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    .ع.ع.م.ش صحار بنك
 

   

 تقرير مجلس اإلدارة
 م ٢٠١٣يونيو  ٣٠أشھر المنتھية في الستة عن نتائج 

 
  المساھمون األفاضل ،،،

   
  السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته،،، 

  
في ع ، يسرني أن أقدم لكم النتائج المالية التي حققھا البنك .ع.م.نيابة عن مجلس إدارة بنك صحار ش

  . م ٢٠١٣يونيو  ٣٠بتاريخ فترة الستة أشھر المنتھية 
  

 م ٢٠١٣يونيو  ٣٠ فـية ـأشھر المنتھيالستة الل ـخك ـبنا الـالصافيـــة التـــي حققھ احـبلغـــت األرب
مليون  ١٠٫٣٦١ ة مع األرباح الصـافية التي بلغت، مقارنمليون لایر عماني ١١٫٩٥٤ مبلغ وقدره

 ً في صافي  لایر عماني حققھا البنك خالل الفترة المماثلة من العام الماضي، مسجالً بذلك نمواً ملحوظا
المحافظة  من أجلفي بذل كافة الجھود وتركيز القدرات لبنك اويستمر ھذا %. ١٥٫٤ بنسبة أرباحه

  . على مستوى األرباح والنمو المتواصل
  

ً ـرادات الفوائد تحسيفي إصا تشھد  عماني مليون لایر  ٢٠٫٠٠٩ت من ـحيث ارتفع%  ٥٫١بة سبن نا
مليون لایر عماني في نفس الفترة من العام  ٢١٫٠٣٥، لتبلغ  م ٢٠١٢ يونيو ٣٠في  الفترة المنتھية في

مليون لایر عماني في فترة  ٢٧٫٧٩٦، لتبلغ   %٩٫٣وارتفعت اإليرادات التشغيلية بنسبة .  الحالي
مليــون ريـال عمـاني التي حققھا البنك خالل نفس  ٢٥٫٤٢٩أشھر من العام الحالي مقارنة بـ الستة 

حيث ارتفعت % ٩٫٤ بلغت زادت مصروفات التشغيل بنسبــةفي المقابل و.  الفترة من العام الماضي
ون ملي ١٣٫١٦٣إلى  ٢٠١٢عام من األولى أشھر الستة مليـــون ريـــال عماني في  ١٢٫٠٢٥مـــن  

  .العام الحالي لایر عماني خالل نفس الفترة من 
  

لایر   ارملي ١٫١٢٥رتفع من تل% ٧٫٢بنسبة  الفترة المنتھية من ھذا العام نمت إجمالي القروضخالل 
 تكما شھد.  م ٢٠١٣ يونيو ٣٠لایر عماني في  ارملي ١٫٢٠٥بلغ ت، ل م ٢٠١٢ يونيو ٣٠عماني في 

م ٢٠١٢يونيو  ٣٠عماني في  لایر ارملي ١٫١٠١رتفع من تل% ٧صافي القروض والسلفيات نمواً بلغ 
 ارملي ١٫٢٤٩  عمالءوبلغت ودائع ال.   م٢٠١٣يونيو  ٣٠لایر عماني في  ارملي ١٫١٧٨إلى  صللت

 يونيو ٣٠لایر عماني الُمسّجلة في   ارملي ١٫٣٠٩، مقارنة بـ  م٢٠١٣ يونيو ٣٠لایر عماني في  
ويعود ھذا اإلنخفاض في الودائع إلى مبادرات البنك الھادفة . %٤٫٦ بةــبنسإنخفاظا مسّجلة  ، م٢٠١٢

لتخفيض تكلفة الفائدة على اإليداعات اآلجلة والحفاظ على مستوى ھامش الفائدة في وجه اإلنخفاض 
القطاع الخاص نسبة حصة البنك من سوق إئتمان وقد بلغت .  المستمر لنسب الفوائد على القروض 

 .م٢٠١٣ مايوفي نھاية شھر % ٧٫٨٩بينما بلغت حصة البنك من ودائع القطاع الخاص % ٨٫٧٧
لقد حصل البنك على الترخيص النھائي من البنك المركزي العماني لمزاولة أعمال الصيرفة اإلسالمية 

فلج الثالثة في منطقة شرع البنك في إفتتاح فروع صحار اإلسالمي ومنھا .  م  ٢٠١٣إبريل  ٣٠في 
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التابعة لوالية صاللة  السعادةالتابعة لوالية نزوى ومدينة فرق التابعة لوالية صحار ومنطقة القبائل 
وسوف يفتتح البنك بإذن هللا فرعه في منطقة الغبرة بمحافظة مسقط .  خالل الربع الثاني من ھذا العام 
من خالل فروعه العديد من المنتجات اإلسالمية وقد طرح البنك .  بعد إجازة عيد الفطر المبارك 

  .  من العمالءعلى ھذه الخدمات والمنتجات جيدا وكان اإلقبال الثالثة 
  

. من عدد موظفي البنك% ٢٣مما يشكل موظف من بنك صحار في برنامج اإلرتقاء ،  ١٣٠إلتحق 
رد لنشر األعمال وآفاق ھارف"مع البرنامج األول من نوعه في السلطنة بالشراكة ويعد برنامج اإلرتقاء 

نجح أكثر من وقد .  يھدف إلى تطوير الموظفين لتحمل مسؤوليات أكبر وتحديات المستقبل " المعرفة
.  قياسي من الموظفين المسجلين بالبرنامج واستطاعوا تكملة متطلباته بنجاح في وقت زمني % ٥٠
ً  ٥٨٨ م٢٠١٣ يونيو ٣٠بالــبنك حـتى بلغ عــدد العــاملين  كما بلـغت نســبة التعــمين  و، موظـفـا

  .نفس الفترةمع نھاية % ٩٠٫١٤
  

المختلفة كالفروع، وأجھزة الصرف  خدماته ضا خدمات متنّوعة أخرى عبر وسائلويقدم البنك أي
 اآللي،  ومركز االتصاالت باإلضافة إلى القنوات اإللكترونية مثل العمليات المصرفية عبر اإلنترنت،

جھاز  ٤٨فرع و  ٢٨واسعة تتكون من  خدمات وقد أصبح للبنك شبكة. والرسائل النصية القصيرة 
  .و واليات السلطنة حافظاتفي معظم م صراف آلي

  
في تبرعاته الخيرية الھادفة إلى رفع المستوى التوعوي للمجتمع المحلي ، حيث استفادت إستمر البنك 

مدرسة األمل للصم مركز اإلبتكار للتأھيل ومن ھذه التبرعات العديد من المؤسسات الخيرية مثل 
ع القرية كما تم تكريم البنك للمرة الثانية على التوالي لمساندته لمشرو.  ية للمعوقين عمانالجمعية الو

  .التعليمية والتي تھدف إلى القضاء على محو األمية في المناطق الريفية 
  

والذي يھدف إلى نشر التوعية " أمانة .... السالمة  "البرنامج التوعوي للبنك تحت مسمى ويستمر 
بسخاء أنه تبرع ، حيث في العديد من البرامج ة ساھمفي المالضرورية للحد من حوادث المرور 

مقامة في كلية المرأة والعديد من البرامج وشارك في ندوى الطرق على لسالمة ل يةعمانللجمعية ال
  .التوعوية في مختلف المناطق في السلطنة 

  
كما أن البنك استمر في تحقيق نجاحات وتطورات ملحوظة في خدماته ومنتجاته وذلك  بعد دخوله 

  .ترنت وإصدار البطاقة الماسية الناجح في شبكات التواصل اإلجتماعي عبر اإلن
  
، إعترافا عالية المستوى حاز بنك صحار على العديد من الجوائز خالل الربع الثاني من ھذا العام ، و

وسام فقد حصل البنك على .  التميز مستوى بمساھمة البنك في رفع مستوى الخدمات المصرفية إلى 
ل مصرف داعم للمشاريع السياحية على مستوى الحكيمة وأفضفي مجال اإلدارة  اإلستحقاق الذھبي

 CPI ركةشنموا في السلطنة من المصارف من أكادمية تتويج اللبنانية ، وجائزة أسرع العربي الوطن 
Financials  من لجودة والتميز التجاري لدولة اإلمارات العربية المتحدة ، والجائزة الذھبية في

ضمن " البنك األفضل"تم تصنيف بنك صحار كما .  واالستشارةالفرنسية لإلدارة " أذروايز"جمعية 
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.  ألعمالاعالم اإلقتصاد وضمن جوائز  ٢٠١٢في العام قائمة أفضل خمس شركات أداء في السلطنة 
، حيث حصل ، الدكتور محمد بن عبدالعزيز كلمور ويسرنا أيضا التقدم بالتھنئة للرئيس التنفيذي للبنك 

  .  م٢٠١٢فيذي للعام على جائزة أفضل رئيس تن
  

وموظفي البنك أتقـــدم بالشكـــرإلــى البنــك المركـــزي  ن أعضاء مجلس اإلدارة،في الختام، ونيابة ع
كما . منھــم نتلقاه، والتوجيــه الذي دعمھم المتواصلة لسوق المال على العمانـــي، والھيئة العام

يشرفني أن أتقدم بوافر الشكر والعرفان لموالنا حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد 
طريق التقدم والتنمية  علىالمعظم حفظه هللا ورعاه على قيادته الحكيمة التي  وضعت عمان بثبات 

  .المستدامة
  
  
  

  ...واللـــه ولـــي التوفــــيق
  
  
  
  
  
  
 

  حمــيد المعمــــريعبــدهللا بن 
  س اإلدارةـــــــــس مجلـــــرئي

 



 ع.ع.م.ش صحاربنك  

  ٣٦من  ٢صفحة 
 

   قائمة المركز المالي
  ٢٠١٣يونيو  ٣٠في كما 

  

  
 يونيو ٣٠

٢٠١٣  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٢  

لایر ُعماني باآلالف  إيضاح  
لایر ُعماني 

  باآلالف
        األصول 

  ١٢١ ٧٤٦  ١٠٦ ٥٦٦  ١ب   البنك المركزينقدية وأرصدة لدى 
  ٣٣٥ ٣٨٩  ٢٦١ ٦٥١  ٢ب   بسوق النقدموضوعة  مستحق من بنوك وإقراضات أخرى

  ١ ١٤٦ ٠٢٣  ١ ١٧٧ ٩٣٦  ٣ب   )بالصافي(والتمويالت  سلف،  قروض
  ١٥٢ ٦٨٦  ١٦٤ ٨٢٣  ٤ب   أوراق ماليةاستثمارات 
  ١٢ ١٨٧  ١٢ ٧٧٧  ٥ب   معدات وتركيباتممتلكات و

  ٢ ٩٠٠  ٢ ٩٠٠  ٦ ب  إستثماريةعقارات 
    ١٦ ٢٣٥    ١٨ ٢٠٠  ٧ب   أصول أخرى

  ١ ٧٨٧ ١٦٦  ١ ٧٤٤ ٨٥٣  
  

        االلتزامات
  ٢٢٤ ٠٤٨  ٢٥٥ ٠٦٥  ٨ب   بسوق النقدأخرى  وإقتراضاتمستحقات لبنوك 
  ١ ٣٣٧ ٤٠٠  ١ ٢٤٩ ٥١٦  ٩ب   ودائع العمالء

  ٣٠ ٨٣٨  ٢٨ ٤٧٤  ١٠ب   التزامات أخرى
  ٥٠ ٠٠٠  ٥٠ ٠٠٠  ١١ب   ثانوية قروض

    -    ٧ ١٥٠  ١٢ ب  سندات ملزمة التحويل
    ١ ٦٤٢ ٢٨٦  ١ ٥٩٠ ٢٠٥  
  

         ساھمين حقوق الم
  ١٠٠ ٠٠٠  ١١٠ ٠٠٠  ١٣ب   رأس المال 

  ٨ ٠٠٦  ٨ ١٤٠  ١٤ب   احتياطي قانوني
  ٤١٣  ٤١٣  ١٥ ب        إحتياطي عام

  )٨٥١(  )٢ ١٧١(  ١٦ب   احتياطي القيمة العادلة
  ٤ ١٦٧  ٤ ١٦٧  ١١ ب  إحتياطي قروض ثانوية

    ٣٣ ١٤٥    ٣٤ ٠٩٩    محتجزةأرباح 
    ١٤٤ ٨٨٠  ١٥٤ ٦٤٨  
        
    ١ ٧٨٧ ١٦٦  ١ ٧٤٤ ٨٥٣  
  

  ١٤٤٫٨٨٠  ١٤٠٫٥٨٩  ١٧ب )سنتبال(صافي األصول للسھم الواحد

  ٢٠٣ ٩٥٥  ١٩٦ ٥٤٨  ١٨ب   اللتزامات العرضيةا
  ١٦٢ ٢٢٨  ٣٦٥ ٠٨٩  ١٨ب   االرتباطات

  
  

  :ووقعھا بالنيابة عنه كل من ٢٠١٣ يوليو ٢٩ بتاريخوصرح بإصدارھا  المدرجة  الماليةمجلس اإلدارة القوائم اعتمد 
  
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                   
   نائب رئيس مجلس اإلدارة    رئيس مجلس اإلدارة   
  
  
 
 

  .تكون جزءاً ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية ٥دإلى  ١أالمدرجة بالصفحات من  والمعلومات التفسيرية األخرى اإليضاحات



 ع.ع.م.ش صحاربنك  

 ٣٦من  ٣صفحة 

 قائمة الدخل الشامل
  ٢٠١٣يونيو  ٣٠ المنتھية في للفترة

  
  
  

  يضاحإ  

أشھر منتھية  ٦
 يونيو ٣٠  في

٢٠١٣  

أشھر منتھية  ٦
 يونو ٣٠  في

٢٠١٢  

أشھر منتھية  ٣
 يونيو ٣٠  في

٢٠١٣  

أشھر منتھية  ٣
 يونيو ٣٠  في

٢٠١٢  

    
لایر ُعماني 

 باآلالف
لایر ُعماني 

  باآلالف
لایر ُعماني 

  باآلالف
لایر ُعماني 

  باآلالف
  ١٧ ٨٦٥  ١٧ ٨٢٧  ٣٤ ٤٨١  ٣٥ ٩٩٧  ١ج   إيرادات الفوائد

  )٧ ٤١٦(  )٧ ٣٩٨(  )١٤ ٤٧٢(  )١٤ ٩٧١(  ٢ج   مصروفات الفوائد 
  ١٠ ٤٤٩  ١٠ ٤٢٩  ٢٠ ٠٠٩ ٠٢٦٢١    صافي إيرادات الفوائد

  -  ٩  -  ٩    صافي الدخل من الصيرفة االسالمية
    ٢ ٤١٦    ٣ ٦٢٠    ٥ ٤٢٠    ٦ ٧٦١  ٣ج   إيرادات تشغيل أخرى 

    ١٢ ٨٦٥  ١٤ ٠٥٨    ٢٥ ٤٢٩  ٢٧ ٧٩٦    إيرادات التشغيل 
            

            مصروفات التشغيل
  )٣ ٦٥٩(  )٤ ٠٣٤(  )٧ ٢٤٠(  )٧ ٨٦٣(    تكاليف الموظفين

  )١ ٨٣٦(  )٢ ٢٩٢(  )٣ ٧٦٦(  )٤ ٥٥٣(  ٤ج   المصروفات األخرى للتشغيل 
    )٥١٥(    )٣٧٦(   )١ ٠١٩(    )٧٤٧(  ٥ب   االستھالك 

    )٦ ٠١٠(    )٦ ٧٠٢(  )١٢ ٠٢٥(  )١٣ ١٦٣(   
            

  ربح التشغيل
  

  ٦ ٨٥٥  ٧ ٣٥٦  ١٣ ٤٠٤  ١٤ ٦٣٣  

  )١٧(  -  )١٧(  -    ستثماراتاإلمخصص 
  )٥٨٧(  )٢٨٢(  )٩٢٥(  )٧٤٤(  ٣ب   المحفظةمخصص ٳنخفاض قيمة على أساس 
    )٥٣٨(    )٥٠٥(    )٧٥٥(    )٥٥٨(  ٣ب   مخصص محدد لإلنخفاض في القيمة

    ٥ ٧١٣    ٦ ٥٦٩    ١١ ٧٠٧  ١٣ ٣٣١    قبل خصم الضريبة الربح
            

    )٦٨٢(    )٦٩٦(   )١ ٣٤٦(  )١ ٣٧٧(  ٥ج   مصروف ضريبة الدخل
            

    ٥ ٠٣١    ٥ ٨٧٣    ١٠ ٣٦١  ١١ ٩٥٤    فترةعن الالربح 
            

            خرآ شامل دخل
لألصول المالية  رات في القيمة العادلةيصافي التغي
  ضريبة الدخل صافي بعد خصم المتاحة للبيع

  )٦٦٨(    )٨٠٥(    ٤٩٦    )٣٧٤(    

            
    )٦٦٨(    )٨٠٥(    ٤٩٦    )٣٧٤(   دخل شامل آخر عن الفترة، بعد خصم الضريبة

            
    ٤ ٣٦٣    ٥ ٠٦٨    ١٠ ٨٥٧    ١١ ٥٨٠    الفترة عنالدخل الشامل  إجمالي

            
  ٥٫٠٣١  ٥٫٤٦٤  ١٠٫٣٦١  ١١٫٠٩٦  ٦ج  )بالبيسة( فترةالعن  ربحية السھم الواحد األساسية
  ٢٠٫١٧٩  ٢١٫٩١٥  ٢٠٫٨٩٤  ٢٢٫٣٧٥  ٦ج  )سنتبال( فترةالعن  ربحية السھم الواحد األساسية
  ٤٫٨٠٦  ٥٫١٢٢  ٩٫٨٩٨  ١٠٫٦٧٩  ٦ج  )بالبيسة( فترةالعن  ربحية السھم الواحد المعدلة
  ١٩٫٢٧٨  ٢٠٫٥٤٢  ١٩٫٩٦١  ٢١٫٥٣٤  ٦ج  )لسنتبا( فترةالعن  ربحية السھم الواحد المعدلة

            

            فترةعن الالربح 
  ٥ ٠٣١  ٦ ١٢٩  ١٠ ٣٦١  ١٢ ٢١٠    المصرف التجاري
              -    )٢٥٦(               -    )٢٥٦(    الصيرفة االسالمية

    ٥ ٠٣١    ٥ ٨٧٣    ١٠ ٣٦١    ١١ ٩٥٤    االجمالي
  
  
  
  

  .تكون جزءاً ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية ٥دإلى  ١أالمدرجة بالصفحات من  خرىألوالمعلومات التفسيرية ا اإليضاحات



 ع.ع.م.ش صحاربنك  

 ٣٦من  ٤صفحة 

   ساھمين يرات في حقوق الميقائمة التغ
 ٢٠١٣ يونيو ٣٠ المنتھية في للفترة

 
  

  رأس  
  المال

  االحتياطي
  القانوني

اإلحتياطي 
  العام

  احتياطي
  القيمة العادلة

  احتياطي
  قروض ثانوية

  األرباح
  المجموع  المحتجزة

لایر ُعماني   
  باآلالف

لایر ُعماني 
  باآلالف

لایر ُعماني 
  باآلالف

لایر ُعماني 
  باآلالف

لایر ُعماني 
  باآلالف

لایر ُعماني 
  باآلالف

لایر ُعماني 
  باآلالف

                
  ١٢٨ ٦٨٦  ٢٤ ٦٠٢    -  )٢ ٠٣٤(  ٤١٣  ٥ ٧٠٥  ١٠٠ ٠٠٠   ٢٠١٢يناير  ١الرصيد كما في 

                
                فترةإجمالي الدخل الشامل ربح ال

  ١٠ ٣٦١  ١٠ ٣٦١  -  -  -  -  -  صافي الربح عن الفترة

دخل شامل آخر للفترة صافي التغير في 
القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة 

  ٤٩٦  -  -  -  للبيع بعد خصم الضريبة 

  
  
  
-  -  ٤٩٦  

                
    -    -    -    -    -    -    -  محرر من بيع أصول مالية متاحة للبيع

                
  ١٠ ٨٥٧  ١٠ ٣٦١  -  ٤٩٦            -            -            -  إجمالي الدخل الشامل

    -    -    -    -  م٢٠١١توزيعات نقدية مدفوعة عن عام 
  
-    )٨ ٠٠٠(  )٨ ٠٠٠(  

                
  ١٣١ ٥٤٣  ٢٦ ٩٦٣    -  )١ ٥٣٨(  ٤١٣  ٥ ٧٠٥  ١٠٠ ٠٠٠  ٢٠١٢ يونيو ٣٠الرصيد كما في 

  
  )١ ٥٣٨(  ٤١٣  ٥ ٧٠٥  ١٠٠ ٠٠٠  ٢٠١٢يوليو  ١الرصيد كما في 

  
-    ١٣١ ٥٤٣  ٢٦ ٩٦٣  

                
                فترةإجمالي الدخل الشامل ربح ال

  ١٢ ٦٥٠  ١٢ ٦٥٠  -          -          -  -          -  صافي الربح عن الفترة
  

الستثمارات ل صافي التغير في القيمة العادلة
  ٦٨٧       -          -               -  المتاحة للبيع بعد خصم الضريبة

