10.838) 4ج  المصروفات األخرى للتشؽٌل  (28.151) 
(4.644)  (1.788) (1.710) 5ب  االستهالك (4.442) 
 ————   ————     ————  ———— 
(81.379)  (85.743)   (33.011) (31.331) 
 ————   ————     ————  ———— 

 38.988 37.899  ربح التشغٌل 98.438 101.268
 - (2.975) ب .4ب  استثمارات أوراق مالٌةإنخفاض قٌمة   (7.727) -
(5.524)  (5.597)  (2.127) (2.155) 5، ج 3ب  مخصص انخفاض قٌمة على أساس المحفظة 
(9.513)  (2.662)  (3.662) (1.025) 3ب  مخصص محدد لالنخفاض فً القٌمة 

———— ————   ———— ———— 
 33.199 31.744  صافً الربح قبل الضرٌبة  82.452 86.231

 ————   ————    ———— ———— 
(8.626)  (10.384)  (3.321) (3.998) 6ج  مصروف ضرٌبة الدخل 

———— ————   ————  ————  
 29.878 27.746  صافً الربح عن العام 72.068 77.605

———— ————   ———— ———— 
    دخل شامل آخر  
      

(12.133)  (5.377)  

فً القٌمة العادلة لألصول المالٌة المتاحة  الحركةصافً 
للبٌع بعد خصم ضرٌبة الدخل )قابل إلعادة التصنٌؾ إلى 

 األرباح أو الخسابر(
 

(2.070) (4.671) 
———— ————   ———— ———— 

(12.133)  (5.377)  (4.671) (2.070)  دخل شامل آخر عن العام بعد خصم ضرٌبة الدخل 
———— ————   ———— ———— 

 25.207 25.676  إجمالً الدخل الشامل عن العام 66.691 65.472
══════ ══════   ══════ ══════ 

      

 24.370 20.235 7ج  بالبٌسة -العابد األساسً للسهم الواحد للعام  - -
      

 - - 7ج  بالسنت -العابد األساسً للسهم الواحد للعام  5.26 6.33
      

 23.803 19.658 7ج  بالبٌسة -العابد المعدل للسهم الواحد للعام  - -
      

 - - 7ج  بالسنت -العابد المعدل للسهم الواحد للعام  5.11 6.18
      

    صافً الربح/ )الخسارة( للعام  
 30.216 27.376  أعمال مصرفٌة تقلٌدٌة 71.107 78.483

   (338) 370  أعمال الصٌرفة اإلسالمٌة 961 (878) 
———— ————   ———— ———— 

 29.878 27.746  اإلجمالً 72.068 77.605
═════ ═════   ═════ ═════ 

  



    .بنك صحار ش.م.ع.ع 
                                                    

 

 64من  4المالٌة                                          صفحة  البٌاناتتكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه  2إلى هـ 1اإلٌضاحات المرفقة من أ

 

 التغٌرات فً حقوق المساهمٌن بٌان
 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً 

 

 رأس المال 

 
عالوة 
 إصدار

احتٌاطً 
 قانونً

احتٌاطً 
 عام

احتٌاطً 
القٌمة 
 العادلة

 
احتٌاطً 

 قروض ثانوٌة
 األرباح

 المجموع المحتجزة

 
لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
عمانً  لاير

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف

         

(467) 1.063 10.827 - 110.000 2014ٌناٌر  1الرصٌد كما فً   14.167 35.679 171.269 

 ────── ───── ───── ───── ────── ───── ────── ────── 
         إجمالً الدخل الشامل للعام

 صافً ربح السنة
- - - - - - 29.878 29.878 

 للعام آخر  دخل شامل
        

 –صافً التؽٌر فً القٌمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبٌع 
(320) - - - - بعد خصم الضرٌبة    - - (320)  

من بٌع استثمارات  المعاد تصنٌفه إلى الربح أو الخسارة 
(4.351) - - - - متاحة للبٌع  - - (4.351)  

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

(4.671) - - - - إجمالً الدخل الشامل للعام  - 29.878 25.207 

(75) 2.988 - - التحوٌالت  - 10.000 (12.913)  - 

(4.400) - - - - - 4.400 2013عن عام  مجانٌة إصدار توزٌعات أرباح أسهم  - 

(4.400) - - - - - - 2013نقدٌة مدفوعة عن عام  أرباح توزٌعات  (4.400)  

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

(5.138) 988 13.815 - 114.400 2014دٌسمبر  31الرصٌد كما فً   24.167 43.844 192.076 

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

(5.138) 988 13.815 - 114.400 2015ٌناٌر  1الرصٌد كما فً   24.167 43.844 192.076 

 ────── ──── ───── ───── ────── ───── ────── ────── 
         إجمالً الدخل الشامل للعام

 27.746 27.746 - - - - - - صافً ربح السنة
 - - - - - - - - للعام آخر  دخل شامل

 2.975 - - 2.975 - - - - إنخقاض قٌمة إستثمارات متاحة للبٌع بعد خصم الضرٌبة
 –صافً التؽٌر فً القٌمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبٌع 

(5.024) - - - - بعد خصم الضرٌبة    - - (5.024)  

من بٌع استثمارات  المعاد تصنٌفه إلى الربح أو الخسارة 
 - متاحة للبٌع

 
- - - (21)  - - (21)  

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

(2.070) - - - - الدخل الشامل للعامإجمالً   - 27.746 25.676 

(18.608) 15.833 - - 2.775 - - التحوٌالت  - 
 2014عن عام  مجانٌة إصدار توزٌعات أرباح أسهم

 6.864 (14)إٌضاح ب  
- 

- - - - (6.864)  - 

(4.576) - - - - - - 2014نقدٌة مدفوعة عن عام  أرباح توزٌعات  (4.576)  

 22.880 - - - - - - 22.880 (14إصدار أسهم حق األفضلٌة )إٌضاح ب  

 16.702 - - - - - 16.702 - (14عالوة إصدار مستلمة )إٌضاح ب  

 404 - - - - 404 - - (15صافً مصروفات إصدار حق األفضلٌة )إٌضاح ب  

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

(7.208) 988 16.994 16.702 144.144 2015دٌسمبر  31الرصٌد كما فً   40.000 41.542 253.162 

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

 

  



    .بنك صحار ش.م.ع.ع 
                                                    

 

 64من  5المالٌة                                          صفحة  البٌاناتتكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه  2إلى هـ 1اإلٌضاحات المرفقة من أ

 

 التغٌرات فً حقوق المساهمٌن )تابع( بٌان
 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً 

 

 رأس المال 

 
 

 إصدار عالوة
احتٌاطً 

 احتٌاطً عام قانونً

احتٌاطً 
القٌمة 
 العادلة

 
احتٌاطً 

 قروض ثانوٌة
 أرباح

 المجموع محتجزة

 

 دوالر
 أمرٌكً
 باآلالف

دوالر 
أمرٌكً 
 باآلالف

دوالر 
أمرٌكً 
 باآلالف

دوالر 
أمرٌكً 
 باآلالف

دوالر 
أمرٌكً 
 باآلالف

دوالر 
أمرٌكً 
 باآلالف

دوالر 
أمرٌكً 
 باآلالف

دوالر 
أمرٌكً 
 باآلالف

         

(1.213) 2.761 28.122 - 285.714 2014ٌناٌر  1الرصٌد كما فً   36.797 92.673 444.854 

 ────── ──── ───── ───── ────── ───── ────── ────── 
         اجمالً الدخل الشامل للعام

 صافً ربح السنة
- - - - - - 77.605 77.605 

 للعام آخر  دخل شامل
        

 –صافً التؽٌر فً القٌمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبٌع 
(832) - - - - بعد خصم الضرٌبة     - - (832)  

من بٌع استثمارات  المعاد تصنٌفه إلى الربح أو الخسارة 
(11.301) - - - - متاحة للبٌع  - - (11.301)  

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

(12.133) - - - - اجمالً الدخل الشامل للعام  - 77.605 65.472 

(195) 7.761 -  التحوٌالت  - 25.974 (33.540)  - 

(11.429) - - - - - 11.429 2013عن عام  مجانٌة إصدار توزٌعات أرباح أسهم  - 

(11.428) - - - - - - 2013نقدٌة مدفوعة عن عام  أرباح توزٌعات  (11.428)  

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

(13.346) 2.566 35.883 - 297.143 2014دٌسمبر  31الرصٌد كما فً   62.771 113.881 498.898 

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

 
(13.346) 2.566 35.883 - 297.143 2015ٌناٌر  1الرصٌد كما فً   62.771 113.881 498.898 

 ────── ──── ───── ───── ────── ───── ────── ────── 
         اجمالً الدخل الشامل للعام

 72.068 72.068 - - - - - - صافً ربح السنة
         للعامآخر  دخل شامل

 7.727 - - 7.727 - - - - إنخقاض قٌمة إستثمارات متاحة للبٌع بعد خصم الضرٌبة
 –صافً التؽٌر فً القٌمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبٌع 

(13.049) - - - - بعد خصم الضرٌبة     - - (13.049)  

من بٌع استثمارات  المعاد تصنٌفه إلى الربح أو الخسارة 
(54) - - - - متاحة للبٌع  - - (54)  

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

(5.376) - - - - اجمالً الدخل الشامل للعام  - 72.068 66.692 

(48.333) 41.125 - - 7.208 - - التحوٌالت  - 
  2014عن عام  مجانٌة إصدار توزٌعات أرباح أسهم

(17.829) - - - - - 17.829 (14)إٌضاح ب   - 

(11.886) - - - - - -  2014نقدٌة مدفوعة عن عام  أرباح توزٌعات  (11.886)  

 59.428 - - - - - - 59.428 (14إصدار أسهم حق األفضلٌة )إٌضاح ب 

 43.382 - - - - - 43.382 - (14عالوة إصدار مستلمة )إٌضاح ب 

 1.049 - - - - 1.049 - - (15صافً مصروفات إصدار حق األفضلٌة )إٌضاح ب 

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

(18.722) 2.566 44.140 43.382 374.400 2015دٌسمبر  31الرصٌد كما فً   103.896 107.901 657.563 

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



                                                                           .بنك صحار ش.م.ع.ع 
 التدفقات النقدٌة بٌان

 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً 

 64من  6صفحة  المالٌة البٌاناتتكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه  2إلى هـ 1اإلٌضاحات المرفقة من أ

 
 دٌسمبر 31

2014 
 دٌسمبر 31

2015 
 دٌسمبر 31 

2015 
 دٌسمبر 31

2014 
 ًدوالر أمرٌك
 باآلالؾ

 دوالر أمرٌكً
 باآلالف 

 لاير عمانً 
 باآلالف

 لاير عمانً
 باآلالؾ 

 
   أنشطة التشغٌل 

 33.199 31.744 صافً الربح للعام قبل الضرٌبة 82.452 86.231

   تسوٌات لـ:  

 1.788 1.710 االستهالك  4.442 4.644

 5.789 3.180 انخفاض قٌمة خسابر االبتمان واالستثمارات 8.260 15.036

(8.615)  (1.504)  (3.317) (579) األرباح من بٌع استثمارات أوراق مالٌة  

21 (8)  8 (3) من بٌع ممتلكات وآالت وتركٌبات ( الخسابراألرباح) 

 - 2.975 خسابر إنخفاض قٌمة إستثمارات 7.727 -

(3.629)  (7.790)  (1.397) (2.999) فوابد من استثمارات  

 3.572 3.572 اً وقروض ثانوٌةسندات قابلة للتحوٌل إلزامٌالفابدة المستحقة على  9.278 9.278

────── ──────  ────── ────── 

 39.642 39.600 أرباح التشغٌل قبل التغٌرات فً أصول والتزامات التشغٌل 102.857 102.966

307.984 (118.379)  118.574 (45.576) مستحق من بنوك وإٌداعات بسوق النقد 

(470.200)  (589.881)  (181.027) (227.104) القروض والسلؾ والتموٌل   

(52.816)  (20.334) 760 استثمار فً استثمارات محتفظ بها للمتاجرة 1.974 

(27.023)  (10.404) 7.581 أصول أخرى 19.691 

 100.593 160.284 مستحقات لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد 416.322 261.281

413.793 (226.537)  159.310 (87.217) ودابع العمالء 

 - 18.008 شهادات إٌداع 46.774 -

 4.154 2.070 التزامات أخرى 5.377 10.789

────── ──────  ────── ────── 

546.774 (341.802)  210.508 (131.594) من أنشطة التشغٌل )المستخدم فً( النقد 

(8.376)  (8.964)  (3.225) (3.451) مدفوعةضرٌبة دخل  

────── ──────  ────── ────── 

538.398 (350.766)  207.283 (135.045) من أنشطة التشغٌل )المستخدم فً(صافً النقد  

══════ ══════  ══════ ══════ 

   أنشطة االستثمار  

(128.356)  (253.912)  (49.417) (97.756) شراء استثمارات )بالصافً( 

 43.817 22.703 متحصالت من بٌع/استرداد استثمارات 58.969 113.810

(3.548)  (6.075)  (1.366) (2.339) شراء ممتلكات ومعدات وتركٌبات 

 - 14 متحصالت من بٌع ممتلكات ومعدات وتركٌبات 36 -

 1.397 2.999 فوابد مستلمة من االستثمارات  7.790 3.629

────── ──────  ────── ────── 

(14.465)  (193.192)  (5.569) (74.379) نشطة االستثمارأصافً النقد المستخدم فً  

══════ ══════  ══════ ══════ 

   أنشطة التموٌل  

 - 22.880 إصدار أسهم حق األفضلٌة 59.429 -

(11.429)  (11.886)  (4.400) (4.576) توزٌعات نقدٌة مدفوعة 

(9.275)  (9.272)  (3.571) (3.570) اً وقروض ثانوٌةسندات قابلة للتحوٌل إلزامٌفوابد مدفوعة على  

 - 16.702 عالوة إصدار  43.382 -

 - 404 صافً مصروفات إصدار حق األفضلٌة  1.048 -

────── ──────  ────── ────── 

(20.704)  (7.971) 31.840 التموٌل من أنشطة )المستخدم فً(صافً النقد  82.701 

══════ ══════  ══════ ══════ 

503.229 (461.257)  193.743 (177.584) صافً التغٌر فً النقد وما ٌماثل النقد 

 250.531 444.274 النقد وما ٌماثل النقد فً بداٌة العام 1.153.959 650.730

────── ──────  ────── ────── 

 444.274 266.690 النقد وما ٌماثل النقد فً نهاٌة العام 692.702 1.153.959

══════ ══════  ══════ ══════ 

   ممثال فً:  

 218.684 122.340 نقد وأرصدة لدى البنوك المركزٌة  317.766 568.011
 153.786 83.087 مستحق من بنوك وإقراضات أخرى بسوق النقد 215.811 399.443

 154.092 121.274 استثمارات أوراق مالٌة 314.997 400.239

(213.734)  (155.872)  (82.288) (60.011) مستحقات لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد 

────── ──────  ────── ────── 

1.153.959 692.702  266.690 444.274 

══════ ══════  ══════ ══════ 



                                               .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً   
 

 64من  7صفحة   

 

 الشكل القانونً واألنشطة الرئٌسٌة  1أ

 
كشركة مساهمة ُعمانٌة عامة وهو ٌقوم بصفة أساسٌة  2007مارس  4صحار ش.م.ع.ع )"البنك"( فً سلطنة ُعمان فً تم تؤسٌس بنك 

فروع للصٌرفة اإلسالمٌة فً  4بمزاولة األنشطة التجارٌة واالستثمارٌة والصٌرفة اإلسالمٌة من خالل شبكة من ستة وعشرٌن فرعاً و
ص تجاري واستثماري وصٌرفة إسالمٌة صادر عن البنك المركزي الُعمانً وهو مشمول بنظام السلطنة. ٌمارس البنك نشاطه بموجب ترخٌ

حً المٌناء  44. العنوان المسجل للبنك هو ص.ب 2007أبرٌل  9البنك المركزي لتؤمٌن الودابع المصرفٌة. بدأ البنك عملٌاته التشؽٌلٌة فً 
 للبنك هو فً سوق مسقط لألوراق المالٌة.، مسقط، سلطنة ُعمان. اإلدراج الربٌسً 114رمز برٌدي 

 
ٌقدم صحار اإلسالمً ة اإلسالمٌة )"صحار اإلسالمً"(. ، حصل البنك على ترخٌص لتشؽٌل نافذة الصٌرف2013إبرٌل  30اعتباراً من 

المتوافقة مع الشرٌعة مجموعة متكاملة من خدمات ومنتجات الصٌرفة اإلسالمٌة. تتضمن األنشطة الربٌسٌة للنافذة قبول ودابع العمالء 
بؤنشطة اإلسالمٌة وتقدٌم تموٌل متوافق مع الشرٌعة اإلسالمٌة بناًء على المرابحة والمضاربة والمشاركة واإلجارة واالستصناع والسلم والقٌام 

 ٌرفة اإلسالمٌة. االستثمار وتقدٌم خدمات مصرفٌة تجارٌة وأنشطة االستثمار األخرى التً ٌسمح بها اإلطار التنظٌمً والرقابً للص
 

 (.موظفاً  650 -2014دٌسمبر  31) 2015دٌسمبر  31موظفاً كما فً  724ٌعمل بالبنك 
 
 أساس اإلعداد 2أ

 
 فقرة االلتزام 1-2أ

 
ومتطلبات وتعدٌالته  1974تم إعداد القوابم المالٌة وفقاً لمعاٌٌر التقارٌر المالٌة الدولٌة ومتطلبات قانون الشركات التجارٌة الُعمانً لعام 

 اإلفصاح الصادرة عن الهٌبة العامة لسوق المال ولوابح البنك المركزي الُعمانً المطبقة.
 

 1 -، أصدر البنك المركزي العمانً تعمٌم رقم ط ب2000المتعلق بتعدٌل القانون المصرفً رقم  69/2012وفقاً للمرسوم السلطانً رقم 
للصٌرفة اإلسالمٌة )"االطار"(. ٌحدد اإلطار وسابل تموٌل مسموح بها متعلقة بالتجارة والذي صدر وفقاً له إطار تنظٌمً ورقابً كامل 

تتضمن شراء بضابع من قبل البنوك من عمالبها وبٌعها مباشرًة لهم بربح مناسب فً السعر على أساس الدفع اآلجل. لم ٌتم عكس هذه 
م المالٌة بهذه الطرٌقة، ولكنها مقٌدة لمبلػ التسهٌالت المستخدمة فعلٌاً والنسبة المشترٌات والمبٌعات الناشبة من هذه الترتٌبات فً هذه القواب

 المالبمة للربح علٌها.
 

إن تم عكس النتابج المالٌة لنافذة الصٌرفة اإلسالمٌة فً هذه القوابم المالٌة ألؼراض التقرٌر بعد حذؾ المعامالت/ األرصدة بٌن الفروع. 
صحار اإلسالمٌة، التً أعدت فً إطار هٌبة المحاسبة  ،لنافذة الصٌرفة اإلسالمٌة لبنك صحارمستقلة ة مالٌمجموعة كاملة من بٌانات 

 التقرٌر السنوي للبنك. إدراجها ضمن، ٌتم اجعة للمإسسات المالٌة اإلسالمٌةوالمر
 

 أساس القٌاس  2-2أ
 

متاحة للبٌع التً تم إعداد القوابم المالٌة على أساس التكلفة التارٌخٌة فٌما عدا األدوات المالٌة المشتقة واألصول المالٌة المحتفظ بها للمتاجرة وال
 تم قٌاسها بالقٌمة العادلة. 

 
 العملة التنفٌذٌة وعملة العرض  3-2أ

 
لعملة التنفٌذٌة للبنك وبالدوالر األمرٌكً أٌضاً تسهٌال للقارئ. تم تحوٌل المبالػ بالدوالر تم عرض هذه القوابم المالٌة باللاير الُعمانً وهو ا

لاير  1لاير ُعمانً ) 0.385دوالر أمرٌكً =  1األمرٌكً المعروضة فً هذه القوابم المالٌة من مبالػ باللاير الُعمانً بسعر صرؾ ٌعادل 
 ت المالٌة المعروضة باللاير الُعمانً والدوالر األمرٌكً إلى أقرب ألؾ.بٌسة(. تم تقرٌب جمٌع المعلوما 1000ُعمانً = 

 
 استخدام التقدٌرات واالجتهادات 4-2أ

 
تإثر على ٌتطلب إعداد القوابم المالٌة بما ٌتوافق مع معاٌٌر التقارٌر المالٌة الدولٌة من اإلدارة القٌام بوضع اجتهادات وتقدٌرات وافتراضات 

محاسبٌة ومبالػ األصول وااللتزامات والدخل والمصروفات الصادرة عنها التقرٌر. قد تختلؾ النتابج الفعلٌة عن هذه تطبٌق السٌاسات ال
 التقدٌرات.

 
ظل تستند التقدٌرات واالفتراضات المصاحبة لها على بٌانات مجال العمل وعلى العدٌد من العوامل األخرى التً ٌعتقد البنك أنها معقولة فً 

 كل نتابجها أساساً للقٌام بوضع تقدٌرات عن القٌم الدفترٌة لألصول وااللتزامات التً ال تكون واضحة من مصادر أخرى. الظروؾ وتش
 

التقدٌر  تتم مراجعة التقدٌرات واالفتراضات المتعلقة بها بشكل مستمر. ٌتم إدراج تعدٌالت التقدٌرات المحاسبٌة فً الفترة التً ٌتم فٌها تعدٌل
عدٌل مإثراً على تلك الفترة فقط أو فً فترة التعدٌل والفترات المستقبلٌة إذا كان التعدٌل مإثراً على الفترة الحالٌة والفترات إذا كان الت

 أ. 4المستقبلٌة. ٌتم مناقشة التقدٌرات التً ٌعتبر البنك أن لها مخاطر جوهرٌة لتعدٌالت هامة فً اإلٌضاح 
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 أساس اإلعداد )تابع( 2أ
 
 وتتعلق بؤعمال البنك 2015المعاٌٌر والتعدٌالت والتفسٌرات التً دخلت حٌز التطبٌق فً  5-2أ

 
قام البنك بتطبٌق كافة المعاٌٌر والتفسٌرات الجدٌدة والمعدلة الصادرة عن مجلس المعاٌٌر  2015دٌسمبر  31بالنسبة للسنة المنتهٌة فً 

خلت حٌز المحاسبٌة الدولٌة )المجلس( ولجنة تفسٌرات معاٌٌر التقارٌر المالٌة الدولٌة )اللجنة( التابعة للمجلس والتً تتعلق بعملٌاته والتً د
 . 2015ٌناٌر  1التطبٌق بالنسبة للفترات التً تبدأ فً 

 
 تطبٌق معاٌٌر التقرٌر المالٌة الدولٌة الجدٌدة والمعدلة.

 
 :2015ٌناٌر  1المعاٌٌر والتعدٌالت والتفسٌرات التالٌة أصبحت سارٌة المفعول إعتباراً من 

 
 خطط منافع محددة: مساهمات الموظفٌن 19التعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً  -
  2012إلى  2010من  دورة التحسٌنات السنوٌة -
 الدفع على أساس األسهم 2معٌار التقرٌر المالً الدولً  -
 إندماج األعمال 3معٌار التقرٌر المالً الدولً  -
 القطاعات التشؽٌلٌة 8معٌار التقرٌر المالً الدولً  -
 األصول ؼٌر الملموسة 38الممتلكات والمصانع والمعدات و معٌار المحاسبة الدولً  16معٌار المحاسبة الدولً  -
 اإلفصاحات عن األطراؾ ذات العالقة 24معٌار المحاسبة الدولً  -
  2013إلى  2011دورة التحسٌنات السنوٌة من  •
 إندماج األعمال 3معٌار التقرٌر المالً الدولً  -
 قٌاس القٌمة العادلة 13معٌار التقرٌر المالً الدولً  -
 ات اإلستثمارٌةالعقار 40معٌار المحاسبة الدولً  -
 

 ولم تإثر على المبالػ التً تم بٌانها للسنة الحالٌة. للبنكلم ٌإد تطبٌق هذه المعاٌٌر والتفسٌرات إلى تؽٌٌرات فً السٌاسات المحاسبٌة 
 
 مبكرةالمعاٌٌر والتعدٌالت والتفسٌرات على المعاٌٌر الحالٌة التً لم تدخل حٌز التطبٌق بعد ولم ٌطبقها البنك بصورة  6-2أ

 
تبدأ فً  تم نشر المعاٌٌر والتعدٌالت والتفسٌرات التالٌة على المعاٌٌر الحالٌة والتً أصبحت إجبارٌة بالنسبة للفترات المحاسبٌـة للبنك والتً

ت والتفسٌرات أو بعد ذلك التارٌخ او فً فترات الحقة، ولكن لم ٌطبقها البنك بصورة مبكرة وال ٌمكن تقدٌر أثر تلك التعدٌال 2016ٌناٌر  1
 : 2015دٌسمبر  31بشكل معقول كما فً 

 
  1الفترات السنوٌة التً تبدأ فً ) –"القوابم المالٌة المنفصلة" حول طرٌقة حقوق الملكٌة  -27تعدٌالت على المعٌار المحاسبً الدولً رقم 

 (أو بعد ذلك 2016ٌناٌر 
  ؼٌر الجارٌة المحتفظ بها للبٌع والعملٌات ؼٌر المستمرة" فٌما ٌتعلق بطرق  "األصول -5تعدٌالت على معٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم

 (أو بعد ذلك 2016ٌناٌر  1الفترات السنوٌة التً تبدأ فً ) –االستبعاد 
  األدوات المالٌة: اإلفصاحات" )مع تعدٌالت الحقة على معٌار التقارٌر المالٌة الدولً  -7تعدٌالت على معٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم"

 (أو بعد ذلك 2016ٌناٌر  1الفترات السنوٌة التً تبدأ فً ) –( فٌما ٌتعلق بعقود الخدمات 1رقم 
  ًس نموذجاً جدٌداً من خمس خطوات التً وٌإس 2014فً ماٌو  15: صدر معٌار التقرٌر المالً الدولً 15معٌار التقرٌر المالً الدول

ٌتم إدراج اإلٌرادات بالمبلػ  15سٌتم تطبٌقها على اإلٌرادات الناشبة عن العقود المبرمة مع العمالء. وفقاً لمعٌار التقرٌر المالً الدولً 
الء. ُتوفِّر مبادئ معٌار التقرٌر المالً الذي ٌعكس العوض الذي تتوقعه المنشؤة لٌكون من حقها فً مقابل نقل البضابع أو الخدمات إلى العم

نهج أكثر تنظٌماً لقٌاس واالعتراؾ باإلٌرادات. معٌار اإلٌرادات الجدٌد ٌنطبق على جمٌع المنشآت وسوؾ ٌحل محل جمٌع  15الدولً 
ل بؤثر رجعً المتطلبات الحالٌة لالعتراؾ باإلٌرادات بموجب معٌار التقرٌر المالً الدولً. ٌتطلب تطبٌق المعٌار إما  بالكامل أو ُمعدَّ

 مع السماح للتبنً المبكر. 2018ٌناٌر  1للفترات السنوٌة التً تبدأ فً أو بعد 
  ًأصدر مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة النسخة النهابٌة من معٌار التقرٌر المالً الدولً 2014: فً ٌولٌو 9معٌار التقرٌر المالً الدول ،

األدوات المالٌة: االعتراؾ  39س جمٌع مراحل مشروع األدوات المالٌة وٌحل محل معٌار المحاسبة الدولً األدوات المالٌة التً تعك 9
ٌُدِخل المعٌار متطلبات جدٌدة للتصنٌؾ والقٌاس، وإنخفاض القٌمة، 9والقٌاس وكافة اإلصدارات السابقة من معٌار التقرٌر المالً الدولً   .

، مع السماح 2018ٌناٌر  1ساري المفعول للفترات السنوٌة التً تبدأ فً أو بعد  9المالً الدولً ومحاسبة التحوط. إن معٌار التقرٌر 
 للتطبٌق المبكر. بإستثناء محاسبة التحوط، ٌتطلب التطبٌق بؤثر رجعً، ولكن معلومات المقارنة لٌست إلزامٌة.

  ًعقود اإلٌجار،  16اسبة الدولٌة معٌار التقرٌر المالً الدولً عقود اإلٌجار: أصدر مجلس معاٌٌر المح 16معٌار التقرٌر المالً الدول
الذي ٌتطلب من المستؤجرٌن إدراج الموجودات والمطلوبات لمعظم عقود اإلٌجار. بالنسبة للمإجرٌن، ٌوجد هناك تؽٌر طفٌؾ فً 

المفعول للفترات السنوٌة التً تبدأ فً أو بعد عقود اإلٌجار. سٌكون المعٌار الجدٌد ساري  17المحاسبة القابمة فً معٌار المحاسبة الدولً 
اإلٌرادات من العقود المبرمة  15. ٌسمح بالتطبٌق المبكر، بشرط أن معٌار اإلٌرادات الجدٌد، معٌار التقرٌر المالً الدولً 2019ٌناٌر  1

 .16مع العمالء، قد تم تطبٌقه، أو ٌتم تطبٌقه فً ذات تارٌخ معٌار التقرٌر المالً الدولً 
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 السٌاسات المحاسبٌة الهامة 3أ
ى ؼٌر تم تطبٌق السٌاسات المحاسبٌة المبٌنة أدناه بشكل متوافق من قبل البنك لكافة الفترات المعروضة فً هذه القوابم المالٌة ما لم ٌنص عل

 ذلك.
 
 جنبٌةاألالمعامالت بالعملة  1-3أ

بؤسعار الصرؾ الفورٌة السابدة فً تارٌخ المعاملة.  ٌتم تحوٌل األصول وااللتزامات ٌتم تحوٌل المعامالت بالعملة األجنبٌة إلى عملة التشؽٌل 
باح أو المالٌة المسجلة بالعمالت األجنبٌة بتارٌخ التقرٌر إلى عملة التشؽٌل للشركة وفقا ألسعار الصرؾ الفورٌة السابدة فً ذلك التارٌخ. أر

فرق بٌن التكالٌؾ المهلكة بعملة التشؽٌل فً بداٌة الفترة والتً تتم تسوٌتها بمعدل الفابدة خسابر العمالت األجنبٌة فً البنود المالٌة هً ال
 الحقٌقً والمدفوعات خالل الفترة والتكالٌؾ المهلكة بالعمالت األجنبٌة المحولة بسعر الصرؾ فً نهاٌة الفترة. األصول وااللتزامات ؼٌر

لقٌمة العادلة ٌتم تحوٌلها إلى عملة التشؽٌل بسعر الصرؾ السابد بتارٌخ تحدٌد القٌمة العادلة. فروق المالٌة بالعملة األجنبٌة التً ٌتم قٌاسها با
احة للبٌع العملة األجنبٌة الناتجة عن التحوٌل ٌتم إدراجها بقابمة الدخل الشامل باستثناء األصول المالٌة ؼٌر النقدٌة مثل األسهم المصنفة كمت

خر. ٌتم قٌاس األصول وااللتزامات ؼٌر النقدٌة بتكلفتها التارٌخٌة بالعملة األجنبٌة وٌتم تحوٌلها باستخدام معدل التً تدرج بالدخل الشامل اآل
 الصرؾ السابد بتارٌخ المعاملة.

 
 
 إدراج اإلٌرادات والمصروفات 2-3أ

 
 إٌراد ومصروف الفائدة  أ -2-3أ

باستخدام طرٌقة معدل الفابدة الفعلً. معدل الفابدة الفعلً هو المعدل الذي ٌجعل ٌتم إدراج إٌراد ومصروؾ الفابدة فً قابمة الدخل الشامل 
بماً( خصم المدفوعات النقدٌة المستقبلٌة والمقبوضات المقدرة طوال العمر المقدر لألصل أو االلتزام المالً )أو لفترة أقصر، إن كان ذلك مال

ٌتم تحدٌد معدل الفابدة الحقٌقً عند اإلدراج المبدبً لألصل/االلتزام المالً وال ٌتم تعدٌله فً  مساوٌاً للقٌمة الدفترٌة لألصل أو االلتزام المالً.
 وقت الحق. ٌتضمن إٌراد ومصروؾ الفابدة المعروض فً قابمة الدخل الشامل:

 الفابدة على األصول وااللتزامات المالٌة بالتكلفة المهلكة على أساس معدل الفابدة الفعلً؛ 

 لالستثمارات المتاحة للبٌع على أساس معدل الفابدة الفعلً؛ الدٌن أوراقى الفابدة عل 

 التؽٌرات فً القٌمة العادلة للمشتقات المإهلة )متضمنة عدم فعالٌة التؽطٌة( والبنود المؽطاة ذات الصلة عندما ٌكون خطر معدل الفابدة 
 هو الخطر المؽطى.

 
 ضمن مخصص انخفاض القٌمة وتستثنى من الدخل حتى ٌتم استالمها نقداً.تدرج اٌرادات الفوابد المشكوك فً تحصٌلها 

 
 أرباح وخسائر القٌمة العادلة ب-2-3أ

لشامل التؽٌرات فً القٌمة العادلة للمشتقات المحتفظ بها ألؼراض إدارة المخاطر واألصول المالٌة المتاحة للبٌع ٌتم عرضها فً قابمة الدخل ا
 اآلخر.

 
ن األصول المالٌة بالقٌمة العادلة من خالل األرباح أو الخسابر والذي ٌتضمن جمٌع التؽٌرات المحققة وؼٌر المحققة فً ٌعرض صافً الدخل م

 القٌمة العادلة والفابدة وتوزٌعات األرباح وفروق صرؾ العمالت األجنبٌة بقابمة الدخل. 
 
 إٌراد توزٌعات األرباح ج-2-3أ

 
 وء الحق فً استالم توزٌعات األرباح. ٌتم إدراج توزٌعات األرباح عند نش

 
 الرسوم والعموالت د-2-3أ

عدل ٌتم إدراج إٌراد ومصروفات الرسوم والعموالت والتً تشكل جزءاً ال ٌتجزأ من معدل الفابدة الفعلً لألصل أو االلتزام المالً فً قٌاس م
  الفابدة الفعلً. 

وعموالت المبٌعات.  إدارة اإلستثماررسوم ورسوم االستشارات و القرضرسوم  وأ العموالت أتعاب خدمة الحساباتٌتضمن إٌراد الرسوم و
تم ترتٌب ٌعندما  اإلٌداعورسوم  المشتركة رسوم القروضٌتم احتساب ٌتم إدراج هذه الرسوم والعموالت عند أداء الخدمات ذات الصلة. 

على  ٌتم إدراجها قرض ذات الصلةالرسوم التزام  بالتالً فإن ،أن ٌإدي إلى السحب من القرض التزام القرض ال ٌتوقع فً حالالقرض. 
  أساس القسط الثابت على مدى فترة االلتزام.

 
 المخصصات هـ-2-3أ

 
أن ٌتم إدراج المخصص إذا كان لدى البنك التزام قانونً أو استداللً جاٍر، كنتٌجة لحدث ماٍض، ٌمكن تقدٌره بشكل ٌعتمد علٌه ومن المحتمل 

تدفقا خارجا للمنافع االقتصادٌة لسداد االلتزامات. المخصصات تعادل التكلفة المهلكة لاللتزامات المستقبلٌة التً ٌتم تحدٌدها بخصم ٌتطلب 
 لتزام.التدفقات النقدٌة المستقبلٌة بمعدل ما قبل الضرٌبة والذي ٌعكس تقٌٌمات السوق الحالٌة للقٌمة الزمنٌة للنقود والمخاطر المرتبطة باال

 
 مقاصة اإلٌراد والمصروف و -2-3أ

 
ٌتم عرض اإلٌرادات والمصروفات على أساس الصافً فقط عندما تسمح المعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة بذلك أو بالنسبة للمكاسب 

 والخسابر التً تنشؤ من مجموعة معامالت مماثلة لألنشطة التجارٌة للبنك. 
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 )تابع( مةالسٌاسات المحاسبٌة الها 3أ
 
 )تابع( إدراج اإلٌرادات والمصروفات 2-3أ

 
 التؤثٌر الجوهري المإقت ز-2-3أ

إن البنك معفى من تطبٌق طرٌقة حقوق الملكٌة عندما ٌكون التؤثٌر الجوهري على شركة زمٌلة مإقتاً بشكل مقصود. ٌشٌر التؤثٌر الجوهري 
حصتها بحٌث ال ٌعود لها تؤثٌر جوهري على الشركة المستثمر فٌها  تخفٌضالمإقت إلى وجود دلٌل على االستحواذ على شركة زمٌلة مع نٌة 

 . ٌصنؾ االستثمار كمتاح للبٌع فً القوابم المالٌة. تستقطب المستثمرٌن لضخ رإوس أموال جدٌدة فً الشركة المستثمر فٌهارة وأن اإلدا
 
 األصول وااللتزامات المالٌة 3-3أ

 

 التصنٌف أ-3-3أ
ض ومدٌونٌات واستثمارات محتفظ بها حتى ٌصنؾ البنك أصوله المالٌة ضمن الفبات التالٌة: بالقٌمة العادلة من خالل األرباح أو الخسابر وقرو

االستحقاق ومتاحة للبٌع.  وٌعتمد التصنٌؾ على الؽرض من اقتناء األصول المالٌة.  وتحدد اإلدارة تصنٌؾ أصولها المالٌة عند اإلدراج 
 األولً.

 

 أصول مالٌة بالقٌمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 

مصنفة عند التحقق أصول مالٌة من األصول المالٌة محتفظ بها للمتاجرة و ضتت من خالل األرباح أو الخسابراألصول المالٌة بالقٌمة العادلة 
. ٌصنؾ األصل المالً فً هذه الفبة إذا تم اقتناإه فً األساس بؽرض البٌع على المدى المبدبً بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 المشتقة كمحتفظ بها للمتاجرة إال إذا صنفت كؤدوات تؽطٌة.القصٌر. وتصنؾ األدوات المالٌة 
تعٌن اإلدارة  الموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة المصنفة فً هذه الفبة هً تلك التً تم تعٌٌنها من قبل اإلدارة عند اإلعتراؾ المبدبً. ٌجوز أن

األولً عندما ٌتم استٌفاء المعاٌٌر التالٌة، وٌتم تحدٌد التصنٌؾ على أساس كل  فقط أداة بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند االعتراؾ
 أداة على حدة:

 
 ( إن التصنٌؾ ٌلؽً أو ٌخفؾ كثٌرا من المعالجة ؼٌر المتناسقة التً قد تنشؤ من قٌاس الموجودات أو المطلوبات أو االعتراؾ باألرباح أو1

 الخسابر علٌهم على أساس مختلؾ.
 
 الموجودات والمطلوبات هً جزء من مجموعة من موجودات مالٌة ومطلوبات مالٌة أو كلٌهما، التً تدار وأداإها ٌتم تقٌٌمه على أساس القٌمة( 2

 العادلة، وفقا إلدارة مخاطر موثقة أو استراتٌجٌة االستثمار.
 
بشكل جوهري التدفقات النقدٌة التً من شؤنها بخالؾ ذلك تكون  ( تحتوي األداة المالٌة على واحد أو أكثر من المشتقات الضمنٌة، التً تعدل3

 مطلوبة من قبل العقد.
 

. ٌتم تسجٌل ٌتم تسجٌل الموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة فً بٌان المركز المالً بالقٌمة العادلة
ح أو الخسارة الناتجة عن الموجودات والمطلوبات المالٌة بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. التؽٌرات فً القٌمة العادلة فً صافً الرب

ن ٌتم تسجٌل تستحق الفوابد المحققة أو المتكبدة فً إٌرادات الفوابد أو مصروفات الفوابد، على التوالً، وذلك باستخدام سعر الفابدة الفعلً، فً حٌ
 فً إٌرادات التشؽٌل األخرى عندما ٌتقرر الحق فً الدفع.إٌرادات توزٌعات األرباح 

 
 قروض ومدٌونٌات

 
 القروض والمدٌونٌات هً أصول مالٌة ؼٌر مشتقة لها دفعات ثابتة أو قابلة للتحدٌد ولٌست مدرجة فً سوق نشط.  

 
طة بملكٌة األصل للمستؤجر، ٌتم إدراج اإلتفاق ضمن المإجر فً عقد إٌجار ٌحول بصورة كبٌرة كل المخاطر والمنافع المرتب وه البنككون ٌعندما 

 القروض والسلؾ.
 

قاً بالقٌمة تدرج القروض والمدٌونٌات مبدبٌا بالقٌمة العادلة، وهو المقابل النقدي إلنشاء أو شراء القرض بما فً ذلك تكالٌؾ المعاملة، وتقاس الح
المركز المالً المجمعة كقروض وسلؾ لبنوك أو عمالء.   بٌانض والمدٌونٌات فً المهلكة باستخدام طرٌقة معدل الفابدة الفعال.  تدرج القرو

الدخل الشامل المجمعة كـ"إٌرادات فوابد".  فً حال انخفاض القٌمة، تدرج خسارة انخفاض القٌمة كاستقطاع  بٌانتدرج الفابدة على القروض فً 
 جمعة كـ"خسابر انخفاض قٌمة االبتمان".  الدخل الشامل الم بٌانمن القٌمة الدفترٌة للقرض وتدرج فً 

 
 

 أصول مالٌة محتفظ بها حتى االستحقاق 
 

ٌكون األصول المالٌة المحتفظ بها حتى االستحقاق هً أصول مالٌة ؼٌر مشتقة لها دفعات ثابتة أو قابلة للتحدٌد وفترات استحقاق ثابتة والتً 
تى االستحقاق والتً ال تكون مصنفة بالقٌمة العادلة من خالل األرباح أو الخسابر أو كمتاحة للبنك النٌة اإلٌجابٌة والقدرة على االحتفاظ بها ح

 للبٌع.
 

قة الفابدة وتدرج هذه األصول مبدبٌاً بالقٌمة العادلة متضمنة تكالٌؾ المعاملة المباشرة واإلضافٌة وتقاس الحقاً بالتكلفة المهلكة باستخدام طرٌ
 الفعلٌة.

 
الدخل الشامل كـ"اٌرادات فوابد".  فً حال انخفاض القٌمة، تدرج خسارة  بٌانتدرج فوابد االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق فً 

 الدخل الشامل كـ"انخفاض قٌمة االستثمارات".  بٌانانخفاض القٌمة كاستقطاع من القٌمة الدفترٌة لالستثمار وتدرج فً 
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 )تابع( الهامةالسٌاسات المحاسبٌة  3أ

 
 )تابع( األصول وااللتزامات المالٌة 3-3أ

 
 )تابع( التصنٌف أ-3-3أ

 
 أصول مالٌة متاحة للبٌع

 
ا االستثمارات المتاحة للبٌع تشمل األسهم وسندات الدٌن. استثمارات األسهم المصنفة على أنها متاحة للبٌع هً تلك التً ال تصنؾ على أنه

مة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ٌقصد بسندات الدٌن فً هذه الفبة التً سٌحتفظ بها لفترة ؼٌر محددة من محتفظ بها للمتاجرة أو بالقٌ
 الزمن وٌمكن بٌعها استجابة الحتٌاجات السٌولة أو استجابة للتؽٌرات فً ظروؾ السوق.

 
 لم ٌقم البنك بتصنٌؾ أي من القروض أو المدٌنٌن كمتاحة للبٌع.

 
 المبدبً، ٌتم الحقاً قٌاس اإلستثمارات المالٌة المتاحة للبٌع بالقٌمة العادلة.بعد القٌاس 

 
مارات ٌتم إدراج األرباح والخسابر ؼٌر المحققة مباشرة فً حقوق المساهمٌن )اإلٌرادات الشاملة األخرى( فً التؽٌر فً القٌمة العادلة لالستث

أو الخسابر المتراكمة التً سبق إدراجها ضمن حقوق المساهمٌن ٌتم إدراجها فً بٌان الدخل المتاحة للبٌع. عندما ٌتم بٌع اإلستثمار، األرباح 
تخدام سعر ضمن اإلٌرادات التشؽٌلٌة األخرى. إٌرادات الفوابد أثناء تملك اإلستثمارات المالٌة المتاحة للبٌع ٌتم إدراجها كإٌرادات الفوابد باس

ة أثناء تملك اإلستثمارات المالٌة المتاحة للبٌع ٌتم إدراجها فً بٌان الدخل كإٌرادات التشؽٌل األخرى الفابدة الفعلً. توزٌعات األرباح المحقق
عندما ٌتقرر حق الدفع. الخسابر الناتجة عن انخفاض قٌمة هذه االستثمارات ٌتم إدراجها فً بٌان الدخل ضمن انخفاض قٌمة االستثمارات 

 لالستثمارات المتاحة للبٌع. وإزالتها من التؽٌر فً القٌمة العادلة
 

 عترافاإل ب-3-3أ
 

نشؤتها. ٌقوم البنك بشكل مبدبً بإدراج القروض والسلفٌات والودابع واألوراق المالٌة الخاصة بالدٌن الصادرة وااللتزامات الثانوٌة فً تارٌخ  
 حٌنما ٌكون البنك طرفاً فً الشروط التعاقدٌة لألدوات.وٌتم مبدبٌاً إدراج جمٌع األصول وااللتزامات المالٌة األخرى بتارٌخ المتاجرة 

 
 إلغاء اإلعتراف ج-3-3أ

 
 ( إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالٌة1)
 

 ٌتم إلؽاء اإلعتراؾ باألصل المالً )أو حٌث ٌكون منطبق جزء من األصل المالً أو جزء من مجموعة أصول مالٌة مشابهة( عندما:
 
 تدفقات النقدٌة من األصل؛ أوٌنتهً الحق من إستالم ال •
 
إلستالم التدفقات النقدٌة من األصل أو تحمَّل إلتزام دفع التدفقات النقدٌة المستلمة بالكامل دون أي تؤخٌر جوهري  بتحوٌل حقوقه البنكقوم ٌ •

 إلى طرؾ ثالث بمقتضى ترتٌبات "تمرٌر من خالل"؛ و
 
• ( َّ جوهرٌاً بكافة حتفظ ٌبتحوٌل كما لم  البنكقم ٌ( لم 2كٌة األصل، أو )بتحوٌل جوهري لكافة المخاطر ومنافع مل البنك ( لقد قام1إما

 المخاطر ومنافع ملكٌة األصل ولكن قام بتحوٌل الرقابة والسٌطرة على األصل.  
 

حتفظ جوهرٌاً ٌحوٌل كما لم قم بتٌبات تمرٌر من خالل، ولم رمت ترتٌإلستالم التدفقات النقدٌة من األصل أو قد أب بتحوٌل حقوقه البنكقوم ٌعندما 
 البنكقم بتحوٌل الرقابة والسٌطرة على األصل، فإن أصل جدٌد ٌتم اإلعتراؾ به إلى حد مشاركة ٌخاطر ومنافع ملكٌة األصل كما لم بكافة الم

تم قٌاس الموجودات المنقولة واإللتزام المرتبط، على أساس أن درج أٌضا اإللتزام المرتبط. ٌٌ البنكالمستمرة فً األصل. فً هذه الحالة، فإن 
شكل ضمان لألصل المحول، ٌتم قٌاس المشاركة  للبنك. عندما تتخذ المشاركة المستمرة بها قد احتفظ البنك عكس الحقوق وااللتزامات التً كانٌ

 تسدٌده. البنكض الذي قد ٌطلب من رعبالمبلػ األقل بٌن القٌمة الدفترٌة األصلٌة لألصل والحد األعلى لقٌمة ال
 
 ( إلغاء اإلعتراف باإللتزام المال2ً)
 

آخر من نفس المقرض ٌتم إلؽاء اإللتزام المالً عندما ٌتم إستٌفاء اإللتزام التعاقدي أو إلؽاإه أو تنتهً مدته. عندما ٌتم إستبدال إلتزام مالً بإلتزام 
لحالً وٌتم تعدٌله جوهرٌاً، إن ذلك اإلستبدال أو التعدٌل ٌتم معاملته كإلؽاء لإللتزام األصلً وإعتراؾ بشروط مختلفة جوهرٌاً، أو بشروط اإللتزام ا

 ض المدفوع  ٌتم إدراجه فً الربح أو الخسارة.رباإللتزام الجدٌد، الفرق بٌن القٌم الدفترٌة لإللتزام المالً األصلً والع
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 )تابع( السٌاسات المحاسبٌة الهامة 3أ

 
 )تابع( األصول وااللتزامات المالٌة 3-3أ

 
 مقاصة األصول وااللتزامات المالٌة د-3-3أ

 
ون ٌتم إجراء مقاصة بٌن األصول واإللتزامات المالٌة فقط وٌتم إدراج صافً القٌمة بقابمة المركز المالً عندما ٌكون هناك حق نافذ بالقان

ٌتم عرض  إما التسدٌد على أساس الصافً أو تحقٌق األصل وسداد اإللتزام فً نفس الوقت. البنكوي نٌء المقاصة بٌن المبالػ المدرجة وإلجرا
اإلٌرادات والمصروفات على أساس صافً القٌمة فقط عندما تسمح بذلك المعاٌٌر المحاسبٌة أو عندما تنشؤ اإلٌرادات والمصروفات عن 

 مجموعة معامالت متماثلة.
 
 

 المهلكةقٌاس التكلفة  هـ-3-3أ
 

وعات الربٌسٌة التكلفة المهلكة لألصل أو االلتزام المالً هً المبلػ الذي ٌتم به قٌاس األصل أو االلتزام المالً عند اإلدراج المبدبً ناقصاً المدف
لمدرج والمبلػ المستحق ومضافاً إلٌه أو مخصوماً منه اإلهالك المتراكم باستخدام طرٌقة معدل الفابدة الفعال ألي فرق بٌن المبلػ المبدبً ا

 ناقصاً أٌة خصومات لالنخفاض فً القٌمة.
 

 قٌاس القٌمة العادلة و-3-3أ
 

العادلة ٌتطلب عدد من السٌاسات المحاسبٌة وإفصاحات البنك تحدٌد القٌمة العادلة لألصول وااللتزامات المالٌة وؼٌر المالٌة. تم تحدٌد القٌمة 
استناداً إلى عدد من السٌاسات واألسالٌب المحاسبٌة. وحٌثما ٌنطبق، تم اإلفصاح عن معلومات حول افتراضات إلؼراض القٌاس و/أو اإلفصاح 

 أجرٌت عند تحدٌد القٌم العادلة ضمن اإلٌضاحات المعنٌة بذلك األصل أو االلتزام تحدٌداً.
 

حوٌل إلتزام فً معاملة منظمة بٌن المشاركٌن فً السوق فً تارٌخ إن القٌمة العادلة هو السعر الذي سوؾ ٌستلم لبٌع أحد األصول أو المدفوعة لت
 القٌاس. ٌستند قٌاس القٌمة العادلة على افتراض بؤن المعاملة لبٌع األصل أو تحوٌل اإللتزام ٌقام إما:

 فً السوق الربٌسً ألصل أو التزام، أو •
 ل أو إلتزام.فً حالة عدم وجود السوق الربٌسٌة، فً السوق األكثر فابدة لألص •
 

 .البنكٌجب أن ٌكون السوق الربٌسٌة أو السوق األكثر فابدة فً متناول 
 

على ٌتم قٌاس القٌمة العادلة لألصل أو اإللتزام باستخدام االفتراضات التً سٌستخدمها المشاركون فً السوق عند تسعٌر األصل أو اإللتزام، 
 لى أفضل مصلحة إقتصادٌة.افتراض أن المشاركٌن فً السوق سٌتصرفون بناءاً ع

 
ل فً أعلى إن قٌاس القٌمة العادلة للموجودات ؼٌر المالٌة تؤخذ فً االعتبار قدرة المشاركٌن فً السوق على تولٌد منافع اقتصادٌة باستخدام األصو

 وأفضل استخدام لها. وأفضل استخدام لها أو عن طرٌق بٌعها إلى المشاركٌن اآلخرٌن فً السوق من شؤنه استخدام األصول فً أعلى
 
أسالٌب التقٌٌم المناسبة حسب الظروؾ حٌث تتوفر بٌانات كافٌة لقٌاس القٌمة العادلة، واستخدام المدخالت ذات الصلة القابلة  البنكستخدم ٌ

 للمالحظة إلى أقصى حد والتقلٌل من استخدام المدخالت ؼٌر قابلة للمالحظة إلى أدنى حد.
 

