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	�� ا�دارة ����  
  

�ر ���� ا����ي �����ا� ����� �� أ�
 أن �������� ��� � � د��"��  ٣١ �� ا�"��!

٢٠١١.  

()�1(0�زات -�� � م٢٠١١ +�� آ� :�9) ا�5�م، 6�7�ديا1 ا�56� �5 4. ا����ة �
> �� ا�� ;���;= �;> ��@��، ا�?"�� ا���"Aا� �ا���"�� B;?ا� CDة و�7 9" ) ه��G� 

� ��H �ّ��5Gو� �� �ّ "9 J���6�7�دّ�� وا���"� ا��Kا � �  .� �Lد ا�"��ا
�+�N ا�� ;�� ا6�7�د وا�Mو�7 "= M��� �ّO �Pت ر���� ��!�ه� ا��� ا����5ة ا��

6�7�دا1 �"��� ا�� ;�� ا-�G ) آ"�. ا�5Qآ�ى أ�D��5� واSر��5ن ا��ا-�ة � � ��Hا�� 
�1(0�زات@�� G� ���D � ،ا�"0��دة =�) =") ا���  ا����5ة 6�-T ا��:�ة ا��� ��L0ا� 

7���س ا�� ;�ن �� �5+ G- �V5"ا�VC�"� و�N، MQG اW ور9���+� N��LO ا�+ 
  . واKزده�ر ا����م @��ة @�ا� � ا�� ;�� +���"�

()�Yًة +�ً� م٢٠١١ +�� و���آ"@ �������ر ��� إ�4 ��� �Qل. أ�L?� CDه �ا��� M"أآ 
�ت @� +��ات <"^ ا�� ;�� �� (�[ة -�ثاS ا������ ا�5" O� H"�ح آّ N لوY� Kا ا��

> وا+��5اد��� � ��� +��ّ�� ا�̀��
 "�ا-Mا� �; �. ا�"����M �� �أآ� ("ّ� ��ّ�� ="ّ�� ا�"
�ظ @� ا����G��ت 9 4 ا� "9 ،����@ J�ر ��� -�> -�� �-�� أر���� (b � ٤٩٧ ,

 .٢٠١٠ +�� <Lل 9"�(� ر��ل @ �ن ١٠, ٢٢٠ �ـ @��ر(� 9"�(�، ر��ل @ �ن١٤

5�دل "�� ا�5�م، �!Dا ا�"�j� �� %٨  ����� (���� أر��ح =�ز�
 ا1دارة @0 ^ أ��7ح و�7�  
�ن"k   .ا��ا-� � �!� ��ت�

7"�N آ"� أو�4 @0 ^ ا1دارة  �"� N�ه"�"� � Q�Sار -> ا��lل  �١٠��ن ر� @
�!j�
 إ(�@Y"ا� �@L+1ة اD���(� 1+�?�ا@!� آ�أ+"�ل � �"9.  

  االقتصاد
M��+� =��ا� ا�"YاوO� �� ا�� ;�� +� ��دة ،�صا��Yق �� وا��G)1ا��"ّ� ���9 ا 

6�7�ديKا ،�)��، ا���� و=;��� ا�5ُ"ّ��> ا����
 ا�"��:�  اSه�اف و=G���ا��� =�5د �
  .���Oة M"9 ��ص < > �� ا�"�"Aّ � 9 4 ا�"�اH� ا�5"�(� و
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�ت ا��"ّ� (?� ا���NOّ هDا� �Aأآ �Yا(� �� و��-@ ��+ ٢٠١٢ J�دة ّ)=" -�Yا� �� 
���"Oت إ��Gا�� �ا�� أي٪  ٢٣ �������ر ١٠ � ا�"Yا(� �[ر7�م @��ر(� 9"�(�، ر��ل @ 

� �Sم ا��دٍة أو( ٢٠١١ �5�Y� ����� ٪  ٨, ٧�ر(��@ �Yا("�� � b) ا��� ا�"5ّ��� �
�!�"�ر ٩, ٢ 7  ).٢٠١١ +�� <Lل 9"�(� ر��ل @ 

� ا���� 9� ا��1ادات -6 � =� u أن ا�"��7ّ
 و@����ر ٨, ٨ ا�" أي 9"�(�، ر��ل @ 
�ر(� ٪٢٠, ٨ ز��دة ������@ 
9��jات @ �� ا�"Yا( �Sا �وا��� ٢٠١١ ��� (b �  

�ر ٧, ٢٨�درات @� @�!� ا�Y0ء اSآ�� و+��ن. 9"�(� ر��ل @ � BGم ا��� وا�Dي ا�?
�= 
� و�!�� دوKرا  ٧٥ ��"� ا��ا-� � ��@M ا�"��Gض ا���5 و�> @Yا( أ@���

 
� دوKرا ٥٨@��ر(� @M =� إ-����N أ@���@�� � �� �Yا(@ ٢٠١١.  

� ��Vا�"� و@�Qأن أ� ��= �;b= Y05ا� 
�(� ر��ل � �ن ١, ٢ �� u ا�Dي ا�"��7ّ"9 �@ 
yjا����ات ��ا ،����  .ا�"�=5G� ا��BG أ+5�ر 9��jات LQ� �9 ا��

0�ح إ�4 =!�ف  ٢٠١٢  +�� @Yا(� أن إ�4 ا1:�رة ا�"!ّ� و@�) �@���� �� ا���= 
�، M"9 ��ص�Hا�" � J- ����أ�}  ٣٦  (�� إ(��ء +�� M"9 ة���O ��+ ٢٠١٢، 

����1���أ�}  ٩٤ -�ا�� إ�4 ��� M"9 ة���O �ّ= �=���ه �٢٠١١ +�.  

�ق @�از(� و�
 =ّ� �7وG)1ا �@����@�� ا�?"�� ا�?;� <Lل ا�A٢٠١٥ – ٢٠١١( ا�( 
�"�ر  ٥٤ =�Gق ��� وه� 9"�(�، ر��ل @ @ MA"� دة� 9� ا�"�j� �� ٢٦, ٤ ����� ز�

� ا�"�از(� �Sر   ٤٢, ٧  �ـ ا�"�ّ�رة ا��(� ر��ل @ "9.  

�ّ��ق و+G)إ ��ر ١١ @� ���رب @� ا�"�از(� هCD @0"�ع @� 9"�(� ر��ل @ ;b�� 
� ا����@� ا��Yا@�ت"� ا�M"5 ��ص �? > ��5 > ����ت و=����@ ،�� إ�4 إ���� ا�"5

9� ا��9��� و��ا@� ا��را+�، وا�"�� ،ا���ا@� ا���"��� اS<�ى�"�OKا.  

9�ت ا�"�5ّ �� ا�"?66�ت =��Y أن ا�ُ"���V و@��;���6�7�د�� �Kا ،��jا�� ،�-���� آ
،�9�� وا�Yرا9�، وا��6��ك، و"+Sوذ�� ا ��ّ"= 
�ت @0
 ا����@� إ+��ا=���� � 
6�7�ديKا. ���� �� ("ّ�ا ��7
ُ� آ""Oإ �=�٦ ����  ا�"� � ا��  �� �j�� ا�"���+ 
@ 

5�ر+Sا ،����5�ر @
 ا�"�j� �� ٥ و ا�+Sا ����Aا�.  
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MA"ا�!�ف و�� ��j@� ا�� �ا�?; ��@�� ا�?"�Aا-��اء ا� �?Qع وه�  -  ا����ا�"� 
�AآSا �-�����@� ا� � �)�N ا��;�ة ��� أن 9 4 – ا�5" 9 Cء� ا���ود �"� وإ��

J   .ا�"�����-)b � @�5ل �(��   

  

�?ّQم ا��� � 0!�د (�0� وذ�� ،٢٠١١ ا�"��57� ����ا�����  �"� وه�% ٤ <Lل ا�5
��O����@� ا�� � �� yG?= T�) �?Qا��.  

 
� ، ٢٠١١+�� <Lل ا�0� اSداء @ ��ظ و���M ا�� ;�� �� ا��0�ر�� ا����ك وا� ) آ"

J- (��- T+��ة @�ّO �� 
"O تK�� ا�"0�jت ا��� "5 � �
. ا�"��6G=وار 
���"Oل إ���ر   ١٧, ٩٣٤  �5�دل @� أي ا�"�j� �� ١٤, ٤ ����� ا��0�ر�� ا����ك ا @ 

�(� ر��ل"٢٠١١ (��"�� ٣٠   -�4 9، M���ر ١٥, ٦٧٩ @��(� ر��ل @ "9  ^G) لL>
  . ٢٠١٠ +�� ا���Gة @�

 ا�6�در =����ه� �� @�د�Y وآ��� أآ�ت ا�5"�(�، ا�"���6 ا��;�ع ا+���ار 9 4 و=[آ�ا
�م ا+���ار 9 4 م٢٠١١ +�� (��"�� :!� ��Vا�"���6 ا�� �� �أ��4 و���. ا�� ;� 

� 9 4 ا��Qء ا������@ 
�ّ"�= N� ا����ك �)�� و@6�در @���ّ�ة، ر+" �  @� ا�5" ��"= 
،�� �� و@6�در ��9 ،��� �57)= آ"�. ا�"��A5ة ا���وض @� @�?QG� و@�����ت � �
Yد��@ �Qأ� �-�� أر�)��ع @� �����P @����� � ���ك ا�5"G=ار {���= Mbا���. 

  

  ٢٠١١ لسنة للبنك املايل الوضع حول عامة نظرة
��ر ��� أن (5 � أن ���5(��� ا���� هL> CDل -�> -�� أر�����ن ١٤, ٤٩٧  �ـ   @ 

� اSر��ح 9� ا�"�� �� ٤١, ٨ �7ره� ز��دة ����� أي 9"�(� ر��ل��� � ��� ا�6�� ا�"

�( ر��ل @ �ن ١٠, ٢٢٠ � b) وا���"9�.  (b ح و��� اSر� bا��� CD!� �٠٠٧ ا��� ,

�(� ر��ل @ �ن ٢٠"9 M�� ����� أي ،٢٠١٠ +�� 9"�(� ر��ل @ �ن ١٥, ٦٤٥ @�
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��� (��� وار=5G). ا�"�� �� ٢٧, ٩ �7ره� ز��دة���jة إ��ادات G١٣, ٦ إ�4 ا� �� �ا�"� 

�"�(� ر��ل @ �ن ٣٤, ٧٥٧ ��"9 M���(� ر��ل @ �ن  ٣٠, ٥٩٥ @�"9 �٢٠١٠ +� .

�M ا��ادات ار=5G) آ"bا��� �ن ٤٣, ١٨٦ إ�4 م٢٠١١ +���(� ر��ل @ "9   

M���دة ،٢٠١٠ +�� �� 9"�(� ر��ل @ �ن ٣٥, ٢٣١ @��Y� �. ا�"�� �� ٢٢, ٦٠ �7ره

� ا��<M  94 ا��� G� (��� و+0 )ً��G?)ا J- (b � ٥٣, ٦٧ �� �ل ا�"�L> ��+ 

  . ٢٠١٠ +�� ا�"�� �� ٥٥, ٦ @���M م٢٠١١

�J أ<�ى، @0�Kت �� آ��ة @��+T ا���� -�> آ"- 5G=أر( ����  N�VG�@

�١, ���٠٢٠�رب ا���� <Lل ا�"�� ��  ١٢, ٩ ����� ا�71ا� �(� ر��ل �ر@ "9 

�(� ر��ل @ �ن ٩٠٣ �ـ @��ر(�"9 ���
 وار=5G). ا������ ا���� (!jودا �j��Yا� �٢ ���� ,

�ن ٩٩٩ �ـ @��ر(� 9"�(� ر��ل @ �ن ١, ١٧١ ��� u ٢٠١١ +�� <Lل ا�"�� �� ١٧ @ 

�(� ر��ل"9 �� �٢٠١٠ +� .(b � �6- ن @� ا�����"�jع ا� �� ٨, ٤١  ا�?�ص ا��;

� �� م،٢٠١٠د��"�� ��   ٨, �٨٣ـ @��ر(� م٢٠١١ (��"�� �� ا�"��- (b � �6- 


 @� ا����jع ودا�, ٦٢ �ـ @��ر(� ٢٠١١ (��"�� �� ا�"�� �� ٦, ٧٣ (��� ا�?�ص ا��;

  .م٢٠١٠ د��"�� ا�"���� �� ٦

��� ()�� ا�����j آ�� ا�"�Dو�� 0!�د � (�0� م،٢٠١١ +�� <Lل ا���� -��!� ا��� ا0�1
� �� ا1دارة M�7 @� وا�"��اG��ت 9 4 @��� وا�"�-� ا���� �� =���) ا��� ا��0

،����
 9 4 ا���آY إ�4 إ���� ا��"O T)ا��0ا � bا��� ��� � .  

�" � ا�0!�د هCD وا+��" )� ���ّ�@ �����ل ا�� � ا��0دة ��S ،ا���� Y�Y5=و �j� ا�5
��ل، 9 4Sا yG?=ت و��G) Mbا���.  
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�  9 4 و=[آ�ا!��k �� ت�+��ر ��� +�� �0�) ا��"�، وإ+��ا=�@ ����� وآ� 
��ر ��� � ��6} ا��و���٢٠١١ 9�م ��  {�6=  BBB+  ى�" � M��;ا� .  

  

^ ا0�1��� ا���6} هDا� Kإ ��ز  �"��(� ا��9ا��@Kري ا� ا���� -6� و("� � ��� ا��0
� @�:�ا 5�ُّ� آ"�.   ا�� ;�� +�ق ����  � ��وض �Oا ا�"�?QG� ا����� 9 4 إ�0

� و(��� ا�"��A5ة،;bة ا���� ا�0ّ!� .  

N)أ ���ل �Oدة 9 4 د�M آ"Sوا1دارة ا �"�� ذ��، @� واSهّ�. ا���� ا�9"�ه� ا��� ا�

 ا��� ا���ّ�� ا��Aّ� 9 4 ��ّآ� ا���6} �lّن�"�� ��ع �� ز��N�j ��ى ا���� �!;7 �jY0ا�� 

��ء ���O إ(0�ز وه� ا���آ�ت، �7وض و ا�"��6�Aّ��� ������� ��+�"� � <"^ 9"�ه
  .��B +��ات

  

    املستقبلية اخلطط

�ر �����> @ �Yم ��B�� �@ J و�^ ،٢٠١٢ +�� <Lل �7ّي ("� ��- 6 -�0-�N 
� و��� ا���ق ��Qل @� أ�L> C�� و@��0�ت <�@�ت =����7��9ة �?�@� @��9�ّ� @ 

NjL"9 �@�  .ا�"��

� اSه�اف و@��jا�� CD!� �ت ا���� =���� ه� ا����@�? � �� ا�"��6@L+1ا .
<��
 ا���� :�ع ا�!�ف، هDا و����� �V) �Hاءات وأ�Oوإ M =���� �� ا���ء ���!
� ا����5� أ-��م @
 =��ا�> و<�@�ت @��0�ت@L+1ا.  

 ا��ا+
 �Lه�"�م (�Vا ا���:�، ا�"���6 ا�"0�ل هDا �� ا�"����� =��� أن ا�"��7
 و@�
� ا�"��6� ا�?�@�ت @0�ل �� ا��;�ق@L+1ا��� ا ��، ا��0�ر�� ا����ك أ��=! �  ا�"

�ر ��� و����� �7��9� ���ن أن 9 4 ا�Y5م 9K ��jا �� رDل ه�  .ا�"0
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�
 و="�@ Cد�!O 
+��� ��:N9و�� �ل ��ء ���آ إ�4 <�@�=N وإ�6O، أر�ا�� ;� B;?� 
�ر ����� ��G� ة ��وع���O 
� ا���� و=�+�� +�� <Lل ا��� ا��6ف Y!OSة ا��

�ر هDا و��5  .٢٠١٢"A�+Kة اY� رآ+�0� �� أ+�=T����� N ا���� إ+��ا=@�> N�j��Y� .  

�ت ا���� 7ّ�م ،٢٠١١ +�� �?Lل���ر، ��� ����� وه�ّ@� ���9ة إ��� J ا����ح =� -
� �� ا����"� �� ���O ��ع)�� ،����ر ���� ��ع أول وه� ا�"�� �� �V���@ 

  .ا����"�

T�9ح ذ�� وأ� ا���
 <Lل وا�?���رة وا�5�@�ات، روي، �� ���Oة ��وع kLk� ا���
J��A@� ا� �وذ�� م،٢٠١١ +� Y�Y5�� 9 4 ا���� �7رة �@�> ���j� أو أ��اد آ�(�ا +�اًء ز�

  .:�آ�ت

 وذ�� (ATM) � ��� ا��� ا��6ف أY!Oة <�@� =;��� =ّ� ا���+
، هDا @
 و�����ازي
�ت ا��6ف ا��� ا�"��ا�Oة ����� ��وع  ا����ي ا��1اع =�!Lت إ���� <Lل @���آ"�

�ر ���� أ��� ٢٠١١ د��"�� (!��� @� وا��9�را  .ا������ ���: {�]�= �@  ٢٥ �9�� 
�ز  ٤٤و!O ف�� ���.  

� وآ"�+���H، و�و���@ 
Q= �� �9�ت @?� } :!�=!� ا��� ا��;�رات ا��9�ره�;7 
�ر ��� =��4 ،٢٠١١ 9�م �� ا�� ;�����درة �@ ،�@����C ا�bت @� آ� ا��;�ع @�ّ+�
} ا�?�ص���� ��Y"ا� �@ �)�  .ا�5"

�0�درات �5ّ�ة و(��@ {��= ،Tو=�ر� 
 ٥٤٩ ا���� ��ى أ��� د��"�� :!� (!��� و@
�G��@ (b و� ���) �� ا��5"!  .ا�"�� �� ٩٠, ٧١ �

�(T إ�4O ،ب ذ���� ا���� ا+�0��0�l� 4ات @� 9ََ�ٍد إ��bت ا������� ا��� وا��!��+ 
� ا�"�5ّ� ا�� ;�ت"� < 5�� { �?"� �"V)Sا �ا1دار� ��ّ��ت ا�?:�5"��� ،���9� ا���
��هPو �@ �"V)Sا. 

K �: �� أن CDات ه�bه� ا�����+ �� �9� ا���"�"�OKا �د��6�7Kوا J��� وا��
�ر و���. � �Lد ا�"��"��� �"ّA�ُ ت�!Oا��� �"�� .ا��6د هDا �� ا�� ;�ن ��L0� ا�
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  الشركات حوكمة

�زC ا���آ�ت -�آ"� 9� :�@�9l� ����= Mاد ا���� 7�مOا�"�7> أ �Oر� وه� � ��� ا�?
�"ّQ@ �� م ا����ي ا��������ت 9 4 ���ء ا������ هDا إ�9اد =� و�7. م٢٠١١ �5!Oا��� 

 ا�5�@� ا�!�� M�7 @� ا�6�در ا���آ�ت -�آ"� 7�(�ن و�"�TO ،ا��6د هDا �� ا�6�درة
 �[�Y� � MQم +�ف ا���� أن  اSول ا����ي ا������ هDا �� أآ�(� و���. ا�"�ل ���ق

^+Sا �ا�"��5 �� �ت -�آ"�6�ح و=��� ا���آ�Kا �ء�� هDا ا-��@�� و���. وا�"�
��� ا�5�م <Lل اY��Kام� ا���� أ�Oى آ"�. ا���د@� ا�9Sام �� ا��!� (G^ و+��ا�M ، ا�

�Qأ� �5Oا�@ ����+ ���5G� م�V) ا���� ���7� � � .ا��ا< 

 

   للبنك االجتماعية املسؤولية
Y�ر ��� ="ّ�� N=�H���� N=درا�9� اS(�;� د�9 إ�4 =�@� ا��� و@��"�OKوذ��. ا �@ 

9�، ا�6ّ � ذات اS(�;� �"?� } ا��ا9"� @��درا=L> Nل�"�OKا ،�� وا��5 �، وا�6
،{�0�C ا��!� �!Dا @ �Yم وا���� وا���= 
  .ا�"�0"

�ت �� و@���5Gم ا��� ا����ى ا����A� ��9 ?���ا� م،٢٠١١ 9�م �� ��9"!� ا���� 7Aا� 
�ن @�O�!@ ،B��@ ع�"�OKوا �"�ن >،�ا�;� L� � 4 9@� اSول ا������ ا71 O�!@و 

��L� �-��دت آ"� .ا��G�+ا �Qت @� ا����5 أ���، ا�"�+�"�، وا���ادي ا��5 �� ا���
�ت ا�?���، وا�"�+��ت!Oا@��اد 9 4 أ<�ى و �ا���. 

  

  ووفاء التزام

� ا1دارة، �"0 ^ ا���� �M�Y0 أ=��م ا�?��م، و��
 و ،وا1دارة ا�5 "O�G�� ا�"�"� 

C��D� �@ د�!O �9�"O �@Vة��� M50� CDه �ا�"�+� ��Gا" ا�Y"�@ ����" �"6� �� NOو 

�����ه� ا����� ا�"�Pت @� و����� �� @����ن و(�� .ا���-� إ�4 آ�� -� إ�4 هDا (0



 

 


	ر ش م ع ع ���  �            
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� و��ه"�@ ���j��ر ��� 9�j � إ�4 ا�"��"� ز��� ،وا� Y�= ��Dا�� أ�9اده� آM ��م 

� �� �D �ّ5=ُ �!��k� وا��=��رة <�@�@ ��"! =ُ � � . ا��"ّ� درب �"�ا

��� و9 Qأن أ� �"ّA) دة� ا�5�ّ@� وا�!�� ا�5"�(� ا�"�آYي ا���� @� ��Mّ ا�"�"Yة ا��

��ل وا��9Kاف  .9ُ"�ن + ;�� �� ا�"���6 � �;�ع ا�"�ل ���ق�@ �Qإ�4 أ�  �@��- 

�-�Q- Tة� ��L0ن ا��7���س ا�� ; �� �5+  �V5"ا� - NVG- Wا C� 9 4 ور9

N�+�+ �"���� وإ(��ء ��"�اH�،ا1ه�"�م � -�ل =�"��ر ا��� ا�� �"jL@ ،ل�"9�� 

�ر ��� @ّ��) وا����� 4 9 NOع ا�?�6ص، و� ا��"ّ� @� 9�م، ���M ا�"��� وا��;


��ود ا@���(Nأن ���
  ا1دارة @0 ^ ����ف وأ<�ا، .وا���ّ+@Lا� �)K�"� -ة�Q 

T-�� ��L0ن ا���(� ،ا�"�Gى ا�� ;� �Q!) ن�"9   �"���د=N ا�" !"� ا�7 4 9 �A���ا�

�ة ا����"� ��(� و @�� 9 4 هCD اSرض ا�;�� +�M ا�"9 M�� ت]!= �!�L> �@ وا���

��ة ا�"6�(�ا�.  