  
  
-  -  ٦٨٧  

            
    -   )٦ ٤٦٨(    ٤ ١٦٧    -    -    ٢ ٣٠١    -  التحويالت

                
  ١٤٤ ٨٨٠    ٣٣ ١٤٥    ٤ ١٦٧    )٨٥١(    ٤١٣    ٨ ٠٠٦  ١٠٠ ٠٠٠  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 

                
  ١٤٤ ٨٨٠  ٣٣ ١٤٥    ٤ ١٦٧    )٨٥١(    ٤١٣    ٨ ٠٠٦  ١٠٠ ٠٠٠   ٢٠١٣يناير  ١الرصيد كما في 

                إجمالي الدخل الشامل 
  ١١ ٩٥٤  ١١ ٩٥٤  -  -  -  -  -  فترةربح ال

                للفترة دخل شامل آخر
صافي التغير في القيمة العادلة 

لالستثمارات المتاحة للبيع بعد خصم 
  )٣٧٤( - - -  )٤إيضاح ب(الضريبة

  
  
-  -  )٣٧٤(  

  محرر من بيع أصول مالية متاحة للبيع 
-    -    -    )٩٤٦(    

  
-    -    )٩٤٦(    

  ١٠ ٦٣٤  ١١ ٩٥٤  -  )١ ٣٢٠(           -           -           -  للفترة إجمالي الدخل الشامل
  ١٠ ٠٠٠  -  -  -  -  -  ١٠ ٠٠٠  أصدار أسھم حق األفضلية

  ١٣٤  -  -  -  -  ١٣٤  -  مصاريف اصدار حق األفضلية
  )٧ ١٥٠(  )٧ ١٥٠(  -  -  -  -  -  التحويالت

    )٣ ٨٥٠(    )٣ ٨٥٠(    -    -    -    -    -  ٢٠١٢توزيعات نقدية مدفوعة عن عام 
                

  ١٥٤ ٦٤٨  ٣٤ ٠٩٩    ٤ ١٦٧    )٢ ١٧١(    ٤١٣    ٨ ١٤٠  ١١٠ ٠٠٠  ٢٠١٣يونيو  ٣٠الرصيد كما في 
  
  
  
  

  .تكون جزءاً ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية ٥دإلى  ١أالمدرجة بالصفحات من  والمعلومات التفسيرية األخرى اإليضاحات



 ع.ع.م.ش صحاربنك  

 ٣٦من  ٥صفحة 

   ةيالنقد اتقائمة التدفق
  ٢٠١٣ يونيو ٣٠ المنتھية في للفترة

  
 يونيو ٣٠  

٢٠١٣  
 يونيو ٣٠

٢٠١٢  
لایر ُعماني   

  باآلالف
لایر ُعماني 

  باآلالف
      أنشطة التشغيل

  ١١ ٧٠٧  ١٣ ٣٣١  الربح قبل الضريبة
      :لـ تسويات

  ١ ٠١٩  ٧٤٧  االستھالك
  ١ ٦٩٧  ١ ٣١٦  واالستثمارات اإلئتمانخسائر انخفاض قيمة 

  -  )١ ٤٥٥(  األرباح  من بيع األوراق المالية
  -  )٤(  أرباح  من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

   )١ ٢٠٣(    )٥٧٩(  فوائد من استثمارات
     

  ١٣ ٢٢٠  ١٣ ٣٥٦  رأس المال العاملأرباح التشغيل قبل التغيرات في 
  )٨٣ ٠٤٩(  )٣٣ ٢٢٩(  القروض والسلف 

  ٦٩٨  )٢ ٢٢٤(  األصول األخرى
  ١٣٨ ٠٤٤  )٨٧ ٨٨٤(  ودائع العمالء 

  ٣٠ ٧٧٠  ٥٧ ٢٥٣  النقدبسوق أخرى  واقتراضاتمستحقات لبنوك 
  )١١١ ٦٤٩(  ٧١ ٢٦٤  مستحق من بنوك واقراضات أخرى بسوق النقد

  )٦ ١٤٧(  )٤٧٩(  التزامات أخرى
  )٢٧ ٤٤٠(    )٢١٤(  بھا للمتاجرةإستثمارات محتفظ 

      
  )٤٥ ٥٥٣(  ١٧ ٨٤٣  أنشطة التشغيل )المستخدم في/(النقد الناتج من

    )١ ٨٤٠(     )٢ ٨٥٨(   ةمدفوعة دخل ضريب
      

  )٤٧ ٣٩٣(  ١٤ ٩٨٥  أنشطة التشغيل  ) المستخدم في/(منصافي النقد 

      أنشطة االستثمار

  )٢ ٦٢١(  )١١ ٦٧٠(  شراء استثمارات 
  -   ١١ ٢٩١  استرداد اإلستثمارات/ متحصالت بيع

  )٦٠٤(  )١ ٩٢٣( معدات وتركيباتممتلكات وشراء
  ١٣  ٥٨٩  معدات وتركيباتممتلكات وبيع  متحصالت

    ١ ٢٠٣    ٥٧٩  فوائد مستلمة من اإلستثمارات 
      

   )٢ ٠٠٩(    )١ ١٣٤(  أنشطة االستثمار من)/المستخدم في(صافي النقد 
      

       التمويلأنشطة
           -  ١٠ ٠٠٠  أصدار أسھم حق األفضلية

           -  ١٣٤  تكاليف إصدار الحقوق
   )٨ ٠٠٠(    )٣ ٨٥٠(  توزيعات أرباح مدفوعة

      
   )٨ ٠٠٠(    ٦ ٢٨٤  الناتج من أنشطة التمويل)/المستخدم في( صافي النقد

      
  )٥٧ ٤٠٢(  ٢٠ ١٣٥  النقد يماثلالتغير في النقد وما صافي 

  ١٥٣ ٢٨٦  ١٢٥ ٢٦٨  الفترةالنقد في بداية  يماثلالنقد وما 
      

    ٩٥ ٨٨٤  ١٤٥ ٤٠٣  الفترةالنقد في نھاية  يماثلالنقد وما 
      

      :ممثالً في
  ٩٠ ٧٦٨  ١٠٦ ٥٦٧   ةك المركزيونقد وأرصدة لدى البن

  ٢٩ ٩٦٧  ٥٨ ٤٠٦  مستحق من بنوك واقراضات أخرى بسوق النقد
  ١٢١ ٨٩٩  ١٣٤٧٤٧   أوراق مالية استثمارات

  )١٤٦ ٧٥٠(  )١٥٤ ٣١٧(  أخرى بسوق النقد وإقتراضاتمستحقات لبنوك 
      
  ٩٥ ٨٨٤  ١٤٥ ٤٠٣    
  

  .تكون جزءاً ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية ٥دإلى  ١أالمدرجة بالصفحات من  والمعلومات التفسيرية األخرى اإليضاحات



  ع.ع.م.ش صحاربنك 
  القوائم المالية إيضاحات حول 

  ٢٠١٣يونيو  ٣٠المنتھية في  فترةلل
 

 ٣٦من  ٦صفحة 
 

  الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية  ١أ
  

ية عامة وھو يقوم ُعمانكشركة مساھمة  ٢٠٠٧مارس  ٤في  ُعمانفي سلطنة ") البنك(" ع.ع.م.شتم تأسيس بنك صحار 
من وتقديمھا للشركات ولألفراد  التجارية واألستثمارات والصيرفة األسالمية بصفة أساسية بمزاولة األنشطة المصرفية

 األنشطة المصرفيةالبنك  يمارس . في السلطنةفروع للصيرفة األسالمية  ٣للمصارف التجارية و فرعاً  ٢٥خالل شبكة من 
عن البنك المركزي  بموجب ترخيص مصرفي صادر ُعمانفي سلطنة التجارية واألستثمارات والصيرفة األسالمية 

 . ٢٠٠٧ أبريل ٩بدأ البنك عملياته التشغيلية في  . ي وھو مشمول بنظام البنك المركزي لتأمين الودائع المصرفيةُعمانال
 اإلدراج الرئيسي للبنك ھو في .ُعمان، مسقط، سلطنة ١١٤حي الميناء رمز بريدي  ٤٤ب .العنوان المسجل للبنك ھو ص
  .سوق مسقط لألوراق المالية

  
 ).٥٧٣ -  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١( ٢٠١٣ يونيو ٣٠موظفاً كما في  ٥٨٨ يعمل بالبنك

  
  أساس اإلعداد  ٢أ

 
أن ھذه بيانات مالية مرحلية مختصرة، فھي ال تحتوي على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة للبيانات المالية الكاملة 

التقارير المالية الدولية بالتالي ينبغي قرائتھا باإلقتران مع البيانات المالية السنوية للبنك كما  التي يتم إعدادھا وفقاً لمعايير
  .م٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 

  
  فقرة االلتزام  ١- ٢أ
  

 ١٩٧٤تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ومتطلبات قانون الشركات التجارية الُعماني لعام 
  .يالته ومتطلبات اإلفصاح الصادرة عن الھيئة العامة لسوق المال ولوائح البنك المركزي الُعماني المطبقةوتعد

  
  أساس القياس  ٢- ٢أ
  

تم إعداد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية فيما عدا األدوات المالية المشتقة واألصول المالية المتاحة للبيع التي تم 
 .العادلةقياسھا بالقيمة 
  

  العملة التنفيذية وعملة العرض  ٣- ٢أ
  

تم . تم عرض ھذه القوائم المالية بالريال الُعماني وھي العملة التنفيذية للبنك وبالدوالر األمريكي أيضاً تسھيال للقاريء
دوالر  ١رف يعادل تحويل المبالغ بالدوالر األمريكي المعروضة في ھذه القوائم المالية من مبالغ بالريال الُعماني بسعر ص

تم تقريب جميع المعلومات المالية المعروضة بالريال الُعماني والدوالر األمريكي إلى . لایر ُعماني ٠٫٣٨٥= أمريكي 
  .أقرب ألف

  
  استخدام التقديرات واإلجتھادات  ٤- ٢أ
  

القيام بوضع اجتھادات وتقديرات  يتطلب إعداد القوائم المالية بما يتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية من اإلدارة
وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ األصول وااللتزامات والدخل والمصروفات الصادر عنھا 

  .قد تختلف النتائج الفعلية عن ھذه التقديرات. التقرير
  

ديد من العوامل األخرى التي يعتقد البنك أنھا تستند التقديرات واالفتراضات المصاحبة لھا على البيانات التاريخية وعلى الع
معقولة في ظل الظروف وتشكل نتائجھا أساساً للقيام بوضع تقديرات عن القيم الدفترية لألصول وااللتزامات التي ال تكون 

  .واضحة من مصادر أخرى
  

قديرات المحاسبية في الفترة التي يتم يتم إدراج تعديالت الت. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بھا بشكل مستمر
فيھا تعديل التقدير إذا كان التعديل مؤثراً على تلك الفترة فقط أو في فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كان التعديل مؤثراً 

ة لتعديالت ھامة في يتم مناقشة التقديرات، التي يعتبر البنك أن لھا مخاطر جوھري. على الفترة الحالية والفترات المستقبلية
  .أ ٤اإليضاح 

  



  ع.ع.م.ش صحاربنك 
  القوائم المالية إيضاحات حول 

  )تابع( ٢٠١٣يونيو  ٣٠المنتھية في  فترةلل
  

 ٣٦من  ٧صفحة 

  )تابع(أساس اإلعداد   ٢أ
  
  وتتعلق بأعمال البنك ٢٠١٢المعايير والتعديالت والتفسيرات التي دخلت حيز التطبيق في عام   ٥- ٢أ
  

قام البنك بتطبيق كافة المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة عن  ٢٠١٣ يونيو ٣٠بالنسبة للربع المنتھي في 
التابعة ) اللجنة(واللجنة التطبيقية لتفسيرات معايير التقارير المالية الدولية ) المجلس(مجلس المعايير المحاسبية الدولية 

  .٢٠١٣يناير  ١رات التي تبدأ في للمجلس والتي تتعلق بعملياته والتي دخلت حيز التطبيق بالنسبة للفت
  

لم ينتج عن تطبيق ھذه المعايير والتفسيرات أية تغييرات في السياسات المحاسبية للمجموعة كما لم يؤثر على المبالغ 
  .المذكورة في الفترة الحالية

  
ولم يطبقھا البنك بصورة المعايير والتعديالت والتفسيرات على المعايير الحالية والتي لم تدخل حيز التطبيق بعد   ٦- ٢أ

  :مبكرة
  

تم نشر المعايير والتعديالت والتفسيرات التالية على المعايير الحالية والتي أصبحت إجبارية بالنسبة للفترات المحاسبيـة 
 أو بعد ذلك التاريخ أو في فترات الحقة، ولكن لم يطبقھا البنك بصورة مبكرة وال يمكن ٢٠١٤يناير  ١للبنك التي تبدأ في 

  .٢٠١٣يونيو  ٣٠تقدير أشر ھذه المعايير والتفسيرات بصورة معقولة كما في 
 األصول واإللتزامات الماليةموازنة حول " العرض: األدوات المالية" - ٣٢تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  .)٢٠١٤يناير  ١مـن يدخـل حيز التطبيق (
  ).٢٠١٥يناير  ١يدخـل حيز التطبيق مـن " (األدوات المالية" - ٩معيار التقارير المالية الدولي رقم 

  
  سات المحاسبية الجوھرية ايالس  ٣أ

  
تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل متوافق من قبل البنك لكافة الفترات المعروضة في ھذه القوائم المالية ما لم 

 .ينص على غير ذلك
  
  ية المعامالت بالعملة األجنب  ١- ٣أ
  

يتم تحويل .  يتم تحويل المعامالت بالعملة األجنبية إلى عمالت التشغيل بأسعار الصرف الفورية السائدة في تاريخ المعاملة
األصول وااللتزامات المالية المسجلة بالعمالت األجنبية إلى عملة التشغيل للشركة وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ 

ت األجنبية في البنود المالية ھي الفرق بين التكاليف المھلكة بعملة التشغيل في بداية الفترة أرباح أو خسائر العمال. المعاملة
والتي تتم تسويتھا بمعدل الفائدة الحقيقي والمدفوعات خالل الفترة والتكاليف المھلكة بالعمالت األجنبية المحولة بسعر 

بالعملة األجنبية التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة يتم تحويلھا إلى األصول وااللتزامات غير المالية . الصرف في نھاية الفترة
فروق العملة األجنبية الناتجة عن التحويل يتم إدراجھا . عملة التشغيل بسعر الصرف السائد بتاريخ تحديد القيمة العادلة

يتم . التي تدرج بالدخل الشامل اآلخر بقائمة الدخل الشامل بإستثناء األصول غير المالية مثل األسھم المصنفة كمتاحة للبيع
قياس األصول وااللتزامات غير المالية بتكلفتھا التاريخية بالعملة األجنبية ويتم تحويلھا باستخدام معدل الصرف السائد 

  . بتاريخ المعاملة
 
  إدراج اإليرادات والمصروفات  ٢- ٣أ
  
  إيراد ومصروف الفائدة  أ- ٢- ٣أ
  

معدل الفائدة الحقيقي ھو . ئدة في قائمة الدخل الشامل باستخدام طريقة معدل الفائدة الحقيقييتم إدراج إيراد ومصروف الفا
المعدل الذي يجعل خصم المدفوعات النقدية المستقبلية والمقبوضات المقدرة طوال العمر المقدر لألصل أو االلتزام المالي 

يتم تحديد معدل الفائدة الحقيقي عند . ية لألصل أو االلتزام الماليمساوياً للقيمة الدفتر) أو لفترة أقصر، إن كان ذلك مالئماً (
يتضمن إيراد ومصروف الفائدة المعروض في قائمة . االلتزام المالي وال يتم تعديله في وقت الحق/اإلدراج المبدئي لألصل

  :الدخل الشامل
  
  معدل الفائدة الحقيقي؛الفائدة على األصول وااللتزامات المالية بالتكلفة المھلكة على أساس  •
  الفائدة على األوراق المالية لالستثمارات المتاحة للبيع على أساس معدل الفائدة الحقيقي؛ •
والبنود المغطاة ذات الصلة عندما ) متضمنة عدم فعالية التغطية(التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المؤھلة  •

 .يكون خطر معدل الفائدة ھو الخطر المغطى
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  )تابع( ٢٠١٣يونيو  ٣٠المنتھية في  فترةلل
  

 ٣٦من  ٨صفحة 

  
  )تابع(لسياسات المحاسبية الجوھرية ا  ٣أ
 
  )تابع( إدراج اإليرادات والمصروفات  ٢- ٣أ

  
  )تابع( إيراد ومصروف الفائدة  أ- ٢- ٣أ
  

  .  تدرج إيرادات الفوائد المشكوك في تحصيلھا ضمن مخصص انخفاض القيمة ويستبعد من الدخل حتى يتم استالمھا نقداً 
  
  أرباح وخسائر القيمة العادلة  ب- ٢- ٣أ
  

التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المحتفظ بھا ألغراض إدارة المخاطر واألصول المالية المتاحة للبيع يتم عرضھا في 
  .قائمة الدخل الشامل

  
يعرض صافي الدخل من األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر والذي يتضمن جميع التغيرات 

  . في القيمة العادلة والفائدة وتوزيعات األرباح وفروق صرف العمالت األجنبية بقائمة الدخلالمحققة وغير المحققة 
  
  إيراد توزيعات األرباح  ج- ٢- ٣أ
  

  .يتم إدراج توزيعات األرباح عند نشوء الحق في استالم توزيعات األرباح
  
  الرسوم والعموالت  د- ٢- ٣أ
  

يتم إدراج إيراد ومصروفات الرسوم والعموالت والتي تشكل جزءاً ال يتجزأ من معدل الفائدة الحقيقي لألصل أو االلتزام 
  . المالي في قياس معدل الفائدة الحقيقي

 
يتضمن إيراد الرسوم والعموالت أتعاب خدمة الحسابات والرسوم ذات الصلة باالئتمان ورسوم االستشارات والرسوم 

يتم إدراج ھذه . رية األخرى وأتعاب اإلدارة اآلخرى وعموالت المبيعات ورسوم الودائع ورسوم القروض المشتركةاإلدا
  . الرسوم والعموالت عند أداء الخدمات ذات الصلة

  
  المخصصات  ھـ- ٢- ٣أ

  
تقديره بشكل يعتمد يتم إدراج المخصص إذا كان لدى البنك التزام قانوني أو استداللي جاري، كنتيجة لحدث ماضي، يمكن 

المخصصات تعادل التكلفة المھلكة .  عليه ومن المحتمل أن يتطلب تدفق خارج للمنافع اإلقتصادية لسداد اإللتزامات
لإللتزامات المستقبلية التي يتم تحديدھا بخصم التدفقات النقدية المستقبلية بمعدل ما قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات 

  .لزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة باإللتزامالسوق الحالي للقيمة ا
  
  مقاصة اإليراد والمصروف  و- ٢- ٣أ
  

يتم عرض اإليرادات والمصروفات على أساس الصافي فقط عندما تسمح المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بذلك أو 
  .ارية للبنكبالنسبة للمكاسب والخسائر التي تنشأ من مجموعة معامالت مماثلة لألنشطة التج

  
  األصول وااللتزامات المالية  ٣- ٣أ
  
  التصنيف  أ- ٣- ٣أ
  

بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وقروض ومديونيات : يصنف البنك أصوله المالية ضمن الفئات التالية
وتحدد .  األصول الماليةويعتمد التصنيف على الغرض من إقتناء .  وإستثمارات محتفظ بھا حتى اإلستحقاق ومتاحة للبيع
  .اإلدارة تصنيف أصولھا المالية عند اإلدراج األولي
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  أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  

يصنف األصل المالي .  األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ھي أصول مالية محتفظ بھا للمتاجرة
وتصنف األدوات المالية المشتقة كمحتفظ بھا .  إذا تم إقتناءه في األساس بغرض البيع على المدى القصير في ھذه الفئة

  .للمتاجرة إال إذا صنفت كأدوات تغطية
    

  
  )تابع(السياسات المحاسبية الجوھرية   ٣أ

  
  )تابع( األصول وااللتزامات المالية  ٣- ٣أ
  
  )تابع( التصنيف  أ- ٣- ٣أ
  

  قروض ومديونيات
  

وي  القروض والمديونيات ھي أصول مالية غير مشتقة لھا دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وليست مدرجة في سوق نشط وال ين
  .  البنك بيعھا فوراً على المدى القريب

  
تدرج القروض والمديونيات مبدئيا بالقيمة العادلة، وھو المقابل النقدي إلنشاء أو شراء القرض بما في ذلك تكاليف 
المعاملة، وتقاس الحقاً بالقيمة المھلكة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال بإستثناء المخصصات المحددة والجماعية 