ت والمطلوبات التً ٌتم قٌاسها بالقٌمة العادلة أو ٌتم اإلفصاح عنها فً البٌانات المالٌة ضمن التسلسل الهرمً للقٌمة ٌتم تصنٌؾ جمٌع الموجودا
 العادلة، ٌتم وصفها على النحو التالً، بناءاً على مدخالت أقل مستوى الهامة لقٌاس القٌمة العادلة ككل:

 
 ً األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة؛ مدرجة )ؼٌر معدلة( فً أسعار السوق ف – 1المستوى 
 تقنٌات التقٌٌم حٌث مدخالت أدنى مستوى هام لقٌاس القٌمة العادلة ٌمكن مالحظتها مباشرة أو ؼٌر مباشرة؛ - 2المستوى 
 تقنٌات التقٌٌم حٌث مدخالت أدنى مستوى هام لقٌاس القٌمة العادلة  ال ٌمكن مالحظتها. - 3المستوى 

 
سواء التحوٌالت قد وقعت بٌن المستوٌات فً  البنكحدد ٌٌانات المالٌة على أساس متكرر، النسبة للموجودات والمطلوبات التً ٌتم إدراجها فً البب

 ة بالتقرٌر.التسلسل الهرمً من خالل إعادة تقٌٌم التصنٌؾ )بناءاً على مدخالت أقل مستوى هام لقٌاس القٌمة العادلة ككل( فً نهاٌة كل فترة مشمول
 

بتحلٌل الحركات فً قٌم الموجودات والمطلوبات التً ٌتعٌن إعادة قٌاسها أو إعادة تقٌٌمها وفقاً للسٌاسات المحاسبٌة  البنكقوم ٌفً تارٌخ كل تقرٌر، 
ساب التقٌٌم مع العقود والوثابق ذات بالتحقق من المدخالت الربٌسٌة المطبقة فً آخر تقٌٌم بموافقة المعلومات فً ح البنكقوم ٌ. لهذا التحلٌل، للبنك

 الصلة األخرى.
 
أٌضاً، بمقارنة كل التؽٌرات فً القٌمة العادلة لكل الموجودات والمطلوبات مع مصادر خارجٌة ذات الصلة لتحدٌد ما إذا كان التؽٌٌر هو  البنكقوم ٌ

 معقول.
 

بتحدٌد فبات الموجودات والمطلوبات على أساس طبٌعة وخصابص ومخاطر الموجودات أو  البنك احات عن القٌمة العادلة، قاملؽرض اإلفص
 المطلوبات ومستوى التسلسل الهرمً للقٌمة العادلة كما هو موضح أعاله.
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 )تابع( السٌاسات المحاسبٌة الهامة 3أ
 
 )تابع( األصول وااللتزامات المالٌة 3-3أ

 

 المالٌةانخفاض قٌمة األصول  ز-3-3أ
 

ٌقوم البنك بتارٌخ التقرٌر بتقٌٌم ما إذا كان هناك دلٌل موضوعً على انخفاض قٌمة أصل مالً أو مجموعة أصول مالٌة.  تنخفض قٌمة أصل 
مالً أو مجموعة أصول مالٌة وٌتم تكبد خسارة االنخفاض بالقٌمة إذا، فقط إذا، كان هناك دلٌل موضوعً النخفاض القٌمة نتٌجة لحدث أو 

درة أكثر من حدث بعد التسجٌل األولً لألصل )حدث خسارة( وٌوجد لحدث الخسارة ذاك )أو األحداث( أثر على التدفقات النقدٌة المستقبلٌة المق
لألصل المالً أو مجموعة األصول المالٌة والتً ٌمكن تقدٌرها بشكل ٌعتمد علٌه.  ٌتضمن الدلٌل الموضوعً على انخفاض قٌمة أصل مالً 

موعة أصول مالٌة بٌانات ٌمكن مالحظتها والتً ترد إلى عناٌة البنك حول أحداث الخسارة واألخذ باالعتبار اإلرشادات الصادرة عن أو مج
 البنك المركزي الُعمانً:

 
 .صعوبة مالٌة كبٌرة تواجه الشركة المصدرة أو المدٌن 
  أصل المبلػ المستحقة.مخالفة العقد، مثل العجز عن أو التؤخر فً سداد الفوابد أو دفعات 
  منح البنك تنازالً للمقترضٌن ألسباب اقتصادٌة أو قانونٌة تتعلق بصعوبة مالٌة لدى المقترض، والتً فً ؼٌابها ال ٌنظر المقرض

 بموضوع ذلك التنازل.
 .أن ٌصبح من المحتمل أن ٌدخل المقترض فً مرحلة إفالس أو إعادة هٌكلة مالٌة أخرى 
  األصل المالً بسبب صعوبات مالٌة.اختفاء سوق نشط لذلك 
  بٌانات قابلة للمالحظة تشٌر إلى وجود انخفاض قابل للقٌاس فً التدفقات النقدٌة المستقبلٌة المقدرة من مجموعة أصول مالٌة منذ

ات عكسٌة فً التسجٌل األولً لتلك األصول ولو لم ٌكن باإلمكان تشخٌص االنخفاض باألصول المالٌة الفردٌة بالبنك متضمنة تؽٌٌر
 موقؾ السداد للمقترضٌن من البنك أو ظروؾ اقتصادٌة وطنٌة أو محلٌة تإكد على العجز عن التسدٌدات على أصول البنك.

 
 (األصول المدرجة بالتكلفة المطفؤة1)

بحد ذاته، ومنفرداً أو مجتمعاَ  ٌقوم البنك أوالَ بتقٌٌم فٌما إذا وجد دلٌل موضوعً منفرد على انخفاض قٌمة أصول مالٌة ٌكون كل منها جوهرٌاً 
اًء ألصول مالٌة ال ٌكون كل منها جوهرٌاً بحد ذاته.  إذا قرر البنك عدم وجود دلٌل موضوعً على انخفاض القٌمة ألصل مالً مقٌم فردٌاً، سو

انخفاض قٌمتها مجتمعًة. األصول جوهرٌاً أو ال، فإنه ٌّضمن األصل فً مجموعة أصول مالٌة لها نفس خصابص مخاطر االبتمان وٌقوم بتقٌٌم 
 القٌمة.التً تم تقٌٌم انخفاض قٌمتها فردٌاً وٌتم إدراج أو ٌستمر إدراج خسارة انخفاض بالقٌمة لها، ال تدرج ضمن التقٌٌم الجماعً لالنخفاض ب

 
بها حتى االستحقاق مدرجة  إذا كان هناك دلٌل موضوعً على تكبد خسارة انخفاض بالقٌمة على قروض ومدٌونٌات أو استثمارات محتفظ

رة )باستثناء بالتكلفة المهلكة، ٌقاس مبلػ الخسارة على أنه الفرق بٌن القٌمة الدفترٌة لألصل والقٌمة الحالٌة للتدفقات النقدٌة المستقبلٌة المقد
لمالً. تخفض القٌمة الدفترٌة لألصل من خسابر االبتمان المستقبلٌة التً لم ٌتم تكبدها( المخصومة حسب معدل الفابدة الفعلً األصلً لألصل ا

خالل استخدام حساب مخصص وٌدرج مبلػ الخسارة بقابمة الدخل الشامل. إذا كان لقرض أو استثمار محتفظ به حتى االستحقاق معدل فابدة 
 عقد.متؽٌر، ٌكون معدل الخصم لقٌاس أي خسارة انخفاض بالقٌمة هو معدل الفابدة الفعلً الحالً المحدد بموجب ال

 
لرهن بعد ٌعكس احتساب القٌمة الحالٌة للتدفقات النقدٌة المستقبلٌة المقدرة ألصل مالً مضمون التدفقات النقدٌة التً قد تنتج عن التنفٌذ على ا

 خصم تكالٌؾ الحصول على الضمانة وبٌعها سواء كان التنفٌذ على الرهن محتمالً أم ال.
 

مجموعة أصول مالٌة ٌتم تقٌٌم انخفاض قٌمتها بشكل جماعً على أساس التدفقات النقدٌة التعاقدٌة لألصول تقدر التدفقات النقدٌة المستقبلٌة فً 
 بالمجموعة وخبرة الخسابر السابقة لألصول ذات خصابص مخاطر االبتمان المشابهة لتلك الموجودة بالمجموعة. 

 
النقدٌة المستقبلٌة المقدرة بشكل منتظم من قبل البنك لتقلٌل أٌة فروقات بٌن  تتم مراجعة المنهجٌة واالفتراضات المستخدمة فً تقدٌر التدفقات 

 تقدٌرات الخسارة وخبرة الخسارة الفعلٌة.
 

عندما ٌكون قرض ما ؼٌر قابل للتحصٌل، ٌتم شطبه مقابل مخصص انخفاض قٌمة القرض ذات العالقة.  ٌتم شطب تلك القروض بعد إكمال 
 كافة اإلجراءات الضرورٌة وتحدٌد مبلػ خسارة االنخفاض بالقٌمة. 

 
اض إلى حدث وقع بعد إدراج انخفاض القٌمة،  ٌتم إذا انخفض مبلػ خسارة االنخفاض بالقٌمة فً فترة الحقة وٌمكن أن ٌعزى مبلػ االنخف

الرجوع أٌضا  عكس خسارة انخفاض القٌمة المدرجة سابقاً عن طرٌق تسوٌة حساب المخصص. ٌدرج مبلػ العكس فً قابمة الدخل الشامل.
 .فظ بها لتارٌخ اإلستحقاقإستثمارات محت)ج(  1-3-3و والمدٌونٌات)ب( القروض  1-3-3و ، الشركات الشقٌقة)ج(  5-2 اإلٌضاحاتإلى 
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 )تابع( السٌاسات المحاسبٌة الهامة 3أ

 
 )تابع( األصول وااللتزامات المالٌة 3-3أ

 
 )تابع( انخفاض قٌمة األصول المالٌة ز-3-3أ

 
 أصول مصنفة كمتاحة للبٌع (2)
 

ٌقٌم البنك فً نهاٌة كل فترة تقرٌر ما إذا كان هناك دلٌل موضوعً على انخفاض قٌمة أصل مالً أو مجموعة أصول مالٌة. بالنسبة لألوراق 
( أعاله. فً حالة استثمارات الملكٌة المصنفة كمتاحة للبٌع، ٌعتبر أي انخفاض 1المالٌة الخاصة بالدٌن، ٌستخدم البنك المعاٌٌر الواردة فً )

ألدلة جوهري أو طوٌل المدى فً القٌمة العادلة لألوراق المالٌة إلى أقل من تكلفته دلٌالً آخر على انخفاض قٌمة األصول. إذا وجدت مثل هذه ا
ة، ناقصاً أي لألصول المالٌة المتاحة للبٌع، تتم إزالة الخسارة المتراكمة، التً تقاس باعتبارها الفرق بٌن تكلفة الحٌازة والقٌمة العادلة الحالٌ

ال خسابر انخفاض بالقٌمة لذلك األصل المالً الذي أدرج سابقاً فً الربح أو الخسارة، من حقوق المساهمٌن وتدرج فً قابمة الدخل الشامل. و
 ٌتم عكس خسابر االنخفاض بالقٌمة المدرجة فً قابمة الدخل الشامل فً أدوات الملكٌة من خالل قابمة الدخل الشامل. 

 
 النقد وما ٌماثل النقد ح-3-3أ

 
ات ٌتكون النقد وما ٌماثل النقد من نقد بالصندوق وأرصدة ؼٌر مقٌدة ٌتم االحتفاظ بها لدى البنوك المركزٌة وأصول مالٌة عالٌة السٌولة ذ

خدامها من جانب البنك فترات استحقاق تصل لثالثة أشهر والتً تخضع لمخاطر ؼٌر جوهرٌة فٌما تعلق بالتؽٌرات فً قٌمتها العادلة وٌتم است
 فً إدارة ارتباطاته قصٌرة األجل. ٌتم إدراج النقد وما ٌماثل النقد بالتكلفة المهلكة فً قابمة المركز المالً.

 
 عقود إعادة الشراء وإعادة البٌع ط-3-3أ

 
اً للسٌاسات ٌتم إدراج األوراق المالٌة المباعة مع التعهد الفوري بإعادة شرابها فً تارٌخ مستقبلً محدد فً قابمة المركز المالً وٌتم قٌاسها وفق

ه العقود فً "المستحقات المحاسبٌة لألوراق المالٌة للمتاجرة أو الستثمار األوراق المالٌة. تدرج االلتزامات المقابلة المتعلقة بالمبالػ المستلمة لهذ
للبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد". تتم معاملة الفرق بٌن سعر البٌع وسعر إعادة الشراء كمصروؾ فابدة وهو ٌستحق على مدى عمر عقد 

 إعادة الشراء. 
 

ال ٌتم إدراجها فً قابمة المركز المالً أما األوراق المالٌة المشتراة مع التعهد بإعادة بٌعها فً تارٌخ مستقبلً محدد )إعادة شراء معكوس( ف
عر وتدرج المبالػ المدفوعة المتعلقة بهذه العقود ضمن "المستحق من بنوك واقراضات أخرى لسوق النقد". تتم معالجة الفرق بٌن سعر البٌع وس

 إعادة الشراء كمصروؾ فوابد وتصبح مستحقة على مدى فترة العقد.
 
 أوراق القبول ي-3-3أ

 
 اإلفصاح عن أوراق القبول فً قابمة المركز المالً تحت األصول األخرى مع اإلفصاح عن االلتزام المقابل لها فً االلتزامات األخرى. لذاٌتم 

 ال توجد هناك ارتباطات خارج المٌزانٌة العمومٌة بالنسبة ألوراق القبول.
 
 اطراألدوات المالٌة المشتقة المحتفظ بها ألغراض إدارة المخ ك-3-3أ

 
تتضمن األدوات المالٌة المشتقة المحتفظ بها ألؼراض إدارة المخاطر جمٌع األصول وااللتزامات المشتقة التً ال تصنؾ على أنها أصول 

ً. لمالوالتزامات للمتاجرة. ٌتم قٌاس األدوات المالٌة المشتقة المحتفظ بها ألؼراض إدارة المخاطر بالقٌمة العادلة فً تارٌخ قابمة المركز ا
 تعتمد معالجة التؽٌرات فً القٌمة العادلة على تصنٌؾ الفبات التالٌة:

 
 تغطٌة القٌمة العادلة

 

ً القٌمة عندما ٌتم تخصٌص أداة مالٌة مشتقة كتؽطٌة للتؽٌر فً القٌمة العادلة ألصل أو التزام مالً مدرج أو ارتباط مإكد ٌتم إدراج التؽٌرات ف
 مباشرة فً قابمة الدخل الشامل معاً مع التؽٌرات فً القٌمة العادلة للبند المؽطى المنسوبة إلى المخاطر المؽطاة. العادلة لألداة المالٌة المشتقة

 
مة العادلة أو فً فً حالة انتهاء مدة األداة المالٌة المشتقة أو بٌعها أو إنهابها أو استخدامها أو فً حالة عدم وفابها بمعاٌٌر المحاسبة لتؽطٌة القٌ

إلؽاء التخصٌص ٌتم التوقؾ عن استخدام محاسبة التؽطٌة. ٌتم إهالك أي تعدٌل حتى تلك النقطة ٌتم إجراإه على البند المؽطى الذي حالة 
 ٌستخدم ألجله معدل الفابدة الفعال فً قابمة الدخل كجزء من معدل الفابدة الفعلً المعاد احتسابه للبند على مدى عمره المتبقً.

 

 ديتغطٌة التدفق النق
 

قع عندما ٌتم تصنٌؾ األداة المشتقة كؤداة تؽطٌة لتؽٌرات التدفق النقدي الناتجة عن المخاطر المصاحبة ألصل أو التزام مدرج أو معاملة تو
الدخل شدٌدة االحتمال التً قد تإثر على الربح أو الخسارة فإن الجزء الساري من التؽٌر فً القٌمة العادلة لألداة المشتقة ٌتم إدراجه ضمن 

ؾ الشامل اآلخر فً احتٌاطً التؽطٌة. المبلػ المدرج ضمن الدخل الشامل اآلخر ٌتم إعادة تصنٌفه فً قابمة الدخل الشامل كتعدٌل فً التصنٌ
ن فً نفس الفترة حٌث ٌإثر التدفق النقدي للتؽطٌة على الربح أو الخسارة وبنفس بنود الخط فً قابمة الدخل الشامل. وأي جزء ؼٌر ساٍر م

 التؽٌر بالقٌمة العادلة لألداة المشتقة ٌتم إدراجه فوراً فً قابمة الدخل الشامل.
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 )تابع( السٌاسات المحاسبٌة الهامة 3أ

 
 )تابع( األصول وااللتزامات المالٌة 3-3أ

 
 )تابع( األدوات المالٌة المشتقة المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر ك-3-3أ

 
 )تابع( تغطٌة التدفق النقدي

 
لتدفق النقدي إذا تم بٌع أداة التؽطٌة المشتقة أو انتهت مدتها أو تم إلؽاإها أو تمت ممارستها أو أن التؽطٌة لم تعد تفً بمعاٌٌر محاسبة  تؽطٌة ا

المبلػ المتراكم المدرج أو تم رفض تصنٌؾ التؽطٌة، عندبذ ٌتم إٌقاؾ محاسبة التؽطٌة مستقبلٌاً. وفً حالة  إٌقاؾ معاملة  تؽطٌة التوقع، فإن 
كتعدٌل  فً الدخل الشامل اآلخر من الفترة التً تصبح فٌها التؽطٌة سارٌة المفعول، ٌتم إعادة تصنٌفه من حقوق الملكٌة إلى قابمة الدخل الشامل

أخرى، ٌتم إعادة تصنٌؾ  للتصنٌؾ عند حدوث معاملة التوقع وتؤثر الربح أو الخسارة. وإذا لم ٌكن من المتوقع حدوث معاملة التوقع مرة
 الرصٌد ضمن دخل شامل آخر بشكل فوري إلى قابمة الدخل الشامل كتعدٌل إعادة تصنٌؾ. 

 
 المشتقات األخرى لغٌر المتاجرة

 
إدراجها  عندما ال ٌتم االحتفاظ باألداة المشتقة ألؼراض المتاجرة، وأنها لم تصنؾ بعالقة تؽطٌة مإهلة، فإن كل التؽٌرات بقٌمها العادلة ٌتم

 فوراً فً قابمة الدخل الشامل.
 
 الممتلكات والمعدات والتركٌبات 4-3أ

 
كلفة ٌتم قٌاس بنود الممتلكات والمعدات والتركٌبات بالتكلفة التارٌخٌة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسابر االنخفاض فً القٌمة. تتضمن الت

اقتناء األصل وإعداده الستخدامه المقصود. ٌتم احتساب االستهالك بطرٌقة القسط الثابت التارٌخٌة المصروفات التً تنسب بصفة مباشرة إلى 
تلكات والمعدات والتركٌبات باستثناء األرض بالملكٌة الحرة. األعمار اإلنتاجٌة المقدرة للفترة الحالٌة على معلى مدى العمر اإلنتاجً المقدر للم

 النحو التالً:
 عدد السنوات 

 5 السٌارات
 7-6 األثاث والتركٌبات

 7-6 معدات المكتب
 10 برمجٌات اإلنتاج

 
 تتم مراجعة األعمار اإلنتاجٌة والقٌم المتبقٌة لألصول وتعدل، متى ما كان ذلك مالبما، فً كل تارٌخ تقرٌر. ال ٌتم إستهالك األراضً. 

 
 كانت القٌمة الدفترٌة لالصل أكبر من القٌمة القابلة لالسترداد المقدرة.تخفض القٌمة الدفترٌة لألصل مباشرة إلى قٌمته القابلة لالسترداد إذا 

 
 تحدد أرباح وخسابر االستبعادات بمقارنة المتحصالت مع القٌمة الدفترٌة والمدرجة كـ"إٌرادات تشؽٌل أخرى" فً قابمة الدخل الشامل.

 
فصل، كما هو مناسب، فقط عندما ٌكون من المحتمل أن تتدفق المنافع تدرج التكالٌؾ الالحقة ضمن القٌمة الدفترٌة لألصل أو تدرج كؤصل من

دلة. وتم تحمٌل االقتصادٌة المستقبلٌة المصاحبة للبند إلى البنك وٌمكن تقدٌر تكلفة البند بشكل ٌعتمد علٌه.  تستبعد القٌمة الدفترٌة للقطعة المستب
 فترة المالٌة التً تتكبد فٌها.كافة االصالحات والصٌانة األخرى على قابمة الدخل خالل ال

 
 العقارات االستثمارٌة 5-3أ

 
. وٌحتفظ بهما حالٌاً لالستخدام فً 2008العقارات االستثمارٌة تمثل قطعتً أرض استلمهما البنك كمنحة من حكومة سلطنة ُعمان خالل عام 

. وبعد القٌاس 2008عتٌن بمتوسط تقٌٌم مقٌمٌن اثنٌن خالل عام أعمال ؼٌر محددة وال ٌشؽلهما البنك حالٌاً. وقد قام البنك بإدراج هاتٌن القط
 األولً ٌتم قٌاس قطعتً األرض بالتكلفة ناقصاً انخفاض القٌمة المتراكم إن وجد.

 
 الودائع وأوراق الدٌن المصدرة وااللتزامات الثانوٌة 6-3أ

 
وتقاس الحقاً بالتكلفة المهلكة. ُتقاس الودابع وأوراق الدٌن المصدرة  ٌتم إدراج كافة ودابع سوق النقد والعمالء بشكل مبدبً بالقٌمة العادلة

مات مالٌة أو وااللتزامات الثانوٌة بتكلفتها المهلكة باستخدام طرٌقة معدل الفابدة الفعال. ٌقوم البنك بتصنٌؾ األدوات المالٌة الرأسمالٌة كالتزا
 ة. أدوات حقوق ملكٌة وفقاً لجوهر البنود التعاقدٌة لألدا
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 الضرٌبة  7-3أ

 
ٌتم تكوٌن مخصص للضرٌبة وفقاً للقوانٌن الضرٌبٌة المعمول بها فً سلطنة عمان. تتكون ضرٌبة الدخل من ضرٌبة جارٌة وضرٌبة مإجلة. 
ٌتم إدراج مصروؾ ضرٌبة الدخل فً قابمة الدخل الشامل فٌما عدا القدر الذي ٌتعلق ببنود مدرجة بصفة مباشرة فً حقوق المساهمٌن أو 

 آلخر. الدخل الشامل ا
 

الضرٌبة الجارٌة هً الضرٌبة المستحقة الدفع محسوبة باستخدام معدالت الضرٌبة المطبقة أو التً تطبق على نحو واسع فً تارٌخ التقرٌر 
 وأٌة تعدٌالت على الضرٌبة المستحقة عن سنوات سابقة.

 
المإقتة بٌن القٌم الدفترٌة لألصول وااللتزامات ألؼراض تحتسب أصول/التزامات الضرٌبة المإجلة باستخدام طرٌقة االلتزام لجمٌع الفروق 

على  التقارٌر المالٌة والمبالػ المستخدمة ألؼراض الضرٌبة.  ٌتم احتساب مبلػ الضرٌبة المإجلة وفقاً لمعدالت الضرٌبة التً ٌتوقع تطبٌقها
 على نحو واسع فً تارٌخ التقرٌر. الفروق المإقتة عندما تعكس بناًء على القوانٌن المطبقة أو التً سٌتم تطبٌقها

 
 ٌتم إدراج أصل الضرٌبة المإجلة فقط إلى الحد الذي ٌكون من المحتمل معه توفر ربح ضرٌبً مستقبلً كاٍؾ ٌمكن فً مقابله استخدام األصل.

ق المنفعة الضرٌبٌة ذات تتم مراجعة أصول الضرٌبة المإجلة فً تارٌخ كل تقرٌر وتخفٌضها بالقدر الذي ٌكون من ؼٌر الممكن معه تحق
 الصلة.

 
 األصول االئتمانٌة 8-3أ

 
 ال تعامل األصول المحتفظ بها كعهدة أو بصفة أمانة كؤصول للبنك وبالتالً ال ٌتم إدراجها فً هذه القوابم المالٌة.

 
 المحاسبة حسب تارٌخ المتاجرة والسداد 9-3أ

 
لألصول المالٌة فً تارٌخ المتاجرة، وهو التارٌخ الذي ٌرتبط فٌه البنك بشراء أو بٌع األصل. ٌتم إدراج جمٌع المشترٌات والمبٌعات "العادٌة" 

ً المشترٌات والمبٌعات العادٌة هً تلك التً تتعلق باألصول المالٌة التً تتطلب تسلٌم األصول خالل اإلطار الزمنً المنصوص علٌه عامًة ف
 القوانٌن أو حسب األعراؾ السابدة فً السوق.

 
 إٌجارات 10-3أ

 
 ٌتم إدراج مدفوعات اإلٌجارات التشؽٌلٌة كمصروؾ فً قابمة الدخل الشامل على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلٌجار.

 
 الضمانات المالٌة  11-3أ

 
ٌُطلب من البنك القٌام بموجبها بمدفوعات محددة لتعوٌض مالكها عن الخسارة ا بسبب فشل مدٌن دها بٌتكلتً الضمانات المالٌة هً العقود التً 

 محدد فً القٌام بالدفع عند حلول موعد استحقاقه وفقاً لبنود أداة الدٌن.
 

لك ٌتم ٌتم إدراج التزامات الضمان المالً مبدبٌاً بقٌمتها العادلة وإطفاء القٌمة العادلة المبدبٌة على مدى عمر الضمان المالً. فً أعقاب ذ
المطفؤ أو القٌمة الحالٌة ألٌة مدفوعات متوقعة )عندما ٌصبح الدفع بموجب الضمانة محتمال( أٌهما أعلى. ٌتم إدراج التزام الضمان بالمبلػ 

 إدراج القٌمة ؼٌر المهلكة أو القٌمة الحالٌة للمدفوعات المتوقعة الناشبة من الضمان، حسب مقتضى الحال، فً االلتزامات األخرى.
 
 منافع الموظفٌن 12-3أ

 
  ع نهاٌة الخدمةمناف أ-12-3أ

 
 2003تستحق مكافآت نهاٌة الخدمة وفقاً لشروط تعاقد الموظفٌن بالبنك فً تارٌخ التقرٌر مع مراعاة متطلبات قانون العمل الُعمانً لعام 

 وتعدٌالته.  
 

نون التؤمٌنات االجتماعٌة تدرج المساهمات فً خطة تقاعد ذات مساهمات محددة والتؤمٌن ضد إصابات العمل للموظفٌن الُعمانٌٌن وفقا لقا
 وٌتم إدراجها كمصروؾ فً قابمة الدخل الشامل عند تكبدها. 1991بسلطنة ُعمان لعام 
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 المنافع قصٌرة األجل ب-12-3أ

 
 األساس بدون خصم وٌتم تحمٌلها على المصروؾ عند تقدٌم الخدمة ذات الصلة.ٌتم قٌاس االلتزامات عن المنافع قصٌرة األجل فً 

 
بقة ٌتم إدراج مخصص للمبلػ المتوقع دفعه فً الحالة التً ٌوجد فٌها على البنك التزام حالً أو استداللً لدفع هذا المبلػ نتٌجة لخدمات سا

 بها. مقدمة من جانب الموظؾ ومن الممكن قٌاس االلتزام بصورة موثوق
 
 عائد السهم الواحد 13-3أ

 
لمنسوبة ٌقوم البنك بعرض بٌانات العابد األساسً والعابد المعدل ألسهمه العادٌة. ٌتم احتساب العابد األساسً للسهم بقسمة الربح أو الخسارة ا

ٌتم احتساب العابد علً أساس سنوي للسهم عن إلى حاملً األسهم العادٌة للبنك على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادٌة القابمة خالل العام. 
ملً طرٌق احتساب العابد للسهم الواحد على أساس سنوي للسنة بالكامل. ٌحدد العابد المعدل للسهم بتعدٌل الربح أو الخسارة المنسوبة إلى حا

المحتملة المعدلة والتً تشتمل على أوراق قابلة األسهم العادٌة والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادٌة القابمة بتؤثٌر جمٌع األسهم العادٌة 
 للتحوٌل إلى أسهم أو أدوات مماثلة.

 
 أرقام المقارنة 14-3أ

 
 تم إعادة تصنٌؾ األرقام المقابلة المضمنة ألؼراض المقارنة لتتوافق مع عرض األرقام خالل السنة الحالٌة.

 
 التقرٌر عن قطاعات التشغٌل 15-3أ

 
قطاع التشؽٌل هو مكون من البنك ٌمارس أنشطة األعمال التً ٌحقق من خاللها اٌرادات وٌتكبد مصروفات، متضمنة اإلٌرادات والمصروفات 
 التً تتعلق بمعامالت مع أي من مكونات البنك األخرى وٌتم فحص نتابج أنشطتها بانتظام من قبل الربٌس التنفٌذي للبنك )وهو متخذ القرار

 بالبنك( التخاذ القرارات المتعلقة بتوزٌع الموارد لكل قطاع وقٌاس أدابه الذي تتوفر عنه المعلومات المالٌة المنفصلة. الربٌسً 
 
 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة 16-3أ

 
ت الصادرة من قبل الهٌبة العامة لسوق المال وعقد تحكم مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة كما هو محدد فً قانون الشركات التجارٌة والتوجٌها

 تؤسٌس البنك.
 

من قانون  106تحدد الجمعٌة العمومٌة السنوٌة وتعتمد المكافآت وأتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة ولجانه الفرعٌة شرٌطة، وفقاً للمادة 
صافً الربح السنوي بعد خصم االحتٌاطً القانونً % من 5، وتعدٌالته، أن ال تتجاوز هذه األتعاب 1974الشركات التجارٌة لعام 

لاير عمانً. ال ٌجوز أن تتجاوز  200.000واالحتٌاطً االختٌاري وتوزٌعات األرباح النقدٌة للمساهمٌن على أن ال تتجاوز هذه األتعاب 
 لاير عمانً فً السنة الواحدة. 10.000أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة لكل عضو 

 
 واالجتهادات المحاسبٌة الجوهرٌةالتقدٌرات  4أ

 
ها ٌتطلب إعداد القوابم المالٌة من اإلدارة إجراء اجتهادات وتقدٌرات وافتراضات تإثر على تطبٌق السٌاسات المحاسبٌة والمبالػ المقرر عن

لألصول وااللتزامات واالٌرادات والمصروفات. وترتكز التقدٌرات واالفتراضات المصاحبة على الخبرة السابقة وعوامل أخرى ٌعتقد أنها 
فً ظل الظروؾ والتً تشكل نتابجها أساس إلجراء أحكام حول القٌم الدفترٌة لألصول وااللتزامات التً ال تكون واضحة من مصادر  معقولة

 أخرى. وٌندر أن تكون التقدٌرات المحاسبٌة الناتجة مساوٌة للنتابج الفعلٌة ذات العالقة. 
 

أساس مستمر. وتدرج التعدٌالت على التقدٌرات المحاسبٌة بالفترة التً تتم فٌها  تتم مراجعة التقدٌرات واالفتراضات التً تستند علٌها على
ترات مراجعة التقدٌرات إذا كانت التعدٌالت تإثر فقط على الفترة أو خالل فترة التعدٌل والفترات المستقبلٌة إذا كان التعدٌل ٌإثر على الف

 لبنك هً:الحالٌة والمستقبلٌة. التقدٌرات المحاسبٌة الجوهرٌة ل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
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 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً   
 

 64من  18صفحة  

 
 
 
 )تابع( التقدٌرات واالجتهادات المحاسبٌة الجوهرٌة 4أ

 
 خسائر انخفاض القٌمة على القروض والسلفٌات 1-4أ

 
.  ولتحدٌد ما إذا كانت هناك ربع سنوي على األقلٌقوم البنك بمراجعة محافظ القروض التابعة له لتقٌٌم االنخفاض فً القٌمة على أساس 

لتسجٌل خسارة االنخفاض فً القٌمة فً قابمة الدخل الشامل، ٌقوم البنك بعمل افتراضات حول ما إذا كانت هناك أٌة بٌانات قابلة ضرورة 
ض للمالحظة تدل على وجود شرط االنخفاض فً القٌمة متبوع بانخفاض قابل للقٌاس فً التدفقات النقدٌة المستقبلٌة المتوقعة من محفظة القرو

تحدٌد هذا االنخفاض فً هذه المحفظة.  وقد ٌتضمن هذا الدلٌل بٌانات قابلة للمالحظة تشٌر إلى حدوث تؽٌر عكسً فً وضع  قبل إمكانٌة
. تستخدم اإلدارة تقدٌرات تعتمد على فً البنك المدفوعات من مقترضٌن أو ظروؾ اقتصادٌة محلٌة ودولٌة ترتبط بتعثر السداد على األصول

لألصول ذات خصابص مخاطر ابتمانٌة ودلٌل موضوعً على االنخفاض فً القٌمة مماثل لتلك االنخفاضات فً خبرة الخسارة السابقة 
قبلٌة المقدرة المحفظة عند تحدٌد التدفقات النقدٌة المستقبلٌة. تتم مراجعة المنهجٌة واالفتراضات المستخدمة فً تقدٌر قٌمة التدفقات النقدٌة المست

أٌة فروقات بٌن تقدٌرات الخسارة وخبرة الخسارة الفعلٌة. بالنسبة للقروض والسلفٌات الجوهرٌة بشكل فردي والتً  ووقتها بشكل منتظم لتقلٌل
فٌات انخفضت قٌمتها، تإخذ الخسارة الضرورٌة لالنخفاض فً القٌمة باالعتبار بناًء على تقدٌرات التدفقات النقدٌة المستقبلٌة. القروض والسل

لتً لم تنخفض قٌمتها وكافة القروض والسلفٌات ؼٌر الجوهرٌة ٌتم تقٌٌمها على نحو جماعً مع أخذ الخبرة السابقة الجوهرٌة بشكل فردي وا
والبٌانات القابلة للمالحظة بعٌن االعتبار على أساس المحفظة وذلك ضمن مجموعات من األصول ذات خصابص مخاطر مماثلة لتحدٌد 

 على نحو جماعً. ضرورة إجراء خسارة االنخفاض فً القٌمة 
 
 المستحق من البنوكانخفاض قٌمة   2-4أ

 
البنوك على أساس سنوي لتقٌٌم االنخفاض فً القٌمة.  ولتحدٌد ما إذا كانت هناك ضرورة لتسجٌل  المستحق منبمراجعة محفظة  البنكقوم ٌ

بعمل افتراضات حول ما إذا كانت هناك أٌة بٌانات قابلة للمالحظة تدل على  البنكقوم ٌالدخل الشامل،  بٌانخسارة االنخفاض فً القٌمة فً 
خسارة االنخفاض فً القٌمة الضرورٌة استناداً إلى التدفقات  البنكقرر ٌابع التً انخفضت قٌمتها فردٌاً، االنخفاض فً القٌمة.  بالنسبة للود

فاض فً بتقٌٌم المحفظة على اساس جماعً وتقدر خسارة االنخ البنكقوم ٌذلك،  ً للمقترض.  وباإلضافة إلىالنقدٌة المتوقعة والمركز المال
تعتمد االفتراضات والتقدٌرات المستخدمة لتقٌٌم االنخفاض فً القٌمة على عدد من المعاٌٌر بما فً ذلك المركز  القٌمة الجماعً، إن وجد.

 ت االقتصادٌة.المالً للمقترض والظروؾ االقتصادٌة المحلٌة والدولٌة والتطلعا
 
 القٌمة العادلة لألدوات المشتقة وغٌرها من األدوات المالٌة 3-4أ

 
نٌات التقٌٌم. ٌتم تحدٌد القٌمة العادلة لألدوات المالٌة التً ال تتم المتاجرة بها فً سوق نشطة )مثل االدوات المشتقة ؼٌر المتداولة( باستخدام تق

ق متنوعة والقٌام بافتراضات تعتمد بشكل ربٌسً على ظروؾ السوق القابمة فً نهاٌة كل فترة ٌستخدم البنك تقدٌراته الختٌار مجموعة طر
 تقرٌر. ٌستخدم البنك تحلٌل التدفقات النقدٌة المتوقعة ألصول مالٌة متاحة للبٌع متنوعة التً لم ٌتاجر بها فً سوق نشطة.

 
 انخفاض قٌمة استثمارات األسهم المتاحة للبٌع 4-4أ

 
بؤن استثمارات األسهم المتاحة للبٌع قد انخفضت قٌمتها إذا كان هناك انخفاض جوهري أو طوٌل المدى فً القٌمة العادلة أقل من  البنكٌحدد 

ت. تكلفتها أو ٌوجد دلٌل موضوعً على حدوث االنخفاض فً القٌمة. هذا التحدٌد المتعلق بما ٌعد جوهرٌاً أو طوٌل المدى ٌتطلب إجراء تقدٌرا
ٌق هذه التقدٌرات، ٌقٌم البنك، ضمن عوامل أخرى، تقلب أسعار األسهم. قد ٌعود وجود دلٌل موضوعً على انخفاض القٌمة إلى تردي ولتطب

 السالمة المالٌة للكٌان المستثمر فٌه وأداء مجال العمل والقطاع.
 
 الضرائب  5-4أ

 
عة توجد أوجه عدم التٌقن فٌما ٌتعلق بتفسٌر القوانٌن الضرٌبٌة وكمٌة وتوقٌت الدخل الخاضع للضرٌبة فً المستقبل. بالنظر إلى مجموعة واس

قبل لمثل مستمن العالقات التجارٌة وطبٌعة االتفاقات التعاقدٌة القابمة، الخالفات التً تنشؤ بٌن النتابج الفعلٌة واالفتراضات، أو تؽٌٌرات فً ال
بتكوٌن مخصصات، استنادا  البنكقوم ٌضرٌبة الدخل والتً سجلت بالفعل. هذه االفتراضات، قد ٌحتم إجراء التعدٌالت فً المستقبل لحساب 

. مقدار تلك المخصصات ٌستند على عوامل للبنكإلى تقدٌرات معقولة، عن العواقب المحتملة لوضع اللمسات النهابٌة للربوط الضرٌبٌة 
فة، مثل الخبرة لربوط ضرٌبٌة سابقة وتفسٌرات مختلفة من األنظمة الضرٌبٌة من قبل الكٌان الخاضع للضرٌبة ومسإولٌة السلطات مختل

 الضرٌبٌة.
 

سٌكون األصول الضرٌبٌة المإجلة عن جمٌع الخسابر الضرٌبٌة ؼٌر المستخدمة إلى حد أنه من المحتمل أن الربح الخاضع للضرٌبة تدرج 
، إثباتهاالمإجلة التً ٌمكن  الضرٌبٌة األصوللتحدٌد مقدار  قرار هام اإلدارة إتخاذ ٌتطلب منالخسابر التً ٌمكن االستفادة منها.  بلمتوفر مقا
 إلى جنب مع استراتٌجٌات التخطٌط الضرٌبً فً المستقبل. توقٌت المحتمل ومستوى األرباح الخاضعة للضرٌبة فً المستقبل جنباً ال بناءاً على

  



                                  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً   
 

 64من  19صفحة  

 )تابع( التقدٌرات واالجتهادات المحاسبٌة الجوهرٌة 4أ
 
 تقدٌر القٌمة العادلة لألوراق المالٌة غٌر المدرجة 6-4أ

 
فً حالة قٌاس األصول المضمنة بالقٌمة العادلة مثل صنادٌق األسهم الخاصة، تستخدم اإلدارة صافً قٌمة األصول. وترى اإلدارة أن صافً 

ات تمثل قٌمها العادلة حٌث تقاس ؼالبٌة األصول المضمنة مقٌمة بالقٌمة العادلة وٌؤخذ صافً األصول المبلػ عنه قٌمة األصول لهذه االستثمار
 لهذه الكٌانات تؽٌرات القٌم العادلة المحدثة فً االعتبار. 

 
 النقدٌة واألرصدة لدى البنك المركزي 1ب
 

دٌسمبر 31 دٌسمبر 31  دٌسمبر 31 دٌسمبر 31  

2014 2015  2015 2014 
 دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
دوالر أمرٌكً 

  باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالؾ
     

 12.236 13.070 النقدٌة  33.948 31.782

 508 505 ودٌعة رأس المال لدى البنك المركزي الُعمانً 1.312 1.319

 205.940 108.765 األرصدة لدى البنك المركزي العمانً 282.506 534.909

────── ──────  ────── ────── 

568.010 317.766  122.340 218.684 

══════ ══════  ══════ ══════ 

 ال ٌمكن سحب ودٌعة رأس المال لدى البنك المركزي الُعمانً بدون موافقة البنك المركزي الُعمانً. 
 
 مستحقات من بنوك وإٌداعات أخرى بسوق النقد 2ب
 

 دٌسمبر 31 دٌسمبر 31  دٌسمبر 31 دٌسمبر 31

2014 2015  2015 2014 
 دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
 دوالر أمرٌكً 

  باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالؾ
   بالعملة األجنبٌة:  

 96.198 79.141 إٌداعات بسوق النقد 205.561 249.865
 44.783 22.101 قروض لبنوك 57.405 116.319

 12.805 27.197 أرصدة عند الطلب  70.642 33.260
 —————   —————    —————   —————  

399.444 333.608  128.439 153.786 

   علىمخصص إنخفاض قٌمة على أساس المحفظة   

(581)  (286) (110) لبنوكاقروض    (224)  

 —————   —————    —————   —————  

398.863 333.322  128.329 153.562 

═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 
 قٌمة كالتالً:المخصص إنخفاض ٌتم تحلٌل حركة 

 

 دٌسمبر 31 دٌسمبر 31  دٌسمبر 31 دٌسمبر 31

2014 2015  2015 2014 
 دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
 دوالر أمرٌكً 

  باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالؾ
   علىمخصص إنخفاض قٌمة على أساس المحفظة   
   لبنوك:اقروض   

 323 224 الرصٌد فً بداٌة السنة  581 838
(257)  (295) (114) صافً المفرج خالل السنة    (99)  
 —————   —————    —————   —————  

 224 110 الرصٌد فً نهاٌة السنة 286 581

═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
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 بالصافً  -القروض والسلف والتموٌل  3ب

     

 دٌسمبر 31 دٌسمبر 31  دٌسمبر 31 دٌسمبر 31

2014 2015  2015 2014 
 دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
 دوالر أمرٌكً 

  باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالؾ
     

 946.872 1.131.769 قروض لشركات 2.939.660 2.459.408

 507.890 551.368 قروض شخصٌة 1.432.125 1.319.195

─────── ───────  ─────── ─────── 

 1.454.762 1.683.137 إجمالً القروض والسلؾ والتموٌل 4.371.785 3.778.603

     

(47.582)  (53.475) (20.588) مخصص انخفاض قٌمة على أساس المحفظة   (18.319)  

(34.197)  (39.579)  
مخصص محدد لالنخفاض فً القٌمة )متضمن الفوابد 

(15.238) (التعاقدٌة ؼٌر المدرجة  (13.166)  
─────── ───────  ─────── ─────── 

 1.423.277 1.647.311 صافً القروض والسلؾ  4.278.731 3.696.824

═══════ ═══════  ═══════  ═══════  
 

لاير عمانً( من خالل أنشطة التموٌل لصحار اإلسالمً  38.319.042: 2014لاير عمانً ) 67.692.029ٌتضمن إجمالً القروض والسلؾ مبلػ 
 وفق طرٌقة التموٌل اإلسالمً. 

 
 تتكون القروض والسلؾ والتموٌل مما ٌلً:

 

 دٌسمبر 31 دٌسمبر 31  دٌسمبر 31 دٌسمبر 31

2014 2015  2015 2014 
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
دوالر أمرٌكً 

  باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالؾ
     

 1.321.245 1.509.644 قروض 3.921.153 3.431.805

 56.094 71.385 سحب على المكشوؾ  185.416 145.699

 52.042 74.645 قروض مقابل إٌصاالت أمانة 193.883 135.174

 25.381 27.425 مخصومة كمبٌاالت 71.234 65.925

 - 38 سلفٌات مقابل التموٌل  99 -

─────── ───────  ─────── ─────── 

 1.454.762 1.683.137 إجمالً القروض والسلؾ 4.371.785 3.778.603

 (18.319) (20.588) مخصص انخفاض قٌمة على أساس المحفظة (53.475) (47.582)

(34.197) (39.579) 
مخصص محدد لالنخفاض فً القٌمة )متضمن 

 (13.166) (15.238) (التعاقدٌة ؼٌر المدرجةالفوابد 
  ───────   ───────  ─────── ─────── 

 1.423.277 1.647.311 صافً القروض والسلؾ  4.278.731 3.696.824

  ═══════  ═══════  ═══════ ═══════ 
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 بالصافً )تابع( -القروض والسلف والتموٌل  3ب
 

 تحلٌل الحركة فً مخصص خسابر انخفاض القٌمة أدناه كما هو مطلوب من قبل البنك المركزي الُعمانً:
 

 دٌسمبر 31 دٌسمبر 31 مخصص خسائر القروض دٌسمبر 31 دٌسمبر 31

2014 2015  2015 2014 
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
 دوالر أمرٌكً

  باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالؾ
   مخصص انخفاض فً القٌمة على أساس المحفظة  

 16.093 18.319 الرصٌد فً بداٌة العام 47.582 41.800

 2.226 2.269 عامالمخصص خالل ال 5.893 5.782

─────── ───────  ─────── ─────── 

 18.319 20.588 الرصٌد فً نهاٌة العام 53.475 47.582

  ═══════   ═══════  ═══════ ═══════ 

   مخصص محدد لالنخفاض فً القٌمة  

   ( مخصص خسائر القروض1   

 6.228 9.436 الرصٌد فً بداٌة العام 24.509 16.176

 5.678 6.706 عامالالمخصص خالل  17.418 14.748

 (2.016) (5.681) المسترد نظراً لالسترداد (14.756) (5.235)

 - (283) عامالالمشطوب خالل  (735) -

 (454) 234 أصول أخرى (إلى) من المحول 608 (1.180)

 - 228 محول من المحفظة التذكٌرٌةال 592 -

─────── ───────  ─────── ─────── 

 9.436 10.640 )أ( الرصٌد فً نهاٌة العام 27.636 24.509

═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

   التعاقدٌة غٌر المدرجةالفوائد  (2  
 2.673 3.730 الرصٌد فً بداٌة العام 9.688 6.942

 1.367 1.784 خالل العام ؼٌر مدرجة 4.634 3.551

 - - مشطوبة خالل العام  - -

 (310) (916) المسترد نظراً لالسترداد  (2.379) (805)

─────── ───────   ───────  ─────── 

 3.730 4.598 )ب( نهاٌة العام الرصٌد فً 11.943 9.688

═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 13.166 15.238 إجمالً إنخفاض القٌمة )أ( + )ب(  39.579 34.197

═══════ ═══════    ═══════ ═══════ 

 
 ٌتم تكوٌن مخصص انخفاض فً القٌمة على أساس المحفظة لمقابلة مخاطر االبتمان المتؤصلة فً القروض والسلؾ على أساس المحفظة. 

 
ة تتطلب جمٌع القروض والسلؾ سداد فوابد، بعضها بسعر ثابت والبعض اآلخر بؤسعار ٌعاد تعدٌلها قبل االستحقاق. ٌقوم البنك بتجنٌب الفابد

 31ام بالقواعد واللوابح اإلرشادٌة التً أصدرها البنك المركزي الُعمانً مقابل القروض والسلؾ التً تنخفض قٌمتها. كما فً بؽرض االلتز
لاير ُعمانً  20.724.989القروض والسلؾ التً لم ٌتم ادراج استحقاق عن فوابدها أو التً تم تجنٌب فوابدها بلؽت قٌمتها  2015دٌسمبر 

 لاير ُعمانً(. 21.934.854 – 2014)
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ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً   
 

 64من  22صفحة  

 بالصافً )تابع( -القروض والسلف والتموٌل  3ب
 

 ٌحلل الجدول أدناه تركٌز القروض والسلؾ حسب القطاعات االقتصادٌة:

 
 دٌسمبر 31 دٌسمبر 31  دٌسمبر 31 دٌسمبر 31

2014 2015  2015 2014 

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

 دوالر أمرٌكً
 باآلالف

 لاير عمانً 
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالؾ

     

 507.890 551.368 األفراد 1.432.125 1.319.196

 241.067 339.926 اإلنشاءات 882.925 626.149

 198.209 200.944 مبٌعات تجارٌة بالجملة أو التجزبة 521.932 514.829

 187.569 204.891 خدمات 532.184 487.193

 72.901 88.991 المالٌةالمإسسات  231.145 189.353

 39.834 28.949 نقل واتصاالت 75.192 103.465

 89.766 98.945 الصناعة 257.000 233.158

 13.088 33.125 التجارة الدولٌة 86.039 33.995

 59.447 71.190 التعدٌن والمحاجر 184.909 154.408

 27.399 50.080 كهرباء وؼاز ومٌاه 130.078 71.166

 12.840 9.565 ؼٌر المقٌمٌن 24.844 33.351

 2.343 2.897 األنشطة الزراعٌة وخالفه 7.525 6.086

 3 - الحكومة - 8

 2.406 2.266 أخرى 5.887 6.246

═══════ ═══════  ═══════ ══════ 

3.778.603 4.371.785  1.683.137 1.454.762 

═══════ ═══════  ═══════ ══════ 

 
 أوراق مالٌةاستثمارات  4ب
 

 دٌسمبر 31  دٌسمبر 31  دٌسمبر 31 دٌسمبر 31

2014 2015  2015  2014 

 دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

 دوالر أمرٌكً
 باآلالف

لاير عمانً  
 باآلالف

لاير عمانً  
 باآلالؾ

      

 44.911  44.260 استثمارات محتفظ بها للمتاجرة  114.961 116.652

 188.788  180.817 استثمارات متاحة للبٌع 469.654 490.358

 6.813  52.241 محتفظ بها لتارٌخ االستحقاق 135.691 17.696

─────── ───────  ───────  ─────── 

624.706 720.306  277.318  240.512 

═══════ ═══════  ═══════  ═══════ 

 
 استثمارات محتفظ بها للمتاجرة تشتمل على:   أ-4ب
 

 دٌسمبر 31  دٌسمبر 31  دٌسمبر 31 دٌسمبر 31
2014 2015  2015  2014 

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

 دوالر أمرٌكً 
 باآلالف

لاير عمانً  
 باآلالف

لاير عمانً  
 باآلالؾ

      
 38.914  38.914 سلطنة ُعمان –سندات تنمٌة حكومٌة  101.075 101.075

 5.997  5.346 مضمونة -شهادات ابتمان صكوك  13.886 15.577

─────── ───────  ───────  ─────── 

116.652 114.961  44.260  44.911 

═══════ ═══════  ═══════  ═══════ 

 



                                  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً   
 

 64من  23صفحة  

 استثمارات أوراق مالٌة )تابع(   4ب
 
 االستثمارات المتاحة للبٌع تشتمل على: ب-4ب

 

القٌمة الدفترٌة/ 
 العادلة

دٌسمبر  31
2015 

 التكلفة
 دٌسمبر 31

2015 

 القٌمة الدفترٌة/
 العادلة

 2014دٌسمبر  31
 التكلفة

 2014دٌسمبر  31

 
لاير عمانً 

 باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالؾ
 لاير عمانً 

 باآلالؾ

     

 1.500 1.297 1.390 1.356 أوراق مالٌة ؼٌر مدرجة 
 38.651 33.511 68.417 58.216 أوراق مالٌة مدرجة

 153.994 153.980 121.242 121.245 أذون الخزانة

   ───────   ───────   ───────   ─────── 
 180.817 191.049 188.788 194.145 

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

 

القٌمة الدفترٌة/ 
 العادلة

دٌسمبر  31
2015 

 التكلفة
 دٌسمبر 31

2015 

 القٌمة الدفترٌة/
 العادلة

 2014دٌسمبر  31
 التكلفة

 2014دٌسمبر  31

 
دوالر أمرٌكً 

 باآلالف
دوالر أمرٌكً 

 باآلالف
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ

     

 3.896 3.369 3.610 3.522 أوراق مالٌة ؼٌر مدرجة 
 100.392 87.041 177.707 151.210 أوراق مالٌة مدرجة

 399.984 399.948 314.914 314.922 أذون الخزانة

   ───────    ───────    ───────    ───────  
 469.654 496.231 490.358 504.272 

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

ش.م.ع.م الصندوق العمانً للتنمٌة لاير عمانً( فً  250.000: 2014لاير عمانً ) 1.356.095إستثمار بمقدار  أوراق مالٌة ؼٌر مدرجة تتضمن 
حٌث ٌقوم البنك بدور المساهم المإسس. ٌتمثل الهدؾ من  1196427بموجب الترخٌص رقم  2014ماٌو  7فً  . تؤسس الصندوق )"الصندوق"(

ٌة والمعاهدات الضرٌبٌة والجؽرافٌا الصندوق فً تحدٌد قطاعات الصناعة والتصنٌع المتوسطة التً تعزز الممٌزات الفرٌدة لسلطنة عمان مثل البنٌة التحت
فً الصندوق وهو ٌعمل فً  (%49.9: 2014)% 16.9ٌحتفظ البنك حالٌاً بحصة مقدارها والموارد المعدنٌة الطبٌعٌة للفرص االستثمارٌة المحتملة. 