  واW ا�"��> وا�"�:� إ�4 +�M ا��6اب،،،،

  

5� �ل ��N ا���5"�                                                                        + �� ���+  

� ^ ا1دارة                                                                    @ ^jر 

 

  



 خاضعة لموافقة البنك المرآزي العماني  ع.ع.م.ش صحاربنك  

 ٦٣من  ٢صفحة 
 

  
   المالي قائمة المرآز

  ٢٠١١ ديسمبر ٣١في آما 
  

إعيد بيانه 
 ١-٣إيضاح أ
٢٠٠٩  

إعيد بيانه 
 ١-٣إيضاح أ
٢٠١١      ٢٠١١  ٢٠١٠  

إعيد بيانه 
 ١-٣إيضاح أ
٢٠١٠  

إعيد بيانه 
 ١-٣إيضاح أ
٢٠٠٩  

دوالر أمريكي 
  باآلالف

دوالر أمريكي 
 باآلالف

دوالر أمريكي 
  إيضاح  باآلالف

ريال ُعماني 
  باآلالف

ريال ُعماني 
  اآلالفب

ريال ُعماني 
  باآلالف

          األصول       

١٥٩ ٧٧٤  ٢٧٢ ٧٨٤  ٣٤٣ ٥٥٨  
دى البنك    نقدية وأرصدة ل

  ١٣٢ ٢٧٠  ١٠٥ ٠٢٢  ٦١ ٥١٣  ١ب   المرآزي

٤٥٥٦٠١ ٣١٠ ٢٩١  ٦٧٥٥٢ 

وك   ن بن تحق م مس
ات  رى أوإقراض خ

  ٢٠ ٢٨٠  ١١٩ ٤٦٢  ٢٣١ ٥٦٠  ٢ب  بسوق النقد

٢ ٦٤٨ ١٩٢  ٢ ٣٤٥ ٥٤٤  ٢ ٠٤٣ ٥٩٥  
لف روض وس  ق

  ٧٨٦ ٧٨٤  ٩٠٣ ٠٣٤  ١ ٠١٩ ٥٥٤  ٣ب   )بالصافي(
  ٦١ ٦٩٠  ١٠٧ ١٤٩  ٨٥ ٦٥٩  ٤ب   أوراق ماليةاستثمارات   ٢٢٢ ٤٩١  ٢٧٨ ٣٠٩  ١٦٠ ٢٣٤

٣٦ ٧٧١  ٣٥ ٧٥٣  ٣٧ ٢٤٧  
ات و دات ممتلك مع
  ١٤ ٣٤٠  ١٣ ٧٦٥  ١٤ ١٥٧  ٥ب   وترآيبات

         ٩ ٢٤٦       ١٠ ١٨٣       ١٩ ٣٤٥  ٦ب   أصول أخرى        ٥٠ ٣٨٧       ٢٦ ٤٤٩       ٢٤ ٠١٤
١ ٠٢٤ ٦١٠  ١ ٢٥٨ ٦١٥  ١ ٤٣١ ٧٧٩      ٣ ٧١٩ ٤٢١  ٣ ٢٦٩ ١٣٠  ٢ ٦٦١ ٣٢٣  

      
  

          االلتزامات

١١٢ ٠٤٢  ١٣٣ ١٨٨  ٥٥ ٥٨٤  

وك   تحقات لبن مس
ات رى  وإقتراض أخ
  بسوق النقد

  
  ٢١ ٤٠٠  ٥١ ٢٧٧  ٤٣ ١٣٦  ٧ب 

  ٣٩ ٠٣٨  ٧ ٠٣٨  -  ٨ب   شهادات ودائع   -  ١٨ ٢٨٠  ١٠١ ٣٩٧
  ٨٣٢ ٤٤٩  ٩٩٩ ١٣٥  ١ ١٧١ ٤٣٧  ٩ب   ودائع العمالء  ٣ ٠٤٢ ٦٩٤  ٢ ٥٩٥ ١٥٦  ٢ ١٦٢ ٢٠٥
  ١٩ ٢٩٤  ٢٧ ٦٣٤  ٣٨ ٧١٨  ١١ب   التزامات أخرى  ١٠٠ ٥٦٦  ٧١ ٧٧٧  ٥٠ ١١٤

              -       ٥٠ ٠٠٠       ٥٠ ٠٠٠  ١٢ب   ثانوية قروض    ١٢٩ ٨٧٠    ١٢٩ ٨٧٠                  -
٩١٢ ١٨١  ١ ٣٥١ ٠٨٤  ١ ٣٠٣ ٢٩١      ٣ ٣٨٥ ٢١٧  ٢ ٩٤٨ ٢٧١  ٢ ٣٦٩ ٣٠٠  

      
  

          ساهمين حقوق الم
  ١٠٠ ٠٠٠  ١٠٠ ٠٠٠  ١٠٠ ٠٠٠  ١٣ب   رأس المال   ٢٥٩ ٧٤٠  ٢٥٩ ٧٤٠  ٢٥٩ ٧٤٠
  ٣ ٢٣٣  ٤ ٢٥٥  ٥ ٧٠٥  ١٤ب  احتياطي قانوني ٨١٨١٤ ١١ ٠٥٢ ٣٩٧٨

  -  ٤١٣  ٤١٣  ١٤ب   إحتياطي عام  ١ ٠٧٣  ١ ٠٧٣  -
  ٤٢٦  ١ ٣٠٨  )٢ ٠٣٤(  ١٥ب   احتياطي القيمة العادلة  )٥ ٢٨٣(  ٣ ٣٩٧  ١ ١٠٦
     ٨ ٧٠٧    ٧١ ٥٥٥    ٤٢ ٦٠٢    محتجزةأرباح   ٣٦ ٩٠١    ٥٤ ٥٩٧   ٢٢ ٧٨٠
١١٢ ٤٢٩  ١٢٣ ٥٣١  ١٢٨ ٦٨٦      ٤٣٣ ٩٢٤  ٣٢٠ ٨٥٩  ٢٩٢ ٠٢٣  

                
  ١ ٠٢٤ ٦١٠  ١ ٨٢٥ ٥٦١  ١ ٤٣١ ٧٧٩  ١٦ب     ٣ ٧١٩ ٤٢١  ٣ ٩٢٦ ٣٠١  ٢ ٦٦١ ٣٢٣

٤٣.٣٣  ٠٩.٣٢  ٢٠.٢٩  
هم  ول للس افي األص ص

  )سنتبال(الواحد 
  
  ١١٢.٤٣  ١٢٣.٥٣  ٩٦.١٢٨  ١٦ب 

٢٢٧ ٧٣٢  
  

  ١٠٦ ٩٢٧  ١٧٩ ٨٨٩  ١٨٣ ٦٦٠  ١٧ب   اللتزامات العرضيةا  ٤٧٧ ٠٣٩  ٤٦٧ ٢٤٤
  ٢٦ ٧٠٦  ٢٠٩ ٧٧٧  ٢٧٧ ٦٧٨  ١٧ب  االرتباطات ٢٤٢٧٢١ ٥٤٤ ٨٧٥  ٣٦٦٦٩

  
ووقعها  ٢٠١٢ يناير ٢٤ بتاريخوصرح بإصدارها  ٦٣الى  ٢المدرجة بالصفحات من  مجلس اإلدارة القوائم الماليةاعتمد 

  :بالنيابة عنه آل من
  
 
  
  

  نائب رئيس مجلس اإلدارة   رئيس مجلس اإلدارة
  

  .١صفحة رقم  -تقرير مراقبي الحسابات 



  خاضعة لموافقة البنك المرآزي العماني  ع.ع.م.ش صحاربنك  

 ٦٣من  ٣صفحة 

 قائمة الدخل الشامل
  ٢٠١١ ديسمبر ٣١ المنتهية فيللسنة 

  
٢٠١٠  ٢٠١١      ٢٠١١  ٢٠١٠  

دوالر أمريكي 
  باآلالف

دوالر أمريكي 
  إيضاح    باآلالف

ي مانُعريال 
  باآلالف

ي ُعمانريال 
  باآلالف

            
  ٥٨ ٣٩٧   ٦٠ ٨١٥  ١ج   إيرادات الفوائد   ١٥٧ ٩٦١  ١٥١ ٦٨٠

  )٢٧ ٨٠٢(  )٢٦ ٠٥٨(  ٢ج   مصروفات الفوائد   )٦٧ ٦٨٣(  )٧٢ ٢١٣(
  ٣٠ ٥٩٥  ٣٤ ٧٥٧    صافي إيرادات الفوائد   ٩٠ ٢٧٨  ٧٩ ٤٦٧
    ٤ ٦٣٦    ٨ ٤٢٩  ٣ج   إيرادات تشغيل أخرى   ٢١ ٤٨٩  ١٢ ٠٤٢
  ٣٥ ٢٣١  ٤٣ ١٨٦    إيرادات التشغيل   ١١٢ ٢١٧  ٩١ ٥٠٩

            
        مصروفات التشغيل    
  )١١ ٧٠٤(  )١٤ ٠٨٨(    تكاليف الموظفين  )٣٦ ٥٩٢(  )٣٠ ٤٠٠(
  )٦ ٠٢١(  )٧ ٢٧٢(  ٤ج   المصروفات األخرى للتشغيل   )١٨ ٨٨٨(  )١٥ ٦٣٩(
  )١ ٨٦١(  )١ ٨١٩(  ٥ب   االستهالك   )٤ ٧٢٥(  )٤ ٨٣٤(
)١٩ ٥٨٦(  )٢٣ ٧٩١(      )٦٠ ٥٢٠(  )٥٠ ٨٧٣(  
            

  ١٥ ٦٤٥  ٢٠ ٠٠٧    ربح التشغيل  ٥١ ٩٦٧  ٤٠ ٦٣٦
  )٢١(  )١٧(    انخفاض قيمة اإلستثمارات  )٤٤(  )٥٥(
  
)٢ ٢٨٨(  )٢ ٧٥٣(  

مخصص ٳنخفاض قيمة على أساس 
  المحفظة

  
  )٨٨١(  ٣ب 

  
)١ ٠٦٠(  

  )٢ ٩٢٤(  )٢ ٥٨٦(  ٣ب   مخصص محدد لإلنخفاض في القيمة  )٦ ٧١٧(  )٧ ٥٩٥(
  ١١ ٦٤٠  ١٦ ٥٢٣    قبل خصم الضريبة الربح  ٤٢ ٨٩١  ٣٠ ٢٣٣

            
  )١ ٤٢٠(  )٢ ٠٢٦(  ٥ج   مصروف ضريبة الدخل  )٥ ٢٢٦(  )٣ ٦٨٨(
            

  ١٠ ٢٢٠  ١٤ ٤٩٧    عن العامالربح   ٣٧ ٦٦٥  ٢٦ ٥٤٥
            
        خرآ شامل دخل    
          

  
٨ ٢٣١(  ٢ ٢٩١(  

 رات في القيمة العادلةيصافي التغي
بعد  ألصول المالية المتاحة للبيعل

     ٨٨٢  )٣ ٦٩١(    خصم ضريبة الدخل
            
  

٨ ٢٣١(   ٢ ٢٩١(  
، بعد خصم عن العامخر آشامل  دخل

  الضريبة
  

)٨٨٢  )٣ ٦٩١      
  ١١ ١٠٢  ١١ ٣٢٨    عن العامالدخل الشامل  إجمالي  ٢٩ ٤٢٤  ٢٨ ٨٣٦

            
          -          -    بالبيسة - الواحد السهم عائد صافي   ٣.٧٧  ٦٦.٢

  ١٠.٢٢  ١٤.٥٠    بالسنت -  الواحدالسهم عائد صافي           -        -
  
  
  
  
  
  
  

  .تكون جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية ٦٣إلى  ٧المدرجة بالصفحات من  خرىألوالمعلومات التفسيرية ا اإليضاحات
  
  

  .١صفحة رقم  -تقرير مراقبي الحسابات 



  خاضعة لموافقة البنك المرآزي العماني  ع.ع.م.ش صحاربنك  

 ٦٣من  ٤صفحة 

  
  

   ساهمين ات في حقوق الميريقائمة التغ
  ٢٠١١ ديسمبر ٣١ المنتهية في للسنة

  
  رأس  

  المال
  االحتياطي
  القانوني

اإلحتياطي 
  العام

  احتياطي
  لقيمة العادلةا

  األرباح
  المجموع  المحتجزة

ي ُعمانريال   
  باآلالف

ي ُعمانريال 
  باآلالف

ي ُعمانريال 
  باآلالف

ي ُعمانريال 
  باآلالف

ي ُعمانريال 
  باآلالف

ي ُعمانل ريا
  باآلالف

يناير  ١الرصيد آما في 
  ١٠٥ ٤٢٩  ٢ ٤٧٠  ٤٢٦           -  ٢ ٥٣٣  ١٠٠ ٠٠٠  المدرج سابقًا ٢٠١٠

أثر تصحيح خطأ الفترة 
  ٧ ٠٠٠  ٧ ٠٠٠  -  -  -  -  )١- ٣إيضاح أ(السابقة 
              -    )٧٠٠(      -         -     ٧٠٠              -  تحويالت

يناير  ١الرصيد في 
  ١١٢ ٤٢٩  ٨ ٧٧٠  ٤٢٦  -  ٣ ٢٣٣  ١٠٠ ٠٠٠  أعيد بيانه -  ٢٠١٠
              الدخل الشامل  إجمالي

  ١٠ ٢٢٠  ١٠ ٢٢٠  -  -  -  -  العامربح 
              دخل شامل آخر

صافي التغير في القيمة 
 لالستثماراتالعادلة 

 المتاحة للبيع
      ٨٨٢           -  ٨٨٢       -          -              -  )٤ب إيضاح(

  ١١ ١٠٢  ١٠ ٢٢٠  ٨٨٢      -          -              -  الدخل الشامل  يإجمال
             -  )١ ٤٣٥(         -  ٤١٣  ١ ٠٢٢              -  التحويالت

 ٣١الرصيد آما في 
  ١٢٣ ٥٣١  ١٧ ٥٥٥  ١ ٣٠٨  ٤١٣  ٤ ٢٥٥  ١٠٠ ٠٠٠  ٢٠١٠ديسمبر 

              
يناير  ١الرصيد آما في 

١٢٣ ٥٣١  ١٧ ٥٥٥  ١ ٣٠٨  ٤١٣  ٤ ٢٥٥  ١٠٠ ٠٠٠   ٢٠١١  
              الدخل الشامل  إجمالي

  ١٤ ٤٩٧  ١٤ ٤٩٧  -  -  -  -  ربح العام
              دخل شامل آخر

صافي التغير في القيمة 
 لالستثماراتالعادلة 

المتاحة للبيع بعد خصم 
  )٣ ١٦٩(  -  )٣ ١٦٩(  -  -  -  )٤ب إيضاح(ضريبة ال

محرر من بيع أصول 
   )  ١٧٣(           -  )١٧٣(         -            -              -  مالية متاحة للبيع 

  ١١ ٥٥١  ١٤ ٤٩٧  )٣ ٤٢٣(         -            -              -  إجمالي الدخل الشامل 
              

توزيعات نقدية مدفوعة 
  )٦ ٠٠٠(  )٦ ٠٠٠(  -  -  -  -  ٢٠١٠عن عام 
            -  )١ ٤٥٠(         -        -  ١ ٤٥٠               -  التحويالت

 ٣١الرصيد آما في 
  ١٢٨ ٨٦٦  ٢٤ ٦٠٢  )٢ ٠٣٤(  ٤١٣  ٥ ٧٠٥  ١٠٠ ٠٠٠  ٢٠١١ديسمبر 

  

  
  .تكون جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية ٦٣إلى  ٧المدرجة بالصفحات من  والمعلومات التفسيرية االخرى اإليضاحات

  
  .١صفحة رقم  -تقرير مراقبي الحسابات 

  
  



  خاضعة لموافقة البنك المرآزي العماني  ع.ع.م.ش صحاربنك  

 ٦٣من  ٥صفحة 

 
  

   ساهمين المق يرات في حقويقائمة التغ
  )تابع( ٢٠١١ ديسمبر ٣١ المنتهية في للسنة

 
  رأس  

  المال
  االحتياطي
  القانوني

اإلحتياطي 
  العام

  احتياطي
  لقيمة العادلةا

  األرباح
  المجموع  المرحلة

دوالر أمريكي   
  باآلالف

دوالر أمريكي 
  باآلالف

دوالر أمريكي 
  باآلالف

دوالر أمريكي 
  باآلالف

دوالر أمريكي 
  باآلالف

والر أمريكي د
  باآلالف

يناير  ١الرصيد آما في 
  ٢٧٣ ٨٤١  ٦ ٤١٦  ١ ١٠٦          -  ٦ ٥٧٩  ٢٥٩ ٧٤٠  المدرج سابقًا ٢٠١٠

أثر تصحيح خطأ الفترة 
  ١٨ ١٨٢  ١٨ ١٨٢  -  -  -  -  )١- ٣إيضاح أ(السابقة 
              -  )١ ٨١٨(         -        -  ١ ٨١٨              -  التحويالت

ير ينا ١الرصيد في 
  ٢٩٢ ٠٢٣  ٢٢ ٧٨٠  ١ ١٠٦  -  ٨ ٣٩٧  ٢٥٩ ٧٤٠  أعيد بيانه -  ٢٠١٠

              
              الدخل الشامل  إجمالي
  ٢٦ ٥٤٥  ٢٦ ٥٤٥  -  -  -  -  العام ربح

              دخل شامل آخر
في القيمة  صافي التغير

لالستثمارات العادلة 
 المتاحة للبيع

    ٢ ٢٩١           -  ٢ ٢٩١          -           -              -  )٤ب إيضاح(
  ٢٨ ٨٣٦   ٢٦ ٥٤٥  ٢ ٢٩١          -          -              -  الدخل الشامل  إجمالي

              
             -  )٣ ٧٢٨(         -  ١ ٠٧٣  ٢ ٦٥٥              -  التحويالت

 ٣١الرصيد آما في 
  ٣٢٠ ٨٥٩  ٤٥ ٥٩٧  ٣ ٣٩٧  ١ ٠٧٣  ١١ ٠٥٢  ٢٥٩ ٧٤٠  ٢٠١٠ديسمبر 

              
  ٣٢٠ ٨٥٩  ٤٥ ٥٩٧  ٣ ٣٩٧  ١ ٠٧٣ ١١ ٠٥٢  ٢٥٩ ٧٤٠  يناير  ١يد آما في الرص

          
              الدخل الشامل  إجمالي
  ٣٧ ٦٥٦  ٣٧ ٦٥٦  -  -  -  -  العام ربح

              دخل شامل آخر
صافي التغير في القيمة 

لالستثمارات العادلة 
المتاحة للبيع بعد خصم 

  )٨ ٢٣١(  -  )٨ ٢٣١(  -  -  -  )٤إيضاح ب(الضريبة 
محرر من بيع أصول 
    )٤٤٩(             -   )٤٤٩(        -          -               -  مالية متاحة للبيع

  ٢٨ ٩٧٦  ٣٧ ٦٥٦  )٨ ٦٨٠(        -          -               -  إجمالي الدخل الشامل 
              

توزيعات نقدية مدفوعة 
  )١٥ ٥٨٦(  )١٥ ٥٨٦(  -  -  -  -  ٢٠١٠عن عام 
             -  )٣ ٧٦٦(          -        -   ٣ ٧٦٦              -  التحويالت

 ٣١الرصيد آما في 
  ٤٣٣ ٢٤٩  ٦٣ ٩٠١  )٥ ٢٨٣(  ١ ٠٧٣ ١٤ ٨١٨  ٢٥٩ ٧٤٠  ٢٠١١ديسمبر 

  

  
  .تكون جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية ٦٣إلى  ٧المدرجة بالصفحات من  والمعلومات التفسيرية االخرى اإليضاحات

  
  .١صفحة رقم  -اقبي الحسابات تقرير مر
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 ٦٣من  ٦صفحة 

  
  

   ةيالنقد اتقائمة التدفق
  ٢٠١١ ديسمبر ٣١ للسنة المنتهية في

  
٢٠١٠  ٢٠١١    ٢٠١١  ٢٠١٠  

دوالر أمريكي 
  باآلالف

دوالر أمريكي 
  باآلالف

ي ُعمانريال   
  باآلالف

ي ُعمانريال 
  باآلالف

      أنشطة التشغيل    
  ١١ ٦٤٠  ١٦ ٥٢٣  الربح قبل الضريبة  ٤٢ ٩١٨  ٣٠ ٢٣٣

      :لـ تسويات    
  ١ ٨٦١  ١ ٨١٩  االستهالك  ٤ ٧٢٥  ٤ ٨٣٤
  ٣ ٩٨٤  ٣.٤٨٤  واالستثمارات اإلئتمانخسائر انخفاض قيمة   ٩ ٠٤٩  ١٠ ٣٤٨
  ٤٥٤  - الفوائد المحفوظة على القروض  -  ١٧٩١

  )٢(  )١٨٨(  األرباح من بيع األوراق المالية  )٤٨٨(  )٥(
     )٥٠٢(    )٨٤٩(  فوائد من استثمارات  )٢ ٢٠٥(  )١ ٣٠٣(

  ١٧ ٤٣٥  ٢٠ ٧٨٩  رأس المال العاملأرباح التشغيل قبل التغيرات في   ٥٣ ٩٩٧  ٤٥ ٢٨٦
  )١٢٠ ٦٨٨(  )١١٩ ٩٨٨(  القروض والسلف   )٣١١ ٦٥٧(  )٢٩٨ ٤٧٦(
  )٩٥٨(  )٩ ٢٧٢(  األصول األخرى  )٢٤ ٠٨٣(  )٢ ٤٨٨(
  )٣٢ ٠٠٠(  )٧ ٠٣٨(  شهادات اإليداع  )١٨ ٢٨١(  )٨٣ ١١٧(

  ١٦٦ ٦٨٦  ١٧٢ ٣٠١  ودائع العمالء   ٤٤٧ ٥٣٥  ٤٣٢ ٩٥١
  ١٢ ٧٣٠  )٢.٧٣١(  النقدبسوق أخرى  واقتراضاتمستحقات لبنوك   )٧ ٠٩٤(  ٣٣ ٠٦٥

  )١٠٨ ٣٠٠(  )٦١ ٤٧٥(  بسوق النقدأخرى مستحق من بنوك واقراضات   )١٥٩ ٦٧٥(  )٢٩٦ ٢٩٩(
    ٨ ٥٧٠  ١١ ٢٥١  التزامات أخرى  ٢٩ ٢٢٣  ٢٠ ٣٢٧

  )٥٦ ٢٢٥(  ٣ ٨٣٧  أنشطة التشغيل )المستخدم في/(ج منالنقد النات  ٩ ٩٦٦  )١٤٨ ٧٥١(
     )٧٤٢(  )١ ٣١٨(  ةمدفوعة دخل ضريب  )٣ ٤٢٣(     )١ ٩٢٧(
  )٥٧ ٢٦٧(  ٢ ٥١٩  أنشطة التشغيل  ) المستخدم في/(منصافي النقد   ٦ ٥٤٣  )١٥٠ ٦٧٨(
      أنشطة االستثمار    

  )٦ ٧٨١(  )١٤ ٧٤٧(  شراء استثمارات   )٣٨ ٣٠٤(  )١٧ ٦١٢(
  ١٢ ٣١٩  ١ ٥٦٢ اإلستثماراتاسترداد/بيعمتحصالت ٤ ٠٥٧  ٩٩٦٣١

  )٢ ١٧٣(  )٢ ٢١٣(  معدات وترآيباتممتلكات وشراء   )٥ ٧٤٨(  )٥ ٦٤٣(
  ٥٠٢  ٨٤٩  فوائد مستلمة من اإلستثمارات   ٢ ٢٠٥  ١ ٣٠٤

          -           ٣  معدات وترآيباتممتلكات وبيع  متحصالت             ٨            -
  ٣ ٨٦٧  )١٤ ٥٤٦(  أنشطة االستثمار من)/المستخدم في(صافي النقد   )٣٧ ٧٨٢(  ١٠ ٠٤٥

          
       أنشطة التمويل    
  -  )٦ ٠٠٠(  توزيعات أرباح مدفوعة  )١٥ ٥٨٤(  -

  ٥٠ ٠٠٠          -   العامالديون الثانوية المحصلة خالل             -  ١٢٩ ٨٧٠
  ٥٠ ٠٠٠  )٦ ٠٠٠(  ن أنشطة التمويلالناتج م)/المستخدم في( صافي النقد  )١٥ ٥٨٤(  ١٢٩ ٨٧٠

          
  )٣ ٤٠٠(  )١٨ ٠٢٧( النقديماثلالتغير في النقد وماصافي )٤٦ ٨٢٣(  )٧٦٣١٠(

  ١٧٥ ٤٥٧  ١٧١ ٣١٣  العامالنقد في بداية  يماثلالنقد وما   ٤٤٤ ٩٦٩  ٤٥٥ ٧٣٢
  ١٧٢ ٠٥٧  ١٥٣ ٢٨٦  العامالنقد في نهاية  يماثلالنقد وما   ٣٩٨ ١٤٥  ٤٤٤ ٩٦٩

          
     :ممثًال في    

  ١٠٥ ٠٢٢  ٦١ ٥١٣   ةك المرآزيونقد وأرصدة لدى البن  ١٥٩ ٧٧٤  ٢٧٠ ٨٥٢
  ١١ ١٦٢  ٦١ ٧٨٥  بسوق النقدأخرى مستحق من بنوك واقراضات   ١٦٠ ٤٨١  ٢٨ ٩٩٢
  ٩٤ ٤٢٠  ٦٣ ١٢٥   أوراق مالية استثمارات  ١٦٣ ٩٦١  ٢٤٥ ٢٤٧

  )٣٨ ٥٤٧(  )٣٣ ١٣٧(  النقد أخرى بسوق راضاتتقإومستحقات لبنوك   )٨٦ ٠٧٠(  )١٠٠ ١٢٢(
١٧١ ٣١٣  ١٥٣ ٢٨٦    ٣٩٨ ١٤٥  ٤٤٤ ٩٦٩  

  
  
  

  .تكون جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية ٦٣إلى  ٧المدرجة بالصفحات من  والمعلومات التفسيرية االخرى اإليضاحات
  
  

  .١صفحة رقم  -تقرير مراقبي الحسابات 



  خاضعة لموافقة البنك المرآزي العماني  ع.ع.م.ش صحاربنك 
  

  القوائم المالية إيضاحات حول 
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

 ٦٣من  ٧صفحة 
 

  الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية  ١أ
  

ية عامة وهو يقوم ُعمانآشرآة مساهمة  ٢٠٠٧مارس  ٤في  ُعمانفي سلطنة ") البنك(" ع.ع.م.شيس بنك صحار تم تأس
من خالل شبكة من خمسة وعشرن فرعًا في بصفة أساسية بمزاولة األنشطة المصرفية وتقديمها للشرآات ولألفراد 

ي وهو مشمول ُعمانادر عن البنك المرآزي البموجب ترخيص مصرفي ص ُعمانفي سلطنة  نشاطهالبنك  يمارس . السلطنة
العنوان المسجل للبنك هو  . ٢٠٠٧ أبريل ٩بدأ البنك عملياته التشغيلية في  . بنظام البنك المرآزي لتأمين الودائع المصرفية

سوق مسقط لألوراق  اإلدراج الرئيسي للبنك هو في .ُعمان، مسقط، سلطنة ١١٤حي الميناء رمز بريدي  ٤٤ب .ص
  .اليةالم
  