يتم تكوين المخصص المحدد إلنخفاض القيمة ".  مخصص إنخفاض قيمة"مل لإلنخفاض بالقيمة وتدرج بقائمة الدخل الشا
مقابل القيمة الدفترية للقروض والمديونيات التي تحدد على أنھا أنخفضت قيمتھا بناءاً على مراجعات منتظمة للرصيد القائم 

ج القروض والمديونيات في قائمة تدر.  لتخفيض القروض والمديونيات التي أنخفضت قيمتھا إلى قيمتھا القابلة لإلسترداد
  ".  إيرادات فوائد"تدرج الفائدة على القروض في قائمة الدخل الشامل كـ.  المركز المالي كقروض وسلف لبنوك أو عمالء

  
  محتفظ بھا حتى اإلستحقاق

  
تحقاق األصول المالية المحتفظ بھا حتى اإلستحقاق ھي أصول مالية غير مشتقة لھا دفعات ثابتة أو قابلة  رات إس للتحديد وفت

ة من  ة العادل ي ال تكون مصنفة بالقيم ثابتة والتي يكون للبنك النية اإليجابية والقدرة على اإلحتفاظ بھا حتى اإلستحقاق والت
  .خالل األرباح أو الخسائر أو كمتاحة للبيع

  
رة و ة المباش اليف المعامل ة متضمنة تك ة العادل دئياً بالقيم ذه األصول مب درج ھ ة وت ة المھلك اً بالتكلف اس الحق اإلضافية وتق

  .بإستخدام طريقة الفائدة الفعالة
  

درج ".  إيرادات فوائد"تدرج فوائد االستثمارات المحتفظ بھا حتى االستحقاق في قائمة الدخل كـ ة، ت ي حال انخفاض القيم ف
ة  ي قائم درج ف تثمار وت ة لالس ـخسارة انخفاض القيمة كاستقطاع من القيمة الدفتري دخل ك تثمارات"ال ة االس ".  انخفاض قيم

  .    االستثمارات المحتفظ بھا حتى االستحقاق تتضمن سندات شركات وأدوات دين أخرى
  

  أصول مالية متاحة للبيع
  

ة  ة فئ ي أي ر مصنفة ف ة أو غي ذه الفئ ي ھ ا أن تكون مصنفة ف تقة إم ر مش ة غي األصول المالية المتاحة للبيع ھي أدوات مالي
  .أخرى

  
يولة أو  اء باحتياجات الس ا للوف االستثمارات المتاحة للبيع ھي أصول مالية ينوى االحتفاظ بھا لفترة غير محددة ويمكن بيعھ
ديونيات أو  روض وم نف كق م تص ي ل ك الت ھم أو تل عار األس رف أو أس دالت الص دة أو مع دالت الفائ ي مع رات ف التغيي

  . الية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةاستثمارات محتفظ بھا حتى االستحقاق أو أصول م
  

اس  ة، وتق اليف معامل ة تك دي متضمناً أي ل النق ة، وھو المقاب ة العادل دئي بالقيم تدرج األصول المالية المتاحة للبيع بشكل مب
اض ائر  الحقاً بالقيمة العادلة مع إدراج األرباح والخسائر في قائمة الدخل الشامل، باستثناء خسائر انخف اح وخس ة وأرب القيم

الي ع، .  صرف العمالت األجنبية، إلى أن يتم إلغاء ادراج األصل الم اح للبي الي المت ة األصل الم د انخفاض قيم م تحدي إذا ت
امل دخل الش ة ال ي قائم درج ف .  تدرج األرباح والخسائر المتراكمة المتحققة والمدرجة سابقاً في قائمة الدخل الشامل اآلخر ت

ةإال إن ا دة الفعال ة كمتاحة .  لفائدة تحتسب باستخدام طريقة الفائ ة لألصول النقدي ائر العمالت األجنبي اح وخس وتصنف أرب
امل دخل الش ة ال ي قائم درج ف ع وت امل .  للبي دخل الش ة ال ي قائم ع ف ة للبي ة المتاح اح ألدوات الملكي ات األرب درج توزيع ت

  .المدفوعاتالستالم ، عندما ينشأ حق البنك "إيرادات تشغيل أخرى"كـ
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  اإلدراج   ب- ٣- ٣أ
  

يقوم البنك بشكل مبدئي بإدراج القروض والسلفيات والودائع واألوراق المالية الخاصة بالدين الصادرة وااللتزامات الثانوية 
البنك طرفاً ويتم مبدئياً إدراج جميع األصول واإللتزامات المالية األخرى بتاريخ المتاجرة حينما يكون . في تاريخ  نشأتھا

  .في الشروط التعاقدية لألدوات
  
  
  )تابع(السياسات المحاسبية الجوھرية   ٣أ

  
  )تابع(األصول وااللتزامات المالية   ٣- ٣أ

  
  اإلستبعاد  ج- ٣- ٣أ
  

يقوم البنك بإستبعاد أصل مالي عندما ينتھي مفعول الحقوق التعاقدية في التدفق النقدي من األصل أو عند تحويل الحقوق في 
التدفقات النقدية التعاقدية من األصل المالي في معاملة يتم فيھا التحويل الجوھري لجميع مخاطر وعوائد الملكية  قبض

  .يقوم البنك بإستبعاد االلتزام المالي عندما يتفرغ من التزاماته التعاقدية أو إلغائھا أو انتھاء أمدھا. لألصل المالي
 

  ليةمقاصة األصول وااللتزامات الما  د- ٣- ٣أ
  

تتم مقاصة األصول وااللتزامات المالية وعرض صافي المبلغ في قائمة المركز المالي، فقط عندما يكون لدى البنك حق 
قانوني في مقاصة جميع المبالغ وأن يكون راغباً إما في السداد على أساس الصافي أو تحقق األصل وسداد االلتزام في نفس 

  .الوقت
  
  كةقياس التكلفة المھل  ھـ- ٣- ٣أ
  

التكلفة المھلكة لألصل أو االلتزام المالي ھي المبلغ الذي يتم به قياس األصل أو االلتزام المالي عند اإلدراج المبدئي ناقصاً 
المدفوعات الرئيسية ومضافاً إليه أو مخصوماً منه اإلھالك المتراكم باستخدام طريقة معدل الفائدة الحقيقي ألي فرق بين 

  . ج والمبلغ المستحق ناقصاً أية خصومات لالنخفاض في القيمةالمبلغ المبدئي المدر
  
  قياس القيمة العادلة  و- ٣- ٣أ
  

تم . يتطلب عدد من السياسات المحاسبية وافصاحات البنك تحديد القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية وغير المالية
وحيثما ينطبق، تم .  عدد من السياسات واألساليب المحاسبية أو اإلفصاح إستناداً إلى/تحديد القيمة العادلة إلغراض قياس و

اإلفصاح عن معلومات حول افتراضات أجريت عند تحديد القيم العادلة ضمن اإليضاحات المعنية بذلك األصل أو االلتزام 
  .تحديداً 

  
ى القيمة الحالية بالسوق بالنسبة لالستثمارات التي ال يوجد لھا سعر سوقي مدرج يتم تحديد تقدير معقول بالرجوع إل

ال يتم خصم االستثمارات ذات فترات االستحقاق . الستثمار مماثل أو تستند إلى التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة
  . القصيرة

  
ائدة القيمة العادلة للقروض والسلف يتم تقديرھا استناداً إلى القيمة الحالية للتدفقات النقدية المخصومة باستخدام معدالت الف

  .السائدة بتاريخ التقرير
  

وإذا لم تتوفر األسعار المدرجة، تقدر القيمة .  ترتكز القيمة العادلة لعقود الصرف اآلجلة على األسعار المدرجة، إن توفرت
العادلة عن طريق خصم الفرق بين السعر اآلجل المتعاقد عليه والسعر األجل الحالي للفترة المتبقية لالستحقاق باستخدام 

ترتكز القيمة العادلة لمبادالت معدل الفائدة على ). استناداً على سندات حكومية(معدل فائدة غير معرض للمخاطر 
ويتم اختبار تلك التسعيرات لتحديد مدى معقوليتھا عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة . تسعيرات الوسيط

تعكس القيم العادلة .  ام معدالت السوق الحالية ألدوات مشابھة بتاريخ القياساستناداً إلى شروط واستحقاق كل عقد وباستخد
ئتمان لألداة وتتضمن تسويات تأخذ بالحسبان مخاطر االئتمان الخاصة بالبنك والطرف المقابل عندما يكون إلمخاطر ا

  .مالئماً 
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  )تابع(السياسات المحاسبية الجوھرية   ٣أ
  
  )تابع(لية األصول وااللتزامات الما  ٣- ٣أ

  
  )تابع(قياس القيمة العادلة   و- ٣- ٣أ
  

تحتسب القيمة العادلة، التي تحدد ألغراض اإلفصاح، إستناداً الى القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية ألصل المبلغ 
  . والفوائد مخصومة حسب سعر الفائدة بالسوق بتاريخ التقرير

 
  ل المالية تحديد وقياس انخفاض قيمة األصو  ز- ٣- ٣أ
  
  أصول مدرجة بالتكلفة المھلكة  )١(
  

ةالبنك يقوم  ة أصول مالي الي أو مجموع .  بتاريخ التقرير بتقييم ما إذا كان ھناك دليل موضوعي على إنخفاض قيمة أصل م
ل  اك دلي ان ھن ط إذا، ك ة إذا، فق اض بالقيم ارة اإلنخف د خس تم تكب ة وي ة أصول مالي الي أو مجموع ة أصل م نخفض قيم ت

ي لألصل  د التسجيل األول ن حدث بع ر م ة لحدث أو أكث ة نتيج اض القيم ارة(موضوعي النخف د لحدث ) حدث خس ويوج
ي ) أو األحداث(الخسارة ذاك  ة والت الي أو مجموعة األصول المالي درة لألصل الم تقبلية المق ة المس أثر على التدفقات النقدي

وضوعي على إنخفاض قيمة أصل مالي أو مجموعة أصول مالية بيانات يتضمن الدليل الم.  يمكن تقديرھا بشكل يعتمد عليه
يمكن مالحظتھا والتي يرد إلى عناية البنك حول أحداث الخسارة واألخذ باإلعتبار اإلرشادات الصادرة عن البنك المركزي 

  :الُعماني
  

 .صعوبة مالية جوھرية للمصدر أو الملتزم •
 .ي سداد الفوائد أو دفعات أصل المبلغ المستحقةمخالفة العقد، مثل العجز عن أو التأخر ف •
تنازالً للمقترضين ألسباب إقتصادية أو قانونية تتعلق بصعوبة مالية لدى المقترض، والتي في غيابھا البنك منح  •

 .ال ينظر المقرض بموضوع ذلك التنازل
 .جوھريةأن يصبح من المحتمل أن يدخل المقترض في مرحلة إفالس أو إعادة ھيكلة مالية  •
 .إختفاء سوق نشط لذلك األصل المالي بسبب صعوبات مالية •
ن  • درة م تقبلية المق ة المس دفقات النقدي ي الت اس ف ل للقي اض قاب ود إنخف ى وج ير إل ة تش ة للمالحظ ات قابل بيان

ان تشخيص اإلنخفاض باألصول  م يكن باإلمك و ل مجموعة أصول مالية منذ التسجيل األولي لتلك األصول ول
ي موقف السداد للمقترضين من البنك أو ظروف إقتصادية  المالية ية ف رات عكس الفردية بالبنك متضمنة تغيي

 .وطنية أو محلية تؤكد على العجز عن التسديدات على أصول بالبنك
  

 
دالبنك يقوم  ه،  أوالَ بتقييم فيما إذا وجد دليل موضوعي منفرد على إنخفاض قيمة أصول مالية يكون كل منھا جوھرياً بح ذات

ه د ذات اً بح ا جوھري ة ال يكون كل منھ اَ ألصول مالي رداً أو مجتمع رر .  ومنف ك إذا ق ى البن ل موضوعي عل عدم وجود دلي
ا نفس  ة لھ ة أصول مالي ي مجموع من األصل ف ه يّض اً أو ال، فإن واًء جوھري اً، س يم فردي الي مق ة ألصل م اض القيم إنخف

األصول التي تم تقييم إنخفاض قيمتھا فردياً ويتم إدراج أو .  ض قيمتھا مجتمعةً خصائص مخاطر اإلئتمان ويقوم بتقييم إنخفا
  .يستمر إدراج خسارة إنخفاض بالقيمة لھا، ال تدرج ضمن التقييم الجماعي لإلنخفاض بالقيمة

  
حتى  إذا كان ھناك دليل موضوعي على تكبد خسارة إنخفاض بالقيمة على قروض ومديونيات أو إستثمارات محتفظ بھا

اإلستحقاق مدرجة بالتكلفة المھلكة، يقاس مبلغ الخسارة على أنه الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات 
المخصومة حسب معدل الفائدة الفعلي ) بإستثناء خسائر اإلئتمان المستقبلية التي لم يتم تكبدھا(النقدية المستقبلية المقدرة 

تخفض القيمة الدفترية لألصل من خالل إستخدام حساب مخصص ويدرج مبلغ الخسارة بقائمة .  ياألصلي لألصل المال
إذا كان للقرض أو اإلستثمار المحتفظ به حتى اإلستحقاق معدل فائدة متغير، يكون معدل الخصم لقياس أي .  الدخل الشامل

  .  العقد خسارة إنخفاض بالقيمة ھو معدل الفائدة الفعلي الحالي المحدد بموجب
  

ذ  يعكس إحتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ألصل مالي مضمون التدفقات النقدية التي قد تنتج عن تنفي
  .الرھن بعد خصم تكاليف الحصول على الضمانة وبيعھا سواًء كان تنفيذ الرھن محتمالً أم ال

   



  ع.ع.م.ش صحاربنك 
  القوائم المالية إيضاحات حول 

  )تابع( ٢٠١٣يونيو  ٣٠المنتھية في  فترةلل
  

 ٣٦من  ١٢صفحة 

  )تابع(السياسات المحاسبية الجوھرية   ٣أ
  

  )تابع(األصول وااللتزامات المالية   ٣- ٣أ
  
  )تابع(تحديد وقياس انخفاض قيمة األصول المالية   ز- ٣- ٣أ
  
  )تابع(أصول مدرجة بالتكلفة المھلكة   )١(
  

دفقات  ى أساس الت اعي عل ا بشكل جم يم إنخفاض قيمتھ تم تقي ة ي ي مجموعة أصول مالي تقبلية ف ة المس دفقات النقدي تقدر الت
ك الموجودة  ابھة لتل ان المش النقدية التعاقدية لألصول بالبنك وخبرة الخسائر السابقة لألصول ذات خصائص مخاطر اإلئتم

  .  بالبنك
  
ل البنك   تظم من قب درة بشكل من تقبلية المق ة المس دفقات النقدي دير الت ي تق تخدمة ف تتم مراجعة المنھجية واإلفتراضات المس

  .  لتقليل أية فروقات بين تقديرات الخسارة وخبرة الخسارة الفعلية
  

ك .  العالقةعندما يكون قرض ما غير قابل للتحصيل، يتم تخفيضه مقابل مخصص إنخفاض قيمة القرض ذات  يتم شطب تل
  .القروض بعد إكمال كافة اإلجراءات الضرورية وتحديد مبلغ خسارة اإلنخفاض بالقيمة

  
د إدراج  ع بع ى حدث وق اض إل غ اإلنخف زى مبل ن أن يع ة ويمك رة الحق ي فت ة ف اض بالقيم ارة اإلنخف غ خس إذا إنخفض مبل

غ العكس .  بقاً عن طريق تسوية حساب المخصصإنخفاض القيمة،  يتم عكس خسارة إنخفاض القيمة المدرجة سا يدرج مبل
  .في قائمة الدخل الشامل

  
 أصول مصنفة كمتاحة للبيع  )٢(
  

الي أو مجموعة أصول  ة أصل م ى إنخفاض قيم ل موضوعي عل اك دلي ان ھن ا إذا ك ر م يقيم البنك في نھاية كل فترة تقري
تخد.  مالية ي بالنسبة لألوراق المالية الخاصة بالدين، يس واردة ف ايير ال ك المع وق .  أعاله) أ(م البن تثمارات حق ة اس ي حال ف

ل من  ى اق ة إل ألوراق المالي ة ل ة العادل ي القيم ل المدى ف المساھمين مصنفة كمتاحة للبيع، يكون انخفاض جوھري أو طوي
ارة إذا وجدت مثل ھذه األدلة لألصول المالية ال.  تكلفته دليالً آخراً على انخفاض قيمة األصول ة الخس تم إزال ع، ت متاحة للبي

ذلك  ة ل ائر انخفاض بالقيم ة، ناقصاً أي خس ة الحالي ة العادل ازة والقيم ة الحي المتراكمة، التي تقاس باعتبارھا الفرق بين تكلف
دخل المنفصلة ة ال ي قائم درج ف اھمين وت وق المس ارة، من حق ربح أو الخس ي ال تم .  األصل المالي الذي أدرج سابقاً ف وال ي
  .  عكس خسائر االنخفاض بالقيمة المدرجة في قائمة الدخل الشامل في أدوات الملكية من خالل قائمة الدخل الشامل

  
  النقد وما يماثل النقد  ح- ٣- ٣أ
  

يتكون النقد وما يماثل النقد من نقد بالصندوق وأرصدة غير مقيدة يتم االحتفاظ بھا لدى البنك المركزي وأصول مالية عالية 
ذات فترات استحقاق تصل لثالثة أشھر والتي تخضع لمخاطر غير جوھرية فيما تعلق بالتغيرات في قيمتھا العادلة  السيولة

يتم إدراج النقد وما يماثل النقد بالتكلفة المھلكة في قائمة . ويتم استخدامھا من جانب البنك في إدارة ارتباطاته قصيرة األجل
  . المركز المالي

  
  الشراء وإعادة البيع عقود إعادة   ط- ٣- ٣أ
  

يتم إدراج األصول المباعة مع التعھد الفوري بإعادة شرائھا في تاريخ مستقبلي محدد في قائمة المركز المالي  ويتم قياسھا 
غ تدرج االلتزامات المقابلة المتعلقة بالمبال. وفقاً للسياسات المحاسبية لألوراق المالية للمتاجرة أو الستثمار األوراق المالية

تتم معاملة الفرق بين البيع وسعر إعادة الشراء . المستلمة لھذه العقود في المستحقات للبنوك وإقتراضات سوق النقد األخرى
  . كمصروف فائدة وھو يستحق على مدى عمر إعادة الشراء

  
  
  

   



  ع.ع.م.ش صحاربنك 
  القوائم المالية إيضاحات حول 

  )تابع( ٢٠١٣يونيو  ٣٠المنتھية في  فترةلل
  

 ٣٦من  ١٣صفحة 

  )تابع(السياسات المحاسبية الجوھرية   ٣أ
  

  )تابع(األصول وااللتزامات المالية   ٣- ٣أ
  
  )تابع(عقود إعادة الشراء وإعادة البيع   ط- ٣- ٣أ
  

أما األصول المشتراة مع االرتباط بإعادة بيعھا في تاريخ مستقبلي محدد فال يتم إدراجھا في قائمة المركز المالي وتدرج 
بين تتم معالجة الفرق ". المستحق من بنوك وإقراضات سوق النقد األخرى"المبالغ المدفوعة المتعلقة بھذه العقود ضمن 

  .سعر البيع وسعر إعادة الشراء كمصروف فوائد وتصبح مستحقة على مدى فترة العقد
  

  أوراق القبول  ي- ٣- ٣أ
  

يتم اإلفصاح عن أوراق القبول في المركز المالي تحت األصول األخرى مع اإلفصاح عن االلتزام المقابل لھا في 
  . انية العمومية بالنسبة ألوراق القبوللذا ال توجد ھناك ارتباطات خارج الميز. االلتزامات األخرى

  
  األدوات المالية المشتقة المحتفظ بھا ألغراض إدارة المخاطر  ك- ٣- ٣أ
  

تتضمن األدوات المالية المشتقة المحتفظ بھا ألغراض إدارة المخاطر على جميع األصول وااللتزامات المشتقة التي ال 
قياس األدوات المالية المشتقة المحتفظ بھا ألغراض إدارة المخاطر يتم . تصنف على أنھا أصول والتزامات للمتاجرة
  :تعتمد معالجة التغيرات في القيمة العادلة على تصنيف الفئات التالية. بالقيمة العادلة في تاريخ قائمة المركز المالي

   
  تغطية القيمة العادلة

  
لعادلة ألصل أو التزام مالي مدرج أو ارتباط مؤكد يتم إدراج عندما يتم تخصيص أداة مالية مشتقة كتغطية للتغير في القيمة ا

التغيرات في القيمة العادلة لألداة المالية المشتقة مباشرة في قائمة الدخل الشامل معاً مع التغيرات في القيمة العادلة للبند 
  .المغطى المنسوبة إلى الخطر المغطى