% من 5حار ش.م.ع.ع سوؾ ٌحتفظ بنسبة الوقت الحالً على جذب المستثمرٌن الملتزمٌن إلى الصندوق. ووفقا لمذكرة االكتتاب الخاص فإن بنك ص
 .الصندوقٌتوقع إبرام اتفاقٌة إلدارة االستثمار مع رأس المال المدفوع للصندوق كما أنه 

 
 : صفر لاير عمانً( من إستثمارات متاحة للبٌع.2014ملٌون لاير عمانً ) 2.975لقد أدرج البنك خالل السنة خسارة إنخفاض قٌمة بمقدار 

 
 محتفظ بها لتارٌخ االستثمار تشتمل على: استثمارات ج-4ب
 

 دٌسمبر 31  دٌسمبر 31  دٌسمبر 31 دٌسمبر 31
2014 2015  2015  2014 

 دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

 دوالر أمرٌكً
 باآلالف

 لاير عمانً 
 باآلالف

 لاير عمانً 
 باآلالؾ

 -  45.043 مدرجة  116.995 -
 6.813  7.198 ؼٌر مدرجة  18.696 17.696

__________ __________  __________  __________ 
17.696 135.691  52.241  6.813 

═══════ ═══════  ═══════  ═══════ 



                                  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً   
 

 64من  24صفحة  

 ممتلكات وآالت وتركٌبات  5ب
 

 

 

أرض 

بالملكٌة 

 الحرة

 

برمجٌات 

 حاسب آلً

األثاث 

 والتركٌبات

 

معدات 

 المكتب

 

 سٌارات

أعمال 

رأسمالٌة قٌد 

 اإلنجاز

 

 المجموع

 

لاير عمانً 

 باآلالف

لاير عمانً 

 باآلالف

لاير عمانً 

 باآلالف

لاير عمانً 

 باآلالف

لاير عمانً 

 باآلالف

لاير عمانً 

 باآلالف

لاير عمانً 

 باآلالف

        التكلفة: 

  24.035  1.694  726  4.948  3.889  8.678  4.100 2015ٌناٌر  1

 2.339 227 79 406 822 805 - إضافات

  (91)        - (39)        -    (52)          -         - تحوٌالت/ استبعادات

 26.283 1.921 766 5.354 4.659 9.483  100.4 2015دٌسمبر  31كما فً 

 االستهالك المتراكم:

 (11.231)        -  (505)  (3.561)  (2.614)  (4.551)        - 2015ٌناٌر  1

 (1.710) - (101) (423) (427) (759) - طفاءاستهالك وإ

 80        - 39         - 41          -         - استبعادات

 (861.12)        -  (567)  (984.3)  (000.3)  (310.5)        -  2015دٌسمبر  31كما فً 

 صافً القٌمة الدفترٌة فً 
  422.13  921.1  199  370.1  659.1  173.4  100.4  )لاير عمانً( 2015دٌسمبر  31

)دوالر  2015دٌسمبر  31
  862.34  990.4  517  558.3  309.4  839.10  649.10 أمرٌكً باآلالف(

            
 

 

 

أرض بالملكٌة 

 الحرة

 

برمجٌات 

 حاسب آلً

األثاث 

 والتركٌبات

 

 معدات المكتب

 

 سٌارات

أعمال 

رأسمالٌة قٌد 

 اإلنجاز

 

 المجموع

 

لاير عمانً 

 باآلالؾ

لاير عمانً 

 باآلالؾ

لاير عمانً 

 باآلالؾ

لاير عمانً 

 باآلالؾ

لاير عمانً 

 باآلالؾ

لاير عمانً 

 باآلالؾ

لاير عمانً 

 باآلالؾ

        التكلفة: 

 22.755 1.947 726 4.710 3.536 7.736 4.100 2014ٌناٌر  1

 1.366 (253) - 242 435 942 - إضافات

  (86)      -      -     (4)    (82)          -         - استبعاداتتحوٌالت/ 

  24.035  1.694  726  4.948  3.889  8.678  4.100 2014دٌسمبر  31كما فً 

        االستهالك المتراكم:

 (9.521) - (405) (2.937) (2.273) (3.906) - 2014ٌناٌر  1

 (1.788) - (100) (628) (415) (645) - استهالك وإهالك

         78        -        -        4        74          -         - استبعادات

 (23111.)        -  (505)  (5613.)  (6142.)  (5514.)        -  2014دٌسمبر  31كما فً 
 صافً القٌمة الدفترٌة فً 

)لاير  2014دٌسمبر  31
  12.804  1.694  221  1.387  1.275  4.127  4.100  عمانً(

)دوالر  2014دٌسمبر  31
  33.257  4.400  574  3.603  3.312  10.719  10.649 أمرٌكً باآلالف(

        

 



                                  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً   
 

 64من  25صفحة  

 عقارات استثمارٌة 6ب
 

. وقد قام البنك بإدراج هاتٌن 2008العقارات االستثمارٌة تمثل قطعتً أرض استلمهما البنك كمنحة من حكومة سلطنة ُعمان خالل عام 
 3.053. قطعتا األرض حالٌا محتفظ بهما خالٌتٌن. بلؽت القٌمة العادلة لهذه الممتلكات 2008القطعتٌن بمتوسط تقٌٌم مقٌمٌن اثنٌن خالل عام 

 .ملٌون لاير عمانً( 3.053: 2014دٌسمبر  31) 2015دٌسمبر  31 عمانً كما فً ملٌون لاير
 
 أصول أخرى     7ب
 

 دٌسمبر 31 دٌسمبر 31  دٌسمبر 31 دٌسمبر 31

2014 2015  2015 2014 

 دوالر أمرٌكً
 باآلالؾ

 دوالر أمرٌكً
 باآلالف

 لاير عمانً 
 باآلالف

 لاير عمانً
 باآلالؾ

     

 56 - مستحقة القبض فوابد - 145

 11.874 6.045 أوراق قبول 15.701 30.842

 3.160 3.974 مدفوعات مقدماً  10.322 8.208

 1.045 4.041 مدٌونٌات  10.496 2.714

 - 206 (6أصل ضرٌبً مإجل )إٌضاح ج  536 -

 7.521 1.739 أخرى 4.516 19.535

─────── ───────  ─────── ─────── 

61.444 41.571  16.005 23.656 

═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 

 لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد مستحق      8ب
 

 دٌسمبر 31 دٌسمبر 31  دٌسمبر 31 دٌسمبر 31

2014 2015  2015 2014 

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

دوالر أمرٌكً 
 باآلالف

 لاير عمانً 
 باآلالف

 لاير عمانً
 باآلالؾ

   المحلٌة:بالعملة   

 28.049  31.604 اقتراضات من سوق النقد   82.088 72.855 

 1.130  6.142 أرصدة عند الطلب 15.953 2.935 

 ————    ————     ————    ————   

 75.790 98.041  37.746  29.179 

 ————   ————    ————   ————  

   بالعملة األجنبٌة:  

 214.825  247.190 من سوق النقداقتراضات  642.053 557.987 

 - 561 أرصدة عند الطلب 1.457 -

 - 96.515 قروض مشتركة  250.688 -
 ————    ————     ————    ————   

 557.987 894.198  344.266  214.825 

 ————    ————     ————    ————   

 633.777 992.239  382.012  244.004 

  ═════   ═════    ═════   ═════ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً   
 

 64من  26صفحة  

 ودائع العمالء 9ب
 

 دٌسمبر 31 دٌسمبر 31  دٌسمبر 31 دٌسمبر 31

2014 2015  2015 2014 

 دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

 دوالر أمرٌكً 
 باآلالف

 لاير عمانً  
 باآلالف

 لاير عمانً 
 باآلالؾ

     

 790.619 659.880 ودابع ألجل 1.713.975 2.053.556

 501.511 498.744 ودابع تحت الطلب 1.295.438 1.302.625

 249.485 286.577 ودابع توفٌر 744.356 648.013

 10.081 19.278 ودابع هامش 50.073 26.185

————  ————   ———— ———— 

4.030.379 3.803.842  1.464.479 1.551.696 

═════  ═════  ═════  ═════ 

 

2015دٌسمبر  31  2014دٌسمبر  31   

 
 الصٌرفة التقلٌدٌة

 الصٌرفة
 اإلسالمٌة

 
 الصٌرفة التقلٌدٌة المجموع

 الصٌرفة
 اإلسالمٌة

 
 المجموع

 لاير عمانً  
 باآلالف

 لاير عمانً
 لاير عمانً باآلالف باآلالف

 لاير عمانً 
 باآلالؾ

لاير عمانً 
 باآلالؾ

لاير عمانً 
 باآلالؾ

       العمالء األفراد:

 16.263 256 16.007 20.031 1.431 18.600 ودابع ألجل

 14.721 1.167 13.554 15.311 1.630 13.681 ودابع تحت الطلب

 249.485 7.814 241.671 286.577 26.341 260.236 ودابع توفٌر

       

       عمالء الشركات: 

 774.356 13.208 761.148 639.849 8.058 631.791 ودابع ألجل

 486.790 7.852 478.938 483.433 6.130 477.303 ودابع تحت الطلب

 10.081 6.449 3.632 19.278 12.165 7.113 ودابع هامش

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

 1.408.724 55.755 1.464.479 1.514.950 36.746 1.551.696 

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

 

دوالر أمرٌكً  
 باآلالف

 دوالر أمرٌكً
 باآلالف

دوالر أمرٌكً 
 باآلالف

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

       العمالء األفراد:

 42.242 665 41.577 52.029 3.717 48.312 ودابع ألجل

 38.236 3.031 35.205 39.769 4.234 35.535 ودابع تحت الطلب

 648.013 20.296 627.717 744.356 68.418 675.938 ودابع توفٌر

       

       عمالء الشركات: 

 2.011.314 34.306 1.977.008 1.661.946 20.930 1.641.016 ودابع ألجل

 1.264.389 20.395 1.243.994 1.255.669 15.922 1.239.747 ودابع تحت الطلب

 26.185 16.751 9.434 50.073 31.598 18.475 ودابع هامش

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

 3.659.023 144.819 3.803.842 3.934.935 95.444 4.030.379 

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



                                  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً   
 

 64من  27صفحة  

 التزامات أخرى  10ب
 

 دٌسمبر 31 دٌسمبر 31  دٌسمبر 31 دٌسمبر 31

2014 2015  2015 2014 
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
 دوالر أمرٌكً 

 باآلالف
 لاير عمانً  

 باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالؾ

     

 74 - فوابد مستحقة الدفع - 191

 11.874 6.045 أوراق قبول 15.701 30.842

 4.052 3.541 مستحقات الموظفٌن  9.197 10.525

 3.453 3.988 ضرٌبة الدخل مستحقة الدفع  10.359 8.969

 23 - (6التزام ضرٌبة مإجلة )إٌضاح ج - 60

 9.704 17.949 مستحقات أخرى ومخصصات  46.621 25.205

───── ─────   ────  ──── 

75.792 81.878  31.523 29.180 

 ═════  ═════    ════    ════  

   مستحقات الموظفٌن:  

     

 602 591 مكافآت نهاٌة الخدمة 1.535 1.564

 3.450 2.950 التزامات أخرى 7.662 8.961

 ———   ———    ———   ———  

10.525 9.197  3.541 4.052 

════ ════  ════ ════ 

   :الحركة فً التزام منافع نهاٌة الخدمة  

 528 602 ٌناٌر 1فً  1.564 1.371
 196 174 الخسارةالمصروفات المدرجة فً الربح أو  452 510

(317)  (481) (185) مكافآت نهاٌة الخدمة مدفوعة   (122)  
 ———   ———    ———   ———  

 602 591 دٌسمبر 31كما فً  1.535 1.564
════ ════  ════ ═════ 

 
 قروض ثانوٌة  11ب
 

هذه األداة ؼٌر سنوات.  7مع فترة استحقاق مدتها  2010ملٌون لاير ُعمانً فً عام  50قام البنك بإصدار سندات الدٌون الثانوٌة بقٌمة 
القٌمة األساسٌة من الدٌون الثانوٌة %. 6.5مدرجة وؼٌر قابلة للتحوٌل وؼٌر قابلة للتفاوض بدون خٌار طلب مبكر وحسبت علٌها فابدة بمعدل 

نك مطالب بتكوٌن احتٌاطً للدٌون الثانوٌة بنسبة سوؾ ٌتم سدادها عند االستحقاق بٌنما الفابدة سوؾ ٌتم سدادها على فترات نصؾ سنوٌة. الب
وانتهاًء بتارٌخ استحقاق الدٌون الثانوٌة. ٌتم تكوٌن هذا االحتٌاطً فً  2012% من قٌمة اإلصدار بشكل سنوي ابتداًء من شهر أؼسطس 20

 لاير عمانً( ملٌون 10 – 2014لاير عمانً ) ملٌون 15.833قدره و تحوٌل مبلػوتبعاً لذلك، تم نهاٌة كل سنة مالٌة من األرباح المحتجزة. 
وطبقا للوابح البنك المركزي الُعمانً، ٌتم اعتبار الدٌون الثانوٌة مخفضة باحتٌاطً السندات الثانوٌة .  األرباح المحتجزة إلى هذا اإلحتٌاطً من

 ألؼراض كفاٌة رأس المال.  2كرأس المال فبة 
 
 سندات قابلة للتحوٌل إلزامٌا 12ب
 

 2013إبرٌل  28% وتم اصدارها فً 4.5ملٌون لاير عمانً معدل قسٌمة سنوي قدره  7.150تحمل السندات القابلة للتحوٌل إلزامٌاً وقدرها 
. سٌتم تحوٌل هذه السندات إلى أسهم عادٌة للبنك فً ثالثة اقساط متساوٌة فً نهاٌة السنة الثالثة والرابعة كجزء من توزٌعات أرباحها الموزعة

% لمتوسط الثالثة أشهر لسعر السهم للبنك فً سوق مسقط 20والخامسة من توارٌخ إصدارها بسعر تحوٌل مشتق من قبل تطبٌق خصم قدره 
 لألوراق المالٌة قبل تارٌخ التحوٌل.

 
 شهادات إٌداع 13ب 

 
سنوات بسعر فابدة ثابت. إن  3ق قدره : صفر( بإستحقا2014لاير عمانً ) 18.000.000أصدر البنك خالل السنة شهادات إٌداع بمقدار 

  شهادات اإلٌداع المصدرة من قبل البنك هً ؼٌر مضمونة وهً باللاير العمانً.
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 64من  28صفحة  

 رأس المال 14ب 
    

سهم بقٌمة  2.000.000.000 - 2014بٌسة للسهم الواحد ) 100سهم بقٌمة  2.000.000.000ٌتكون رأسمال البنك المرخص به من 
 - 2014بٌسة للسهم الواحد ) 100سهم بقٌمة  1.441.440.000سهم الواحد(. ٌتكون رأسمال البنك المصدر والمدفوع من بٌسة لل 100

 بٌسة للسهم الواحد(.  100سهم بقٌمة  1.144.000.000
 

29وافق المساهمون فً اجتماع الجمعٌة العمومٌة السنوي بتارٌخ 
 

مما نتج % 6على توصٌة مجلس اإلدارة بتوزٌع أسهم بنسبة  2015مارس 
 سهم جدٌد. 68.640.000إصدار  عن
 

بٌسة للسهم الواحد  175للمساهمٌن الحالٌٌن بسعر  حق األفضلٌةسهم من خالل إصدار  228.800.000، أصدر البنك 2015إبرٌل  15فً 
مصروفات إصدار حق بٌسة للسهم الواحد لتؽطٌة  2بٌسة و  73 وة إصدار قدرهاعالبٌسة للسهم الواحد مضافا  100ٌتكون من القٌمة االسمٌة 

 رأس مال إضافً.كلاير عمانً إلى صحار اإلسالمً  2.000.000البنك  خصصقد ل، من إصدار حق األفضلٌة. األفضلٌة
 

ابن لحساب رأس المال ومبلػ وقدره لاير عمانً تم قٌده إلى الجانب الد 22.880.000من متحصالت إصدار حق األفضلٌة، مبلػ وقدره 
   تم قٌده إلى الجانب الدابن لحساب عالوة إصدار األسهم.  لاير عمانً 16.702.400

 
% أو أكثر من رأسمال البنك سواًء بصفة شخصٌة أو مع أفراد عابالتهم 10كان المساهمون الذٌن ٌملكون نسبة  2015دٌسمبر  31كما فً 
 كالتالً:

المساهمة نسبة  عدد األسهم 
% 

%15.31 220.695.576 شركة عمان للتموٌل واالستثمار ش.م.ع.ع  
%14.57 210.003.881 شإون البالط السلطانً  

  
 احتٌاطً قانونً 15ب 
 

% من صافً ربح العام إلى االحتٌاطً القانونً إلى أن 10ٌجب على البنك تحوٌل  1974وفقا ألحكام قانون الشركات التجارٌة الُعمانً لعام 
لاير  404.000قدره و، تم تحوٌل مبلػ  2013 خالل العام رأسمال البنك المصدر على األقل.ٌبلػ الرصٌد المتراكم لالحتٌاطً القانونً ثلث 

 مستلم مقابل مصروفات إصدار حق األفضلٌة بعد خصم التكلفة الفعلٌة.  ،إلى االحتٌاطً القانونً ًعمان
  

 احتٌاطً عام 16ب 
 

بتكوٌن  2014قام البنك خالل سنة ربح.  صحار اإلسالمًبتكوٌن أي إحتٌاطً إضافً، حٌث سجلت نافذة  2015لم ٌقم البنك خالل سنة 
 لتؽطٌة خسابر صحار اإلسالمً.نً لاير عما 338.000إحتٌاطً قدره 

 
 احتٌاطً القٌمة العادلة 17ب 
 

حٌن  ٌتضمن احتٌاطً القٌمة العادلة صافً التؽٌر التراكمً للقٌمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبٌع بعد خصم ضرٌبة الدخل التً تنطبق إلى
 .أو تخفٌض قٌمته استبعاد أو بٌع االستثمار

 
 الواحدصافً األصول للسهم  18ب 

 
 2014) 2015دٌسمبر  31لاير ُعمانً كما فً  253.162.000ٌستند احتساب صافً األصـول للسهم الواحـد على صافً األصول البالؽة 

سهم عادي وهو عدد األسهم القابمة  1.441.440.000لاير ُعمانً( المنسوبة إلى حاملً األسهم العادٌة على عـــــدد   192.076.000 -
  سهم عادي(. 1.144.000.000 – 2014) 2015ر دٌسمب 31فً 
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 االلتزامات العرضٌة واالرتباطات 19ب 
 

 االلتزامات العرضٌةأ -19ب 
 

 بنود العقد.  تإدي خطابات االعتماد المستندي والضمانات القابمة إلى ارتباط البنك بالدفع بالنٌابة عن عمالء فً حالة عجز العمٌل عن األداء بموجب 
 

دٌسمبر 31 دٌسمبر 31  دٌسمبر 31     دٌسمبر 31   

2014 2015  2015 2014 

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

 دوالر أمرٌكً 
 باآلالف

 لاير عمانً 
باآلالف   

 لاير عمانً
باآلالؾ   

     

 300.611 340.892 ضمانات   885.434 780.808

 42.834 36.180 اعتمادات مستندٌة   93.974 111.257

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

892.065 979.408  377.072 343.445 

 ══════  ══════   ══════  ═══════ 

     

دٌسمبر 31 دٌسمبر 31  دٌسمبر 31   دٌسمبر 31   

2014 2015  2015 2014 

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

 دوالر أمرٌكً 
 باآلالف

 لاير عمانً  
 باآلالف

 لاير عمانً 
 باآلالؾ

     

 210.537 228.440 اإلنشاءات 593.351 546.849

 31.065 28.980 المإسسات المالٌة 75.273 80.688

 22.635 23.820 التجارة الدولٌة 61.870 58.792

 55.377 52.722 خدمات 136.940 143.837

 12.440 13.126 الصناعة 34.094 32.312

 1.399 6.147 الحكومة 15.966 3.634

 4.243 5.205 نقل واتصاالت 13.519 11.021

 5.749 6.326 أخرى 16.431 14.932

 - 1.523 التعدٌن والمحاجر 3.956 -

 - 10.783 الكهرباء والؽاز والمٌاه 28.008 -

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

892.065 979.408  377.072 343.445 

 ══════  ══════   ══════  ═══════ 

 
 االرتباطات ب-19ب 
 

البنك.  تتضمن االرتباطات المتعلقة باالبتمان االرتباطات بزٌادة ابتمان واعتمادات مستندٌة ضمانات مساندة تم تصمٌمها لمقابلة متطلبات عمالء
انتهاء ثابتة أو شروط االرتباطات لزٌادة ابتمان تمثل االرتباطات التعاقدٌة لتقدٌم قروض وابتمان متجدد. فً العادة تكون لالرتباطات توارٌخ 

د إنهاء أخرى وهً تتطلب دفع رسوم عنها. حٌث أن تلك االرتباطات قد تنتهً بدون السحب منها لذا لٌس بالضرورة أن ٌمثل إجمالً مبالػ العق
 التزامات التدفق النقدي المستقبلٌة.

 
 
دٌسمبر 31 دٌسمبر 31  دٌسمبر 31   دٌسمبر 31   

2014 2015  2015 2014 

أمرٌكً دوالر 
 باآلالؾ

دوالر أمرٌكً 
 باآلالف

 لاير عمانً  
 باآلالف

 لاير عمانً 
 باآلالؾ

     

 1.638 929 ارتباطات رأسمالٌة 2.413 4.255

 231.368 305.524 ارتباطات متعلقة باالبتمان 793.568 600.955
─────── ───────  ─────── ─────── 

605.210 795.981  306.453 233.006 
═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
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 )تابع( االلتزامات العرضٌة واالرتباطات 19ب 
 

 )تابع( االرتباطات ب-19ب 
 

التقاضً أمر شابع فً القطاع المصرفً نظرا لطبٌعة األعمال المضطلع بها. ٌوجد لدى البنك ضوابط وسٌاسات رسمٌة إلدارة المطالبات 
لبٌة القانونٌة. عند الحصول على المشورة المهنٌة وٌتم تقدٌر مبلػ الخسارة على نحو معقول، ٌقوم البنك بإجراء تعدٌالت لمحاسبة أٌة آثار س

. لم ٌتم تكوٌن أي البنكد تكون من المطالبات على مركزه المالً. فً نهاٌة السنة، كان هناك عدد من اإلجراءات القضابٌة القابمة ضد التً ق
 مخصص حٌث أشارت اإلستشارة المهنٌة بؤنه من ؼٌر المحتمل أن تنشؤ عنها أٌة خسارة جوهرٌة.

 
 المعامالت مع األطراف ذات عالقة 20ب 

 

أعماله االعتٌادٌة ٌقوم البنك بإجراء معامالت مع بعض أعضاء مجلس إدارته ومساهمٌه وإدارته العلٌا ومجلس الرقابة الشرعٌة ضمن سٌاق 
ارة والمراجع الشرعً والشركات التً ٌكون لهم فٌها مصالح هامة. تتم هذه المعامالت على أساس التعامالت التجارٌة وٌتم اعتمادها من قبل إد

 اإلدارة.البنك ومجلس 
 

 إجمالً مبالػ األرصدة واالٌرادات والمصروفات الناتجة عن األطراؾ ذات العالقة على النحو التالً:
 

 دٌسمبر 31 دٌسمبر 31  دٌسمبر 31 دٌسمبر 31

2014 2015  2015 2014 

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

دوالر أمرٌكً 
 باآلالف

 لاير عمانً 
 باآلالف

 لاير عمانً 
 باآلالؾ

     

 27.455 31.010 (السنةالقروض والسلفٌات )الرصٌد فً نهاٌة  80.545 71.312

 102.885 164.255 السنةقروض مصروفة خالل  426.636 267.234

 (106.584) (158.394) السنةقروض مسددة خالل  (411.413) (276.842)

     

 13.913 11.686 (السنةالودابع )الرصٌد فً نهاٌة  30.353 36.138

 14.425 7.793 السنةودابع مستلمة خالل  20.242 37.468

 (6.591) (10.728) السنةودابع مدفوعة خالل  (27.865) (17.119)

     

 846 875 (السنةاٌرادات فوابد )خالل  2.273 2.197

 74 39 (السنةمصروفات فوابد )خالل  101 192

     
   مكافآت اإلدارة العلٌا  

 4.323 4.279 رواتب ومزاٌا أخرى قصٌرة األجل 11.114 11.229

 206 215 مجلس اإلدارة ألعضاءاتعاب حضور جلسات ومكافآت  558 535

 50 49 أعضاء مجلس الرقابة الشرعٌة 127 130

 
 .2015خالل عام  لم ٌتم إدراج أي مخصص محدد فٌما ٌتعلق بالقروض الممنوحة ألطراؾ ذات عالقة
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 لألدوات المالٌةالقٌمة العادلة   21ب 
 

تلك التوارٌخ. ٌرى البنك أن القٌمة العادلة لألدوات المالٌة ال تختلؾ اختالفاً جوهرٌاً عن القٌمة الدفترٌة )متضمنًة الفابدة المتكبدة( فً كل من 
 .2015دٌسمبر  31ٌوضح الجدول التالً تصنٌؾ كل فبة من األصول وااللتزامات المالٌة وقٌمها العادلة كما فً 

 قروض ومدٌونٌات 2015 دٌسمبر 31فً 
محتفظ بها حتى 

 متاحة للبٌع االستحقاق
محتفظ بها 

 للمتاجرة

إجمالً القٌمة 
الدفترٌة )متضمنًة 
الفائدة المتكبدة(/ 

 العادلة

 
لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالف
     المركز المالً بٌانلاألصول وفقا 

 122.340 - - - 122.340 نقدٌة وأرصدة لدى البنك المركزي العمانً

 128.329 - - - 128.329 مستحق من بنوك وإقراضات أخرى بسوق النقد
 1.647.311 - - - 1.647.311 قروض وسلؾ 

 277.318 44.260 180.817 52.241 - استثمارات أوراق مالٌة

 12.031 -         -           -        12.031 أصول أخرى )باستثناء المدفوعات مقدماً(

 2.187.329 44.260 180.817 52.241 1.910.011 اإلجمالً

      

 لاير عمانً     

 باآلالف    المركز المالًبٌان االلتزامات وفقا ل

    مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

 

382.012 

 1.464.479     ودابع العمالء 
 14.541     التزامات أخرى 

 7.207     إلزامٌاً  سندات قابلة للتحوٌل
 18.008     شهادات إٌداع
 51.234     قروض ثانوٌة

 1.937.481     اإلجمالً
 

 

 قروض ومدٌونٌات 2014 دٌسمبر 31فً 
محتفظ بها حتى 

 متاحة للبٌع االستحقاق
بها محتفظ 

 للمتاجرة

إجمالً القٌمة 
الدفترٌة )متضمنًة 
الفائدة المتكبدة(/ 

 العادلة

 
لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالف
     المركز المالً بٌاناألصول وفقا ل

 218.684 - - - 218.684 نقدٌة وأرصدة لدى البنك المركزي العمانً

 153.562 - - - 153.562 مستحق من بنوك وإقراضات أخرى بسوق النقد
 1.423.277  - - 1.423.277 قروض وسلؾ 

 240.512 44.911 188.788 6.813 - استثمارات أوراق مالٌة

 20.496 -         -           -        20.496 أصول أخرى )باستثناء المدفوعات مقدماً(

 2.056.531 44.911 188.788 6.813 1.816.019 اإلجمالً

      

 لاير عمانً     

 باآلالف    المركز المالً بٌانااللتزامات وفقا ل

    مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

 

244.004 

 1.551.696     ودابع العمالء 
 22.583     التزامات أخرى 

 7.207     سندات قابلة للتحوٌل
 51.231     قروض ثانوٌة

 1.876.721     اإلجمالً
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 القٌمة العادلة لألدوات المالٌة )تابع(   21ب 
 

 2015 دٌسمبر 31فً 
قروض 
 ومدٌونٌات

محتفظ بها حتى 
 متاحة للبٌع االستحقاق

 محتفظ بها
 للمتاجرة

إجمالً القٌمة 
الدفترٌة )متضمنًة 
الفائدة المتكبدة(/ 

 العادلة

 
دوالر أمرٌكً 

 باآلالف
دوالر أمرٌكً 

 باآلالف
دوالر أمرٌكً 

 باآلالف
دوالر أمرٌكً 

 باآلالف
دوالر أمرٌكً 

 باآلالف
      المركز المالً بٌاناألصول وفقا ل

 317.766 - - - 317.766 نقدٌة وأرصدة لدى البنك المركزي

 333.322 - - - 333.322 مستحق من بنوك وإقراضات أخرى بسوق النقد
 4.278.731 - - - 4.278.731 قروض وسلؾ 

 720.306 114.961 469.654 135.691 - استثمارات أوراق مالٌة

 31.249 -           -          -          31.249 أصول أخرى )باستثناء المدفوعات مقدماً(

 5.681.374 114.961 469.654 135.691 4.961.068 اإلجمالً

      

      

    المركز المالً بٌانااللتزامات وفقا ل

دوالر أمرٌكً  
 باآلالف

    مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

 

992.239 

 3.803.842     ودابع العمالء 
 37.769     التزامات أخرى 

 18.719     إلزامٌاً  سندات قابلة للتحوٌل
 46.774     شهادات إٌداع 
 133.075     قروض ثانوٌة

 5.032.418     اإلجمالً
 

 

 2014 دٌسمبر 31فً 
قروض 
 ومدٌونٌات

محتفظ بها حتى 
 متاحة للبٌع االستحقاق

 محتفظ بها
 للمتاجرة

إجمالً القٌمة 
الدفترٌة )متضمنًة 
الفائدة المتكبدة(/ 

 العادلة

 
دوالر أمرٌكً 

 باآلالف
دوالر أمرٌكً 

 باآلالف
دوالر أمرٌكً 

 باآلالف
أمرٌكً دوالر 

 باآلالف
دوالر أمرٌكً 

 باآلالف
      المركز المالًبٌان األصول وفقا ل

 568.010 - - - 568.010 نقدٌة وأرصدة لدى البنك المركزي

 398.863 - - - 398.863 مستحق من بنوك وإقراضات أخرى بسوق النقد
 3.696.824 - - - 3.696.824 قروض وسلؾ 

 624.706 116.652 490.358 17.696 - استثمارات أوراق مالٌة

 53.236 -           -          -          53.236 أصول أخرى )باستثناء المدفوعات مقدماً(

 5.341.639 116.652 490.358  17.696 4.716.933 اإلجمالً

      

      

    المركز المالً بٌانااللتزامات وفقا ل

دوالر أمرٌكً  
 باآلالف

    لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقدمستحق 

 

633.777 

 4.030.379     ودابع العمالء 
 58.657     التزامات أخرى 

 18.720     سندات قابلة للتحوٌل
 133.070     قروض ثانوٌة

 4.874.603     اإلجمالً
 
 



                                  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً   
 

 64من  33صفحة  

 القٌمة العادلة لألدوات المالٌة )تابع(  21ب 
 

 تقدٌر القٌم العادلة
 

 ما ٌلً الطرق واالفتراضات الربٌسٌة المستخدمة فً تقدٌر القٌم العادلة لألصول وااللتزامات. ٌلخص
 

 قروض وسلف
 

داد تم حساب القٌمة العادلة باالستناد إلى التدفقات النقدٌة المخصومة لألصل والفوابد المستقبلٌة المتوقعة المخصومة. ٌتم افتراض حدوث س
عاقدٌة، حٌثما ٌنطبق. بالنسبة للقروض التً لٌس لها فترات سداد محددة أو تلك التً تخضع لمخاطر الدفعات القروض فً توارٌخ السداد الت

تعدٌلها المقدمة ٌتم تقدٌر السداد على أساس الخبرة فً الفترات السابقة عندما كانت معدالت الفابدة بمستوٌات مماثلة للمستوٌات الحالٌة، بعد 
فابدة. ٌتم تقدٌر التدفقات النقدٌة المستقبلٌة المتوقعة بوضع مخاطر االبتمان وأي مإشر على االنخفاض فً القٌمة بؤي فروق فً منظور معدل ال

فً االعتبار. ٌتم تقدٌر التدفقات النقدٌة المستقبلٌة المتوقعة ألي تصنٌفات قروض  متجانسة على أساس المحفظة وٌتم خصمها بالمعدالت 
ماثلة للمقترضٌن الجدد ذوي مالمح االبتمان المماثلة. تعكس القٌم العادلة المقدرة للقروض التؽٌرات فً مركز الحالٌة المقدمة للقروض الم

 االبتمان منذ تارٌخ تقدٌم القروض كما تعكس التؽٌرات فً معدالت الفابدة فً حالة القروض ذات معدالت الفابدة الثابتة.
 

 وات المالٌة المشتقةاالستثمارات المدرجة بالتكلفة المهلكة واألد
 

وق تستند القٌمة العادلة على األسعار المدرجة بالسوق فً تارٌخ التقرٌر بدون أي خصم لتكالٌؾ المعاملة. فً حالة عدم وجود سعر مدرج بالس
 ٌتم تقدٌر القٌمة العادلة باستخدام أسالٌب التدفقات النقدٌة المخصومة وأٌة طرق أخرى للتقٌٌم. 

 
لٌب التدفقات النقدٌة المخصومة تستند التدفقات النقدٌة المستقبلٌة على أفضل تقدٌرات اإلدارة ومعدل الخصم هو معدل ٌتعلق عند استخدام أسا

 بالسوق بالنسبة لألداة المالٌة المماثلة فً تارٌخ التقرٌر.
 

 الودائع البنكٌة وودائع العمالء 
 

ند الطلب بالنسبة للودابع تحت الطلب والودابع التً لٌس لها فترات استحقاق معلومة، ٌتم اعتبار أن القٌمة العادلة هً المبلػ المستحق السداد ع
ت النقدٌة فً تارٌخ التقرٌر. تستند القٌمة العادلة المقدرة للودابع ذات فترات االستحقاق الثابتة، بما فً ذلك شهادات اإلٌداع، على التدفقا
األجل مع  المخصومة باستخدام معدالت الفابدة المعروضة حالٌاً للودابع ذات فترات االستحقاق الباقٌة المماثلة. ال ٌتم أخذ قٌمة العالقات طوٌلة

 المودعٌن فً االعتبار عند تقدٌر القٌم العادلة. 
 

 أدوات مالٌة أخرى داخل المٌزانٌة العمومٌة
 

 كافة األدوات المالٌة األخرى داخل المٌزانٌة العمومٌة مقاربة لقٌمها الدفترٌة.   تعتبر القٌم العادلة ل
 

 أدوات مالٌة خارج المٌزانٌة العمومٌة
 

االبتمان ال ٌتم إجراء تسوٌات للقٌمة العادلة لألدوات المالٌة خارج المٌزانٌة العمومٌة المتعلقة باالبتمان، والتً تتضمن االرتباطات لتقدٌم 
ة تمادات المستندٌة وخطابات الضمانات سارٌة المفعول ألن االٌرادات المستقبلٌة المرتبطة بها تعكس جوهرٌاً األتعاب والعموالت التعاقدٌواالع

 المحُملة بالفعل فً تارٌخ التقرٌر التفاقٌات ذات ابتمان واستحقاق مماثلٌن.
 

لسوق. تم إدراج تعدٌالت القٌم السوقٌة لتلك العقود فً القٌم الدفترٌة لألصول ٌتم تقٌٌم عقود صرؾ العمالت األجنبٌة استناداً إلى أسعار ا
 وااللتزامات األخرى. 

 
 تقٌٌم األدوات المالٌة

 
 :ٌقٌس البنك القٌم العادلة باستخدام التسلسل الهرمً التالً للقٌمة العادلة التً تعكس أهمٌة هذه المدخالت المستخدمة فً وضع القٌاسات

 
 : أسعار مدرجة )ؼٌر معدلة( فً األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات المتشابهة.1المستوى 

 
والتً ٌمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام بشكل مباشر )مثل  1: المدخالت بخالؾ األسعار المدرجة المضمنة فً المستوى 2المستوى 

 األسعار( أو ؼٌر مباشر )مثل مشتق من األسعار(.
 

 خالت لألصل أو االلتزام التً ال ترتكز على بٌانات سوقٌة ٌمكن مالحظتها )مثل مدخالت ال ٌمكن مالحظتها(.: المد3المستوى 
 



                                  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
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 64من  34صفحة  

 القٌمة العادلة لألدوات المالٌة )تابع(   21ب 
 

 ٌوضح الجدول التالً تصنٌؾ األدوات المالٌة بالقٌمة العادلة فً نهاٌة فترة التقرٌر:
 

2015دٌسمبر  31  2014دٌسمبر  31   
 استثمارات أوراق 

 مالٌة
 

 أدوات مشتقة
 

 المجموع
استثمارات أوراق 

 مالٌة
 

 أدوات مشتقة
 

 المجموع
 لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً  لاير عمانً باآلالف

 باآلالؾ
لاير عمانً 

 باآلالؾ
لاير عمانً 

 باآلالؾ
       

 19.306 - 19.306 73.191 - 73.191 1المستوى 
 214.421 28 214.393 150.651 121 150.530 2المستوى 
 -                 -              -                 1.356         -             1.356        3المستوى 

    225.077        121     225.198     233.699           28      233.727 

       

2015دٌسمبر  31  2014دٌسمبر  31   
استثمارات أوراق  

 مالٌة
 

 أدوات مشتقة
 

 المجموع
استثمارات أوراق 

 مالٌة
 

 أدوات مشتقة
 

 المجموع
دوالر أمرٌكً  

 باآلالف
دوالر أمرٌكً 

 باآلالف
دوالر أمرٌكً 

 باآلالف
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
       

 50.145 - 50.145 190.106 - 190.106 1المستوى 
 556.939 73 556.866 391.301 314 390.987 2المستوى 
 -                -              -              3.522        -             3.522        3المستوى 

    584.615        314    584.929 607.011           73     607.084 

       
 

. تعتقد اإلدارة بؤن القٌمة العادلة التكلفةقٌمة ب تسجٌلها تم 3 مستوىالعمانً تحت  لاير 1.356.095للبٌع بقٌمة  متاحةال ستثماراتاأل: مالحظة
 .مدرج ؽٌرالال ٌمكن قٌاسها بشكل موثوق به لهذا االستثمار 

 
 األدوات المالٌة المشتقة  22ب 
 

ٌرتبط البنك بالعدٌد من أنواع المعامالت التً تتضمن أدوات مالٌة مشتقة. األداة المالٌة المشتقة هً عقد مالً بٌن فً إطار النشاط االعتٌادي 
ت طرفٌن تعتمد فٌه المدفوعات على التحركات فً سعر واحد أو أكثر من األدوات المالٌة أو المعدل االستداللً أو المإشر. تدرج هذه األدوا

لة. القٌمة العادلة لألداة المشتقة هً ما ٌساوي الربح أو الخسارة ؼٌر المدرجٌن من المقارنة مع السوق بالنسبة لألداة المشتقة بالقٌمة العاد
ل. تم المشتقة باستخدام األسعار السابدة بالسوق أو أسالٌب التسعٌر الداخلٌة.  تدرج األرباح أو الخسابر ؼٌر المحققة فً قابمة الدخل الشام

 لمالٌة المشتقة المستخدمة من جانب البنك أدناه:وصؾ األدوات ا
 

 أنواع األدوات المالٌة المشتقة 1-22ب 
 

 العقود اآلجلة هً اتفاقٌات تعاقدٌة إما لشراء أو لبٌع عملة أو سلعة أو أداة مالٌة بسعر محدد فً تارٌخ محدد فً المستقبل.
 

فابدة أو فروق صرؾ العمالت األجنبٌة استناداً إلى مبلػ تقدٌري محدد. بالنسبة لعقود عقود المقاٌضة هً اتفاقٌات تعاقدٌة بٌن طرفٌن لمقاٌضة ال
 دة.   مقاٌضة معدالت الفابدة تتبادل األطراؾ المتقابلة فً العادة معدالت الفابدة الثابتة والمتؽٌرة استناداً إلى قٌمة تقدٌرٌة بعملة واح

 
االلتزام إما فً شراء أو بٌع مقدار معٌن من السلع أو العمالت األجنبٌة أو األداة المالٌة بسعر محدد  الخٌارات هً اتفاقٌات تعاقدٌة تنقل الحق ولٌس

 إما فً تارٌخ مستقبلً محدد أو فً أي وقت خالل فترة زمنٌة محددة.  
 

 المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة ألغراض التغطٌة 2-22ب 
 

كجزء من إدارة أصوله والتزاماته ٌقوم البنك باستخدام األدوات المالٌة المشتقة فً أؼراض التؽطٌة بؽرض تخفٌض تعرضه لمخاطر العمالت 
 ومعدالت الفابدة. تحقق تلك التؽطٌة أدوات مالٌة محددة ومعامالت متوقعة إضافة إلى التؽطٌة االستراتٌجٌة ضد جمٌع مخاطر قابمة المركز

 .  المالً
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 المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة ألغراض التغطٌة )تابع( 2-22ب 

 

ٌستخدم البنك عقود صرؾ العمالت األجنبٌة اآلجلة للتؽطٌة مقابل مخاطر عملة محددة. كما ٌستخدم البنك عقود صرؾ العمالت األجنبٌة 

 ضع المفتوح المحددة من البنك المركزي الُعمانً. اآلجلة لتؽطٌة ضد مخاطر مجموعة من العمالت للحفاظ على نسبة صافً حد الو
 

تؽطٌة استراتٌجٌة عن طرٌق رصد إعادة تسعٌر األصول وااللتزامات المالٌة والدخول فً بالنسبة لمخاطر معدالت الفابدة ٌتم القٌام بإجراء 
ال تإهل للمحاسبة الخاصة عن التؽطٌة تتم جٌة أن التؽطٌة االستراتٌمقاٌضة معدالت فابدة لتؽطٌة حصة من مخاطر معدالت الفابدة. وحٌث 

 المحاسبة عن األدوات المالٌة المشتقة ذات الصلة على أنها أدوات للمتاجرة. 
 

دل المرجعً ٌوضح الجدول التالً القٌم الفرضٌة لألدوات المالٌة المشتقة كما فً تارٌخ التقرٌر والتً تعادل القٌم األساسٌة لألداة المشتقة والمع
 لمإشر وهو األساس الذي ٌتم بموجبه قٌاس التؽٌرات فً قٌمة المشتقات.أو ا

 المبالغ التقدٌرٌة حسب الفترة واالستحقاق  

 سنوات 5-1 شهرا 12-3 أشهر 3خالل  المبالغ التقدٌرٌة 2015دٌسمبر  31كما فً 

لاير عمانً  
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

     

 71.225 90.469 249.111 410.805 عقود شراء آجل لعمالت أجنبٌة

  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

 73.080 90.109 249.357 412.546 عقود بٌع آجل لعمالت أجنبٌة

  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

     

دوالر أمرٌكً  
 باآلالف

دوالر أمرٌكً 
 باآلالف

دوالر أمرٌكً 
 باآلالف

دوالر أمرٌكً 
 باآلالف

     

 185.000 234.984 647.042 1.067.026 عقود شراء آجل لعمالت أجنبٌة

 ══════ ═════ ═════ ═════ 

 189.818 234.049 649.681 1.071.548 عقود بٌع آجل لعمالت أجنبٌة

 ══════ ═════ ═════ ═════ 

 
 

الفترة واالستحقاقالمبالغ التقدٌرٌة حسب     

 سنوات 5-1 شهرا 12-3 أشهر 3خالل  المبالغ التقدٌرٌة 2014دٌسمبر  31كما فً 

لاير عمانً  
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

     

 - 112.021 211.145 323.166 عقود شراء آجل لعمالت أجنبٌة

  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

 - 109.608 211.120 320.728 عقود بٌع آجل لعمالت أجنبٌة

  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

     

دوالر أمرٌكً  
 باآلالف

دوالر أمرٌكً 
 باآلالف

دوالر أمرٌكً 
 باآلالف

دوالر أمرٌكً 
 باآلالف

     

 - 290.964 548.429 839.392 عقود شراء آجل لعمالت أجنبٌة

 ══════ ═════ ═════ ═════ 

 - 284.696 548.364 833.060 عقود بٌع آجل لعمالت أجنبٌة

 ═════ ═════ ═════ ═════ 

 
 بلؽتسالبة قٌمة عادلة ب وتلكألؾ لاير عمانً  599 موجبة بمقدارعادلة قٌمة ب المفتوحة عقود الصرؾ اآلجلة، كانت 2015دٌسمبر  31كما فً 

 ( على التوالً.10إٌضاح ب ) أخرى وإلتزامات( 7إٌضاح ب فً أصول أخرى ) إدراجهاألؾ لاير عمانً وٌتم  479
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 64من  36صفحة  

 توزٌعات األرباح المقترحة 23ب 
 

بٌسات لكل سهم بمبلػ  5، أي ما ٌعادل من رأس المال% 5رح مجلس اإلدارة توزٌع أرباح نقدٌة بنسبة ـ، اقت2015بالنسبة لعام 
 14.414.400سهم بمبلػ  100سهم لكل أ 10، أي ما ٌعادل من رأس المال %10لاير عمانً و توزٌع أسهم مجانٌة بنسبة  7.207.200

لاير عمانً وتوزٌع  4.576.000بٌسة للسهم الواحد بمبلػ  4رأس المال ما ٌعادل  من% 4توزٌع أرباح نقدٌة بنسبة  - 2014)لاير عمانً 
. إن مقترح توزٌع األرباح (لاير عمانً 6.864.000بمبلػ  سهم 100أسهم لكل  6أي ما ٌعادل  المال% من رأس 6بنسبة  مجانٌة أسهم

 النقدٌة خاضع للموافقة الرسمٌة من قبل المساهمٌن فً الجمعٌة العامة العادٌة السنوٌة.

 
 إٌرادات الفوائد 1ج

 

 
 دٌسمبر 31

2014 

 
 دٌسمبر 31

2015 

  
 دٌسمبر 31

2015 

 
 دٌسمبر 31

2014 
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
دوالر أمرٌكً 

 باآلالف
 لاير عمانً  

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالؾ
     

 68.783 71.107 قروض وسلؾ للعمالء 184.693 178.657

 3.017 1.061 مستحق من بنوك واٌداعات أخرى بسوق النقد 2.756 7.836
 1.397 2.999 استثمارات أوراق مالٌة 7.790 3.629

───── ─────  ───── ───── 

190.122 195.239  75.167 73.197 

═════ ═════  ═════ ═════ 

 
 مصروفات الفوائد 2ج

 

 دٌسمبر 31
2014 

 دٌسمبر 31
2015 

 دٌسمبر 31 
2015 

 دٌسمبر 31
2014 

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

دوالر أمرٌكً 
 باآلالف

 لاير عمانً 
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالؾ

     
 19.151 18.082 ودابع العمالء 46.966 49.742

 3.250 3.250 دٌون ثانوٌة 8.442 8.442
 2.882 3.667 مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد 9.525 7.486

 322 322 سندات قابلة للتحوٌل إلزامٌاً  836 836
  ─────    ─────     ─────    ─────  

66.506 65.769  25.321 25.605 

═════ ═════  ═════ ═════ 

 
 إٌرادات التشغٌل األخرى 3ج
 

 دٌسمبر 31
2014 

 دٌسمبر 31
2015 

 دٌسمبر 31 
2015 

 دٌسمبر 31
2014 

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

دوالر أمرٌكً 
 باآلالف

 لاير عمانً 
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالؾ

     
 13.178 13.946 أتعاب وعموالت  36.223 34.228

 2.211 2.696 صافً أرباح من التعامالت بعمالت أجنبٌة 7.003 5.743
 1.683 1.532 إٌرادات توزٌعات نقدٌة 3.979 4.371

(21) (8) 3 )خسابر(/ أرباح من بٌع أصول ثابتة 8   
 68 84 استرداد دٌون معدومة مشطوبة سابقا 218 177

1.530 (91)  
صافً األرباح من استثمارات األوراق المالٌة 

(35) بها للمتاجرةالمحتفظ   589 

8.616 1.584 
صافً األرباح المحققة من استثمارات األوراق 

 3.317 610 المالٌة المتاحة للبٌع
  ─────    ─────     ─────    ─────  

54.644 48.924  18.836 21.038 

═════ ═════  ═════ ═════ 

 
 
 
 
 
 
 



                                  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً   
 

 64من  37صفحة  

 مصروفات التشغٌل األخرى 4ج
 دٌسمبر 31

2014 
 دٌسمبر 31

2015 
 دٌسمبر 31 

2015 
 دٌسمبر 31

2014 
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
دوالر أمرٌكً 

 باآلالف
لاير عمانً  

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالؾ
     

 7.989 8.314 تكالٌؾ تشؽٌل وإدارة 21.596 20.751
 2.152 2.262 تكالٌؾ التؤسٌس 5.875 5.590

 206 213 * أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة 553 535
 50 49 مكافآت وأتعاب حضور جلسات ألعضاء مجلس الرقابة الشرعٌة  127 130

  ─────    ─────     ─────    ─────  
27.006 28.151  10.838 10.397 

════ ═════  ═════ ═════ 

 مدفوعة خالل السنة الحالٌة.لاير عمانً( للسنة السابقة  150.700: 2014لاير عمانً ) 144.800مكافآت بمقدار * متضمنًة 

 مخصص إنخفاض قٌمة على أساس المحفظة 5ج 
 دٌسمبر 31

2014 
 دٌسمبر 31

2015  
 دٌسمبر 31

2015 
 دٌسمبر 31

2014 
دوالر أمرٌكً 

 باآلالف
دوالر أمرٌكً 

  باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالف

   )مفرج( خالل السنة:  مخصصصافً   

 2.226 2.269 على قروض وسلؾ  - 5.893 5.782

 (99) (114) إقراض لبنوك - (295) (257)
 ──────  ──────    ──────   ────── 

5.525 5.598  2.155 2.127 
══════ ══════    ══════   ══════ 

 

 ضرٌبة الدخل  6ج 
 الدخل الشامل بٌانمدرج فً     ( أ

 دٌسمبر 31
2014 

 دٌسمبر 31
2015  

 دٌسمبر 31
2015 

 دٌسمبر 31
2014 

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

دوالر أمرٌكً 
  باآلالف

 لاير عمانً 
 باآلالف

 لاير عمانً 
 باآلالؾ

   مصروفات الضرٌبة   

 3.451 3.986 الضرٌبة الجارٌة 10.353 8.964

(356) (137) - تعدٌالت الفترة السابقة -   

 7 12 مصروؾ ضرٌبة مإجلة  31 18
 ──────  ──────    ──────    ──────  

 3.321 3.998 مجموع المصروفات الضرٌبٌة 10.384 8.626
══════ ══════    ══════    ══════  

% على الدخل الخاضع للضرٌبة بما ٌزٌد عن 12ٌخضع البنك لضرٌبة الدخل للعام حسب متطلبات قانون ضرٌبة الدخل على الشركات فً السلطنة بمعدل 
 لاير ُعمانً. 30.000

 

   التسوٌةب( 

 دٌسمبر 31
2014 

 دٌسمبر 31
2015 

 دٌسمبر 31 
2015 

 دٌسمبر 31
2014 

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

دوالر أمرٌكً 
  باآلالف

 لاير عمانً 
 باآلالف

 لاير عمانً 
 باآلالؾ

 33.199 31.744 صافً الربح قبل الضرٌبة للعام 82.452 86.231

══════ ══════    ══════    ══════  

 3.980 3.809 ضرٌبة الدخل وفق المعدالت المذكورة أعاله 9.894 10.338

   أثر ضرٌبة لـ:  

 - 295 ؼٌر قابلة للخصم / خسابر مصروفات 766 -

(1.356)  (395) (152) الدخل المعفى من الضرٌبة   (522)  

(356) (137) - تعدٌالت الفترة السابقة -   

 - 46 الضرٌبةاألثر من الزٌادة فً معدل  119 -
────── ──────    ──────    ──────  

 3.321 3.998 مصروؾ ضرٌبة الدخل 10.384 8.626

══════ ══════    ══════   ═══════ 



                                  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً   
 

 64من  38صفحة  

 )تابع(ضرٌبة الدخل  6ج 

 
 

   ج( )التزامات(/ أصول الضرائب المإجلة

 دٌسمبر 31 دٌسمبر 31  دٌسمبر 31 دٌسمبر 31

2014 2015  2015 2014 

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

دوالر أمرٌكً 
  باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالؾ

(559)  (589) (227) على بنود الدخل الشامل   (215)  

 192 433 على بنود الدخل الشامل اآلخر 1.125 499
────── ──────   ──────   ──────  

(60)  536  206 (23)  

══════ ══════  ══════ ══════ 
 

 الربط الضرٌبً د( 
 

ولم ٌتم اإلتفاق بعد مع األمانة العامة للضرابب فً وزارة المالٌة على الربط  2013إلى  2007للبنك عن السنوات من  ةط الضرٌبٌوتم اإلنتهاء من الرب
لمركز المالً للبنك للن تكون جوهرٌة  المفتوحةبسنوات الضرٌبة . وٌرى البنك أن أٌة ضرابب إضافٌة، إن وجدت، والمتعلقة 2014لسنة الضرٌبً للبنك 

 .2015دٌسمبر  31كما فً 
 
 حركة مخصص الضرٌبة الجارٌة  (هـ
 

 
 دٌسمبر 31

2014 

 
 دٌسمبر 31

2015  

 
 دٌسمبر 31

2015 
 دٌسمبر 31

2014 

 دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ

 دوالر أمرٌكً 

  باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالؾ

     

 3.364 3.453 ٌناٌر  1الرصٌد كما فً  8.969 8.738

 3.451 3.986 المحمل خالل العام  10.354 8.964

 (3.225) (3.451) مدفوع خالل العام (8.964) (8.377)

(356) - 

عند االنتهاء من  بالزٌادةمحمل العكس 
 (137) - الربط 

─────── ───────    ───────   ─────── 

 3.453 3.988 دٌسمبر 31الرصٌد كما فً     10.359 8.969

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

 ضرٌبٌة مإجلة  أصول )التزامات( الحركة فً و( 
 

 
 دٌسمبر 31

2014 

 
 دٌسمبر 31

2015  

 
 دٌسمبر 31

2015 
 دٌسمبر 31

2014 

 دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ

 دوالر أمرٌكً 

  باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالؾ

     

(185)  (60) (23) ٌناٌر  1الرصٌد كما فً    (71)  

(18)  (31) (12) المحمل خالل العام       (7)  

 55 241 عكس من محرر بٌع استثمارات متاحة للبٌع    627 143

─────── ───────  ─────── ─────── 

(60) (23) 206 دٌسمبر 31الرصٌد كما فً     536   

 ═══════  ═══════  ═══════ ══════ 
 



                                  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً   
 

 64من  39صفحة  

 العائد األساسً والمعدل للسهم الواحد 7ج 
 

 ٌتم احتساب العابد للسهم بقسمة صافً الربح للسنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القابمة خالل العام. 
 