 ).٥١٣ - ٢٠١٠ديسمبر  ٣١( ٢٠١١ديسمبر  ٣١موظفًا آما في  ٥٤٩ يعمل بالبنك
  
  أساس اإلعداد  ٢أ

  
  فقرة االلتزام  ١- ٢أ
  

 ١٩٧٤لعام  يُعمانال تم إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية ومتطلبات قانون الشرآات التجارية
  .ي المطبقةُعمانالصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال ولوائح البنك المرآزي الوتعديالته ومتطلبات اإلفصاح 

  
  أساس القياس  ٢- ٢أ
  

المتاحة للبيع التي تم  واألصول الماليةاألدوات المالية المشتقة تم إعداد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية فيما عدا 
 .قياسها بالقيمة العادلة

  
  وعملة العرض تنفيذيةالعملة ال  ٣- ٢أ
  

تم . تسهيال للقاريء وبالدوالر األمريكي أيضًا للبنكي وهي العملة التنفيذية ُعمانتم عرض هذه القوائم المالية بالريال ال
دوالر  ١ي بسعر صرف يعادل ُعمانتحويل المبالغ بالدوالر األمريكي المعروضة في هذه القوائم المالية من مبالغ بالريال ال

ي والدوالر األمريكي إلى ُعمانتم تقريب جميع المعلومات المالية المعروضة بالريال ال. يُعمانريال  ٠.٣٨٥= أمريكي 
  .أقرب ألف

  
  واإلجتهاداتاستخدام التقديرات   ٤- ٢أ
  

قديرات وت اجتهاداتمن اإلدارة القيام بوضع بما يتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية يتطلب إعداد القوائم المالية 
وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ األصول وااللتزامات والدخل والمصروفات الصادر عنها 

  .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. التقرير
  

تي يعتقد البنك أنها تستند التقديرات واالفتراضات المصاحبة لها على البيانات التاريخية وعلى العديد من العوامل األخرى ال
عن القيم الدفترية لألصول وااللتزامات التي ال تكون  بوضع تقديراتمعقولة في ظل الظروف وتشكل نتائجها أساسًا للقيام 

  .واضحة من مصادر أخرى
  

رة التي يتم تعديالت التقديرات المحاسبية في الفت إدراجيتم . تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها بشكل مستمر
فيها تعديل التقدير إذا آان التعديل مؤثرًا على تلك الفترة فقط أو في فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا آان التعديل مؤثرًا 

تعديالت هامة في لالتقديرات، التي يعتبر البنك أن لها مخاطر جوهرية  يتم مناقشة. على الفترة الحالية والفترات المستقبلية
  .ات الالحقةالفتر
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  القوائم المالية ول إيضاحات ح
  )تابع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

 ٦٣من  ٨صفحة 

  )تابع( أساس اإلعداد  ٢أ
  
  البنكوتتعلق بأعمال  ٢٠١١المعايير والتعديالت والتفسيرات التي دخلت حيز التطبيق في عام   ٥- ٢أ
  

بتطبيق آافة المعايير والتفسييرات الجديدة والمعدلة الصادرة عن  البنكقام  ٢٠١١ديسمبر  ٣١بالنسبة للسنة المنتهية في 
التابعة ) اللجنة(واللجنة التطبيقية لتفسيرات معايير التقارير المالية الدولية ) المجلس(المحاسبية الدولية مجلس المعايير 

  .٢٠١١يناير  ١للمجلس والتي تتعلق بعملياته والتي دخلت حيز التطبيق بالنسبة للفترات التي تبدأ في 
  

آما لم يؤثر على المبالغ المذآورة  للبنكسياسات المحاسبية لم ينتج عن تطبيق هذه المعايير والتفسيرات أية تغييرات في ال
  .أو السابقة في الفترة الحالية

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

  :مبكرة
  

ة   والتفسيرات  تم نشر المعايير والتعديالت ى ا التالي ـة         عل رات المحاسبي بة للفت ة بالنس ي أصبحت إجباري ة والت ايير الحالي لمع
رة  البنك طبقها ي، ولكن لم او في فترات الحقة أو بعد ذلك التاريخ ٢٠١٢يناير  ١التي تبدأ في و بنكلل وال يمكن   بصورة مبك

  :٢٠١١ديسمبر  ٣١والتفسيرات بشكل معقول آما في  التعديالتتقدير أثر تلك 
  

اير ي ١ن ـل حيز التطبيق م ـدخي(" التصنيف والقياس: األدوات المالية الجزء االول" - ٩ارير المالية الدولي رقم معيار التق  ن
  ).أو بعد ذلك ٢٠١٣

  ).٢٠١٣يناير  ١يدخل حيز التطبيق من " (القوائم المالية المجمعة" - ١٠رقم معيار التقارير المالية الدولي 
ات أخرى    " - ١٢قم معيار التقارير المالية الدولي ر ي آيان ق من     " (اإلفصاحات عن الحصص ف ز التطبي دخل حي اير   ١ي ين

٢٠١٣.(  
  ).٢٠١٢يناير  ١دخل حيز التطبيق من " (قياس القيمة العادلة" - ١٣معيار التقارير المالية الدولي رقم 

  
   السايسات المحاسبية الجوهرية  ٣أ

  
ما لم  هذه القوائم الماليةالمعروضة في  اتكافة الفترلمتوافق من قبل البنك  تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل

 .ينص على غير ذلك
  
  تصحيح خطأ بالفترة السابقة   ١-٣أ
  
ل وشروط    ألا"دراج إيتعلق ب  فيما بالفترة السابقة درجأ أ، قام البنك بتصحيح خط٢٠١١عتبارا من يناير إ دون مقاب " صول ب

ة إاطار "معايير التقارير المالية الدولية في لمبين الى التوجيه ا وإستنادًا دارة إلقامت ا  ،"عداد وعرض القوائم المالية المجمع
التغييرات في التقديرات  ،ات المحاسبيةيالساس -٨للمعيار المحاسبي الدولي رقم  عادة بيان القوائم المالية للسنة السابقة وفقًاإب
  .ثر رجعيأالتصحيح ب ثر هذاأتم تطبيق  . االخطاء المحاسبيةو
  

ل   ألا"حتساب  إتم  ،في السابق دون مقاب نفس            "صول ب الي تحت التصنيف المناسب وب ز الم ة المرآ ي قائم ة ف ة العادل بالقيم
د   ". التزامات اخرى "آـ  "االيرادات المؤجلة"الوقت تم ايجاد وتصنيف  م احتساب     إبع دون   ألا"جراء التصحيح، ت صول ب

م    لة فبالقيمة العاد "مقابل ة        إي قائمة المرآز المالي تحت التصنيف المناسب وت ي قائم دخل مباشر ف ل آ ن مقاب د دائ دراج قي
  .ستالمه فيهاإالدخل الشامل بالفترة التي تم 

  
ي   ٧ ٠٠٠ ٠٠٠رض وقدرها دراج القيمة العادلة لألإ، تم أمع تصحيح الخط وتماشيًا ين  آ ريال عماني، والت ا  إان يتع دراجه

ي    ألعادة بيان رصيد اإتم . رباح المحتجزة للبنكألرض، ضمن األفي وقت استالم ا ٢٠٠٨آدخل في عام  اح المحتجزة ف رب
  .قائمة التغييرات في حقوق المساهمين

  



  خاضعة لموافقة البنك المرآزي العماني  ع.ع.م.ش صحاربنك 
  

  القوائم المالية ول إيضاحات ح
  )تابع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

 ٦٣من  ٩صفحة 

 
  )تابع(السياسات المحاسبية الجوهرية   ٣أ

  
   المعامالت بالعملة األجنبية  ٢- ٣أ
  

ل يتحويتم  . في تاريخ المعاملة السائدة الصرف الفوريةسعار يتم تحويل المعامالت بالعملة األجنبية إلى عمالت التشغيل بأ
في تاريخ  وفقا ألسعار الصرف السائدةعملة التشغيل للشرآة المسجلة بالعمالت األجنبية إلى  المالية األصول وااللتزامات

بعملة التشغيل في بداية الفترة  كةالمهلالعمالت األجنبية في البنود المالية هي الفرق بين التكاليف خسائر أو أرباح . المعاملة
بالعمالت األجنبية المحولة بسعر  المهلكةالمدفوعات خالل الفترة والتكاليف تسويتها بمعدل الفائدة الحقيقي و والتي تتم

لها إلى األصول وااللتزامات غير المالية بالعملة األجنبية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة يتم تحوي. الصرف في نهاية الفترة
فروق العملة األجنبية الناتجة عن التحويل يتم إدراجها . عملة التشغيل بسعر الصرف السائد بتاريخ تحديد القيمة العادلة

يتم . ل بإستثناء األصول غير المالية مثل األسهم المصنفة آمتاحة للبيع التي تدرج بالدخل الشامل اآلخرمالشا بقائمة الدخل
ات غير المالية بتكلفتها التاريخية بالعملة األجنبية ويتم تحويلها باستخدام معدل الصرف السائد قياس األصول وااللتزام

  . بتاريخ المعاملة
 

  اإليرادات والمصروفات دراجإ  ٣- ٣أ
  
  إيراد ومصروف الفائدة  أ- ٣- ٣أ
  

معدل الفائدة الحقيقي هو . قيقيباستخدام طريقة معدل الفائدة الح الشامل إيراد ومصروف الفائدة في قائمة الدخل دراجيتم إ
المعدل الذي يجعل خصم المدفوعات النقدية المستقبلية والمقبوضات المقدرة طوال العمر المقدر لألصل أو االلتزام المالي 

قي عند يتم تحديد معدل الفائدة الحقي. مساويًا للقيمة الدفترية لألصل أو االلتزام المالي) أو لفترة أقصر، إن آان ذلك مالئمًا(
يتضمن إيراد ومصروف الفائدة المعروض في قائمة . االلتزام المالي وال يتم تعديله في وقت الحق/المبدئي لألصل دراجاإل

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

 .يكون خطر معدل الفائدة هو الخطر المغطى
  

  .  يتم استالمها نقدًا حتىستبعد من الدخل يمخصص انخفاض القيمة و تحصيلها ضمنالفوائد المشكوك في  تدرج إيرادات
  
  وخسائر القيمة العادلة أرباح  ب- ٣- ٣أ
  

يتم عرضها في  المتاحة للبيعالتغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر واألصول المالية 
  .الشامل قائمة الدخل

  
 العادلة بمشتقات مالية غير مؤهلة محتفظ بها ألغراض إدارة المخاطريتعلق صافي الدخل من األدوات المالية بالقيمة 

وهي تتضمن جميع التغيرات المحققة وغير المحققة في القيمة العادلة والفائدة وتوزيعات  صول المالية المتاحة للبيعألوا
  . األرباح وفروق صرف العمالت األجنبية

  
  إيراد توزيعات األرباح  ج- ٣- ٣أ
  

  .توزيعات األرباحعات األرباح عند نشوء الحق في استالم توزي إدراجيتم 
  
  الرسوم والعموالت  د- ٣- ٣أ
  

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

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

هذه  إدراجيتم . وعموالت المبيعات ورسوم الودائع ورسوم القروض المشترآةوأتعاب اإلدارة اآلخرى اإلدارية األخرى 
  . الرسوم والعموالت عند أداء الخدمات ذات الصلة
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  )تابع( السياسات المحاسبية الجوهرية  ٣أ
  
  المخصصات  هـ- ٣- ٣أ

  
التزام قانوني أو استداللي جاري، آنتيجة لحدث ماضي، يمكن تقديره بشكل يعتمد  البنكيتم إدراج المخصص إذا آان لدى 

تعادل التكلفة المهلكة المخصصات .  عليه ومن المحتمل أن يتطلب تدفق خارج للمنافع اإلقتصادية لسداد اإللتزامات
بخصم التدفقات النقدية المستقبلية بمعدل ما قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات قبلية التي يتم تحديدها المست اتلإللتزام

  .السوق الحالي للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة باإللتزام
  
  مقاصة اإليراد والمصروف  و- ٣- ٣أ
  

ايير المحاسبية بذلك أو بالنسبة للمكاسب اإليرادات والمصروفات على أساس الصافي فقط عندما تسمح المع يتم عرض
  .لبنكلوالخسائر التي تنشأ من مجموعة معامالت مماثلة لألنشطة التجارية 

  
  األصول وااللتزامات المالية  ٤- ٣أ

  
  التصنيف  أ- ٤- ٣أ
  
نيات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وقروض ومديو: أصوله المالية ضمن الفئات التالية البنكصنف ي

وتحدد .  ويعتمد التصنيف على الغرض من إقتناء األصول المالية.  وإستثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق ومتاحة للبيع
  .اإلدارة تصنيف أصولها المالية عند اإلدراج األولي

  
  أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  
مالي اليصنف األصل .  األرباح أو الخسائر هي أصول مالية محتفظ بها للمتاجرة األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل

وتصنف األدوات المالية المشتقة آمحتفظ بها .  في هذه الفئة إذا تم إقتناءه في األساس بغرض البيع على المدى القصير
  .للمتاجرة إال إذا صنفت آأدوات تغطية

    
  قروض ومديونيات

  
وي   ي أصول مالية غير مشتقة لها دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وليست مدرجة في سوق نشط القروض والمديونيات ه وال ين

  .  البنك بيعها فورًا على المدى القريب
  

تدرج القروض والمديونيات مبدئيا بالقيمة العادلة، وهو المقابل النقدي إلنشاء أو شراء القرض بما في ذلك تكاليف 
بإستثناء المخصصات المحددة والجماعية  بالقيمة المهلكة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعالالمعاملة، وتقاس الحقًا 

يتم تكوين المخصص المحدد إلنخفاض القيمة ".  مخصص إنخفاض قيمة"لإلنخفاض بالقيمة وتدرج بقائمة الدخل الشامل 
للرصيد القائم  منتظمة مراجعاتقيمتها بناءًا على  مقابل القيمة الدفترية للقروض والمديونيات التي تحدد على أنها أنخفضت

تدرج القروض والمديونيات في قائمة .  لتخفيض القروض والمديونيات التي أنخفضت قيمتها إلى قيمتها القابلة لإلسترداد
  ".  فوائدإيرادات "آـالشامل تدرج الفائدة على القروض في قائمة الدخل .  المرآز المالي آقروض وسلف لبنوك أو عمالء

  
  محتفظ بها حتى اإلستحقاق

  
تحقاق    رات إس األصول المالية المحتفظ بها حتى اإلستحقاق هي أصول مالية غير مشتقة لها دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وفت

ة ا     لبنكلكون يثابتة والتي  ي ال تكون مصنفة بالقيم ة من   النية اإليجابية والقدرة على اإلحتفاظ بها حتى اإلستحقاق والت لعادل
  .خالل األرباح أو الخسائر أو آمتاحة للبيع

  
اً   اس الحق رة واإلضافية وتق ة المباش اليف المعامل ة متضمنة تك ة العادل دئيا بالقيم ذه األصول مب درج ه ة  وت ة المهلك بالتكلف

  .بإستخدام طريقة الفائدة الفعالة
  

درج      ".  إيرادات فوائد"لدخل آـتدرج فوائد االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق في قائمة ا ة، ت ي حال انخفاض القيم ف
دخل آـ        ة ال ي قائم درج ف تثمار وت ة لالس تثمارات   "خسارة انخفاض القيمة آاستقطاع من القيمة الدفتري ة االس ".  انخفاض قيم

  .    وأدوات دين أخرى سندات شرآات تتضمناالستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق 
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  )تابع(اسبية الجوهرية السياسات المح  ٣أ

  
  )تابع( األصول وااللتزامات المالية  ٤- ٣أ

  
  )تابع( التصنيف  أ- ٤- ٣أ
  

  أصول مالية متاحة للبيع
  

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

  
يولة أو     االستثمارات المتاحة للبيع هي أ اء باحتياجات الس ا للوف صول مالية ينوى االحتفاظ بها لفترة غير محددة ويمكن بيعه

ديونيات أو            روض وم نف آق م تص ي ل ك الت هم أو تل عار األس رف أو أس دالت الص دة أو مع دالت الفائ ي مع رات ف التغيي
  . لربح أو الخسارةاستثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق أو أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل ا

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

الي صرف العم ع،         .  الت األجنبية، إلى أن يتم إلغاء ادراج األصل الم اح للبي الي المت ة األصل الم د انخفاض قيم م تحدي إذا ت
ة  .  تدرج األرباح والخسائر المتراآمة المتحققة والمدرجة سابقًا في قائمة الدخل الشامل إال إن الفائدة تحتسب باستخدام طريق

ائ .  الفائدة الفعالة دخل          وتصنف أرباح وخس ة ال ي قائم درج ف ع وت ة آمتاحة للبي ة لألصول النقدي امل  ر العمالت األجنبي .  الش
رادات تشغيل أخرى   "آـ الشامل تدرج توزيعات األرباح ألدوات الملكية المتاحة للبيع في قائمة الدخل  أ حق    "إي دما ينش ، عن

  .المدفوعاتالستالم  البنك
  
   اإلدراج  ب- ٤- ٣أ
  
اج القروض والسلفيات والودائع واألوراق المالية الخاصة بالدين الصادرة وااللتزامات الثانوية بشكل مبدئي بإدر البنكقوم ي

طرفًا  البنككون يويتم مبدئيًا إدراج جميع األصول واإللتزامات المالية األخرى بتاريخ المتاجرة حينما . في تاريخ  نشأتها
  .في الشروط التعاقدية لألدوات

  
  اإلستبعاد  ج- ٤- ٣أ
  

التدفق النقدي من األصل أو عند تحويل الحقوق في  البنك بإستبعاد أصل مالي عندما ينتهي مفعول الحقوق التعاقدية في يقوم
النقدية التعاقدية من األصل المالي في معاملة يتم فيها التحويل الجوهري لجميع مخاطر وعوائد الملكية  قبض التدفقات
  .تزام المالي عندما يتفرغ من التزاماته التعاقدية أو إلغائها أو انتهاء أمدهاااللد يقوم البنك بإستبعا. لألصل المالي

 
  مقاصة األصول وااللتزامات  د- ٤- ٣أ
  

، فقط عندما يكون لدى البنك حق قائمة المرآز الماليتتم مقاصة األصول وااللتزامات المالية وعرض صافي المبلغ في 
بًا إما في السداد على أساس الصافي أو تحقق األصل وسداد االلتزام في نفس قانوني في مقاصة جميع المبالغ وأن يكون راغ

  .الوقت
  
  المهلكةقياس التكلفة   هـ- ٤- ٣أ
  

المبدئي ناقصًا  دراجالمبلغ الذي يتم به قياس األصل أو االلتزام المالي عند اإل يلألصل أو االلتزام المالي ه المهلكةالتكلفة 
المتراآم باستخدام طريقة معدل الفائدة الحقيقي ألي فرق بين  اإلهالكليه أو مخصومًا منه المدفوعات الرئيسية ومضافًا إ

  . والمبلغ المستحق ناقصًا أية خصومات لالنخفاض في القيمة مدرجالمبلغ المبدئي ال
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  )تابع(السياسات المحاسبية الجوهرية   ٣أ

  
  قياس القيمة العادلة  و- ٤- ٣أ
  

تم . حاسبية وافصاحات البنك تحديد القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية وغير الماليةالم تيتطلب عدد من السياسا
وحيثما ينطبق، تم  . إلى عدد من السياسات واألساليب المحاسبية إستنادًاأو اإلفصاح /العادلة إلغراض قياس و ةتحديد القيم

لتزام االلعادلة ضمن اإليضاحات المعنية بذلك األصل أو اإلفصاح عن معلومات حول افتراضات أجريت عند تحديد القيم ا
  .تحديدًا

  
بالنسبة لالستثمارات التي ال يوجد لها سعر سوقي مدرج يتم تحديد تقدير معقول بالرجوع إلى القيمة الحالية بالسوق 

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

  
القيمة العادلة للبنود التي تحتسب عنها فوائد يتم تقديرها استنادًا إلى التدفقات النقدية المخصومة باستخدام معدالت الفائدة 

  .للبنود ذات الشروط والخصائص المماثلة
  

وإذا لم تتوفر األسعار المدرجة، تقدر القيمة  . تن توفرإترتكز القيمة العادلة لعقود الصرف اآلجلة على األسعار المدرجة، 
استخدام بالعادلة عن طريق خصم الفرق بين السعر اآلجل المتعاقد عليه والسعر األجل الحالي للفترة المتبقية لالستحقاق 

ة على ترتكز القيمة العادلة لمبادالت معدل الفائد). على سندات حكومية استنادًا(معدل فائدة غير معرض للمخاطر 
ديد مدى معقوليتها عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة حار تلك التسعيرات لتبتم اختيو. تسعيرات الوسيط

  .استحقاق آل عقد وباستخدام معدالت السوق الحالية ألدوات مشابهة بتاريخ القياسوإلى شروط  استنادًا
  

الى القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية ألصل المبلغ  إستنادًااح، التي تحدد ألغراض اإلفص ،تحتسب القيمة العادلة
  . ة حسب سعر الفائدة بالسوق بتاريخ التقريرموالفوائد مخصو

 
  تحديد وقياس انخفاض قيمة األصول المالية   ز- ٤- ٣أ
  
  صول مدرجة بالتكلفة المهلكةأ  )١(
  
ة     بتقييم ما إذا آان هن التقريربتاريخ  البنكقوم ي الي أو مجموعة أصول مالي .  اك دليل موضوعي على إنخفاض قيمة أصل م

ل        اك دلي ان هن ط إذا، آ 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
ة موضوعي اض القيم ي لألصل   النخف د التسجيل األول ن حدث بع ر م ة لحدث أو أآث ارة(نتيج د ) حدث خس لحدث ويوج

تقبلية الم  أثر على التد) أو األحداث(الخسارة ذاك  ة المس درة فقات النقدي ي        ق ة والت الي أو مجموعة األصول المالي لألصل الم
يتضمن الدليل الموضوعي على إنخفاض قيمة أصل مالي أو مجموعة أصول مالية بيانات .  يمكن تقديرها بشكل يعتمد عليه

حول أحداث الخسارة واألخذ باإلعتبار اإلرشادات الصادرة عن البنك المرآزي    البنكة رد إلى عنايييمكن مالحظتها والتي 
  :يُعمانال
  

 .صعوبة مالية جوهرية للمصدر أو الملتزم •
 .مخالفة العقد، مثل العجز عن أو التأخر في سداد الفوائد أو دفعات أصل المبلغ المستحقة •
ي      تنازًال للمقترضين ألسباب إقتصاديةالمجموعة منح  • ي ف رض، والت دى المقت أو قانونية تتعلق بصعوبة مالية ل

 .غيابها ال ينظر المقرض بموضوع ذلك التنازل
 .أن يصبح من المحتمل أن يدخل المقترض في مرحلة إفالس أو إعادة هيكلة مالية جوهرية •
 .إختفاء سوق نشط لذلك األصل المالي بسبب صعوبات مالية •
المقدرة من مجموعة   المستقبلية وجود إنخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية يانات قابلة للمالحظة تشير إلى  •

ة                ان تشخيص اإلنخفاض باألصول المالي م يكن باإلمك و ل ك األصول ول ي لتل ذ التسجيل األول ة من أصول مالي
ة أو  أو ظروف إقتصادية وطن   البنكمتضمنة تغييرات عكسية في موقف السداد للمقترضين من  البنكالفردية ب ي

 .البنكمحلية تؤآد على العجز عن التسديدات على أصول ب
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  )تابع(السياسات المحاسبية الجوهرية   ٣أ

  
  )تابع( األصول وااللتزامات المالية  ٤- ٣أ
  
  )تابع(تحديد وقياس انخفاض قيمة األصول المالية   ز- ٤- ٣أ
  
  )تابع( أصول مدرجة بالتكلفة المهلكة  )١(
  
ه،    أوَال بتقييم البنكقوم ي فيما إذا وجد دليل موضوعي منفرد على إنخفاض قيمة أصول مالية يكون آل منها جوهريًا بحد ذات

ه          د ذات ًا بح ا جوهري ة ال يكون آل منه َا ألصول مالي ردًا أو مجتمع رر  .  ومنف كإذا ق ى      البن ل موضوعي عل عدم وجود دلي
ًا أو ال، فإ  واًء جوهري ًا، س يم فردي الي مق ة ألصل م اض القيم ه إنخف ا نفس  ين ة له ة أصول مالي ي مجموع من األصل ف ّض
األصول التي تم تقييم إنخفاض قيمتها فرديًا ويتم إدراج أو .  خصائص مخاطر اإلئتمان ويقوم بتقييم إنخفاض قيمتها مجتمعًة

  .يستمر إدراج خسارة إنخفاض بالقيمة لها، ال تدرج ضمن التقييم الجماعي لإلنخفاض بالقيمة
  

دليل موضوعي على تكبد خسارة إنخفاض بالقيمة على قروض ومديونيات أو إستثمارات محتفظ بها حتى إذا آان هناك 
اإلستحقاق مدرجة بالتكلفة المهلكة، يقاس مبلغ الخسارة على أنه الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات 