  
بيعھا أو إنھائھا أو استخدامھا أو في حالة عدم وفائھا بمعايير المحاسبة لتغطية  في حالة انتھاء مدة األداة المالية المشتقة أو

يتم إطفاء أي تعديل حتى تلك النقطة . القيمة العادلة أو في حالة إلغاء التخصيص يتم التوقف عن استخدام محاسبة التغطية
في قائمة الدخل كجزء من معدل الفائدة الفعلي المعاد يتم إجراؤه على البند المغطى الذي يستخدم ألجله معدل الفائدة الحقيقي 

  .احتسابه للبند على مدى عمره المتبقي
  

  تغطية التدفق النقدي
  

عندما يتم تصنيف األداة المشتقة كأداة تغطية لتغيرات التدفق النقدي الناتجة عن المخاطر المصاحبة ألصل أو التزام مدرج 
قد تؤثر على الربح أو الخسارة فإن الجزء الساري من التغير في القيمة العادلة لألداة أو معاملة توقع شديدة االحتمال التي 

المبلغ المدرج ضمن الدخل الشامل اآلخر يتم إعادة . المشتقة يتم إدراجه ضمن الدخل الشامل اآلخر في احتياطي التغطية
ؤثر التدفق النقدي للتغطية على الربح أو تصنيفه في قائمة الدخل الشامل كتعديل في التصنيف في نفس الفترة حيث ي

وأي جزء غير ساري من التغير بالقيمة العادلة لألداة المشتقة يتم .  الخسارة وبنفس بنود الخط في قائمة الدخل الشامل
  .إدراجه فورا في قائمة الدخل الشامل

  
رستھا أو أن التغطية لم تعد تفي بمعايير محاسبة  إذا تم بيع أداة التغطية المشتقة أو انتھت مدتھا أو تم إلغاؤھا أو تمت مما

وفي حالة  إيقاف معاملة  . تغطية التدفق النقدي أو تم رفض تصنيف التغطية، عندئذ يتم إيقاف محاسبة التغطية مستقبلياً 
رية المفعول، يتم تغطية التوقع، فإن المبلغ المتراكم المدرج في الدخل الشامل اآلخر من الفترة التي تصبح فيھا التغطية سا

إعادة تصنيفه من حقوق الملكية إلى قائمة الدخل الشامل كتعديل للتصنيف عند حدوث معاملة التوقع وتأثر الربح أو 
وإذا لم يكن من المتوقع حدوث معاملة التوقع مرة أخرى، يتم إعادة تصنيف الرصيد ضمن دخل شامل آخر .  الخسارة

  .   كتعديل إعادة تصنيف بشكل فوري إلى قائمة الدخل الشامل
  
 
 
 
  



  ع.ع.م.ش صحاربنك 
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  )تابع( ٢٠١٣يونيو  ٣٠المنتھية في  فترةلل
  

 ٣٦من  ١٤صفحة 

  )تابع(السياسات المحاسبية الجوھرية   ٣أ
  

  )تابع(األصول وااللتزامات المالية   ٣- ٣أ
  
  )تابع(األدوات المالية المشتقة المحتفظ بھا ألغراض إدارة المخاطر   ك- ٣- ٣أ

  
  المشتقات األخرى لغير المتاجرة

  
المتاجرة، وأنھا لم تصنف بعالقة تغطية مؤھلة، فإن كل التغيرات بقيمھا عندما ال يتم االحتفاظ باالداه المشتقة ألغراض 
  . العادلة يتم إدراجھا فورا في قائمة الدخل الشامل

 
  الممتلكات والمعدات والتركيبات   ٤- ٣أ
 

. االنخفاض في القيمةيتم قياس بنود الممتلكات والمعدات والتركيبات بالتكلفة التاريخية ناقصاً االستھالك المتراكم وخسائر 
يتم . وإعداد األصل لألستخدام المراد منة تتضمن التكلفة التاريخية المصروفات التي تنسب بصفة مباشرة إلى اقتناء األصل

األعمار اإلنتاجية المقدرة . احتساب االستھالك بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر للمعدات والتركيبات
  :لية على النحو التاليللفترة الحا

  
  عدد السنوات  

    ٥  السيارات
    ٧ - ٦  األثاث والتركيبات

  ٧ - ٦  معدات المكتب
  ١٠  برمجيات اإلنتاج

  
بناًء على . تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية لألصول وتعدل، متى ما كان ذلك مالئما، في نھاية كل فترة تقرير

 ١٠سنوات وبرمجيات اإلنتاج إلى  ٧ – ٦بتغيير األعمار اإلنتاجية لألثاث والتركيبات إلى  التقديرات األخيرة، قام البنك
تم احتساب التغيير في األعمار اإلنتاجية كتغير في التقدير عن طريق تعديل اإلستھالك المحمل للعام الحالي حيث . سنوات

سابقة الى الحد الذي تؤثر فيه على السنوات  أن التغير يؤثر على السنة الحالية وعن طريق تعديل المحمل بسنوات
  .المستقبلية

  
تخفض القيمة الدفترية لألصل مباشرة إلى قيمته القابلة لالسترداد إذا كانت القيمة الدفترية لالصل أكبر من القيمة القابلة 

  .لالسترداد المقدرة
  

في قائمة " إيرادات تشغيل أخرى"ة والمدرجة كـتحدد أرباح وخسائر االستبعادات بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفتري
  .الدخل الشامل

  
تدرج التكاليف الالحقة ضمن القيمة الدفترية لألصل أو تدرج كأصل منفصل، كما ھو مناسب، فقط عندما من المحتمل أن 

تستبعد القيمة .  تمد عليهتدفق المنافع اإلقتصادية المستقبلية المصاحبة للبند إلى البنك ويمكن تقدير تكلفة البند بشكل يعت
الل الفترة المالية التي تتكبد خوتم تحميل كافة اإلصالحات األخرى والصيانة على قائمة الدخل .  الدفترية للقطعة المستبدلة

  .فيھا
   
  عقارات استثمارية  ٥- ٣أ
  

وليست مشغولة من قبل  حالياً غير محددة االستعمال التجاري ى قطع أراضي محتفظ بھا عقارات االستثمارية علتشتمل ال
يتم إدراج أي مخصص الزم لالنخفاض .  تحمل العقارات االستثمارية بالتكلفة مخصوماً منھا االنخفاض بالقيمة. البنك

  .بالقيمة في قائمة الدخل الشامل
  
  الودائع وأوراق الدين الصادرة وااللتزامات الثانوية  ٦- ٣أ
  

تُقاس الودائع وأوراق . والعمالء بشكل مبدئي بالقيمة العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة المھلكةيتم إدراج كافة ودائع سوق النقد 
يقوم البنك بتصنيف األدوات . الدين المصدرة وااللتزامات الثانوية بتكلفتھا المھلكة باستخدام طريقة معدل الفائدة الحقيقي

 .ق ملكية وفقاً لجوھر البنود التعاقدية لألداةالمالية الرأسمالية كأدوات التزامات مالية أو أدوات حقو
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 ٣٦من  ١٥صفحة 

 
  )تابع(السياسات المحاسبية الجوھرية   ٣أ

  
  ضريبة الدخل   ٧- ٣أ
  

يتم . يتم تكوين مخصص للضريبة وفقاً للقوانين الضريبية المعمول بھا وھي تتكون من ضريبة جارية وضريبة مؤجلة
ما عدا القدر الذي يتعلق ببنود مدرجة بصفة مباشرة في حقوق إدراج مصروف ضريبة الدخل في قائمة الدخل الشامل في

  .المساھمين أو الدخل الشامل اآلخر
  

الضريبة الجارية ھي الضريبة المستحقة الدفع محسوبة باستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو التي تطبق على نحو واسع 
  .سابقة في تاريخ التقرير وأية تعديالت على الضريبة المستحقة عن سنوات

  
إلتزامات الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام لجميع الفروق المؤقتة بين القيم الدفترية لألصول /تحتسب أصول

يتم إحتساب مبلغ الضريبة المؤجلة وفقاً .  واإللتزامات ألغراض التقارير المالية والمبالغ المستخدمة ألغراض الضريبة
يقھا على الفروق المؤقتة عندما تعكس بناًء على القوانين المطبقة أو التي سيتم تطبيقھا لمعدالت الضريبة التي يتوقع تطب
   .على نحو واسع في تاريخ التقرير

  
يتم إدراج أصل الضريبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي يكون من المحتمل معه توفر ربح ضريبي مستقبلي كاف يمكن في 

الضريبة المؤجلة في تاريخ كل تقرير وتخفيضھا بالقدر الذي يكون من غير  تتم مراجعة أصول. مقابله استخدام األصل
  .الممكن معه تحقق المنفعة الضريبية ذات الصلة

  
  األصول االئتمانية  ٨- ٣أ
  

  .ال تعامل األصول المحتفظ بھا كعھدة أو بصفة أمانة كأصول للبنك وبالتالي ال يتم إدراجھا في ھذه القوائم المالية
  
  المحاسبة حسب تاريخ المتاجرة أو السداد   ٩- ٣أ
  

لألصول المالية في تاريخ المتاجرة، وھو التاريخ الذي يرتبط فيه البنك " العادية"يتم إدراج جميع المشتريات والمبيعات 
األصول خالل المشتريات والمبيعات العادية ھي تلك التي تتعلق باألصول المالية التي تتطلب تسليم . بشراء أو بيع األصل

  .اإلطار الزمني المنصوص عليه عامةً في القوانين أو حسب األعراف السائدة  في السوق
  

  إيجارات  ١٠- ٣أ
  

يتم إدراج مدفوعات اإليجارات التشغيلية كمصروف في الربح أو الخسارة على أساس القسط الثابت على مدى فترة 
  .اإليجار

  
  الضمانات المالية  ١١- ٣أ
  

ة ھي العقود التي يُطلب من البنك القيام بموجبھا بمدفوعات محددة لتعويض مالكھا عن الخسارة التي الضمانات المالي
  . يتكبدھا بسبب فشل مدين محدد في القيام بالدفع عند حلول موعد استحقاقه وفقاً لبنود أداة الدين

  
في . العادلة المبدئية على مدى عمر الضمان المالييتم إدراج التزامات الضمان المالي مبدئياً بقيمتھا العادلة وإطفاء القيمة 

عندما يصبح الدفع بموجب (أعقاب ذلك يتم إدراج التزام الضمان بالمبلغ المطفأ أو القيمة الحالية ألية مدفوعات متوقعة 
ئة من الضمان، يتم إدراج القيمة غير المھلكة أو القيمة الحالية للمدفوعات المتوقعة الناش. أيھما أعلى) الضمانة محتمل

  . حسب مقتضى الحال، في االلتزامات األخرى
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  )تابع(السياسات المحاسبية الجوھرية   ٣أ
  
  منافع الموظفين  ١٢- ٣أ

  
  منافع نھاية الخدمة  أ- ١٢- ٣أ
  

تستحق مكافآت نھاية الخدمة وفقاً لشروط تعاقد الموظفين بالبنك في تاريخ التقرير مع مراعاة متطلبات قانون العمل 
  .  وتعديالته ٢٠٠٣ُعماني لعام ال
  

تدرج المساھمات لخطة تقاعد ذات مساھمات محددة والتأمين ضد اصابات العمل للموظفين الُعمانيين وفقا لقانون التأمينات 
  . ويتم إدراجھا كمصروف في قائمة الدخل الشامل عند تكبدھا ١٩٩١االجتماعية بسلطنة ُعمان لعام 

  
  األجلب المنافع قصيرة - ١٢- ٣أ
  

يتم قياس االلتزامات عن المنافع قصيرة األجل في األساس بدون خصم ويتم تحميلھا على المصروف عند تقديم الخدمة ذات 
  . الصلة

  
يتم إدراج مخصص للمبلغ المتوقع دفعه في الحالة التي يوجد فيھا على البنك التزام حالي أو استداللي لدفع ھذا المبلغ نتيجة 

  .مة من جانب الموظف ومن الممكن قياس االلتزام بصورة موثوق بھالخدمات سابقة مقد
  
  عائد السھم الواحد  ١٣- ٣أ
  

يتم احتساب العائد األساسي للسھم بقسمة الربح . يقوم البنك بعرض بيانات العائد األساسي والعائد المخفف ألسھمه العادية
يتم . متوسط المرجح لعدد األسھم العادية القائمة خالل الفترةأو الخسارة المنسوبة إلى حاملي األسھم العادية للبنك على ال

يحدد . احتساب العائد علي أساس سنوي للسھم عن طريق احتساب العائد للسھم الواحد علي أساس سنوي للسنة بالكامل
عدد األسھم العادية العائد المخفف للسھم بتعديل الربح أو الخسارة المنسوبة إلى حاملي األسھم العادية والمتوسط المرجح ل

  . القائمة بتأثير جميع األسھم العادية المحتملة المخففة والتي تشتمل علي أوراق قابلة للتحويل إلى أسھم أو أدوات مماثلة
  
  أرقام المقارنة  ١٤- ٣أ
  

  .ليةاألرقام المقابلة المضمنة ألغراض المقارنة قد تم إعادة تصنيفھا لتتوافق مع عرض األرقام خالل السنة الحا
  
  التقرير عن قطاعات التشغيل  ١٥- ٣أ
  

قطاع التشغيل ھو مكون من البنك يمارس أنشطة األعمال التي يحقق من خاللھا إيرادات ويتكبد مصروفات، متضمنة 
اإليرادات والمصروفات التي تتعلق بمعامالت مع أي من مكونات البنك األخرى ويتم فحص نتائج أنشطتھا بانتظام من قبل 

التخاذ القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد لكل قطاع وقياس أدائه ) وھو متخذ القرار الرئيسي بالبنك(لتنفيذي للبنك الرئيس ا
  .الذي تتوفر عنه المعلومات المالية المنفصلة

  
  التقديرات واالجتھادات المحاسبية الجوھرية   ٤أ
  

يرات وإفتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة إجراء اجتھادات وتقد
وترتكز التقديرات واإلفتراضات المصاحبة على .  والمبالغ المقرر عنھا لألصول واإللتزامات واإليرادات والمصروفات

قيم الخبرة السابقة وعوامل أخرى يعتقد أنھا معقولة في ظل الظروف والتي تشكل نتائجھا أساس إلجراء أحكام حول ال
ويندر أن تكون التقديرات المحاسبية الناتجة . الدفترية لألصول واإللتزامات التي ال تكون واضحة من مصادر أخرى

  .  مساوية للنتائج الفعلية ذات العالقة
  

وتدرج التعديالت على التقديرات المحاسبية .  تتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات التي تستند عليھا على أساس مستمر
لفترة التي تتم فيھا مراجعة التقديرات إذا كانت التعديالت تؤثر فقط على الفترة أو خالل فترة التعديل والفترات المستقبلية با

  :التقديرات المحاسبية الجوھرية للمجموعة ھي.  إذا كان التعديل يؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية
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  )تابع(الجوھرية  التقديرات واالجتھادات المحاسبية   ٤أ
  
 خسائر انخفاض القيمة على القروض والسلفيات  ١- ٤أ

 
ولتحديد ما إذا .  يقوم البنك بمراجعة محافظ القروض التابعة له لتقييم االنخفاض في القيمة على األقل على أساس شھري

كانت ھناك ضرورة لتسجيل خسارة االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل الشامل، يقوم البنك بعمل افتراضات حول ما إذا 
على وجود شرط االنخفاض في القيمة متبوع بانخفاض قابل للقياس في التدفقات  كانت ھناك أية بيانات قابلة للمالحظة تدل

وقد يتضمن ھذا الدليل .  النقدية المستقبلية المتوقعة من محفظة القروض قبل إمكانية تحديد ھذا االنخفاض في ھذه المحفظة
ن أو ظروف اقتصادية محلية ودولية بيانات قابلة للمالحظة تشير إلى حدوث تغير عكسي في وضع المدفوعات من مقترضي

تستخدم اإلدارة تقديرات تعتمد على خبرة الخسارة السابقة لألصول ذات خصائص .  ترتبط بتعثر السداد على األصول
مخاطر ائتمانية ودليل موضوعي على االنخفاض في القيمة مماثل لتلك االنخفاضات في المحفظة عند تحديد التدفقات 

تتم مراجعة المنھجية واإلفتراضات المستخدمة في تقدير قيمة التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ووقتھا .  النقدية المستقبلية
بالنسبة للقروض والسلفيات الجوھرية بشكل .  بشكل منتظم لتقليل أية فروقات بين تقديرات الخسارة وخبرة الخسارة الفعلية

رورية لالنخفاض في القيمة باالعتبار بناًء على تقديرات التدفقات النقدية فردي والتي انخفضت قيمتھا، تؤخذ الخسارة الض
القروض والسلفيات الجوھرية بشكل فردي والتي لم تنخفض قيمتھا وكافة القروض والسلفيات غير الجوھرية .  المستقبلية

االعتبار على أساس المحفظة وذلك  يتم تقييمھا على نحو جماعي مع أخذ الخبرة السابقة والبيانات القابلة للمالحظة بعين
ضمن مجموعات من األصول ذات خصائص مخاطر مماثلة لتحديد ضرورة إجراء خسارة االنخفاض في القيمة على نحو 

ولتحديد خسارة االنخفاض في القيمة بشكل جماعي، يأخذ البنك باالعتبار عوامل عدة من ضمنھا جودة االئتمان .  جماعي
  .ى المستحقات السابقة وأداء القطاع والضمانات المتوفرة والظروف االقتصادية الكليةوتركيز المخاطر ومستو

  
  القيمة العادلة لألدوات المشتقة وغيرھا من األدوات المالية  ٢- ٤أ

  
 )مثل االدوات المشتقة غير المتداولة(يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية التي ال تتم المتاجرة بھا في سوق نشطة 

يستخدم البنك تقديراته الختيار مجموعة طرق متنوعة والقيام بافتراضات تعتمد بشكل رئيسي .  باستخدام تقنيات التقييم
يستخدم البنك تحليل التدفقات النقدية المتوقعة ألصول مالية متاحة .  على ظروف السوق القائمة في نھاية كل فترة تقرير

  .   وق نشطةللبيع متنوعة التي لم يتاجر بھا في س
  

  انخفاض قيمة استثمارات األسھم المتاحة للبيع  ٣- ٤أ
  

يحدد البنك بان استثمارات األسھم المتاحة للبيع قد انخفضت قيمتھا إذا كان ھناك انخفاض جوھري أو طويل المدى في 
ديد المتعلق بما يعد ھذا التح.  القيمة العادلة أقل من تكلفتھا أو يوجد دليل موضوعي على حدوث االنخفاض في القيمة

ولتطبيق ھذه التقديرات، يقيم البنك، ضمن عوامل أخرى، تقلب أسعار .  جوھرياً أو طويل المدى يتطلب إجراء تقديرات
قد يعود وجود دليل موضوعي على انخفاض القيمة إلى تردي السالمة المالية للكيان المستثمر فيه ومجال العمل .  األسھم

  .وأداء القطاع
 

  نقدية واألرصدة لدى البنك المركزيال   ١ب
   

  يونيو ٣٠  
٢٠١٣  

ديسمبر  ٣١
٢٠١٢  

  يُعمانلایر   
  باآلالف

لایر ُعماني 
  باآلالف

      
  ١٠ ٩٧٥  ١٢ ١١٦  النقدية 

  ٥٠٠  ٥٠٠  يُعمانوديعة رأس المال لدى البنك المركزي ال
 ١١٠ ٢٧١  ٩٣ ٩٥٠  األرصدة لدى البنك المركزي بدون أي قيود

  ١٢١ ٧٤٦  ١٠٦ ٥٦٦ 
  

     
  .يُعماني بدون موافقة البنك المركزي الُعمانال يمكن سحب وديعة رأس المال ووديعة التأمين لدى البنك المركزي ال
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   النقدق بسو ىأخر وإقراضاتمستحقات من بنوك   ٢ب
  

 يونيو ٣٠  
٢٠١٣  

ديسمبر  ٣١
٢٠١٢  

  يُعمانلایر   
  باآلالف

لایر ُعماني 
  باآلالف

      :بالعملة المحلية
  ٢ ٠٠٠            -  إقراضات بسوق النقد

  -            ٢ ٠٠٠  
      :بالعملة األجنبية

  ٣٢٤ ٥٥٩  ٢٤٦ ٩٨٦  اقراضات بسوق النقد
  ٨ ٨٣٠  ١٤ ٦٦٥  أرصدة البنك لدى بنوك في الخارج 

  ٣٣٣ ٣٨٩  ٢٦١ ٦٥١  
  ٣٣٥ ٣٨٩  ٢٦١ ٦٥١  
  
 
  بالصافي -  القروض والسلف  ٣ب
  
  