 
 دٌسمبر 31

2014 

 
 دٌسمبر 31

2015  

 
 دٌسمبر 31

2015 
 دٌسمبر 31

2014 

 دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ

 دوالر أمرٌكً 

  باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالؾ

     

 29.878 27.746 صافً ربح السنة 72.068 77.605

─────── ───────   ───────  ─────── 

1.226.039 1.371.213 
بٌسة  100المتوسط المرجح لعدد األسهم بقٌمة 

 1.226.039 1.371.213 للسهم الواحد القابمة خالل الفترة )باأللؾ(  

─────── ───────   ───────  ─────── 

 24.370 20.235 العابد األساسً للسهم الواحد للعام )بالبٌسة( - -

    ═══════  ═══════ 

 - - للسهم الواحد للعام )بالسنت(العابد األساسً  5.26 6.33

═══════ ═══════    
 

رٌبة( للفترة ٌحتسب العابد المعدل للسهم بقسمة الربح المنسوب للمساهمٌٌن العادٌٌن )بعد تسوٌة الفوابد على السندات القابلة للتحوٌل، بعد خصم الض
   مصدرة على تحوٌل السندات القابلة للتحوٌل. على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادٌة متضمنًة أسهم معدلة محتملة

 
 

 دٌسمبر 31

2014 

 
 دٌسمبر 31

2015  
 دٌسمبر 31

2015 
 دٌسمبر 31

2014 

 دوالر أمرٌكً

 باآلالؾ

 دوالر أمرٌكً

  باآلالف
 لاير عمانً

 باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالؾ

     

 29.878 27.746 صافً ربح السنة 72.068 77.605

735 735 
 فوابد على سندات قابلة للتحوٌل، بعد خصم 

 283 283 الضرابب

─────── ───────   ─────── ─────── 

78.340 72.803  28.029 30.161 

═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 
 

1.267.131 

 
 

1.425.794 

 المتوسط المرجح لعدد األسهم بقٌمة 

 بٌسة للسهم الواحد القابمة خالل العام 100

 1.267.131 1.425.794 )باأللؾ(

─────── ───────   ───────  ─────── 
- 
 

 
- 

 العابد المعدل للسهم الواحد للعام

 23.803 19.658 بالبٌسة()

   ═══════ ═══════ 

6.18 5.11 

 العابد المعدل للسهم الواحد للعام

 - - )بالسنت(

═══════ ═══════    
 

 التموٌل اإلسالمً وأنشطة اإلستثمارصافً اإلٌرادات من  8ج 

 
لاير عمانً( من التموٌل اإلسالمً / أنشطة  1.985.000: 2014) لاير عمانً 2.681.000حقق البنك خالل السنة إٌرادات بمقدار 
 لاير عمانً( إلى المودعٌن. 296.000: 2014) لاير عمانً 453.000اإلستثمار، وقام البنك بتوزٌع مبلػ وقدره 



                                  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً   
 

 64من  40صفحة  

 إدارة المخاطر المالٌة   د
 

دامه ألدواته الهدؾ األساسً لنظام إدارة المخاطر هو حماٌة رأسمال البنك وموارده المالٌة من مختلؾ المخاطر. ٌتعرض البنك للمخاطر التالٌة من استخ
 المالٌة:

 
 مخاطر االبتمان 
 مخاطر السٌولة 
 مخاطر السوق 
 المخاطر التشؽٌلٌة 
 

المسإولٌة الكلٌة عن وضع ومراقبة إطار عمل إدارة المخاطر بالبنك. قام المجلس بتكوٌن لجنة األصول وااللتزامات ولجنة تقع على مجلس اإلدارة 
دورٌة االبتمان والمخاطر وهما مسإولتان عن وضع ورصد سٌاسات إدارة المخاطر بالبنك فً مجاالتهما المحددة. تقدم لجنة إدارة المخاطر تقارٌر 

 علق بجوانب مختلفة للمخاطر والحركة فً مخاطر البنك.للمجلس فٌما ٌت
 

عملٌة، تركز سٌاسات إدارة المخاطر بالبنك على تحدٌد مخاطر االبتمان وقٌاسها ورصدها وتخفٌفها بؽض النظر عن مظاهرها المختلفة. وخالل هذه ال
ارة العالقة بالعمالء ولتلبٌة مثل هذه المتطلبات البد من إنشاء ٌدرك البنك أن حركٌة السوق قد تتطلب قرارت تنحرؾ فً بعض الحاالت عن مبادئ إد

 مستوى ضبٌل وضروري من المرونة فً سٌاق االبتمان بالبنك باإلضافة إلى حماٌة/ورقابة مالبمة وكافٌة.
 

ار عمل إدارة المخاطر فٌما ٌتعلق لجنة التدقٌق بالبنك مسإولة عن رصد االلتزام بسٌاسات وإجراءات إدارة المخاطر بالبنك وعن مراجعة كفاٌة إط
راجعات دورٌة بالمخاطر التً ٌواجهها البنك. تتم مساعدة لجنة التدقٌق فً أداء هذه الوظابؾ بواسطة التدقٌق الداخلً. ٌقوم التدقٌق الداخلً بؤداء م

 التدقٌق. ومراجعات ؼٌر دورٌة لرقابات وإجراءات إدارة المخاطر وٌتم تقدٌم تقرٌر عن نتابجها إلى لجنة
 

العمومٌة  هناك لجان فرعٌة على مستوى اإلدارة إلدارة المخاطر فً األعمال. تعد لجنة األصول وااللتزامات مسإولة عن إدارة المخاطر فً المٌزانٌة
اإلرشادات لإلدارة من قبل لجنة األصول الناشبة عن إدارة السٌولة وإدارة معدالت الفابدة باالضافة إلى مضمون المخاطر المتخذة من قبل البنك. ٌتم تقدٌم 

بل لجنة وااللتزامات حول إدارة هذه المخاطر وٌتم إعالن اتجاه المخاطر من خالل عدة حدود ومعدالت وؼطاءات. ٌتم إدارة المخاطر التشؽٌلٌة من ق
ابرة المخاطر وااللتزام والتدقٌق لفحص أحداث جوهرٌة المخاطر التشؽٌلٌة بمستوى اإلدارة. تم تشكٌل لجنة المخاطر والرقابة والتً تتالؾ من ربٌس د
 مختلفة للمخاطر التً ظهرت واعتمدت على نقاط الضعؾ واقتراح تحسٌنات فً الرقابة، إن لزم.

 
 تم تكوٌن لجنة أصول والتزامات منفصلة لمراقبة أداء األصول لخدمات الصٌرفة اإلسالمٌة. 

 
 مخاطر االئتمان 1د
 

مخاطر الخسارة المالٌة التً ٌتعرض لها البنك فً حالة عجز العمٌل أو الطرؾ المقابل فً األداة المالٌة عن الوفاء بالتزاماته مخاطر االبتمان هً 
دٌن أو التعاقدٌة وهً تمثل بصفة أساسٌة تخلؾ أي طرؾ مقابل عن سداد أصل القرض و/أو التزامات الفوابد بما ٌتفق مع البرنامج الزمنً لسداد ال

 لعقد. شروط ا
 
 إدارة مخاطر االئتمان  1-1د
 

قسمً قام مجلس اإلدارة بتفوٌض مسإولٌة رصد مخاطر االبتمان للجنة إدارة المخاطرالتابعة له وهً مسإولة عن التعامل مع كافة أوجه المخاطر ل
 المخاطر. وسٌتم إدارة مخاطر االبتمان كما ٌلً:الصٌرفة التقلٌدٌة واإلسالمٌة. ولدى البنك ربٌس مخاطر ٌرأس إدارة المخاطر وٌقرر للجنة إدارة 

 
  إلنشاء المخاطر لٌكون ضمن سٌاسة مخاطر البنك المعتمدة. -ضمن التوجٌهات التنظٌمٌة -وضع حدود المخاطر 
 ض االبتمان تدار مخاطر االبتمان فً المإسسة وتراقب من خالل عملٌة تقٌٌم ابتمان زمنً والتً تتضمن مراجعة مخاطر ابتمان مستقلة لعرو

للشركات ومن خالل سٌاسة منتجات البٌع بالتجزبة المعتمدة من قبل المجلس ونموذج اإلقراض. تتم مراجعة االستثناءات من قبل قسم مخاطر 
 االبتمان.

 رقابة مستمرة لمخاطر االبتمان المنفصلة فً محفظة "الشركة" و "الشركات المنبثقة" باإلضافة إلى محفظة ابتمان التجزبة من خالل مجموعة 
 لدرجات المحافظ وتتبع حركة الدرجات.  للجنة إدارة المخاطر لدى المجلسمراجعة القروض المستقلة التابعة 

 بع عوامل مخاطر المحافظ مثل مخاطر التركٌز. قٌاس محفظة مخاطر االبتمان عبر تت 
 د البنك بالعروض المقدمة من هٌبات/أفراد تظهر أسمابهم فً قابمة البنك المركزي العمانً تحت مركز إحصابٌات االبتمان ملن ٌعت

المخاطر لوضع  البنكً. وبالرؼم من ذلك ٌتم إعتماد القروض فً حاالت خاصة فً وحدة أعمال األفراد بمبررات قوٌة وتخفٌؾ
 اعتبار لمثل هذه العروض، وٌتم فٌما بعد تحوٌلها إلى الجهات المفوض لها وفقاً لسٌاسة قروض األفراد. 

  الحد من تركٌز المخاطر لألطراؾ المقابلة والمناطق الجؽرافٌة والصناعات )للقروض والسلؾ( وبالمصدر وسٌولة السوق والدولة
 لٌة(.)بالنسبة الستثمارات األوراق الما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً   
 

 64من  41صفحة  

 إدارة المخاطر المالٌة )تابع( د 
 
 مخاطر االئتمان )تابع( 1د
 
 )تابع( إدارة مخاطر االئتمان  1-1د
 
  وضع واالحتفاظ بتصنٌؾ مخاطر البنك لتصنٌؾ المخاطر وفقاً لدرجة المخاطر 

  .للخسابر المالٌة التً ٌتم مواجهتها ولتركٌز اإلدارة على المخاطر المتكررة 
 .تقدٌم المشورة واالرشاد والمهارات الخاصة لوحدات العمل لتعزٌز أفضل الممارسات فً البنك إلدارة مخاطر االبتمان 
 

على  ٌوظؾ البنك نطاقاً من السٌاسات والممارسات لتخفٌؾ مخاطر االبتمان. ٌتبع البنك ممارسة تخفٌؾ المخاطر لتحدٌد التدفقات النقدٌة للعمل
للسلفٌات المقدمة. بعدها ٌتم فحص هذه التدفقات النقدٌة لتحدٌد االستدامة على مدار فترة تسهٌالت االبتمان ووضع آلٌة  أنه الدافع الربٌسً

مناسبة للحصول علٌها ضمن حساب العمٌل. ولتؽطٌة بعض المخاطر ؼٌر المتوقعة، والتً بسببها تخؾ التدفقات النقدٌة، ٌتم أخذ ضمانة على 
سة إضافٌة مثل العقارات أو أسهم الملكٌة.  ٌطبق البنك اإلرشادات الخاصة بمدى القدرة على قبول فبات محددة لتخفٌؾ شكل أوراق مالٌة ملمو

 مخاطر االبتمان. فبات الضمانات األساسٌة للقروض والسلؾ هً: 
 

 .الرهن على عقارات 
 .رهن على األصول وفقاً التفاقٌة المرابحة 
  اإلجارة.ملكٌة/سند األصول وفقاً لتموٌل 
 .رهن على أصول الشركات مثل المقرات والمخزون والحسابات المستحقة القبض 
 .رهن على األدوات المالٌة مثل األوراق المالٌة للدٌن والملكٌة 
  

أنواع  تتم متابعة كافة قروض وسلؾ البنك بانتظام للتؤكد من االلتزام بشروط السداد المحددة.  ٌتم تصنٌؾ هذه القروض والسلؾ إلى احد
تصنٌفات المخاطر الخمس وهً: معٌارٌة وخاصة وؼٌر معٌارٌة ومشكوك فً تحصٌلها وخسارة كما حددته نظم وتوجٌهات البنك المركزي 

 الُعمانً. وتظل مسإولٌة تحدٌد الحسابات ذات المشاكل وتصنٌفها مع الدابرة المختصة بالنشاط. 
 

 التعرض لمخاطر االئتمان 2-1د
 

 بتمان كما فً تارٌخ التقرٌر على النحو التالً:مخاطر التعرض لال

 2015  2014  

 

قروض 
 -وسلف

 اإلجمالً

مستحق من 
بنوك 

وإقراضات 
أخرى بسوق 

 النقد

 
األوراق 
المالٌة 
 للدٌون

 
 
 

مدٌونٌات 
 أخرى

 -قروض وسلؾ
 اإلجمالً

مستحق من 
بنوك 

واقراضات 
أخرى بسوق 

 النقد

 
األوراق 

 المالٌة للدٌون

 
 
 

مدٌونٌات 
 أخرى

 
لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالؾ
لاير عمانً 

 باآلالؾ
لاير عمانً 

 باآلالؾ
لاير عمانً 

 باآلالؾ
         

 20.496 209.960 153.786 1.454.762 12.031 235.855 128.439 1.683.137 القٌمة الدفترٌة
         

المبالغ التً تجاوزت 
االستحقاق ولم 
         تنخفض قٌمتها

 - - - 30.389 - - - 8.032 ٌوماً  30-إلى  1من 
 60-إلى  31من 

 - - - 9.966 - - - 8.838 ٌوماً 
 89-إلى  61من 

        -       -       - 12.372        -       -       - 5.853 ٌوماً 
 22.723 -       -       -        52.727 -       -       -        
         

المبالغ التً تجاوزت 
االستحقاق 
        -          -          - 21.935        -          -          - 20.725 قٌمتها وانخفضت

         
لم ٌتؤخر سدادها ولم 
تتعرض لالنخفاض 

 20.496 209.960 153.786 1.380.100 12.031 235.855 128.439 1.639.689 فً القٌمة

 



                                  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً   
 

 64من  42صفحة  

 إدارة المخاطر المالٌة )تابع( د 
 

 مخاطر االئتمان )تابع( 1د
 

 التعرض لمخاطر االئتمان )تابع( 2-1د
 

 2015  2014 

 
قروض وسلف 

 اإلجمالً -

مستحق من 
بنوك 

وإقراضات 
أخرى بسوق 

 النقد

األوراق 
 المالٌة
 للدٌون

 
 
 

مدٌونٌات 
 أخرى

قروض 
 -وسلؾ

 اإلجمالً

مستحق من بنوك 
واقراضات 
أخرى بسوق 

 النقد
األوراق 

 المالٌة للدٌون

 
 
 

مدٌونٌات 
 أخرى

 
دوالر أمرٌكً 

 باآلالف
دوالر أمرٌكً 

 باآلالف
دوالر أمرٌكً 

 باآلالف
دوالر أمرٌكً 

 باآلالف
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
         

 53.236 545.351 399.444 3.778.603 31.249 612.610 333.608 4.371.785 القٌمة الدفترٌة
         

المبالغ التً تجاوزت 
االستحقاق ولم 
    تنخفض قٌمتها

 

   

 

 - - - 78.932 - - - 20.862 ٌوماً  30-إلى  1من 
 60-إلى  31من 

 - - - 25.886 - - - 22.956 ٌوماً 
 89-إلى  61من 

 -         -         -           32.135 -         -                 - 15.203 ٌوماً 
 59.021 -         -         -         136.953 -         -         -         
         

المبالغ التً تجاوزت 
االستحقاق 
         -         -         - 56.974         -         -         - 53.831 قٌمتها وانخفضت

         
لم ٌتؤخر سدادها ولم 
تتعرض لالنخفاض 

 53.236 545.351 399.444 3.584.676 31.249 612.610 333.608 4.258.933 فً القٌمة

 
االبتمان األخرى لكافة األصول بالمٌزانٌة العمومٌة ٌرتكز على صافً الحد األقصى لمخاطر االبتمان قبل الضمانة المحتفظ بها أو تحسٌنات 

 المركز المالً.بٌان القٌمة النقدٌة كما أدرجت ب
 

. المبالػ المبٌنة 5مبٌنة باإلٌضاح رقم د 2الحد األقصى من مخاطر االبتمان المتعلقة بالبنود خارج المٌزانٌة العمومٌة حسب إرشادات بازل 
بدون األخذ باالعتبار أٌة ضمانة محتفظ  2014و  2015دٌسمبر  31تمثل أسوء االحتماالت من مخاطر االبتمان كما فً  5باإلٌضاح رقم د

 أٌة تحسٌنات ابتمان أخرى مرفقة.  بها أو
 
 تحلٌل تصنٌف االئتمان 3-1د
   

 2015دٌسمبر  31ٌبٌن الجدول التالً تحلٌالً لألوراق المالٌة للدٌن وسندات الخزانة والسندات األخرى المإهلة حسب تقٌٌم وكالة تصنٌؾ فً 
 استناداً إلى تصنٌفات وكالة مودٌز أو ما ٌعادلها:

2014 2015  2015 2014 
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
دوالر أمرٌكً 

  باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالؾ
     

9.813 6.494 BBB- 2.500 3.778 
21.501 21.771 BBB+ 8.382 8.278 

- 9.844 BBB 3.790 - 
 5.011 14.335 السندات ؼٌر المصنفة 37.234 13.016

 192.893 206.848 أوراق مالٌة سٌادٌة  537.267 501.021
545.351 612.610  235.855 209.960 

 
 
 
 
 
 
 



                                  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً   
 

 64من  43صفحة  

 إدارة المخاطر المالٌة )تابع( د 
 
 مخاطر االئتمان )تابع( 1د
 
 تحلٌل تصنٌف االئتمان )تابع( 3-1د
 

 ٌبٌن الجدول التالً إجمالً اإلٌداعات المحتفظ بها لدى أطراؾ مقابلة بتارٌخ التقرٌر: 
 

2014 2015  2015 2014 
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
دوالر أمرٌكً 

  باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالؾ
      

16.213 54.688 Aaa  إلىAa3 21.055 6.242 
68.514 3.385 A1  إلىA3 1.303 26.378 

137.218 229.891 Baa1  إلىBaa3 88.508 52.829 
140.387 20.369 Ba1  إلىBa3 7.842 54.049 

112 114 B1  إلىCaa 44 43 
 14.245 9.687 ؼٌر مصنؾ 25.161 37.000

399.444 333.608  128.439 153.786 
 

 ٌجري البنك تقٌٌماً مستقالً استناداً إلى عوامل نوعٌة وكمٌة فً حالة كون بنك ما ؼٌر مصنؾ.
 
 القروض واألوراق المالٌة التً تنخفض قٌمتها 4-1د
 

القروض والضمانات التً تنخفض قٌمتها هً تلك التً ٌحدد البنك بؤنه من ؼٌر المحتمل أن ٌصبح المبلػ األصلً والفابدة المستحقة علٌه 
 ممكنة التحصٌل وفقاً للبنود التعاقدٌة التفاقٌة القرض/ الضمانات. 

 
 ما تجاوز االستحقاق ولم تنخفض قٌمته أ-4-1د
 

تجاوزت الفابدة التعاقدٌة أو المدفوعات األصلٌة لها موعد استحقاقها ولكن البنك ٌعتقد على أنه لم تنخفض قٌمتها هً القروض والضمانات التً 
 على أساس مستوى الضمان/ التؤمٌن المتوفر و/ أو مرحلة التحصٌل للمبالػ المستحقة للبنك.

 
 قروض ذات شروط معاد التفاوض علٌها ب-4-1د
 

التفاوض علٌها هً تلك القروض التً أعٌدت هٌكلتها بسبب التدهور فً المركز المالً للمقترض والتً ٌقوم القروض ذات الشروط المعاد 
دة البنك بتقدٌم تنازالت لم ٌكن بخالؾ ذلك لٌتنازل عنها. بمجرد إعادة هٌكلة القرض سٌظل هذا التصنٌؾ مستقالً عن األداء المرضً بعد إعا

 الهٌكلة.
 
 فً القٌمة  مخصصات االنخفاض ج-4-1د
 

ٌقوم البنك بوضع مخصص لحساب خسابر االنخفاض فً القٌمة والذي ٌمثل تقدٌره للخسابر المتكبدة فً محفظة قروضه. المكونات الربٌسٌة 
لهذا المخصص هً مخصصات الخسارة المحددة المتعلقة بمخاطر فردٌة هامة ومخصص خسابر مجموع القروض الذي ٌضعه البنك لألصول 

 فٌما ٌتعلق بالخسابر التً تم تكبدها ولكن لم ٌتم تحدٌدها عن تلك القروض التً تخضع لتقٌٌم فردي لالنخفاض فً القٌمة. المتجانسة
 
 سٌاسة الشطب د-4-1د
 

ٌقوم البنك بشطب رصٌد القرض/الضمان )وأٌة مخصصات ذات صلة بخسابر االنخفاض فً القٌمة( عندما ٌحدد البنك بؤن القروض/ 
قابلة للتحصٌل. ٌتم التوصل إلى هذا التحدٌد بعد دراسة معلومات مثل حدوث تؽٌرات هامة فً المركز المالً  الضمانات ؼٌر

للمقترض/المصدر بالصورة التً ٌصبح من ؼٌر الممكن للمقترض أو المصدر دفع أي التزام أو أن تكون حصٌلة الضمانة ؼٌر كافٌة السترداد 
ٌاسٌة ذات األرصدة الصؽٌرة تستند قرارات الشطب عموماً على حالة للمبالػ المتؤخرة فٌما ٌتعلق بؤحد القٌمة الكاملة. بالنسبة للقروض الق

 المنتجات. 
 



                                  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً   
 

 64من  44صفحة  

 إدارة المخاطر المالٌة )تابع( د 
 
 مخاطر االئتمان )تابع( 1د
 
 )تابع( القروض واألوراق المالٌة التً تنخفض قٌمتها 4-1د
 
 )تابع( سٌاسة الشطب د-4-1د
 

 بعد مخصصات انخفاض فً القٌمة( لألصول المنخفضة قٌمتها إفرادٌا وفقاً لتصنٌؾ المخاطر. ) تحلٌل إلجمالً وصافً المبالػ فٌما ٌلً
 2015 2014 
 قروض وسلؾ قروض وسلف 

 الصافً اإلجمالً الصافً اإلجمالً التفاصٌل

 
 لاير عمانً 

 باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالؾ
 لاير عمانً 

 باآلالؾ
     

 2.225 3.033 1.713 2.335 ؼٌر معٌارٌة
 3.983 6.616 1.933 3.942 مشكوك فٌها

 2.561 12.286 2.464 14.448 خسارة

 20.725 6.110 21.935 8.769 

     

 الصافً اإلجمالً الصافً اإلجمالً التفاصٌل

 
دوالر أمرٌكً 

 باآلالف
 دوالر أمرٌكً 

 باآلالف
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
 دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
     

 5.779 7.878 4.450 6.065 ؼٌر معٌارٌة
 10.345 17.184 5.021 10.239 مشكوك فٌها

 6.652 31.912 6.400 37.527 خسارة
 53.831 15.871 56.974 22.776 

 
 الضمانات اإلضافٌة 5-1د
 

ٌحتفظ البنك بضمانات إضافٌة مقابل القروض والسلؾ إلى العمالء فً شكل حقوق رهن على ممتلكات وضمانات مسجلة أخرى على األصول 
ا وضمانات. تستند تقدٌرات القٌم العادلة على قٌمة الضمان اإلضافً المقدرة فً وقت االقتراض وٌتم تحدٌثها مرة واحدة كل ثالث سنوات فٌم

التً ٌتم فٌها تقدٌر أن القرض بصورة منفردة قد انخفضت قٌمته. أما بالنسبة لألسهم المتداولة بسوق مسقط لألوراق المالٌة والتً عدا الحاالت 
أخذت كضمانات للقروض، فإنه ٌتم تقٌٌمها على أساس كل أسبوعٌن إال إذا كان هناك تذبذب جوهري حٌث ٌتم إجراء التقٌٌم على أساس ٌومً 

 التؽٌرات الحادة فً القٌم العادلة.  للقٌام بإدارة
 

 تقدٌر القٌمة العادلة للضمانة اإلضافٌة وتحسٌنات الضمانة األخرى المحتفظ بها مقابل القروض والسلؾ موضحة فٌما ٌلً: 
 

2014 2015  2015 2014 
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
دوالر أمرٌكً 

  باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالؾ
   مقابل ما تجاوز استحقاقه ولم تنخفض قٌمته  

 96.952 100.144 ممتلكات 260.114 251.823
 6.501 - حقوق الملكٌة - 16.886
  2.065 183 ودابع ثابتة 475  5.364

 105.518 100.327 اإلجمالً 260.589 274.073
   مقابل ما تجاوز استحقاقه وانخفضت قٌمته  

 7.296 4.171 ممتلكات 10.834 18.951
     
   مقابل ما لم ٌتجاوز استحقاقه ولم تنخفض قٌمته  

 263.544 364.257 ممتلكات 946.122 684.530
 150.945 211.139 رهن تجاري 548.413 392.065
 14.797 17.001 ودابع ثابتة 44.158 38.434
 19.668 36.627 حقوق الملكٌة 95.135 51.086

 235 5.760 سٌارات 14.961 610
  3.883 588 ضمانات 1.527 10.086

811.1.176 1.650.316  635.372 072.345 
     

835.1.469 1.921.739  739.870 886.565 



                                  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً   
 

 64من  45صفحة  

 إدارة المخاطر المالٌة )تابع( د 
 
 مخاطر االئتمان )تابع( 1د
 
 مخاطر السداد 6-1د
 

الطرؾ اآلخر عن الوفاء بالتزاماته لدفع النقد أو تقدٌم الضمانات أو األصول األخرى مخاطر السداد هً مخاطر الخسارة التً تعزى إلى عجز 
 كما هو متفق علٌه تعاقدٌاً.

 
املة هو عندما ال توجد مخاطر سداد، كما هو الحال عموماً للعملٌات التجارٌة بالعمالت األجنبٌة، فإن البدء المتزامن للدفع وتسلٌم أجزاء المع

ً ممارسة شابعة بٌن أطراؾ المتاجرة )السداد الحر(. فً مثل هذه الحاالت ٌجب تخفٌؾ مخاطر السداد عبر تنفٌذ دفع ثنابً للوصول إلى صاف
 االتفاقٌات. 

 
 التركٌزات 7-1د

 
تنشؤ التركٌزات بمخاطر االبتمان عندما ٌشترك عدد من األطراؾ المقابلة فً أنشطة عمل مشابهة أو أنشطة فً نفس المنطقة الجؽرافٌة أو 

بسبب التؽٌرات فً الظروؾ تكون لهم خصابص اقتصادٌة مشابهة ٌمكن أن تإثر على قدرتهم على الوفاء بااللتزامات التعاقدٌة بشكل مشابهة 
على  االقتصادٌة والسٌاسٌة والظروؾ األخرى. وتشٌر التركٌزات بمخاطر االبتمان إلى الحساسٌة النسبٌة ألداء البنك تجاه التطورات التً تإثر

 مجال عمل معٌن أو موقع جؽرافً معٌن.
 

ض لتجنب تركٌزات المخاطر ؼٌر المفضلة مع أفراد أو مجموعات ٌسعى البنك إلدارة تعرضه لمخاطر االبتمان من خالل تنوٌع أنشطة االقرا
 ٌتم تقدٌم فٌما ٌلً تركٌزات مخاطر اإلبتمان اإلجمالٌة:من العمالء فً موقع جؽرافً أو مجال محددٌن.  كما أنه ٌحصل على ضمانة مالبمة. 

 
 

2015 2014 
 

 -قروض وسلف 
 اإلجمالً

مستحق من بنوك 
وإقراضات أخرى 

 بسوق النقد
األوراق المالٌة 

 للدٌون
 -قروض وسلؾ 

 اإلجمالً

 مستحق من بنوك
وإقراضات أخرى 

 بسوق النقد
األوراق المالٌة 

 للدٌون

 
لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالؾ
لاير عمانً 

 باآلالؾ
لاير عمانً 

 باآلالؾ
  

  التركٌز حسب القطاع
 17.065 - 946.872 28.604 - 1.131.769 شركات
 - - 507.890 - - 551.368 األفراد
 192.895 - - 207.251 - - الدولة
          - 153.786              -          - 128.439              - بنوك

 1.683.137 128.439 235.855 1.454.762 153.786 209.960 
  

  التركٌز حسب الموقع
 51.724 59.077 1.410.018 112.236 30.096 1.683.137 الشرق األوسط

 3.208 48.072 44.744 123.619 47.091 - أوروبا
 155.028 6.727 - - 19.457 - أمٌركا الشمالٌة
 - 7.815 - - 5.799 - أمٌركا الجنوبٌة

 - - - - 8.483 - أفرٌقٌا
 - 32.084 - - 17.502 - آسٌا

           -        11              -           -        11              - أسترالٌا

 1.683.137 128.439 235.855 1.454.762 153.786 209.960 

       



                                  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً   
 

 64من  46صفحة  

 إدارة المخاطر المالٌة )تابع( د 
 
 مخاطر االئتمان )تابع( 1د
 
 التركٌزات )تابع( 7-1د
 

 
2015 2014 

 
 -قروض وسلف 

 اإلجمالً

مستحق من بنوك 
وإقراضات أخرى 

 بسوق النقد
األوراق المالٌة 

 للدٌون
 -قروض وسلؾ 

 اإلجمالً

 مستحق من بنوك
وإقراضات أخرى 

 بسوق النقد
األوراق المالٌة 

 للدٌون

 
دوالر أمرٌكً 

 باآلالف
دوالر أمرٌكً 

 باآلالف
دوالر أمرٌكً 

 باآلالف
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
  

  التركٌز حسب القطاع
 44.325 - 2.459.579 74.296 - 2.939.660 شركات
 - - 1.319.024 - - 1.432.125 األفراد
 501.026 - - 538.314 - - الدولة
            - 399.444              -            - 333.608              - بنوك

 4.371.785 333.608 612.610 3.778.603 399.444 545.351 

       
  التركٌز حسب الموقع

 134.348 153.446 3.662.384 291.522 78.171 4.371.785 الشرق األوسط
  8.332  124.862  116.219 321.088 122.314 - أوروبا

  402.671  17.473 - - 50.538 - أمٌركا الشمالٌة
 -  20.299 - - 15.062 - أمٌركا الجنوبٌة

 - - - - 22.034 - أفرٌقٌا
 -  83.335 - - 45.460 - آسٌا

             -         29               -             -         29               - أسترالٌا

 4.371.785 333.608 612.610 3.778.603  399.444   545.351  

 

للقروض والسلؾ استناداً على موقع الشركة المالكة لألصل وهو ما له عالقة كبٌرة مع موقع ٌتم قٌاس التركٌز حسب الموقع بالنسبة 
اطر المقترض. ٌتم قٌاس التركٌز حسب الموقع بالنسبة لألوراق المالٌة االستثمارٌة استناداً إلى موقع مصدر الضمانة. ٌسعى البنك إلدارة مخ

كٌزات ؼٌر المرؼوب فٌها للمخاطر لدى البنك أو لدى العمالء بعملة معٌنة. كما أنه ٌحصل االبتمان عبر تنوٌع أنشطة االقراض لتفادي التر
 تحلٌل إجمالً مخاطر البنك مع القطاعات ذات العالقة مبٌن باإلٌضاح رقم هـ.لى ضمانة، متى كان ذلك مالبماً. ع
 
 مخاطر السٌولة 2د
 

مقابلة ارتباطاته المتعلقة بالتزاماته المالٌة التً تتم تسوٌتها عن طرٌق تقدٌم نقد أو مخاطر السٌولة هً مخاطر أن ٌواجه البنك صعوبة فً 
 أصل مالً آخر.

 
 إدارة مخاطر السٌولة  1-2د
 

لول الؽرض من منهج البنك إلدارة مخاطر السٌولة هو لضمان، ما أمكن ذلك، أنه سٌكون لدٌه على الدوام سٌولة كافٌة للوفاء بالتزاماته عند ح
عد استحقاقها، تحت الظروؾ العادٌة والصعبة، بدون تكبد خسابر ؼٌر مقبولة أو المخاطرة باإلضرار بسمعة البنك. قام البنك بوضع مو

 سٌاسة/خطة الحاالت الطارىء للسٌولة موافق علٌها من قبل مجلس اإلدارة لتسهٌل إدارة السٌولة. 
 

 كثب للفجوات بٌن األصول وااللتزامات ووضع سقؾ أعلى لهذه الفجوات. ٌتم ادارة مخاطر السٌولة بالبنك عن طرٌق مراقبة عن
 

تتلقى الخزٌنة المركزٌة معلومات من وحدات النشاط األخرى بخصوص وضع السٌولة ألصولها والتزاماتها المالٌة وتفاصٌل التدفقات النقدٌة 
المركزٌة بمحفظة مكونة من أصول سابلة قصٌرة األجل مكونة بشكل  المتوقعة األخرى التً تنشؤ من النشاط المستقبلً. من ثم تحتفظ الخزٌنة

كبٌر من أوراق مالٌة استثمارٌة سابلة قصٌرة األجل وقروض وسلؾ للبنك وتسهٌالت أخرى داخلٌة لدى البنوك لضمان االحتفاظ بسٌولة كافٌة 
 ٌلتزم بلوابح البنك المركزي.داخل البنك ككل. وفً هذه العملٌة ٌجب بذل العناٌة الالزمة لضمان أن البنك 

 
 تخضع جمٌع سٌاسات وإجراءات السٌولة إلى المراجعة واالعتماد من جانب لجنة األصول وااللتزامات.



                                  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً   
 

 64من  47صفحة  

 إدارة المخاطر المالٌة )تابع( د 
 
 مخاطر السٌولة )تابع( 2د
 
 التعرض لمخاطر السٌولة 2-2د
 

العمالء ورأس المال وٌتم رصدها على أساس ٌومً بما ٌتماشى مع الخطوط معدل اإلقراض وهو معدل إجمالً القروض والسلؾ لودابع 
ة اإلرشادٌة التنظٌمٌة. داخلٌاً ٌتم وضع معدل االقراض على أساس أكثر تحفظاً مما هو مطلوب بموجب اللوابح. كما ٌقوم البنك أٌضاً بإدار

لى إجمالً األصول. لهذا الؽرض فإن صافً األصول السابلة مخاطر السٌولة لدٌه على أساس شهري برصد معدل صافً األصول السابلة إ
 ٌعتبر على أنه ٌتضمن النقد وما ٌماثل النقد، وأوراق الدٌن المصنفة استثمار والتً تتمتع بسوق نشط وبه سٌولة.

 
 على النحو التالً:  2015دٌسمبر  31كانت تفاصٌل معدل االقراض والسٌولة المقدم عنه التقرٌر كما فً 

 
 2015 2014 

 معدل االقراض 
 معدل

 السٌولة
 معدل

 اإلقراض
 معدل

 السٌولة

%82.94 22.34% 81.48% المتوسط عن العام  23.49%  

%84.64 30.52% 84.04% الحد األقصى عن العام  27.40%  

%77.99 19.63% 76.34% الحد األدنى عن العام  17.04%  
 

البنك فً تارٌخ التقرٌر استناداً إلى ترتٌبات الدفع التعاقدٌة. تم تحدٌد االستحقاقات التعاقدٌة ٌلخص الجدول أدناه ملمح استحقاق التزامات 
 لألصول وااللتزامات على أساس الفترة المتبقٌة فً تارٌخ قابمة المركز المالً إلى تارٌخ االستحقاق التعاقدي وهً ال تؤخذ فً االعتبار

 فً تارٌخ الودابع المحتفظ بها لدى البنك وتوفر األموال السابلة.االستحقاقات الفعلٌة كما هو مشار إلٌها 
 

 
 القٌمة الدفترٌة

إجمالً التدفق 
 شهراً  12-3 أشهر 3خالل  االسمً

عام  أكثر من
 واحد

لاير عمانً  
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

 2015دٌسمبر  31
 

 التزامات غٌر مشتقة
 

     

 137.448 131.785 118.435 387.668 382.012 مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

 184.941 447.071 909.094 1.541.106 1.464.479 ودابع العمالء 

 - - 31.523 31.523 31.523 التزامات أخرى

 53.294 1.625 1.634 56.553 51.234 قروض ثانوٌة

 4.981 2.652 - 7.633 7.207 قابلة للتحوٌل إلزامٌاً  سندات

 19.444 722 - 20.166 18.008 شهادات إٌداع

 400.108 583.855 1.060.686 2.044.649 1.954.463 اإلجمالً 

 
 

 القٌمة الدفترٌة
إجمالً التدفق 

 شهراً  12-3 أشهر 3خالل  االسمً
عام  أكثر من
 واحد

دوالر أمرٌكً  
 باآلالف

أمرٌكً  دوالر
 باآلالف

دوالر أمرٌكً 
 باآلالف

دوالر أمرٌكً 
 باآلالف

دوالر أمرٌكً 
 باآلالف

 2015دٌسمبر  31
 

     

 التزامات غٌر مشتقة
      

 357.008 342.299 307.623 1.006.930 992.239 مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

 480.366 1.161.223 2.361.283 4.002.873 3.803.842 ودابع العمالء 

 - - 81.878 81.878 81.878 التزامات أخرى

 138.426 4.221 4.244 146.891 133.075 قروض ثانوٌة

 12.938 6.888 - 19.826 18.720 سندات قابلة للتحوٌل إلزامٌاً 

 50.504 1.875 - 52.379 46.774 شهادات إٌداع

 1.039.242 1.516.506 2.755.028 5.310.777 5.076.528 اإلجمالً 



                                  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً   
 

 64من  48صفحة  

 إدارة المخاطر المالٌة )تابع( د 
 
 مخاطر السٌولة )تابع( 2د
 
 )تابع( التعرض لمخاطر السٌولة 2-2د
 

 
 القٌمة الدفترٌة

إجمالً التدفق 
 شهراً  12-3 أشهر 3خالل  االسمً

عام  أكثر من
 واحد

لاير عمانً  
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

عمانً  لاير
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالف

 2014دٌسمبر  31
 

 التزامات غٌر مشتقة
 

     

 97.581 66.294 82.196 246.071 244.004 مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

 178.693 602.607 938.465 1.719.765 1.551.696 ودابع العمالء 

 - - 38.803 38.803 29.180 التزامات أخرى

 56.558 1.603 1.603 59.764 51.232 قروض ثانوٌة

    7.645      159         159      7.963       7.207 سندات قابلة للتحوٌل إلزامٌاً 

 340.477 670.663 1.061.226 2.072.366 1.883.319 اإلجمالً 

 
 

 القٌمة الدفترٌة
إجمالً التدفق 

 شهراً  12-3 أشهر 3خالل  االسمً
عام  أكثر من
 واحد

دوالر أمرٌكً  
 باآلالف

دوالر أمرٌكً 
 باآلالف

دوالر أمرٌكً 
 باآلالف

دوالر أمرٌكً 
 باآلالف

دوالر أمرٌكً 
 باآلالف

 2014دٌسمبر  31
 

     

 التزامات غٌر مشتقة
      

 253.457 172.192 213.496 639.145 633.777 مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

 464.138 1.565.213 2.437.571 4.466.922 4.030.379 ودابع العمالء 

 - - 100.787 100.787 75.792 التزامات أخرى

 146.904 4.164 4.164 155.231 133.070 قروض ثانوٌة

 19.857       413        413    20.683     18.720 سندات قابلة للتحوٌل إلزامٌاً 

 884.356 1.741.982 2.756.431 5.382.768 4.891.738 اإلجمالً 

 
 

لزمنٌة ٌقوم البنك بإعداد تقرٌر فجوة السٌولة لرصد مركز السٌولة قصٌر األجل للبنك لألصول وااللتزامات المدرجة باللاير الُعمانً وللفترة ا
التموٌل وعن خطوط االبتمان ؼٌر المستؽلة أٌضاً، إن المستحقة خالل شهر واحد.  ٌجب تسوٌة الفجوة عند توفر أدوات إعادة الشراء أو إعادة 

 وجدت. ٌجب التقرٌر عن قابمة السٌولة قصٌرة األجل إلى لجنة األصول وااللتزامات شهرٌاً.
 
 



                                  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً   
 

 64من  49صفحة  

 إدارة المخاطر المالٌة )تابع( د 
 
 مخاطر السوق 3د
 

ر األسهم ومعدالت صرؾ العمالت األجنبٌة وأسعار السلع. مخاطر السوق هً تلك المخاطر التً تنشؤ من التؽٌرات فً معدالت الفابدة وأسعا
الؽرض من إدارة مخاطر السوق هو إدارة والسٌطرة على التعرض لمخاطر السوق فً حدود معاٌٌر مقبولة فً نفس الوقت الذي ٌتم فٌه 

 الحصول على أفضل عابد فً ظل المخاطر.
 
 قٌاس مخاطر السوق 1-3د
 

لة نشاط العقود الحالٌة واآلجلة وتبادل العمالت. وحٌث ٌتم أخذ المراكز فقط لتعامالت العمالء فقد تم تقلٌص ٌقوم البنك بشكل ربٌسً بمزاو
التعقٌد بصورة أكبر. فً ضوء ما ذكر أعاله ٌقوم البنك بقٌاس أو التحكم عن طرٌق وضع سقؾ وحدود للمعامالت. متى وكٌفما دخل البنك فً 

 سٌكون لدٌه أنماط رفٌعة المستوى وتقنٌات لقٌاس مخاطر السوق تدعمها اآللٌة المناسبة.أدوات مالٌة مشتقة معقدة أكثر، 
 
 إدارة مخاطر السوق 2-3د
 

ٌفصل البنك فً تعرضه لمخاطر السوق بٌن المحافظ للمتاجرة ولؽٌر المتاجرة. تتضمن محافظ المتاجرة جمٌع المراكز الناشبة من المتاجرة 
 الملكٌة بجانب األصول وااللتزامات المالٌة التً تدار على أساس القٌمة العادلة.بالسوق والوصول إلى مراكز 

 
ٌتم تحوٌل جمٌع مخاطر صرؾ العمالت األجنبٌة من جانب الخزٌنة المركزٌة إلى مجال المتاجرة. بناًء على ذلك فإن مركز صرؾ العمالت 

المخاطر. تتم مراقبة وإدارة مخاطر العمالت األجنبٌة فً البنك عن طرٌق األجنبٌة ٌعامل كجزء من محفظة المتاجرة بالبنك ألؼراض إدارة 
تؤسٌس المكتب الوسٌط لمراقبة مخاطر السوق، وتتم عملٌة إدارة هذه المخاطر من خالل تطبٌق سٌاسة إدارة مخاطر السوق ووضع حدود 

مالت، تقرٌر تحلٌل اإلخالل بقوانٌن المخاطر وتقرٌر لإلطار الوظٌفً كعمل تقرٌر وضع العمالت، وتحلٌل المخاطر المتعلقة بوضع الع
 اإلخالل بالحد المسموح للمتعامل المالً.

 
ٌتم تفوٌض السلطة الكلٌة لمخاطر السوق إلى لجنة األصول وااللتزامات.  دابرة إدارة المخاطر مسإولة عن وضع سٌاسات إدارة المخاطر 

األصول وااللتزامات ولجنة إدارة المخاطر بالمجلس(.  تتم مراجعة سٌاسة مخاطر السوق المفصلة )التً تخضع إلى االعتماد من جانب لجنة 
 بشكل دوري  لتتماشى مع تطورات السوق.

 
 المحافظ لغٌر المتاجرة -التعرض لمخاطر معدالت الفائدة  3-3د
 

ة المستقبلٌة أو القٌم العادلة لألدوات المالٌة. ٌتعرض تنشؤ مخاطر معدالت الفابدة من احتمال وجود تؽٌرات فً معدالت الفابدة تإثر على الربحٌ
 البنك لمخاطر معدالت الفابدة نتٌجة إلى عدم التماثل فٌما بٌن إعادة تسعٌر معدالت الفابدة لألصول وااللتزامات.