المخصومة حسب معدل الفائدة الفعلي ) المستقبلية التي لم يتم تكبدها بإستثناء خسائر اإلئتمان(النقدية المستقبلية المقدرة 
تخفض القيمة الدفترية لألصل من خالل إستخدام حساب مخصص ويدرج مبلغ الخسارة بقائمة .  األصلي لألصل المالي

معدل الخصم لقياس أي إذا آان للقرض أو اإلستثمار المحتفظ به حتى اإلستحقاق معدل فائدة متغير، يكون .  الدخل الشامل
  .  خسارة إنخفاض بالقيمة هو معدل الفائدة الفعلي الحالي المحدد بموجب العقد

  
ذ    يعكس إحتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ألصل مالي مضمون التدفقات النقدية التي قد تنتج عن تنفي

  .ها سواًء آان تنفيذ الرهن محتمًال أم الالرهن بعد خصم تكاليف الحصول على الضمانة وبيع
  

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

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

  .  لتقليل أية فروقات بين تقديرات الخسارة وخبرة الخسارة الفعلية
  

ك   .  ة القرض ذات العالقةعندما يكون قرض ما غير قابل للتحصيل، يتم تخفيضه مقابل مخصص إنخفاض قيم يتم شطب تل
  .آافة اإلجراءات الضرورية وتحديد مبلغ خسارة اإلنخفاض بالقيمةالقروض بعد إآمال 

  
ة  إإذا  رة الحق ي فت ة ف اض بالقيم ارة اإلنخف غ خس ن أن يونخفض مبل زيمك غ اع د إدراج إلى مبل ع بع ى حدث وق اض إل نخف

غ العكس   .  ة المدرجة سابقًا عن طريق تسوية حساب المخصصيتم عكس خسارة إنخفاض القيم  ،إنخفاض القيمة يدرج مبل
  .في قائمة الدخل الشامل

  
 أصول مصنفة آمتاحة للبيع  )٢(
  

ل موضوعي        اك دلي ان هن ا إذا آ ر م الي أو مجموعة أصول        يقيم البنك في نهاية آل فترة تقري ة أصل م ى إنخفاض قيم عل
تخدم  يالدين، بالنسبة لألوراق المالية الخاصة ب.  مالية ك س ي     البن واردة ف ايير ال وق     .  أعاله ) أ(المع تثمارات حق ة اس ي حال ف

ل من              ى اق ة إل ألوراق المالي ة ل ة العادل ي القيم ل المدى ف المساهمين مصنفة آمتاحة للبيع، يكون انخفاض جوهري أو طوي
ارة      إذا وجدت مثل هذه األدلة لألصو.  تكلفته دليًال آخرًا على انخفاض قيمة األصول ة الخس تم إزال ع، ت ل المالية المتاحة للبي

ذلك            ة ل ائر انخفاض بالقيم ة، ناقصًا أي خس ة الحالي ة العادل ازة والقيم ة الحي المتراآمة، التي تقاس باعتبارها الفرق بين تكلف
دخل المنفصل            ة ال ي قائم درج ف اهمين وت وق المس ارة، من حق ربح أو الخس ي ال تم  .  ةاألصل المالي الذي أدرج سابقًا ف وال ي

  .  الشاملفي أدوات الملكية من خالل قائمة الدخل  الشاملعكس خسائر االنخفاض بالقيمة المدرجة في قائمة الدخل 
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  )تابع(السياسات المحاسبية الجوهرية   ٣أ

  
  )تابع( األصول وااللتزامات المالية  ٤- ٣أ

  
  النقد وما يماثل النقد  ح- ٤- ٣أ
  

من نقد بالصندوق وأرصدة غير مقيدة يتم االحتفاظ بها لدى البنك المرآزي وأصول مالية عالية  النقد وما يماثل النقديتكون 
أشهر والتي تخضع لمخاطر غير جوهرية فيما تعلق بالتغيرات في قيمتها العادلة  تصل لثالثةالسيولة ذات فترات استحقاق 

قائمة في  المهلكةبالتكلفة  النقد وما يماثل النقد إدراجيتم . ويتم استخدامها من جانب البنك في إدارة ارتباطاته قصيرة األجل
  . المرآز المالي

  
  عقود إعادة الشراء وإعادة البيع   ط- ٤- ٣أ
  

 قياسهاويتم  قائمة المرآز المالي يتم إدراج األصول المباعة مع التعهد الفوري بإعادة شرائها في تاريخ مستقبلي محدد في 
تدرج االلتزامات المقابلة المتعلقة بالمبالغ . وراق المالية للمتاجرة أو الستثمار األوراق الماليةوفقًا للسياسات المحاسبية لأل

تتم معاملة الفرق بين البيع وسعر إعادة الشراء . األخرى راضات سوق النقدتوإقالمستلمة لهذه العقود في المستحقات للبنوك 
  . آمصروف فائدة وهو يستحق على مدى عمر إعادة الشراء

  
وتدرج  قائمة المرآز الماليأما األصول المشتراة مع االرتباط بإعادة بيعها في تاريخ مستقبلي محدد فال يتم إدراجها في 

تتم معالجة الفرق بين سعر . خرىاأل وإقراضات سوق النقدبنوك  المستحق منالمبالغ المدفوعة المتعلقة بهذه العقود ضمن 
  .فوائد وتصبح مستحقة على مدى فترة العقد البيع وسعر إعادة الشراء آمصروف

  
  أوراق القبول  ي- ٤- ٣أ
  

تحت األصول األخرى مع اإلفصاح عن االلتزام المقابل لها في  المرآز المالييتم اإلفصاح عن أوراق القبول في 
  . بالنسبة ألوراق القبول الميزانية العمومية لذا ال توجد هناك ارتباطات خارج. االلتزامات األخرى

  
  األدوات المالية المشتقة المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر  ك- ٤- ٣أ
  

تتضمن األدوات المالية المشتقة المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر على جميع األصول وااللتزامات المشتقة التي ال 
ألغراض إدارة المخاطر  يتم قياس األدوات المالية المشتقة المحتفظ بها. تصنف على أنها أصول والتزامات للمتاجرة

  :تعتمد معالجة التغيرات في القيمة العادلة على تصنيف الفئات التالية. قائمة المرآز الماليبالقيمة العادلة في تاريخ 
   

  تغطية القيمة العادلة
  

 إدراجط مؤآد يتم أو ارتبا مدرجعندما يتم تخصيص أداة مالية مشتقة آتغطية للتغير في القيمة العادلة ألصل أو التزام مالي 
مع التغيرات في القيمة العادلة للبند معًا  قائمة الدخل الشاملالتغيرات في القيمة العادلة لألداة المالية المشتقة مباشرة في 

  .المغطى المنسوبة إلى الخطر المغطى
  

ة عدم وفائها بمعايير المحاسبة لتغطية في حالة انتهاء مدة األداة المالية المشتقة أو بيعها أو إنهائها أو استخدامها أو في حال
يتم إطفاء أي تعديل حتى تلك النقطة . القيمة العادلة أو في حالة إلغاء التخصيص يتم التوقف عن استخدام محاسبة التغطية

لي المعاد يتم إجراؤه على البند المغطى الذي يستخدم ألجله معدل الفائدة الحقيقي في قائمة الدخل آجزء من معدل الفائدة الفع
  .احتسابه للبند على مدى عمره المتبقي
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  )تابع(السياسات المحاسبية الجوهرية   ٣أ

  
  )تابع( األصول وااللتزامات المالية  ٤- ٣أ

  
  )تابع( األدوات المالية المشتقة المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر  ك- ٤- ٣أ

  
  تغطية التدفق النقدي

  
ة تغطية لتغيرات التدفق النقدي الناتجة عن المخاطر المصاحبة ألصل أو التزام مدرج عندما يتم تصنيف األداة المشتقة آأدا

لألداة من التغير في القيمة العادلة  يرالسافإن الجزء  الربح أو الخسارةأو معاملة توقع شديدة االحتمال التي قد تؤثر على 
يتم إعادة  ضمن الدخل الشامل اآلخرالمبلغ المدرج . في احتياطي التغطية ضمن الدخل الشامل اآلخريتم إدراجه  المشتقة

آتعديل في التصنيف في نفس الفترة حيث يؤثر التدفق النقدي للتغطية على الربح أو  قائمة الدخل الشاملتصنيفه في 
ة يتم من التغير بالقيمة العادلة لألداة المشتق ساريوأي جزء غير  . قائمة الدخل الشاملالخسارة وبنفس بنود الخط في 

  .قائمة الدخل الشاملإدراجه فورا في 
  

إذا تم بيع أداة التغطية المشتقة أو انتهت مدتها أو تم إلغاؤها أو تمت ممارستها أو أن التغطية لم تعد تفي بمعايير محاسبة  
إيقاف معاملة   وفي حالة . تغطية التدفق النقدي أو تم رفض تصنيف التغطية، عندئذ يتم إيقاف محاسبة التغطية مستقبليًا

، يتم تصبح فيها التغطية سارية المفعولمن الفترة التي  الدخل الشامل اآلخرن المبلغ المتراآم المدرج في إف تغطية التوقع،
آتعديل للتصنيف عند حدوث معاملة التوقع وتأثر الربح أو  قائمة الدخل الشاملإعادة تصنيفه من حقوق الملكية إلى 

 ضمن دخل شامل آخرمن المتوقع حدوث معاملة التوقع مرة أخرى، يتم إعادة تصنيف الرصيد  وإذا لم يكن  .الخسارة
  .   آتعديل إعادة تصنيف قائمة الدخل الشاملفوري إلى  لبشك

  
  المشتقات األخرى لغير المتاجرة

  
، فإن آل التغيرات بقيمها عندما ال يتم االحتفاظ باالداه المشتقة ألغراض المتاجرة، وأنها لم تصنف بعالقة تغطية مؤهلة

   .قائمة الدخل الشاملالعادلة يتم إدراجها فورا في 
 

  المعدات والترآيبات الممتلكات و  ٥- ٣أ
 

تتضمن . المعدات والترآيبات بالتكلفة ناقصًا االستهالك المتراآم وخسائر االنخفاض في القيمةالممتلكات ويتم قياس بنود 
يتم احتساب االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى . مباشرة إلى اقتناء األصل التكلفة المصروفات التي تنسب بصفة

  :األعمار اإلنتاجية المقدرة للفترة الحالية على النحو التالي. العمر اإلنتاجي المقدر للمعدات والترآيبات
  

  عدد السنوات  
    ٥  السيارات

    ٣  األثاث والترآيبات
    ٧-٦  معدات المكتب

  ٧-٦  برمجيات اإلنتاج
  

على  بناًء .تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية لألصول وتعدل، متى ما آان ذلك مالئما، في نهاية آل فترة تقرير
تم احتساب . سنوات ٥الى  ٣ثاث والترآيبات من ألنتاجية للسيارت واإلعمار األبتغيير ا البنك خيرة، قامألا التقديرات

ن التغير يؤثر على أستهالك المحمل للعام الحالي حيث إلجية آتغير في التقدير عن طريق تعديل انتاإلعمار األالتغيير في ا
  .تؤثر فيه على السنوات المستقبليةالسنة الحالية وعن طريق تعديل المحمل بسنوات سابقة الى الحد الذي 

  
القيمة الدفترية لالصل أآبر من القيمة القابلة تخفض القيمة الدفترية لألصل مباشرة إلى قيمته القابلة لالسترداد إذا آانت 

  .لالسترداد المقدرة
  

في قائمة " إيرادات تشغيل أخرى"تحدد أرباح وخسائر االستبعادات بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية والمدرجة آـ
  .الدخل الشامل
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  )تابع(السياسات المحاسبية الجوهرية   ٣أ
  
  )تابع(ترآيبات المعدات والالممتلكات و  ٥- ٣أ
  

تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط . يتم تحميل اإلصالحات والتجديدات في قائمة الدخل الشامل عند تكبد المصروف
يتم إدراج جميع المصروفات األخرى . والترآيبات عندما تزيد من المنافع المستقبلية المضمنة في بند الممتلكات والمعدات

  .وف عند تكبدهافي قائمة الدخل الشامل آمصر
   

  الودائع وأوراق الدين وااللتزامات الثانوية  ٦- ٣أ
  

ُتقاس الودائع وأوراق الدين . المهلكةبالتكلفة بشكل مبدئي بالقيمة العادلة وتقاس الحقًا ودائع سوق النقد والعمالء  إدراجيتم 
يقوم البنك بتصنيف األدوات المالية . دة الحقيقيباستخدام طريقة معدل الفائ المهلكةالمصدرة وااللتزامات الثانوية بتكلفتها 

 .الرأسمالية آأدوات التزامات مالية أو أدوات حقوق ملكية وفقًا لجوهر البنود التعاقدية لألداة
  

  ضريبة الدخل   ٧- ٣أ
  

م يت. وضريبة مؤجلة جاريةللقوانين الضريبية المعمول بها وهي تتكون من ضريبة  ضريبة وفقًالليتم تكوين مخصص 
ة بصفة مباشرة في حقوق مدرجفيما عدا القدر الذي يتعلق ببنود  قائمة الدخل الشاملمصروف ضريبة الدخل في  إدراج

  .ايرادات شاملة أخرىالضريبة في  إدراجالملكية عندها يتم 
  

على نحو واسع هي الضريبة المستحقة الدفع محسوبة باستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو التي تطبق  الجاريةالضريبة 
  .وأية تعديالت على الضريبة المستحقة عن سنوات سابقة قائمة المرآز المالي في تاريخ

  
لجميع الفروق المؤقتة بين القيم الدفترية لألصول  االلتزام لمؤجلة باستخدام طريقةإلتزامات الضريبة ا/تحتسب أصول

يستند إحتساب مبلغ الضريبة المؤجلة على .  غراض الضريبةواإللتزامات ألغراض التقارير المالية والمبالغ المستخدمة أل
النمط المتوقع لتحقق أو سداد القيمة الدفترية لألصول واإللتزامات باستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو التي سيتم تطبيقها 

   .تقريرواسع في تاريخ العلى نحو 
  

من المحتمل معه توفر ربح ضريبي مستقبلي آاف يمكن في أصل الضريبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي يكون  إدراجيتم 
وتخفيضها بالقدر الذي يكون من غير  تقريرتتم مراجعة أصول الضريبة المؤجلة في تاريخ آل . مقابله استخدام األصل

  .الممكن معه تحقق المنفعة الضريبية ذات الصلة
  
  األصول االئتمانية  ٨- ٣أ
  

  .ة أو بصفة أمانة آأصول للبنك وبالتالي ال يتم إدراجها في هذه القوائم الماليةال تعامل األصول المحتفظ بها آعهد
  
  المحاسبة حسب تاريخ المتاجرة أو السداد   ٩- ٣أ
  

لألصول المالية في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي يرتبط فيه البنك " العادية"جميع المشتريات والمبيعات  إدراجيتم 
مشتريات والمبيعات العادية هي تلك التي تتعلق باألصول المالية التي تتطلب تسليم األصول خالل ال. بشراء أو بيع األصل

  .اإلطار الزمني المنصوص عليه عامًة في القوانين أو حسب األعراف السائدة  في السوق
  
  إيجارات  ١٠- ٣أ
  

س القسط الثابت على مدى فترة على أساالربح أو الخسارة مدفوعات اإليجارات التشغيلية آمصروف في  إدراجيتم 
  .اإليجار
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  )تابع(السياسات المحاسبية الجوهرية   ٣أ

  
  الضمانات المالية  ١١- ٣أ
  

الضمانات المالية هي العقود التي ُيطلب من البنك القيام بموجبها بمدفوعات محددة لتعويض مالكها عن الخسارة التي 
  . د حلول موعد استحقاقه وفقًا لبنود أداة الدينيتكبدها بسبب فشل مدين محدد في القيام بالدفع عن

  
في . التزامات الضمان المالي مبدئيًا بقيمتها العادل وإطفاء القيمة العادلة المبدئية على مدى عمر الضمان المالي إدراجيتم 

ا يصبح الدفعة بموجب عندم(التزام الضمان بالمبلغ المطفأ أو القيمة الحالية ألية مدفوعات متوقعة  إدراجأعقاب ذلك يتم 
أو القيمة الحالية للمدفوعات المتوقعة الناشئة من الضمان،  المهلكةيتم إدراج القيمة غير . أيهما أعلى) الضمانة محتمل

  . حسب مقتضى الحال، في االلتزامات األخرى
  
  منافع الموظفين  ١٢- ٣أ

  
  منافع نهاية الخدمة  أ- ١٢- ٣أ
  

مع مراعاة متطلبات قانون العمل  التقريرفي تاريخ  بالبنكشروط تعاقد الموظفين تستحق مكافآت نهاية الخدمة وفقًا ل
  .  وتعديالته ٢٠٠٣الُعماني لعام 

  
يين وفقا لقانون التأمينات ُعمانللموظفين ال تدرج المساهمات لخطة تقاعد ذات مساهمات محددة والتأمين ضد اصابات العمل

  . عند تكبدها قائمة الدخل الشاملها آمصروف في إدراج ويتم ١٩٩١لعام  ُعماناالجتماعية بسلطنة 
  
  المنافع قصيرة األجلب - ١٢- ٣أ
  

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

  
ا علي البنك التزام حالي أو استداللي لدفع هذا المبلغ نتيجة مخصص للمبلغ المتوقع دفعه في الحالة التي يوجد فيه إدراجيتم 

  .لخدمات سابقة مقدمة من جانب الموظف ومن الممكن قياس االلتزام بصورة موثوق بها
  
  السهم الواحد عائد  ١٣- ٣أ
  

لسهم بقسمة الربح يتم احتساب العائد األساسي ل. المخفف ألسهمه العاديةالعائد واألساسي  العائديقوم البنك بعرض بيانات 
يتم . أو الخسارة المنسوبة إلى حاملي األسهم العادية للبنك على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة
يحدد . احتساب العائد علي أساس سنوي للسهم عن طريق احتساب العائد للسهم الواحد علي أساس سنوي للسنة بالكامل

تعديل الربح أو الخسارة المنسوبة إلى حاملي األسهم العادية والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية العائد المخفف للسهم ب
  . أسهم أو أدوات مماثلة ىالقائمة بتأثير جميع األسهم العادية المحتملة المخففة والتي تشتمل علي أوراق قابلة للتحويل إل

  
  أرقام المقارنة  ١٤- ٣أ
  

  .السنة الحاليةاألرقام خالل مع عرض  لتتوافقألغراض المقارنة قد تم إعادة تصنيفها المضمنة  المقابلةاألرقام 
  

  قطاعات التشغيلالتقرير عن   ١٥- ٣أ
  

، متضمنة ن خاللها إيرادات ويتكبد مصروفاتقطاع التشغيل هو مكون من البنك يمارس أنشطة األعمال التي يحقق م
ع أي من مكونات البنك األخرى ويتم فحص نتائج أنشطتها بانتظام من قبل اإليرادات والمصروفات التي تتعلق بمعامالت م

التخاذ القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد لكل قطاع وقياس أدائه ) وهو متخذ القرار الرئيسي بالبنك(الرئيس التنفيذي للبنك 
  .الذي تتوفر عنه المعلومات المالية المنفصلة
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  حاسبية الجوهرية التقديرات واالجتهادات الم  ٤أ
  

يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة إجراء اجتهادات وتقديرات وإفتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية 
وترتكز التقديرات واإلفتراضات المصاحبة على .  والمبالغ المقرر عنها لألصول واإللتزامات واإليرادات والمصروفات

ى يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف والتي تشكل نتائجها أساس إلجراء أحكام حول القيم الخبرة السابقة وعوامل أخر
 الناتجة ويندر أن تكون التقديرات المحاسبية. الدفترية لألصول واإللتزامات التي ال تكون واضحة من مصادر أخرى

  .  مساوية للنتائج الفعلية ذات العالقة
  

وتدرج التعديالت على التقديرات المحاسبية .  التي تستند عليها على أساس مستمرتتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات 
بالفترة التي تتم فيها مراجعة التقديرات إذا آانت التعديالت تؤثر فقط على الفترة أو خالل فترة التعديل والفترات المستقبلية 

  :ت المحاسبية الجوهرية للمجموعة هيالتقديرا.  إذا آان التعديل يؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية
  

 خسائر انخفاض القيمة على القروض والسلفيات  ١- ٤أ
 

ولتحديد ما إذا .  شهريالقروض التابعة لها لتقييم االنخفاض في القيمة على األقل على أساس  افظبمراجعة مح البنك قومي
بعمل افتراضات حول ما إذا  البنكقوم يالشامل، آانت هناك ضرورة لتسجيل خسارة االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل 

آانت هناك أية بيانات قابلة للمالحظة تدل على وجود شرط االنخفاض في القيمة متبوع بانخفاض قابل للقياس في التدفقات 
هذا الدليل وقد يتضمن .  النقدية المستقبلية المتوقعة من محفظة القروض قبل إمكانية تحديد هذا االنخفاض في هذه المحفظة

أو ظروف اقتصادية محلية ودولية  مقترضين من مدفوعاتبيانات قابلة للمالحظة تشير إلى حدوث تغير عكسي في وضع ال
 خصائص ذات لألصول السابقة الخسارة خبرة على تعتمد تقديرات اإلدارة تستخدم.  األصول على السداد بتعثر ترتبط
 التدفقات تحديد عند المحفظة في االنخفاضات لتلك مماثل القيمة في اضاالنخف على موضوعي ودليل ائتمانية مخاطر
تتم مراجعة المنهجية واإلفتراضات المستخدمة في تقدير قيمة التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ووقتها .  المستقبلية النقدية

بالنسبة للقروض والسلفيات الجوهرية بشكل   .بشكل منتظم لتقليل أية فروقات بين تقديرات الخسارة وخبرة الخسارة الفعلية
فردي والتي انخفضت قيمتها، تؤخذ الخسارة الضرورية لالنخفاض في القيمة باالعتبار بناًء على تقديرات التدفقات النقدية 

رية القروض والسلفيات الجوهرية بشكل فردي والتي لم تنخفض قيمتها وآافة القروض والسلفيات غير الجوه.  المستقبلية
 وذلك المحفظة أساس علىيتم تقييمها على نحو جماعي مع أخذ الخبرة السابقة والبيانات القابلة للمالحظة بعين االعتبار 

إجراء خسارة االنخفاض في القيمة على نحو  ضرورةمن األصول ذات خصائص مخاطر مماثلة لتحديد  مجموعات ضمن
 االئتمان جودة ضمنها من عدة عوامل باالعتبار البنك أخذي جماعي، لبشك القيمة في االنخفاض خسارة ولتحديد.  جماعي
  .وأداء القطاع والضمانات المتوفرة والظروف االقتصادية الكلية ةالسابق المستحقات ومستوى المخاطر وترآيز

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

  
) المتداولة غيرالمشتقة  االدواتمثل ( ةفي سوق نشط بها المتاجرة تتم الات المالية التي تحديد القيمة العادلة لألدو يتم

تقديراته الختيار مجموعة طرق متنوعة والقيام بافتراضات تعتمد بشكل رئيسي  البنكستخدم ي.  التقييم تقنيات باستخدام
ليل التدفقات النقدية المتوقعة ألصول مالية متاحة تح البنكستخدم ي.  على ظروف السوق القائمة في نهاية آل فترة تقرير

  .   في سوق نشطة بهاللبيع متنوعة التي لم يتاجر 
  

  انخفاض قيمة استثمارات األسهم المتاحة للبيع  ٣- ٤أ
  
بان استثمارات األسهم المتاحة للبيع قد انخفضت قيمتها إذا آان هناك انخفاض جوهري أو طويل المدى في  البنكحدد ي

هذا التحديد المتعلق بما يعد .  ة العادلة أقل من تكلفتها أو يوجد دليل موضوعي على حدوث االنخفاض في القيمةالقيم
، ضمن عوامل أخرى، تقلب أسعار البنكقيم ي، تقديراتالولتطبيق هذه .  تقديراتجوهريًا أو طويل المدى يتطلب إجراء 

قيمة إلى تردي السالمة المالية للكيان المستثمر فيه ومجال العمل قد يعود وجود دليل موضوعي على انخفاض ال.  األسهم
  .وأداء القطاع
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  النقدية واألرصدة لدى البنك المرآزي   ١ب
   

٢٠١٠  ٢٠١١    ٢٠١١  ٢٠١٠  
دوالر أمريكي 

  باآلالف
دوالر أمريكي 

  باآلالف
ي ُعمانريال   

  باآلالف
ي ُعمانريال 

  باآلالف
          

  ٦ ٥٣٠  ٧ ٩٦٦  النقدية    ٢٠ ٦٩١  ١٦ ٩٦١

١ ٢٩٩  ١ ٢٩٩  
زي       ك المرآ دى البن ال ل ة رأس الم وديع

  ٥٠٠  ٥٠٠  يُعمانال
   ٩٧ ٩٩٢   ٥٣ ٠٤٧  األرصدة لدى البنك المرآزي بدون أي قيود  ١٣٧ ٧٨٤  ٢٥٤ ٥٢٤
١٠٥ ٠٢٢  ٦١ ٥١٣    ١٥٩ ٧٧٤  ٢٧٢ ٧٨٤  

     
  .يُعمانبدون موافقة البنك المرآزي الي ُعمانال يمكن سحب وديعة رأس المال ووديعة التأمين لدى البنك المرآزي ال