يونيو  ٣٠  
٢٠١٣  

ديسمبر  ٣١
٢٠١٢  

ي ُعمانلایر   
  باآلالف

لایر ُعماني 
  باآلالف

      
  ٣٨ ١٨٣  ٢٨ ٢١٥  قروض لبنوك

  ٧٤٩ ٤٩٦  ٧٨٩ ٥٠٩  قروض لشركات
  ٣٨٣ ٦١٥  ٣٨٧ ٣٧٨  قروض شخصية

  ١ ١٧١ ٢٩٤  ١ ٢٠٥ ١٠٢  إجمالي القروض والسلف
      

  )١٤ ٩١٠(  )١٥ ٦٥٤(  مخصص انخفاض في القيمة على أساس المحفظة 
  )١٠ ٣٦١(  )١١ ٥١٢(  )متضمن الفوائد المحفوظة( لإلنخفاض في القيمةمخصص محدد 

  ١ ١٤٦ ٠٢٣  ١ ١٧٧ ٩٣٦  صافي القروض والسلف
  

  
  

اس ـــى أســـن علـــفيـه للموظـــقديمم تـــــتي انــُعملایر  ١٥ ٦٩٩ ٨٥٢ غـــمبلة ـــروض الشخصيــالق نــتتضم
 .)يُعمانلایر   ١٦ ٥٦٠ ٩٥٤ – ٢٠١٢( ليـــتفضي

 
  . رياال عمانيا من التمويل اإلسالمي ٤ ٣٩٩ ٣٢٨تضمن ت إجمالي القروض والسلف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ع.ع.م.ش صحاربنك 
  القوائم المالية إيضاحات حول 

  )تابع( ٢٠١٣يونيو  ٣٠المنتھية في  فترةلل
  

 ٣٦من  ١٩صفحة 

  )تابع( القروض والسلف  ٣ب
  

  :تتكون القروض والسلف مما يلي
  

 يونيو ٣٠  
٢٠١٣  

ديسمبر  ٣١
٢٠١٢  

ي ُعمانلایر   
  باآلالف

لایر ُعماني 
  باآلالف

    
  ١ ٠٧٥ ٩٨١  ١ ١٠٧ ٣٤٠  قروض

  ٥٣ ٣٠٠  ٤٩ ٢٧٥  المكشوفسحب على 
  ٣٢ ٢٦٦  ٣٦ ٨١١  قروض مقابل إيصاالت أمانة

  ٩ ٧٤٧  ١١ ٦٧٦  فواتير مخصومة
  ١ ١٧١ ٢٩٤  ١ ٢٠٥ ١٠٢  إجمالي القروض والسلف

  )١٤ ٩١٠(  )١٥ ٦٥٤(  مخصص انخفاض في القيمة على أساس المحفظة 
  )١٠ ٣٦١(  )١١ ٥١٢(  )متضمن الفوائد المحفوظة( مخصص محدد لإلنخفاض في القيمة

  ١ ١٤٦ ٠٢٣  ١ ١٧٧ ٩٣٦  صافي القروض والسلف
  
  

  :  يُعمانكما ھو مطلوب من قبل البنك المركزي ال أدناه القيمةتحليل الحركة في مخصص خسائر انخفاض 
  

 يونيو ٣٠  
٢٠١٣  

ديسمبر  ٣١
٢٠١٢  

ي ُعمانلایر   
  باآلالف

لایر ُعماني 
  باآلالف

      مخصص انخفاض في القيمة على أساس المحفظة 
  ١٣ ٥٥٩  ١٤ ٩١٠  فترةالرصيد بداية 

  ١ ٣٥١  ٧٤٤  فترةالالمخصص خالل 
  ١٤ ٩١٠  ١٥ ٦٥٤  فترةالنھاية  في صيدالر

      مخصص انخفاض قيمة على اساس محدد
      مخصص خسائر القروض) ١

  ٦ ٤١٤  ٧ ٧٧٤  فترةالرصيد بداية 
  ٣ ٢٨٧  ١ ٥٠١  فترةالالمخصص خالل 

  -  )٧٠(  دين ال يمكن تحصيلة
  )١ ٩٢٧(  )٩٤٣(  فترةالخالل المسترد 

  ٧ ٧٧٤  ٨ ٢٩٢  فترةالنھاية  في صيدالر
  
  الفوائد المحفوظة)٢

    

  ١ ٤٠٠  ٢ ٥٨٧  فترةالرصيد بداية 
  ١ ٤٦٤  ٧٩٠  فترةالالفوائد المحفوظة خالل 
  -  )١٤(  دين ال يمكن تحصيلة

    )٢٧٧(  )١٤٣(  فترةالالفوائد المحررة خالل 
  ٢ ٥٨٧  ٣ ٢٢٠  فترةالنھاية  في صيدالر
  ١٠ ٣٦١  ١١ ٥١٢  

    
لمقابلة مخاطر االئتمان المتأصلة في القروض والسلف على  انخفاض في القيمة على أساس المحفظةمخصص  تكوينتم ي

  .أساس المحفظة
  

يقوم . بأسعار يعاد تعديلھا قبل اإلستحقاقتتطلب جميع القروض والسلف سداد فوائد، بعضھا بسعر ثابت والبعض اآلخر 
ي مقابل القروض ُعمانالبنك بتجنيب الفائدة بغرض اإللتزام بالقواعد واللوائح اإلرشادية التي أصدرھا البنك المركزي ال

تم  القروض والسلف التي لم يتم ادراج استحقاق عن فوائدھا أو التي ٢٠١٣يونيو  ٣٠كما في . والسلف التي تنخفض قيمتھا
  ).يُعمانلایر   ١٨ ٢٨٠ ٣٥٤ – ٢٠١٢(ي ُعمانلایر  ١٩ ١١٩ ٦٦٨ تجنيب فوائدھا بلغت قيمتھا



  ع.ع.م.ش صحاربنك 
  القوائم المالية إيضاحات حول 

  )تابع( ٢٠١٣يونيو  ٣٠المنتھية في  فترةلل
  

 ٣٦من  ٢٠صفحة 

   إستثمارات أوراق المالية  ٤ب
  

يونيو  ٣٠    
٢٠١٣  

ديسمبر  ٣١
٢٠١٢  

ي ُعمانلایر   
  باآلالف

لایر ُعماني 
  باآلالف

    
  ١٤٦ ١٤٦  ١٥٨ ٠٦٩  متاحة للبيعإستثمارات 

  ٦ ٥٤٠  ٦ ٥٤٠  اإلستحقاقمحتفظ بھا لتاريخ 
    -    ٢١٤  محتفظ بھا للمتاجرة

  ١٥٢ ٦٨٦  ١٦٤ ٨٢٣  
  

  
  

  :تشمل على المتاحة للبيعاإلستثمارات  أ-٤ب 
  
  
  

/ القيمة الدفترية  
  العادلة
 يونيو ٣٠

٢٠١٣  

  التكلفة
 يونيو ٣٠

٢٠١٣  

/ القيمة الدفترية
  العادلة
ديسمبر  ٣١

٢٠١٢  

  التكلفة
ديسمبر  ٣١

٢٠١٢  
  لایر ُعماني  

  باآلالف
لایر ُعماني 

  باآلالف
  لایر ُعماني
  باآلالف

لایر ُعماني 
  باآلالف

       
  ٢ ٠١٩  ١ ٦٢٩  ١ ٦٧٤  ١ ٢٠٨  غير مدرجة أوراق مالية
  ٢١ ٨٥١  ٢١ ٣٢٤  ٢٤ ٢٤٧  ٢٢ ٣٢٧  مدرجة أوراق مالية
  ١٢٣ ١٧٩  ١٢٣ ١٩٣  ١٣٤ ٧٤١  ١٣٤ ٧٤٨  أذون الخزانة

  ١٤٧ ٠٤٩  ١٤٦ ١٤٦  ١٦٠ ٦٦٢  ١٥٨ ٢٨٣  
       
  
  
  :تشمل على اإلستثمارات المحتفظ بھا لتاريخ اإلستحقاقب -٤ب
  

 يونيو ٣٠  
٢٠١٣  

ديسمبر  ٣١
٢٠١٢  

  ي ُعمانلایر   
  باآلالف

  لایر ُعماني 
  باآلالف

      
  ١ ٥٤٠  ١ ٥٤٠  سندات شركات
  ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠  سندات الدين

  ٦ ٥٤٠  ٦ ٥٤٠  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ع.ع.م.ش صحاربنك 
  القوائم المالية إيضاحات حول 

  )تابع( ٢٠١٣يونيو  ٣٠المنتھية في  فترةلل
  

 ٣٦من  ٢١صفحة 

  وتركيبات معداتممتلكات و  ٥ب
  

 راضيأ  
بالملكية 
  * الحرة

برمجيات 
  إنتاج

أثاث 
  وتركيبات

  معدات
  سيارات  مكتب

  أعمال
رأسمالية 
  تحت التنفيذ

  
  المجموع

ي ُعمانلایر   
  باآلالف

ي ُعمانلایر 
  باآلالف

ي ُعمانلایر 
  باآلالف

ي ُعمانلایر 
  باآلالف

ي ُعمانلایر 
  باآلالف

ي ُعمانلایر 
  باآلالف

ي ُعمانلایر 
  باآلالف

                :التكلفة
  ٢٠ ١٣١  ١ ٧١١  ٥٠٥  ٣ ٩٨٦  ٣ ٢٤١  ٦ ٥٨٨  ٤ ١٠٠  ٢٠١٣يناير  ١في  

  ١ ٣٣٧  ٨٤١  ٤٩  ٣٦٥  ٣٨  ٤٤  -  إضافات 
       )١١(       -      )١١(         -         -         -          -  استبعادات

  ٢١ ٤٥٧  ٢ ٥٥٢  ٥٤٣  ٤ ٣٥١  ٣ ٢٧٩  ٦ ٦٣٢  ٤ ١٠٠  ٢٠١٣يونيو  ٣٠في 
  

  اإلستھالك المتراكم
              

  )٧ ٩٤٤(  -  )٣٣٣(  )٢ ٢٨٥(  )١ ٩٤٧(  )٣ ٣٧٩(         -  ٢٠١٣يناير  ١في  
  )٧٤٧(       -  )٣٥(  )٣١٠(  )١٥٤(  )٢٤٨(         -  ستھالكا

          ١١          -        ١١           -           -         -         -  استبعادات
  )٨ ٦٨٠(          -  )٣٥٧(  )٢ ٥٩٥(  )٢ ١٠١(  )٣ ٦٢٧(         -  ٢٠١٣يونيو  ٣٠في 

                
                :صافي القيمة الدفترية

  ١٢ ٧٧٧  ٢ ٥٥٢  ١٨٦  ١ ٧٥٦  ١ ١٧٨  ٣ ٠٠٥  ٤ ١٠٠  ٢٠١٣يونيو  ٣٠في 
  
  

 راضيأ  
بالملكية 
  * الحرة

برمجيات 
  إنتاج

أثاث 
  وتركيبات

  معدات
  سيارات  مكتب

  أعمال
رأسمالية 
  تحت التنفيذ

  
  المجموع

ي ُعمانلایر   
  باآلالف

ي ُعمانلایر 
  باآلالف

ي ُعمانلایر 
  باآلالف

ي ُعمانلایر 
  باآلالف

ي ُعمانلایر 
  باآلالف

ي ُعمانلایر 
  باآلالف

ي ُعمانلایر 
  باآلالف

                
                :التكلفة
  ١٧ ٨٨٢  ٢٠٣  ٥٩٦ ٦٩٢٣ ١١٩٣ ١٧٢٦ ١٠٠٤  ٢٠١٢يناير١في

  ٢ ٣٥٢  ١ ٥٠٨  ١٢  ٢٩٤  ١٢٢  ٤١٦  -  إضافات 
  )١٠٣(       -  )١٠٣(         -         -         -          -  بعاداتتاس

  ٢٠ ١٣١  ١ ٧١١  ٥٠٥  ٣ ٩٨٦  ٣ ٢٤١  ٦ ٥٨٨  ٤ ١٠٠  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 
  

  اإلستھالك المتراكم
              

  )٦ ٦٢٥(  -  )٣٦٧(  )١ ٦٩٤(  )١ ٦٥٦(  )٢ ٩٠٨(  -  ٢٠١٢يناير  ١في  
  )١ ٤٢١(       -  )٦٨(  )٥٩١(  )٢٩١(  )٤٧١(         -  ستھالكا

  ١٠٢       -  ١٠٢           -           -         -         -  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 
  -         )٧ ٩٤٤(       -  )٣٣٣(  )٢ ٢٨٥(  )١ ٩٤٧(  )٣ ٣٧٩(  

                :صافي القيمة الدفترية
  ١٢ ١٨٧  ١ ٧١١  ١٧٢  ١ ٧٠١  ١ ٢٩٤  ٣ ٢٠٩  ٤ ١٠٠  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 

  
. ٢٠٠٨خالل عام  ُعمانكمنحة من حكومة سلطنة  استلمھا بنك صحار ثالث قطع أراضي ي بالملكية الحرة تمثلأراض*

ويتم إستخدام األرض إلنشاء مقر  . ٢٠٠٨خالل عام إثنين مقيمين  بأدراج األرض بناًء على متوسط تقييمالبنك  قاموقد 
  .رئيسي جديد

   
  
  
  
  
  



  ع.ع.م.ش صحاربنك 
  القوائم المالية إيضاحات حول 

  )تابع( ٢٠١٣يونيو  ٣٠المنتھية في  فترةلل
  

 ٣٦من  ٢٢صفحة 

  عقارات إستثمارية  ٦ب
  

وقد قام البنك . ٢٠٠٨أرض استلمھما البنك كمنحة من حكومة سلطنة ُعمان خالل عام العقارات اإلستثمارية تمثل قطعتي 
القيمة  .قطعتي األرض حالياً محتفظ بھما خاليتين.  ٢٠٠٨بأدراج األرض بناًء على متوسط تقييم مقيمين إثنين خالل عام 

  .لایر عماني ١ ١٦٠ ٠٠٠ھي  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١العادلة لقطعتي األرض كما في 
  
  أصول أخرى  ٧ب
  

  
يونيو  ٣٠

٢٠١٣  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٢  

  
ي ُعمانلایر 

  باآلالف
لایر ُعماني 

  باآلالف
      

  ٦ ٤٥٠  ٣ ٣٧٠  القبضفوائد مستحقة 
  ٤ ٦٨٧  ٦ ١٣٦  أوراق قبول

  ١ ٨٧٧  ٢ ٤٩٨  ت مقدماً مدفوعا
  -  ٢١  ةمؤجل ةضريب

  ١ ٠٢٦  ٤ ١٧٢  المستحقات االخرى
  ٢ ١٩٥  ٢ ٠٠٣  أخرى

  ١٦ ٢٣٥  ١٨ ٢٠٠  
  
  النقدق بسو ىأخر وإقتراضاتمستحقات لبنوك   ٨ب
   

  
يونيو  ٣٠

٢٠١٣  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٢  

  
ي ُعمانلایر 

  باآلالف
لایر ُعماني 

  باآلالف
      :بالعملة المحلية

  ٤٤ ٦٦٠  ٤٢ ٥٠٠  قروض من سوق النقد
  ٢١٤  ٢٤٠  أرصدة ودائع تحت الطلب

  ٤٤ ٨٧٤  ٤٢ ٧٤٠  
      :بالعملة األجنبية

  ١٧٩ ١٥٣  ٢١٢ ٢٤٧  النقدمن سوق  إقتراضات
  ٢١  ٧٨  أرصدة ودائع تحت الطلب

  ١٧٩ ١٧٤  ٢١٢ ٣٢٥  
  ٢٢٤ ٠٤٨  ٢٥٥ ٠٦٥  
  
  ودائع العمالء   ٩ب
  

يونيو  ٣٠  
٢٠١٣  

ديسمبر  ٣١
٢٠١٢  

ي ُعمانلایر   
  باآلالف

لایر ُعماني 
  باآلالف

     
  ٨٢٢ ٠٦٤  ٧٠٧ ٩٧٢  ودائع ألجل

  ٣٢١ ٥٢٤  ٣٣٤ ٤٨٢  ودائع تحت الطلب
  ١٩١ ٨١٧  ٢٠١ ٠٠١  توفير ودائع

  ١ ٩٩٥  ٦ ٠٦١  حسابات ھامش ضمان
  ١ ٣٣٧ ٤٠٠  ١ ٢٤٩ ٥١٦  
  
  
  



  ع.ع.م.ش صحاربنك 
  القوائم المالية إيضاحات حول 

  )تابع( ٢٠١٣يونيو  ٣٠المنتھية في  فترةلل
  

 ٣٦من  ٢٣صفحة 

   )تابع( ودائع العمالء  ٩ب
  

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١  ٢٠١٣يونيو  ٣٠  
المصرف     

  التجاري
الصيرفة 
المصرف   اجمالي  االسالمية

  التجاري
الصيرفة 
  االجمالي  االسالمية

              :األفرادالزبائن 
  ١٩١ ٨١٧  -  ١٩١ ٨١٧  ٢٠١ ٠٠١  ٦٩٢  ٢٠٠ ٣٠٩  توفيرودائع 

  ١٥ ٥٦٩  -  ١٥ ٥٦٩  ١٩ ٤٠٦  -  ١٩ ٤٠٦  ودائع ألجل
  ١٤ ٠٩٩  -  ١٤ ٠٩٩  ١٤ ٢٢٦  ٢٧٣  ١٣ ٩٥٣  تحت الطلبودائع 

              
              :الشركاتالزبائن 

  ٨٠٦ ٤٩٤  -  ٨٠٦ ٤٩٤  ٦٨٨ ٥٦٦  -  ٦٨٨ ٥٦٦  ودائع ألجل
  ٣٠٧ ٤٢٦  -  ٣٠٧ ٤٢٦  ٣٢٠ ٢٥٦  ٤ ٥٣٣  ٣١٥ ٧٢٣  تحت الطلبودائع 
    ١ ٩٩٥    -    ١ ٩٩٥    ٦ ٠٦١    -    ٦ ٠٦١  أخرى

  ١ ٣٣٧ ٤٠٠    -  ١ ٣٣٧ ٤٠٠  ١ ٢٤٩ ٥١٦    ٥ ٤٩٨  ١ ٢٤٤ ٠١٨  
  
  
  
  
  التزامات أخرى   ١٠ب
  

يونيو  ٣٠  
٢٠١٣  

ديسمبر  ٣١
٢٠١٢  

ي ُعمانلایر   
  باآلالف

لایر ُعماني 
  باآلالف

    
  ١٢ ٣١٧  ١٣ ٠٩٦  فوائد مستحقة الدفع

  ٤ ٦٨٧  ٦ ١٣٦  قبولأوراق 
  ٢ ٩٤٨  ٢ ٠٣٩  مستحقات لموظفين 

  ٢ ٩٩٦  ١ ٥٢٣  الدفع ةمستحق ضريبة دخل
  ١٣٣   -  )٥ج( التزامات الضريبة المؤجلة

  ٧ ٧٥٧  ٥ ٦٧٩  مستحقات أخرى ومخصصات
  ٣٠ ٨٣٨  ٢٨ ٤٧٣  
  
  
  ديون ثانوية       ١١ب
  

. سنوات ٧مليون لایر ُعماني مع فترة استحقاق مدتھا  ٥٠قام البنك بإصدار سندات الديون الثانوية بقيمة  ٢٠١١خالل عام 
ھذه اإلداة غير مدرجة وغير قابلة للتحويل لشخص وغير قابلة للتفاوض غير قابلة للتحويل لنقد وبدون خيار طلب مبكر 

عن طريق   فإن الديون الثانوية يتم تخفيضھاوطبقا للوائح البنك المركزي الُعماني، %.  ٦٫٥وحسبت عليھا فائدة بمعدل 
القيمة .  عند احتساب معدل رأس المال للمخاطر ٢إعتبار الديون الثانوية  كرأس المال فئة ويتم  ديون الثانويةالاحتياطي 

البنك مطالب .  ا الفائدة سوف يتم سدادھا على فتراتاألساسية من الديون الثانوية سوف يتم سدادھا عند اإلستحقاق بينم
وانتھاءاً  ٢٠١٢من قيمة اإلصدار بشكل سنوي ابتداءأًً◌ من شھر أغسطس % ٢٠بتكوين احتياطي للديون الثانوية بنسبة 

 ٢٠١٢ نةوفقا لذلك، تم خالل الس.  ن ھذا اإلحتياطي من األرباح المحتجزةييتم تكوو.  بتاريخ استحقاق الديون الثانوية
  .لایر عماني   ٤ ١٦٦ ٦٦٧تكوين احتياطي قدره 

  
  سندات ملزمة التحويل  ١٢ب
  
 وسوف يتم تحويل ھذه السندات إلى أسھم عادية %.٤٫٥سنوية بمعدل ) كوبون(سندات ملزمة التحويل تحمل نسبة فائدة ال

على ثالث دفعات متساوية في نھاية العام الثالث والرابع والخامس من تاريخ إصدار السندات باستخدام سعر التحويل  للبنك
 سقط لألوراق المالية قبلعلى متوسط سعر أسھم البنك لثالثة أشھر في سوق م% ٢٠يتم إحتسابه بتطبيق خصم بمعدل 