 
والتً ٌنتج عنها القٌمة الدفترٌة لألداة.  معدل الفابدة الحقٌقً )العابد الحقٌقً( لألداة المالٌة هو المعدل المستخدم فً احتساب القٌمة الحالٌة

 ادلة. المعدل هو معدل تارٌخً ألداة ذات سعر ثابت مدرجة بالتكلفة المهلكة ومعدل حالً ألداة ذات معدل متؽٌر أو األداة المدرجة بالقٌمة الع
 

ات فً التدفقات النقدٌة المستقبلٌة أو فً القٌم العادلة الخطر الربٌسً الذي تتعرض له المحافظ لؽٌر المتاجرة هو خطر الخسارة الناتجة من التقلب
. لجنة لألداة المالٌة بسبب التؽٌر فً معدالت الفابدة بالسوق. تتم إدارة مخاطر معدالت الفابدة بصورة أساسٌة عبر رصد فجوات معدالت الفابدة

فً ذلك دابرة المخاطر فً األنشطة الٌومٌة للرصد. ملخص األصول وااللتزامات هً الجهة المكلفة برصد االلتزام بهذه الحدود ٌساعدها 
ق تقٌٌم لمركز فجوة معدل الفابدة بالبنك بالنسبة للمحافظ لؽٌر المتاجرة مقدم فً هذا اإلٌضاح. كذلك ٌقوم البنك بتقٌٌم مخاطر الفابدة عن طرٌ

من قبل البنك  2-ور القٌمة االقتصادٌة( طبقا لتوجٌهات لجنة بازل التؤثٌرات المترتبة على التقلبات فً أسعار الفابدة )من منظور العوابد ومنظ
نقطة أساس وأخذ التدابٌر لتقلٌل هذه التؤثٌرات. أٌضاً ٌقوم البنك بتقٌٌم  200المركزي الُعمانً وذلك بتطبٌق صدمة معدل الفابدة بواقع 

 أساس.نقطة  200و  100و  50التؤثٌرات المترتبة على صدمة معدل فابدة العوابد 
 
 



                                  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً   
 

 64من  50صفحة  

 إدارة المخاطر المالٌة )تابع( د 
  

 مخاطر السوق )تابع( 3د
 
 المحافظ لغٌر المتاجرة )تابع( -التعرض لمخاطر معدالت الفائدة  3-3د
 

 على النحو التالً: 2015دٌسمبر  31كان مركز حساسٌة سعر الفابدة استناداً إلى ترتٌبات إعادة تسعٌر تعاقدٌة فً 
 

 

 معدل الفائدة
 الفعلً
 السنوي

خالل ثالثة 
 أشهر

 12إلى  4من 
 شهراً 

أكثر من عام 
 واحد

غٌر معرض 
لمخاطر 

 أسعار الفائدة
 

 المجموع
لاير عمانً  % 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
       2015دٌسمبر  31

       األصول
 122.340 121.840 500    -  - 0.00 البنوك المركزٌة نقدٌة وأرصدة لدى

مستحق من بنوك وإقراضات أخرى بسوق 
 128.329 13.611 20 25.093 89.605 0.99 النقد
 1.647.311 - 723.805 367.729 555.777 4.60 وتموٌل قروض وسلؾصافً 

 277.318 38.393 60.160 19.611 159.154 1.45 استثمارات أوراق مالٌة
 13.422 13.422 - - - - ممتلكات ومعدات وتركٌبات 

  2.900 2.900 - - - - العقارات االستثمارٌة
 16.005 16.005           -           - - - أصول أخرى

 2.207.625 206.171 784.485 412.433 804.536  إجمالً األصول
       

       االلتزامات وحقوق المساهمٌن
 382.012 6.707 - 106.103 269.202 1.41 واقتراضات أخرى بسوق النقد مستحق لبنوك
 1.464.479 784.795 152.653 359.182 167.849 1.21 ودابع العمالء 

 31.523 31.523 - - - - التزامات أخرى
 51.234 - 51.234 - - 6.50 قروض ثانوٌة

 7.207 57 4.767 2.383 - 4.50 سندات قابلة للتحوٌل
 18.008 - 18.008 - - 4.00 شهادات إٌداع

-  أموال المساهمٌن  -           -           -           253.162 253.162 
 2.207.625 1.076.244 226.662 467.668 437.051  مجموع االلتزامات وحقوق المساهمٌن

  إجمالً فجوة حساسٌة سعر الفائدة
367.485 (55.235) 557.823 (870.073) -         

         -         - 870.073 312.250 367.485  الفجوة التراكمٌة لحساسٌة سعر الفائدة
 
 
 
 
 
 



                                  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً   
 

 64من  51صفحة  

 إدارة المخاطر المالٌة )تابع( د 
  

 مخاطر السوق )تابع( 3د
 
 المحافظ لغٌر المتاجرة )تابع( -التعرض لمخاطر معدالت الفائدة  3-3د
 

 

 معدل الفائدة
 الفعلً
 السنوي

خالل ثالثة 
 أشهر

 12إلى  4من 
 شهراً 

أكثر من عام 
 واحد

غٌر معرض 
لمخاطر أسعار 

 الفائدة
 

 المجموع
دوالر أمرٌكً  % 

 باآلالف
دوالر أمرٌكً 

 باآلالف
دوالر أمرٌكً 

 باآلالف
دوالر أمرٌكً 

 باآلالف
دوالر أمرٌكً 

 باآلالف
       2015دٌسمبر  31

       األصول
 317.766 316.467 1.299 - - 0.00 البنوك المركزٌةنقدٌة وأرصدة لدى 
أخرى بسوق  واقراضاتمستحق من بنوك 

 333.322 35.353 52 65.177 232.740 0.99 النقد
 4.278.731 - 1.880.014 955.140 1.443.577 4.60 وتموٌل قروض وسلؾصافً 

 720.306 99.721 156.260 50.938 413.387 1.45 استثمارات أوراق مالٌة
 34.862 34.862 - - - - ممتلكات ومعدات وتركٌبات 

 7.532 7.532 - - - - العقارات االستثمارٌة
 41.571 41.571              -            -             - - أصول أخرى

 5.734.090 535.506 2.037.625 1.071.255 2.089.704  إجمالً األصول

       
       المساهمٌن االلتزامات وحقوق

 992.239 17.421 - 275.592 699.226 1.41 مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد
 3.803.842 2.038.430 396.501 932.940 435.971 1.21 ودابع العمالء 

 81.878 81.878 - - - - التزامات أخرى
 133.075 - 133.075 - - 6.50 قروض ثانوٌة

 18.720 148 12.382 6.190 - 4.50 سندات قابلة للتحوٌل
 46.774 - 46.774 - - 4.00 شهادات إٌداع

-  أموال المساهمٌن  -           -              -            657.563 657.563 

 5.734.090 2.795.439 588.732 1.214.722 1.135.197  مجموع االلتزامات وحقوق المساهمٌن

  الفائدةإجمالً فجوة حساسٌة سعر 
954.507 (143.467) 1.448.893 

  
(2.259.933) -            

             -             - 2.259.933 811.040 954.507  الفجوة التراكمٌة لحساسٌة سعر الفائدة

 
 
 
 
 
 



                                  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً   
 

 64من  52صفحة  

 إدارة المخاطر المالٌة )تابع( د 
  

 مخاطر السوق )تابع( 3د
 
 المحافظ لغٌر المتاجرة )تابع( -التعرض لمخاطر معدالت الفائدة  3-3د
 

 

 معدل الفائدة
 الفعلً
 السنوي

خالل ثالثة 
 أشهر

 12إلى  4من 
 شهراً 

أكثر من عام 
 واحد

غٌر معرض 
لمخاطر 

 أسعار الفائدة
 

 المجموع
لاير عمانً  % 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
       2014دٌسمبر  31

       األصول
  218.684  218.684    -     -  -  0.01 نقدٌة وأرصدة لدى البنوك المركزٌة

مستحق من بنوك وإقراضات أخرى بسوق 
  153.562  513    -  4.462 148.587 1.95 النقد
  1.423.277 - 606.230 194.837 622.210 4.96 وتموٌل قروض وسلؾصافً 

  240.512 28.214 6.098 22.299 183.901 0.88 استثمارات أوراق مالٌة
  12.804 12.804 - - - - ممتلكات ومعدات وتركٌبات 

  2.900 2.900 - - - - العقارات االستثمارٌة
    23.656 23.388           -           -       268 - أصول أخرى

  2.075.395 286.503 612.328  598.221  966.954  إجمالً األصول
       

       االلتزامات وحقوق المساهمٌن
  244.004 53 - 65.488 178.463 0.69 مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

  1.551.696 740.885 173.451 457.221 180.139 1.40 ودابع العمالء 
  29.180 29.180 - - - - التزامات أخرى
  51.232 1.232 50.000 - - 6.50 قروض ثانوٌة

  7.207 57 7.150 - - 4.50 سندات قابلة للتحوٌل
-  أموال المساهمٌن  -           -           -           192.076 192.076  

 2.075.395 963.483 230.601 522.709 358.602  مجموع االلتزامات وحقوق المساهمٌن

  الفائدةإجمالً فجوة حساسٌة سعر 
 364.596  (111.301) 381.727 (980.676) -         

         -         - 676.980  253.295  364.596   الفجوة التراكمٌة لحساسٌة سعر الفائدة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً   
 

 64من  53صفحة  

 إدارة المخاطر المالٌة )تابع( د 
  

 مخاطر السوق )تابع( 3د
 
 المحافظ لغٌر المتاجرة )تابع( -التعرض لمخاطر معدالت الفائدة  3-3د
 

 

 معدل الفائدة
 الفعلً
 السنوي

خالل ثالثة 
 أشهر

 12إلى  4من 
 شهراً 

أكثر من عام 
 واحد

غٌر معرض 
لمخاطر أسعار 

 الفائدة
 

 المجموع
دوالر أمرٌكً  % 

 باآلالف
دوالر أمرٌكً 

 باآلالف
دوالر أمرٌكً 

 باآلالف
دوالر أمرٌكً 

 باآلالف
دوالر أمرٌكً 

 باآلالف
       2014دٌسمبر  31

       األصول
  568.010 568.010 - - - 0.01 نقدٌة وأرصدة لدى البنوك المركزٌة

أخرى بسوق  واقراضاتمستحق من بنوك 
 398.863 1.332 - 11.590 385.941 1.95 النقد
 3.696.824 - 1.574.623 506.070 1.616.131 4.96 وتموٌل قروض وسلؾصافً 

  624.706 73.283 15.839 57.919 477.665 0.88 أوراق مالٌةاستثمارات 
  33.257 33.257 - - - - ممتلكات ومعدات وتركٌبات 

 7.532 7.532 - - - - العقارات االستثمارٌة
  61.444 60.748              -            -         696 - أصول أخرى

  5.390.636  162.744  462.590.1  579.575  433.2.480  إجمالً األصول

       
       االلتزامات وحقوق المساهمٌن

  633.777 138 - 170.099 463.540 0.69 مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد
  4.030.379 1.924.376 450.522 1.187.587 467.894 1.40 ودابع العمالء 

  75.792 75.792 - - - - التزامات أخرى
  133.070 3.200 129.870 - - 6.50 ثانوٌةقروض 

  18.720 148 18.572 - - 4.50 سندات قابلة للتحوٌل
-  أموال المساهمٌن  -           -              -            8498.89 8498.89  

 5.390.636 2.502.552 598.964 1.357.686 4931.43  مجموع االلتزامات وحقوق المساهمٌن

  فجوة حساسٌة سعر الفائدةإجمالً 
999.1.548  (107.782) 498.991  

  
(390.758.1) -            

             -             -  390.758.1  892.766  999.1.548  الفجوة التراكمٌة لحساسٌة سعر الفائدة

 
 
 
 
 
 
 



                                  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً   
 

 64من  54صفحة  

 إدارة المخاطر المالٌة )تابع( د 
  

 مخاطر السوق )تابع( 3د
 
 المحافظ لغٌر المتاجرة )تابع( -التعرض لمخاطر معدالت الفائدة  3-3د
 

عادة ٌتم القٌام بالنشاط الحالً للبنك من خالل المنتجات األساسٌة. تدار المخاطر بؤخذ وجهات نظر عن التحركات فً معدالت الفابدة للسنة وإ
ٌوماً  28رسة المعٌارٌة الحالٌة المتاحة فً ُعمان هً معدل االبتمان تصفٌؾ محافظ وتعهدات االقراض للمبادأة وتقلٌص أٌة آثار سلبٌة. المما

 من البنك المركزي الُعمانً. تم تقدٌم إحصاءات الحركة فً معدل االبتمان وتكلفة المتوسط المرجح والفوابد على القروض أدناه:
  

 نوفمبر أكتوبر  سبتمبر  أغسطس  ٌولٌو  ٌونٌو  ماٌو  إبرٌل  مارس  فبراٌر  ٌناٌر  2015

%0.13 معدل االبتمان  0.12%  0.12%  %0.11 %0.10 %0.09 %0.09 %0.10 - - - 

 0.90% 0.89% 0.89% 0.89% 0.91% 0.88% 0.90% 0.90% 0.91% 0.95% 0.95% معدل اإلٌداع

 4.76% 4.74% 4.79% 4.79% 4.81% 4.85% 4.94% 4.94% 5.01% 5.05% 5.06% معدل اإلقراض

 

 نوفمبر أكتوبر  سبتمبر  أغسطس  ٌولٌو  ٌونٌو  ماٌو  إبرٌل  مارس  فبراٌر  ٌناٌر  2014

%0.13 معدل االبتمان  0.13%  0.12%  0.13%  0.13%  0.12%  0.13%  0.13%  0.13%  0.13%  0.13%  

%1.14 معدل اإلٌداع  1.12%  1.10%  1.08%  1.05%  1.04%  1.05%  1.05%  1.03%  1.01%  1.01%  

%5.40 معدل اإلقراض  5.35%  5.33%  5.28%  5.25%  5.21%  5.18%  5.20%  5.16%  5.14%  5.12%  

 
 إدارة مخاطر أسعار الفابدة تعتبر أحد أهم عناصر إدارة مخاطر السوق فً البنوك. تنشؤ مخاطر أسعار الفابدة أساسا من فجوات بٌن األصول

أسعار الفابدة بالبنك، وهما "توجه الربحٌة" و"توجه القٌمة االقتصادٌة". ٌتم وااللتزامات الممولة لها. توجد طرٌقتان أساسٌتان إلدارة مخاطر 
 تقٌٌم مخاطر أسعار الفابدة على أساس تؤثٌر صدمة التقلبات فً أسعار الفابدة على ربحٌة ورأس مال البنك.

  
ات على صافً أرباح الفابدة للبنك.  ٌهدؾ هذا ٌعتمد توجه الربحٌة على فهم تؤثٌر )صدمة( تقلبات فً أسعار الفابدة فً األصول وااللتزام

 التوجه إلى قٌاس إمكانٌة البنك على تحمل هذا االنخفاض فً صافً أرباح الفابدة. 
 

صول البنك كما تإثر تقلبات أسعار الفابدة على القٌمة الحالٌة ألصول البنك والتزاماته. ٌعتمد "توجه القٌمة االقتصادٌة" على القٌمة الحالٌة أل
ألصول التزاماته وٌقدر اآلثار التً تتركها تقلبات فً أسعار الفابدة على المدى الطوٌل. ٌركز هذا التوجه على مدى تؤثٌر القٌمة االقتصادٌة و

 والتزامات والتؽٌر فً الحركة فً معدالت الفابدة وٌعكس أثر التقلبات فً أسعار الفابدة على القٌمة االقتصادٌة للمإسسة. 
 

 



                                  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً   
 

 64من  55صفحة  

 المخاطر المالٌة )تابع( إدارة د 
 
 مخاطر السوق )تابع( 3د
 
 المحافظ لغٌر المتاجرة )تابع( -التعرض لمخاطر معدالت الفائدة  3-3د
 

نقطة أساس. ٌبٌن الجدول  200بتقٌٌم التؤثٌرات المترتبة على التقلبات فً أسعار الفابدة فً حالة وجود صدمة بواقع  2توصً معاهدة بازل 
 التؤثٌرات على عوابد ورأس مال البنك.أدناه هذه 

 

دٌسمبر  31
2014 

     دٌسمبر 31
2015  

دٌسمبر      31
2015 

دٌسمبر  31
2014 

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

    دوالر أمرٌكً
  باآلالف

      لاير عمانً
 باآلالف

لاير عمانً 
 باآلالؾ

     

 49.281 52.074 )متضمنه التموٌل اإلسالمً(  صافً اٌرادات الفوائد 135.257 128.003

  238.959 283.538 المالرأس  736.462  620.672

     
نقطة  50على أساس صدمة تقلبات أسعار الفائدة بواقع    

   أساس

 1.679 نقطة أساس 50تؤثٌر صدمة تقلبات معدالت الفابدة بواقع  4.361  6.162   

                     
                     

    2.372  

%4.81 %3.22 نسبة التؤثٌر على صافً اٌرادات الفابدة  3.22% % 4.81     

%0.99 %0.59 نسبة التؤثٌر على رأس المال 0.59% % 0.99     

      
 100على أساس صدمة تقلبات أسعار الفائدة بواقع    

   نقطة أساس

 3.358 نقطة أساس 100تؤثٌر صدمة تقلبات معدالت الفابدة بواقع  8.722  12.324  

                     
                     

    4.745  

%6.45 نسبة التؤثٌر على صافً اٌرادات الفابدة 6.45% % 9.63    9.63%  

%1.18 نسبة التؤثٌر على رأس المال 1.18% % 1.99    1.99%  

      
 200أساس صدمة تقلبات أسعار الفائدة بواقع  على   

   نقطة أساس

 6.716 نقطة أساس 200تؤثٌر صدمة تقلبات معدالت الفابدة بواقع  17.445  24.648 

                     
                     

    9.489  

%19.26 %12.90 نسبة التؤثٌر على صافً اٌرادات الفابدة 12.90% % 19.26     
%3.97 %2.37 نسبة التؤثٌر على رأس المال 2.37% % 3.97     

 
 التعرض لمخاطر السوق األخرى  4-3د
 

مسإولٌة مخاطر أسعار االستثمار هً مخاطر االنخفاض فً القٌمة السوقٌة لمحفظة البنك نتٌجة انخفاض القٌمة السوقٌة لالستثمارات الفردٌة. وتقع 
على عاتق قسم االستثمار بالبنك تحت إشراؾ وتوجٌهات لجنة ادارة االستثمار واللجنة التنفٌذٌة بالمجلس. وتحكم إدارة مخاطر أسعار االستثمارات 

راءات استثمارات البنك سٌاسة االستثمارات وسٌاسة المخاطر المعتمدة من مجلس اإلدارة. تتم مراقبة تصنٌؾ وأسعار األدوات بانتظام وتتخذ اإلج
للمخاطر. وٌتم إعادة تقٌٌم كل المحفظة بإنتظام وفق أسعار اإلقفال بالسوق للتؤكد من أن الخسابر ؼٌر المحققة، إن  الضرورٌة لتقلٌل التعرض

  وجدت، بسبب انخفاض القٌمة السوقٌة لالستثمار عن تكلفتها تبقى فً نطاق المقاٌٌس المقبولة المحددة بسٌاسة االستثمار للبنك.
 
 
 
 
 
 



                                  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً   
 

 64من  56صفحة  

 ة )تابع(إدارة المخاطر المالٌ د 
 
 مخاطر السوق )تابع( 3د
 
 التعرض لمخاطر السوق األخرى )تابع( 4-3د
 

 %5 -نسبة التغٌر فً القٌمة العادلة +/ الورقة المالٌة حسب البلد

دٌسمبر  31 
2015 

دٌسمبر   31
2014 

لاير عمانً  
 باآلالف

  لاير عمانً
 باآلالؾ

   
 462 859 دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة

 1.092 2.181 سلطنة عمان
 186 44 دول مجلس التعاون الخلٌجً األخرى

 
 %5 -نسبة التغٌر فً القٌمة العادلة +/ الورقة المالٌة حسب البلد

دٌسمبر  31 
2015 

دٌسمبر   31
2014 

دوالر أمرٌكً  
 باآلالف

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

   
 1.200 2.231 دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة

 2.836 5.665 سلطنة عمان
 483 114 دول مجلس التعاون الخلٌجً األخرى

 
 مخاطر العملة

 
 مخاطر العمالت هً المخاطر التً تنشؤ من تقلب قٌمة األداة المالٌة بسبب التؽٌرات فً معدالت صرؾ العمالت األجنبٌة. قام مجلس اإلدارة

المفتوحة لكل العملة. تتضمن حدود المراكز المفتوحة مراكز مفتوحة مبٌتة ومراكز مفتوحة  بوضع حدود للمراكز المفتوحة الكلٌة وللمراكز
لحظٌة. ٌتم رصد المراكز المفتوحة على نحو ٌومً وٌتم استخدام استراتٌجٌات تؽطٌة لضمان المحافظة على المراكز فً إطار الحدود 

 األجنبٌة: الموضوعة. لدى البنك صافً التعرض التالً للمخاطر بالعمالت
 

2015دٌسمبر  31   2014دٌسمبر  31   

 االلتزامات األصول 
 الصافً

 االلتزامات األصول )التزامات(/ أصول
 الصافً

 )التزامات(/ أصول

       

       

 (81.851)  1.434.705  1.352.854 (209.656) 1.686.079 1.476.423 دوالر أمرٌكً
 (37)  117.610  117.573  (32) 39.516 39.484 ٌورو

 (19.270)  35.832  16.562 (64.656) 86.042 21.386 درهم إماراتً
 (439)  11.248.262  11.247.823 3.715 13.711.316 13.715.031 ٌن ٌابانً

  31   3.183  3.214 77 3.979 4.056 جنٌه استرلٌنً
  17.728   48  17.776 7.291 84 7.375 روبٌة هندٌة

 640   679   عمالت أخرى
 
 
 
 
 
 
 



                                  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً   
 

 64من  57صفحة  

 إدارة المخاطر المالٌة )تابع( د 
 
 مخاطر السوق )تابع( 3د
 
 التعرض لمخاطر السوق األخرى )تابع( 4-3د
 

 مخاطر العملة )تابع(
 

لمجلس ٌقوم البنك بؤخذ التعرض للمخاطر آلثار التقلبات فً أسعار صرؾ العمالت األجنبٌة السابدة على مركزه المالً وتدفقاته النقدٌة. ٌقوم ا
 بوضع الحدود لمستوى التعرض للمخاطر حسب العملة وإلجمالً المراكز اللٌلٌة والٌومٌة التً ٌتم رصدها على نحو ٌومً. 

 
 غٌلٌةالمخاطر التش 4د
 

 تعرؾ المخاطر التشؽٌلٌة بؤنها مخاطر الخسارة المباشرة أو ؼٌر المباشرة الناشبة عن عدم كفاٌة أو فشل فً العملٌات الداخلٌة للبنك أو
نٌته التحتٌة الموظفٌن و األنظمة أو من العوامل الخارجٌة. تنشؤ المخاطر التشؽٌلٌة نظراً لعدة أسباب مرتبطة بعملٌات البنك وموظفٌه وتقنٌاته وب

 ومن العوامل الخارجٌة وال تتضمن مخاطر ؼٌر مخاطر االبتمان ومخاطر السوق ومخاطر السٌولة.
 

 ٌهدؾ البنك إلى إدارة المخاطر التشؽٌلٌة من أجل تفادي/تقلٌل الخسابر المالٌة للبنك عن طرٌق وضع أنظمة الرقابة واألنظمة واإلجراءات
دي إجراءات الرقابة المفرطة التً تإثر على اإلبداع وأعمال وأرباح البنك باإلضافة إلى زٌادة التكالٌؾ.  الضرورٌة. وٌدرك البنك أهمٌة تفا

 وتبعاً لذلك، ٌهدؾ البنك إلدارة فعالة للمخاطر التشؽٌلٌة من خالل زٌادة الرقابة ووضع إطار النظمة وطرق الحوكمة بشكل جٌد.
 

ط التً تعالج المخاطر التشؽٌلٌة مسندة إلى اإلدارة العلٌا داخل كل وحدة نشاط. ٌدعم هذه المسإولٌة األساسٌة عن وضع وتنفٌذ الضواب
 المسإولٌة تطوٌر المعاٌٌر العامة للبنك إلدارة مخاطر التشؽٌل فً المجاالت التالٌة:

 
 .وجود تسلسل إداري واضح ومحدد 
 .وجود تفوٌضات وتوزٌع الصالحٌات بشكل جٌد 
  والتفوٌض بالمعامالت من خالل نظام الصانع المدقق ومصفوفة الصالحٌات.الفصل المناسب للمهام 
 تسوٌة الملكٌة وورصد الحسابات 
 توثٌق الضوابط واإلجراءات 
 االلتزام بالمتطلبات التنظٌمٌة والقانونٌة األخرى 
 عامل مع هذه المخاطر التً تم متطلبات التقٌٌم الدوري للمخاطر التشؽٌلٌة التً تتم مواجهتها وكفاٌة الضوابط واإلجراءات للت

 تحدٌدها
 متطلبات التقارٌر عن الخسابر التشؽٌلٌة واطالق حوادث الخسابر التشؽٌلٌة وإجراءات العالج المقترحة 
 وضع خطط الطوارئ 
 ًالتدرٌب وتنمٌة المهارات والتطوٌر المهن 
 المعاٌٌر األخالقٌة والتجارٌة 
  فعاال.تخفٌؾ المخاطر متضمنة التؤمٌن متى كان ذلك 
 

تتم مناقشة  االلتزام بمعاٌٌر البنك لقسمً الصٌرفة التقلٌدٌة واإلسالمٌة ٌدعمها برنامج مراجعات دورٌة ٌتم القٌام بها من جانب التدقٌق الداخلً.
ٌق واإلدارة العلٌا بالبنك. النتابج التً ٌتوصل إلٌها التدقٌق الداخلً مع إدارة وحدة النشاط المتعلقة بها مع ملخصات ٌتم تقدٌمها إلى لجنة التدق

ٌم طبق البنك كذلك نظام شامل إلدارة المخاطر التشؽٌلٌة وذلك عن طرٌق وضع سٌاسة إدارة المخاطر التشؽٌلٌة وسٌاسات المخاطر ورقابة التقٌ
ٌانات و مخاطر ورقابة التقٌٌم الذاتً وإطار المخاطر التشؽٌلٌة باإلبالغ عن حدث الخسارة وصٌانة إطار المخاطر التشؽٌلٌة بفقدان قاعدة الب

سٌة: الذاتً. طور البنك داخلٌاً نموذج مخاطر ورقابة التقٌٌم الذاتً وأجرى تقٌٌم للمخاطر ورقابة التقٌٌم الذاتً لكافة أنشطة العمل الربٌ
ات المصرفٌة مبشرٌة والخدالخدمات المصرفٌة للشركات الخدمات المصرفٌة بالتجزبة والخزٌنة وعملٌات البطاقات والودابع والموارد ال

راقبتها اإللكترونٌة. وحدد البنك كذلك مإشرات المخاطر الربٌسٌة للمخاطر التشؽٌلٌة فً األنشطة الربٌسٌة للبنك وأصلح عتبة الحدود التً تتم م
 شهرٌاً لقٌاس مستوى المخاطر وإدارته. 

 



                                  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً   
 

 64من  58صفحة  

 إدارة رأس المال 5د
 
 رأس المال النظامً 1-5د
 

الرقابٌة األساسٌة للبنك وهً البنك المركزي الُعمانً بوضع ورصد متطلبات رأس المال للبنك فً مجمله. لتنفٌذ المتطلبات الحالٌة تقوم الجهة 
رجحة لرأس المال ٌتطلب البنك المركزي الُعمانً فً الوقت الحالً االحتفاظ بالنسبة المقررة إلجمالً رأس المال بالنسبة إلجمالً األصول الم

طر. ٌقوم البنك باحتساب متطلبات رأس المال بالنسبة لمخاطر السوق ومخاطر التشؽٌل استناداً إلى النموذج الموضوع من جانب البنك بالمخا
 المركزي الُعمانً كما ٌلً:

 
  ال شا –مطالبات مقابل جهات سٌادٌة فً العمالت الوطنٌة ذات الصلة 
  المخاطر المرجحة بناًء على التصنٌؾ الذي تم بمعرفة وكالة "مودٌز" –مطالبات مقابل جهات سٌادٌة فً العمالت األخرى 
 100فً ؼٌاب نموذج تصنٌؾ ابتمان ٌتم استخدام ترجٌح  -قروض األفراد والشركات% 
  حسب عوامل تحوٌل االبتمان والمخاطر المرجحة حسب البنك المركزي الُعمانً.  -البنود خارج المٌزانٌة العمومٌة 

 
 لمال النظامً للبنك إلى ثالث فبات:ٌتم تصنٌؾ رأس ا

 
  وٌتضمن رأس المال األسهم العادٌة وعالوة اإلصدار والسندات الدابمة )التً ٌتم تصنٌفها على أنها أوراق مالٌة  1رأسمال الفبة

ؼٌر  ( واألرباح المحتجزة واحتٌاطً صرؾ العمالت األجنبٌة وحقوق األقلٌة بعد خصم الشهرة واألصول1مبتكرة فً الفبة 
الملموسة والتسوٌات التنظٌمٌة األخرى المتعلقة بالبنود الواردة فً حقوق الملكٌة ولكن تتم معامالتها بصورة مختلفة بالنسبة 

 ألؼراض كفاٌة رأس المال.
 

  وٌتضمن االلتزامات الثانوٌة المإهلة والمخصص التجمٌعً لالنخفاض فً القٌمة وعنصر احتٌاطً القٌمة العادلة  2رأسمال الفبة
 المتعلق بالمكاسب ؼٌر المحققة أو بؤدوات حقوق الملكٌة المصنفة على أنها متاحة للبٌع. 

 

  ا تطلبت الظروؾ فمن المحتمل أن تصبح رأس المال المستدٌم للبنك.ٌتضمن الدٌون الثانوٌة قصٌرة األجل والتً إذ 3رأسمال الفبة 
 

فً المابة من  15نسبة  1ٌتم تطبٌق مختلؾ الحدود على عناصر قاعدة رأس المال. ٌجب أن ال ٌتجاوز مبلػ األوراق المالٌة المبتكرة فً الفبة 
 50كما ٌجب أن ال تزٌد القروض الثانوٌة ألجل المإهلة  1عن الفبة  2وٌجب أن ال ٌزٌد رأس المال المإهل فً الفبة  1إجمالً رأسمال الفبة 

. كما أن هناك قٌوداً على مبلػ إجمالً مخصصات االنخفاض فً القٌمة التً ٌتم إدراجها كجزء من رأسمال الفبة 1فً المابة من رأسمال الفبة 
فً شركات تابعة ال ٌتم إدراجها ضمن التجمٌع القانونً . تتضمن الخصومات األخرى من رأس المال القٌم الدفترٌة لالستثمارات 2

 واستثمارات فً رأسمال بنوك وبنود تنظٌمٌة أخرى.
 

ٌتم تصنٌؾ العملٌات التشؽٌلٌة المصرفٌة على إنها إما مجاالت متاجرة أو مجاالت أعمال مصرفٌة واألصول مرجحة بالمخاطر وٌتم تحدٌدها 
لعكس المستوٌات المختلفة للمخاطر المصاحبة لألصول والقرض للمخاطر خارج المٌزانٌة العمومٌة. وفقاً للمتطلبات المحددة التً تسعى 

. كما سٌاسة البنك هً االحتفاظ بقاعدة رأسمال قوٌة للمحافظة على ثقة المستثمر والدابن والسوق والتطور المستقبلً المستدٌم للنشاط التجاري
لى عابدات المساهمٌن كما ٌقوم البنك بإدراج الحاجة إلى المحافظة على توازن بٌن العابدات األعلى ٌتم أٌضاً تحدٌد أثر مستوى رأس المال ع

 التً قد تكون ممكنة مع نسبة مدٌونٌة أكبر والمزاٌا واألمن الذٌن ٌمكن تحملهما من جانب مركز مالً قوي.   



                                  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً   
 

 64من  59صفحة  

 إدارة المخاطر المالٌة )تابع(  3
 

 إدارة رأس المال )تابع( 5د

 

 )تابع( رأس المال النظامً 1-5د
 

إن المعٌار الدولً لقٌاس كفاٌة رأس المال هو معدل رأس المال المخاطر والذي ٌربط بٌن رأس المال بؤصول المٌزانٌة العمومٌة والؽرض 
 للمخاطر خارج المٌزانٌة العمومٌة مرجحاً وفقا لنطاق واسع من المخاطر.

 

 إلرشادات بنك التسوٌات الدولٌة لكفاٌة رأس المال كما ٌلً: تم حساب معدل رأس المال المخاطر طبقاً 
 
دٌسمبر 31  

2014 
دٌسمبر 31  

2015  
دٌسمبر 31  

2014دٌسمبر  31 2015  
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
دوالر أمرٌكً 

  باآلالف
 لاير عمانً

 باآلالف
 لاير عمانً

 باآلالؾ
   1رأس المال الفئة   

 114.400 144.144 العاديرأس المال  374.400 297.143

 - 16.702 عالوة إصدار األسهم 43.382 -

 13.815 16.994 االحتٌاطً القانونً 44.140 35.883

 988 988 احتٌاطً عام 2.566 2.566

 24.167 40.000 احتٌاطً قرض ثانوي 103.896 62.771

 39.268 34.334 * األرباح المحتجزة 89.179 101.995

(13.634)  (18.997) (7.314) خسابر القٌمة العادلة    (5.249)  

(10)  (535) (206) أصل ضرٌبة مإجلة   (4)  

 ──────   ──────    ──────   ──────  

 187.385 245.642 اإلجمالً  638.031 486.714

 ──────   ──────    ──────   ──────  

   2رأس المال الفئة   

 18.543 20.698 أساس المحفظةمخصص انخفاض فً القٌمة على  53.761 48.163

 48 48 أرباح القٌمة العادلة 125 125

 25.833 10.000 قرض ثانوي 25.974 67.099
 7.150 7.150 سندات قابلة للتحوٌل إلزامٌاً  18.571 18.571

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

 51.574 37.896 اإلجمالً 98.431 133.958

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

 238.959 283.538 مجموع رأس المال النظامً 736.462 620.672

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

   األصول المرجحة بالمخاطر  
 1.726.345 2.002.111 مخاطر االبتمان ومخاطر السوق 5.200.288 4.484.013

 104.214 115.943 مخاطر التشؽٌل 301.151 270.686

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

 1.830.559 2.118.054 مجموع األصول المرجحة بالمخاطر 5.501.439 4.754.699

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

   معدل كفاٌة رأس المال  

     

13.05%  13.39%  
مجموع رأس المال النظامً معبر عنه كنسبة مبوٌة 

%13.39 المرجحة بالمخاطرمن إجمالً األصول   13.05%  

10.24%  11.60%  

 
معبر عنه كنسبة مبوٌة من  1مجموع رأسمال الفبة 

%11.60 إجمالً األصول المرجحة بالمخاطر  10.24%  
     
     

لاير عمانً(،  4.576.000: 2014لاير عمانً ) 7.207.200 النقدٌة توزٌعات األرباح إستبعادهً بعد  2015* األرباح المحتجزة لعام 
  .23بكما هو موضح فً 

 
 3المطبقة بالبنك المركزي. اإلفصاحات المطلوبة بموجب بازل  3و بازل  2ٌتم احتساب معدل كفاٌة رأس المال وفقاً لمعاٌٌر معاهدة بازل 

لق باالستثمار على الموقع الصادر عن البنك المركزي العمانً متاحة فً القسم المتع 2013نوفمبر  17المإرخ  1114والتعمٌم رقم ب م 
 اإللكترونً للبنك.

 



                                  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً   
 

 64من  60صفحة  

 المعلومات القطاعٌة هـ
 

قطاعات تشؽٌلٌة وفقاً للمنتجات  ستةتم عرض المعلومات القطاعٌة فٌما ٌتعلق بالقطاعات التشؽٌلٌة للبنك. ألؼراض إدارٌة، ٌتم تنظٌم البنك فً 
 والخدمات كالتالً:

 
  القروض والودابع بما فً ذلك الحسابات الجارٌة والودابع ألجل وؼٌرها بالنسبة للعمالء من الخدمات المصرفٌة للشركات متضمنة

 .والعالقات المإسسٌة والحكومٌةوالشركات الدولٌة  الشركات والمإسسات والتموٌل التجاري
 ت االبتمان وتسهٌالت تحوٌل تشتمل الخدمات المصرفٌة لألفراد ودابع العمالء والقروض االستهالكٌة والسحب على المكشوؾ وبطاقا

 األموال.
  االستثمارات ومجموعات االستثمار المالً والخزٌنة وتشمل العقارات االستثمارٌة والبنوك االستثمارٌة والخزٌنة والشركة الدولٌة

 وعالقات الحكومة المإسسٌة.
 .الخزانة تشمل وظٌفة الخزانة لدى البنك 
 عتبرة لتحوٌل التسعٌر وتمتص تكلفة خسارة االنخفاض على أساس المحفظة ومصروؾ المركز الربٌسً وٌشمل مجموع الموارد الم

 ضرٌبة الدخل.
  الصٌرفة اإلسالمٌة متضمنة أنشطة التموٌل اإلسالمً والحسابات الجارٌة وحسابات االستثمار ؼٌر المقٌدة ومنتجات وخدمات أخرى

 للشركات واألفراد وفقاً لمبادئ الشرٌعة.
 
لتنفٌذي نتابج التشؽٌل من وحدات أعمالها بشكل منفصل لؽرض اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصٌص الموارد وتقٌٌم األداء. ٌتم ٌراقب الربٌس ا 

 تقٌٌم  قطاع األداء على أساس ربح أو خسارة التشؽٌل. تدار ضرابب الدخل على أساس البنك وال تخصص لقطاعات التشؽٌل.
 

لربٌس التنفٌذي فً المقام األول ٌعتمد على صافً اٌرادات الفوابد كقٌاس األداء ولٌس على إجمالً الدخل تسجل اٌرادات الفوابد بالصافً ألن ا
 والمصروفات. 

 
 ٌتم إجراء أسعار التحوٌل بٌن القطاعات العاملة بشكل متحفظ و بطرٌقة مماثلة للمعامالت مع أطراؾ ثالثة.

 
 . 2014أو  2015٪ أو أكثر من اجمالً اٌرادات البنك فً عام 10ال توجد اٌرادات من المعامالت مع عمٌل خارجً واحد أو المقابل بلؽت 

 
 



                                  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً   
 

 64من  61صفحة  

 المعلومات القطاعٌة )تابع( 1هـ

  

        2015دٌسمبر  31

 

الخدمات 
 المصرفٌة
 لألفراد

الخدمات المصرفٌة 
 للشركات

استثمارات 
ومجموعات 

 االستثمار  المالٌة

 
 

 المركز الرئٌسً الخزٌنة
الصٌرفة 
 المجموع اإلسالمٌة

 بٌان الدخل
 لاير عمانً 

 باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
        

 49.846 - (1.929) 1.030 844 27.050 22.851 صافً إٌرادات الفوابد

 18.836 644 (2.349) 2.627 2.813 11.590 3.511 إٌرادات تشؽٌل أخرى

صافً الدخل من أنشطة التموٌل 
 2.228 2.228   - -   -   -   - للصٌرفة اإلسالمٌة 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 70.910 2.872 (4.278)  3.657 3.657 38.640 26.362 إٌرادات تشغٌل

 (33.011)  (2.249)     -   (1.745) (1.774) (8.340) (18.903)  مصروفات التشؽٌل
 ────── ───── ────── ────── ────── ────── ────── 

 37.899 623 (4.278)  1.912 1.883 30.300 7.459 ربح/ )خسارة( التشغٌل

 (2.975) - - - (2.975) - - إنخفاض قٌمة اإلستثمارات

مخصص انخفاض فً القٌمة على 
 (2.155) (244)  (1.911) - - - - أساس المحفظة

 (1.025) (9) -  - - (138) (878) ةمحدد اتمخصص

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

 31.744 370 (6.189) 1.912 (1.092) 30.162 6.581 للعام القطاع ربح/ )خسارة( 

 (3.998)     -  (3.998) - - - - مصروؾ ضرٌبة الدخل

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

 27.746 370 (10.187) 1.912 (1.092) 30.162 6.581 ربح/)خسارة( القطاع للعام صافً  

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

        األعمالأصول قطاعات 

 122.340 25.028 97.312 - - - - نقدٌة وأرصدة لدى البنك المركزي

مستحق من بنوك واٌداعات أخرى 
 128.329 126 - 106.212 21.991 - - بسوق النقد

 1.647.311 67.000 - - - 1.076.803 503.508 قروض وسلؾ )بالصافً(

 277.318 10.027 - 245.650 21.641 - - متاحة للبٌعاستثمارات 

 13.422 1.392 12.030 - - - - ممتلكات ومعدات وتركٌبات

 16.005 733 15.272 - - - - أصول أخرى

  2.900     -   2.900 - -  - - العقارات االستثمارٌة
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 503.508 1.076.803 43.632 351.862 127.514 104.306 2.207.625 

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

        التزامات قطاعات األعمال

مستحق لبنوك واقتراضات أخرى 
 382.012 34.555 - 347.457 - -    -   بسوق النقد

 1.464.479 55.755 - - 21.182 1.095.024 292.518 ودابع العمالء

 31.523 1.829 29.694 - - - - التزامات أخرى

  7.207 -  7.207  - - - - سندات قابلة للتحوٌل إلزامٌاً 

  51.234 -  51.234 - - - - ةض ثانوٌوقر

 18.008 - - - - 18.008 - شهادات إٌداع

 253.162 12.504 240.658 - - - - حقوق المساهمٌن
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 292.518 1.113.032 21.182 347.457 328.793 104.643 2.207.625 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 



                                  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً   
 

 64من  62صفحة  

 المعلومات القطاعٌة )تابع( 1هـ

  

        2014دٌسمبر  31

 

الخدمات 
 المصرفٌة
 لألفراد

الخدمات المصرفٌة 
 للشركات

استثمارات 
ومجموعات 

 االستثمار  المالٌة

 
 

 المركز الرئٌسً الخزٌنة
الصٌرفة 
 المجموع اإلسالمٌة

 بٌان الدخل
 لاير عمانً 

 باآلالف
 لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
لاير عمانً 

 باآلالف
        

 47.592 - (3.016) 2.917 (162) 24.851 23.002 صافً إٌرادات الفوابد

 21.038 203 (1.874) 2.180 6.355 8.608 5.566 إٌرادات تشؽٌل أخرى

صافً الدخل من أنشطة التموٌل 
  1.689  1.689    -   -   -   -   - للصٌرفة اإلسالمٌة 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
  70.319  1.892 (4.890)  5.097 6.193 33.459  28.568 إٌرادات تشغٌل

 (31.331)  (1.883)     -   (1.671) (1.807) (7.812) (18.158)  مصروفات التشؽٌل
 ────── ───── ────── ────── ────── ────── ────── 

  38.988  9 (4.890)  3.426 4.386 25.647  10.410 ربح/ )خسارة( التشغٌل

 - - - - - - - إنخفاض قٌمة اإلستثمارات

مخصص انخفاض فً القٌمة على 
 (2.127) (347)  (1.780) - - - - أساس المحفظة

 (3.662)    -   -  - - (1.055) (2.607) ةمحدد اتمخصص

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

  33.199  (338)  (6.670) 3.426 4.386 24.592  7.803  للعام القطاع ربح/ )خسارة( 

 (3.321)     -  (3.321) - - - - مصروؾ ضرٌبة الدخل

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

  29.878 (338)  (9.991) 3.426 4.386 24.592 7.803  ربح/)خسارة( القطاع للعام صافً  

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

        أصول قطاعات األعمال

  218.684  4.589  214.095 - - - - نقدٌة وأرصدة لدى البنك المركزي

مستحق من بنوك واٌداعات أخرى 
  153.562  12.063 - 96.716 44.783 - - بسوق النقد

  1.423.277  37.880 - - - 914.192 471.205 قروض وسلؾ )بالصافً(

  240.512  9.032  - 223.244 8.236 - - متاحة للبٌعاستثمارات 

  12.804  1.633   11.171 - - - - ممتلكات ومعدات وتركٌبات

  23.656   621   23.035 - - - - أصول أخرى

  2.900     -   2.900 - - - - العقارات االستثمارٌة
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 471.205 914.192 53.019 319.960 251.201  65.818  2.075.395  

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

        التزامات قطاعات األعمال

مستحق لبنوك واقتراضات أخرى 
  244.004  17.677 - 226.327 - -    -   بسوق النقد

  1.551.696  36.746 - - 6.049 1.237.669  271.232  ودابع العمالء

  29.180  1.261  27.919 - - - - التزامات أخرى

  7.207 -  7.207  - - - - سندات قابلة للتحوٌل إلزامٌاً 

  51.232 -  51.232 - - - - ةض ثانوٌوقر

 - - - - - - - شهادات إٌداع

 192.076 10.134 181.942 - - - - حقوق المساهمٌن
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 271.232 1.237.669 6.049 226.327 268.300 65.818 2.075.395 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 



                                  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً   
 

 64من  63صفحة  

 المعلومات القطاعٌة )تابع( 1هـ

  

2015دٌسمبر  31         

 

الخدمات 
المصرفٌة 

 لألفراد
الخدمات المصرفٌة 

 للشركات

استثمارات 
ومجموعات 

 االستثمار المالٌة

 
 

 المركز الرئٌسً الخزٌنة
الصٌرفة 
 المجموع اإلسالمٌة

 

دوالر أمرٌكً 
 باآلالف

دوالر أمرٌكً 
 باآلالف

دوالر أمرٌكً 
 باآلالف

دوالر أمرٌكً 
 باآلالف

دوالر أمرٌكً 
 باآلالف

دوالر أمرٌكً 
 باآلالف

دوالر أمرٌكً 
 باآلالف

 129.470 - (5.010) 2.675 2.192 70.260 59.353 صافً إٌرادات الفوابد

 48.924 1.673 (6.101) 6.823 7.306 30.104 9.119 إٌرادات تشؽٌل أخرى

صافً الدخل من أنشطة التموٌل 
 5.787 5.787   - -   -   -   - للصٌرفة اإلسالمٌة 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 184.181 7.460 (11.111) 9.498 9.498 100.364 68.472 إٌرادات تشغٌل

 (85.743)  (5.842)     -   (4.532) (4.608) (21.662) (49.099)  مصروفات التشؽٌل
 ────── ───── ────── ────── ────── ────── ────── 

 98.438 1.618 (11.111) 4.966 4.890 78.702 19.373 ربح/ )خسارة( التشغٌل

 (7.727) - - - (7.727) - - اإلستثماراتإنخفاض قٌمة 

مخصص انخفاض فً القٌمة على 
 (5.597) (634)  (4.963) - - - - أساس المحفظة

 (2.662) (23) -  - - (358) (2.281) ةمحدد اتمخصص

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

 82.452 961 (16.074) 4.966 (2.837) 78.344 17.092 للعام القطاع ربح/ )خسارة( 

 (10.384)     -  (10.384) - - - - مصروؾ ضرٌبة الدخل

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

 72.068 961 (26.458) 4.966 (2.837) 78.344 17.092 ربح/)خسارة( القطاع للعام صافً  

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

        أصول قطاعات األعمال

 317.766 65.008 252.758 - - - - نقدٌة وأرصدة لدى البنك المركزي

مستحق من بنوك واٌداعات أخرى 
 333.322 327 - 275.876 57.119 - - بسوق النقد

 4.278.731 174.026 - - - 2.796.892 1.307.813 قروض وسلؾ )بالصافً(

 720.306 26.044 - 638.050 56.212 - - متاحة للبٌعاستثمارات 

 34.862 3.616 31.246 - - - - ممتلكات ومعدات وتركٌبات

 41.571 1.904 39.667 - - - - أصول أخرى

 7.532    -  7.532 - -  - - العقارات االستثمارٌة
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 1.307.813 2.796.892 113.331 913.926 331.203 270.925 5.734.090 

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

        التزامات قطاعات األعمال

مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق 
 992.239 89.753 - 902.486 - -    -   النقد

 3.803.842 144.818 - - 55.019 2.844.218 759.787 ودابع العمالء

 81.878 4.751 77.127 - - - - التزامات أخرى

 18.719 - 18.719 - - - - سندات قابلة للتحوٌل إلزامٌاً 

 133.075 - 133.075 - - - - ةض ثانوٌوقر

 46.774 - - - - 46.774 - شهادات إٌداع

 657.563 32.478 625.085 - - - - حقوق المساهمٌن
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 759.787 2.890.992 55.019 902.486 854.006 271.800 5.734.090 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 



                                  .بنك صحار ش.م.ع.ع 
ٌاناتإٌضاحات حول   المالٌة الب

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً   
 

 64من  64صفحة  

 المعلومات القطاعٌة )تابع( 1هـ
 

   

 أرقام المقارنة       2هـ
 

الحالٌة. عملٌات إعادة التصنٌؾ هذه ال تإثر على صافً  لتتماشى مع عرض السنة 2014لعام  بعض األرقام المقابلةتمت إعادة تصنٌؾ 
 فً التقرٌر سابقاً.  التً تم بٌانهااألرباح أو حقوق المساهمٌن 

 

2014دٌسمبر  31         

 

الخدمات 
المصرفٌة 

 لألفراد
الخدمات المصرفٌة 

 للشركات

استثمارات 
ومجموعات 

 االستثمار  المالٌة 

 
 

 المركز الرئٌسً الخزٌنة
الصٌرفة 
 المجموع اإلسالمٌة

 

دوالر أمرٌكً 
 باآلالف

دوالر أمرٌكً 
 باآلالف

دوالر أمرٌكً 
 باآلالف

دوالر أمرٌكً 
 باآلالف

دوالر أمرٌكً 
 باآلالف

دوالر أمرٌكً 
 باآلالف

دوالر أمرٌكً 
 باآلالف

 123.616 - (7.833) 7.577 (421) 64.548 59.745 الفوابدصافً إٌرادات 

 54.644 527 (4.866) 5.662 16.506 22.358 14.457 إٌرادات تشؽٌل أخرى

صافً الدخل من أنشطة التموٌل 
 4.387 4.387   - -   -   -   - للصٌرفة اإلسالمٌة 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 182.647 4.914 (12.699)  13.239 16.085 86.906 74.202 تشغٌلإٌرادات 

 (81.379)  (4.891)     -   (4.341) (4.694) (20.291) (47.162)  مصروفات التشؽٌل
 ────── ───── ────── ────── ────── ────── ────── 

 101.268 23 (12.699)  8.898 11.391 66.615 27.040 ربح/ )خسارة( التشغٌل

 - - - - - - - إنخفاض قٌمة اإلستثمارات

مخصص انخفاض فً القٌمة على 
 (5.524) (901)  (4.623) - - - - أساس المحفظة

 (9.513)    -   -  - - (2.740) (6.773) ةمحدد اتمخصص

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

 86.231 (878)  (17.322) 8.898 11.391 63.874 20.267 للعام القطاع ربح/ )خسارة( 

 (8.626)    -  (8.626) - - - - مصروؾ ضرٌبة الدخل

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

 77.605 (878)  (25.948) 8.898 11.391 63.874 20.267 ربح/)خسارة( القطاع للعام صافً  

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

        أصول قطاعات األعمال

 568.010 11.919 556.091 - - - - نقدٌة وأرصدة لدى البنك المركزي

مستحق من بنوك واٌداعات أخرى 
 398.863 31.332 - 251.210 116.321 - - بسوق النقد

 3.696.824 98.390 - - - 2.374.525 1.223.909 قروض وسلؾ )بالصافً(

 624.706 23.460 - 579.855 21.391 - - متاحة للبٌعاستثمارات 

 33.257 4.242 29.015 - - - - ممتلكات ومعدات وتركٌبات

 61.444 1.613 59.831 - - - - أصول أخرى

 7.532    -  7.532 - -  - - العقارات االستثمارٌة
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 1.223.909 2.374.525 137.712 831.065 652.469 170.956 5.390.636 

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

        التزامات قطاعات األعمال

مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق 
 633.777 45.914 - 587.863 - -    -   النقد

 4.030.379 95.444 - - 15.711 3.214.725 704.499 ودابع العمالء

 75.792 3.275 72.517 - - - - التزامات أخرى

 18.720 - 18.720 - - - - سندات قابلة للتحوٌل إلزامٌاً 

 133.070 - 133.070 - - - - ةض ثانوٌوقر

 - - - - - - - شهادات إٌداع

 498.898 26.322 472.576 - - - - حقوق المساهمٌن
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 704.499 3.214.725 15.711 587.863 696.883 170.955 5.390.636 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 صحار اإلسالمً
 )نافذة الصٌرفة اإلسالمٌة لبنك صحار ش.م.ع.ع(

  
 القوائم المالٌة

   2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 
 

   صحار اإلسالمً
 )نافذة الصٌرفة اإلسالمٌة لبنك صحار ش.م.ع.ع(

 
  2015دٌسمبر  31المركز المالً كما فً  بٌان

 

4114 2015 

 

 4114 2015 إٌضاح

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

دوالر أمرٌكً 
   باآلالؾ

 لاير عمانً 
 باآلالؾ

 لاير عمانً 
 باآلالؾ

 
 األصول  

 
    

  49589 25.029 1ب  وأرصدة لدى البنوك المركزٌةنقدٌة  65.010  119919

  149161 126 4ب  مستحق من بنوك ومإسسات مالٌة 327  119114

  49146 5.597 1ب  مدٌونٌات المرابحة   14.538  119769

  149945 39.170 4ب  اإلجارة المنتهٌة بالتملٌك  101.740  859571

  691  4.889 5ب  منتهٌة بالتملٌكاستصناع تتبعه إجارة  12.699  19811

 - 17.240 6ب  المشاركة المتناقصة  44.779 -

  99114 10.027 7ب  استثمارات أوراق مالٌة  26.044  419461

  19611 1.391 8ب  ممتلكات ومعدات وتركٌبات  3.613  49444

  717  1.174 9ب  أصول أخرى 3.050  19864

 األصولإجمالً  271.800  1719955

 

104.643 659818  

    
 

 
  

 االلتزامات    

 

    

  119677 43.562 11ب  ودابع وكالة 113.148  799681

  159468 19.925 11ب  ودابع عمالء وحسابات أخرى 51.753  419177

  19461 1.830 14ب  التزامات أخرى 4.753  19474

 إجمالً االلتزامات  169.654  1419114

 

65.317 479416  

    
 

 

    

  89478 26.823 11ب  لحملة حسابات االستثمار المالكحقوق  69.670  419511

    
 

 

    

  المالكحقوق     
 

    

  119111 12.000 )أ( 14ب  رأس المال المخصص  31.169  459974

  114  134 )ب( 14ب  احتٌاطً قانونً  348  148

  988  988 )ج( 14ب  احتٌاطً عام  2.566  49566

 خسابر متراكمة (1.607) (49566)
 

(619 ) (988 ) 

 المالكإجمالً حقوق  32.476  469144
 

12.503 119114  

1719955  271.800 
لحملة حسابات  المالكإجمالً االلتزامات وحقوق 

  المالكاالستثمار وحقوق 
 

104.643 659818  

 189955 28.498 15.1ب  إلتزامات عرضٌة  74.019 499414

 451 4.040 15.2ب  إلتزامات  10.493 1.169

 

 ووقعها بالنٌابة عنهم كل من: 4116ٌناٌر  48 المالٌة وصرح بإصدارها بتارٌخ البٌاناتاعتمد مجلس اإلدارة 

 

 

 

_________________________  _________________________ 
   

 نائب رئٌس مجلس اإلدارة       رئٌس مجلس اإلدارة

 

 

 

 

 19صفحة رقم  -الحسابات  مدققًتقرٌر 

 

 44من  4تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوابم المالٌة                                          صفحة  9إلى د 1اإلٌضاحات المرفقة من أ



 

   صحار اإلسالمً
 ش.م.ع.ع()نافذة الصٌرفة اإلسالمٌة لبنك صحار 

 
 الدخل الشامل بٌان

  2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً 

    
4114 2015 

  
2015 4114 

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

 
 إٌضاح

لاير عمانً 
 باآلالؾ

لاير عمانً 
 باآلالؾ

 544 1.130 1ج  ومدٌونٌات إٌرادات من أنشطة التموٌل المشترك 2.935 19418

 (61) (175) 1ج  عابدات على حملة حسابات استثمار ؼٌر مقٌدة  (455) (164)

 479 955  الحصة من اإلٌرادات )كمضارب ورب المال( 2.480 19444

 589 1.098 1ج  إٌرادات أنشطة التموٌل الممولة ذاتٌاً  2.852  19511

 891 550 4ج  إٌرادات من أنشطة االستثمار الممولة ذاتٌا 1.430  49119

 استثمارات ومدٌونٌات و تموٌل إٌرادات من 6.762  59191
 

2.603 19961 

 (411) (277) 1ج  أرباح على المستحقات للبنوك بموجب ترتٌبات الوكالة  (720) (615)

 19748 2.326  صافً اٌرادات من أنشطة التموٌل واالستثمار 6.042 49488

      

 164 501 4ج  إٌرادات أخرى  1.301  441

 ربح صرؾ عملة أجنبٌةصافً   117  5
 

45 4 

 إجمالً اإلٌرادات 7.460 49914
 

2.872 19894 

    
  

 
 تكالٌؾ الموظفٌن (3.486) (49541) 

 
(1.342) (979) 

 (618) (634) 5ج  مصروفات تشؽٌل أخرى (1.646) (19657)

 (466) (274) 8ب االستهالك (712) (691)

 المصروفاتإجمالً  (5.844) (49891)
 

(2.250) (19881) 

 ربح التشؽٌل 1.616 41
 

622 9 

 (147) (244)  4ب  مخصص انخفاض قٌمة على أساس المحفظة صافً (634) (911)

 - (9)  محدد مخصص انخفاض قٌمة على أساس صافً (23) -

 ربح )خسارة( وإجمالً إٌرادات شاملة للسنة 959 (878)
 

369 (118) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19صفحة رقم  -الحسابات  مدققًتقرٌر 

 

 

 

 

 

 

 
 44من  1تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوابم المالٌة                                          صفحة  9إلى د 1اإلٌضاحات المرفقة من أ

 



 

 44من  4تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوابم المالٌة                                          صفحة  9إلى د 1اإلٌضاحات المرفقة من أ

   صحار اإلسالمً
 ش.م.ع.ع( )نافذة الصٌرفة اإلسالمٌة لبنك صحار

 

 المالكالتؽٌرات فً حقوق  بٌان

  2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً 

 
  إٌضاح

رأس المال 
 المخصص

احتٌاطً 
 احتٌاطً عام قانونً

 خسائر
  متراكمة المجموع

 
  

لاير عمانً 
 باآلالؾ

لاير عمانً 
 باآلالؾ

لاير عمانً 
 باآلالؾ

لاير عمانً 
 باآلالؾ

لاير عمانً 
 باآلالؾ

 
            

 10.134 (988) 988 134 10.000 14ب   4115ٌناٌر 1الرصٌد كما فً 
 2.000  - - -  2.000  خالل العام مخصص

 369 369 -  - -  للعام الربحصافً 

 12.503 (619) 988 134 12.000  4115دٌسمبر  11الرصٌد كما فً 

        
 

 
  

رأس المال 
 المخصص

احتٌاطً 
 قانونً

 احتٌاطً
 عام

  خسائر
 المجموع

  متراكمة

 
  

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

 
            

  26.322 (2.566)  2.566  348  25.974 14ب  4115ٌناٌر 1الرصٌد كما فً 
  5.195 -  - - 5.195  خالل العام مخصص