 
   النقدق بسو ىأخر وإقراضاتمستحقات من بنوك   ٢ب

  
٢٠١٠  ٢٠١١    ٢٠١١  ٢٠١٠  

دوالر أمريكي 
  باآلالف

دوالر أمريكي 
  باآلالف

ي ُعمانريال   
  باآلالف

ي ُعمانريال 
  باآلالف

      :بالعملة المحلية    
  ١ ٠٠٠   ١٥ ٠٠٠  سوق النقدبقراضات إ   ٣٨ ٩٦١  ٢ ٥٩٧
١ ٠٠٠  ١٥ ٠٠٠     ٣٨ ١٩٦  ٢ ٥٩٧  

      :بالعملة األجنبية    
  ١٠٧ ٨٠٠   ٢٠٦ ٣٥٠  سوق النقدباقراضات   ٥٣٥ ٩٧٤  ٢٨٠ ٠٠٠
    ١٠ ٦٦٢   ١٠ ٢١٠  أرصدة البنك لدى بنوك في الخارج     ٢٦ ٠٥٢    ٢٧ ٦٩٤
١١٨ ٤٦٢  ٢١٦ ٥٦٠    ٥٦٢ ٤٤٩  ٣٠٧ ٦٩٤  
١١٩ ٤٦٢  ٢٣١ ٥٦٠    ٦٠١ ٥٤٥  ١٠٣ ٢٩١  

 
  بالصافي -  السلفالقروض و  ٣ب
  

٢٠١٠  ٢٠١١    ٢٠١١  ٢٠١٠  
دوالر أمريكي 

  باآلالف
دوالر أمريكي 

 باآلالف
ي ُعمانريال   

  باآلالف
ي ُعمانريال 

  باآلالف
          

  ٥ ٧٧٥  ٣٠ ١٠٣  لبنوكقروض   ٧٨ ١٩٠  ١٥ ٠٠٠
  ٥٤٩ ٨٠٧  ٦٤٢ ٨٧٥  قروض لشرآات  ١ ٦٦٩ ٨٠٥  ١ ٤٢٨ ٠٧٠
  ٣٦٤ ٥٥٨    ٣٦٧ ٩٤٩  قروض شخصية    ٩٥٥ ٧١١     ٩٤٦ ٥٩٠

  ٩٢٠ ١٤٠  ١ ٠٤٠ ٩٢٧  إجمالي القروض والسلف  ٢ ٧٠٣ ٧٠٦  ٢ ٣٨٩ ٩٧٥
          

)٣٥ ٢١٨(  )٣٢ ٩٣٠(  
اس      ى أس ة عل ي القيم اض ف مخصص انخف

  )١٢ ٦٧٨(  )١٣ ٥٥٩(  المحفظة 

)٢٠ ٢٩٦(    )١١ ٥٠١(     
ة     ي القيم اض ف دد لإلنخف ص مح  مخص

  )٤ ٤٢٨(      )٧ ١٤٨(  )المحفوظةفوائد المتضمن (
  ٩٠٣ ٠٣٤  ١ ٠١٩ ٥٥٤  صافي القروض والسلف  ٢ ٦٤٨ ١٩٢  ٢ ٤٥٣ ٤٥٤

  
 – ٢٠١٠( قديمه للموظفين على أساس تفضيليتم تي ُعمانريال  ١٦ ١٩٠ ٧٠٣ مبلغالقروض الشخصية  تتضمن
  .)يُعمانريال  ١٥ ١٢٤ ٣٥١

  



  خاضعة لموافقة البنك المرآزي العماني  ع.ع.م.ش صحاربنك 
  

  القوائم المالية ول إيضاحات ح
  )تابع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

 ٦٣من  ٢٠صفحة 

 
  )تابع( القروض والسلف  ٣ب
  

  :تتكون القروض والسلف مما يلي
  

٢٠١٠  ٢٠١١    ٢٠١١  ٢٠١٠  
ر أمريكي دوال

  باآلالف
دوالر أمريكي 

  باآلالف
ي ُعمانريال   

  باآلالف
ي ُعمانريال 

  باآلالف
        

  ٨٤٢ ٨٠٣   ٩٤٥ ٧٦٧  قروض  ٢ ٤٥٦ ٥٣٧  ٢ ١٨٩ ٠٩٩
  ٥٥ ٣٤٩   ٦٣ ٢٢٣  سحب على المكشوف  ١٦٤ ٢١٦  ١٤٣ ٧٦٤
  ١٥ ٠٣١   ٢١ ٣٤٢  قروض مقابل إيصاالت أمانة  ٥٥ ٤٣٤  ٣٩ ٠٤٢
     ٦ ٩٥٧       ١٠ ٥٩٥  فواتير مخصومة      ٢٧ ٥١٩       ١٨ ٠٧٠
  ٩٢٠ ١٤٠  ١ ٠٤٠ ٩٢٧  إجمالي القروض والسلف  ٢ ٧٠٣ ٧٠٦  ٢ ٣٨٩ ٩٧٥

)٣٥ ٢١٨(  )٣٢ ٩٣٠(  
اس    ى أس ة عل ي القيم اض ف مخصص انخف

  )١٢ ٦٧٨(  )١٣ ٥٥٩(  المحفظة 

)٢٠ ٢٩٦(     )١١ ٥٠١(     
ة   ي القيم اض ف دد لإلنخف ص مح  مخص

   )٤ ٤٢٨(       )٧ ٨١٤(  )محفوظةالفوائد المتضمن (
  ٩٠٣ ٠٣٤  ١ ٠١٩ ٤٥٥  صافي القروض والسلف  ٢ ٦٤٨ ١٩٢  ٢ ٣٤٥ ٥٤٤

  
  :  يُعمانآما هو مطلوب من قبل البنك المرآزي ال أدناه القيمةتحليل الحرآة في مخصص خسائر انخفاض 

  
٢٠١٠  ٢٠١١    ٢٠١١  ٢٠١٠  

دوالر أمريكي 
  باآلالف

دوالر أمريكي 
 باآلالف

ي ُعمانريال   
  باآلالف

ي ُعمانريال 
  باآلالف

ى أساس        مخصص انخفاض في القيمة عل
  المحفظة 

    

  ١١ ٦١٨  ١٢ ٦٧٨  العامرصيد بداية    ٣٢ ٩٣٠  ٣٠ ١٧٧
   ١ ٠٦٠      ٨٨١  العامالمخصص خالل     ٢ ٨٢٨   ٢ ٧٥٣
  ١٢ ٦٧٨  ١٣ ٥٥٩  العامنهاية  في صيدالر   ٣٥ ٨٢١  ٣٢ ٩٣٠

     مخصص انخفاض قيمة على اساس محدد    
      خصص خسائر القروضم) ١    

   ٩٠٤  ٣ ٨٢٨  العامرصيد بداية   ٩ ٩٤٣  ٢ ٣٤٨
  ٣ ٨٤٤  ٤ ٢٧٧  العامالمخصص خالل   ١١ ١٠٩  ٩ ٩٨٤

  )٩٢٠(  )١ ٦٩١(  العامخالل المسترد   )٤ ٣٩٢(  )٢ ٨٩٣(
  ٣ ٨٢٨  ٦ ٤١٤  العامنهاية  في صيدالر   ١٦ ٦٦٠  ٩ ٣٩٤
      

  الفوائد المحفوظة)٢
    

  ١٤٥  ٦٠٠  العامرصيد بداية   ١ ٥٥٨  ٣٧٧
  ٥٧٦  ٩٥٥  العامالفوائد المحفوظة خالل   ٢ ٤٨١  ١ ٤٩٦

  )١٢١(  )١٥٥(  العامالفوائد المحررة خالل    )٤٠٣(    )٥٣١(
     ٦٠٠  ١ ٤٠٠  العامنهاية  في صيدالر  ٣ ٦٣٦  ١ ٨٥٥

٤ ٤٢٨  ٧ ٨١٤    ٢٠ ٢٩٦  ١١ ٥٠١  
    
الئتمان المتأصلة في القروض والسلف على لمقابلة مخاطر ا انخفاض في القيمة على أساس المحفظةمخصص  تكوينتم ي

  .أساس المحفظة
  

يقوم . تتطلب جميع القروض والسلف سداد فوائد، بعضها بسعر ثابت والبعض اآلخر بأسعار يعاد تعديلها قبل اإلستحقاق
مقابل القروض  يُعمانالبنك بتجنيب الفائدة بغرض اإللتزام بالقواعد واللوائح اإلرشادية التي أصدرها البنك المرآزي ال

القروض والسلف التي لم يتم ادراج استحقاق عن فوائدها أو التي  ٢٠١١ديسمبر  ٣١آما في . والسلف التي تنخفض قيمتها
  ).يُعمانريال   ٨ ٠٥١ ٥٢١ - ٢٠١٠(ي ُعمانريال  ١٥ ٩٩٨ ٦٧٧ تم تجنيب فوائدها بلغت قيمتها



  خاضعة لموافقة البنك المرآزي العماني  ع.ع.م.ش صحاربنك 
  

  القوائم المالية ول إيضاحات ح
  )تابع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

 ٦٣من  ٢١صفحة 

 
  )تابع( القروض والسلف  ٣ب
  

  :القروض والسلف حسب القطاعات االقتصادية يحلل الجدول أدناه ترآيز
  

٢٠١٠  ٢٠١١    ٢٠١١  ٢٠١٠  
  دوالر أمريكي
  باآلالف

دوالر أمريكي 
  باآلالف

ي ُعمانريال   
  باآلالف

ي ُعمانريال 
  باآلالف

        
  ٣٦٤ ٥٥٨  ٣٦٧ ٩٤٩  األفراد   ٩٥٥ ١٨٧  ٩٤٦ ٩٠٤
  ١٢٦ ٠٣٧   ١٨٧ ٢٤٤  اإلنشاءات   ٤٨٦ ٦١٨  ٣٢٧ ٣٦٩
  ٨٨ ١٩٩   ١١٥ ٣٣٨  الخدمات  ٢٩٩ ٥٧٩  ٢٢٩ ٠٨٨
  ٥٠ ٢٣١  ٥٤ ٢٠١  المؤسسات المالية   ١٤٠ ٧٨٢  ١٣٠ ٤٧٠
  ٤٩ ٤٣٢  ٣٣ ٣٩٥  الصناعة   ٨٦ ٧٤٠  ١٢٨ ٣٩٥
  ١٢٧ ٧٢١  ٣٣ ٠١٤  التجارة الدولية   ٨٥ ٧٥١  ٣٣١ ٧٤٣
  ٦ ٦١٠  ٢٠ ٦٨٤  التعدين والمحاجر  ٥٣ ٧٢٥  ١٧ ١٦٩
  ١٩ ١٥٠  ١٣ ٣٢٤  الوافدين  ٣٤ ٦٠٨  ٤٩ ٧٤٠
  ٤٨٣  ٤٤٤  الحكومة  ١ ١٥٣  ١ ٢٥٥
   ٨٧ ٧١٩    ٢١٥ ٢٤٣  أخرى    ٥٥٩ ٣٥٦    ٢٢٧ ٢٨٤
٩٢٠ ١٤٠  ١ ٠٤٠ ٧٩٢    ٢ ٧٠٣ ٠٦٧  ٢ ٨٩٣ ٥٩٧  

  

   إستثمارات أوراق المالية  ٤ب
  

٢٠١٠  ٢٠١١      ٢٠١١  ٢٠١٠  
دوالر أمريكي 

  باآلالف
دوالر أمريكي 

  باآلالف
ي ُعمانريال   

  باآلالف
ي ُعمانريال 

  باآلالف
        

  ١٠٣ ١٠٩  ٧٩ ١١٩  متاحة للبيعإستثمارات   ٢٠٥ ٥٠٤  ٢٦٧ ٨١٦
     ٤ ٠٤٠    ٦ ٥٤٠  محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق    ١٦ ٦٨٧    ١٠ ٣٤٩

١٠٧ ١٤٩  ٨٥ ٦٥٩    ٢٢٢ ٤٩١  ٢٧٨ ٣٠٩  
  

  :تشمل على المتاحة للبيعاإلستثمارات 
  

/ القيمة الدفترية  
  العادلة
٢٠١١  

  التكلفة
٢٠١١  

/ القيمة الدفترية
  العادلة
٢٠١٠  

  ةالتكلف
٢٠١٠  

  يُعمانريال   
  باآلالف

ي ُعمانريال 
  باآلالف

  يُعمانريال 
  باآلالف

ي ُعمانريال 
  باآلالف

       
  ٥١٥  ٤٢٧  ٧ ٧٧٤   ٦ ٠٤٠  غير مدرجة أوراق مالية
  ٧ ٣٧٩  ٨ ٢٦٢   ١٠ ٤٦٠  ٩ ٩٥٤  مدرجة أوراق مالية
  ٩٤ ٣٨٥  ٩٤ ٤٢٠   ٦٣ ١١٣   ٦٣ ١٢٥  أذون الخزانة

  ١٠٢ ٢٧٩  ١٠٣ ١٠٩  ٨١ ٣٤٧  ٧٩ ١١٩  
       
/ القيمة الدفترية  

  العادلة
٢٠١١  

  التكلفة
٢٠١١  

/ القيمة الدفترية
  العادلة
٢٠١٠  

  التكلفة
٢٠١٠  

دوالر أمريكي   
  باآلالف

دوالر أمريكي 
  باآلالف

دوالر أمريكي 
  باآلالف

دوالر أمريكي 
  باآلالف

       
  ١ ٣٣٨  ١ ١٠٩   ٢٠ ١٩٢   ١٥ ٦٨٨  غير مدرجة أوراق مالية
  ١٩ ١٦٦  ٢١ ٤٦٠   ٢٧ ١٦٩   ٢٥ ٨٥٥  رجةمد أوراق مالية
  ٢٤٥ ١٥٦  ٢٤٥ ٧٢٤   ١٦٣ ٩٣٠   ١٦٣ ١٩٦  أذون الخزانة

  ٢٦٥ ٦٦٠  ٢٦٧ ٦٨١  ٢١١ ٢٩١  ٢٠٥ ٥٠٤  



  خاضعة لموافقة البنك المرآزي العماني  ع.ع.م.ش صحاربنك 
  

  القوائم المالية ول إيضاحات ح
  )تابع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

 ٦٣من  ٢٢صفحة 

  )تابع( إستثمارات أوراق المالية  ٤ب
  

  :تشمل على اإلستثمارات المحتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق
  

٢٠١٠  ٢٠١١    ٢٠١١  ٢٠١٠  
دوالر أمريكي 

  باآلالف
ريكي دوالر أم

  باآلالف
  ي ُعمانريال   

  باآلالف
ي ُعمانريال 

  باآلالف
          

  ١ ٥٤٠  ١ ٥٤٠  سندات شرآات  ٤ ٠٠٠  ٤ ٠٠٠
  ٢ ٥٠٠  ٥ ٠٠٠  سندات الدين  ١٢ ٩٨٧    ٦ ٤٩٤
٤ ٠٤٠  ٦ ٥٤٠    ١٦ ٩٨٧  ١٠ ٤٩٤  

 
  وترآيبات معداتممتلكات و  ٥ب
  
 راضيأ  

بالملكية 
  * الحرة

برمجيات 
  إنتاج

أثاث 
  وترآيبات

  معدات
  سيارات  تبمك

  أعمال
رأسمالية 
  تحت التنفيذ

  
  المجموع

ي ُعمانريال   
  باآلالف

ي ُعمانريال 
  باآلالف

ي ُعمانريال 
  باآلالف

ي ُعمانريال 
  باآلالف

ي ُعمانريال 
  باآلالف

ي ُعمانريال 
  باآلالف

ي ُعمانريال 
  باآلالف

                :التكلفة
  ١٨ ٥٧٢  ٢٥  ٥٢٥  ٣ ١٠٩  ٢ ٢٢٩  ٥ ٦٨٤  ٧ ٠٠٠  ٢٠١١يناير  ١في  

  ٢ ٢١٤   ١٧٨  ٧١  ٥٨٦  ٨٩١  ٤٨٨  -  إضافات 
          )٤(       -       -       )٣(        )١(         -          -  استبعادات

  ٢٠ ٢٧٨   ٣٢٠  ٥٩٦  ٣ ٦٩٢  ٣ ١١٩  ٦ ١٧٢  ٧ ٠٠٠ ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 
  

  اإلستهالك المتراآم
              

  )٤ ٨٠٧(  -  )٣١٠(  )١ ١٧٣( )٣٢١١( )٠٠٣٢( -  ٢٠١١يناير ١في
  )١ ٨١٩(       -  )٥٧(  )٥٢٢(  )٣٣٥(  )٩٠٥(         -  ستهالكا

         ١       -        -         ١           -         -         -  استبعادات
  )٦ ٥٦٢(       -  )٣٦٧(  )١ ٤٦٩(  )١ ٦٥٦(  )٢ ٩٠٨(         - ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 

                
                :صافي القيمة الدفترية

  ١٤ ١٥٧  ٣٢٠  ٢٢٩  ١ ٨٩٩  ١ ٤٦٣  ٣ ٢٦٤  ٧ ٠٠٠ ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 
 ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 

  ٣٦ ١٧٧  ٧٥٢  ٥٩٥  ٥ ٩٠١  ٣ ٨٠٠  ٨ ٤٧٨  ١٨ ١٨٢  دوالر أمريكي باآلالف
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  القوائم المالية ول إيضاحات ح
  )تابع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

 ٦٣من  ٢٣صفحة 

 
  )تابع( معدات وترآيباتممتلكات و  ٥ب

  
 راضيأ  

بالملكية 
  * الحرة

برمجيات 
  إنتاج

أثاث 
  وترآيبات

  معدات
  سيارات  مكتب

  أعمال
رأسمالية 

  حت التنفيذت
  

  المجموع
ي ُعمانريال   

  باآلالف
ي ُعمانريال 

  باآلالف
ي ُعمانريال 

  باآلالف
ي ُعمانريال 

  باآلالف
ي ُعمانريال 

  باآلالف
ي ُعمانريال 

  باآلالف
ي ُعمانريال 

  باآلالف
                

                :التكلفة
  ١٧ ٢٨٦  ٨٨٧  ٣٥١  ٢ ٧٦٧  ١ ٧٤١  ٤ ٥٤٠  ٧ ٠٠٠  ٢٠١٠يناير  ١في  

  ٢ ١٧٣  ٢٥  ١٧٤  ٣٤٢  ٤٨٨  ١ ١٤٤  -  إضافات 
    )٨٨٧(  )٨٨٧(      -         -         -          -          -  اسبعادات

  ١٨ ٥٧٢    ٢٥  ٥٢٥  ٣ ١٠٩  ٢ ٢٢٩  ٥ ٦٨٤  ٧ ٠٠٠  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في 
  

  اإلستهالك المتراآم
              

  )٢ ٩٤٦(  -  )١٩٨(  )٧٣٥(  )٧٦٦(  )١ ٢٤٧(  -  ٢٠١٠يناير  ١في  
  )١ ٨٦١(         -  )١١٢(    )٤٣٨(  )٥٥٥(  )٧٥٦(          -  ستهالكا

  )٤ ٨٠٧(         -  )٣١٠(  )١ ١٧٣(  )١ ٣٢١(  )٢ ٠٠٣(          -  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في 
                

                :صافي القيمة الدفترية
  ١٣ ٧٦٥  ٢٥  ٢١٥  ١ ٩٣٦  ٩٠٨  ٣ ٦٨١  ٧ ٠٠٠  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في 
 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في 

  ٣٥ ٧٥٣  ٦٥  ٥٥٨  ٥ ٠٢٩  ٢ ٣٥٨  ٩ ٥٦١  ١٨ ٢١٨  دوالر أمريكي باآلالف
  
. ٢٠٠٨خالل عام  ُعمانآمنحة من حكومة سلطنة  استلمها بنك صحار ثالث قطع أراضي ي بالملكية الحرة تمثلأراض*

   . ٢٠٠٨خالل عام إثنين مقيمين  بأدراج األرض بناًء على متوسط تقييمالبنك  قاموقد 
  
  أصول أخرى  ٦ب
  

٢٠١٠  ٢٠١١    ٢٠١١  ٢٠١٠  
دوالر أمريكي 

  باآلالف
دوالر أمريكي 

    باآلالف
ي ُعمانريال 

  باآلالف
ي ُعمانريال 

  باآلالف
          

  ٥ ٣٣٤  ١٣ ٣٠٣  أوراق قبول  ٣٤ ٥٥٣  ١٣ ٨٥٥
  ٢ ٥٣٠  ٢ ٦٤٤  القبضفوائد مستحقة   ٦ ٨٦٨  ٦ ٥٧١
  ١ ١١٧  ١ ٤٠٣  مدفوعات مقدمًا وودائع  ٣ ٦٤٤  ٢ ٩٠١
  ١١  ٨٩  )٥ايضاح ج (أصول ضريبية مؤجلة   ٢٣٢  ٢٩
    ١ ٩١١    ٢ ٠٩٥  أخرى    ٥ ٤٤١   ٣ ٠٩٣
١٠ ١٨٣  ١٩ ٥٣٤    ٥٠ ٧٣٨  ٢٦ ٤٤٩  
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  القوائم المالية ول إيضاحات ح
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 ٦٣من  ٢٤صفحة 

 
  النقدق بسو ىأخر وإقتراضاتمستحقات لبنوك   ٧ب
   

٢٠١٠  ٢٠١١    ٢٠١١  ٢٠١٠  
دوالر أمريكي 

  باآلالف
دوالر أمريكي 

    باآلالف
ي ُعمانريال 

  باآلالف
ي ُعمانريال 

  باآلالف
      :بالعملة المحلية    

  ٣ ٨٥٠  -  قروض من سوق النقد  -  ١٠ ٠٠٠
       ٤٦   ٢٧٩  الحسابات الجارية المستحقة للبنوك األخرى  ٧٢٥      ٠١٢
٣ ٨٩٦   ٢٧٩    ٧٢٥  ١٠ ٠١٢  
      :بالعملة األجنبية    
  ٤٧ ٣٨١  ٤٢ ٨٥٧  من سوق النقد إقتراضات  ١١١ ٧٣١  ١٢٣ ٨٠٦
٤٧ ٣٨١  ٤٢ ٨٥٧    ١١١ ٧٣١  ١٢٣ ٨٠٦  

٥١ ٢٧٧  ٤٣ ١٣٦    ١١٢ ٢٠٤  ١٣٣ ١٨٨  
  
  ودائعشهادات   ٨ب
   

٢٠١٠  ٢٠١١    ٢٠١١  ٢٠١٠  
دوالر أمريكي 

  باآلالف
دوالر أمريكي 

  باآلالف
ي ُعمانريال   

  باآلالف
ي ُعمانريال 

  باآلالف
          

  ٣٩ ٠٣٨  ٧ ٠٣٨  العامالرصيد في بداية    ١٨ ٢٨٠  ١٠١ ٣٩٧
  )٣٢ ٠٠٠(  )٧ ٠٣٨(  العامخالل  اإلسترداد  )١٨ ٢٨٠(  )٨٣ ١١٧(

    ٧ ٠٣٨          -  العامالرصيد في نهاية             -  ١٨ ٢٨٠
 

  ودائع العمالء   ٩ب
  

٢٠١٠  ٢٠١١    ٢٠١١  ٢٠١٠  
دوالر أمريكي 

  باآلالف
دوالر أمريكي 

  باآلالف
ي ُعمانريال   

  باآلالف
ي ُعمانريال 

  باآلالف
         

  ٧٠٩ ٤٠٦   ٧٧٥ ٥٨٨  ودائع ألجل  ٢ ٠١٤ ٥١٤  ١ ٨٤٢ ٦١٣
  ١٧١ ٧٧٣  ٢٣٥ ٥٨٣  الطلبودائع تحت   ٦١١ ٩٠٤  ٤٤٦ ١٦٤
  ١١٦ ٦٣٦  ١٥٨ ٤٣٤  توفير ودائع  ٤١١ ٥١٧  ٣٠٢ ٩٥١
     ١ ٣٢٠         ١ ٨٣٢  حسابات هامش ضمان        ٤ ٧٥٩        ٣ ٩٤٢
٩٩٩ ١٣٥  ١ ١٧١ ٤٣٧    ٣ ٠٤٢ ٦٩٤  ٢ ٥٩٥ ٦٥١  
      :األفرادالزبائن     

  ١١٦ ٦٣٦  ١٥٨ ٤٣٤  ودائع توفير  ٤١١ ٥١٧  ٣٠٢ ٩٥١
  ٣٠ ١٧٦  ٢٢ ٢٠٧  ائع ألجلود   ٥٧ ٦٨١  ٧٨ ٣٧٩
  ٨ ٥١٤  ٩ ٠٠٧  تحت الطلبودائع   ٢٣ ٣٩٥  ٢٢ ١١٤

      :الشرآاتالزبائن     
  ٦٧٩ ٢٣٠   ٧٥٣ ٣٨١  ودائع ألجل   ١ ٩٥٦ ٨٣٤  ١ ٧٦٤ ٢٣٤
  ١٦٣ ٢٥٩   ٢٢٦ ٥٧٦  تحت الطلبودائع    ٥٨٨ ٥٠٩  ٤٢٤ ٠٤٩
      ١ ٣٢٠         ١ ٨٣٢ أخرى ٧٥٨٤        ٤٢٩٣
٩٩٩ ١٣٥  ١ ١٧١ ٤٣٧    ٣ ٠٤٢ ٤٦٩  ٢ ٥٩٥ ١٥٦  
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 ٦٣من  ٢٥صفحة 