  .التحويل تاريخ
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 ٣٦من  ٢٤صفحة 

  
  رأس المال  ١٣ب
  
م ـــة للسھــة بيســئامدرھا ــة قـاسمية ـسھم بقيم ٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ن ــم  هــرخص بــك المــل البناـــون رأسمــيتك

المصدر  يتكون رأسمال البنكو .)ئة بيسة للسھم الواحدام اسمية قدرھا سھم بقيمة ٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ - ٢٠١٢( دـــالواح
سھم  ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ – ٢٠١٢(مائة بيسة للسھم الواحد  اسمية قدرھا سھم بقيمة ١ ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ من والمدفوع

  ).مائة بيسة للسھم الواحد اسمية قدرھا بقيمة
  

اريخ  ر  ١١بت دار  ٢٠١٣فبراي ك بإص ام البن ق  ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ق ھم ح اب أس ق اكتت ن طري ھم ع اني  س ون لایر عم ملي
د،  ٠٫١٠٢األفضلية للمساھمين الحاليين، و ذلك بقيمة  درھا بيسة للسھم الواح ي ق ة االسمية والت ادل القيم ا يع  ٠٫١٠٠أي م

د و  ھم الواح ة للس لية ٠٫٠٠٢بيس ق األفض دار ح اريف إص د كمص ھم الواح ة للس ق . بيس اب ح ن اكتت ة م الغ المجمع المب
ادل  ١٠ ٢٠٠ ٠٠٠األفضلية والتي قدرھا  ا يع ي  ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠مليون لایر عماني، منھا تم تسجيل م اني ف ون لایر عم ملي

ادل  بند رأس انوني  ١ ٠٣٤ ٠٠٠المال، أما المبالغ المتبقية وھو ما يع اط الق ي اإلحتي م تسجيلھا ف د ت اني  فق ون لایر عم ملي
  .وھو ما تبقى بعد خصم تكاليف اإلصدار

  
اريخ  ؤھليين من ت ى  ١٣تم فتح االشتراك الكتتاب أسھم حق األفضلية للمساھمين الم اير  ٢٧إل ذه ٢٠١٣ين م إدراج ھ ، و ت

  . ٢٠١٣فبراير  ١١األسھم في سوق مسقط لألوراق المالية من تاريخ 
  

  رياال عمانيا وذلك لتشغيل الصيرفة االسالمية  ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠قام البنك بتعيين رأس مال من 
  
  

راد % ١٠كان المساھمون الذين يملكون نسبة  ٢٠١٣يونيو  ٣٠كما في  ع أف أو أكثر من رأسمال البنك بصفة شخصية أو م
  :عائالتھم كالتالي

  %نسبة المساھمة  عدد األسھم  
  %١٥٫٠٠  ١٦٥ ٠٠٠ ٠٠٠  ع.ع.م.شركة عمان للتمويل واإلستثمار ش

  %١٤٫٥٧  ١٦٠ ٢٥٩ ٣٧٤  شئون البالط السلطاني
  
  إحتياطي قانوني  ١٤ب
  

إلى  ربح العاممن صافي % ١٠البنك تحويل  ىيجب عل ١٩٧٤ي لعام ُعمانوفقا ألحكام قانون الشركات التجارية ال
   . األقل ىطي القانوني ثلث رأسمال البنك علاالحتياطي القانوني إلى أن يبلغ الرصيد المتراكم لالحتيا

 
  عاماحتياطي   ١٥ب
  

  .٢٠١٠لایر ُعماني خالل العام  ٤١٢ ٥٠٠إحتياطي عام غير قابل للتوزيع بمبلغ  قرر مجلس إدارة البنك تكوين
  
  
  احتياطي القيمة العادلة  ١٦ب
  

ضريبة الدخل  بعد خصميتضمن احتياطي القيمة العادلة صافي التغير التراكمي للقيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع 
  . االستثمارإلى حين استبعاد أو انخفاض قيمة التي تنطبق 

  
  صافي األصول للسھم الواحد  ١٧ب
  

يونيو   ٣٠في  كماي ُعمانلایر  ١٥٤ ٦٤٨ ٠٠٠البالغة  د على صافي األصولـول للسھم الواحـيستند احتساب صافي األص
 ١ ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠دد ـــــعلى عإلى حاملي األسھم العادية  المنسوبة) يُعمانلایر  ١٤٤ ٨٨٠ ٠٠٠ – ٢٠١٢( ٢٠١٣

  )سھم عادي ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ -٢٠١٢( ٢٠١٣يونيو  ٣٠عدد األسھم القائمة في  وھيسھم عادي 
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  االلتزامات العرضية واإلرتباطات  ١٨ب
  
  العرضيةااللتزامات    ١-١٨ب
  

عجز العميل عن  في حالةالبنك بالدفع بالنيابة عن عمالء  إرتباطإلى  القائمة والضمانات المستنديتؤدي خطابات االعتماد 
  .األداء بموجب بنود العقد

   
يونيو  ٣٠  

٢٠١٣  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٢  
   يُعمانلایر   

  باآلالف
لایر ُعماني 

  باآلالف
    

  ١٦٤ ٢٢٣  ١٦٣ ٦٣٦  ضمانات
  ٣٩ ٧٣٢  ٣٢ ٩١٢  اعتمادات مستندية

  ٢٠٣ ٩٥٥  ١٩٦ ٥٤٨  
  
  رتباطاتالا  ٢-١٨ب
  

تتضمن االرتباطات . ھا كارتباطات بالقيمة العادلةإدراجاالرتباطات التعاقدية متضمنة العقود لشراء وبيع عمالت أجنبية يتم 
. تم تصميمھا لمقابلة متطلبات عمالء البنكمساندة ضمانات واعتمادات مستندية ائتمان  بزيادةالمتعلقة باالئتمان االرتباطات 

في العادة تكون لالرتباطات تواريخ . ائتمان تمثل االرتباطات التعاقدية لتقديم قروض وائتمان متجدد زيادةلاالرتباطات 
حيث أن تلك االرتباطات قد تنتھي بدون السحب منھا لذا . انتھاء ثابتة أو شروط إنھاء أخرى وھي تتطلب دفع رسوم عنھا

  . ق النقدي المستقبليةالتدف التزاماتليس بالضرورة أن يمثل إجمالي مبالغ العقد 
 

يونيو  ٣٠  
٢٠١٣  

ديسمبر  ٣١
٢٠١٢  

ي ُعمانلایر   
  باآلالف

لایر ُعماني 
  باآلالف

      
  ١ ٢٠٧  ٩٦٧  ارتباطات رأسمالية

  ١٦١ ٠٢١  ٣٦٤ ١٢٢  ارتباطات متعلقة باالئتمان
  ١٦٢ ٢٢٨  ٣٦٥ ٠٨٩  
  
  
  المعامالت مع األطراف ذات العالقة  ١٩ب
  

يقوم البنك بإجراء معامالت مع بعض أعضاء مجلس إدارته ومساھميه وإدارته العليا  اديةتيعضمن سياق أعماله اال
تتم ھذه المعامالت على أساس التعامالت التجارية ويتم اعتمادھا من قبل إدارة . والشركات التي يكون لھم فيھا مصالح ھامة

  . ومجلس اإلدارة البنك
  

  . فيما يتعلق بالقروض الممنوحة ألطراف ذات عالقةمحدد مخصص أي  إدراجلم يتم 
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 ٣٦من  ٢٦صفحة 

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

يونيو  ٣٠ 
٢٠١٣  

ديسمبر  ٣١
٢٠١٢  

ي ُعمانلایر  
  باآلالف

لایر ُعماني 
   باآلالف

 ٣١ ٨٠٤  ٢٢ ١٢٥)في نھاية الفترة( القروض والسلفيات
 ٤١٧ ٧٥٤ ٢٠٤ ٣٥٢  فترةخالل ال مصروفةقروض 

   )٤١٥ ٥٢٨( )٢٠٤ ٩٦١(  فترةقروض مسددة خالل ال
 ٤٤ ٠٨١ ٣٧ ٨١٩)في نھاية الفترة( الودائع

 ٢٠١ ٤٦٠ ١٥٠ ٧٥٥  فترةودائع مستلمة خالل ال
 )١٩٢ ١٢٧( )١٤٩ ٢٣٥(  فترةودائع مدفوعة خالل ال

 ١ ٥٣٠ ٣٤٥ )خالل الفترة( إيرادات فوائد
   )٦٥٢( ٢٨٨ )خالل الفترة( مصروفات فوائد

   مكافآت اإلدارة العليا
   ٣ ٥٥٩ ٢ ٤٨٣ رواتب ومنافع قصيرة األجل

 ١٩٨ ١٧٥ اإلدارة مجلس ومكافأت العضاء حضور جلسات اتعاب
  
  
  األدوات المالية المشتقة  ٢٠ب
  

األداة المالية المشتقة . العديد من أنواع المعامالت التي تتضمن أدوات مالية مشتقةبالبنك  يرتبطفي إطار النشاط االعتيادي 
ھي عقد مالي بين طرفين تعتمد فيه المدفوعات على التحركات في سعر واحد أو أكثر من األدوات المالية أو المعدل 

القيمة العادلة لألداة المشتقة ھي ما يساوي الربح أو .  قيمة العادلةلدوات المشتقة باتدرج ھذه األ . االستداللي أو المؤشر
ألداة المشتقة بإستخدام األسعار السائدة بالسوق أو أساليب التسعير لالخسارة غير المدرجين من المقارنة مع السوق بالنسبة 

ة المستخدمة من تم وصف األدوات المالية المشتق.  تدرج األرباح أو الخسائر غير المحققة في قائمة الدخل الشامل.  الداخلية
  :جانب البنك أدناه

  
  المشتقة األدوات الماليةأنواع   ١-٢٠ب
  

  .في المستقبل في تاريخ محدد بسعر محددقيات تعاقدية إما لشراء أو لبيع عملة أو سلعة أو أداة مالية العقود اآلجلة ھي اتفا
  

استناداً إلى مبلغ تقديري الفائدة أو فروق صرف العمالت األجنبية  لمقابضةھي اتفاقيات تعاقدية بين طرفين  المقايضةعقود 
معدالت الفائدة الثابتة والمتغيرة استناداً إلى معدالت الفائدة تتبادل األطراف المتقابلة في العادة  مقايضةبالنسبة لعقود . محدد

  .قيمة تقديرية بعملة واحدة
  

الخيارات ھي اتفاقيات تعاقدية تنقل الحق وليس االلتزام إما في شراء أو بيع مقدار معين من السلع أو العمالت األجنبية أو 
  . عر محدد إما في تاريخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خالل فترة زمنية محددةاألداة المالية بس

  
  المشتقات المحتفظ بھا أو المصدرة ألغراض التغطية  ٢-٢٠ب
  

يقوم البنك باستخدام األدوات المالية المشتقة في أغراض التغطية بغرض تخفيض  كجزء من إدارة أصوله والتزاماته
تغطية أدوات مالية محددة ومعامالت متوقعة إضافة إلى التغطية اللك تتحقق . تعرضه لمخاطر العمالت ومعدالت الفائدة

  .ئمة المركز الماليقااإلستراتيجية ضد جميع مخاطر 
  

كما يستخدم البنك عقود صرف  .للتغطية مقابل مخاطر عملة محددة ت األجنبية اآلجلةيستخدم البنك عقود صرف العمال
المحددة  صافي حد الوضع المفتوحنسبة العمالت األجنبية اآلجلة لتغطية ضد مخاطر مجموعة من العمالت للحفاظ على 

  . يُعمانمن البنك المركزي ال
  

الناشئة عن بعض القروض  النقدي التدفق الفائدة للتغطية ضد مخاطر مقايضة معدالتباإلضافة إلى ذلك يستخدم البنك 
  .والودائع ذات معدالت الفائدة الثابتة
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 ٣٦من  ٢٧صفحة 

  
بالنسبة لمخاطر معدالت الفائدة يتم القيام بإجراء تغطية إستراتيجية عن طريق رصد إعادة تسعير األصول وااللتزامات 

وحيث أن التغطية اإلستراتيجية ال . ة من مخاطر معدالت الفائدةالمالية والدخول في مقايضة معدالت فائدة لتغطية حص
  .تؤھل للمحاسبة الخاصة عن التغطية تتم المحاسبة عن األدوات المالية المشتقة ذات الصلة على أنھا أدوات للمتاجرة

  
ألداة المشتقة لاألساسية لألدوات المالية المشتقة كما في تاريخ التقرير والتي تعادل القيم  الفرضيةيوضح الجدول التالي القيم 

  .والمعدل المرجعي أو المؤشر وھو األساس الذي يتم بموجبه قياس التغيرات في قيمة المشتقات
  

  التقديرية حسب الفترة واالستحقاقالمبالغ                                                                           
  سنوات ٥ ىإل ١  أشھر ١٢-٣  أشھر ٣خالل   المبالغ التقديرية   ٢٠١٣يونيو  ٣٠كما في 

ي ُعمانلایر   
 باآلالف

ي ُعمانلایر 
 باآلالف

ي ُعمانلایر 
 باآلالف

ي ُعمانلایر 
 باآلالف

       
  ٢٩ ٦٤٥  ١٥٨ ٢٧٥  ٣٥٥ ٢٩٦  ٥٤٣ ٢١٦ عقود شراء آجل لعمالت أجنبية 
  ٢٩ ٦٦٤  ١٥٨ ٥٤٢  ٣٥٤ ٩٧٤  ٥٤٣ ١٨٠ عقود بيع آجل لعمالت أجنبية

      
                     

  المبالغ التقديرية حسب الفترة واالستحقاق                                                       
  سنوات ٥ ىإل ١  أشھر ١٢-٣  أشھر ٣خالل   المبالغ التقديرية  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١كما في 

ي ُعمانلایر   
 باآلالف

ي ُعمانلایر 
 باآلالف

ي ُعمانلایر 
 باآلالف

ي ُعمانلایر 
 باآلالف

       
    -  ١٩٧ ١٦٧  ٣٦٧ ٧٩٠  ٥٦٤ ٩٥٧ عقود شراء آجل لعمالت أجنبية 
    -  ١٩٧ ٣٤٤  ٣٦٨ ٠٥٤  ٥٦٥ ٣٩٨ عقود بيع آجل لعمالت أجنبية

      
                   

  الفوائد اتإيراد  ١ج
أشھر  ٦  

  منتھية في
 يونيو ٣٠

٢٠١٣  

أشھر  ٦
  منتھية في

يونيو  ٣٠
٢٠١٢  

أشھر  ٣
  منتھية في

 يونيو ٣٠
٢٠١٣  

أشھر  ٣
  منتھية في

يونيو  ٣٠
٢٠١٢  

لایر ُعماني   
  باآلالف

لایر ُعماني
  باآلالف

لایر ُعماني 
  باآلالف

لایر ُعماني 
  باآلالف

          
  ١٥ ٠٤٣  ١٥ ٩٤٨  ٢٩ ٦٩٠  ٣١ ٥٠١  قروض وسلف للعمالء

  ٢ ٠٦٦  ١ ٦٠٨  ٣ ٥٨٨  ٣ ٩١٧ أخرى بسوق النقد وإقراضاتبنوك مستحق ل
    ٧٥٦    ٢٧١    ١ ٢٠٣    ٥٧٩  استثمارات في أوراق مالية

  ١٧ ٨٦٥  ١٧ ٨٢٧    ٣٤ ٤٨١  ٣٥ ٩٩٧    
  
  
  مصروفات الفوائد  ٢ج

أشھر  ٦  
  منتھية في

يونيو  ٣٠
٢٠١٣  

أشھر  ٦
 منتھية في 

 يونيو ٣٠
٢٠١٢  

أشھر  ٣
  منتھية في

 يونيو ٣٠
٢٠١٣  

أشھر  ٣
 منتھية في 

 يونيو  ٣٠
٢٠١٢  

لایر ُعماني   
  باآلالف

لایر ُعماني 
  باآلالف

لایر ُعماني 
  باآلالف

لایر ُعماني 
  باآلالف

          
  ٦ ٠٣١  ٥ ٩١٦  ١١ ٧٧١ ١٢ ٠٤٩  ودائع من العمالء

  ٨١١  ٨١١  ١ ٦٢١  ١ ٦١٢  ديون ثانوية
  ٥٧٤  ٦١٥  ١ ٠٨٠  ١ ٢٥٤  سوق النقدبأخرى  وإقتراضاتمستحقات لبنوك 

    ٠    ٥٦    ٠    ٥٦ سندات ملزمة التحويل
  ٧ ٤١٦  ٧ ٣٩٨  ١٤ ٤٧٢ ١٤ ٩٧١  



  ع.ع.م.ش صحاربنك 
  القوائم المالية إيضاحات حول 

  )تابع( ٢٠١٣يونيو  ٣٠المنتھية في  فترةلل
  

 ٣٦من  ٢٨صفحة 

  إيرادات التشغيل األخرى  ٣ج
  

أشھر  ٦  
 منتھية في 

يونيو  ٣٠
٢٠١٣  

أشھر  ٦
  منتھية في

يونيو  ٣٠
٢٠١٢  

أشھر  ٣
 منتھية في 

 يونيو  ٣٠
٢٠١٣  

أشھر  ٣
  منتھية في

 يونيو ٣٠
٢٠١٢  

لایر ُعماني   
  باآلالف

لایر ُعماني 
  باآلالف

لایر ُعماني 
  باآلالف

لایر ُعماني 
  باآلالف

          
  ٢ ٠٤٣  ٢ ١٩١  ٤ ٢٥٧  ٣ ٧٦٧   أتعاب وعموالت

  ٣٤٧  ٤٩٠  ٦٨٩  ٩١٨  صافي أرباح من التعامالت بعمالت أجنبية
  ١٨  ٢٣  ٤٦٦  ٦١٧  أرباحتوزيعات ايرادات 

  )١(  ٩٠٨ )١(  ١ ٤٥٢  األرباح المحققة من األستثمارات المتاحة للبيع 
  ٩  ٣           ٩  ٣  األرباح من اإلستثمارات المحتفظ بھا للمتاجرة

           -           ٥           -          ٤  ربح من بيع األصول الثابتة
  ٢ ٤١٦  ٣ ٦٢٠  ٥ ٤٢٠  ٦ ٧٦١  
  
  مصروفات التشغيل األخرى  ٤ج
  

أشھر  ٦  
  منتھية في

 يونيو  ٣٠
٢٠١٣  

أشھر  ٦
  منتھية في

 يونيو ٣٠
٢٠١٢  

أشھر  ٣
  منتھية في

 يونيو ٣٠
٢٠١٣  

أشھر  ٣
  منتھية في

 يونيو ٣٠
٢٠١٢  

لایر ُعماني   
  باآلالف

لایر ُعماني 
  باآلالف

لایر ُعماني 
  باآلالف

لایر ُعماني 
  باآلالف

          
 ١ ٣٩٢ ١ ٦٣٣ ٢ ٧١٨  ٣ ٤٠٣  مصروفات تشغيل وإدارة

  ٤٢٩  ٤٨٦  ٨٦٨  ٩٦١  التأسيستكاليف 
  ١٥  ١٥٩  ١٨٠  ١٧٥  جلسات مجلس اإلدارةأتعاب حضور 

  ١ ٨٣٦ ٢ ٢٧٨ ٣ ٧٦٦  ٤ ٥٣٩ 
  
  ضريبة الدخل  ٥ج
  
  قائمة الدخل الشاملفي  مدرج  )أ

  
أشھر  ٦  

  منتھية في
يونيو  ٣٠

٢٠١٣  

أشھر  ٦
  منتھية في

يونيو  ٣٠
٢٠١٢  

ي ُعمانلایر   
  باآلالف

لایر ُعماني 
  باآلالف

      
  ١ ٣٧٣  ١ ٣٨٥  الجاريةالضريبة 

    )٢٧(    )٨(  ةمؤجل ةضريبمصروف 
  ١ ٣٤٦  ١ ٣٧٧  مجموع المصروفات الضريبية

  
تحتسب الضرائب على . يخضع البنك لضريبة الدخل حسب متطلبات قانون ضريبة الدخل على الشركات في السلطنة

  %.١٢بمعدل ي ُعمانلایر  ٣٠ ٠٠٠تزيد عن الدخل الخاضع للضريبة والتي 
  

  
  



  ع.ع.م.ش صحاربنك 
  القوائم المالية إيضاحات حول 

  )تابع( ٢٠١٣يونيو  ٣٠المنتھية في  فترةلل
  

 ٣٦من  ٢٩صفحة 

  المطابقة  )ب
  
  
  ١١ ٧٠٧  ١٣ ٣٣١  فترةللرباح المحاسبية األ

      
  ١ ٤٠٥  ١ ٦٠٠  ضريبة الدخل 
  ٢٥  ٨  غير خاضعة للخصم مصروفات

  )٥٧(  )٢٢٣(  اإليرادات الغير خاضعة للضرائب
    )٢٧(    )٨(  ة للسنة الحاليةمؤجلال ةضريبال