 959 959 - - -  للعام الربحصافً 

 32.476 (1.607)  2.566  348 31.169  4115دٌسمبر  11الرصٌد كما فً 

        

 

 
  إٌضاح

رأس المال 
 المخصص

احتٌاطً 
 احتٌاطً عام قانونً

 خسائر
  متراكمة المجموع

 
  

لاير عمانً 
 باآلالؾ

لاير عمانً 
 باآلالؾ

لاير عمانً 
 باآلالؾ

لاير عمانً 
 باآلالؾ

لاير عمانً 
 باآلالؾ

 
            

  10.134 (650)  650   134  10.000 14ب  4114 ٌناٌر 1الرصٌد كما فً 
  338  -  338  -  -  مكّون خالل العام

 (338) (338) -  - -  صافً الخسارة للعام

 10.134 (988) 988 134 10.000  4114دٌسمبر  11الرصٌد كما فً 

        
 

 
  

رأس المال 
 المخصص

احتٌاطً 
 قانونً

 احتٌاطً
 عام

  خسائر
 المجموع

  متراكمة

 
  

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

 
            

  26.322 (1.688)  1.688  348  25.974 14ب  4114 ٌناٌر 1الرصٌد كما فً 
  878 -  878 - -  مكّون خالل العام

 (878) (878) - - -  صافً الخسارة للعام

  26.322 (2.566)  2.566  348  25.974  4114دٌسمبر  11الرصٌد كما فً 

        

 

 

 19صفحة رقم  -الحسابات  مدققًتقرٌر 



   صحار اإلسالمً
 )نافذة الصٌرفة اإلسالمٌة لبنك صحار ش.م.ع.ع(

 
 

 44من  5صفحة  تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوابم المالٌة   9إلى د 1اإلٌضاحات المرفقة من أ

 التدفقات النقدٌة  بٌان

  2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً 

 
4114 2015  2015 4114 

 دوالر أمرٌكً
 باآلالؾ

 دوالر أمرٌكً
 باآلالؾ

 لاير عمانً 
 باآلالؾ

 لاير عمانً
 باآلالؾ

      
   أنشطة التشؽٌل المستخدمة فًالتدفقات النقدٌة    

 (118) 369 صافً الخسارة للعام 959 (878)
   تسوٌات لـ:  

  466  274 االستهالك  712  691
  147 253 انخفاض القٌمة على أصول التموٌل صافً خسارة 657  911

 (19) 98 ربح من إعادة تقٌٌم استثمارات  255 (111)
 - (131) خسارة من بٌع أوراق مالٌة (340) -

611  2.243 
التشؽٌل قبل التؽٌرات فً أصول والتزامات  ربح

  416 863 التشؽٌل

     
   التؽٌرات فً أصول والتزامات التشؽٌل  

  119671 - مستحق من بنوك وإٌداعات وكالة -  119119
 (19947) (1.465) مدٌونٌات المرابحة (3.805) (119454)
 (419996) (6.247) اإلجارة المنتهٌة بالتملٌك (16.226) (649111)
 (711) (4.238) استصناع تتبعه إجارة منتهٌة بالتملٌك (11.008) (19818)
 - (17.415) المتناقصةالمشاركة  (45.234) -

  119871 (11.718) ودابع وكالة (30.436)  169149
 (141) 4.457 ودابع عمالء وحسابات أخرى 11.577 (166)

 486 (457) أصول أخرى (1.187) 19464
 (19999) 567 التزامات أخرى 1.471 (59194)

 (49517) (35.653) أنشطة التشؽٌل المستخدم فًصافً النقد  (92.605) (119715)

     
   أنشطة االستثمار المستخدم فًالتدفقات النقدٌة   
 (456) (32) حٌازة أصول ثابتة (83) (665)
 (59949) (961) حٌازة استثمارات (2.496) (159454)

 (69415) (993) أنشطة االستثمار المستخدم فًصافً التدفقات النقدٌة  (2.579) (169117)

     
   التدفقات النقدٌة من أنشطة التموٌل  

  49574 18.545 التؽٌرات فً حساب استثمار ؼٌر مقٌد  48.169  119877
  -  2.000 رأس المال المخصص   5.195  -

  49574 20.545 صافً النقد من أنشطة التموٌل 53.364 119877

     
 (69151) (16.101) فً النقد وما فً ٌماثل النقد صافً النقص (41.820) (159975)

  149851 6.700 النقد وما ٌماثل النقد فً بداٌة العام 17.402  119177

  69711 (9.401) دٌسمبر 31النقد وما ٌماثل النقد فً  (24.418) 179414

     
   ممثال فً:  

  49589 25.029 نقد وأرصدة لدى البنوك المركزٌة 65.010  119919
  149161 126 مستحق من بنوك ومإسسات مالٌة 327  119114

 (99954) (34.556) ودابع وكالة  (89.755)  (459849)

179414  (24.418)  (9.401)  69711  

 

 

 

 

 

 

 19صفحة رقم  -الحسابات  مدققًتقرٌر 



         صحار اإلسالمً
 )نافذة الصٌرفة اإلسالمٌة لبنك صحار ش.م.ع.ع(

 
 المالٌة  البٌاناتإٌضاحات حول 

  2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً 

 

 44من  6صفحة  تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوابم المالٌة   9إلى د 1اإلٌضاحات المرفقة من أ

        الرئٌسٌة التؤسٌس والشكل القانونً واألنشطة  1أ
    

أعمال  4111إبرٌل  11ٌمارس بنك صحار ش9م9ع9ع )المركز الربٌسً( وفقاً لترخٌص الصٌرفة اإلسالمٌة الصادر عن البنك المركزي العمانً بتارٌخ 
"صحار اإلسالمً" )النافذة(9 وتقع على عاتق مجلس  اسمالصٌرفة اإلسالمٌة وأنشطة المتاجرة المالٌة األخرى وفقاً لقواعد ومبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة تحت 

من  1-1-5-1و  4-1-5-1الرقابة الشرعٌة التابع للبنك ضمان التزام النافذة بقواعد الشرٌعة ومبادبها فً معامالتها وأنشطتها9 وكما هو مطلوب وفقاً للبندٌن 
المكتب  خصصرفة اإلسالمٌة )"اإلطار"( الصادر عن البنك المركزي العمانً، لإلطار التنظٌمً والرقابً للصٌ "متطلبات الترخٌص"بعنوان  -1المادة 

 لاير عمانً لنافذة الصٌرفة اإلسالمٌة واحتسابه كرأس مال مخصص9  ملٌون 14الربٌسً 
 

العمالء المتوافقة مع الشرٌعة وتقدٌم تقدم النافذة مجموعة كاملة من خدمات ومنتجات الصٌرفة اإلسالمٌة9 وتتمثل األنشطة الربٌسٌة للنافذة فً قبول ودابع 
رى مسموح بها تموٌل متوافق مع الشرٌعة بناًء على المرابحة والمضاربة والمشاركة واإلجارة والسالم وتقدٌم خدمات صٌرفة تجارٌة وأنشطة استثمارٌة أخ

 وفقاً لإلطار التنظٌمً والرقابً للصٌرفة اإلسالمٌة9 
 
 أساس اإلعداد 2أ

 
 االلتزامفقرة  1-2أ

 
)المنظمة( وقواعد الشرٌعة  تم إعداد القوابم المالٌة للنافذة وفقاً لمعاٌٌر المحاسبة المالٌة الصادرة عن منظمة المحاسبة والتدقٌق للمإسسات المالٌة اإلسالمٌة

ٌرفة اإلسالمٌة الصادر عن البنك المركزي العمان9ً وفقاً اإلسالمٌة ومبادبها كما ٌحددها مجلس الرقابة الشرعٌة التابع للنافذة واإلطار التنظٌمً والرقابً للص
لنافذة المعاٌٌر الصادرة من لمتطلبات منظمة المحاسبة والتدقٌق للمإسسات المالٌة اإلسالمٌة، بالنسبة للمسابل التً ال تؽطٌها معاٌٌر المحاسبة المالٌة، تستخدم ا

سٌرات الصادرة من قبل اللجنة التطبٌقٌة لتفسٌرات معاٌٌر التقارٌر المالٌة الدولٌة وسٌتم استبدالها الحقاً قبل مجلس المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة )المجلس( والتف
 بمعاٌٌر المحاسبة المالٌة عندما ٌتم إصدار معاٌٌر محاسبة مالٌة مطبقة9

 
بعنوان  4من المادة  4-1-5-1و  4-1-5-1زام بمتطلبات البندٌن لم تمارس النافذة نشاطها كهٌبة مستقلة وتم إعداد القوابم المالٌة المنفصلة للنافذة لاللت

 "التزامات وحوكمة عامة" لإلطار التنظٌمً والرقابً للصٌرفة اإلسالمٌة الصادر عن البنك المركزي العمان9ً 
 
 أساس القٌاس 2-2أ

 
والتً تم قٌاسها بالقٌمة العادلة9  تم عرض هذه  وإستثمار األوراق المالٌةتم إعداد القوابم المالٌة وفقاً لمبدأ التكلفة التارٌخٌة فٌما عدا األدوات المالٌة المشتقة 

اء القوابم المالٌة9 تم تحوٌل المبالػ بالدوالر األمرٌكً القوابم المالٌة باللاير الُعمانً وهو العملة التنفٌذٌة للنافذة وبالدوالر األمرٌكً أٌضاً تسهٌالً لقر
لاير ُعمان9ً تم تقرٌب جمٌع المعلومات المالٌة  19185دوالر أمرٌكً =  1المعروضة فً هذه القوابم المالٌة من مبالػ باللاير الُعمانً بسعر صرؾ ٌعادل 

 المعروضة باللاير الُعمانً والدوالر األمرٌكً إلى أقرب ألؾ9
 
 استخدام التقدٌرات واالجتهادات 3-2أ

 
وابم المالٌة9 ستإثر فً إطار تطبٌق السٌاسات المحاسبٌة للنافذة، قد ٌتطلب من اإلدارة استخدام اجتهادات وإجراء تقدٌرات فً تحدٌد المبالػ المدرجة فً الق

لعرضٌة حٌث أن هذه التقدٌرات والتفسٌرات ستإثر على الدخل هذه التقدٌرات واالفتراضات على مبالػ األصول وااللتزامات وافصاحات االلتزامات ا
 والمصروفات والمخصصات والتؽٌر فً القٌمة العادلة كذلك9 

 
فٌها التعدٌل وأٌة تتم مراجعة التقدٌرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس منتظم9 وسٌتم إدراج تعدٌالت على التقدٌرات المحاسبٌة فً الفترة التً ٌتم 

 ٌتمثل االستخدام الجوهري لالجتهادات والتقدٌرات فٌما ٌلً:  فترات مستقبلٌة ٌكون التعدٌل مإثراً علٌها9
 

 مخصصات انخفاض القٌمة مقابل عقود التموٌل مع العمالء
 

بم المالٌة9 وعلى وجه الخصوص، ٌستلزم تراجع النافذة عقود التموٌل الخاصة بها بتارٌخ كل تقرٌر لتقٌٌم ما إذا كان ٌجب تسجٌل انخفاض القٌمة فً القوا
التقدٌرات على  إجراء اجتهاد من قبل اإلدارة فً تقدٌر المبالػ والوقت للتدفقات النقدٌة المستقبلٌة عند تحدٌد مستوى المخصص المطلوب9 تعتمد مثل هذه

 لنتابج الفعلٌة مما سٌنتج عنها تؽٌرات مستقبلٌة فً المخصصات9افتراضات حول العوامل المتضمنة درجات مختلفة من االجتهادات وعدم الٌقٌن وقد تختلؾ ا
 

  



  صحار اإلسالمً
  )نافذة الصٌرفة اإلسالمٌة لبنك صحار ش.م.ع.ع(

 
 المالٌة  البٌاناتإٌضاحات حول 

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً 
 

 44من  7صفحة  تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوابم المالٌة   9إلى د 1اإلٌضاحات المرفقة من أ

 أساس اإلعداد )تابع( 2أ
 
 استخدام التقدٌرات واالجتهادات )تابع( 3-2أ

 
القٌمة ضد المخاطر والتً  النخفاضوباإلضافة إلى المخصصات المعٌنة مقابل عقود تموٌل جوهرٌة فردٌة، تقوم النافذة كذلك بتكوٌن مخصصات جماعٌة 

إال أن بها مخاطر كبٌرة لتعثر السداد عند منحها فً األصل9 وٌؤخذ هذا فً االعتبار عوامل  ،اعلى الرؼم من أنه لم ٌتم تحدٌدها بؤنها تتطلب مخصصا معٌن
 التدفقات النقدٌة9 مثل تدهور فً مخاطر الدولة والصناعة والتقادم التكنولوجً والضعؾ التنظٌمً المحدد أو انخفاض فً

 
 تصنٌؾ االستثمارات

 
 كٌة أو بالتكلفة المهلكة9تقرر اإلدارة عند حٌازة استثمار ما إذا كان ٌجب تصنٌفه بالقٌمة العادلة من خالل قابمة الدخل أو بالقٌمة العادلة من خالل حقوق المل

 
 السٌولة

 
9 وٌتطلب 4-4استحقاق أصولها والتزاماتها الموضحة فً افصاحات مخاطر السٌولة فً االٌضاح دتدٌر النافذة السٌولة الخاصة بها من خالل اعتبار فترات 

 هذا القٌام باجتهاد عند تحدٌد فترات استحقاق األصول وااللتزامات بدون فترات استحقاق معٌنة9
 
 الجدٌدةالمعاٌٌر والتعدٌالت والتفسٌرات  4-2أ

 
دٌسمبر  11خدام السٌاسات المحاسبٌة، التً تتماشى مع تلك المستخدمة فً إعداد البٌانات المالٌة للسنة المنتهٌة فً لقد تم إعداد هذه البٌانات المالٌة بإست

من قبل هٌبة المحاسبة والمراجعة للمإسسات  41والتعدٌل الذي أدخل على معٌار المحاسبة المالً  47، بإستثناء إصدار معٌار المحاسبة المالً 4114
 41169ٌناٌر  1مٌة النافذ اعتباراً من المالٌة اإلسال

 
 المتعلق بالتوحٌد  – 23التعدٌل الذي أدخل على معٌار المحاسبة المالً 

ٌقدم توضٌح بشؤن الطرٌقة التً ٌنبؽً من المإسسة المالٌة اإلسالمٌة اتباعها لتحدٌد ما إذا كانت  41إن التعدٌل الذي أدخل على معٌار المحاسبة المالً 
لموجودة فً لمالٌة للشركة المستثمر فٌها أو الشركة التابعة، ٌنبؽً توحٌدها من تلقاء ذاتها9 ٌقدم التعدٌل توضٌح إلى أنه باإلضافة إلى الشروط االبٌانات ا

الٌة اإلسالمٌة التً المعٌار، فؤن السٌطرة قد تكون موجودة أٌضا من خالل الحقوق الناتجة عن الترتٌبات التعاقدٌة األخرى وحقوق التصوٌت للمإسسات الم
 تعطً السلطة الفعلٌة على المنشؤة أو حقوق التصوٌت المحتملة، أو مزٌج من تلك العوامل9 

 
ضوعٌة فً وفٌما ٌتعلق بحقوق التصوٌت، ٌوضح التعدٌل أٌضا بؤنه ٌنبؽً على المإسسة المالٌة اإلسالمٌة األخذ فً االعتبار فقط حقوق التصوٌت المو

 إذا كانت المإسسة المالٌة لدٌها سلطة على المنشؤة9 من أجل أن تكون موضوعٌة، فؤنه ٌنبؽً أن تكون حقوق التصوٌت قابلة للممارسة عندماتقٌٌمها لتحدٌد ما 
ٌت التصوٌتم اتخاذ القرارات ذات الصلة وٌجب أن ٌكون لدى حامل تلك الحقوق القدرة العملٌة على ممارسة تلك الحقوق9 وٌجب أن ٌتضمن تحدٌد حقوق 

 على حقوق التصوٌت الموضوعٌة الحالٌة وحقوق التصوٌت الحالٌة القابلة للممارسة9
 

9 ٌتطلب تطبٌق األحكام االنتقالٌة بؤثر رجعً 4115دٌسمبر  11إن هذه التعدٌالت والتوضٌحات هً إلزامٌة فً الفترات المالٌة السنوٌة المنتهٌة فً أو بعد 
 9للبنكة للفترة السابقة9 ال ٌوجد أي تؤثٌر لهذا التعدٌل على البٌانات المالٌة بما فً ذلك إعادة بٌان أرقام المقارن

 
 المتعلق بحسابات اإلستثمار  – 27معٌار المحاسبة المالً 

"المتعلق باإلفصاحات على أسس توزٌع األرباح بٌن حقوق المالك وحاملً حسابات  – 5بمعٌار المحاسبة المالً  47سوؾ ٌستبدل معٌار المحاسبة المالً 
ٌز بعض اإلفصاحات المتعلق "بحقوق حاملً حسابات اإلستثمار وما فً حكمها"9 عند تطبٌق هذا المعٌار سٌتم تعز – 6اإلستثمار" ومعٌار المحاسبة المالً 

 91 إن هذا المعٌار ساري المفعول إعتباراً من للبنكفٌما ٌتعلق بحاملً حسابات اإلستثمار وأسس توزٌع األرباح دون أي تؤثٌر جوهري على البٌانات المالٌة 
 41169ٌناٌر 
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 44من  8صفحة  تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوابم المالٌة   9إلى د 1اإلٌضاحات المرفقة من أ

 
 السٌاسات المحاسبٌة الجوهرٌة 3أ

 
 عند إعداد القوابم المالٌة مبٌنة أدناه:السٌاسات المحاسبٌة الهامة المطبقة 

  
 النقد وما ٌماثل النقد 1-3أ

 
تصل لثالثة أشهر ٌتمثل النقد وما ٌماثل النقد من نقد بالصندوق وأرصدة لدى البنك المركزي وإٌداعات لدى البنوك والمإسسات المالٌة ذات فترات استحقاق 

 والتً تستحق خالل ثالثة أشهر وأرصدة مقٌدة9ناقصاً اقتراضات لدى البنوك والمإسسات المالٌة 
 
 المعامالت بالعملة األجنبٌة 2-3أ

 
اللتزامات المالٌة المسجلة ٌتم تحوٌل المعامالت بالعملة األجنبٌة إلى العملة التنفٌذٌة بؤسعار الصرؾ الفورٌة السابدة فً تارٌخ المعاملة9 ٌتم تحوٌل األصول وا

التقرٌر إلى العملة التنفٌذٌة وفقا ألسعار الصرؾ الفورٌة السابدة فً تارٌخ المعاملة9 أرباح أو خسابر العمالت األجنبٌة على البنود بالعمالت األجنبٌة بتارٌخ 
لفة المهلكة بالعمالت والتك النقدٌة هً الفرق بٌن التكلفة المهلكة بالعملة التنفٌذٌة فً بداٌة الفترة والتً تتم تسوٌتها بالربح الفعلً والمدفوعات خالل الفترة

ا بسعر الصرؾ السابد األجنبٌة المحولة بسعر الصرؾ الفوري فً نهاٌة الفترة9 األصول وااللتزامات ؼٌر المالٌة التً ٌتم قٌاسها بالقٌمة العادلة ٌتم تحوٌله
 بتارٌخ المعاملة9

 
 االستثمارات 3-3أ

 
 التصنٌؾ

 
 أدوات الدٌن هً استثمارات لها شروط توفر دفعات ثابتة أو قابلة للتحدٌد لألرباح ورأس المال9  9أ 

 
 أدوات األسهم هً استثمارات ال تظهر خصابص أدوات الدٌن وتتضمن أدوات تظهر فابدة متبقٌة فً أصول كٌان بعد خصم كافة التزاماته9   9ب 

 
 تصنؾ االستثمارات فً أدوات الدٌن إلى الفبتٌن التالٌتٌن: 

 
 بالتكلفة المهلكة  ( 1
 بالقٌمة العادلة من خالل قابمة الدخل ( 4

 
صٌصها ولم ٌتم تخ تصنؾ أدوات الدٌن وتقاس بالتكلفة المهلكة إذا تمت إدارة األداة فقط على أساس العابد التعاقدي أو أن األداة ؼٌر محتفظ بها للمتاجرة

 بالقٌمة العادلة من خالل قابمة الدخل9
 

من خالل قابمة تتضمن أدوات الدٌن والتً تصنؾ وتقاس بالقٌمة العادلة من خالل قابمة الدخل استثمارات محتفظ بها للمتاجرة أو مخصصة بالقٌمة العادلة 
 الدخل9

 
التعاقدي بالقٌمة العادلة من خالل قابمة الدخل إذا استبعدت عدم تطابق محاسبً والذي فً البداٌة، ٌمكن فقط تصنٌؾ أدوات الدٌن التً تدار على أساس العابد 

 سٌنشؤ من قٌاس األصول أو االلتزامات أو ادراج األرباح أو الخسابر علٌها على أسس مختلفة9
 

 تصنؾ االستثمارات فً أدوات حقوق الملكٌة إلى الفبتٌن التالٌتٌن: 
 

 ل قابمة الدخل بالقٌمة العادلة من خال ( 1
 بالقٌمة العادلة من خالل حقوق الملكٌة ( 4

 
من خالل قابمة  تتضمن أدوات األسهم والتً تصنؾ وتقاس بالقٌمة العادلة من خالل قابمة الدخل استثمارات محتفظ بها للمتاجرة أو مخصصة بالقٌمة العادلة

 الدخل9
 

أو أنشا أساساً بؽرض إنتاج أرباح من تقلبات قصٌرة األجل فً هامش األسعار أو المتداولٌن9  ٌتم تصنٌؾ استثمار كمحتفظ به للمتاجرة إذا تمت حٌازته
 من المحفظة حٌث ٌوجد نمط فعلً لتحقٌق أرباح قصٌرة األجل "كمحتفظ به للمتاجرة" كذلك9 ٌصنؾ أي استثمار ٌشكل جزءاً 
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 المالٌة  البٌاناتإٌضاحات حول 

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً 
 

 44من  9صفحة  تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوابم المالٌة   9إلى د 1اإلٌضاحات المرفقة من أ

 السٌاسات المحاسبٌة الجوهرٌة )تابع( 3أ
 
 بع(االستثمارات )تا 3-3أ

 
 العادلة9تتضمن استثمارات أدوات األسهم المخصصة بالقٌمة العادلة من خالل قابمة الدخل استثمارات تدار وتقٌم داخلٌاً لألداء على أساس القٌمة 

 
ال رجعة فٌه لتخصٌص أدوات معٌنة ؼٌر المخصصة بالقٌمة العادلة من خالل قابمة الدخل لتصنؾ كاستثمارات  عند اإلدراج المبدبً، تجري النافذة اختٌاراً 

 بالقٌمة العادلة من خالل حقوق الملكٌة9
 

 اإلدراج وإلؽاء اإلدراج
 

ألصل وهو التارٌخ الذي تصبح به النافذة طرفاً فً تدرج استثمارات األوراق المالٌة بتارٌخ المتاجرة وهو التارٌخ الذي تتعاقد به النافذة لشراء أو بٌع ا
النقدٌة من األصول المالٌة أو قامت النافذة بتحوٌل ات فقالتدالشروط التعاقدٌة لألداة9 ٌلؽى إدراج استثمارات األوراق المالٌة عندما ٌنتهً الحق فً استالم 

 جوهري لكافة مخاطر وعوابد الملكٌة9
 

 القٌاس
 

 اإلدراج المبدبً
 

ات بالقٌمة العادلة من خالل تدرج استثمارات األوراق المالٌة مبدبٌاً بالقٌمة العادلة زابدا تكالٌؾ المعاملة باستثناء تكالٌؾ المعاملة المتكبدة لحٌازة استثمار
 قابمة الدخل والتً تحمل على قابمة الدخل9

 
 اإلدراج الالحق

 
الل قابمة الدخل بالقٌمة العادلة فً نهاٌة فترة التقرٌر وتدرج أرباح أو خسابر إعادة القٌاس الناتجة فً قابمة ٌتم إعادة قٌاس االستثمارات بالقٌمة العادلة من خ

 الدخل فً الفترة التً تنشؤ بها9
 

القٌمة9  النخفاضأي مخصص  بعد اإلدراج المبدبً، فإن االستثمارات المصنفة بالتكلفة المهلكة تقاس بالتكلفة المهلكة باستخدام طرٌقة الربح الفعلً، ناقصاً 
 وتدرج كافة األرباح أو الخسابر من عملٌة االهالك والناتجة عن إلؽاء االدراج أو انخفاض قٌمة استثمارات فً قابمة الدخل9

 
لخسابر الناتجة عن تؽٌر القٌمة أو ا األرباحٌعاد قٌاس االستثمارات بالقٌمة العادلة من خالل حقوق الملكٌة بالقٌمة العادلة فً نهاٌة كل فترة تقرٌر وتدرج 

أو تنخفض قٌمة  العادلة لالستثمارات فً قابمة التؽٌرات فً حقوق الملكٌة للمالكٌن وتعرض فً احتٌاطً قٌمة عادلة منفصل ضمن حقوق الملكٌة9 عندما تباع
األرباح أو الخسابر المتراكمة المدرجة سابقاً فً قابمة التؽٌرات أو تجمع أو تستبعد االستثمارات المصنفة بالقٌمة العادلة من خالل حقوق الملكٌة، ٌتم تحوٌل 

 فً حقوق الملكٌة إلى قابمة الدخل9
 

عندما تكون تدرج االستثمارات التً لٌس لها سعر سوق مدرج أو ال ٌمكن تحدٌد طرق مالبمة أخرى ٌمكن منها استخراج قٌاس ٌعتمد علٌه للقٌمة العادلة 
 ناقصاً مخصص انخفاض القٌمة )إن وجد(9على أساس مستمر بالتكلفة 

 
 مبادئ القٌاس

 
 قٌاس التكلفة المهلكة

 
وعات الرأسمالٌة ومضافاً إلٌه التكلفة المهلكة لألصل أو االلتزام المالً هً المبلػ الذي ٌتم به قٌاس األصل أو االلتزام المالً عند اإلدراج المبدبً ناقصاً المدف

المتراكم باستخدام طرٌقة الربح الفعلً ألي فرق بٌن المبلػ المبدبً المدرج والمبلػ المستحق ناقصاً أي تخفٌض لالنخفاض فً أو مخصوماً منه االهالك 
 ل9ًالقٌمة9 تتضمن احتسابات معدل الربح الفعلً كافة الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة والتً تشكل جزءا ال ٌتجزأ من معدل الربح الفع
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 44من  11صفحة  تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوابم المالٌة   9إلى د 1اإلٌضاحات المرفقة من أ

 السٌاسات المحاسبٌة الجوهرٌة )تابع( 3أ
 
 االستثمارات )تابع( 3-3أ

 
 مبادئ القٌاس )تابع(

 
 قٌاس القٌمة العادلة

 
 ٌاس9القٌمة العادلة هً السعر الذي ٌمكن استالمه لبٌع أصل أو دفعه لتحوٌل التزام فً معاملة اعتٌادٌة بٌن مشاركٌن فً السوق فً تارٌخ الق

 
المدرجة حسب السوق باستخدام سعر السوق لألداة فً نهاٌة ٌوم العمل كما فً تارٌخ التقرٌر9 بالنسبة لالستثمارات التً ال ٌوجد لها ٌتم تقٌٌم االستثمارات 

معدل الربح لمخصومة بسعر سوقً مدرج ٌتم تحدٌد تقدٌر معقول بالرجوع إلى القٌمة الحالٌة بالسوق ألداة أخرى مماثلة أو تستند إلى تقٌٌم التدفقات النقدٌة ا
 الحالً لعقود ذات شروط مماثلة وخصابص المخاطر9

 
 أصول التموٌل 4-3أ

 
ابحة والمضاربة تتمثل أصول التموٌل فً تموٌل متوافق مع الشرٌعة تقدمه النافذة بدفعات ثابتة أو قابلة للتحدٌد9 وتتضمن التموٌل المقدم من خالل المر

انخفاض القٌمة )إن والمشاركة والمساومة واإلجارة واالستصناع وطرق أخرى للتموٌل المال9ً تدرج أصول التموٌل بالتكلفة المهلكة، ناقصاً مخصصات 
 وجدت(9 

 
 المرابحة 

 
لمستفٌد( مدٌونٌات المرابحة هً مبٌعات بشروط مإجلة9 ترتب النافذة معاملة مرابحة عن طرٌق شراء سلعة )تمثل موضوع المرابحة( وبٌعها للمرابح )ا

بؤقساط من قبل المرابح خالل فترة متفق علٌها9  وتدرج مدٌونٌات  بهامش ربح زٌادة عن التكلفة9 وٌتم سداد سعر المبٌعات )التكلفة مضافاً إلٌها هامش الربح(
 المرابحة بالصافً من األرباح المإجلة ومخصص انخفاض القٌمة )إن وجد(9 ٌعد أي وعد ٌقوم به مرابح محتمل التزاما9ً

 
 المضاربة 

 
 تدرج المضاربة بالقٌمة العادلة للسعر المقدم ناقصاً أي انخفاض فً القٌمة9

 
اٌة عٌنٌاً )إذا المضاربة نوعاً من الشراكة بٌن العمل ورأس المال حٌث تساهم النافذة برأس مال9  وٌقاس رأس مال المضاربة الذي تقدمه النافذة فً البدتعد 

 ؤرباح أو خسابر للنافذة9كان ؼٌر نقدي( بالقٌمة العادلة لألصول9 إذا نتج عن تقٌٌم األصول فرق بٌن القٌمة العادلة والقٌمة الدفترٌة، ٌدرج الفرق ك
 

مال فً حال لحقت خسارة أو ضرر برأس مال المضاربة قبل بدء العمل دون أي سوء تصرؾ أو إهمال من قبل المضارب، ٌتم خصم هذه الخسابر من رأس 
 دٌونٌة مستحقة من المضارب9المضاربة وتعامل كخسارة للنافذة9 وفً حالة اإلنهاء أو التصفٌة، ٌدرج المبلػ ؼٌر المدفوع من قبل المضارب كم

 
 المشاركة

 
وع حالً تمثل عقود المشاركة شراكًة بٌن النافذة والعمٌل حٌث ٌساهم كل طرؾ برأس مال مساٍو أو بنسبة مختلفة إلنشاء مشروع جدٌد أو حصة فً مشر

ابر9 تدرج هذه بالقٌمة العادلة للمقابل المدفوع، ناقصاً وحٌث ٌصبح كل طرؾ مالكاً لرأس المال على أساس نهابً أو متناقص وله حصة من األرباح أو الخس
ة على شراكة أي مبالػ مشطوبة أو مخصص النخفاض القٌمة، إن وجد9  فً حالة المعامالت المبنٌة على المشاركة المتناقصة، ترتبط النافذة بمشاركة مبنٌ

و المصنع أو اآلالت( مع عمالبها وترتبط باتفاقٌة دفع أرباح الستؽالل مشاركة الملك لتموٌل حصة متفق علٌها لألصول الثابتة )مثل المنزل أو األرض أ
 النافذة من قبل العمٌل9

 
  



  صحار اإلسالمً
  )نافذة الصٌرفة اإلسالمٌة لبنك صحار ش.م.ع.ع(

 
 المالٌة  البٌاناتإٌضاحات حول 

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً 
 

 44من  11صفحة  تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوابم المالٌة   9إلى د 1اإلٌضاحات المرفقة من أ

 السٌاسات المحاسبٌة الجوهرٌة )تابع( 3أ
 
 تموٌل األصول )تابع(  4-3أ

 
 اإلجارة المنتهٌة بالتملٌك 

 
اإلجارة المنتهٌة بالتملك هً إٌجار حٌث ٌنقل سند الملكٌة القانونً لألصل المإجر إلى المستؤجر فً تدرج مبدبٌاً بالتكلفة متضمنًة التكالٌؾ األولٌة المباشرة9 

 نهاٌة اإلجارة )فترة اإلٌجار( شرٌطة أن تتم تسوٌة كافة أقساط اإلجارة9
 

 رة اإلٌجار9 ٌحمل االستهالك على أصول اإلجارة المنتهٌة بالتملٌك بمعدالت محتسبة لشطب تكلفة كل أصل على مدار فت
 

ات اإلجارة ضمن تتمثل مدٌونٌات إٌرادات اإلجارة باإلٌجارات المعلقة فً نهاٌة العام ناقصاً مخصص للمبالػ المشكوك فً تحصٌلها9  تصنؾ مدٌونٌات إٌراد
 أصول أخرى9 

 
 استصناع تتبعه إجارة منتهٌة بالتملٌك

 
تطوٌر العقارات بموجب عقد "استصناع" بٌن العمٌل والبنك9 ٌقوم البنك  تموٌل اإلنشاءات ٌتم فٌهاالستصناع الذي تتبعه إجارة منتهٌة بالتملٌك هو منتج ل

رات مسبقا أثناء أعمال بتطوٌر العقار وبعد االنتهاء من األعمال اإلنشابٌة ٌتم تؤجٌر العقار للعمٌل بموجب عقد إجارة منتهٌة بالتملٌك9 وٌدفع العمٌل اإلٌجا
 اإلنشاء9

 
 السلم

 
على فً عقد السلم ٌدفع المشتري مقدماً لكمٌة ونوع محددٌن ٌتم تسلٌمها فً تارٌخ محدد بسعر فوري متفق علٌه9 ٌنطبق السلم على وجه الخصوص 

لمتعهد من بٌع ا مشترٌات زراعٌة موسمٌة وٌمكن استخدامه كوسٌلة لتموٌل اإلنتاج9 ٌدفع السعر بتارٌخ العقد ولكن التسلٌم سٌتم فً المستقبل والذي سٌمكن
قد ٌتسبب  المخرجات للنافذة بسعر محدد مسبقا9ً وعلى الرؼم من ذلك، ٌجب تحدٌد كافة مواصفات ونوعٌات وكمٌات السلعة فً وقت البٌع لتجنب أي ؼموض

ٌن9 تدرج عقود السلم فً التارٌخ فً حدوث نزاع9 باإلضافة إلى ذلك، ٌجب االتفاق على تارٌخ ووقت التسلٌم ولكن ٌمكن تؽٌٌره بموافقة مشتركة من الطرف
 الذي تنشؤ به وتدرج بالتكلفة، ناقصاً مخصصات انخفاض القٌمة، إن وجدت9 

 
 المشاركة المتناقصة

 
من األصول الثابتة )مثل منزل أو أرض، مصنع  امتفق علٌهلتموٌل حصه  شركة الملكعلى أساس المشاركة ، ٌدخل البنك فً المشاركة المتناقصةتموٌل فً 
 البنك من قبل العمٌل9 مشاركةوٌدخل فً اتفاق دفع أرباح الفترة لالستفادة من حصة  ( مع عمالبهالمكابنأو 
 
 الممتلكات والمعدات والتركٌبات 5-3أ

 
ك المتراكم وخسابر االنخفاض فً القٌمة9 تتضمن التكلفة التارٌخٌة المصروفات ٌتم قٌاس بنود الممتلكات والمعدات والتركٌبات بالتكلفة التارٌخٌة ناقصاً االستهال

عدات والتركٌبات، التً تنسب بصفة مباشرة إلى اقتناء األصل9 ٌتم احتساب االستهالك بطرٌقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجً المقدر للممتلكات والم
 نتاجٌة المقدرة للفترة الحالٌة على النحو التالً:باستثناء األرض بالملكٌة الحرة9 األعمار اإل

 سنوات 
 5 سٌارات

 7-6 أثاث وتركٌبات
 7-6 معدات المكتب

 11 برمجٌات حاسب آلً
 

 تتم مراجعة األعمار اإلنتاجٌة والقٌم المتبقٌة لألصول وتعدل، متى ما كان ذلك مالبما، فً كل تارٌخ تقرٌر9 
 

 أكبر من القٌمة القابلة لالسترداد المقدرة9 لألصلتخفض القٌمة الدفترٌة لألصل مباشرة إلى قٌمته القابلة لالسترداد إذا كانت القٌمة الدفترٌة 
 

 تحدد أرباح وخسابر االستبعادات بمقارنة المتحصالت مع القٌمة الدفترٌة والمدرجة ضمن "إٌرادات تشؽٌل أخرى" فً قابمة الدخل9
 

  



  صحار اإلسالمً
  )نافذة الصٌرفة اإلسالمٌة لبنك صحار ش.م.ع.ع(

 
 المالٌة  البٌاناتإٌضاحات حول 

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً 
 

 44من  14صفحة  تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوابم المالٌة   9إلى د 1اإلٌضاحات المرفقة من أ

 السٌاسات المحاسبٌة الجوهرٌة )تابع( 3أ
 
 )تابع( الممتلكات والمعدات والتركٌبات 5-3أ

 
االقتصادٌة تدرج التكالٌؾ الالحقة ضمن القٌمة الدفترٌة لألصل أو تدرج كؤصل منفصل، كما هو مناسب، فقط عندما ٌكون من المحتمل أن تتدفق المنافع 

وٌمكن تقدٌر تكلفة البند بشكل ٌعتمد علٌه9  تستبعد القٌمة الدفترٌة للقطعة المستبدلة9 وتم تحمٌل كافة اإلصالحات وأعمال المستقبلٌة المصاحبة للبند إلى النافذة 
 الصٌانة األخرى على قابمة الدخل خالل الفترة المالٌة التً تتكبد فٌها9

 
 الضرٌبة  6-3أ

 
 وال ٌتعٌن على النافذة تقدٌم إقرار منفصل حول أنشطة أعمال الصٌرفة االسالمٌة9تم تقدٌم اإلقرار الضرٌبً للبنك وهو فً مرحلة إجراء الربط، 

 
 منافع الموظفٌن 7-3أ
 

 مكافآت نهاٌة الخدمة 
 19919تدرج مساهمات مكافآت نهاٌة الخدمة للموظفٌن العمانٌٌن وفقاً ألحكام قانون التؤمٌنات االجتماعٌة لعام 

 
وتعدٌالته وٌعتمد على معدالت المكافآت  4111للموظفٌن ؼٌر العمانٌٌن وفقاً ألحكام قانون العمل الُعمانً لعام  تم تكوٌن مخصص لمكافآت نهاٌة الخدمة

وظفٌن حتى تارٌخ الحالٌة والسنوات المتراكمة للخدمة بتارٌخ قابمة المركز المال9ً تدرج مستحقات اإلجازة السنوٌة وبدل تذاكر السفر عند استحقاقها للم
 درج هذه المستحقات فً االلتزامات الجارٌة، فً حٌن ٌتم اإلفصاح عن تلك التً تتعلق بمكافآت نهاٌة الخدمة كالتزاٍم ؼٌر جاٍر9التقرٌر9 ت

 
لعام طنة ُعمان تدرج المساهمات لخطة تقاعد ذات مساهمات محددة والتؤمٌن ضد اصابات العمل للموظفٌن الُعمانٌٌن وفقا لقانون التؤمٌنات االجتماعٌة بسل

 وٌتم إدراجها كمصروؾ فً قابمة الدخل الشامل عند تكبدها9 1991
 

 المنافع قصٌرة األجل
 ٌتم قٌاس االلتزامات عن المنافع قصٌرة األجل فً األساس بدون خصم وٌتم تحمٌلها على المصروؾ عند تقدٌم الخدمة ذات الصلة9

 
ذة التزام حالً أو استداللً لدفع هذا المبلػ نتٌجة لخدمات سابقة مقدمة من جانب الموظؾ ومن ٌتم إدراج مخصص للمبلػ المتوقع دفعه عندما ٌوجد على الناف

 الممكن قٌاس االلتزام بصورة موثوق بها9
 
 خسائر انخفاض القٌمة على التموٌل والمدٌونٌات 8-3أ

 
تراجع النافذة المسددة9 تتبع النافذة توجٌهات المعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة والبنك المركزي العمانً فً تقٌٌم انخفاض القٌمة مقابل القروض ؼٌر 

ٌمة فً قابمة الدخل، تجري محافظ األصول الخاصة بها لتقٌٌم انخفاض القٌمة على أساس شهري9 وعند تحدٌد ما إذا كان ٌجب تسجٌل خسارة انخفاض الق
قبلٌة المقدرة من محفظة النافذة اجتهادات حول ما إذا كانت هناك بٌانات قابلة للمالحظة تدل على انخفاض القٌمة ٌتبعه انخفاض كبٌر فً التدفقات النقدٌة المست

الحظة تشٌر إلى وجود تؽٌر عكسً فً وضع دفعات االقتراضات القروض قبل أن ٌتم تحدٌد االنخفاض فً المحفظة9  وقد ٌتضمن هذا الدلٌل بٌانات قابلة للم
بخصابص و/ أو الظروؾ االقتصادٌة الوطنٌة أو المحلٌة التً ترتبط بالنقص فً األصول9 تستخدم اإلدارة تقدٌرات مبنٌة على تارٌخ الخسابر ألصول 

قدٌة المستقبلٌة9 تتم مراجعة الطرٌقة واالفتراضات المستخدمة لتقدٌر مبلػ مخاطر ابتمان ودلٌل موضوعً مشابه لتلك فً المحفظة عند جدولة تدفقاتها الن
ٌة الهامة بشكل فردي ووقت التدفقات النقدٌة المستقبلٌة بشكل دوري لتقلٌل الفروق بٌن تقدٌرات الخسابر وتارٌخ الخسابر الفعلٌة9 بالنسبة للتموٌل والمدٌون

لقٌمة الالزمة بناًء على تقدٌرات التدفقات النقدٌة المستقبلٌة9 ٌتم تقٌٌم التموٌل والمدٌونٌات الجوهرٌة بشكل والتً انخفضت قٌمتها، تعتبر خسابر انخفاض ا
نات القابلة فردي والتً لم تنخفض قٌمتها وكافة التموٌل والمدٌونٌات الجوهرٌة بشكل فردي بشكل جماعً باألخذ فً االعتبار الخبرة التارٌخٌة والبٌا

جماع9ً ساس المحفظة فً مجموعة أصول ذات خصابص مخاطر متشابهة لتحدٌد ما إذا كان من الالزم تكوٌن خسارة انخفاض القٌمة بشكل للمالحظة على أ
موعد تحدٌد خسابر انخفاض القٌمة بشكل جماعً، تؤخذ النافذة عدة عوامل فً االعتبار من ضمنها جودة االبتمان وتركز المخاطر ومستوٌات تجاوز  دعن

 حقاق وأداء القطاع والضمانة المتوفرة وظروؾ االقتصاد الكل9ً االست
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 الحسابات الجارٌة للعمالء 9-3أ

 
التعاقد9 فً نهاٌة فترة التقرٌر، تدرج األرصدة فً الحسابات الجارٌة عند استالمها من قبل النافذة9  تقاس المعامالت عند استالم المبلػ من قبل النافذة فً وقت 

 تقاس هذه الحسابات بالتكلفة المهلكة9
 
 حقوق الملكٌة لحملة حسابات االستثمار ؼٌر المقٌدة 10-3أ

 
الدخل تفرض النافذة رسوم إدارة )رسوم المضارب( على حملة حسابات االستثمار ؼٌر المقٌدة9 من إجمالً الدخل من حسابات االستثمار، ٌتم تخصٌص 

دت/ لمخصص لحملة حسابات االستثمار ؼٌر المقٌدة لهم بعد وضع مخصصات واحتٌاطٌات )احتٌاطً تسوٌة األرباح واحتٌاطً مخاطر االستثمار( إن وجا
ام حكوخصم حصة النافذة من الدخل كمضارب9 ٌتم تحدٌد تخصٌص الدخل من قبل إدارة النافذة ضمن حدود مشاركة الربح المسموح بها وفقاً لشروط وأ

 حسابات االستثمار ؼٌر المقٌدة9
 
 وودائع وكالة مستحقات إلى/ من البنوك 11-3أ

       
من دابنٌات ومدٌونٌات الوكالة9 تدرج دابنٌات الوكالة مبدبٌاً بالتكلفة كونها القٌمة العادلة للمقابل  وعمالء تتكون المستحقات إلى/من البنوك والمإسسات المالٌة

 بالتكلفة المهلكة، ناقصاً المبالػ المسددة9 المتبادل9 وتدرج الحقاً 
 
 إدراج اإلٌرادات 12-3أ

 
 المرابحة

 
  تدرج األرباح من المرابحة على أساس االستحقاق9 تشمل أرباح المضاربة المعامالت للفترة من تارٌخ التوزٌع إلى تارٌخ انتهاء المرابحة9

  
 المضاربة

 
د اإلعالن من تدرج إٌرادات تموٌل المضاربة عندما ٌنشؤ الحق فً استالم الدفعات أو عند التوزٌع من قبل المضارب9 وتحمل الخسابر على قابمة الدخل عن

 قبل المضارب9  
 

 المشاركة
 

لمشاركة، تدرج حصة النافذة من الخسارة إلى الحد الذي تدرج إٌرادات المشاركة عندما ٌنشؤ الحق فً استالم الدفعات أو عند التوزٌع9 فً حالة الخسارة فً ا
 ٌتم به خصم الخسارة من حصته فً رأس مال المشاركة9

 إن األرباح من تموٌالت المشاركة المتناقصة ٌتم إدراجها على أساس اإلستحقاق المحاسب9ً
 

 أرباح الصكوك
 

صكوك بؤقساط أو بالخصم وتصنؾ بالتكلفة المهلكة، تهلك هذه األقساط/ الخصومات تدرج األرباح على الصكوك على أساس االستحقاق9 عندما ٌتم شراء 
 على فترة االستحقاق المتبقٌة باستخدام طرٌقة معدل الربح الفعل9ً

 
 اإلجارة

 
ثنى اإلٌرادات المتعلقة تدرج إٌرادات اإلجارة على أساس نسبة من الوقت على مدار فترة اإلجارة بالصافً من االستهالك واالنخفاض فً القٌمة9 تست

 ٌوماً من قابمة الدخل9 91بحسابات إجارة منتهٌة بالتملك ؼٌر منتجة وأقساط إجارة تتخطى 
 

 استصناع تتبعه إجارة منتهٌة بالتملٌك
 

 ٌتم تسجٌل اإلٌرادات من االستصناع الذي تتبعه إجارة منتهٌة بالتملٌك عند استالم اإلٌجارات9
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 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً 
 

 44من  14صفحة  تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوابم المالٌة   9إلى د 1اإلٌضاحات المرفقة من أ

 المحاسبٌة الجوهرٌة )تابع(السٌاسات  3أ
 
 إدراج اإلٌرادات )تابع( 12-3أ

 
 إٌرادات الرسوم والعموالت

 
ن فً قٌاس معدل ٌتم إدراج إٌرادات الرسوم والعموالت والتً تشكل جزءاً ال ٌتجزأ من معدل الربح الحقٌقً لألصل المالً المدرج بالتكلفة المهلكة وٌّضم

إٌرادات الرسوم والعموالت ورسوم خدمة الحسابات وعموالت المبٌعات وأتعاب اإلدارة وعموالت المبٌعات ورسوم الربح الحقٌقً لألصل المال9ً تدرج 
 الترتٌبات والقروض المشتركة عند أداء الخدمات ذات الصلة9

 
 حصة النافذة من إٌرادات حقوق الملكٌة لحملة حسابات االستثمار )رب المال والمضارب(

 
بالتناسب بٌن حقوق الملكٌة لحملة حسابات االستثمار والمساهمٌن على أساس استثماراتهم قبل تخصٌص رسوم المضارب9 تتكبد حصة تخصص اإلٌرادات 

    النافذة كمضارب إلدارة حقوق حملة حسابات االستثمار بناًء على شروط وأحكام اتفاقٌات المضاربة ذات الصلة9
  

 السلم
 

 رٌقة نسبة اإلكمال9تحدد إٌرادات السلم باستخدام ط
 

 إٌرادات توزٌعات نقدٌة
 

 ٌتم إدراج توزٌعات األرباح عند نشوء الحق فً استالم توزٌعات األرباح9
 

 الربح من المبالػ المستحقة من البنوك والمإسسات المالٌة
 

العقد بناًء على المبلػ األساسً القابم واألرباح المتفق علٌها ٌدرج الربح من المبالػ المستحقة من البنوك والمإسسات المالٌة على أساس الوقت على مدار فترة 
   مع العمالء9

 
 إدراج اإلٌرادات 13-3أ

 
لمتعلقة بفرٌق تحتسب العوابد على حقوق الملكٌة لحملة حسابات االستثمار بناًء على الدخل الناتج من حسابات االستثمار المشتركة بعد خصم المصروفات ا

المضارب"9 تتضمن مصروفات المضارب كافة المصروفات المتكبدة من قبل النافذة وتستثنى تكالٌؾ العاملٌن ومصروفات إدارٌة االستثمار "مصروفات 
      أخرى9 ٌخصم "ربح المضارب" للنافذة من حصة المستثمر من اإلٌرادات قبل توزٌعها9

  
 األرباح أو المصروفات التً ال تسمح بها الشرٌعة 14-3أ

 
قاً لقرارات ذة هذه المبالػ فً حساب منفصل فً الدابنٌات األخرى وال ٌتم تضمٌنها فً إٌرادات النافذة9 توزع هذه المبالػ على الجمعٌات الخٌرٌة وفتدرج الناف

 مجلس الرقابة الشرعٌة9
 
 الضمانات المالٌة 15-3أ

 
 اعتماد وضمانات وأوراق القبول9فً سٌاق األعمال االعتٌادٌة، تمنح النافذة ضمانات مالٌة تتضمن خطابات 

 
هالك القٌمة العادلة المبدبٌة ٌتم إدراج الضمانات المالٌة مبدبٌاً فً القوابم المالٌة بالقٌمة العادلة كونها عالوة اإلصدار المستلمة فً تارٌخ منح الضمان وٌتم إ

بموجب هذا الضمان بالمبلػ المهلك أو أفضل تقدٌر للمصروفات الالزمة لتسوٌة  على مدى عمر الضمان المال9ً بعد اإلدراج المبدبً، ٌتم قٌاس التزام النافذة
 ٌها اجتهاد اإلدارة9أي التزام مالً ناشا فً تارٌخ التقرٌر أٌهما أعلى9 تحدد هذه التقدٌرات بناًء على تارٌخ معامالت مشابهة والخسابر السابقة مضافاً إل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  صحار اإلسالمً
  )نافذة الصٌرفة اإلسالمٌة لبنك صحار ش.م.ع.ع(

 
 المالٌة  البٌاناتإٌضاحات حول 

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً 
 

 44من  15صفحة  تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوابم المالٌة   9إلى د 1اإلٌضاحات المرفقة من أ

 )تابع( السٌاسات المحاسبٌة الجوهرٌة 3
 
 التزامات عرضٌة 16-3أ

 
االلتزامات تتضمن االلتزامات العرضٌة ضمانات وخطابات ابتمان والتزامات النافذة فٌما ٌتعلق بوعد من جانب واحد لشراء/بٌع عمالت وأخرى9 ال تدرج 

 إذا كانت بعٌدة9 الطاربة فً قابمة المركز المالً ولكن ٌتم اإلفصاح عنها فً اإلٌضاحات حول القوابم المالٌة إال

 
        مجلس الرقابة الشرعٌة   17-3أ

 
 تخضع أنشطة أعمال النافذة إلشراؾ مجلس الرقابة الشرعٌة والذي ٌتكون من أعضاء عٌنتهم الجمعٌة العمومٌة للمساهمٌن9 

 
        المقاصة 18-3أ

 
قاصة المبالػ تتم مقاصة األصول وااللتزامات المالٌة وعرض صافً المبلػ فً قابمة المركز المالً، عندما، وفقط عندما ٌكون لدى البنك حق قانونً فً م

ة على أحداث مستقبلٌة وأن ٌكون راؼباً إما فً السداد على أساس الصافً أو تحقق األصل وسداد االلتزام فً نفس الوقت9 ٌجب أال تعتمد الحقوق القانونٌ
 والطرؾ المقابل9 للنافذةوٌجب أن تكون قابلة للتنفٌذ فً المسار االعتٌادي للعمل وفً حال العجز أو التؤخر فً السداد أو اإلفالس 

 
        الزكاة 19-3أ

 
ر المقٌدة والحسابات األخرى مسإولٌة حملة حسابات وتعتبر الزكاة على االستثمارات ؼٌ للنافذةوفقاً للنظام األساسً، تستحق الزكاة على حملة األسهم 

 االستثمار9
 
 المخصصات 20-3أ

 

التزام قانونً أو استداللً جاٍر، كنتٌجة لحدث ماٍض، ٌمكن تقدٌره بشكل ٌعتمد علٌه ومن المحتمل أن ٌتطلب تدفقا  النافذةٌتم إدراج المخصص إذا كان لدى 
تعادل التكلفة المهلكة لاللتزامات المستقبلٌة التً ٌتم تحدٌدها بخصم التدفقات النقدٌة المستقبلٌة  المخصصاتخارجا للمنافع االقتصادٌة لسداد االلتزامات9 