 
  إيراد مؤجل  ١٠ب
  
اير إ ارا من ين ك بتصحيح خط٢٠١١عتب ام البن ق ب أ أدرج، ق ابقة يتعل الفترة الس ل وشروطألا"دراج إب دون مقاب " صول ب

ة إاطار "معايير التقارير المالية الدولية في الى التوجيه المبين  وإستنادًا دارة إلقامت ا  ،"عداد وعرض القوائم المالية المجمع
التغييرات في التقديرات  ،ات المحاسبيةيالساس -٨للمعيار المحاسبي الدولي رقم  عادة بيان القوائم المالية للسنة السابقة وفقًاإب
   . االخطاء المحاسبيةو
  

آدخل في عام دراجها إان يتعين آريال عماني، والتي  ٧ ٠٠٠ ٠٠٠رض وقدرها دراج القيمة العادلة لألإ، تم ونتيجة لذلك
  .رباح المحتجزة للبنكألرض، ضمن األفي وقت استالم ا ٢٠٠٨

  
  التزامات أخرى   ١١ب
  

٢٠١٠  ٢٠١١    ٢٠١١  ٢٠١٠  
دوالر أمريكي 

  باآلالف
دوالر أمريكي 

  باآلالف
ي ُعمانريال   

  باآلالف
ي ُعمانريال 

  باآلالف
        

  ١٥ ٧٣٨   ١٣ ٧٣٧  فوائد مستحقة الدفع  ٣٥ ٦٨١  ٤٠ ٨٧٨
  ٥ ٣٣٤   ١٣ ٣٠٣  أوراق قبول  ٣٤ ٥٥٣  ١٣ ٨٥٥
  ١ ٨٨٠  ٢ ٦٨١  مستحقات لموظفين   ٦ ٩٦٣  ٤ ٨٨٣
  ١ ٤٠٠  ١ ٩٧٩  الدفع ةمستحق ضريبة دخل   ٥١٤٠  ٣ ٦٣٦
   ٣ ٢٨٢   ٧ ٠١٨  مستحقات أخرى ومخصصات    ١٨ ٢٢٩    ٨ ٥٢٤
٢٧ ٦٣٤  ٣٨ ٧١٨    ١٠٠ ٥٦٦  ٧١ ٧٧٧  

      :مستحقات الموظفين    
  ٢٢٣  ٢٩٥  منافع نهاية الخدمة  ٧٦٦  ٥٧٩
  ١ ٦٥٧  ٢ ٣٨٦  التزامات أخرى  ٦ ١٩٧  ٤ ٣٠٤
١ ٨٨٠  ٢ ٦٨١    ٦ ٩٦٣  ٤ ٨٨٣  

          

  
ة       افع نهاي ات من ي التزام ة ف ل الحرآ تحلي

      :الخدمة
  ١٢٤  ٢٢٣  يناير ١في   ٥٧٩  ٣٢٢

٣٩٠  ٢٨٨  
روفات ربح أو مدرجال المص ي ال ة  ف
  ١١١  ١٥٠  الخسارة

  )١٢(  )٧٨(  منافع نهاية الخدمة المدفوعة  )٢٠٣(  )٣١(
  ٢٢٣  ٢٩٥  ديسمبر ٣١في   ٧٦٦  ٥٧٩

  
  ديون ثانوية       ١٢ب
  

. سنوات  ٧مع فترة استحقاق مدتها ي ُعمانمليون ريال  ٥٠قام البنك بإصدار سندات الديون الثانوية بقيمة  ٢٠١٠خالل عام 
ل ل     ة للتحوي ر قابل اوض غي ر     هذه اإلداة غير مدرجة وغير قابلة للتحويل لشخص وغير قابلة للتف ار طلب مبك دون خي د وب  نق

ة        ُعمانوطبقا للوائح البنك المرآزي ال.  %٦.٥حسبت عليها فائدة بمعدل و ال فئ ة  آرأس الم ديون الثانوي ار ال تم إعتب  ٢ي، ي
دة     .  عند احتساب معدل رأس المال للمخاطر ا الفائ تحقاق بينم د اإلس القيمة األساسية من الديون الثانوية سوف يتم سدادها عن

ة اإلصدار بشكل سنوي     % ٢٠مطالب بتكوين احتياطي للديون الثانوية بنسبة البنك  . تم سدادها على فتراتسوف ي من قيم
ن   داءأًً م طس ابت هر أغس ة   ٢٠١٢ ش ديون الثانوي تحقاق ال اريخ اس اءًا بت اح      .وانته ن األرب اطي م ذا اإلحتي وبن ه تم تك يب
  .المحتجزة

  



  خاضعة لموافقة البنك المرآزي العماني  ع.ع.م.ش صحاربنك 
  

  القوائم المالية ول إيضاحات ح
  )تابع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

 ٦٣من  ٢٦صفحة 

 
  رأس المال  ١٣ب
  

ة م   ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠من   ، والمصدر والمدفوع للبنك لمرخص بهيتكون رأسمال البنك ا ة بيسة للسهم الواحد    اسهم بقيم  ئ
  .)ئة بيسة للسهم الواحداسهم بقيمة م ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ - ٢٠١٠(
  

أو أآثر من رأسمال البنك بصفة شخصية أو مع أفراد % ١٠آان المساهمون الذين يملكون نسبة  ٢٠١١ديسمبر ٣١آما في 
  :التاليعائالتهم آ

  %نسبة المساهمة  عدد األسهم  
  ١٤.٥٧                    ١٤٥ ٦٩٠ ٣٤٠  شئون البالط السلطاني

  
  إحتياطيات  ١٤ب
  
  إحتياطي قانوني  ١-١٤ب
  

إلى  ربح العاممن صافي % ١٠البنك تحويل  ىيجب عل ١٩٧٤ي لعام ُعمانوفقا ألحكام قانون الشرآات التجارية ال
   . األقل ىطي القانوني ثلث رأسمال البنك علأن يبلغ الرصيد المتراآم لالحتيا االحتياطي القانوني إلى

 
  عاماحتياطي   ٢-١٤ب
  

ريال  ٤١٢ ٥٠٠ -  ٢٠١٠(ي ُعمانريال ........  للتوزيع بمبلغ قرر مجلس إدارة البنك تكوين إحتياطي عام غير قابل
  .العامخالل  )يُعمان

  
  احتياطي القيمة العادلة  ١٥ب
  

ضريبة الدخل  بعد خصمياطي القيمة العادلة صافي التغير التراآمي للقيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع يتضمن احت
  . إلى حين استبعاد أو انخفاض قيمة االستثمارالتي تنطبق 

  
  صافي األصول للسهم الواحد  ١٦ب
  

في  آماي ُعمانريال  ١٢٨ ٦٨٦ ٠٠٠ البالغة د على صافي األصولـول للسهم الواحـيستند احتساب صافي األص
على إلى حاملي األسهم العادية  المنسوبة) يُعمانريال  ١٢٣ ٥٣١ ٠٠٠ - ) أعيد بيانه( ٢٠١٠( ٢٠١١ ديسمبر ٣١
  .٢٠١١ديسمبر  ٣١عدد األسهم القائمة في  وهيسهم عادي  ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠دد ـــــع
  
  االلتزامات العرضية واإلرتباطات  ١٧ب
  
  عرضيةالااللتزامات    ١-١٧ب
  

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

   
٢٠١٠  ٢٠١١    ٢٠١١  ٢٠١٠  

دوالر أمريكي 
  باآلالف

دوالر أمريكي 
  باآلالف

ي ُعمانريال   
  باآلالف

ي ُعمانريال 
  باآلالف

        
  ١١٨ ٣٠٤  ١٢٣ ٦٦٩  ضمانات  ٣٢١ ٢١٨  ٣٠٧ ٢٨٣
    ٦١ ٥٨٥   ٥٩ ٩٩١  اعتمادات مستندية  ١٥٥ ١٨٢  ١٥٩ ٩٦١
١٧٩ ٨٨٩  ١٨٣ ٦٦٠    ٤٧٧ ٣٩٠  ٤٦٧ ٢٤٤  
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  )تابع( االلتزامات العرضية واإلرتباطات  ١٧ب
  
  )تابع( االلتزامات العرضية   ١-١٧ب
  

  :قطاع االقتصادييحلل الجدول أدناه ترآيز االلتزامات العرضية حسب ال
  
٢٠١٠  ٢٠١١    ٢٠١١  ٢٠١٠  

دوالر أمريكي 
  باآلالف

دوالر أمريكي 
  باآلالف

ي ُعمانريال   
  باآلالف

ي ُعمانريال 
  باآلالف

        
  ٦٧ ٤٣٦  ٤٦ ٧٢٠  مقاوالت  ١٢١ ٣٥١  ١٧٥ ١٥٨
  ٢٥ ٥٢٠  ٣٧ ٩٥٥  المؤسسات المالية  ٩٨ ٥٨٤  ٦٦ ٢٨٦
  ٤٥ ٦٨٠  ٣١ ٣٦٩  حكومة  ٨١ ٤٧٨  ١١٨ ٦٤٩
  ٢٠ ٥٨٧  ٢٨ ٧٠٨  خدمات  ٧٤ ٥٦٦  ٥٣ ٤٧٣
  ٨ ٩٤٨  ٢٢ ٧٦٢  التجارة الدولية  ٥٩ ١١٢  ٢٣ ٢٤٢
  ٧ ٨٩٩  ٩ ٠٥٩  تصنيع  ٢٣ ٥٣٠  ٢٠ ٥١٧
  ٧  ١ ٨٧٥  نقل واتصاالت  ٤ ٨٧٠  ١٨
      ٣ ٨١٢      ٥ ٢١٢  أخرى    ١٣ ٥٣٨     ٩ ٩٠١
١٧٩ ٨٨٩  ١٨٣ ٦٦٠    ٤٧٧ ٠٣٩  ٤٦٧ ٢٤٤  

  
  رتباطاتالا  ٢-١٧ب
  

تتضمن االرتباطات . ها آارتباطات بالقيمة العادلةإدراجتضمنة العقود لشراء وبيع عمالت أجنبية يتم االرتباطات التعاقدية م
. تم تصميمها لمقابلة متطلبات عمالء البنكمساندة ضمانات واعتمادات مستندية ائتمان  بزيادةالمتعلقة باالئتمان االرتباطات 

في العادة تكون لالرتباطات تواريخ . دية لتقديم قروض وائتمان متجددائتمان تمثل االرتباطات التعاق زيادةلاالرتباطات 
حيث أن تلك االرتباطات قد تنتهي بدون السحب منها لذا . انتهاء ثابتة أو شروط إنهاء أخرى وهي تتطلب دفع رسوم عنها

  . التدفق النقدي المستقبلية التزاماتليس بالضرورة أن يمثل إجمالي مبالغ العقد 
 
٢٠١٠  ٢٠١١    ٢٠١١  ٢٠١٠  

دوالر أمريكي 
  باآلالف

دوالر أمريكي 
  باآلالف

ي ُعمانريال   
  باآلالف

ي ُعمانريال 
  باآلالف

          
  ١ ٣٢٤  ١ ٠٥٦  ارتباطات رأسمالية  ٢ ٧٤٤  ٣ ٤٤٠
  ٢٠٨ ٤٥٣  ٢٧٦ ٦٢٢  ارتباطات متعلقة باالئتمان  ٧١٨ ٤٩٨  ٥٤١ ٤٣٥
٢٠٩ ٧٧٧  ٢٧٧ ٦٧٨    ٧٢١ ٢٤٢  ٥٤٤ ٨٧٥  

  
  مع األطراف ذات العالقةالمعامالت   ١٨ب
  

ادية يقوم البنك بإجراء معامالت مع بعض أعضاء مجلس إدارته ومساهميه وإدارته العليا تيعضمن سياق أعماله اال
تتم هذه المعامالت على أساس التعامالت التجارية ويتم اعتمادها من قبل إدارة . والشرآات التي يكون لهم فيها مصالح هامة

  . رةومجلس اإلدا البنك
  

  . فيما يتعلق بالقروض الممنوحة ألطراف ذات عالقةمحدد مخصص أي  إدراجلم يتم 
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  )تابع( المعامالت مع األطراف ذات العالقة  ١٨ب

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

٢٠١٠  ٢٠١١   ٢٠١١  ٢٠١٠  
دوالر أمريكي 

 آلالفبا
دوالر أمريكي 

 باآلالف
ي ُعمانريال  

  باآلالف
ي ُعمانريال 

       باآلالف
 ٢٥ ٩٤٣ ٨٤ ٣٦٤القروض والسلفيات  ٢١٩ ١٢٧  ٦٧ ٣٨٤
  ٢٣ ٦٢٨ ٦٥ ٨٧٥  خالل العام مصروفةقروض   ١٧١ ١٠٤  ٦١ ٣٧١

        )١١ ٨٩٣( )٤٨ ٣١٥(  خالل العام مسددةقروض  )١٢٥ ٤٩٤(  )٣٠ ٨٩١(
 ١٨ ٨٦٩ ٨٥ ٧٣٨الودائع  ٢٢٢ ٦٩٦  ٤٩ ٠١٠
 ٤١ ٤١٤ ٣٣٨ ٦٠٥  ودائع مستلمة خالل العام  ٨٧٩ ٤٩٤  ١٠٧ ٥٦٩

 )٤١ ٩٣٤()٢٩٤ ٠٤٥(  ودائع مدفوعة خالل العام )٧٦٣ ٧٥٣(  )١٠٨ ٩١٩(
 ٢٠٩ ٢ ١٥٩ إيرادات فوائد  ٥ ٦٠٨  ٥٤٣

       )٥١٨( )٢ ١٤١( مصروفات فوائد  )٥ ٥٦١(  )١ ٣٤٥(
   مكافآت اإلدارة العليا    

        ٢ ٢١٥ ٣ ١٠٥ رواتب ومنافع قصيرة األجل  ٨ ٠٦٥  ٥ ٧٥٣
 ٥٨ ١٩٥ اإلدارة مجلس ومكافأت العضاء حضور جلسات اتعاب  ٥٠٦  ١٥١

  
  القيمة العادلة لألدوات المالية  ١٩ب

  
  . ن تلك التواريخيرى البنك أن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف اختالفًا جوهريًا عن القيمة الدفترية في آل تاريخ م

  
  :٢٠١١ديسمبر  ٣١آما هي عليه في  المالية بالقيمة العادلة واإللتزاماتيوضح الجدول التالي تفاصيل األصول 

 

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١آما  في 
  قروض
  ومديونيات

المحتفظ بها 
حتى 

  اإلستحقاق

  
 ةالمتاح
  للبيع

القيمة  إجمالي
  الدفترية

  
  القيمة العادلة

  
  

ي ُعمانريال 
 الفباآل

ي ُعمانريال 
 باآلالف

ي ُعمانريال 
 باآلالف

ي ُعمانريال 
 باآلالف

ي ُعمانريال 
 باآلالف

            لقائمة المرآز المالياألصول وفقًا 
  ٦١ ٥١٣  ٦١ ٥١٣  -  -  ٦١ ٥١٣ نقدية وأرصدة لدى البنك المرآزي

وك  من  مستحق أخرى   راضات وإقبن
  ٢٣١ ٥٦٠  ٢٣١ ٥٦٠  -  -  ٢٣١ ٥٦٠ بسوق النقد
  ١ ٠١٩ ٥٥٤  ١ ٠١٩ ٥٥٤  -  -  ١ ٠١٩ ٥٥٤  سلفقروض و

  ٨٥ ٦٥٩  ٨٥ ٦٥٩  ٧٩ ١١٩  ٦ ٥٤٠  - أوراق ماليةاستثمارات 
رى  ول أخ دفوعات  ( أص تثناء الم بإس

      ١٨ ٠٤٢     ١٨ ٠٤٢            -          -      ١٨ ٠٤٢ )مقدمًا
  ١ ٤١٦ ٣٢٨  ١ ٤١٦ ٣٢٨  ٧٩ ١١٩  ٦ ٥٤٠  ١ ٣٣٠ ٦٦٩  المجموع 

         
  ماليةإلتزامات       
  

      
إجمالي القيمة 

  القيمة العادلة  الدفترية

      االلتزامات وفقًا لقائمة المرآز المالي
ريال ُعماني 
 باآلالف

ريال ُعماني 
 باآلالف

  ٤٣ ١٣٦  ٤٣ ١٣٦      أخرى بسوق النقد وإقتراضاتمستحق للبنوك 
  ١ ١٧١ ٤٣٧  ١ ١٧١ ٤٣٧       ودائع من العمالء
     ٣٦ ٠١٢     ٣٦ ٠١٢        )تحقاتالمس بإستثناء(إلتزامات أخرى 

       ٥٠ ٠٠٠       ٥٠ ٠٠٠        ثانوية قروض
  ١ ٣٠٠ ٥٨٥  ١ ٣٠٠ ٥٨٥        المجموع 
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  القوائم المالية ول إيضاحات ح
  )تابع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

 ٦٣من  ٢٩صفحة 

  
  )تابع( القيمة العادلة لألدوات المالية  ١٩ب
  

  
  قروض
  ومديونيات

المحتفظ بها 
 حتى اإلستحقاق

  
  المتاحة للبيع

إجمالي القيمة 
  الدفترية

  
  القيمة العادلة

  
ي ريال ُعمان
 باآلالف

ريال ُعماني 
 باآلالف

ريال ُعماني 
 باآلالف

ريال ُعماني 
 باآلالف

ريال ُعماني 
 باآلالف

            ٢٠١٠ديسمبر  ٣١آما  في 
            األصول وفقًا لقائمة المرآز المالي
  ١٠٥ ٠٢٢  ١٠٥ ٠٢٢  -  -  ١٠٥ ٠٢٢ نقدية وأرصدة لدى البنك المرآزي

ن  تحق م وك مس رى وإقبن ات أخ راض
  ١١٩ ٤٦٢  ١١٩ ٤٦٢  -  -  ١١٩ ٤٦٢ قدبسوق الن

  ٩٠٣ ٠٣٤  ٩٠٣ ٠٣٤  -  -  ٩٠٣ ٠٣٤  قروض وسلف
  ١٠٧ ١٤٩  ١٠٧ ١٤٩  ١٠٣ ١٠٩  ٤ ٠٤٠  - استثمارات أوراق مالية

        ٩ ٠٥٥        ٩ ٠٥٥              -         -        ٩ ٠٥٥ )مدفوعات مقدمًاالبإستثناء ( أصول أخرى
  ١ ٢٤٣ ٧٢٢  ١ ٢٤٣ ٧٢٢  ١٠٣ ١٠٩  ٤ ٠٤٠  ١ ١٣٦ ٥٧٣  المجموع 

          
  إلتزامات مالية        
  

      
إجمالي القيمة 
  القيمة العادلة  الدفترية

  
      

ريال ُعماني 
 باآلالف

ريال ُعماني 
 باآلالف

            االلتزامات وفقًا لقائمة المرآز المالي
  ٥١ ٢٧٧  ٥١ ٢٧٧       مستحق للبنوك وودائع أخرى بسوق النقد

  ٧ ٠٣٨  ٧ ٠٣٨       شهادات ودائع
  ٩٩٩ ١٣٥  ٩٩٩ ١٣٥       ودائع من العمالء
      ٢٦ ٢٣٤      ٢٦ ٢٣٤        )بإستثناء المستحقات(إلتزامات أخرى 
      ٥٠ ٠٠٠      ٥٠ ٠٠٠        قروض ثانوية

  ١ ١٣٣ ٦٨٤  ١ ١٣٣ ٦٨٤        المجموع 
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  القوائم المالية ول إيضاحات ح
  )تابع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

 ٦٣من  ٣٠صفحة 

 
  )تابع( القيمة العادلة لألدوات المالية  ١٩ب
  

  
  قروض
  ومديونيات

المحتفظ بها 
حتى 

  ستحقاقاإل
  
  للبيع ةالمتاح

إجمالي القيمة 
  الدفترية

  
  القيمة العادلة

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 
دوالر أمريكي 

 باآلالف
دوالر أمريكي 

 باآلالف
دوالر أمريكي 

 باآلالف
دوالر أمريكي 

 باآلالف
دوالر أمريكي 

 باآلالف
            

            لقائمة المرآز المالياألصول وفقًا 
  ١٥٩ ٧٧٤  ١٥٩ ٧٧٤  -  -  ١٥٩ ٧٧٤ المرآزي نقدية وأرصدة لدى البنك

ن   تحق م وك مس اتوإقبن رى  راض أخ
  ٦٠١ ٤٥٥  ٦٠١ ٤٥٥  -  -  ٦٠١ ٤٥٥ بسوق النقد
  ٢ ٦٤٨ ١٩٢  ٢ ٦٤٨ ١٩٢  -  -  ٢ ٦٤٨ ١٩٢  قروض وسلف

    ٢٢٢ ٤٩١  ٢٢٢ ٤٩١  ٢٠٥ ٥٠٤  ١٦ ٩٨٧                 -  أوراق مالية استثمارات
رى   ول أخ تثناء (أص دفوعات البإس م

       ٤٦ ٨٦٢      ٤٦ ٨٦٢             -           -       ٤٦ ٨٦٢ )قدمًام
  ٣ ٦٧٨ ٤٧٧  ٣ ٦٧٨ ٤٧٧  ٢٠٥ ٥٠٤  ١٦ ٩٨٧  ٣ ٤٥٦ ٢٨٣  المجموع 

            
  إلتزامات مالية        

        
إجمالي القيمة 

  القيمة العادلة  الدفترية

        
ريال ُعماني 
 باآلالف

ريال ُعماني 
 باآلالف

            ائمة المرآز الماليااللتزامات وفقًا لق
  ١١٢ ٠٤٢  ١١٢ ٠٤٢       مستحق للبنوك وودائع أخرى بسوق النقد

  ٣ ٠٤٢ ٦٩٤  ٣ ٠٤٢ ٦٩٤       ودائع من العمالء
     ٩٣ ٥٣٨     ٩٣ ٥٣٨        )بإستثناء المستحقات(إلتزامات أخرى 

   ١٢٩ ٨٧٠    ١٢٩ ٨٧٠        ثانوية قروض
  ٣ ٣٧٨ ١٤٤  ٣ ٣٧٨ ١٤٤        المجموع 
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  القوائم المالية ول إيضاحات ح
  )تابع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

 ٦٣من  ٣١صفحة 

 
  )تابع( القيمة العادلة لألدوات المالية  ١٩ب
  

  
  قروض
  ومديونيات

المحتفظ بها 
 حتى اإلستحقاق

  
  المتاحة للبيع

إجمالي القيمة 
  الدفترية

  
  القيمة العادلة

  
دوالر أمريكي 

 باآلالف
دوالر أمريكي 

 باآلالف
دوالر أمريكي 

 باآلالف
دوالر أمريكي 

 باآلالف
دوالر أمريكي 

 باآلالف
       

       ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ي آما  ف
            لقائمة المرآز المالياألصول وفقًا 

  ٢٧٢ ٧٨٤  ٢٧٢ ٧٨٤  -  -  ٢٧٢ ٧٨٤ نقدية وأرصدة لدى البنك المرآزي
ن  تحق م وك  مس اتوإقبن رى  راض أخ
  ٣١٠ ٢٩١  ٣١٠ ٢٩١  -  -  ٣١٠ ٢٩١ بسوق النقد
  ٢ ٣٤٥ ٥٤٤  ٢ ٣٤٥ ٥٤٤  -  -  ٢ ٣٤٥ ٥٤٤  قروض وسلف

  ٢٧٨ ٣٠٩  ٢٧٨ ٣٠٩  ٢٦٧ ٨١٦  ١٠ ٤٩٣                 - ةأوراق مالياستثمارات 
رى   ول أخ تثناء (أص دفوعات البإس م

     ٢٣ ٥١٩      ٢٣ ٥١٩             -           -       ٢٣ ٥١٩ )مقدمًا
  ٣ ٢٣٠ ٧٤٤  ٣ ٢٣٠ ٧٤٤  ٢٦٧ ٦٨١  ١٠ ٣٤٩  ٢ ٩٥٢ ٨١٣  المجموع 

            
  إلتزامات مالية        
  

      
إجمالي القيمة 
  القيمة العادلة  الدفترية

  
      

ريال ُعماني 
 باآلالف

ريال ُعماني 
 باآلالف

            االلتزامات وفقًا لقائمة المرآز المالي
  ١٣٣ ١٨٨  ١٣٣ ١٨٨       مستحق للبنوك وودائع أخرى بسوق النقد

  ١٨ ٢٨٠  ١٨ ٢٨٠     شهادات ودائع
  ٢ ٥٩٥ ١٥٦  ٢ ٥٩٥ ١٥٦       ودائع من العمالء
      ٦٨ ١٤٠      ٦٨ ١٤٠        )المستحقات بإستثناء(إلتزامات أخرى 

    ١٢٩ ٨٧٠    ١٢٩ ٨٧٠        ثانوية قروض
  ٢ ٩٤٤ ٦٣٤  ٢ ٩٤٤ ٦٣٤        المجموع

  
  تقدير القيمة العادلة 

  
  .يلخص ما يلي الطرق واالفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقدير القيم العادلة لألصول وااللتزامات