    ١ ٣٤٦    ١ ٣٧٧  مصروفات ضريبة الدخل
               

  
  أصول الضريبة المؤجلة  )ج
  
     

  )١٦٧(  )١٥٩(   دخل الشامل
    ٣٤    ١٨٠  دخل شامل آخر

  ١٣٣(    ٢١(    
  
  
    )تابع( ضريبة الدخل  ٥ج
  
  الربط الضريبي  )د
  

   .٢٠١٢إلى  ٢٠٠٧ لبنك ألعوامل الربط الضريبي لضرائب في وزارة المالية علىللم يتم اإلتفاق بعد مع األمانة العامة 
إذا عرضت في المركز  جوھريةلن تكون  العامداية متعلقة بضريبة بوال ،وجدت، إن يةضافإضرائب أية أن  البنكويرى 

   . ٢٠١٣يونيو  ٣٠المالي للبنك كما في 
  
  للسھم  األساسي العائد  ٦ج
  

  . العاملعدد األسھم القائمة خالل  على المتوسط المرجح للسنة الربح للسھم بقسمة صافي األساسي العائد يتم إحتساب
  

أشھر  ٦  
المنتھية في 

يونيو  ٣٠
٢٠١٣  

أشھر  ٦
المنتھية في 

 يونيو ٣٠
٢٠١٢  

لایر ُعماني   
  باآلالف

ي ُعمانلایر 
  باآلالف

     
  ١٠ ٣٦١  ١١ ٩٥٤  فترةصافي ربح ال

ة خالل  بقيمة المتوسط المرجح لعدد األسھم رةالمئة بيسة للسھم الواحد القائم  فت
  ١ ٠٠٠ ٠٠٠  ١ ٠٧٦ ٧٩٦  **) باأللف(

  ١٠٫٣٦١  ١١٫٠٩٦  )بالبيسة( فترةالعن  السھم الواحد األساسية ربحية
  ٢٠٫٨٩٤  ٢٢٫٣٧٥  )لسنتبا( فترةالعن  ربحية السھم الواحد األساسية

  

  

  

  



  ع.ع.م.ش صحاربنك 
  القوائم المالية إيضاحات حول 

  )تابع( ٢٠١٣يونيو  ٣٠المنتھية في  فترةلل
  

 ٣٦من  ٣٠صفحة 

بعد تعديل الفائدة على (يتم احتساب ربحية السھم الواحد المعدلة بقسمة صافي الربح المنسوب إلى المساھمين العاديين 
للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية متضمنة األسھم العادية ) بعد خصم الضريبة السندات القابلة للتحويل

  .المحملة المعدلة الصادرة عند تحويل السندات
  

أشھر  ٦  
المنتھية في 

 يونيو  ٣٠
٢٠١٣  

أشھر  ٦
المنتھية في 

 يونيو ٣٠
٢٠١٢  

ي ُعمانلایر   
  باآلالف

ي ُعمانلایر 
  باآلالف

     
  ١٠ ٣٦١  ١١ ٩٥٤  الفترةصافي ربح 

          -             ٥٠  مخصوما منھا الضرائبالفائدة على سندات قابلة للتحويل، 
  ١٠ ٣٦١  ١٢ ٠٠٤  

ة خالل  بقيمة المتوسط المرجح لعدد األسھم رةالمئة بيسة للسھم الواحد القائم  فت
  ١ ٠٤٦ ٧٣٢  ١ ١٢٤ ٠٨٠  **) باأللف(

  ٩٫٨٩٨  ١٠٫٦٧٩  )بالبيسة( فترةالعن  ربحية السھم الواحد المعدلة
  ١٩٫٩٦١  ٢١٫٥٣٤  )لسنتبا( فترةالعن  ربحية السھم الواحد المعدلة

  
  إدارة المخاطر المالية  د
  

يتعرض البنك . الھدف األساسي لنظام إدارة المخاطر ھو حماية رأسمال البنك وموارده المالية من مختلف المخاطر
  :الماليةللمخاطر التالية من استخدامه ألدواته 

  

  مخاطر االئتمان •
  مخاطر السيولة •
  مخاطر السوق •
  المخاطر التشغيلية •

  
قام المجلس بتكوين لجنة . تقع على مجلس اإلدارة المسئولية الكلية عن وضع ومراقبة إطار عمل إدارة المخاطر بالبنك

إدارة المخاطر بالبنك في األصول وااللتزامات ولجنة االئتمان والمخاطر وھما مسئولتان عن وضع ورصد سياسات 
  .جميع لجان المجلس تقوم بصورة منتظمة بتقديم تقارير إلى مجلس اإلدارة عن أنشطتھا. مجاالتھما المحددة

  
يتم وضع سياسات إدارة المخاطر بالبنك لتحديد مخاطر اإلئتمان وقياسھا ورصدھا وتخفيفھا بغض النظر عن مظاھرھا 

درك البنك أن حركية السوق قد تتطلب قرارت تنحرف في بعض الحاالت عن مبادئ إدارة وخالل ھذه العملية، ي.  المختلفة
في سياق االئتمان بالبنك العالقة بالعمالء ولتلبية مثل ھذه المتطلبات البد من إنشاء مستوى ضئيل وضروري من المرونة 

  .ورقابة مالئمة وكافية/باإلضافة إلى حماية
  

ن رصد االلتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر بالبنك وعن مراجعة كفاية إطار عمل لجنة التدقيق بالبنك مسئولة ع
تتم مساعدة لجنة التدقيق في أداء ھذه الوظائف بواسطة التدقيق . إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي يواجھھا البنك

ورية لرقابات وإجراءات إدارة المخاطر ويتم تقديم يقوم التدقيق الداخلي بأداء مراجعات دورية ومراجعات غير د. الداخلي
  .تقرير عن نتائجھا إلى لجنة التدقيق

  
  

  مخاطر االئتمان  ١د
  

مخاطر االئتمان ھي مخاطر الخسارة المالية التي يتعرض لھا البنك في حالة عجز العميل أو الطرف المقابل في األداة 
أو /و أصل القرضالمالية عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية وھي تمثل بصفة أساسية تخلف أي طرف مقابل عن سداد 

  .اد الدين أو شروط العقدالفوائد بما يتفق مع البرنامج الزمني لسد إلتزامات
  
  
  
  
  



  ع.ع.م.ش صحاربنك 
  القوائم المالية إيضاحات حول 

  )تابع( ٢٠١٣يونيو  ٣٠المنتھية في  فترةلل
  

 ٣٦من  ٣١صفحة 

  إدارة مخاطر االئتمان  ١- ١د
  

ولدى البنك رئيس . قام مجلس اإلدارة بتفويض لجنة إدارة المخاطرالتابعة له مسؤولية رصد مخاطر االئتمان وكافة أوجه المخاطر
  :يليوسيتم إدارة مخاطر اإلئتمان كما .  للجنة إدارة المخاطرويقرر مخاطر يرأس إدارة المخاطر 

  
  .إلنشاء المخاطر ليكون ضمن سياسة مخاطر البنك المعتمدة -ضمن التوجيھات التنظيمية -وضع حدود المخاطر  •
باإلضافة إلى محفظة إئتمان التجزئة " الشركات المنبثقة"و " الشركة"رقابة مستمرة لمخاطر اإلئتمان المنفصلة في محفظة  •

  .بعة لرئيس المخاطر لدرجات المحافظ وتتبع حركة الدرجاتمن خالل مجموعة مراجعة القروض المستقلة التا
 .قياس محفظة مخاطر اإلئتمان عبر تتبع عوامل مخاطر المحافظ مثل تركيز المخاطر التابع لقوانين المعايير المصرفية •
ز إحصائيات أفراد تظھر أسمائھم في قائمة البنك المركزي العماني تحت مرك/لن يعتد البنك بالعروض المقدمة من ھيئات •

بمبررات قوية وتخفيف  األفرادوبالرغم من ذلك يتم إعتماد القروض في حاالت خاصة في وحدة أعمال . اإلئتمان البنكي
 .األفرادإلى الجھات المفوض لھا وفقاً لسياسة قروض  تحويلھاالمخاطر لوضع إعتبار لمثل ھذه العروض، ويتم فيما بعد 

المختلفة الواردة في سياسة  األفرادلمرحلة اإلنشائية بضمان اإللتزام بعوامل منتجات في ا لألفراديتم إدارة اإلئتمان  •
سيتم .  المنتجات المعتمدة من لجنة إدارة المخاطر التابعة للمجلس بعد مراجعة المخاطر من قبل إدارة العالقة بالعمالء

 .ء لتقديم مالحظات حول المخاطر للسلطة المعتمدةمراجعة اإلئتمان فقط بإستثناء السياسة من قبل إدارة العالقة بالعمال
من " الشركات المنبثقة"وأعمال إقراض " مجموعة المؤسسات المالية"و" الشركة"يتم مراجة عروض اإلئتمان الفردية في  •

ا للسلطة مالحظاتھتقديم والتالية قبل إدارة العالقة بالعمالء التابعة لقسم إدارة المخاطربنموذج يتم عبره فحص المخاطر 
 :المعتمدة

o  تعرض األطراف ذات العالقة أو األطراف : مثل(مخاطر عدم اإللتزام بالتوجيھات التنظيمية والقوانين المعمول بھا
  ).ذات الصلة، المتطلبات الھامشية للقروض مقابل الحصص

o  بالعملالتي يمارس في المقترض عمله أو اآلفاق التي لھا صلة إيجابية وعالية  مجال العملمخاطر.  
o  مخاطر التدفق النقدي لالعمال(مخاطر أسلوب العمل المتبع(  
o  وعدم وجود فريق إدارة محترف إلخ التعاقبمخاطر الملكية أو غياب.  
o يعتمد أو يسيطر معدل المخاطر الكلية .  المخاطر المالية المشار إليھا في تحليل آخر ثالث قوائم مالية عند توفرھا

المدخالت المالية والكمية عن طريق محلل اإلئتمان على األعمال أو اإلدارة من قبل قسم إدارة بمدخالت كبيرة من 
  .المخاطر

o  سيتم تقديم تعليقات حول .  الجوھريةوالضمانات مخاطر الھيكلة الخاطئة لتسھيالت اإلئتمان، وعد كفاية التعھدات
  .للمخاطر التي تحتويھا وفقاً  لقروضلتسعير امخاطر التسعير من قبل المخاطر بعد وضع نموذج 

o  قروض من بنوك أخرى أو شراء  إمتالكأكبر في حين يتم  عمليات فحصمخاطر اإلختيار والتخفيف المعكوس عبر
  .أصول قرض من سوق ثانوي وخاصة حين يتم بيعھا بالخصم

o مخاطر عدم توفر سداد القروض المتوافقة مع تدفقات مالية محددة.  
  

تخضع العملية كذلك لموافقة معدالت مخاطر . ومراجعات التسھيالت إلى نفس إجراءات المراجعةتخضع عمليات التجديد  •
 . التي توصلت إليھا وحدات العمل المقترضين

ومع المصدر وسيولة ) بالنسبة للقروض والسلف(الحد من تركيز المخاطر مع أطراف مقابلة أو قطاعات جغرافية أو صناعية  •
 ).ألوراق المالية االستثماريةبالنسبة ل(السوق والبلد 

وضع واالحتفاظ بتقييم لتدرج المخاطر بالبنك بغرض تصنيف المخاطر وفقاً لدرجة مخاطر الخسارة المالية التي تتم مواجھتھا  •
 . لمخاطراوالتركيز على إدارة 

أكمله في مجال إدارة مخاطر تقديم المشورة واإلرشاد والمھارات التخصصية لوحدات العمل لنشر أفضل الممارسات في البنك ب •
 .االئتمان
  

ً من السياسات والممارسات لتخفيف مخاطر اإلئتمان يتبع البنك ممارسة تخفيف المخاطر لتحديد التدفقات النقدية .  يوظف البنك نطاقا
بعدھا يتم فحص ھذه التدفقات النقدية لتحديد اإلستدامة على مدار فترة تسھيالت .  للعمل على أنه المعاملة الرئيسية للسلفيات المقدمة

ولتغطية بعض المخاطر غير المتوقعة، والتي بسببھا تخف التدفقات .  وضع آلية مناسبة للحصول عليھا ضمن حساب العميلاإلئتمان و
يطبق البنك اإلرشادات الخاصة بمدى .  النقدية، يتم أخذ ضمانة على شكل أوراق مالية ملموسة إضافية مثل العقارات أو أسھم الملكية

  : فئات الضمانات األساسية للقروض والسلف ھي.  تخفيف مخاطر اإلئتمانالقدرة على قبول فئات محددة ل
  

 .الرھن على عقارات •
 .رھن على أصول الشركات مثل المقرات والمخزون والحسابات المستحقة القبض •
 .رھن على األدوات المالية مثل األوراق المالية للدين والملكية •

  
يتم تصنيف ھذه القروض والسلف إلى احد .  أكد من اإللتزام بشروط السداد المحددةتتم متابعة كافة قروض وسلف البنك بإنتظام للت

معيارية وخاصة وغير معيارية ومشكوك في تحصيلھا وخسارة كما حددته نظم وتوجيھات : أنواع تصنيفات المخاطر الخمس وھي
  .مع الدائرة المختصة بالنشاطوتظل مسئولية تحديد الحسابات ذات المشاكل وتصنيفھا . البنك المركزي الُعماني

 



  ع.ع.م.ش صحاربنك 
  القوائم المالية إيضاحات حول 

  )تابع( ٢٠١٣يونيو  ٣٠المنتھية في  فترةلل
  

 ٣٦من  ٣٢صفحة 

   مخاطر السيولة  ٢د
    

  أشھر ٣خالل 
  أشھر إلى ٤

  اً شھر ١٢
  ثالثةسنة إلى 
  سنوات

  ٣أكثر من 
  سنوات

  
  المجموع

لایر ُعماني   
  باآلالف

لایر ُعماني 
  باآلالف

لایر ُعماني 
  باآلالف

  لایر ُعماني
  باآلالف 

  لایر ُعماني
  باآلالف 

            ٢٠١٣يونيو  ٣٠
            األصول

  ١٠٦ ٥٦٦  ١٧ ٥٣٨  ٨ ٥٩٦  ٢٨ ٨٤٩  ٥١ ٥٨٣  النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية
مستحق من بنوك وإقراضات أخرى 

  ٢٦١ ٦٥١  -  -  ١٦٠ ٨٦٩  ١٠٠ ٧٨٢ بسوق النقد
  ١ ١٧٧ ٩٣٦  ٥٧٢ ٧٠٩  ١٨٧ ٣٣٤  ١٥٣ ٣٨٤  ٢٦٤ ٥١٠  القروض والسلف

  ١٦٤ ٨٢٣  ٧ ٢٥٦  ٢٢ ٦٠٤  ٧١  ١٣٤ ٨٩٢  أوراق ماليةاستثمارات 
  ٣٠ ٩٧٧  ١٩ ٠٩٠  ١٢٩  ٨٦١  ١٠ ٨٩٧  ممتلكات ومعدات وأصول أخرى 

  ٢ ٩٠٠  ٢ ٩٠٠          -          -          -  ممتلكات استثمارية
  ١ ٧٤٤ ٨٥٣  ٦١٩ ٤٩٣  ٢١٨ ٦٦٣  ٣٤٤ ٠٣٤  ٥٦٢ ٦٦٤  مجموع األصول 

            
            اإللتزامات وحقوق المساھمين

راضات أخرى تمستحق من بنوك وإق
  ٢٥٥ ٠٦٥  -  ١٩ ٢٤٧  ٣٨ ٠٠١  ١٩٧ ٨١٧ بسوق النقد
  ١ ٢٤٩ ٥١٦  ٢٨٩ ٩٨١  ١٤٥ ٧٥١  ٤٩٠ ٢٢٣  ٣٢٣ ٥٦١  ودائع العمالء 

  ٢٨ ٤٧٤  ٧ ٦٥٣  ٧٦٦  ٩ ٠٩٨  ١٠ ٩٥٧  التزامات أخرى 
  ٥٠ ٠٠٠  ٥٠ ٠٠٠  -  -  -  ثانوية قروض

  ٧ ١٥٠  ٤ ٧٦٧  ٢ ٣٨٣  -  -  سندات ملزمة التحويل
  ١٥٤ ٦٤٨  ١٥٤ ٦٤٨             -            -            -  أموال المساھمين

وق  ات وحق وع  االلتزام مجم
  ١ ٧٤٤ ٨٥٣  ٥٠٧ ٠٤٩  ١٦٨ ١٤٧  ٥٣٧ ٣٢٢  ٥٣٢ ٣٣٥  المساھمين

  
    

 أشھر ٣خالل 
  أشھر إلى ٤

  شھر ١٢
  ثالثةسنة إلى 
  سنوات

  ٣أكثر من 
  سنوات

  
  المجموع

لایر ُعماني  
  باآلالف

لایر ُعماني
  باآلالف

لایر ُعماني 
  باآلالف

  لایر ُعماني
  باآلالف 

  لایر ُعماني
  باآلالف 

            ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
            األصول

وك  دى البن دة ل د واألرص النق
  ١٢١ ٧٤٦  ١٦ ٧٦٤  ١٣ ٨٩٣  ٢٣ ٧٧٣  ٦٧ ٣١٦  المركزية

مستحق من بنوك وإقراضات أخرى 
  ٣٣٥ ٣٨٩  -  -  ٢١٥ ٢١٩  ١٢٠ ١٧٠ بسوق النقد

  ١ ١٤٦ ٠٢٣  ٥٧١ ١٥٩  ١٧٣ ٢٩٦  ١٤٢ ٩٨٦  ٢٥٨ ٥٨٢  القروض والسلف
  ١٥٢ ٦٨٦  ٧ ٥٦٥  ٢١ ٩٢٠  -  ١٢٣ ٢٠١  أوراق ماليةاستثمارات 

  ٢٨ ٤٢٢  ١٧ ١٦١  ١٣٨  ٢ ٨٩٢  ٨ ٢٣١  ممتلكات ومعدات وأصول أخرى 
  ٢ ٩٠٠  ٢ ٩٠٠         -         -         -  ممتلكات استثمارية
  ١ ٧٨٧ ١٦٦  ٦١٥ ٥٤٩  ٢٠٩ ٢٤٧  ٣٨٤ ٨٧٠  ٥٧٧ ٥٠٠  مجموع األصول 

            
            اإللتزامات وحقوق المساھمين

مستحق من بنوك وإقتراضات أخرى 
  ٢٢٤ ٠٤٨  -  -  ١٣ ٤٧٦  ٢١٠ ٥٧٢ بسوق النقد
  ١ ٣٣٧ ٤٠٠  ٢٩٧ ٣٢٦  ٢٥٣ ٩٦٩ ٥٨٩٤٣٤ ٥١٦٣٥١  ودائع العمالء 

  ٣٠ ٨٣٨  ٥ ٩٩٧  ١ ٩٤٥  ٥ ٨٢١  ١٧ ٠٧٥  التزامات أخرى 
  ٥٠ ٠٠٠  ٥٠ ٠٠٠  -  -  -  ثانوية قروض

  ١٤٤ ٨٨٠  ١٤٤ ٨٨٠             -            -            -  أموال المساھمين
وق  ات وحق وع  االلتزام مجم

  ١ ٧٨٧ ١٦٦  ٤٩٨ ٢٠٣  ٢٥٥ ٩١٤  ٤٥٣ ٨٨٦  ٥٧٩ ١٦٣  المساھمين



  ع.ع.م.ش صحاربنك 
  القوائم المالية إيضاحات حول 

  )تابع( ٢٠١٣يونيو  ٣٠المنتھية في  فترةلل
  

 ٣٦من  ٣٣صفحة 

  
  )تابع( إدارة المخاطر المالية  د
  
  غير المتاجرة لالمحافظ   - التعرض لمخاطر معدالت الفائدة   ٣د
  

  : على النحو التالي ٢٠١٣يونيو  ٣٠كان مركز حساسية سعر الفائدة استناداً إلى ترتيبات إعادة تسعير تعاقدية في 
  

  

  
معدل 
  أشھر ٣خالل   الفائدة 

 ١٢إلى  ٤من 
  اً شھر

ما يزيد عن 
  سنة واحدة

غير معرض 
لمخاطر أسعار 

  الفائدة
  

  المجموع

  
  الفعلي
%  

ي ُعمانلایر 
 باآلالف

ي ُعمانلایر 
 باآلالف

ي ُعمانلایر 
 باآلالف

ي ُعمانلایر 
 باآلالف

ي ُعمانلایر 
 باآلالف

              ٢٠١٣يونيو  ٣٠كما في 
              األصول

ك ونقدية وأرصدة لدى البن
  ١٠٦ ٥٦٦  ١٠٦ ٥٦٦  -  -  -  ٠٫٠١ ةالمركزي
وإقراضات  بنوك مستحق من