 ل ما قبل الضرٌبة والذي ٌعكس تقٌٌمات السوق الحالٌة للقٌمة الزمنٌة للنقود والمخاطر المرتبطة بااللتزام9بمعد
 
 التموٌل المشترك والذاتً  21-3أ

        
م المالٌة وتم تصنٌؾ تم اإلفصاح عن األصول التً تم تموٌلها بشكل مشترك من قبل النافذة وحقوق حملة حسابات االستثمار "كتموٌل مشترك" فً القواب

 األصول التً تم تموٌلها فردٌاً من قبل النافذة ضمن "تموٌل ذاتً"9
 
 النقدٌة واألرصدة لدى البنك المركزي 1ب
 

4114  2015  2015  4114 
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
دوالر أمرٌكً  

  باآلالؾ
لاير عمانً 
 باآلالؾ

لاير عمانً  
 باآلالؾ

 
     المركزي العمانً:أرصدة لدى البنك   

   19174  20.609 حساب جارٍ  - 53.530  49789
  19111  3.885 احتٌاطً نقدي - 10.090  79811
  514  535 النقدٌة 1.390  19111

119919   65.010 
 

25.029   49589  

 
 االحتٌاطً النقدي لدى البنك المركزي الُعمانً ال ٌمكن سحبه دون موافقة البنك المركزي9 
 

  



  صحار اإلسالمً
  )نافذة الصٌرفة اإلسالمٌة لبنك صحار ش.م.ع.ع(

 
 المالٌة  البٌاناتإٌضاحات حول 

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً 
 

 44من  16صفحة  تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوابم المالٌة   9إلى د 1اإلٌضاحات المرفقة من أ

  مستحق من بنوك ومإسسات مالٌة 2ب
 

4114  2015  2015  4114 
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
دوالر أمرٌكً  

  باآلالؾ
لاير عمانً 
 باآلالؾ

لاير عمانً  
 باآلالؾ

    الخارج:بالعملة األجنبٌة فً    
  119768  - إٌداعات وكالة لدى بنوك  -  119566

  495  126 حسابات تحت الطلب 327  766

119114  327  126  149161  

 149161  126 تموٌل ذاتً 327   119114

 
 مدٌونٌات المرابحة 3ب

  
  2015     2015  

 المجموع مشتركتموٌل   تموٌل ذاتً  المجموع  تموٌل مشترك  تموٌل ذاتً
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
 أمرٌكًدوالر  

 باآلالؾ
 أمرٌكًدوالر 

  باآلالؾ
 لاير عمانً
 باآلالؾ

لاير عمانً  
 باآلالؾ

 لاير عمانً
 باآلالؾ

         
 6.173 -  6.173 القٌمة الدفترٌة 16.034 -  16.034

 (504)  -  (504)  مإجلالربح ال (1.309) -  (1.309)

 5.669 -  5.669 القٌمة الدفترٌةصافً  14.725 -  14.725
 (72) -       (72) مخصص انخفاض فً القٌمة (187) -  (187)

14.538      - 14.538  5.597       - 5.597 

 
 

  2014     2014  
 المجموع تموٌل مشترك  تموٌل ذاتً  المجموع تموٌل مشترك  تموٌل ذاتً

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

 أمرٌكًدوالر  
 باآلالؾ

 أمرٌكًدوالر 
  باآلالؾ

 لاير عمانً
 باآلالؾ

لاير عمانً  
 باآلالؾ

 لاير عمانً
 باآلالؾ

         
 4.403 -  4.403 القٌمة الدفترٌة 11.437 -  11.437

 (199)  -  (199)  مإجلالربح ال (517) -  (517)

 4.204 -  4.204 القٌمة الدفترٌةصافً  10.920 -  10.920
 (58) -       (58) مخصص انخفاض فً القٌمة (151) -  (151)

10.769      - 10.769  4.146       - 4.146 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  صحار اإلسالمً
  )نافذة الصٌرفة اإلسالمٌة لبنك صحار ش.م.ع.ع(

 
 المالٌة  البٌاناتإٌضاحات حول 

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً 
 

 44من  17صفحة  تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوابم المالٌة   9إلى د 1اإلٌضاحات المرفقة من أ

   اإلجارة المنتهٌة بالتملٌك 4ب
   
  2015    2015   

 لمجموعا  تموٌل مشترك تموٌل ذاتً  المجموع تموٌل مشترك  تموٌل ذاتً
أمرٌكً دوالر 

 باآلالؾ
دوالر أمرٌكً  

 باآلالؾ
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
 

لاير عمانً 
 باآلالؾ

لاير عمانً 
 باآلالؾ

لاير عمانً  
 باآلالؾ

     العقارات    
 449447  149479 119968 التكلفة 1149947 819841  119186

 (49719)  (19419) (19511) اإلستهالك المتراكم (149458) (89116)  (19944)
 39.528  29.070 10.458 صافً القٌمة الدفترٌة 102.669 75.505  27.164

         
 (187)  (487) (111) مخصص إنخفاض قٌمة عام (19115) (745)   (461)
 (9)  (9) - مخصص إنخفاض قٌمة محدد (41) (41)  -
(260)  (768) (1.028)  (100) (296)  (396) 

 18  - 18 مقدمة مقابل اإلجارةدفعة  99 -  99

27.003  74.737 101.740  10.396 28.774  39.170 

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

 
  2014    2014   

 لمجموعا  تموٌل مشترك تموٌل ذاتً  المجموع تموٌل مشترك  تموٌل ذاتً
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
 دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
 

لاير عمانً 
 باآلالؾ

لاير عمانً 
 باآلالؾ

لاير عمانً  
 باآلالؾ

     العقارات    
 149554  179495 179159 التكلفة 899751 459441  449119

 (19699)  (19114) (597) اإلستهالك المتراكم (49411) (49864) ) (19551)
 149855  169191 169464 القٌمة الدفترٌة صافً 859117 449579  449758

         
 (174)  (159) (415) مخصص إنخفاض قٌمة عام (971) (411)  (558)

 464  - 464 دفعة مقدمة مقابل اإلجارة 19415 -  19415

419415  
42.166 85.571  16.711 16.234  149945 

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

 
 

 

 
 

 

 استصناع تتبعه إجارة منتهٌة بالتملٌك        5ب
 

  2015    2015   
 لمجموعا  تموٌل مشترك تموٌل ذاتً  المجموع تموٌل مشترك  تموٌل ذاتً

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

دوالر أمرٌكً  
 باآلالؾ

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

 
لاير عمانً 

 باآلالؾ
لاير عمانً 

 باآلالؾ
لاير عمانً  

 باآلالؾ
 4.938  - 4.938 القٌمة الدفترٌة 12.826 -  12.826

 (49)  - (49) عام مخصص (127) -  (127)

12.699  - 12.699  4.889 -  4.889 

 
  2014    2014   

 لمجموعا  تموٌل مشترك تموٌل ذاتً  المجموع تموٌل مشترك  تموٌل ذاتً
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
أمرٌكً دوالر  

 باآلالؾ
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
 

لاير عمانً 
 باآلالؾ

لاير عمانً 
 باآلالؾ

لاير عمانً  
 باآلالؾ

  700  -  700 القٌمة الدفترٌة 19818 -  19818
 (7)  - (7) عام مخصص (18) -  (18)

19811  - 19811  693 -  693 

 
 
 
 
 
 



  صحار اإلسالمً
  )نافذة الصٌرفة اإلسالمٌة لبنك صحار ش.م.ع.ع(

 
 المالٌة  البٌاناتإٌضاحات حول 

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً 
 

 44من  18صفحة  تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوابم المالٌة   9إلى د 1اإلٌضاحات المرفقة من أ

 
 المشاركة المتناقصة    6ب 
 

  2015    2015   
 لمجموعا  تموٌل مشترك تموٌل ذاتً  المجموع تموٌل مشترك  تموٌل ذاتً

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

دوالر أمرٌكً  
 باآلالؾ

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

 
لاير عمانً 

 باآلالؾ
لاير عمانً 

 باآلالؾ
لاير عمانً  

 باآلالؾ
 17.415  3.352 14.063 القٌمة الدفترٌة 45.233 8.706  36.527

 (175)  (34) (141) عام مخصص (454) (88)  (366)

36.161  8.618 44.779  13.922 3.318  17.240 

 
 استثمارات أوراق مالٌة  7ب
 

4114  2015  2015  4114 
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
دوالر أمرٌكً  

 باآلالؾ
 

لاير عمانً 
 باآلالؾ

لاير عمانً  
 باآلالؾ

    صكوك -أوراق مالٌة للدٌون   

 79881    7.883  
استثمارات أدوات الدٌن ذات المعدل الثابت ؼٌر المدرجة 

  19115    3.036  )مضمونة( المطفؤةالمصنفة بالتكلفة 

-  4.275 
استثمارات أدوات الدٌن ذات المعدل الثابت المدرجة المصنفة 

 -  1.646 )مضمونة( المطفؤةبالتكلفة 

 119616   13.886 
الدٌن ذات المعدل الثابت ؼٌر المدرجة استثمارات أدوات 

  59444   5.345 المصنفة بالقٌمة العادلة )مضمونة(
  755  - أوراق حقوق ملكٌة -   19961 

  99114   10.027 تموٌل ذاتً 26.044   419461
 

 % سنوٌاً 9 5أعوام وهً تحمل معدل ربح ثابت بمقدار  5مدة شهادات الصكوك هً 
 

 وآالت ومعداتممتلكات  8ب 
 

 
برمجٌات حاسب 

 السٌارات معدات المكتب األثاث والتركٌبات آلً
أعمال رأسمالٌة 

 المجموع قٌد اإلنجاز

 
 لاير عمانً 
 باآلالؾ

لاير عمانً 
 باآلالؾ

لاير عمانً 
 باآلالؾ

لاير عمانً 
 باآلالؾ

 لاير عمانً 
 باآلالؾ

لاير عمانً 
 باآلالؾ

 التكلفة: 
      

 2.010 4 86 418 473 1.029 4115ٌناٌر  1فً 

 30 - - 1 8 21 إضافات

 3 - - 3 - - استبعادات/ تحوٌالت

 2.043 4 86 422 481 1.050 2015دٌسمبر  31كما فً 

     االستهالك المتراكم:
  

 (377) - (32) (97) (113) (135) 4115ٌناٌر  1فً 

 (274) - (17) (64) (84) (109) المحمل للعام

 (1) -  - (1) - - استبعادات/ تحوٌالت

 (652) - (49) (162) (197) (244) 2015دٌسمبر  31كما فً 

       صافً القٌمة الدفترٌة فً

 1.391 4 37 260 284 806 2015دٌسمبر  31

 
  



  صحار اإلسالمً
  )نافذة الصٌرفة اإلسالمٌة لبنك صحار ش.م.ع.ع(

 
 المالٌة  البٌاناتإٌضاحات حول 

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً 
 

 44من  19صفحة  تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوابم المالٌة   9إلى د 1اإلٌضاحات المرفقة من أ

 ممتلكات وآالت ومعدات )تابع( 8ب 
 

 
برمجٌات 
 السٌارات معدات المكتب األثاث والتركٌبات حاسب آلً

أعمال رأسمالٌة 
 المجموع قٌد اإلنجاز

 
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ

 التكلفة: 
      

 5.221 10 223 1.086 1.229 2.673 4115ٌناٌر  1فً 

 79 - - 3 21 55 إضافات

 8 - - 8 - - استبعادات/ تحوٌالت

 5.308 10 223 1.097 1.250 2.728 2015دٌسمبر  31فً 

 االستهالك المتراكم:
      

 
 (980) - (83) (252) (294) (351) 4115ٌناٌر  1فً       

 (712) - (44) (167) (218) (283) المحمل للعام

 (3) - - (3) - - استبعادات/ تحوٌالت

 (1.695) - (127) (422) (512) (634) 2015دٌسمبر  31كما فً 

       صافً القٌمة الدفترٌة فً

 3.613 10 96 675 738 2.094 2015دٌسمبر  31

 

 
برمجٌات حاسب 

 السٌارات معدات المكتب األثاث والتركٌبات آلً
أعمال رأسمالٌة 

 المجموع قٌد اإلنجاز

 
 لاير عمانً 
 باآلالؾ

 لاير عمانً
 باآلالؾ

لاير عمانً 
 باآلالؾ

لاير عمانً 
 باآلالؾ

 لاير عمانً 
 باآلالؾ

لاير عمانً 
 باآلالؾ

 التكلفة: 
      

 1.751 - 87 361 297 1.006 4114ٌناٌر  1فً 

 229 4 - 38 165 22 إضافات

 31 - - 19 11 1 استبعادات/ تحوٌالت

 2.011 4 87 418 473 1.029 2014دٌسمبر  31كما فً 

     االستهالك المتراكم:
  

 (108) - (15) (33) (33) (27) 4114ٌناٌر  1فً 

 (4) - - (3) (1) - استبعادات/ تحوٌالت

 (266) -  (17) (61) (80) (108) المحمل للعام

 (378) - (32) (97) (114) (135) 2014دٌسمبر  31كما فً 

       صافً القٌمة الدفترٌة فً

 1.633 4 55 321 359 894 2014دٌسمبر  31

 
  



  صحار اإلسالمً
  )نافذة الصٌرفة اإلسالمٌة لبنك صحار ش.م.ع.ع(

 
 المالٌة  البٌاناتإٌضاحات حول 

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً 
 

 44من  41صفحة  تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوابم المالٌة   9إلى د 1اإلٌضاحات المرفقة من أ

 ممتلكات وآالت ومعدات )تابع( 8ب 

 
برمجٌات 
 السٌارات معدات المكتب األثاث والتركٌبات حاسب آلً

أعمال رأسمالٌة 
 المجموع قٌد اإلنجاز

 
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ

 التكلفة: 
      

 4.548 - 226 938 771 2.613 4114ٌناٌر  1فً 

 595 10 - 99 429 57 إضافات

 81 - - 49 29 3 استبعادات/ تحوٌالت

 5.224 10 226 1.086 1.229 2.673 2014دٌسمبر  31فً 

 االستهالك المتراكم:
      

 
 (280) - (39) (85) (86) (70) 4114ٌناٌر  1فً       

 (11) - - (8) (3) - استبعادات/ تحوٌالت

 (691) - (44) (158) (208) (281) المحمل للعام

 (982) - (83) (251) (297) (351) 2014دٌسمبر  31كما فً 

       صافً القٌمة الدفترٌة فً

 4.242 10 143 835 932 2.322 2014دٌسمبر  31

 
 أصول أخرى 9ب 
 

4114  2015  2015  4114 
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
 دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
 

لاير عمانً 
 باآلالؾ

لاير عمانً  
 باآلالؾ

       
  95   104 أرباح/إٌجارات مستحقة القبض  270   447
  118   338 القابل لالسترداد من المركز الربٌسً  878   878
  484  732 أخرى 1.902  717

19864   3.050  1.174  717  

 
 ودائع وكالة 10ب 
 

4114  2015  2015  4114 
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
دوالر أمرٌكً  

 باآلالؾ
 

 لاير عمانً 
 باآلالؾ

 لاير عمانً  
 باآلالؾ

    بالعملة المحلٌة:   
 89147  22.001 بنوك - 57.145  419849
 119111  5.007 شركات - 13.005  119767

    بالعملة األجنبٌة:   
 99651  12.554 بنوك - 32.608  459165

 -  4.000 شركات - 10.390  -

799681  113.148  43.562  119677 

 
واحد  %9 ٌتراوح استحقاق الوكالة مستحقة الدفع بٌن أسبوع496% إلى 195تشتمل الوكالة مستحقة الدفع على تسهٌالت متنوعة ذات معدل ربح ثابت ٌتراوح بٌن 

 9شهراً  14و
 

 وحسابات أخرى حسابات العمالء  11ب
  

4114  2015  2015  4114 
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
دوالر أمرٌكً  

 باآلالؾ
 

لاير عمانً 
 باآلالؾ

لاير عمانً  
 باآلالؾ

    الحسابات حسب الطبٌعة:   
 99119  7.760 جارٌة - 20.156   419446
  69449  12.165 هامش - 31.597   169751

419177   51.753  19.925  159468  



  صحار اإلسالمً
  )نافذة الصٌرفة اإلسالمٌة لبنك صحار ش.م.ع.ع(

 
 المالٌة  البٌاناتإٌضاحات حول 

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً 
 

 44من  41صفحة  تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوابم المالٌة   9إلى د 1اإلٌضاحات المرفقة من أ

 
 التزامات أخرى 12ب 
 

4114  2015  2015  4114 
 دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
دوالر أمرٌكً  

 باآلالؾ
 

لاير عمانً 
 باآلالؾ

لاير عمانً  
 باآلالؾ

       
 18  62 أرباح/ أتعاب مستحقة الدفع 161   99

 116  289 الموظفٌنمستحقات  751   151
 718  446 مستحق الدفع لشركة تكافل  1.158   19916

 149  1.033 ودابنٌاتمستحقات أخرى ومخصصات  2.683   916

19474   4.753  1.830   19461  

 
 حقوق الملكٌة لحملة حسابات االستثمار 13ب
 

4114  2015  2015  4114 
 دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
دوالر أمرٌكً  

 باآلالؾ
 

لاير عمانً 
 باآلالؾ

لاير عمانً  
 باآلالؾ

  79814  26.341 حسابات ادخار 68.418  419496
  464  482 حسابات ألجل 1.252  19415

419511  69.670  26.823  89478  

 
الحسابات  حسابات حملة االستثمارات ؼٌر المقٌدة هً أموال ٌستثمرها العمالء وفق مبدأ المضاربة لتشكٌل قاعدة من األموال9 تتم إضافة أموال حملة

 دون منح األولوٌة ألي طرؾ فً أؼراض االستثمار وتوزٌع األرباح9االستثمارٌة إلى أموال البنك بؽرض االستثمار 
 

 إٌداعات ٌمكن سحبها دون خسارة رأس المال وفقا لشروط معٌنة9 اإلٌداعات ألجل هً
 

%( وفق شروط اتفاقٌات حملة الحسابات 71: تصل إلى 4114% كحد أقصى )71حصة المضارب فً أرباح استثمارات حقوق الملكٌة تصل إلى 
 االستثمارٌة9

 
 خالل السنة، لم تقم النافذة بتحمٌل أي مصروفات إدارٌة على القاعدة9

 
 متوسط المعدل المكتسب نطاق معدل المشاركة المنتج

 %1918 18-17 لاير عمانً –ادخار 

 %1945 8-7 درهم إماراتً –ادخار 

 %1917 8-7 دوالر أمرٌكً –ادخار 

 %1959 14-11 أشهر 6لمدة 

 %1914 44-19 شهرا 14لمدة 

 %1946 11-7 أشهر 1لمدة 
 
 
 حقوق المالكٌن  14ب 
 
 المخصصرأس المال  ( أ)
 

لإلطار التنظٌمً والرقابً للصٌرفة اإلسالمٌة، خصص  "متطلبات الترخٌص"بعنوان  -1من المادة  1-1-5-1و  4-1-5-1كما هو مطلوب وفقاً للبندٌن 
 ص المركز الربٌسًخص والتً جمعها المركز الربٌسً من خالل إصدار أسهم حق أفضلٌة9 إلى النافذة فً البداٌة لاير عمانً ملٌون 11المركز الربٌسً 

 ملٌونٌن لاير عمانً إلى النافذة9 4خالل السنة رأس مال بمقدار 
 
  االحتٌاطً القانونً )ب(

 
% من القٌمة اإلسمٌة للسهم لكل سهم كرسوم 4"مبلػ إضافً فً حدود  ٌمكن تخصٌص 1974من قانون الشركات التجارٌة الُعمانً لعام  78وفقا للمادة 

ونً أو االحتٌاطً إصدار9 إذا تم إصدار األسهم بقٌمة أعلى من القٌمة االسمٌة، ٌجب إضافة مبلػ الزٌادة، بعد دعم مصروفات اإلصدار، إما لالحتٌاطً القان
 وبالتالً قامت النافذة بتحوٌل صافً متحصالت اإلصدار لالحتٌاطً القانون9ً  من القانون"، 116الخاص الذي سٌتم إنشاإه وفقاً للمادة 

 
  



  صحار اإلسالمً
  )نافذة الصٌرفة اإلسالمٌة لبنك صحار ش.م.ع.ع(

 
 المالٌة  البٌاناتإٌضاحات حول 

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً 
 

 44من  44صفحة  تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوابم المالٌة   9إلى د 1اإلٌضاحات المرفقة من أ

 
 حقوق المالكٌن )تابع( 14ب 
  

  العاماالحتٌاطً  )ج(
 ٌمثل هذا االحتٌاطً األرباح المحتجزة المخصصة من المكتب الربٌس9ً 

 التزامات وارتباطات عرضٌة 15ب 
 إلتزامات عرضٌة  1-15ب 
 

 االعتماد المستندي والضمانات القابمة إلى ارتباط البنك بالدفع بالنٌابة عن عمالء فً حالة عجز العمٌل عن األداء بموجب بنود العقد9تإدي خطابات 
4114  2015  2015  4114 

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

دوالر أمرٌكً  
 باآلالؾ

 
لاير عمانً 
 باآلالؾ

لاير عمانً  
 باآلالؾ

       
  189918  26.913 ضمانات 69.903   499118

  17    1.585  اعتمادات مستندٌة  4.116   96

499414  74.019  28.498  189955 

 
  إرتباطات   2-15ب 

لمقابلة متطلبات عمالء البنك9 االرتباطات  تتضمن االرتباطات المتعلقة باالبتمان االرتباطات بزٌادة ابتمان واعتمادات مستندٌة ضمانات مساندة تم تصمٌمها
ء أخرى وهً تتطلب لزٌادة ابتمان تمثل االرتباطات التعاقدٌة لتقدٌم قروض وابتمان متجدد9 فً العادة تكون لالرتباطات توارٌخ انتهاء ثابتة أو شروط إنها

 ضرورة أن ٌمثل إجمالً مبالػ العقد التزامات التدفق النقدي المستقبلٌة9دفع رسوم عنها9 حٌث أن تلك االرتباطات قد تنتهً بدون السحب منها لذا لٌس بال
 

 دٌسمبر 11  دٌسمبر 11  دٌسمبر 11  دٌسمبر 11
4114  2015  2015  4114 

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

دوالر أمرٌكً  
 باآلالؾ

 
لاير عمانً 
 باآلالؾ

لاير عمانً  
 باآلالؾ

       
 451  4.040 إرتباطات متعلقة باإلبتمان  10.493  19169

 
 أطراؾ ذات عالقة 16ب 

مجلس الرقابة فً سٌاق األعمال االعتٌادٌة، تقوم النافذة بإجراء معامالت مع بعض أعضاء مجلس إدارتها ومساهمٌها وإدارتها العلٌا والمركز الربٌسً و
ٌة وٌتم اعتمادها من قبل الشرعٌة ومراجع التوافق مع الشرٌعة والشركات التً ٌكون لهم فٌها مصالح هامة9  تتم هذه المعامالت على أساس التعامالت التجار

 إدارة النافذة ومجلس اإلدارة9 
 إجمالً مبالػ األرصدة واالٌرادات والمصروفات الناتجة عن األطراؾ ذات العالقة على النحو التالً:

4114  2015 
 

2015  4114 
 دوالر أمرٌكً

 باآلالؾ
دوالر أمرٌكً  

 باآلالؾ
 

لاير عمانً 
 باآلالؾ

 لاير عمانً 
 باآلالؾ

 49111  760 (السلفٌات )الرصٌد فً نهاٌة السنةالتموٌل و 1.974   69118

 49411  360 موٌل وسلفٌات مصروفة خالل السنةت 935   69414

 ( 88)  ( 1.913) تموٌل وسلفٌات مسددة خالل السنة (4.969)  (449)

       

 171  1 (الودابع )الرصٌد فً نهاٌة السنة  3   449

 798  2.610 ودابع مستلمة خالل السنة 7.013   49171

 (715)  (49614) ودابع مدفوعة خالل السنة  (69816)  (19811)

 8  87 (على تموٌالت وسلفٌات )خالل السنةأرباح   226   41

 1  - (مصروفات أرباح )خالل السنة   -    1 

       

 

   مكافآت اإلدارة العلٌا  

 174  178 ومزاٌا أخرى قصٌرة األجلرواتب  462  447 

    اتعاب حضور جلسات ومكافآت العضاء مجلس اإلدارة   

111 
 

127 
أتعاب حضور جلسات ومكافؤت ألعضاء مجلس الرقابة 

 49 الشرعٌة
 

51 

 

   معامالت مع المركز الرئٌسً  

 15  1 أرباح مدفوعة على اقتراضات وكالة 3  19 

 64  68 التزامأتعاب على خط  177  166

 -  56 إٌرادات من الصرؾ األجنبً   145  -
 



  صحار اإلسالمً
  )نافذة الصٌرفة اإلسالمٌة لبنك صحار ش.م.ع.ع(

 
 المالٌة  البٌاناتإٌضاحات حول 

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً 
 

 44من  41صفحة  تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوابم المالٌة   9إلى د 1اإلٌضاحات المرفقة من أ

 القٌمة العادلة لألدوات المالٌة  17ب 
 

، تم تصنٌؾ 4115دٌسمبر  11تعتبر النافذة أن القٌمة العادلة لألدوات المالٌة ال تختلؾ اختالفاً جوهرٌاً عن القٌمة الدفترٌة فً كل من تلك التوارٌخ9 كما فً 
 حول القوابم المالٌة9  7المالٌة للنافذة كؤدوات دٌون باستثناء أوراق حقوق الملكٌة المبٌنة فً اإلٌضاح بكافة األصول 

 
    تقدٌر القٌم العادلة

    
 ٌلخص ما ٌلً الطرق واالفتراضات الربٌسٌة المستخدمة فً تقدٌر القٌم العادلة لألصول وااللتزامات9

    
    المطفؤةأصول مالٌة مدرجة بالتكلفة 

 
" و"مدٌونٌات مرابحة" وودٌعة الوكالة تتضمن األصول المالٌة بالتكلفة المهلكة "نقدٌة وأرصدة لدى البنوك المركزٌة" و"مستحق من بنوك ومإسسات مالٌة

ٌمة العادلة باالستناد إلى التدفقات النقدٌة و"أصول أخرى"9 تحتسب القوالمشاركة المتناقصة وإجارة منتهٌة بالتملٌك" و"استصناع تتبعه إجارة منتهٌة بالتملٌك" 
لٌس لها فترات سداد  المخصومة ألصل المبلػ واألرباح المستقبلٌة9 ٌتم افتراض حدوث السداد فً توارٌخ السداد التعاقدٌة، حٌثما ٌنطبق9 بالنسبة لألصول التً

ساس الخبرة فً الفترات السابقة عندما كانت معدالت الربح بمستوٌات مماثلة محددة أو تلك التً تخضع لمخاطر الدفعات المقدمة ٌتم تقدٌر السداد على أ
  للمستوٌات الحالٌة، بعد تعدٌلها بؤي فروق فً تطلعات معدل الربح9  

    
    ٌتم تقدٌر التدفقات النقدٌة المستقبلٌة المتوقعة بوضع مخاطر االبتمان وأي مإشر على االنخفاض فً القٌمة فً االعتبار9 

 
ة لألصول المماثلة ٌتم تقدٌر التدفقات النقدٌة المستقبلٌة المتوقعة ألٌة تصنٌفات أصول متجانسة على أساس المحفظة وٌتم خصمها بالمعدالت الحالٌة المقدم

ٌخ تقدٌم األصول كما تعكس للمقترضٌن الجدد ذوي مالمح االبتمان المماثلة9 تعكس القٌم العادلة المقدرة لألصول التؽٌٌرات فً مركز االبتمان منذ تار
 التؽٌرات فً معدالت الربح فً حالة األصول ذات معدالت الربح الثابتة9 

 
 )متضمنة ودائع بنكٌة وودائع عمالء( المطفؤةااللتزامات المالٌة بالتكلفة 

     
و"الحسابات الجارٌة للعمالء" و"التزامات أخرى" بالنسبة للودابع " وودٌعة وكالة تتضمن االلتزامات المالٌة بالتكلفة المهلكة "مستحق لبنوك ومإسسات مالٌة

التقرٌر9 تستند القٌمة  تحت الطلب والودابع التً لٌس لها فترات استحقاق محددة، ٌتم اعتبار أن القٌمة العادلة هً المبلػ المستحق السداد عند الطلب فً تارٌخ
ابتة، بما فً ذلك شهادات اإلٌداع، على التدفقات النقدٌة المخصومة باستخدام معدالت الربح المعروضة حالٌاً العادلة المقدرة للودابع ذات فترات االستحقاق الث

 عادلة9للودابع ذات فترات االستحقاق الباقٌة المماثلة9 ال ٌتم أخذ قٌمة العالقات طوٌلة األجل مع المودعٌن فً االعتبار عند تقدٌر القٌم ال
    

       خل المٌزانٌة العمومٌةأدوات مالٌة أخرى دا
 

 تعتبر القٌم العادلة لكافة األدوات المالٌة األخرى داخل المٌزانٌة العمومٌة مقاربة لقٌمها الدفترٌة9 
    

       أدوات مالٌة خارج المٌزانٌة العمومٌة
 

ة باالبتمان، والتً تتضمن االرتباطات لتقدٌم االبتمان واالعتمادات ال ٌتم إجراء تسوٌات للقٌمة العادلة لألدوات المالٌة خارج المٌزانٌة العمومٌة المتعلق
لة بالفعل فً تارٌخ المستندٌة وخطابات الضمانات سارٌة المفعول ألن االٌرادات المستقبلٌة المرتبطة بها تعكس جوهرٌاً األتعاب والعموالت التعاقدٌة المحمُ 

    التقرٌر التفاقٌات ذات ابتمان واستحقاق مماثلٌن9
 

       أصول مالٌة مدرجة بالقٌمة العادلة
 

عقود صرؾ عملة أجنبٌة )متضمنًة عقود المبادلة(9 ٌتم تقٌٌم عقود صرؾ العمالت األجنبٌة استناداً إلى و أوراق مالٌة العادلة تتضمن بالقٌمةاألصول المالٌة 
    الدفترٌة "لألصول األخرى" و"االلتزامات األخرى"9أسعار السوق9 وٌتم إدراج تعدٌالت القٌم السوقٌة لتلك العقود فً القٌم 

 
 ات: تقٌس النافذة القٌم العادلة باستخدام التسلسل الهرمً التالً للقٌمة العادلة التً تعكس أهمٌة هذه المدخالت المستخدمة إلجراء القٌاس

   
  االلتزامات المتشابهة9: أسعار مدرجة )ؼٌر معدلة( فً األسواق النشطة لألصول أو 1المستوى 
والتً ٌمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام بشكل مباشر )مثل األسعار( أو ؼٌر  1: المدخالت بخالؾ األسعار المدرجة المضمنة فً المستوى 4المستوى 

 مباشر )مثل مشتق من األسعار(9
األصول وااللتزامات التً ال تستند إلى بٌانات السوق الملحوظة )مدخالت ؼٌر : قٌاس القٌمة العادلة المشتقة من أسالٌب التقٌٌم متضمنة مدخالت 1المستوى 
 ملحوظة(9

    
 ، ٌوجد لدى النافذة عقود صرؾ عملة أجنبٌة مدرجة بالقٌمة العادلة9 4115دٌسمبر  11كما فً 
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 44من  44صفحة  تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوابم المالٌة   9إلى د 1اإلٌضاحات المرفقة من أ

 
 األدوات المالٌة المشتقة  18ب 
 

نواع المعامالت التً تتضمن أدوات مالٌة مشتقة9 األداة المالٌة المشتقة هً عقد مالً بٌن طرفٌن تعتمد فً إطار النشاط االعتٌادي ترتبط النافذة بالعدٌد من أ
لقٌمة العادلة9 القٌمة فٌه المدفوعات على التحركات فً سعر واحد أو أكثر من األدوات المالٌة أو المعدل االستداللً أو المإشر9 تدرج هذه األدوات المشتقة با

وق أو ة المشتقة هً ما ٌساوي الربح أو الخسارة ؼٌر المدرجٌن من المقارنة مع السوق بالنسبة لألداة المشتقة باستخدام األسعار السابدة بالسالعادلة لألدا
من جانب النافذة  أسالٌب التسعٌر الداخلٌة9  تدرج األرباح أو الخسابر ؼٌر المحققة فً قابمة الدخل الشامل9 تم وصؾ األدوات المالٌة المشتقة المستخدمة

 أدناه:
 
 أنواع األدوات المالٌة المشتقة 1-18ب 
 

بٌن األطراؾ لشراء عملة واحدة مقابل بٌع عملة أخرى بسعر محدد ٌتم سداده بتارٌخ القٌمة اآلجلة/  هً اتفاقٌات تعاقدٌة)الوعد(  عقود العملة اآلجلة
 المستقبلٌة9 إن معدل صرؾ العملة المستخدم فً المعاملة ٌطلق علٌه اسم معدل الصرؾ اآلجل9

 
اءة من خالل إتاحة فرصة إلٌداع/ استثمار السٌولة الفابضة لدى بنوك ٌتم إبرام هذه العقود للتؽطٌة من مخاطر تقلب معدالت صرؾ العملة وإدارة السٌولة بكف

   أجنبٌة أو سحب األموال من بنوك أجنبٌة فً حال حدوث نقص فً السٌولة9

 
 المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة ألؼراض التؽطٌة 2-18ب 

 
ة المشتقة فً أؼراض التؽطٌة بؽرض تخفٌض تعرضها لمخاطر العمالت ومعدالت كجزء من إدارة أصولها والتزاماتها تقوم النافذة باستخدام األدوات المالٌ

   الفابدة9 تحقق تلك التؽطٌة أدوات مالٌة محددة ومعامالت متوقعة إضافة إلى التؽطٌة االستراتٌجٌة ضد جمٌع مخاطر قابمة المركز المال9ً
 

 واالستحقاقالمبالػ التقدٌرٌة حسب الفترة  تقدٌرٌة 2015دٌسمبر  31كما فً 

 سنوات 5-1 شهرا 12-3 أشهر 3خالل  المبالػ 

 لاير عمانً 
 باآلالؾ

 لاير عمانً
 باآلالؾ

لاير عمانً 
 باآلالؾ

 لاير عمانً
 باآلالؾ

     

 - 15.764 120.853 136.617 عقود شراء آجل لعمالت أجنبٌة

 - 15.764 120.853 136.617 عقود بٌع آجل لعمالت أجنبٌة

 أمرٌكًدوالر  
 باآلالؾ

 دوالر أمرٌكً
 باآلالؾ

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

     

 - 40.946 313.904 354.850 عقود شراء آجل لعمالت أجنبٌة

 - 40.946 313.904 354.850 عقود بٌع آجل لعمالت أجنبٌة

 
 واالستحقاقالمبالػ التقدٌرٌة حسب الفترة  تقدٌرٌة 2014دٌسمبر  31كما فً 

 سنوات 5-1 شهرا 12-3 أشهر 3خالل  المبالػ 

 لاير عمانً 
 باآلالؾ

 لاير عمانً
 باآلالؾ

لاير عمانً 
 باآلالؾ

 لاير عمانً
 باآلالؾ

     

 - 3.519 20.212 23.731 عقود شراء آجل لعمالت أجنبٌة

 - 3.518 20.212 23.730 عقود بٌع آجل لعمالت أجنبٌة

 دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

 دوالر أمرٌكً
 باآلالؾ

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

     

 - 9.140 52.499 61.639 عقود شراء آجل لعمالت أجنبٌة

 - 9.138 52.499 61.637 عقود بٌع آجل لعمالت أجنبٌة

 
 للعقود اآلجلة هو المركز الربٌس9ً   الربٌسً الطرؾ المقابل
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 المالٌة  البٌاناتإٌضاحات حول 

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً 
 

 44من  45صفحة  تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوابم المالٌة   9إلى د 1اإلٌضاحات المرفقة من أ

 إٌرادات من أنشطة التموٌل  1ج
 دٌسمبر 11  دٌسمبر 11  دٌسمبر 11  دٌسمبر 11

4114  2015  2015  4114 
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
دوالر أمرٌكً  

 باآلالؾ
 

لاير عمانً 
 باآلالؾ

لاير عمانً  
 باآلالؾ

 116  282 المرابحة  732   111
 19114  1.333 اإلجارة المنتهٌة بالتملٌك 3.462   49611

 11  114 استصناع تتبعه إجارة منتهٌة بالتملٌك  296   14
 - - 499 المشاركة المتناقصة  1.297  -

49918   5.787  2.228  19111 

 
       

 544  1.130 إٌرادات من أصول التموٌل المشترك 2.935   19418
 589  1.098 إٌرادات من أصول التموٌل الذاتً   2.852   19511
49918   5.787   2.228  19111 

 
 إٌرادات من أنشطة االستثمار 2ج

 دٌسمبر 11  دٌسمبر 11  دٌسمبر 11  دٌسمبر 11
4114  2015  2015  4114 

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

دوالر أمرٌكً  
 باآلالؾ

 
لاير عمانً 
 باآلالؾ

لاير عمانً  
 باآلالؾ

  517   31 البنوك مع البنوك اإلسالمٌةالدخل من إٌداعات الوكالة بٌن  81   19141 
  117    421  الدخل من االستثمار فً أدوات الدٌن   1.094   875

111  
 

255  
ربح القٌمة العادلة بالصافً على أوراق مالٌة استثمارٌة محملة 

  19    98  بالقٌمة العادلة من خالل قابمة الدخل
 49119   1.430   550    891  

 
 أرباح مدفوعة   3ج 

 دٌسمبر 11  دٌسمبر 11  دٌسمبر 11  دٌسمبر 11
4114  2015  2015  4114 

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

دوالر أمرٌكً  
 باآلالؾ

 
لاير عمانً 
 باآلالؾ

لاير عمانً  
 باآلالؾ

 61  175 من ودٌعة مضاربة  455   164 
    من ودٌعة وكالة:   

 -  184 عمالء-  478  11
 411  93 بنوك-  242  594
615  720  277  411 
769  1.175  452  496 

 
 إٌرادات أخرى  4ج 

 دٌسمبر 11  دٌسمبر 11  دٌسمبر 11  دٌسمبر 11
4114  2015  2015  4114 

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

دوالر أمرٌكً  
 باآلالؾ

 
لاير عمانً 
 باآلالؾ

لاير عمانً  
 باآلالؾ

 164  608 صافً رسوم وعمولة  1.579  441
    صافً أرباح محققة من إستثمار فً أوراق مالٌة محتفظة     
 - - (131) للمتاجرة  (340)  -
 -  24 إٌرادات توزٌعات أرباح  62  -

441  1.301  501  164 

 
 مصروفات التشؽٌل األخرى 3ج

 دٌسمبر 11  دٌسمبر 11  دٌسمبر 11  دٌسمبر 11
4114  2015  2015  4114 

 دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

دوالر أمرٌكً  
 باآلالؾ

 
لاير عمانً 
 باآلالؾ

 لاير عمانً  
 باآلالؾ

  419    414  تكالٌؾ تشؽٌل وإدارة 1.075   19141
  149    171  تكالٌؾ التؤسٌس 444   187
  51    49  أتعاب حضور جلسات ألعضاء مجلس الرقابة الشرعٌة 127   111

19657  1.646  634   618  
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     إدارة المخاطر المالٌة   د

       
     مخاطر االئتمان  1د

       
 مخاطر االئتمان فً منتجات التموٌل 1-1د
 

وتموٌل رأس المال تنشؤ مخاطر االبتمان من تموٌل مدٌونٌات التؤجٌر )على سبٌل المثال ال الحصر، المضاربة والمشاركة المتناقصة واالستصناع اإلجارة( 
افذة نفسها لمخاطر العامل )على سبٌل المثال ال الحصر السلم(9 تعمل النافذة كممول ومزود ورب المال والمساهم برأس المال فً اتفاقٌة المشاركة9 تعرض الن

 ة المإجلة وعمل أو تسلٌم لألصلفشل األطراؾ المقابلة فً الوفاء بالتزاماتهم حسب شروط استالم الدفع
 

لجؽرافٌة وقطاع تدٌر النافذة مخاطر االبتمان بوضع حدود على مقدار المخاطر التً ترؼب بقبولها بالنسبة لألطراؾ المقابلة وأنواع المنتجات والمنطقة ا
مقابلة بما فٌها مراجعات ثانوٌة عملٌة مراجعة جودة االبتمان لتوفٌر تحدٌد مبكر للتؽٌرات المحتملة فً الجودة االبتمانٌة لألطراؾ ال بإنشاءالصناعة9 وقامت 

خاطر منتظمة9  وتنشؤ حدود األطراؾ المقابلة باستخدام نظام تصنٌؾ مخاطر االبتمان التً تخصص لكل طرؾ مقابل تصنٌؾ مخاطر9 تخضع تصنٌفات الم
 االبتمان من قبل مجلس اإلدارة9 للمراجعة المنتظمة من قبل دابرة مراجعة وتحلٌل االبتمان9  وسٌتم اعتماد أٌة تؽٌٌرات فً سٌاسة مخاطر

 

بل دابرة إن حدود المخاطر مبنٌة على المخاطر اإلجمالٌة للطرؾ المقابل وأٌة كٌانات ذات صلة9 تراجع عقود/ تسهٌالت الشركات على أساس سنوي من ق

 مراجعة وتحلٌل االبتمان9

 
ضمانات ملموسة إضافٌة مثل العقارات أو حصص حقوق الملكٌة9 تطبق النافذة  لتؽطٌة المخاطر ؼٌر المتوقعة، والتً توقؾ التدفقات النقدٌة، ٌتم أخذ

 توجٌهات على قبول أصناؾ معٌنة من تخفٌؾ مخاطر ضمانات االبتمان9 األنواع األساسٌة من الضمانات للقروض والسلفٌات هً:
       

 9رهن على األصول وفقاً التفاقٌة المرابحة 

  ًلتموٌل اإلجارة واالستصناع9ملكٌة/سند ملكٌة األصول وفقا 

 9ملكٌة/سند ملكٌة األصول وفقاً لترتٌب االستصناع 
 
       إدارة مخاطر االئتمان 2-1د

ى أحد أنواع تصنٌفات تتم متابعة كافة تموٌالت وسلفٌات النافذة بانتظام للتؤكد من االلتزام بشروط السداد المحددة9 ٌتم تصنٌؾ هذه التموٌالت والسلفٌات إل
ة اطر الخمس وهً: معٌارٌة وخاصة وؼٌر معٌارٌة ومشكوك فً تحصٌلها وخسارة كما حددته نظم وتوجٌهات البنك المركزي الُعمان9ً وتقع مسإولٌالمخ

 تحدٌد الحسابات ذات المشاكل وتصنٌفها على عاتق الدابرة المختصة بالنشاط9 
   

 تالً:مخاطر التعرض لالبتمان كما فً تارٌخ التقرٌر على النحو ال

 4115دٌسمبر  11
مدٌونٌات 
 المرابحة

اإلجارة 
المنتهٌة 
 بالتملٌك

استصناع 
تتبعه إجارة 
منتهٌة 
 بالتملٌك

 
 

المشاركة 
 المتناقصة

ٌداعات إ
الوكالة 

واألرصدة لدى 
 البنوك

األوراق 
 المجموع المالٌة للدٌون

 
 

 
 

    
        لاير عمانً باآلالؾ

لم ٌتؤخر سدادها ولم تتعرض 
 749791 119147 126 17.240 4.560 37.723 5.114 لالنخفاض فً القٌمة

المبالػ التً تجاوزت االستحقاق 
 2.233 - - - 329 1.421 483 ولم تنخفض قٌمتها

فات موعد إستحقاقها وإنخفضت 
 26 - - - - 26 - قٌمتها

 77.049 10.027 126 17.240 4.889 39.170 5.597 اإلجمالً 

    دوالر أمرٌكً باآلالؾ 
 

   

    
 

   

لم ٌتؤخر سدادها ولم تتعرض 
 194.259 26.044 327 44.779 11.844 97.982 13.283 لالنخفاض فً القٌمة

المبالػ التً تجاوزت االستحقاق 
 5.801 - - - 855 3.691 1.255 ولم تنخفض قٌمتها

فات موعد إستحقاقها وإنخفضت 
 68 - - - - 68 - قٌمتها

 200.128 26.044 327 44.779 12.699 101.741 14.538 اإلجمالً 
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 44من  47صفحة  تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوابم المالٌة   9إلى د 1اإلٌضاحات المرفقة من أ

     إدارة المخاطر المالٌة )تابع( د 
 
 مخاطر االئتمان )تابع( 1د
 
 إدارة مخاطر االئتمان 2-1د

مدٌونٌات  4114دٌسمبر  11
 المرابحة

اإلجارة المنتهٌة 
 بالتملٌك

استصناع تتبعه 
إجارة منتهٌة 

 بالتملٌك

الوكالة ٌداعات إ
واألرصدة لدى 

 البنوك

األوراق 
المالٌة 
 المجموع للدٌون

 
 

 
 

   
       لاير عمانً باآلالؾ

لم ٌتؤخر سدادها ولم تتعرض 
 579161  8.277  12.063   693 32.155   3.972 لالنخفاض فً القٌمة

المبالػ التً تجاوزت االستحقاق 
 964 - - - 790 174 ولم تنخفض قٌمتها

 58.124   8.277  12.063   693  32.945   4.146 اإلجمالً 

       دوالر أمرٌكً باآلالؾ 

       

لم ٌتؤخر سدادها ولم تتعرض 
 148.467  21.499   31.332   1.800  83.519 10.317 لالنخفاض فً القٌمة

المبالػ التً تجاوزت االستحقاق 
 2.504   - 2.052 452 ولم تنخفض قٌمتها

  150.971  21.499   31.332   1.800   85.571   10.769 اإلجمالً 
 

ً القٌمة النقدٌة كما الحد األقصى لمخاطر االبتمان قبل الضمانة المحتفظ بها أو تحسٌنات االبتمان األخرى لكافة األصول بالمٌزانٌة العمومٌة ٌرتكز على صاف
 أدرجت بقابمة المركز المال9ً

 
 95 المبالػ المبٌنة باإلٌضاح رقم د6مبٌنة باإلٌضاح رقم د 4الحد األقصى من مخاطر االبتمان المتعلقة بالبنود خارج المٌزانٌة العمومٌة حسب إرشادات بازل 

 سٌنات ابتمان أخرى مرفقة9بدون األخذ باالعتبار أٌة ضمانة محتفظ بها أو أٌة تح 4115دٌسمبر  11تمثل أسوأ االحتماالت من مخاطر االبتمان كما فً 
 
 تحلٌل تصنٌؾ االئتمان 3-1د

استناداً إلى  4115دٌسمبر  11ٌبٌن الجدول التالً تحلٌالً لألوراق المالٌة للدٌن وسندات الخزانة والسندات األخرى المإهلة حسب تقٌٌم وكالة تصنٌؾ فً 
 تصنٌفات وكالة مودٌز أو ما ٌعادلها:

4114  2015  2015  4114 
 دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
دوالر أمرٌكً  

 باآلالؾ
 

لاير عمانً 
 باآلالؾ

لاير عمانً  
 باآلالؾ

       
744   236 A1  إلىA3 91  119914 

719119   91 Baa1  إلىBaa3 35  194 
119168   21.771 Ba إلى +Ba- 8.382  89477 
 179741  69.233 ؼٌر مصنؾ 179.826  699864

1519971  201.924  77.741  589144 

 
  تجري النافذة تقٌٌماً مستقالً استناداً إلى عوامل نوعٌة وكمٌة فً حالة كون طرؾ مقابل ما ؼٌر مصنؾ9

 
     مخصصات االنخفاض فً القٌمة 4-1د

ة لهذا تقوم النافذة بتكوٌن مخصص لحساب خسابر االنخفاض فً القٌمة والذي ٌمثل تقدٌرها للخسابر المتكبدة فً محفظة قروضها9 المكونات الربٌسٌ
تعلق المخصص هً مخصصات الخسارة المحددة المتعلقة بمخاطر فردٌة هامة ومخصص خسابر مجموع القروض الذي ٌتم تكوٌنه لألصول المتجانسة فٌما ٌ

، لم ٌتم تحدٌد 4115دٌسمبر  11بالخسابر التً تم تكبدها ولكن لم ٌتم تحدٌدها عن تلك التموٌالت التً تخضع لتقٌٌم فردي لالنخفاض فً القٌمة9  وكما فً 
 المالٌة9 البٌاناتتقوم بالسداد وبالتالً لم ٌتم تكوٌن مخصص فً هذه  بؤنها الأٌة أطراؾ 

 
         سٌاسة الشطب 5-1د

ٌر قابلة تقوم النافذة بشطب رصٌد القرض/الضمان )وأٌة مخصصات ذات صلة بخسابر االنخفاض فً القٌمة( عندما تحدد النافذة بؤن القروض/ الضمانات ؼ
بح من ؼٌر للتحصٌل9 ٌتم التوصل إلى هذا التحدٌد بعد دراسة معلومات مثل حدوث تؽٌرات هامة فً المركز المالً للمقترض/المصدر بالصورة التً ٌص

ذات األرصدة  الممكن للمقترض أو المصدر دفع أي التزام أو أن تكون حصٌلة الضمانة ؼٌر كافٌة السترداد القٌمة الكاملة9 بالنسبة للتموٌالت القٌاسٌة
 الصؽٌرة تستند قرارات الشطب عموماً على حالة للمبالػ المتؤخرة فٌما ٌتعلق بؤحد المنتجات9



  صحار اإلسالمً
  )نافذة الصٌرفة اإلسالمٌة لبنك صحار ش.م.ع.ع(

 
 المالٌة  البٌاناتإٌضاحات حول 

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً 
 

 44من  48صفحة  تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوابم المالٌة   9إلى د 1اإلٌضاحات المرفقة من أ

 
     لٌة )تابع(إدارة المخاطر الما د 
 
 مخاطر االئتمان )تابع( 1د
 
 الضمانات اإلضافٌة 6-1د

 
باألصول بوضع  سٌتم االحتفاظ باألصول أو ملكٌة األصول برعاٌة النافذة أو لدى أمٌن معتمد من قبل النافذة9 ٌتم اتخاذ اجراءات الزمة لضمان االحتفاظ

 ٌمكن استخدامها به9
 

كامل لكافة االلتزامات ذات الصلة تصرٌح بنفس مستوى الذي اعتمد وأقر منح التسهٌالت9 ٌسمح باستبدال الضمانة إذا ٌتطلب إصدار ضمانات دون سداد 
 كان الضمان الجدٌد سٌقلل من التعرض للمخاطر بالنسبة للنافذة باألخذ فً االعتبار المتطلبات التنظٌمٌة9

 
 مان وتحتفظ فً سجالتها بإقرار استالم من العمٌل أو ممثله المصرح له9  عندما ٌتم تحرٌر ضمان للعمٌل، تحصل دابرة إدارة االبت

 
 تقدٌر القٌمة العادلة للضمانة اإلضافٌة وتحسٌنات الضمانة األخرى المحتفظ بها مقابل القروض والسلؾ موضحة فٌما ٌلً:

 
4114  2015  2015  4114 

 دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

دوالر أمرٌكً  
 باآلالؾ

 
عمانً لاير 

 باآلالؾ
لاير عمانً  

 باآلالؾ
       

 9981  44.995 ممتلكات 116.870  459945
 11711  63.000 رهن تجاري 163.636  479794
 49451  - حقوق الملكٌة -  59844

 415  5.760 سٌارات 14.961  611

619171  295.467  113.755  419166 

 
تعزى إلى عجز الطرؾ اآلخر عن الوفاء بالتزاماته لدفع النقد أو تقدٌم الضمانات أو األصول األخرى كما هو متفق مخاطر السداد هً مخاطر الخسارة التً 

 علٌه تعاقدٌا9ً
 

رسة شابعة املة هو مماعندما ال توجد مخاطر سداد، كما هو الحال عموماً للعملٌات التجارٌة بالعمالت األجنبٌة، فإن البدء المتزامن للدفع وتسلٌم أجزاء المع
 بٌن أطراؾ المتاجرة )السداد الحر(9 فً مثل هذه الحاالت ٌجب تخفٌؾ مخاطر السداد عبر تنفٌذ دفع ثنابً للوصول إلى صافً االتفاقٌات9

 
 التركٌزات 7-1د
 

المنطقة الجؽرافٌة أو تكون لهم تنشؤ التركٌزات بمخاطر االبتمان عندما ٌشترك عدد من األطراؾ المقابلة فً أنشطة عمل مشابهة أو أنشطة فً نفس 
والسٌاسٌة  خصابص اقتصادٌة مشابهة ٌمكن أن تإثر على قدرتهم على الوفاء بااللتزامات التعاقدٌة بشكل مشابهة بسبب التؽٌرات فً الظروؾ االقتصادٌة