  
  القروض والسلفيات

  
يتم . تم حساب القيمة العادلة باالستناد إلى التدفقات النقدية المخصومة لألصل والفوائد المستقبلية المتوقعة المخصومة

بالنسبة للقروض التي ليس لها فترات سداد . حيثما ينطبقافتراض حدوث سداد القروض في تواريخ السداد التعاقدية، 
ت مقدمة يتم تقدير السداد على أساس الخبرة في الفترات السابقة عندما آانمحددة أو تلك التي تخضع لمخاطر الدفعات ال

يتم تقدير التدفقات . للمستويات الحالية، بعد تعديلها بأي فروق في منظور معدل الفائدة ماثلةمعدالت الفائدة بمستويات م
يتم تقدير التدفقات . لقيمة في االعتبارالنقدية المستقبلية المتوقعة بوضع مخاطر االئتمان وأي مؤشر على االنخفاض في ا

الحالية المقدمة  النقدية المستقبلية المتوقعة ألي تصنيفات قروض  متجانسة على أساس المحفظة ويتم خصمها بالمعدالت
آز تعكس القيم العادلة المقدرة للقروض التغييرات في مر. للمقترضين الجدد ذوي مالمح االئتمان المماثلة ماثلةللقروض الم

  .االئتمان منذ تاريخ تقديم القروض آما تعكس التغييرات في معدالت الفائدة في حالة القروض ذات معدالت الفائدة الثابتة
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  القوائم المالية ول إيضاحات ح
  )تابع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

 ٦٣من  ٣٢صفحة 

 
  )تابع( القيمة العادلة لألدوات المالية  ١٩ب
  

  واألدوات المالية المشتقة المهلكة االستثمارات المدرجة بالتكلفة
  

في حالة عدم وجود . بدون أي خصم لتكاليف المعاملة التقريرالمدرجة بالسوق في تاريخ  تستند القيمة العادلة على األسعار
  .سعر مدرج بالسوق يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام أساليب التدفقات النقدية المخصومة وأية طرق أخرى للتقييم

  
لمستقبلية على أفضل تقديرات اإلدارة ومعدل عند استخدام أساليب التدفقات النقدية المخصومة تستند التدفقات النقدية ا

  .التقريرالخصم هو معدل يتعلق بالسوق بالنسبة لألداة المالية المماثلة في تاريخ 
  

  الودائع البنكية وودائع العمالء 
  

مبلغ المستحق بالنسبة للودائع تحت الطلب والودائع التي ليس لها فترات استحقاق معلومة، يتم اعتبار أن القيمة العادلة هي ال
تستند القيمة العادلة المقدرة للودائع ذات فترات االستحقاق الثابتة، بما في ذلك شهادات . التقريرالسداد عند الطلب في تاريخ 

اإليداع، على التدفقات النقدية المخصومة باستخدام معدالت الفائدة المعروضة حاليًا للودائع ذات فترات االستحقاق الباقية 
  .ال يتم أخذ قيمة العالقات طويلة األجل مع المودعين في االعتبار عند تقدير القيم العادلة .المماثلة

  
  الميزانية العموميةأدوات مالية أخرى داخل 

  
  . مقاربة لقيمها الدفترية الميزانية العموميةتعتبر القيم العادلة لكافة األدوات المالية األخرى داخل 

  
  العموميةالميزانية أدوات مالية خارج 

  
المتعلقة باالئتمان، والتي تتضمن االرتباطات  الميزانية العموميةال  يتم إجراء تسويات للقيمة العادلة لألدوات المالية خارج 

لتقديم االئتمان واالعتمادات المستندية وخطابات الضمانات سارية المفعول ألن اإليرادات المستقبلية المرتبطة بها تعكس 
  .التفاقيات ذات ائتمان واستحقاق مماثلين التقريروالعموالت التعاقدية المحُملة بالفعل في تاريخ  جوهريًا األتعاب

  
ى أسعار السوق      تنادًا إل ة اس يم         . يتم تقييم عقود صرف العمالت األجنبي ي الق ود ف ك العق يم السوقية لتل ديالت الق م إدراج تع ت

  .الدفترية لألصول وااللتزامات األخرى
  

  ات الماليةتقييم األدو
  

لقيمة العادلة التي تعكس أهمية هذه المدخالت المستخدمة في لالبنك القيم العادلة باستخدام التسلسل الهرمي التالي يقيس 
   :القياسات وضع

  
  .في األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات المتشابهة) غير معدلة(أسعار مدرجة : ١المستوى 

  
والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام بشكل  ١سعار المدرجة المضمنة في المستوى المدخالت بخالف األ: ٢المستوى 

  ).مثل مشتق من األسعار(و غير مباشر أ) مثل األسعار(مباشر 
  

مثل مدخالت ال يمكن (المدخالت لألصل أو األلتزام التي ال ترتكز على بيانات سوقية يمكن مالحظتها : ٣المستوى 
  ).مالحظتها
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  القوائم المالية ول إيضاحات ح
  )تابع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

 ٦٣من  ٣٣صفحة 

 
  )تابع( القيمة العادلة لألدوات المالية  ١٩ب
  

  )تابع( تقييم األدوات المالية
  

  :نهاية فترة التقريرفي  العادلة األدوات المالية بالقيمةتصنيف  الجدول التالي يوضح
  
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١  ٢٠١١ديسمبر  ٣١  
إستثمارات   

  إجمالي  أدوات مشتقة  أوراق مالية
إستثمارات 
  إجمالي  ةأدوات مشتق  أوراق مالية

ي ُعمانريال   
  باآلالف

ي ُعمانريال 
  باآلالف

ي ُعمانريال 
  باآلالف

ي ُعمانريال 
  باآلالف

ي ُعمانريال 
  باآلالف

ي ُعمانريال 
  باآلالف

  ٨ ٢٦٢  -  ٨ ٢٦٢  ٥ ٥٢٥  -  ٥ ٥٢٥  ١المستوى 
  ٩٤ ٨٣٩  ٤٧  ٩٤ ٨٤٧  ٧٣ ٦٥٣  ٥٩  ٧٣ ٥٩٤  ٢المستوى 
     ٤ ٠٤٠    -     ٤ ٠٠٤    ٦ ٥٤٠     -   ٦ ٥٤٠  ٣المستوى 

  ١٠٧ ١٩٥  ٤٧  ٧٠١ ١٤٩  ٨٥ ٧١٨  ٥٩  ٨٥ ٦٥٩  
  
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١  ٢٠١١ديسمبر  ٣١  
إستثمارات   

  إجمالي  أدوات مشتقة  أوراق مالية
إستثمارات 
  إجمالي  أدوات مشتقة  أوراق مالية

دوالر أمريكي   
  باآلالف

دوالر أمريكي 
  باآلالف

دوالر أمريكي 
  باآلالف

دوالر أمريكي 
  الفباآل

دوالر أمريكي 
  باآلالف

دوالر أمريكي 
  باآلالف

  ٢١ ٤٦٠  -  ٢١ ٤٦٠  ١٤ ٣٥١  -  ١٤ ٣٥١  ١المستوى 
  ٢٤٦ ٤٧٥  ١١٩  ٢٤٦ ٣٥٦  ١٩١ ٣٠٦  ١٥٣  ١٩١ ١٥٣  ٢المستوى 
    ١٠ ٤٩٣       -   ١٠ ٤٩٣   ١٦ ٩٨٧      -   ١٦ ٩٨٧  ٣المستوى 

  ٢٧٨ ٤٢٨  ١١٩  ٢٧٨ ٣٠٩  ٢٢٢ ٦٤٤  ١٥٣  ٢٢٢ ٤٩١  
  

  دوات المالية المشتقةاأل  ٢٠ب
  

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

القيمة العادلة لألداة المشتقة هي ما يساوي الربح أو .  قيمة العادلةلتدرج هذه األدوات المشتقة با . و المؤشراالستداللي أ
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.  ير المحققة في قائمة الدخل الشاملتدرج األرباح أو الخسائر غ.  الداخلية
  :جانب البنك أدناه

  
  المشتقة األدوات الماليةأنواع   ١-٢٠ب
  

  .في المستقبل في تاريخ محدد بسعر محددالعقود اآلجلة هي اتفاقيات تعاقدية إما لشراء أو لبيع عملة أو سلعة أو أداة مالية 
  

استنادًا إلى مبلغ تقديري الفائدة أو فروق صرف العمالت األجنبية  لمقابضةهي اتفاقيات تعاقدية بين طرفين  المقايضة عقود
معدالت الفائدة الثابتة والمتغيرة استنادًا إلى معدالت الفائدة تتبادل األطراف المتقابلة في العادة  مقايضةبالنسبة لعقود . محدد

  .ةقيمة تقديرية بعملة واحد
  

الخيارات هي اتفاقيات تعاقدية تنقل الحق وليس االلتزام إما في شراء أو بيع مقدار معين من السلع أو العمالت األجنبية أو 
  . األداة المالية بسعر محدد إما في تاريخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خالل فترة زمنية محددة
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  )تابع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

 ٦٣من  ٣٤صفحة 

 
  )تابع( األدوات المالية المشتقة  ٢٠ب
  
  تقات المحتفظ بها أو المصدرة ألغراض التغطيةالمش  ٢-٢٠ب
  

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

  .ئمة المرآز الماليقاستراتيجية ضد جميع مخاطر اإل
  

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

  . يُعمانن البنك المرآزي الم
  

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

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

وحيث أن التغطية اإلستراتيجية ال . المالية والدخول في مقايضة معدالت فائدة لتغطية حصة من مخاطر معدالت الفائدة
  .تؤهل للمحاسبة الخاصة عن التغطية تتم المحاسبة عن األدوات المالية المشتقة ذات الصلة على أنها أدوات للمتاجرة

  
ألداة المشتقة لاألساسية لألدوات المالية المشتقة آما في تاريخ التقرير والتي تعادل القيم  الفرضيةالقيم  يوضح الجدول التالي

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

  المبالغ التقديرية حسب الفترة واالستحقاق                                                                          
   ٢٠١١ ديسمبر ٣١آما في 

  
المبالغ 
  سنوات ٥ ىإل ١  أشهر ١٢-٣  أشهر ٣خالل   التقديرية

ي ُعمانريال   
 باآلالف

ي ُعمانريال 
 باآلالف

ي ُعمانريال 
 باآلالف

ي ُعمانريال 
 باآلالف

       
          -  ٥١ ٣٤٩  ٣٣٠ ١٢٥  ٣٨١ ٤٧٤ عقود شراء آجل لعمالت أجنبية 
          -  ٥١ ٤٠٩  ٣٣٠ ٢٣٨  ٣٨١ ٦٤٧ عقود بيع آجل لعمالت أجنبية

      
دوالر أمريكي   

 باآلالف
دوالر أمريكي 

 باآلالف
دوالر أمريكي 

 باآلالف
دوالر أمريكي 

 باآلالف
       

          -  ١٣٣ ٣٧٤  ٨٥٧ ٤٦٨  ٩٩٠ ٨٤٢ عقود شراء آجل لعمالت أجنبية 
          -  ١٣٣ ٥٣٠  ٨٥٧ ٧٦١  ٩٩١ ٢٩١ لعمالت أجنبيةعقود بيع آجل 

  
  المبالغ التقديرية حسب الفترة واالستحقاق                                                                          

  سنوات ٥ ىإل ١  أشهر ١٢-٣  أشهر ٣خالل   المبالغ التقديرية  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١آما في 
ي ُعمانريال   

 آلالفبا
ي ُعمانريال 

 باآلالف
ي ُعمانريال 

 باآلالف
ي ُعمانريال 

 باآلالف
       

                  -  ٧٥ ٥٣٢  ٢٥٣ ٧٦٧  ٣٢٩ ٢٩٩ عقود شراء آجل لعمالت أجنبية 
                  -  ٧٥ ٥٨١  ٢٥٤ ٣٠٢  ٣٢٩ ٨٨٣ عقود بيع آجل لعمالت أجنبية

      
دوالر أمريكي   

 باآلالف
دوالر أمريكي 

 آلالفبا
دوالر أمريكي 

 باآلالف
دوالر أمريكي 

 باآلالف
          

                 -  ١٩٦ ١٨٧  ٦٥٩ ١٣٥  ٨٥٥ ٣٢٢ عقود شراء آجل لعمالت أجنبية 
                 -  ١٩٦ ٣١٤  ٦٦٠ ٥٢٥  ٨٥٦ ٨٣٩ عقود بيع آجل لعمالت أجنبية
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  توزيعات األرباح المقترحة  ٢١ب
  

على  %٨بنسبة مليون ريال عماني محمل  ٨ قدرها اقترح أعضاء مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية، ٢٠١١ام بالنسبة لع
بيسات للسهم  ٦على رأس المال و% ٦مليون ريال عماني محمل بنسبة  ٦ – ٢٠١٠(بيسة للسهم الواحد  ٨ و رأس المال

  .من قبل المساهمين في الجميعة العامة العادية السنوية مقترح توزيع األرباح النقدية خاضع للموافقة الرسمية.  )الواحد
  
  الفوائد اتإيراد  ١ج
  

٢٠١٠  ٢٠١١    ٢٠١١  ٢٠١٠  
دوالر أمريكي 

  باآلالف
دوالر أمريكي 

  باآلالف
ي ُعمانريال   

  باآلالف
ي ُعمانريال 

  باآلالف
          

  ٥٦ ٥٦٣  ٥٧ ٧٤٨  قروض وسلف للعمالء  ١٤٩ ٩٩٥  ١٤٦ ٩١٧

٥ ٧٦١  ٣ ٤٦٠  
تحق  اتوك بنلمس رى  وإقراض أخ

  ١ ٣٣٢  ٢ ٢١٨ بسوق النقد
       ٥٠٢       ٨٤٩  استثمارات في أوراق مالية    ٢ ٢٠٥      ١ ٣٠٣
٥٨ ٣٩٧  ٦٠ ٨١٥    ١٥٧ ٩٦١  ١٥١ ٦٨٠  

  
  مصروفات الفوائد  ٢ج
  

٢٠١٠  ٢٠١١    ٢٠١١  ٢٠١٠  
دوالر أمريكي 

  باآلالف
دوالر أمريكي 

  باآلالف
ي ُعمانريال   

  باآلالف
ي ُعمانريال 
  الفباآل

          
  ٢٣ ١٥٦  ٢١ ٠٤٩  ودائع من العمالء  ٥٤ ٦٧٣  ٦٠ ١٤٥
    ١ ٢٣٦    ٣ ٢٥٠  ديون ثانوية  ٨ ٤٤١    ٣ ٢١١

٤ ٤٩٦  ٤ ١١٧  
وك   تحقات لبن اتمس رى  وإقتراض أخ

  ١ ٥٨٥  ١ ٧٣١  سوق النقدب
   ١ ٨٢٥         ٢٨  شهادات إيداع         ٧٣    ٤ ٧٤٠
٢٧ ٨٠٢  ٢٦ ٠٥٨    ٦٧ ٦٨٣  ٧٢ ٢١٣  

  
  التشغيل األخرى إيرادات  ٣ج
  

٢٠١٠  ٢٠١١    ٢٠١١  ٢٠١٠  
دوالر أمريكي 

  باآلالف
دوالر أمريكي 

  باآلالف
ي ُعمانريال   

  باآلالف
ي ُعمانريال 

  باآلالف
          

  ٣ ٨٥٤  ٦ ٦٥٤   أتعاب وعموالت  ١٧ ٢٨٣  ١٠ ٠١٠

٢ ٢٥٥  ١ ٧٩٧  
الت    امالت بعم ن التع اح م افي أرب ص

  ٦٩٢  ٨٦٨  أجنبية
  ٨٨  ٧١٩  أرباح توزيعات ايرادات  ١ ٨٦٨   ٢٣٠
         ٢    ١٨٨  من استثمارات محققة أرباح      ٤٨٨          ٥

٤ ٦٣٦  ٨ ٤٢٩    ٢١ ٤٨٩  ١٢ ٠٤٢  
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  مصروفات التشغيل األخرى  ٤ج
  

٢٠١٠  ٢٠١١    ٢٠١١  ٢٠١٠  
دوالر أمريكي 

  باآلالف
دوالر أمريكي 

  باآلالف
ي ُعمانريال   

  باآلالف
ي ُعمانريال 

  باآلالف
          

  ٤ ٦١١  ٥ ٤٨٥  مصروفات تشغيل وإدارة  ١٤ ٢٤٧  ١١ ٩٧٦
  ١ ٣٥٢  ١ ٥٩٢  التأسيستكاليف   ٤ ١٣٥  ٣ ٥١٢
       ٥٨     ١٩٥  أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة      ٦٥٠      ١٥١
٦ ٠٢١  ٧ ٢٧٢    ١٨ ٨٨٨  ١٥ ٦٣٩  

 
  ضريبة الدخل  ٥ج
  
  قائمة الدخل الشاملفي  مدرج  )أ

  
٢٠١٠  ٢٠١١    ٢٠١١  ٢٠١٠  

دوالر أمريكي 
  باآلالف

دوالر أمريكي 
  باآلالف

ي ُعمانريال   
  باآلالف

ي ُعمانريال 
  باآلالف

          
  ١ ٣٩٩  ١ ٨٩٧  الجاريةالضريبة   ٤ ٩٢٧  ٣ ٦٣٤
      ٢١     ١٢٩  ةمؤجل ةمصروف ضريب    ٣٣٥       ٥٤
  ١ ٤٢٠  ٢ ٠٢٦  مجموع المصروفات الضريبية  ٥ ٢٦٢  ٣ ٦٨٨

  
تحتسب . قانون ضريبة الدخل على الشرآات في السلطنة حسب متطلبات ٢٠١١ يخضع البنك لضريبة الدخل في عام

  %.١٢بمعدل ي ُعمانريال  ٣٠ ٠٠٠تزيد عن الضرائب على الدخل الخاضع للضريبة والتي 
  

  المطابقة  )ب
  

٢٠١٠  ٢٠١١    ٢٠١١  ٢٠١٠  
دوالر أمريكي 

  باآلالف
دوالر أمريكي 

ي ُعمانريال     باآلالف
  باآلالف

ي ُعمانريال 
  باآلالف

          
  ١١ ٦٤٠  ١٦ ٥٢٣  للعامرباح المحاسبية األ  ٤٢ ٨٩١  ٣٠ ٢٣٣

          
  ١ ٣٩٣  ١ ٩٨٣  ضريبة الدخل   ٥ ١٥١  ٣ ٦١٨
  ١٥  ٢  مصروفات غير قابلة للخصم  ٥  ٣٨

  )٩(  )٨٨(  اإليرادات الغير خاضعة للضرائب  )٢٢٩(  )٢٣(
       ٢١    ١٢٩  الضريبة المؤجلة للسنة الماضية    ٣٣٥      ٥٥
  ١ ٤٢٠  ٢ ٠٢٦  ضريبة الدخل مصروفات  ٥ ٢٦٢  ٣ ٦٨٨
               

  أصول الضريبة المؤجلة  )ج
  

٢٠١٠  ٢٠١١    ٢٠١١  ٢٠١٠  
دوالر أمريكي 

  باآلالف
دوالر أمريكي 

  باآلالف
ي ُعمانريال   

  باآلالف
ي ُعمانريال 

  باآلالف
        

  ١١  ٨٩ تعديالت القيمة العادلة على اإلستثمارات   ٢٣١  ٩٢
١١  ٨٩    ٢٣١  ٩٢  
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  القوائم المالية ول إيضاحات ح
  )تابع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

 ٦٣من  ٣٧صفحة 

 
  )تابع( ة الدخلضريب  ٥ج
  
  الربط الضريبي  )د
  

   .٢٠١٠إلى  ٢٠٠٧ لبنك ألعوامل الربط الضريبي لضرائب في وزارة المالية علىللم يتم اإلتفاق بعد مع األمانة العامة 
إذا عرضت في المرآز  جوهريةلن تكون  العامداية متعلقة بضريبة بوال ،، إن وجدتيةضافإضرائب أية أن  البنكويرى 
   . ٢٠١١ديسمبر  ٣١لبنك آما في المالي ل

  
  للسهم  األساسي العائد  ٦ج
  

  . العاملعدد األسهم القائمة خالل  على المتوسط المرجح للسنة الربح للسهم بقسمة صافي األساسي العائد يتم إحتساب
  
٢٠١٠  ٢٠١١    ٢٠١١  ٢٠١٠  

دوالر أمريكي 
  باآلالف

دوالر أمريكي 
  باآلالف

ي ُعمانريال   
  باآلالف

ي مانُعريال 
  باآلالف

        
  ١٠ ٢٢٠  ١٤.٤٩٧  صافي ربح السنة  ٣٧ ٦٦٥  ٢٦ ٥٤٥

  
  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  ١ ٠٠٠ ٠٠٠  

هم   دد األس رجح لع ط الم ة المتوس ة  بقيم مئ
الل     ة خ د القائم هم الواح ة للس امبيس  الع

  ١ ٠٠٠ ٠٠٠  ) باأللف(

  
  

١ ٠٠٠ ٠٠٠  
  ١٠.٢٢  ١٤.٥٠  )بالبيسة( العاملسهم عن ل العائدصافي     
      )لسنتبا( العاملسهم عن ل العائدصافي   ٣.٧٧  ٦٦.٢

لم يتم عرض رقم العائد على السهم المخفف إذ أن البنك لم يقم بإصدار أية أدوات قابلة للتحويل قد يكون لها تأثير على 
  . العائد للسهم عند ممارستها

  
  إدارة المخاطر المالية  د
  

يتعرض البنك . بنك وموارده المالية من مختلف المخاطرالهدف األساسي لنظام إدارة المخاطر هو حماية رأسمال ال
  :للمخاطر التالية من استخدامه ألدواته المالية

  

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

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

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

  
لمخاطر التي يواجهها البنك بغرض وضع حدود ورقابات مناسبة يتم وضع سياسات إدارة المخاطر بالبنك لتحديد وتحليل ا

تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة منتظمة لتعكس التغيرات في ظروف . المخاطر وااللتزام بالحدود
قابة بناءة يهدف البنك من خالل إجراءات التدريب واإلدارة لديه إلى تطوير بيئة ر. السوق والمنتجات والخدمات المقدمة

  .يفهم فيها جميع الموظفون أدوارهم والتزاماتهم
  

لجنة التدقيق بالبنك مسئولة عن رصد االلتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر بالبنك وعن مراجعة آفاية إطار عمل 
وظائف بواسطة التدقيق تتم مساعدة لجنة التدقيق في أداء هذه ال. إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي يواجهها البنك

يقوم التدقيق الداخلي بأداء مراجعات دورية ومراجعات غير دورية لرقابات وإجراءات إدارة المخاطر ويتم تقديم . الداخلي
  .تقرير عن نتائجها إلى لجنة التدقيق
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  )تابع( إدارة المخاطر المالية  د
  
  مخاطر االئتمان  ١د
  

لية التي يتعرض لها البنك في حالة عجز العميل أو الطرف المقابل في األداة مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة الما
المالية عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية وهي تنشأ بصفة أساسية من القروض والسلف التي يقدمها البنك للعمالء والبنوك 

البنك بدراسة وتجميع آل عناصر  ألغراض التقارير عن إدارة المخاطر يقوم. اإلستثمارية األخرى واألوراق المالية
  ).مثل مخاطر اإلخالل من جانب فرد ومخاطر القطاع ومخاطر البلد(التعرض لمخاطر االئتمان 

  
  إدارة مخاطر االئتمان  ١- ١د
  

آما أن هناك قسم إدارة مخاطر مستقل . رصد مخاطر االئتمان مسؤوليةالمخاطر إدارة قام مجلس اإلدارة بتفويض لجنة 
  :رئيس لجنة إدارة المخاطريلي أمام مسئول عما 
  

صياغة سياسات االئتمان بالتشاور مع وحدات النشاط لتغطية اشتراطات الضمانات وتقييم االئتمان وتقييم تدرج  •
 .وتقارير المخاطر واإلجراءات التوثيقية والقانونية وااللتزام بمتطلبات اللوائح والقوانين

 .يالت االئتمانوضع هيكل التفويض العتماد وتجديد تسه •
المخاطر بالمجلس بتقييم جميع حاالت التعرض للمخاطر التي تزيد  إدارةتقوم لجنة . مراجعة وتقييم مخاطر االئتمان •

تخضع عمليات . عن الحدود الموضوعة قبل االرتباط بتقديم التسهيالت إلى العمالء من جانب وحدة العمل المعنية
تخضع العملية آذلك لموافقة لجنة اإلئتمان والمخاطر  .إجراءات المراجعةالتجديد ومراجعات التسهيالت إلى نفس 

  .من قبل المستدين حسب التقييمات التي توصلت إليها وحدات العمل لديهم
ومع ) بالنسبة للقروض والسلف(مع أطراف مقابلة أو لقطاعات جغرافية أو صناعية  المخاطرالحد من ترآيز  •

 ).بالنسبة لألوراق المالية االستثمارية(المصدر وسيولة السوق والبلد 
وضع واالحتفاظ بتقييم لتدرج المخاطر بالبنك بغرض تصنيف المخاطر وفقًا لدرجة مخاطر الخسارة المالية التي تتم  •