  ٢٦١ ٦٥١  ١٤٩  -  ١٦٠ ٨٦٩  ١٠٠ ٦٣٣  ٢٫٣٢   أخرى بسوق النقد
  ١ ١٧٧ ٩٣٦  )٣ ٨٤٠(  ٤٦٣ ٣٢٦  ٢٠٤ ٠٦٣  ٥١٤ ٣٨٧  ٥٫٤٧ قروض وسلف 

  ١٦٤ ٨٢٣  ١٣ ٣٧٩  ١١ ٤٨١  ٧١  ١٣٩ ٨٩٢  ١٫١٧ أوراق مالية استثمارات
  ١٢ ٧٧٧  ١٢ ٧٧٧  -  -  -   معدات وتركيباتممتلكات و

  ٢ ٩٠٠  ٢ ٩٠٠  -  -  -    ممتلكات استثمارية
  ١٨ ١٩٢  ١٨ ١٩٢            -             -              -    أصول أخرى

  ١ ٧٤٤ ٨٥٣  ١٥٠ ١٢٣  ٤٧٤ ٨٠٧  ٣٦٥ ٠١١  ٧٥٤ ٩١٢    مجموع األصول
              

االلتزامات وحقوق 
              المساھمين

 وإفتراضاتلبنوك  مستحق
  ٢٥٥ ٠٦٥  -  -  ٣٨ ٠٠٠  ٢١٧ ٠٦٥  ٠٫٧١ أخرى من سوق النقد

  ١ ٢٤٩ ٥١٦  ٥٣٢ ٢٨٢  ١٣٥ ٤٧٨  ٣٩٨ ٦٥٠  ١٨٣ ١٠٦  ١٫٨٦ ودائع العمالء
  ٢٨ ٤٧٤  ٢٨ ٤٧٤  -  -  -  - التزامات أخرى

  ٥٠ ٠٠٠  -  ٥٠ ٠٠٠  -  -  ٦٫٥٠  ديون ثانوية
  ٧ ١٥٠  ٧ ١٥٠  -  -  -  ٤٫٥٠  سندات ملزمة التحويل

  ١٥٤ ٦٤٨  ١٥٤ ٦٤٨             -             -               -   المساھمينحقوق 
مجموع االلتزامات وحقوق 

  المساھمين
  

١ ٧٤٤ ٨٥٣  ٧٢٢ ٥٥٤  ١٨٥ ٤٧٨  ٤٣٦ ٦٥٠  ٤٠٠ ١٧١  
              

                 -  )٥٧٢ ٤٣١(  ٢٨٩ ٣٢٩  )٧١ ٦٣٩(  ٣٥٤ ٧٤١    فجوة حساسية سعر الفائدة
              

الفجوة التراكمية لحساسية 
  سعر الفائدة

  
٥٧٢ ٤٣١  ٢٨٣ ١٠٢  ٣٥٤ ٧٤١  -                -                 

 



  ع.ع.م.ش صحاربنك 
  القوائم المالية إيضاحات حول 

  )تابع( ٢٠١٣يونيو  ٣٠المنتھية في  فترةلل
  

 ٣٦من  ٣٤صفحة 

  )تابع( إدارة المخاطر المالية  د
  
  

  )تابع(غير المتاجرة لالمحافظ   - التعرض لمخاطر معدالت الفائدة   ٣د
  

  

  
معدل 
  أشھر ٣خالل   الفائدة 

 ١٢إلى  ٤من 
  اً شھر

ما يزيد عن 
  سنة واحدة

غير معرض 
لمخاطر أسعار 

  الفائدة
  

  المجموع

  
  الفعلي

%  
لایر ُعماني
 باآلالف

لایر ُعماني
 باآلالف

لایر ُعماني 
 باآلالف

لایر ُعماني 
 باآلالف

لایر ُعماني 
 باآلالف

              ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 
              األصول

ك ونقدية وأرصدة لدى البن
  ١٢١ ٧٤٦  ١٢١ ٧٤٦  -  -  -  ٠٫٠١ ةالمركزي
وإقراضات  بنوك مستحق من

  ٣٣٥ ٣٨٩  -  -  ٢١٥ ٢١٩  ١٢٠ ١٧٠  ٢٫٨٧   أخرى بسوق النقد
  ١ ١٤٦ ٠٢٣  )١ ٩٠٨(  ٤٥٢ ٩٧٨  ٢٢٠ ٧٠٦  ٤٧٤ ٢٤٧  ٥٫٦٣ قروض وسلف 

  ١٥٢ ٦٨٦  ١٢ ٤٧٨  ٩ ٤٣٤  ٢ ٥٧٣  ١٢٨ ٢٠١  ١٫٧٢ أوراق مالية استثمارات
  ١٢ ١٨٧  ١٢ ١٨٧  -  -  -   معدات وتركيباتممتلكات و

  ٢ ٩٠٠  ٢ ٩٠٠  -  -  -    ممتلكات استثمارية
  ١٦ ٢٣٥  ١٦ ٢٣٥            -             -              -    أصول أخرى

  ١ ٧٨٧ ١٦٦  ١٦٣ ٦٣٨  ٤٦٢ ٤١٢  ٤٣٨ ٤٩٨  ٧٢٢ ٦١٨    مجموع األصول
              

االلتزامات وحقوق 
              المساھمين

 وإفتراضاتمستحق لبنوك 
  ٢٢٤ ٠٤٨  -  -  ١٣ ٤٧٦  ٢١٠ ٥٧٢  ١٫٤٩ أخرى من سوق النقد

  ١ ٣٣٧ ٤٠٠  ٥٠٩ ٦٠١  ٢٦٦ ١٠٣  ٣٣٥ ٩٧٥  ٢٢٥ ٧٢١  ١٫٩٤ ودائع العمالء
  ٣٠ ٨٣٨  ٣٠ ٨٣٨  -  -  -  - التزامات أخرى

  ٥٠ ٠٠٠  ٥٠ ٠٠٠  -  -  -  ٦٫٥  ديون ثانوية
  ١٤٤ ٨٨٠  ١٤٤ ٨٨٠             -             -               -   المساھمينحقوق 

مجموع االلتزامات وحقوق 
  المساھمين

  
١ ٧٨٧ ١٦٦  ٧٣٥ ٣١٩  ٢٦٦ ١٠٣  ٣٤٩ ٤٥١  ٤٣٦ ٢٩٣  

              
                 -  )٥٧١ ٦٨١(  ١٩٦ ٣٠٩  ٨٩ ٠٤٧  ٢٨٦ ٣٢٥    فجوة حساسية سعر الفائدة

              
الفجوة التراكمية لحساسية 

  سعر الفائدة
  

٥٧١ ٦٨١  ٣٧٥ ٣٧٢  ٢٨٦ ٣٢٥  -              -                
  
  
  
     



  ع.ع.م.ش صحاربنك 
  القوائم المالية إيضاحات حول 

  )تابع( ٢٠١٣يونيو  ٣٠المنتھية في  فترةلل
  

 ٣٦من  ٣٥صفحة 

  )تابع( إدارة المخاطر المالية  د
  
  التعرض لمخاطر العملة  ٤د
 

. العمالت األجنبيةمخاطر العمالت ھي المخاطر التي تنشأ من تقلب قيمة األداة المالية بسبب التغيرات في معدالت صرف 
يتم رصد المراكز على نحو يومي ويتم استخدام إستراتيجيات تغطية . بوضع حدود للمراكز حسب العملة مجلس اإلدارة قام

  :لدى البنك صافي التعرض التالي للمخاطر بالعمالت األجنبية. لضمان المحافظة على المراكز في إطار الحدود الموضوعة
 
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  

  التزامات  أصول
صافي 
  التزامات  أصول  األصول

صافي 
  األصول

ي ُعمانلایر   
 باآلالف

ي ُعمانلایر 
 باآلالف

ي ُعمانلایر 
 باآلالف

ي ُعمانلایر 
 باآلالف

ي ُعمانلایر 
 باآلالف

ي ُعمانلایر 
 باآلالف

              
  )٦ ١٥٨(  ٦٨١ ٣٥٩  ٦٧٥ ٢٠١  )١٢ ٠٨٤(  ٥٩٠ ٣٦٢  ٥٧٨ ٢٧٨ دوالر أمريكي
  ٣١٧  -  ٣١٧  ٣٣٣  -  ٣٣٣  لایر سعودي

  ٢١  ٣٣ ٤٢٧  ٣٣ ٤٤٨  -  ٢٤ ٢١١  ٢٤ ٢١١  يورو
  ٣ ٥٥٥  ١١ ٤٠٨  ١٤ ٩٦٣  ١٣ ٥٨٥  ١١ ٥١٧  ٢٥ ١٠١ درھم إماراتي
  ١٣  ١٩  ٣٢  ٦١  ٢٥  ٨٦  لایر قطري
  ٦  ٥  ١١  ١٦  ٧٧  ٩٢  دينار كويتي
  )٢٧(  ١٧ ٣٩١  ١٧ ٣٦٤  )١٤٥(  ٨ ١٨٤  ٨ ٠٣٩ ين ياباني

  )٧(  ١ ٧٦٤  ١ ٧٥٧  -  ١ ٣٦٤  ١ ٣٦٤ جنيه استرليني
  ٣٨  ١  ٣٩  ٧٣  ١٩  ٩٢  روبية ھندية

  -  -   -  ١٢  ٣ ٨٠٥  ٣ ٨١٧  روبية سيريالنكية
  -  -  -  )٤٢(  ١١ ٨٣٠  ١١ ٧٨٩  يوان صيني

  ١٢١  ٩٦  ٢١٧  ٤٨  ١٦٠  ٢٠٦  ىأخر
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ع.ع.م.ش صحاربنك 
  القوائم المالية إيضاحات حول 

  )تابع( ٢٠١٣يونيو  ٣٠المنتھية في  فترةلل
  

 ٣٦من  ٣٦صفحة 

 
 

  )تابع( إدارة المخاطر المالية  د
  
  إدارة رأس المال  ٥د

  
  :كفاية رأس المال كما يليالتسويات الدولية لتم حساب معدل رأس المال المخاطر طبقاً إلرشادات بنك 

  
 يونيو ٣٠  

٢٠١٣  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٢  
ي ُعمانلایر   

  باآلالف
لایر ُعماني 
  باآلالف

      ١رأس المال الفئة 
  ١٠٠ ٠٠٠  ١١٠ ٠٠٠  أسھم عادية

  ٨ ٠٠٦  ٨ ١٤٠  احتياطي قانوني
  ٤١٣  ٤١٣  احتياطي عام

  ٤ ١٦٧  ٤ ١٦٧  ارباح قروض ثانوية
  ٣٣ ١٤٥  ٣٤ ٠٩٩  المحتجزةاألرباح 

  )١ ٤٥٧(  )٢ ٤٨٦(  خسائر القيمة العادلة
    )٤٥(    )١٩٤(  مؤجلةأصول ضريبة 

  ١٤٤ ٢٢٩  ١٥٤ ١٣٩  المجموع
      

      ٢رأس المال الفئة 
  ١٤ ٩١٠  ١٥ ٦٥٣  مخصص انخفاض في القيمة على أساس المحفظة

  ٢٧٣  ١٣٩  القيمة العادلةأرباح 
  ٤٥ ٨٣٣  ٤٥ ٨٣٣  ديون ثانوية

    -  ٧ ١٥٠  سندات ملزمة التحويل
  ٦١ ٠١٦  ٦٨ ٧٧٥  المجموع

      
  ٢٠٥ ٢٤٥  ٢٢٢ ٩١٤  مجموع رأس المال النظامي

      
      المخاطرباألصول المرجحة 

  ١ ٤١٤ ٢٨٢  ١ ٤٧٣ ٦٠٦  العمليات المصرفية لإلفراد والشركات ومخاطر السوق
    ٧٨ ٤٨٢  ٧٨ ٥٠١  التشغيلمخاطر 

  ١ ٤٩٢ ٧٦٤  ١ ٥٥٢ ١٠٧  مجموع األصول المرجحة بالمخاطر
      معدل كفاية رأس المال

الي  ن إجم ة م بة مئوي ه كنس ر عن امي معب ال النظ وع رأس الم مجم
  %١٣٫٧٥  %٣٦٫١٤  األصول المرجحة بالمخاطر

معبر عنه كنسبة مئوية من إجمالي األصول  ١مجموع رأسمال الفئة 
  %٩٫٦٦  %٩٣٫٩  المرجحة بالمخاطر

  
  
  

  .يُعمانالمطبقة بالبنك المركزي ال ٢يتم احتساب معدل كفاية رأس المال وفقاً لمعايير معاھدة بازل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ع.ع.م.ش صحاربنك 
  القوائم المالية إيضاحات حول 

  )تابع( ٢٠١٣يونيو  ٣٠المنتھية في  فترةلل
  

 ٣٦من  ٣٧صفحة 

  
  المعلومات القطاعية   ٦د
  

قطاعات خمسة ألغراض إدارية، ينضم البنك في  .تم عرض المعلومات القطاعية فيما يتعلق بالقطاعات التشغيلية للبنك
  :تشغيلية وفقاً للمنتجات والخدمات  كالتالي

  

الودائع المصرفية بما في ذلك الحسابات الجارية القروض و تشمل الخدمات المصرفية للشركات متضمنة •
 .والودائع ألجل وغيرھا بالنسبة للعمالء من الشركات والمؤسسات والتمويل التجاري

  

ودائع العمالء والقروض االستھالكية والسحب على المكشوف وبطاقات مل الخدمات المصرفية لألفراد تش •
 .االئتمان وتسھيالت تحويل األموال

  

اإلستثمارات ومجموعات اإلستثمار المالي والخزينة وتشمل أنشطة اإلستثمار البنكي متضمناً العقارات  •
 .أنشطة الخزينةاإلستثمارية والبنوك اإلستثمارية والشركة الدولية والعمالء المؤسسيون و

  

شمل مجموع الموارد المعتبرة لتحويل التسعير وتمتص تكلفة خسارة االنخفاض على أساس يو المبنى الئيسي   •
 .المحفظة ومصروف ضريبة الدخل

  
المطلقة وايضا ات جارية وحسابات االستثمارالحسابات الالصيرفة االسالمية وتشمل نشاطات التمويل االسالمي و •

 .الشريعةحسب مبادىء خدمات ومنتجات للشركات واالشخاص 
  

يراقب الرئيس التنفيذي نتائج التشغيل من وحدات أعمالھا بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص  
لدخل على أساس البنك وال تدار ضرائب ا. يتم تقييم  قطاع األداء على أساس ربح أو خسارة التشغيل. الموارد وتقييم األداء

 .تخصص لقطاعات التشغيل
  

تسجل إيرادات الفوائد كصافي ألن الرئيس التنفيذي في المقام األول يعتمد على صافي إيرادات الفوائد كقياس األداء وليس 
 . على إجمالي  الدخل والمصروفات

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

٪ أو أكثر من اجمالي ايرادات البنك في عام ١٠ال توجد ايرادات من المعامالت مع عميل خارجي واحد أو المقابل بلغت 
  .٢٠١٢أو  ٢٠١٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ع.ع.م.ش صحاربنك 
  القوائم المالية إيضاحات حول 

  )تابع( ٢٠١٣يونيو  ٣٠المنتھية في  فترةلل
  

 ٣٦من  ٣٨صفحة 

  )تابع(المعلومات القطاعية   ٦د
  

  ٢٠١٣يونيو  ٣٠
 

  الخدمات
  المصرفية
 لألفراد

الخدمات 
المصرفية 
 للشركات

 إستثمارات
ومجموعات 

المالية   اإلستثمار
 والخزينة

  
المبنى 
 الرئيسي

الصيرفة 
  االسالمية

  
 المجموع

لایر ُعماني  
 باآلالف

لایر ُعماني 
 باآلالف

لایر ُعماني 
 باآلالف

لایر ُعماني 
 باآلالف

لایر ُعماني 
 باآلالف

لایر ُعماني 
 باآلالف

 ٢١ ٠٢٦ - )٢ ٨٠٧( ٥ ٨٤٢  ٨ ٥٥١ ٩ ٤٤٠  الفوائدصافي ايرادات 
  ٩  ٩  -  -  -  -  الصيرفة االسالميةي ايرادات صاف

  ٦ ٧٦١  ١  )٨(  ٢ ٦١٥  ٢ ٨٧٤  ١ ٢٧٩  إيرادات تشغيل أخرى
  ٢٧ ٧٩٦  ١٠  )٢ ٨١٥( ٨ ٤٥٧  ١١ ٤٢٥  ١٠ ٧١٩  إيرادات التشغيل

 )١٣ ١٤٩(  )٢٢٢(  -  )١ ٤٨٩(  )١ ٨٢٦(  )٩ ٦١٣( مصروفات التشغيل
  ١٤ ٦٤٧ )٢١٢( )٢ ٨١٥( ٦ ٩٦٩ ٩ ٥٩٩ ١ ١٠٦ التشغيل) خسارة/(ربح

ى اساس مخصص  ة عل انخفاض قيم
 )٧٤٤( )٤٤( )٧٠٠( - - - المحفظة

  )٥٧٢(   -   -   -       )٣٣٠(  )٢٤٢(  لإلنخفاض في القيمة مخصص محدد
  ١٣ ٣٣١ )٢٥٦( )٣ ٥١٥( ٦ ٩٦٩  ٩ ٢٦٩ ٨٦٤ الربح قبل الضرائب
  )١ ٣٧٧(  - )١ ٣٧٧(  -           -  - الدخل مصروفات ضريبة

ح افي رب ارة/ (ص ن ) خس اع ع القط
  ١١ ٩٥٤  )٢٥٦(  )٤ ٨٩٢(  ٦ ٩٦٩ ٩ ٢٦٩ ٨٦٤ العام

 ١ ٧٤٤ ٨٥٣ ١٩ ٣٨٤ ١٤٧ ٧٣٠ ٤٨٩ ٨٥٥ ٧٠٧ ١٥٤ ٣٨٠ ٧٣٠ أصول القطاع
 ١ ٥٩٠ ٢٠٥ ٩ ٥٠٦ ٨٥ ٦٦٨٢٣٣٢٠٥٩٨٧٢٠٩٢٧٤٦١٧وحقوق المساھمين التزامات القطاع

  ١٥٤ ٦٤٨  ٩ ٨٧٨  ١٤٤ ٧٧٠    -    -    -  حقوق المساھمين للقطاع
       

  
  
  

  ٢٠١٢يونيو  ٣٠
لایر ُعماني  

 باآلالف
لایر ُعماني 
 باآلالف

لایر ُعماني 
 باآلالف

لایر ُعماني 
 باآلالف

لایر ُعماني 
 باآلالف

لایر ُعماني 
 باآلالف

 ٢٠ ٠٠٩ - )٣ ٣٨٥( ٥ ٧٨٠  ٩ ٢٨٦ ٨ ٣٢٨  صافي ايرادات الفوائد
  -  -  - - - - الصيرفة االسالميةي ايرادات صاف

   ٥ ٤٢٠   -   -   ٦٢٦   ١ ٩٢١   ٢ ٤٨٩  إيرادات تشغيل أخرى
  ٥ ٤٢٠  -  )٣ ٠٠١( ٦ ٤٠٦  ١١ ٢٠٧  ١٠ ٨١٧  إيرادات التشغيل

 )١٢ ٠٢٥(   -   - )١ ١٦٧(    )١ ٨٢٣(   )٩ ٠٣٥( مصروفات التشغيل
  ١٣ ٤٠٤ - )٣ ٠٠١( ٥ ٢٣٩ ٩ ٣٨٤ ١ ٧٨٢ التشغيل) خسارة/(ربح

  )١٧(  -  -  )١٧(  -  -  ثارتانخفاض قيمة اإلست
ى اساس مخصص  ة عل انخفاض قيم
 )٩٢٥( - )٩٢٥( - - - المحفظة

   )٧٥٦(    -    -   )١٧٣(    ٢٠    )٦٠٢(  لإلنخفاض في القيمة مخصص محدد
  ١١ ٧٠٧ - )٣ ٩٢٦( ٥ ٠٤٩  ٩ ٤٠٤ ١ ١٨٠ الربح قبل الضرائب

   )١ ٣٤٦(   -   )١ ٣٤٦(   -   -   - مصروفات ضريبة الدخل
ح افي رب ارة/ (ص ن ) خس اع ع القط

   ١٠ ٣٦١   -   )٥ ٢٧٢(   ٥ ٠٤٩   ٩ ٤٠٤   ١ ١٨٠ العام
 ١ ٧١٠ ٦٢١ - ١٦١ ٩٢٢ ٤٧٥ ٣٢٨ ٦٩٩ ٦٦٣ ٣٧٣ ٧٠٨ أصول القطاع

 ١ ٥٧٩ ٠٧٨   - ٢١٣ ٧٥٠ ٢٠٨ ٥٧٢ ١ ٠٧٩ ٤٦٩ ٢٠٨ ٨٣٠ التزامات القطاع
  ١٣١ ٥٤٣    -  ١٣١ ٥٤٣    -    -   -  حقوق المساھمين للقطاع

       
  