تطورات التً تإثر على مجال عمل معٌن أو موقع جؽرافً والظروؾ األخرى9 وتشٌر التركٌزات بمخاطر االبتمان إلى الحساسٌة النسبٌة ألداء النافذة تجاه ال
 معٌن9

 
ة التركٌزات لتجنب تركٌزات المخاطر المكثفة، تتضمن سٌاسات واجراءات النافذة مبادئ محددة للتركٌز على االحتفاظ بمحفظة متنوعة9 تتم مراقبة وإدار

 المحددة لمخاطر االبتمان وفقا لذلك9
 

 ًمن صافً أصول النافذة159لمخاطر للشخص )بما فٌها الشخص االعتباري( وأطرافه المرتبطة به بنسبة تم وضع حدود ا -ؼطاء تنظٌم % 

 القٌمة الصافٌة هً إجمالً األصول ناقصاً االلتزامات باستثناء رأس المال والفابض والتً ٌجب أن تتضمن األصول وااللتزامات داخل وخارج 
 السلطنة9

 من صافً أصول النافذة وٌجب أن ال ٌتخطى 11ر الموظفٌن فً إدارة النافذة وأي طرؾ ذي عالقة ٌجب أن ال تتخطى مخاطر أحد كبا %
 % من صافً األصول159إجمالً كافة المخاطر 

 
مإسسات مالٌة ل ٌتم ضمان الحدود التً ال تنطبق على المخاطر المإمنة كلٌاً بالنقد وما ٌماثل النقد )الذي ال ٌخضع للسحب من النافذة( أو مضمون من قب

 داخل وخارج السلطنة أو حكومة سلطنة عمان9
 
 
 
 
 
 
 



  صحار اإلسالمً
  )نافذة الصٌرفة اإلسالمٌة لبنك صحار ش.م.ع.ع(

 
 المالٌة  البٌاناتإٌضاحات حول 

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً 
 

 44من  49صفحة  تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوابم المالٌة   9إلى د 1اإلٌضاحات المرفقة من أ

     إدارة المخاطر المالٌة )تابع( د 
       

 مخاطر االئتمان )تابع( 1د
 
 التركٌزات )تابع( 7-1د
 
 2015 

 
 اإلجارة المرابحة

استصناع تتبعه 
إجارة منتهٌة 

 بالتملٌك

 
 

المشاركة 
 المتناقصة

مستحق من 
 بنوك

استثمارات 
 أوراق مالٌة

    
 

  

 
 لاير عمانً 
 باآلالؾ

لاير عمانً 
 باآلالؾ

 لاير عمانً 
 باآلالؾ

 لاير عمانً  
 باآلالؾ

 لاير عمانً 
 باآلالؾ

    
 

  
 التركٌز حسب القطاع

   
 

  
 8.381 - 17.240 1.612 26.780 3.776 شركات
 - - - 3.277 12.390 1.821 األفراد

 1.646 - - - - - السٌادٌة 
  - 126   -  -  - بنوك

 
5.597 39.170 4.889 17.240 126 10.027 

 
      

 التركٌز حسب الموقع
 

  
 

  
 10.027 58 17.240 4.889 39.170 5.597 الشرق األوسط

 - 25 - - - - أوروبا
 - 43 - - - - أمٌركا الشمالٌة

  - - - - - - آسٌا

 10.027 126 17.240 4.889 39.170 5.597 اإلجمالً

 
  2015 

 

 اإلجارة المرابحة

استصناع تتبعه 
إجارة منتهٌة 

 بالتملٌك

 
 

المشاركة 
 المتناقصة

مستحق من 
بنوك وإقراضات 
أخرى بسوق 

 النقد
استثمارات 
 أوراق مالٌة

 

دوالر 
أمرٌكً 
 باآلالؾ

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

 
 دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
 دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ

 التركٌز حسب القطاع
   

 
  

 21.769  - 44.779 4.187 69.558 9.808 شركات
  -  - - 8.512 32.182 4.730 األفراد

 4.275 - - - - - السٌادٌة
  - 327 -  -   -   - بنوك

 
14.538 101.740 12.699 44.779 327 26.044 

 التركٌز حسب الموقع
   

 
  

 26.044 151 44.779 12.699 101.740 14.538 األوسطالشرق 
  - 65 -  -   -  - أوروبا

  - 111 -  -   -  - أمٌركا الشمالٌة
  - - -  -   -  - آسٌا

 
14.538 101.740 12.699 44.779 327 26.044 

 
 
 
 
 
 
 
 



  صحار اإلسالمً
  )نافذة الصٌرفة اإلسالمٌة لبنك صحار ش.م.ع.ع(

 
 المالٌة  البٌاناتإٌضاحات حول 

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً 
 

 44من  11صفحة  تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوابم المالٌة   9إلى د 1اإلٌضاحات المرفقة من أ

 
     إدارة المخاطر المالٌة )تابع( د 

       
 مخاطر االئتمان )تابع( 1د
 
 التركٌزات )تابع( 7-1د
 
 2014 

 
 اإلجارة المرابحة

مستحق من بنوك 
وإقراضات أخرى 

 بسوق النقد
استثمارات أوراق 

  مالٌة

     
 

 
 لاير عمانً 
 باآلالؾ

لاير عمانً 
 باآلالؾ

 لاير عمانً 
 باآلالؾ

 لاير عمانً 
 باآلالؾ

 

 التركٌز حسب القطاع
    

 
  - 693 16.232 1675 شركات
  - - 16.714 2471 األفراد
  12.063  -  -  - بنوك

 
4.146 32.945 693 12.063  

 
     

 التركٌز حسب الموقع
 

   
 

  129  693  32.945  4.146 الشرق األوسط
  59 - - - أوروبا

  107 - - - أمٌركا الشمالٌة
  11.768 - - - آسٌا

   12.063   693  32.945  4.146 اإلجمالً

 
 2014 

 
 اإلجارة المرابحة

مستحق من بنوك 
وإقراضات أخرى 

 بسوق النقد
استثمارات أوراق 

  مالٌة

 
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
 دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
 

 التركٌز حسب القطاع
    

 
   -  1.800  42.161  4.351 شركات
   -  -   43.410  6.418 األفراد
   31.332  -   -   - بنوك

 
10.769  85.571  1.800  31.332   

 التركٌز حسب الموقع
    

 
   335  1.800  85.571  10.769 الشرق األوسط

   153  -   -  - أوروبا
   278  -   -  - أمٌركا الشمالٌة

   30.566  -   -  - آسٌا

 
10.769  85.571  1.800  31.332  

 
 

  



  صحار اإلسالمً
  )نافذة الصٌرفة اإلسالمٌة لبنك صحار ش.م.ع.ع(

 
 المالٌة  البٌاناتإٌضاحات حول 

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً 
 

 44من  11صفحة  تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوابم المالٌة   9إلى د 1اإلٌضاحات المرفقة من أ

 
     إدارة المخاطر المالٌة )تابع( د 
 
      مخاطر السٌولة 2د

       
 تتم تسوٌتها عن طرٌق تقدٌم نقد أو أصل مالً آخر9 مخاطر السٌولة هً مخاطر أن تواجه النافذة صعوبة فً مقابلة ارتباطاتها المتعلقة بالتزاماته المالٌة التً

       
 إدارة مخاطر السٌولة  1-2د
 

ل موعد استحقاقها، إن منهج النافذة إلدارة مخاطر السٌولة هو لضمان، ما أمكن ذلك، أنه سٌكون لدٌها على الدوام سٌولة كافٌة للوفاء بالتزاماتها عند حلو
 ن تكبد خسابر ؼٌر مقبولة أو المخاطرة باإلضرار بسمعة البنك9تحت الظروؾ العادٌة والصعبة، بدو

 
المتوقعة تتلقى الخزٌنة المركزٌة معلومات من وحدات النشاط األخرى بخصوص وضع السٌولة ألصولها والتزاماتها المالٌة وتفاصٌل التدفقات النقدٌة 

نة المركزٌة بمحفظة مكونة من أصول سابلة قصٌرة األجل مكونة بشكل كبٌر من أوراق األخرى التً تنشؤ من النشاط المستقبلً المتوقع9 من ثم تحتفظ الخزٌ
9 ٌتم الوفاء مالٌة استثمارٌة سابلة قصٌرة األجل وقروض وسلؾ للبنك وتسهٌالت أخرى داخلٌة لدى البنوك لضمان االحتفاظ بسٌولة كافٌة داخل البنك ككل

قصٌرة األجل من الخزٌنة المركزٌة لتؽطٌة أٌة تقلبات قصٌرة األجل والتموٌل على المدى الطوٌل لمعالجة بمتطلبات سٌولة وحدات العمل من خالل القروض 
لضمان أن النافذة  أي متطلبات سٌولة هٌكلٌة9 كما وضع البنك خطة سٌولة طاربة شاملة إلدارة السٌولة بفعالٌة9  وفً هذه العملٌة ٌجب بذل العناٌة الالزمة

 ك المركزي9 تلتزم بلوابح البن
 

استحقاق  تخضع جمٌع سٌاسات وإجراءات السٌولة إلى المراجعة واالعتماد من جانب لجنة األصول وااللتزامات9 ٌتم تقدٌم احتساب لفجوات السٌولة على
 األصول وااللتزامات9 تم إعداد الحسابات وفقاً إلرشادات الجهات التنظٌمٌة9

       
      التعرض لمخاطر السٌولة 2-2د

       
ٌمٌة9 داخلٌاً معدل اإلقراض وهو معدل إجمالً التموٌالت والسلؾ لودابع العمالء ورأس المال وٌتم رصده على أساس ٌومً بما ٌتماشى مع اإلرشادات التنظ

ٌولة لدٌها على أساس منتظم ٌتم وضع معدل اإلقراض على أساس أكثر تحفظاً مما هو مطلوب بموجب اللوابح9 كما تقوم النافذة أٌضاً بإدارة مخاطر الس
أنه برصد معدل السٌولة وهو معدل صافً األصول السابلة إلى إجمالً األصول على أساس شهري9 لهذا الؽرض فإن صافً األصول السابلة ٌعتبر على 

 ٌتضمن النقد وما ٌماثل النقد، وأوراق الدٌن المصنفة بدرجة استثمار والتً لها سوق نشط وبه سٌولة9
       

 على النحو التالً: 4115دٌسمبر  11كانت تفاصٌل معدل االقراض والسٌولة المقدم عنه التقرٌر كما فً 
 

   2015 

 معدل السٌولة  معدل االقراض   

%83.45 المتوسط عن العام  26.36%  

%96.33 الحد األقصى عن العام   10.64%  

%76.12 الحد األدنى عن العام  19.35%  
 
 

   4114 

 معدل السٌولة  معدل االقراض   

%116957 المتوسط عن العام  15941%  

%144945 الحد األقصى عن العام   51961%  

%47947 الحد األدنى عن العام  41944%  
 

االستحقاقات التعاقدٌة لألصول ٌلخص الجدول أدناه ملمح استحقاق التزامات النافذة فً تارٌخ التقرٌر استناداً إلى ترتٌبات الدفع التعاقدٌة9 تم تحدٌد 
قاقات الفعلٌة كما هو وااللتزامات على أساس الفترة المتبقٌة فً تارٌخ قابمة المركز المالً إلى تارٌخ االستحقاق التعاقدي وهً ال تؤخذ فً االعتبار االستح

 مشار إلٌها فً تارٌخ الودابع المحتفظ بها لدى النافذة وتوفر األموال السابلة9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  صحار اإلسالمً
  )نافذة الصٌرفة اإلسالمٌة لبنك صحار ش.م.ع.ع(

 
 المالٌة  البٌاناتإٌضاحات حول 

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً 
 

 44من  14صفحة  تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوابم المالٌة   9إلى د 1اإلٌضاحات المرفقة من أ

        إدارة المخاطر المالٌة )تابع( د 
           مخاطر السٌولة )تابع( 2د
 التعرض لمخاطر السٌولة 2-2د

 
 

 خالل ثالثة أشهر

 21إلى  4من 

 شهرا  

سنة واحدة 

إلى ثالث 

 سنىات

أكثر من 

ثالث 

 سنىات
 

 
 المجمىع القيمة الدفترية

5133 

 لاير عماني

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

 465366 - 206 5222. 615423 465.31 ودائع وكالة

 .23531 - 25341 951.4  205913 .23531 ودائع عمالء وحسابات أخرى

 25160    -    -    - 25160 25160 التزامات أخرى

 3.5629 .05391 21563. 1504. - 3.5611 

 135116 35030 15494 95140 15043 135116 حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار       

 
315240 .35019 23530. 45.23 35030 315122 

 

 
 

خالل ثالثة 
 أشهر

 12إلى  4من 
 شهرا  

سنة واحدة 
إلى ثالث 
 سنوات

أكثر من ثالث 
 سنوات

 

 
 المجموع القٌمة الدفترٌة

2015 
 دوالر أمرٌكً

 باآلالؾ
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
 113.333 - 268 13.275 99.790 113.148 ودابع وكالة

 51.754 - 5.044 18.842 27.868 51.753 ودابع عمالء وحسابات أخرى
 4.753 - - - 4.753 4.753 التزامات أخرى

 169.654 132.411 32.117 5.312 - 169.840 

حقوق الملكٌة لحملة حسابات        
 69.670 23.531 6.427 18.805 20.907 69.670 االستثمار

 
239.324 153.318 50.922 11.739 23.531 239.510 

 

 
 

 خالل ثالثة أشهر

 21إلى  4من 

 شهرا  

واحدة سنة 

إلى ثالث 

 سنىات

أكثر من 

ثالث 

 سنىات
 

 
 المجمىع القيمة الدفترية

5132 

 لاير عماني

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

  605343 -    -  105311  353.9 605399 ودائع وكالة

  2.5431  256.1  301  652.9  2050.9 2.5431 وحسابات أخرىودائع عمالء 

  25132    -    -    -  25132 25132 التزامات أخرى

 495403 12519. 14524. 301 256.1 49539. 

  15191  45022  253.4  25231  .2522 15191 حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار       

 
..5314 115630 1.5646 151.3 .5636 ..53.6 

 

 
خالل ثالثة  

 أشهر
 14إلى  4من 

 شهراً 
سنة واحدة إلى 
 ثالث سنوات

أكثر من ثالث 
  سنوات

 
 المجموع القٌمة الدفترٌة

4114 
 دوالر أمرٌكً

 باآلالؾ
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
دوالر أمرٌكً 

 باآلالؾ
 819178 1 1 549515 459861 799681 ودابع وكالة

 419177 19514 49141 89411 469144 419177 ودابع عمالء وحسابات أخرى
 19475 1 1 1 19475 19474 التزامات أخرى

 1419114 559461 649715 49141 19514 1419811 

حقوق الملكٌة لحملة حسابات        
 419511 119418 59175 19114 49896 419511 االستثمار

 
1449611 589156 659847 79418 119911 1459111 



  صحار اإلسالمً
  )نافذة الصٌرفة اإلسالمٌة لبنك صحار ش.م.ع.ع(

 
 المالٌة  البٌاناتإٌضاحات حول 

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً 
 

 44من  11صفحة  تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوابم المالٌة   9إلى د 1اإلٌضاحات المرفقة من أ

     إدارة المخاطر المالٌة )تابع( د 
       

     مخاطر السٌولة )تابع( 2د
 
 التعرض لمخاطر السٌولة 2-2د

     
للنافذة لألصول وااللتزامات المدرجة باللاير الُعمانً وللفترة الزمنٌة المستحقة تقوم النافذة بإعداد تقرٌر فجوة السٌولة لرصد مركز السٌولة قصٌر األجل 

جب التقرٌر عن خالل شهر واحد9 ٌجب تسوٌة الفجوة عند توفر أدوات إعادة الشراء أو إعادة التموٌل وعن خطوط االبتمان ؼٌر المستؽلة أٌضاً، إن وجدت9 ٌ
 ل وااللتزامات شهرٌا9ًقابمة السٌولة قصٌرة األجل إلى لجنة األصو

       
      مخاطر السوق 3د

       
رض من مخاطر السوق هً تلك المخاطر التً تنشؤ من التؽٌرات فً معدالت الربح وأسعار األسهم ومعدالت صرؾ العمالت األجنبٌة وأسعار السلع9 الؽ

معاٌٌر مقبولة فً نفس الوقت الذي ٌتم فٌه الحصول على أفضل عابد فً إدارة مخاطر السوق هو إدارة والسٌطرة على التعرض لمخاطر السوق فً حدود 
 ظل المخاطر9

 
 مخاطر السوق فً منتجات التموٌل 1-3د

 
 تمثل عقود التموٌل بشكل ربٌسً "مدٌونٌات مرابحة" و"إجارة منتهٌة بالتملٌك"9 فٌما ٌلً مخاطر السوق المتعلقة بالتموٌل9

 
 مدٌونٌات المرابحة

 
ون أصل مملوك لمعاملة مرابحة وأصل تم حٌازته بشكل خاص إلعادة البٌع لعمٌل فً معاملة أمر شراء مرابحة ؼٌر ملزم، ٌتم معاملة األصل كمخزفً حالة 

 للنافذة وٌخضع لمخاطر السعر9
 

 اإلجارة المنتهٌة بالتملٌك
 

وٌد لمخاطر فً حالة وعد ؼٌر ملزم لتؤجٌر أصل تم حٌازته أو محتفظ به بؽرض تشؽٌل اإلجارة أو اإلجارة المنتهٌة بالتملك، ٌحمل رأس المال إلى التز
 السعر فٌما ٌتعلق بتؤجٌر أصل من تارٌخ حٌازته حتى استبعاده9 

 
     قٌاس مخاطر السوق 2-3د

       
اولة نشاط عقود معدالت صرؾ العمالت األجنبٌة الفورٌة وعقود مبادلة9 وحٌث ٌتم أخذ المراكز فقط لتعامالت العمالء فقد تم تقوم النافذة بشكل ربٌسً بمز

لنافذة فً تقلٌص التعقٌد بصورة أكبر9 فً ضوء ما ذكر أعاله تقوم النافذة بقٌاس أو التحكم عن طرٌق وضع سقؾ وحدود للمعامالت9 متى وكٌفما دخلت ا
 الٌة مشتقة معقدة أكثر، سٌكون لدٌها أنماط رفٌعة المستوى وتقنٌات لقٌاس مخاطر السوق تدعمها اآللٌة المناسبة9أدوات م
       

     إدارة مخاطر السوق 3-3د
       

اشبة من التقٌٌم حسب السوق تفصل النافذة فً تعرضها لمخاطر السوق بٌن المحافظ للمتاجرة ولؽٌر المتاجرة9 تتضمن محافظ المتاجرة جمٌع المراكز الن
 واتخاذ مراكز الملكٌة بجانب األصول وااللتزامات المالٌة التً تدار على أساس القٌمة العادلة9

       
العمالت ٌتم تحوٌل جمٌع مخاطر صرؾ العمالت األجنبٌة لدى النافذة من جانب الخزٌنة المركزٌة إلى مجال المتاجرة9 بناًء على ذلك فإن مركز صرؾ 

طرٌق تؤسٌس المكتب  األجنبٌة ٌعامل كجزء من محفظة المتاجرة بالنافذة ألؼراض إدارة المخاطر9 تتم مراقبة وإدارة مخاطر العمالت األجنبٌة فً النافذة عن
وتحلٌل  الوسٌط لمراقبة مخاطر السوق، وتتم عملٌة إدارة هذه المخاطر من خالل تطبٌق سٌاسة ووضع حدود لإلطار الوظٌفً كعمل تقرٌر وضع العمالت،

 المال9ً  المخاطر المتعلقة بوضع العمالت، تقرٌر تحلٌل اإلخالل بقوانٌن المخاطر وتقرٌر اإلخالل بالحد المسموح للمتعامل
       

فصلة )التً ٌتم تفوٌض السلطة الكلٌة لمخاطر السوق إلى لجنة األصول وااللتزامات9  دابرة إدارة المخاطر مسإولة عن وضع سٌاسات إدارة المخاطر الم
مع  دوري لتتماشىالسوق بشكل  تخضع إلى االعتماد من جانب لجنة األصول وااللتزامات ولجنة إدارة المخاطر بالمجلس(9  تتم مراجعة سٌاسة مخاطر

 تطورات السوق9
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  صحار اإلسالمً
  )نافذة الصٌرفة اإلسالمٌة لبنك صحار ش.م.ع.ع(

 
 المالٌة  البٌاناتإٌضاحات حول 

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً 
 

 44من  14صفحة  تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوابم المالٌة   9إلى د 1اإلٌضاحات المرفقة من أ

   إدارة المخاطر المالٌة )تابع( د 
       

     مخاطر السوق )تابع( 3د
 
      التعرض لمخاطر معدل الربح 4-3د

       
للتموٌل نظراً لمصادر التموٌل9 تحدد اإلدارة العلٌا مخاطر معدل الربح هً األثر المحتمل لعدم التوافق بٌن معدل العابدات على األصول والمعدل المتوقع 

ة نظراً للمعامالت مصادر التعرض لمخاطر معدل الربح بناًء على هٌكل المٌزانٌة العمومٌة الحالً والمتوقع للنافذة9  قد تنشؤ مخاطر معدل الربح فً النافذ
 التالٌة:

 معامالت المرابحة 

 معامالت الوكالة 

 نتهٌة بالتملٌك استصناع تتبعه إجارة م 

 اإلجارة المنتهٌة بالتملٌك 

 االستصناع 

 الصكوك 

 استثمارات المشاركة 
 

حملة حسابات  تعتقد إدارة النافذة أنها لٌست معرضًة لمخاطر معدل ربح جوهرٌة نتٌجًة لعدم توافق إعادة تسعٌر معدل الربح لألصول وااللتزامات وحقوق
ٌعتمد توزٌع الربح لحقوق حملة حسابات االستثمار على اتفاقٌات مشاركة الربح9 وبالتالً، فإن النافذة ؼٌر   االستثمار حٌث أنه ٌظهر فً فترات مشابهة9
 معرضة ألٌة مخاطر معدالت ربح جوهرٌة9

 
 مصادر مخاطر معدل الربح

 

 ٌمكن تصنٌؾ مخاطر معدالت الربح التً تواجهها النافذة إلى الفبات التالٌة:

  ًٌتنشؤ من الفروق الزمنٌة فً استحقاق )المعدل الثابت( وإعادة تسعٌر )المعدل المتؽٌر( لألصول وااللتزامات ومراكز خارج إعادة التسعٌر الت
للنافذة المٌزانٌة العمومٌة9 وحٌث أن معدالت الربح تختلؾ، فإن عدم التوافق فً اعادة التسعٌر هذه تعرض إٌرادات والقٌمة االقتصادٌة المضمنة 

 متوقعة9 لتؽٌرات ؼٌر

 ساسٌة مخاطر منحنى العابدات التً تنشؤ من وجود آثار عكسٌة للتؽٌرات ؼٌر المتوقعة لمنحنى العابدات على إٌرادات و/أو القٌمة االقتصادٌة األ
 للنافذة9

 دوات مختلفة وهً مخاطر األساس التً تنشؤ من ارتباط ناقص فً التسوٌة فً المعدل المكتسب والمنتجات المسعرة والمعدل المدفوع على أ
خصابص اعادة تسعٌر مشابهة9 عندما تتؽٌر معدالت الربح، ٌمكن أن تزٌد هذه الفروقات من التؽٌرات ؼٌر المتوقعة فً التدفقات النقدٌة 

 واالرباح الموزعة بٌن األصول وااللتزامات وأدوات خارج المٌزانٌة العمومٌة ذات فترات استحقاق أو تواتر إعادة تسعٌر مشابه9 

  تشٌر مخاطر نقل المخاطر التجارٌة لضؽط السوق لدفع عابدات تتخطى المعدل المكتسب على األصول الممولة من قبل االلتزامات، عندما ٌكون
 العابد على األصول قٌد التنفٌذ بمقارنته مع معدالت المنافسٌن9

 
 استراتٌجٌة مخاطر معدل الربح

 
لنافذة معرضة لمخاطر تنشؤ مخاطر معدل الربح من احتمالٌة أن تؤثر التؽٌرات فً معدالت الربح على الربحٌة المستقبلٌة أو القٌم العادلة لألدوات المالٌة9 ا

ق أو ٌعاد تسعٌرها فً فترة معٌنة9 العمومٌة والتً تستح المٌزانٌةمعدل الربح نتٌجًة لعدم التطابق أو الفجوات فً مبالػ األصول وااللتزامات وأدوات خارج 
 تدٌر النافذة المخاطر من خالل استراتٌجٌة إدارة المخاطر9

 

لألداة9 المعدل هو معدل معدل الربح الفعلً )العابد الفعلً( ألداة مالٌة نقدٌة هو المعدل الذي عند استخدامه فً احتساب قٌمة حالٌة ٌنتج عن القٌمة الدفترٌة 
 ثابت مدرجة بالقٌمة المهلكة ومعدل حالً ألداة ذات معدل عابم أو أداة مدرجة بالقٌمة العادلة9 سابق ألداة ذات معدل

 

 أدوات قٌاس مخاطر معدل الربح

 

 تستخدم النافذة األدوات التالٌة لقٌاس مخاطر معدل الربح فً مجالها:

 امات ذات الحساسٌة للربح لمجال النافذة بشروط مطلقة9تحلٌل فجوات إعادة التسعٌر والذي ٌقٌس الفروق الحسابٌة بٌن األصول وااللتز 

 قٌمة تحلٌل قٌمة نقطة األساس وهو قٌاس الحساسٌة لكافة المنتجات والمراكز المسعرة لمعدالت الربح9 قٌمة نقطة األساس هً التؽٌر فً صافً ال
 المراكز أو المحفظة للتؽٌرات فً معدالت الربح9فً منحنى العابدات9 وٌقٌس هذا حساسٌة  1الحالٌة لمركز ناشا من تؽٌر نقطة أساس 

 

 مراقبة واإلبالغ عن مخاطر معدل الربح
 

ومجلس اإلدارة  طبقت النافذة أنظمة معلومات لمراقبة مخاطر معدل الربح والسٌطرة علٌها واالبالغ عنها9 تقدم التقارٌر على أساس زمنً للجنة التنفٌذٌة
 للمكتب الربٌس9ً  

 
 
 



  صحار اإلسالمً
  )نافذة الصٌرفة اإلسالمٌة لبنك صحار ش.م.ع.ع(

 
 المالٌة  البٌاناتإٌضاحات حول 

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً 
 

 44من  15صفحة  تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوابم المالٌة   9إلى د 1اإلٌضاحات المرفقة من أ

 
     المخاطر المالٌة )تابع(إدارة  د 

       
  مخاطر السوق )تابع( 3د
 
      التعرض لمخاطر معدل الربح )تابع( 4-3د
 

 مراقبة واإلبالغ عن مخاطر معدل الربح )تابع(
 

إن وجدت، وتوصً تراقب وحدة المخاطر وااللتزام هذه الحدود بشكل منتظم9 ٌراجع المدٌر العام أو دابرة االلتزام والمخاطر نتابج الفجوة واالستثناءات، 
 من قبل المجلس9إجراءات تصحٌحٌة والتً تعتمد من قبل لجنة األصول وااللتزامات واللجنة التنفٌذٌة وفقاً لمقاٌٌس الصالحٌة المعتمدة  باتخاذ

       
  المحافظ لؽٌر المتاجرة -التعرض لمخاطر معدالت الربح 5-3د

       
  النحو التالً:  على 4115دٌسمبر  11كان مركز حساسٌة الربح للنافذة استناداً إلى ترتٌبات إعادة تسعٌر تعاقدٌة فً 

 

 
 الفعلً 

 خالل ثالثة أشهر
 12إلى  4من 

 شهرا  
أكثر من عام 

 واحد

ؼٌر معرض 
لمخاطر معدل 

  الربح
  السنوي

 
  الربح

 

 معدل
 % 

 لاير عمانً
 باآلالؾ

 لاير عمانً
 باآلالؾ

لاير عمانً 
 باآلالؾ

لاير عمانً 
 باآلالؾ

 2015دٌسمبر  31فً 
 األصول     
 25.029  -  -  -   نقدٌة وأرصدة لدى البنوك المركزٌة     

 126 -  - - 0.77 مالٌةمستحق من بنوك ومإسسات 
  - 4.205 1.064 328 4.14 مدٌونٌات المرابحة

  - 34.038 4.064 1.068 5.92 اإلجارة المنتهٌة بالتملٌك

  - 3.497 1.064 328 4.46 استصناع تتبعه إجارة منتهٌة بالتملٌك

 - 15.630 1.323 287 4.09 المشاركة المتناقصة

  - 9.949 - 78 4.50 استثمارات أوراق مالٌة
 أصول ثابتة

 
-  -  -  1.391 

 أصول أخرى
 

-  -  -  1.174 

 إجمالً األصول
 

2.089 7.515 67.319 27.720 

 االلتزامات وحقوق المساهمٌن
  -  - 5.007 38.555 0.79 ودابع وكالة     

 الحسابات الجارٌة للعمالء
 

-  -  -  19.925 

 1.830  -  -  -   التزامات أخرى

 إجمالً االلتزامات 
 

38.555 5.007 -  21.755 

  -  100 43 26.680 0.78 حقوق الملكٌة لحملة حسابات االستثمار      

مجموع االلتزامات وحقوق الملكٌة لحسابات 
 االستثمار ؼٌر المقٌدة

 
65.235 5.050 100 21.755 

 إجمالً فجوة حساسٌة معدل الربح
 

(63.146) 2.465 67.219 5.965 

 الفجوة التراكمٌة لحساسٌة معدل الربح
 

(63.146) (60.681) 6.538 12.503 

 
 
 
 
 
 
 
 



  صحار اإلسالمً
  )نافذة الصٌرفة اإلسالمٌة لبنك صحار ش.م.ع.ع(

 
 المالٌة  البٌاناتإٌضاحات حول 

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً 
 

 44من  16صفحة  تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوابم المالٌة   9إلى د 1اإلٌضاحات المرفقة من أ

 
  إدارة المخاطر المالٌة )تابع( د 
 
  مخاطر السوق )تابع( 3د

      
   المحافظ لؽٌر المتاجرة )تابع( -التعرض لمخاطر معدالت الفائدة  5-3د
 

 
 معدل الفائدة

 خالل ثالثة أشهر
 12إلى  4من 

 شهرا  
أكثر من عام 

 واحد

ؼٌر معرض 
لمخاطر معدل 

  الربح
 الربح

 
 معدل

 
% 

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

 2015دٌسمبر  31فً 
 األصول     
 65.010  -   -  -   نقدٌة وأرصدة لدى البنوك المركزٌة     

 327 -   - - 0.77 مستحق من بنوك ومإسسات مالٌة

  -  10.922 2.764 852 4.14 مدٌونٌات المرابحة

  -  88.410 10.556 2.774 5.92 اإلجارة المنتهٌة بالتملٌك
  -  9.083 2.764 852 4.46 استصناع تتبعه إجارة منتهٌة بالتملٌك

  40.598 3.436 745 4.09 المشاركة المتناقصة

  -  25.841 - 203 4.50 استثمارات أوراق مالٌة

 3.613  -   -  -  أصول ثابتة

 3.050  -   -  -  أصول أخرى

 إجمالً األصول
 

5.426 19.520 174.854 72.000 

 االلتزامات وحقوق المساهمٌن
  -   -  13.005 100.143 0.79 ودابع وكالة     

 الحسابات الجارٌة للعمالء
 

-  -   -  51.753 

 التزامات أخرى
 

-  -   -  4.753 

 إجمالً االلتزامات 
 

100.143 13.005  -  56.506 

  -  260 112 69.298 0.78 حقوق الملكٌة لحملة حسابات االستثمار

مجموع االلتزامات وحقوق الملكٌة لحسابات 
 االستثمار ؼٌر المقٌدة

 
169.441 13.117 260 56.506 

 معدل الربحإجمالً فجوة حساسٌة 
 

(164.015) 6.403 174.594 15.494 

 الفجوة التراكمٌة لحساسٌة معدل الربح
 

(164.015) (157.612) 16.982 32.476 

 
  



  صحار اإلسالمً
  )نافذة الصٌرفة اإلسالمٌة لبنك صحار ش.م.ع.ع(

 
 المالٌة  البٌاناتإٌضاحات حول 

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً 
 

 44من  17صفحة  تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوابم المالٌة   9إلى د 1اإلٌضاحات المرفقة من أ

  إدارة المخاطر المالٌة )تابع( د 
 
  مخاطر السوق )تابع( 3د

      
   المحافظ لؽٌر المتاجرة )تابع( -التعرض لمخاطر معدالت الفائدة  5-3د
 

 
 الفعلً 

 خالل ثالثة أشهر
 12إلى  4من 

 شهرا  
أكثر من عام 

 واحد

ؼٌر معرض 
لمخاطر معدل 

  الربح
  السنوي

 
  الربح

 

 معدل
 % 

 لاير عمانً
 باآلالؾ

 لاير عمانً
 باآلالؾ

لاير عمانً 
 باآلالؾ

لاير عمانً 
 باآلالؾ

 2014دٌسمبر  31فً 
 األصول     
  4.589  -  -  -   البنوك المركزٌةنقدٌة وأرصدة لدى      

 295 -  - 11.768 1.95 مستحق من بنوك ومإسسات مالٌة
  -  3.452  572  122 5.78 مدٌونٌات المرابحة

  -  28.537  4.060  348 4.14 اإلجارة المنتهٌة بالتملٌك

  -  693  -  - 5.00 استصناع تتبعه إجارة منتهٌة بالتملٌك

  -  3.181  1.950  3.901 4.06 مالٌةاستثمارات أوراق 
 أصول ثابتة

 
-  -  -  1.633  

 أصول أخرى
 

-  -  -  717  

 إجمالً األصول
 

16.139 6.582  35.863  7.234 

 االلتزامات وحقوق المساهمٌن
  -  -  20.725 9.952 0.74 ودابع وكالة     

 الحسابات الجارٌة للعمالء
 

-  -  -  15.468  

  1.261  -  -  -   التزامات أخرى

 إجمالً االلتزامات 
 

9.952  20.725  -  16.729  

  -   -  -  8.278 0.29 حقوق الملكٌة لحملة حسابات االستثمار      

مجموع االلتزامات وحقوق الملكٌة لحسابات 
 االستثمار ؼٌر المقٌدة

 
18.230 20.725 0 16.729  

 الربح إجمالً فجوة حساسٌة معدل
 

-2.091 -14.143 35.863  -9.495 

 الفجوة التراكمٌة لحساسٌة معدل الربح
 

-2.091 -16.234 19.629 10.134 

 
  



  صحار اإلسالمً
  )نافذة الصٌرفة اإلسالمٌة لبنك صحار ش.م.ع.ع(

 
 المالٌة  البٌاناتإٌضاحات حول 

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً 
 

 44من  18صفحة  تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوابم المالٌة   9إلى د 1اإلٌضاحات المرفقة من أ

     إدارة المخاطر المالٌة )تابع( د 
 
     مخاطر السوق )تابع( 3د

       
 المحافظ لؽٌر المتاجرة )تابع( -التعرض لمخاطر معدالت الربح 5-3د

   
 

 
 الفائدةمعدل 

 خالل ثالثة أشهر
 12إلى  4من 

 شهرا  
أكثر من عام 

 واحد

ؼٌر معرض 
لمخاطر معدل 

  الربح
 الربح

 
 معدل

 
% 

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

 2014دٌسمبر  31فً 
 األصول     
  11.919  -   -  -   البنوك المركزٌةنقدٌة وأرصدة لدى      

  766  -   - 30.566 1.95 مستحق من بنوك ومإسسات مالٌة

  -   8.966  1.486  317 5.78 مدٌونٌات المرابحة

  -   74.122  10.545  904 4.14 اإلجارة المنتهٌة بالتملٌك
  -   1.800  -  - 5.00 استصناع تتبعه إجارة منتهٌة بالتملٌك

  -   8.262  5.065  10.132 4.06 استثمارات أوراق مالٌة

  4.242  -   -  -  أصول ثابتة

  1.862   -   -  -  أصول أخرى

 إجمالً األصول
 

41.919 17.096  93.151 18.789 

 االلتزامات وحقوق المساهمٌن
  -   -  53.831  25.849 0.74 ودابع وكالة     

 للعمالءالحسابات الجارٌة 
 

-  -   -  40.177  

 التزامات أخرى
 

-  -   -  3.274 

 إجمالً االلتزامات 
 

25.849 53.831  -  43.451 

 -  -  - 8.278 0.29 حقوق الملكٌة لحملة حسابات االستثمار

مجموع االلتزامات وحقوق الملكٌة لحسابات 
 االستثمار ؼٌر المقٌدة

 
47.350 53.832  -  43.451 

 إجمالً فجوة حساسٌة معدل الربح
 

(5.431) (36.736) 93.151 (24.662) 

 الفجوة التراكمٌة لحساسٌة معدل الربح
 

(5.431) (42.167) 50.984 26.322 



  صحار اإلسالمً
  )نافذة الصٌرفة اإلسالمٌة لبنك صحار ش.م.ع.ع(

 
 المالٌة  البٌاناتإٌضاحات حول 

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً 
 

 44من  19صفحة  تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوابم المالٌة   9إلى د 1اإلٌضاحات المرفقة من أ

     إدارة المخاطر المالٌة )تابع( د 
 
     )تابع(مخاطر السوق  3د

       
 مخاطر العملة 6-3د
 

بوضع حدود  مخاطر العمالت هً المخاطر التً تنشؤ من تقلب قٌمة األداة المالٌة بسبب التؽٌرات فً معدالت صرؾ العمالت األجنبٌة9 قام مجلس اإلدارة
مراكز مفتوحة مبٌتة ومراكز مفتوحة لحظٌة9 ٌتم رصد المراكز للمراكز المفتوحة الكلٌة وللمراكز المفتوحة لكل العملة9 تتضمن حدود المراكز المفتوحة 

ض التالً المفتوحة على نحو ٌومً وٌتم استخدام استراتٌجٌات تؽطٌة لضمان المحافظة على المراكز فً إطار الحدود الموضوعة9 لدى البنك صافً التعر
 للمخاطر بالعمالت األجنبٌة:

 
 

  
2015 

 

 األصول 
االلتزامات وحسابات 
 صافً األصول االستثمار ؼٌر المقٌدة

    
 12.450 85.606 98.056 اللاير العمانً
 (28.017) 43.017 15.000 دوالر أمرٌكً

 - - - لاير سعودي
 (2) 16 14 ٌورو

 100 1 101 درهم إماراتً
 - - - لاير قطري
 - - - دٌنار كوٌتً

 73 2 75 جنٌه استرلٌنً
 - - - دٌنار بحرٌنً

 
 

  
2014 

 

 األصول 
االلتزامات وحسابات 
 صافً األصول االستثمار ؼٌر المقٌدة

    
 851 45.184 46.035 اللاير العمانً
 23.626 27.268 50.894 لاير سعودي

 556 - 556 ٌورو
 55 4 59 درهم إماراتً

 517 (1) 516 لاير قطري
 100 - 100 دٌنار كوٌتً

 2 - 2 جنٌه استرلٌنً
 53 - 53 أخرى 

    
 

المجلس بوضع الحدود  تقوم النافذة بؤخذ التعرض للمخاطر آلثار التقلبات فً أسعار صرؾ العمالت األجنبٌة السابدة على مركزه المالً وتدفقاته النقدٌة9 ٌقوم
 للمخاطر حسب العملة وإلجمالً المراكز اللٌلٌة والٌومٌة التً ٌتم رصدها على نحو ٌوم9ًلمستوى التعرض 

 
 على صافً األصول تعتبر ضبٌلة9 4114و  4115دٌسمبر  11التؽٌرات فً أسعار العمالت األجنبٌة ؼٌر المتكافبة كما فً 

 
  



  صحار اإلسالمً
  )نافذة الصٌرفة اإلسالمٌة لبنك صحار ش.م.ع.ع(

 
 المالٌة  البٌاناتإٌضاحات حول 

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً 
 

 44من  41صفحة  تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوابم المالٌة   9إلى د 1اإلٌضاحات المرفقة من أ

     إدارة المخاطر المالٌة )تابع( د 
 
 المخاطر التشؽٌلٌة 4د

 
 واألنظمة أوالموظفٌن  تعرؾ المخاطر التشؽٌلٌة بؤنها مخاطر الخسارة المباشرة أو ؼٌر المباشرة الناشبة عن عدم كفاٌة أو فشل فً العملٌات الداخلٌة للبنك أو

ا التحتٌة ومن العوامل الخارجٌة وال من العوامل الخارجٌة9 تنشؤ المخاطر التشؽٌلٌة نظراً لعدة أسباب مرتبطة بعملٌات النافذة وموظفٌها وتقنٌاتها وبنٌته
 تتضمن مخاطر ؼٌر مخاطر االبتمان ومخاطر السوق ومخاطر السٌولة9

 
عملٌات المركز تبنت النافذة سٌاسات واجراءات مشابهة للتخفٌؾ من المخاطر التشؽٌلٌة كتلك المعتمدة من قبل المكتب الربٌس9ً تم الحصول على إٌجابٌات 

 سً:التحتٌة بااللتزام باإلطار التنظٌمً والرقابً للصٌرفة اإلسالمٌة9 وتعد السٌاسات حول العملٌات التالٌة مشابهة لسٌاسات المركز الربٌالربٌسً وبنٌته 
 

 9تعقب أحداث الخسارة والمخاطر المحتملة 

 9اإلبالغ عن الخسابر والمإشرات والسٌنارٌوهات على أساس منتظم 

 بل مدراء المخاطر والمدراء المباشرٌن9مراجعة التقارٌر المشتركة من ق 
 

ٌعة والقوانٌن وعالوًة على ذلك، لدى النافذة موظؾ التزام متفرغ مسإول عن ضمان االلتزام باإلطار التنظٌمً والرقابً للصٌرفة اإلسالمٌة ومبادئ الشر
 والتنظٌمات المعتمدة9

 
 مخاطر تجارٌة متنقلة 5د
 

جم المخاطر التً تحول للمساهمٌن للتخفٌؾ من تحمل حامل حساب االستثمار بعض أو كافة المخاطر والتً ٌتعرضون لها تشٌر المخاطر التجارٌة المنتقلة لح
 تعاقدٌاً فً عقود المضاربة9 

 
صول التً ضمن عقود المضاربة )مشاركة الربح وتحمل الخسارة(، ٌتعرض حملة حسابات االستثمار ؼٌر المقٌدة ألثر إجمالً للمخاطر الناشبة من األ

 ٌستثمرون أموالهم فٌها، ولكن نافذة صحار اإلسالمً تدٌر هذه المخاطر من خالل المخاطر التجارٌة المنتقلة9 
 

ل العابدات ٌتم تحقٌق مشاركة المخاطر بتشكٌل واستخدام عدة احتٌاطٌات مثل احتٌاطً مساواة األرباح وبتسوٌة حصة أرباح نافذة صحار اإلسالمً لتسهٌ
ع العابدات التنافسٌة فً مستحقة الدفع لحملة حسابات االستثمار من التعرض لتذبذب فً إجمالً العابدات الناشا عن المخاطر البنكٌة وبالتالً للتمكٌن من دف

 السوق9 
 

المخاطر التجارٌة  تدٌر نافذة صحار اإلسالمً المخاطر التجارٌة المنتقلة كما هو محدد فً سٌاسة توزٌع األرباح9 تتنازل النافذة عن أتعابها فً حالة حدوث
 ة/ تجارٌة فً السلطنة9المنتقلة9 تدٌر النافذة معدل الربح مع النوافذ االسالمٌة األخرى بتشؽٌل بنوك إسالمٌ

 
  إدارة رأس المال 6د

   
  رأس المال النظامً 1-6د

   
ت الحالٌة لرأس المال تقوم الجهة الرقابٌة األساسٌة للنافذة وهً البنك المركزي الُعمانً بوضع ورصد متطلبات رأس المال للنافذة فً مجمله9 لتنفٌذ المتطلبا

الحالً االحتفاظ بالنسبة المقررة إلجمالً رأس المال بالنسبة إلجمالً األصول المرجحة بالمخاطر9 تقوم النافذة  ٌتطلب البنك المركزي الُعمانً فً الوقت
 ٌلً: باحتساب متطلبات رأس المال بالنسبة لمخاطر السوق ومخاطر التشؽٌل استناداً إلى النموذج الموضوع من جانب البنك المركزي الُعمانً كما

   

  شًءال  -جهات سٌادٌة  

  المخاطر المرجحة بناًء على مإسسات تقٌٌم االبتمان الخارجٌة المعتمدة من قبل البنك المركزي العمان9ً –النافذة 

 وفقاً لعوامل تحوٌل االبتمان والمخاطر المرجحة التً حددها البنك المركزي العمان9ً -قروض األفراد والشركات 

  تحوٌل االبتمان والمخاطر المرجحة حسب البنك المركزي الُعمان9ً حسب عوامل  -البنود خارج المٌزانٌة العمومٌة 
 

  ٌتم تصنٌؾ رأس المال النظامً للنافذة إلى ثالث فبات:
   

  وٌتضمن رأس المال المخصص وعالوة اإلصدار واالحتٌاطٌات والسندات الدابمة )التً ٌتم تصنٌفها على أنها أوراق مالٌة مبتكرة  1رأسمال الفبة
لواردة ا( واألرباح المحتجزة واحتٌاطً صرؾ العمالت األجنبٌة واألصول ؼٌر الملموسة والتسوٌات التنظٌمٌة األخرى المتعلقة بالبنود 1فً الفبة 

 حقوق الملكٌة ولكن تتم معاملتها بصورة مختلفة بالنسبة ألؼراض كفاٌة رأس المال9 فً
  



  صحار اإلسالمً
  )نافذة الصٌرفة اإلسالمٌة لبنك صحار ش.م.ع.ع(

 
 المالٌة  البٌاناتإٌضاحات حول 

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً 
 

 44من  41صفحة  تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوابم المالٌة   9إلى د 1اإلٌضاحات المرفقة من أ

  إدارة مخاطر رأس المال )تابع( 6د
   

  رأس المال النظامً )تابع( 1-6د
 

  القٌمة العادلة المتعلق بالمكاسب وٌتضمن االلتزامات الثانوٌة المإهلة والمخصص التجمٌعً لالنخفاض فً القٌمة وعنصر احتٌاطً  4رأسمال الفبة
 ؼٌر المحققة أو بؤدوات حقوق الملكٌة المصنفة بالقٌمة العادلة من خالل حقوق الملكٌة9

 
فً المابة من إجمالً  15نسبة  1ٌتم تطبٌق مختلؾ الحدود على عناصر قاعدة رأس المال9 ٌجب أن ال ٌتجاوز مبلػ األوراق المالٌة المبتكرة فً الفبة 

فً المابة من  51كما ٌجب أن ال تزٌد القروض الثانوٌة ألجل المإهلة عن  1عن الفبة  4وٌجب أن ال ٌزٌد رأس المال المإهل فً الفبة  1الفبة  رأسمال
ر التً ٌتم 9  كما أن هناك قٌوداً على مبلػ إجمالً مخصصات االنخفاض فً القٌمة واحتٌاطً مساواة األرباح واحتٌاطً مخاطر االستثما1رأسمال الفبة 

9  تتضمن الخصومات األخرى من رأس المال القٌم الدفترٌة لالستثمارات فً شركات تابعة ال ٌتم إدراجها ضمن التجمٌع 4إدراجها كجزء من رأسمال الفبة 
 القانونً واستثمارات فً رأسمال بنوك وبنود تنظٌمٌة أخرى9

 
ال متاجرة أو مجال أعمال مصرفٌة واألصول مرجحة بالمخاطر وٌتم تحدٌدها وفقاً للمتطلبات المحددة ٌتم تصنٌؾ العملٌات التشؽٌلٌة للنافذة على إنها إما مج

ال لمخاطر التً تسعى لعكس المستوٌات المختلفة للمخاطر المصاحبة لألصول والقرض للمخاطر خارج المٌزانٌة العمومٌة9 لم ٌتم احتساب تحمٌل رأس الم
ث ال توجد أى بٌانات عن الثالث سنوات السابقة حسبما هو مطلوب طبقاً لمدخل المإشر األساسً الحتساب رأس المال حٌ التشؽٌل للنافذة فً االعتبار

 لمخاطر التشؽٌل9  سٌاسة النافذة هً االحتفاظ بقاعدة رأسمال قوٌة9
   

لمال بؤصول المٌزانٌة العمومٌة والؽرض للمخاطر خارج إن المعٌار الدولً لقٌاس كفاٌة رأس المال هو معدل رأس المال المخاطر والذي ٌربط بٌن رأس ا
 المٌزانٌة العمومٌة مرجحاً وفقا لنطاق واسع من المخاطر9

   
 تم حساب معدل المخاطر لألصول طبقاً إلرشادات بنك التسوٌات الدولٌة لكفاٌة رأس المال للنافذة كما ٌلً:

 
4114  2015 

 
2015  4114 

دوالر أمرٌكً 
 باآلالؾ

دوالر أمرٌكً  
  باآلالؾ

لاير عمانً 
 باآلالؾ

لاير عمانً  
 باآلالؾ

 
 

 
 1رأس المال الفئة 

 
 

 
 119111  12.000 المخصصرأس المال  31.169  459974

 114  134 احتٌاطً قانونً 348  148
 988  988 احتٌاطً عام 2.566  49566

 (988)  (988) أرباح محتجزة (2.566)  (49566)

 119114  12.134 اإلجمالً  31.517  469144

 
 

 
 2رأس المال الفئة 

 
 

 
 419  682 مخصص انخفاض قٌمة على أساس المحفظة 1.771  19141
 419  682 اإلجمالً 1.771  19141

 119571  12.816 مجموع رأس المال النظامً 33.288  479464

 
 

   
 

 
 

 
 

 األصول المرجحة بالمخاطر
 

 
 

 679796  77.211 مخاطر االبتمان والسوق للنافذة 200.548  1769194
 -  1.929 المخاطر التشؽٌلٌة 5.011  -

 679796  79.140 مجموع األصول المرجحة بالمخاطر 205.559  1769194

 
 

   
 

 
 

 
 

 معدل كفاٌة رأس المال
 

 
 

15961% 
 

15.58% 
إجمالً مجموع رأس المال النظامً معبر عنه كنسبة مبوٌة من 

 األصول المرجحة بالمخاطر
15.58% 

 
15961% 

14995% 
 

14.75% 
معبر عنه كنسبة مبوٌة من إجمالً  1مجموع رأسمال الفبة 

 األصول المرجحة بالمخاطر
14.75% 

 
14995% 

 
 

المطبقة من قبل البنك المركزي الُعمانً واإلطار التنظٌمً والرقابً  4ٌتم احتساب معدل كفاٌة رأس المال الموضحة أعاله وفقاً لمعاٌٌر معاهدة بازل 
 األرباح المحققة خالل السنة لم تإخذ فً عٌن اإلعتبار إلحتساب كفاٌة رأس المال9للصٌرفة اإلسالمٌة9 

  
  



  صحار اإلسالمً
  )نافذة الصٌرفة اإلسالمٌة لبنك صحار ش.م.ع.ع(

 
 المالٌة  البٌاناتإٌضاحات حول 

 )تابع( 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً 
 

 44من  44صفحة  تكّون جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوابم المالٌة   9إلى د 1اإلٌضاحات المرفقة من أ

     المالٌة )تابع(إدارة المخاطر  د 
 
     معلومات قطاعٌة 7د

       
 ات قطاعٌة جؽرافٌة9تنفذ أنشطة النافذة كوحدة واحدة9 ٌتم التقرٌر لإلدارة على وحدة العمل9 تعمل النافذة فً سلطنة ُعمان فقط وبالتالً لم ٌتم عرض معلوم

 
 إفصاحات أخرى 8د
 

 لإلطار: "التزامات وحوكمة عامة"من المادة بعنوان  6-6-1إلى  1-6-1لبنود فٌما ٌلً اإلفصاحات اإللزامٌة المطلوبة بموجب ا
 

  9لم ٌتم خلط األموال 

  ًملٌون لاير عمانً إلنشاء االحتٌاطً العام9 19118، هناك مدٌونٌة بمبلػ 4115دٌسمبر  11كما ف 

 9لم ٌقم المركز الربٌسً خالل السنة بتخصٌص أٌة تكلفة 
 
 أرقام المقارنة 9د
 

للتوافق مع العرض المعتمد للفترة الحالٌة9 عملٌات إعادة التصنٌؾ هذه ال تإثر على صافً الربح أو  4114 لسنةمقارنة الأرقام  بعض إعادة تصنٌؾتمت 
 المشمولة فً التقرٌر سابقا9ً  المالكحقوق 

 
 
 
 
 

     