 . مواجهتها والترآيز على إدارة للمخاطر الحاضرة
خاصة بمجاالت مختارة ومخاطر البلد مراجعة التزام وحدات النشاط بحدود المخاطر المتفق عليها متضمنة تلك ال •

التأآد على الدوام من البقاء في داخل حدود الملتزم الفردي وداخل حدود ترآيزات المخاطر . وأنواع المنتجات
 .لمختلف القطاعات التي يتم رصدها بصفة مستمرة

لبنك بأآمله في مجال تقديم المشورة واإلرشاد والمهارات التخصصية لوحدات العمل لنشر أفضل الممارسات في ا •
 .إدارة مخاطر االئتمان

  
ينبغي علي آل وحدة عمل تنفيذ سياسات وإجراءات االئتمان الخاصة بالبنك مع حدود اعتماد االئتمان المفوضة من لجنة 

لدى وحدات النشاط جهات مقابلة إلدارة المخاطر لديها الخبرة التخصصية في إدارة المخاطر . المخاطر بالبنك إدارة
يتم القيام بعمليات مراجعة منتظمة لوحدات النشاط وأساليب االئتمان بالبنك من جانب التدقيق . لنمطية لوحدات النشاطا

  .الداخلي
  

يتبع البنك ممارسة تخفيف المخاطر لتحديد .  يوظف البنك نطاقًا من السياسات والممارسات لتخفيف مخاطر اإلئتمان
بعدها يتم فحص هذه التدفقات النقدية لتحديد اإلستدامة .  معاملة الرئيسية للسلفيات المقدمةالتدفقات النقدية للعمل على أنه ال

ولتغطية بعض المخاطر غير .  على مدار فترة تسهيالت اإلئتمان ووضع آلية مناسبة للحصول عليها ضمن حساب العميل
أوراق مالية ملموسة إضافية مثل العقارات أو  على شكليتم أخذ ضمانة المتوقعة، والتي بسببها تخف التدفقات النقدية، 

فئات   .يطبق البنك اإلرشادات الخاصة بمدى القدرة على قبول فئات محددة لتخفيف مخاطر اإلئتمان.  أسهم الملكية
  : الضمانات األساسية للقروض والسلف هي

  

 .الرهن على عقارات •
 .القبض ةلمستحقارهن على أصول الشرآات مثل المقرات والمخزون والحسابات  •
 .والملكيةرهن على األدوات المالية مثل األوراق المالية للدين  •

  
يتم في العادة ضمان التمويل واإلقراض طويل األجل للشرآات بينما تدوير تسهيالت اإلئتمان لألفراد ال تكون مضمونة في 

حصول على ضمان إضافي من الطرف المقابل لل البنكسعى يوباإلضافة إلى ذلك ومن أجل تقليل خسارة اإلئتمان، .  العادة
يتم تحديد الضمانة المحتفظ بها آتأمين لألصول .  حالما تتم مالحظة مؤشرات إنخفاض بالقيمة للقروض والسلف لألفراد
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 ٦٣من  ٣٩صفحة 

األوراق المالية للدين وسندات الخزانة والسندات األخرى المؤهلة غير .  المالية عدا القروض والسلف حسب طبيعة األداة
  .مونة في العادةمض
  )تابع( إدارة المخاطر المالية  د
  

  )تابع(مخاطر االئتمان   ١د
   

  )تابع( مخاطر االئتمانإدارة   ١- ١د
 

يتم تصنيف هذه القروض والسلف .  بإنتظام للتأآد من اإللتزام بشروط السداد المحددةالبنك تتم متابعة آافة قروض وسلف 
ومشكوك في تحصيلها وخسارة آما حددته  معياريةوخاصة وغير  معيارية: هيإلى احد أنواع تصنيفات المخاطر الخمس و
وتظل مسئولية تحديد الحسابات ذات المشاآل وتصنيفها مع الدائرة المختصة . نظم وتوجيهات البنك المرآزي الُعماني

  .بالنشاط
  

  :مخاطر التعرض لالئتمان آما في تاريخ التقرير على النحو التالي
 ٢٠١٠  ٢٠١١  

 

جمالي إ
القروض 
 والسلف 

من مستحق 
لبنوك ا
راضات وإق

أخرى 
 بسوق النقد

استثمارات 
في أوراق 
 مالية

إجمالي 
القروض 
 والسلف 

من مستحق 
لبنوك ا
راضات وإق

أخرى بسوق 
 النقد

استثمارات 
في أوراق 
 مالية

ي ُعمانريال  
 باآلالف

ي ُعمانريال 
 باآلالف

ي ُعمانريال 
 باآلالف

ي ُعمانريال 
 باآلالف

ي ُعمانريال 
 باآلالف

ي ُعمانريال 
 باآلالف

  ٩٨ ٤٦٠  ١١٩ ٤٦٢  ٩٢٠ ١٤٠  ٧١ ٣٦٩  ٢٣١ ٥٦٠  ١ ٠٤٠ ٧٩٢  القيمة الدفترية
تحقاق     اوزت االس ي تج الغ الت المب

  ولم تنخفض قيمتها
  

-  -  
      

  -  -  ٣ ٣٠٥  -  -  ١٥ ٧٨٣  يوم ٣٠ – ١من 
  -  -  ٥ ٧٦٢            -            -  ٢ ٩٩٥  يوم ٦٠ – ٣١من 
            -            -   ٤ ١١٤            -              -    ١ ٣٦٠  يوم ٨٩ – ٦١ن م
 ١٣ ١٨١       -    - ١٣٨٢٠  -            -            

تحقاق     اوزت االس ي تج الغ الت المب
            -              -  ١٥ ٩٩٩  وانخفضت قيمتها

  
٨ ١٠٥  

  
-              

  
-            

اوز االستحقاق    المبالغ التي  لم تتج
  ٧١ ٣٦٩  ٢٣١ ٥٦٠  ١ ٠٠٤ ٠٧٩  وغير منخفضة القيمة

  
٨٩٨ ٩٠٨  

  
٩٨ ٤٦٠  ١١٩ ٤٦٢  

   
 ٢٠١٠  ٢٠١١  

 

إجمالي 
القروض 
 والسلف 

من مستحق 
لبنوك ا

وإقراضات 
أخرى بسوق 

 النقد

استثمارات 
في أوراق 
 مالية

إجمالي 
القروض 
 والسلف 

من مستحق 
لبنوك ا

ت وإقراضا
أخرى بسوق 

 النقد
استثمارات في 
 أوراق مالية

دوالر أمريكي  
 باآلالف

دوالر أمريكي 
 باآلالف

دوالر أمريكي 
 باآلالف

دوالر أمريكي 
 باآلالف

دوالر أمريكي 
 باآلالف

دوالر أمريكي 
 باآلالف

  ٢٥٥ ٧٤٠  ٣١٠ ٢٩١  ٢ ٣٨٩ ٩٧٥  ١٨٥ ٣٧٤  ٦٠١ ٤٥٥ ٢ ٧٠٣ ٧٠٦  القيمة الدفترية
اوزت االستحقاق المبالغ التي تج

              ولم تنخفض قيمتها
  -  -  ٨ ٥٨٤  -  -  ٤٠ ٩٩٥  يوم ٣٠ – ١من 
  -  -  ١٤ ٩٦٦  -  -  ٧ ٧٧٩  يوم ٦٠ – ٣١من 
            -             -  ١٠ ٦٨٦             -              -   ٣ ٥٣٢  يوم ٨٩ – ٦١من 

  ٣٤ ٢٣٦             -              -  ٥٢ ٣٠٦  -             -            
المبالغ التي تجاوزت االستحقاق 

  ٤١ ٥٥٦  وانخفضت قيمتها
  
-              

  
-             

  
٢٠ ٢٩١  

  
-             

  
-            

اوز   م تتج ي  ل الغ الت         ١٨٥ ٣٧٤  ٦٠١ ٥٤٥ ٢ ٦٠٩ ٤٨٤المب
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 ٦٣من  ٤٠صفحة 

ة  ر منخفض تحقاق وغي االس
  القيمة

٢٥٥ ٧٤٠  ١٠٣ ٢٩١  ٢ ٣٤٣ ٧٨٢  

  )تابع( إدارة المخاطر المالية  د
  
  )تابع(محاطر االئتمان   ١د 
  
  )تابع( مخاطر االئتمان إدارة  ١- ١د
  

  .اإلنخفاض بالقيمة أعاله إنخفاض قيمة المخاطر خارج الميزانية العمومية أيضًايتضمن إجمالي 
  

المحفظة  وعلى ريال عماني ٦٣٨ ٠٦٦بلغت القروض المعاد هيكلتها والمعاد جدولتها خالل العام على المحفظة المعيارية 
  .ريال عماني ١٩ ٧٠٤ ٠٢٧المصنفة بلغت 

  

  التعرض لمخاطر االئتمان  ٢- ١د
  

الحد األقصى لمخاطر اإلئتمان قبل الضمانة المحتفظ بها أو تحسينات اإلئتمان األخرى لكافة األصول بالميزانية العمومية 
  .يرتكز على صافي القيمة النقدية آما أدرجت بقائمة المرآز المالي

  
مبينة باإليضاح رقم  ٢ألقصى من مخاطر اإلئتمان المتعلقة بالبنود خارج الميزانية العمومية حسب إرشادات بازل الحد ا

 ٢٠١٠و  ٢٠١١ديسمبر  ٣١تمثل أسوء اإلحتماالت من مخاطر اإلئتمان آما في  ٥دالمبالغ المبينة باإليضاح رقم . ٥د
   .حسينات إئتمان أخرى مرفقةبدون األخذ باإلعتبار أية ضمانة محتفظ بها أو أية ت

  
  تحليل تصنيف االئتمان  ٣- ١د
  

يبين الجدول التالي تحليًال لألوراق المالية للدين وسندات الخزانة والسندات األخرى المؤهلة حسب تقييم وآالة تصنيف في 
  :إستنادًا إلى تصنيفات وآالة موديز أو ما يعادلها ٢٠١١ديسمبر  ٣١

  
٢٠١٠  ٢٠١١    ٢٠١١  ٢٠١٠  

الر أمريكي دو
  باآلالف

دوالر أمريكي 
  باآلالف

ي ُعمانريال   
  باآلالف

ي ُعمانريال 
  باآلالف

          
٤ ٠٠٠     ٤ ٠٠٠     Baa1  إلىBaa3 ١ ٥٤٠    ١ ٥٤٠  
  ٢ ٥٠٠  ٦ ٧٠٤  البنوك غير المصنفة  ١٧ ٤١٣  ٦ ٤٩٤
  ٩٤ ٤٢٠  ٦٣ ١٢٥  أذون خزانة سيادية  ١٦٣ ٩٦١  ٢٤٥ ٢٤٧

  
  :التقريرالودائع المحتفظ بها لدى أطراف مقابلة بتاريخ  إجمالي يبين الجدول التالي

  
٢٠١٠  ٢٠١١    ٢٠١١  ٢٠١٠  

دوالر أمريكي 
  باآلالف

دوالر أمريكي 
  باآلالف

ي ُعمانريال   
  باآلالف

ي ُعمانريال 
  باآلالف

          
١٦٣ ٢٤٤  ١٦ ٣٩٠  Aaa  إلىAa3 ٦ ٣١٠  ٦٢ ٨٤٩  
١٨٦ ٦٠٠  ٨٧ ٥١٤  A1  إلىA3 ٣٣ ٦٩٣  ٧١ ٨٤١  
٢٥١ ٥٢٥  ٢٠٣ ٧٩٠  Baa1  إلىBaa3 ٧٨ ٤٥٩  ٩٦ ٨٣٧  
      ١ ٠٠٠        ٣٣ غير المصنفة  ١٨٦ ٦٠٠  ٨٧ ٥١٤
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  القوائم المالية ول إيضاحات ح
  )تابع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

 ٦٣من  ٤١صفحة 

  )تابع( إدارة المخاطر المالية  د
  
  )تابع( مخاطر االئتمان  ١- ١د
   
  تحليل تصنيف اإلئتمان  ٣- ١د
  
  .نفتقييمًا مستقًال إستنادًا إلى عوامل نوعية وآمية في حالة آون بنك ما غير مص البنكجري ي
  
  القروض واألوراق المالية التي تنخفض قيمتها   ٤- ١د
  

القروض والضمانات التي تنخفض قيمتها هي تلك التي يحدد البنك بأنه من غير المحتمل أن يصبح المبلغ األصلي والفائدة 
  .الضمانات/ المستحقة عليه ممكنة التحصيل وفقًا للبنود التعاقدية التفاقية لقرض

  
   الستحقاق ولم تنخفض قيمتهما تجاوز ا  أ٤- ١د
  

هي القروض والضمانات التي تجاوزت الفائدة التعاقدية أو المدفوعات األصلية لها موعد استحقاقها ولكن البنك يعتقد على 
  . أو مرحلة التحصيل للمبالغ المستحقة للبنك/ التأمين المتوفر و/ أنه لم تنخفض قيمتها على أساس مستوى الضمان

  
ذات شروط معاد التفاوض عليهاقروض    ب٤- ١د  

 
عليها هي تلك القروض التي أعيدت هيكلتها بسبب التدهور في المرآز المالي  المعاد التفاوضالقروض ذات الشروط 

بمجرد إعادة هيكلة القرض سيظل في هذا . للمقترض والتي يقوم البنك بتقديم تنازالت لم يكن بخالف ذلك ليتنازل عنها
  .األداء المرضي بعد إعادة الهيكلة التصنيف مستقًال عن

  
  مخصصات االنخفاض في القيمة  ج٤- ١د
  

. خسائر االنخفاض في القيمة والذي يمثل تقديره للخسائر المتكبدة في محفظة قروضهحساب يقوم البنك بوضع مخصص ل
خصص خسائر المكونات الرئيسية لهذا المخصص هي مخصصات الخسارة المحددة المتعلقة بمخاطر فردية هامة وم

مجموع القروض الذي يضعه البنك لألصول المتجانسة فيما يتعلق بالخسائر التي تم تكبدها ولكن لم يتم تحديدها عن تلك 
  .القروض التي تخضع لتقييم فردي لالنخفاض في القيمة

 
   سياسة الشطب  د٤- ١د
  

عندما يحدد البنك بأن ) في القيمةوأية خصومات أخرى لخسائر االنخفاض (الضمان /يقوم البنك بشطب رصيد القرض
يتم التوصل إلى هذا التحديد بعد دراسة معلومات مثل حدوث تغيرات هامة في . الضمانات غير قابلة للتحصيل/ القروض

المصدر بالصورة التي يصبح من غير الممكن للمقترض أو المصدر دفع أي التزام أو أن تكون /المرآز المالي للمقترض
بالنسبة للقروض القياسية ذات األرصدة الصغيرة تستند قرارات . ير آافية السترداد القيمة الكاملةحصيلة الضمانة غ

  .الشطب عمومًا على حالة للمبالغ المتأخرة فيما يتعلق بأحد المنتجات
  

فقًا لألصول المنخفضة قيمتها إفراديا و) نخفاض في القيمةبعد مخصصات ا (المبالغ فيما يلي تحليل إلجمالي وصافي
     .المخاطر صنيفلت

  
  ٢٠١١  

  قروض وسلف
٢٠١٠  

  قروض وسلف
  صافي  إجمالي  صافي  إجمالي  التفاصيل

ي ُعمانريال   
  باآلالف

ي ُعمانريال 
  باآلالف

ي ُعمانريال 
  باآلالف

ي ُعمانريال 
  باآلالف

          
  ١ ٢٢٣  ١ ٦٦٩  ٥ ١٨٦  ٧ ١٧٨  غير معيارية
  ٥٧٧  ١ ٢١٣  ١ ٠٩٩  ٢ ٢٧٩  مشكوك فيها

  ١ ٨٢٤  ٥ ٦٩١  ١ ٩٠٠    ٦ ٥٤٢  خسارة
  ٣ ٦٢٤  ٨ ١٠٥  ٨ ١٨٥  ١٥ ٩٩٩  
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  القوائم المالية ول إيضاحات ح
  )تابع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

 ٦٣من  ٤٢صفحة 

  )تابع( إدارة المخاطر المالية  د
  
  )تابع( مخاطر االئتمان  ١- ١د

  
   سياسة الشطب  د٤- ١د
  

  ٢٠١١  
  قروض وسلف

٢٠١٠  
  قروض وسلف

دوالر أمريكي   التفاصيل 
  باآلالف

دوالر أمريكي 
  باآلالف

دوالر أمريكي 
  باآلالف

دوالر أمريكي 
  الفباآل

          
  ٣ ١٧٧  ٤ ٣٣٥  ١٣ ٤٧٠  ١٨ ٦٤٤  غير معيارية
  ١ ٤٩٩  ٣ ١٥١  ٢ ٨٥٥  ٥ ٩١٩  مشكوك فيها

  ٤ ٨٧٣  ١٣ ٦٤٢  ٤ ٥٩٣  ١٦ ٣٩٩  خسارة
  ٩ ٤٤١  ٢٠ ٢٩١  ٢١ ٦٠٢  ٤١ ٦٥٥  
  
   الضمانات اإلضافية  ٥- ١د
  

تلكات وضمانات مسجلة يحتفظ البنك بضمانات إضافية مقابل القروض والسلف إلى العمالء في شكل حقوق رهن على مم
لضمان اإلضافي المقدرة في وقت االقتراض ويتم اتستند تقديرات القيم العادلة على قيمة  . أخرى على األصول وضمانات

أما  .تحديثها مرة واحدة آل ثالث سنوات فيما عدا الحاالت التي يتم فيها تقدير أن القرض بصورة منفردة قد انخفضت قيمته
ساس آل أعلى  متداولة بسوق مسقط لألوراق المالية والتي أخذت آضمانات للقروض، فإنه يتم تقييمهابالنسبة لألسهم ال

للقيام بإدارة التغييرات الحادة في القيم  على أساس يومي اك تذبذب جوهري حيث يتم إجراء التقييمنن هآاذا إسبوعين إال أ
   .العادلة

 
  : موضحة فيما يلي القروض والسلف ينات الضمانة األخرى المحتفظ بها مقابلتقدير القيمة العادلة للضمانة اإلضافية وتحس

  
٢٠١٠  ٢٠١١   ٢٠١١  ٢٠١٠  

دوالر أمريكي 
 باآلالف

دوالر أمريكي 
 باآلالف

  ي ُعمانريال  
 باآلالف

  يُعمانريال 
 باآلالف 

م       تحقاقه ول اوز اس ا تج ل م مقاب
 تنخفض قيمته

    

  ٥ ١٢٩  ٣١ ٠٩٧  ممتلكات  ٨٠ ٧٧١  ١٣ ٣٢٢
  ٥١٥  ٤٥٣  ودائع ثابتة  ١ ١٧٧  ١ ٣٣٨

        -       ٨٨٧  المساهمينحقوق    ٢ ٣٠٤          -
٥ ٦٤٤  ٣٢ ٤٣٧    ٨٤ ٢٥٢  ١٤ ٦٦٠  

تحقاقه       اوز اس ا تج ل م مقاب
  وانخفضت قيمته

    

  ٢ ٢٨٨  ٢ ٩١٥  مملتكات  ٧ ٥٧١  ٥ ٩٤٣
م         اوز استحقاقه ول مقابل ما لم يتج

 تنخفض قيمته
    

  ١٢٧ ٢٤٠  ١٢٨ ٢٢٠  ممتلكات  ٣٣٣ ٠٣٩  ٣٣٠ ٤٩٤
  ٧٢ ٢٩٥  ٨٠ ٥٨٥  رهن تجاري  ٢٠٩ ٣١٢  ١٨٧ ٧٧٩
  ٢٨ ٦٥٤  ٢٤ ٢٩٣  ودائع ثابتة  ٦٣ ٠٩٩  ٧٤ ٤٢٦
  ٢٠ ٦٦٦  ٢٠ ٢٧٠  المساهمينحقوق   ٥٢ ٦٤٩  ٥٣ ٦٧٨
   ١٨ ٦٥٣   ١٤ ٢٨١  ضمانات    ٣٧ ٠٩٤    ٤٨ ٤٤٩
٢٦٧ ٥٠٨  ٢٦٧ ٦٤٩    ٦٩٥ ١٩٣  ٦٩٤ ٨٢٦  

        
  ٢٧٥ ٤٤٠  ٣٠٣ ٠٠١  المجموع  ٧٨٧ ٠١٦  ٧١٥ ٤٢٩
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  القوائم المالية ول إيضاحات ح
  )تابع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

 ٦٣من  ٤٣صفحة 

  )تابع( إدارة المخاطر المالية  د
  
  )تابع( مخاطر االئتمان  ١- ١د
  
   مخاطر السداد  ٦- ١د
  

لدفع النقد أو تقديم الضمانات  الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماتهمخاطر السداد هي مخاطر الخسارة التي تعزى إلى عجز 
  . أو األصول األخرى آما هو متفق عليه تعاقديًا

  
ندما ال توجد مخاطر سداد، آما هو الحال عمومًا للعمليات التجارية بالعمالت األجنبية، فإن البدء المتزامن للدفع وتسليم ع

في مثل هذه الحاالت يجب تخفيف مخاطر السداد ). السداد الحر(أجزاء المعاملة هو ممارسة شائعة بين أطراف المتاجرة 
  . االتفاقيات عبر تنفيذ دفع ثنائي للوصول إلى صافي

 
   الترآيزات  ٧- ١د
  

تنشأ الترآيزات بمخاطر اإلئتمان عندما يشترك عدد من األطراف المقابلة في أنشطة عمل مشابهة أو أنشطة في نفس 
المنطقة الجغرافية أو تكون لهم خصائص إقتصادية مشابهة يمكن أن تؤثر على قدرتهم على الوفاء باإللتزامات التعاقدية 

وتشير الترآيزات بمخاطر .  رات في الظروف اإلقتصادية والسياسية والظروف األخرىيبسبب التغي بشكل مشابهة
  .حساسية النسبية ألداء البنك تجاه التطورات التي تؤثر على مجال عمل معين أو موقع جغرافي معينالاإلئتمان إلى 

  
غير المفضلة مع المخاطر راض لتجنب ترآيزات يسعى البنك إلدارة تعرضه لمخاطر اإلئتمان من خالل تنويع أنشطة اإلق

  . آما أنه يحصل على ضمانة مالئمة.  أفراد أو مجموعات من العمالء في موقع جغرافي أو مجال محددين
  

 ٢٠١٠  ٢٠١١  

 

إجمالي 
القروض 
 والسلف 

مستحق من 
بنوك 

وإقراضات 
أخرى بسوق 

 النقد

استثمارات 
في أوراق 
 مالية

إجمالي 
القروض 
 والسلف 

ستحق من م
بنوك 

وإقراضات 
أخرى بسوق 

 النقد
استثمارات في 
 أوراق مالية

ي ُعمانريال  
 باآلالف

ي ُعمانريال 
 باآلالف

ي ُعمانريال 
 باآلالف

ي ُعمانريال 
 باآلالف

ي ُعمانريال 
 باآلالف

ي ُعمانريال 
 باآلالف

              
              :الترآيز حسب القطاع

  ١٢ ٧٢٩  -  ٥٥٥ ٥٨٢  ٢٢ ٥٣٤  -  ٦٧٢ ٩٧٨  الشرآات
  -  -  ٣٦٤ ٥٥٨  -  -  ٣٦٧ ٩٤٩  األفراد
  ٩٤ ٤٢٠  -  -  ٦٣ ١٢٥  -  -  الدولة
              -  ١١٩ ٤٦٢             -           -  ٢٣١ ٥٦٠                -  بنوك

  ١٠٧ ١٤٩  ١١٩ ٤٦٢  ٩٢٠ ١٤٠  ٨٥ ٦٥٩  ٢٣١ ٥٦٠ ١ ٠٤٠ ٧٢٩  

              :الترآيز حسب الموقع
  ١٠٦ ٧٥٥  ٤٥ ٢٠٧  ٩٢٠ ١٤٠  ٨٠ ٠٤١  ١٠٤ ٣٦١ ١ ٠١٤ ٣٦٢  الشرق األوسط

  -  ٣٧ ٣٢٨  -  ٤ ١٥٠  ٥٥ ٦٧٠  -  أوروبا
  ٣٩٤  ٤ ٠٩٠  -  ١ ٤٦٨  ٤ ٠٧٥  -  أمريكا الشمالية

  -  ٣٢ ٨٢٢  -  -  ٦٧ ٤٤٩  ٢٦ ٥٦٥  آسيا 
             -         ١٥            -           -           ٥                 -  استراليا

  ١٠٧ ١٤٩  ١١٩ ٤٦٢  ٩٢٠ ١٤٠  ٨٥ ٦٥٩  ٢٣١ ٥٦٠ ١ ٠٤٠ ٧٩٢  
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  القوائم المالية ول إيضاحات ح
  )تابع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

 ٦٣من  ٤٤صفحة 

  )تابع( إدارة المخاطر المالية  د
  
  )تابع( مخاطر االئتمان  ١- ١د
  
  )تابع( الترآيزات  ٦- ١د

 ٢٠١٠  ٢٠١١  

 

إجمالي 
القروض 
 والسلف 

مستحق من 
بنوك 

وإقراضات 
خرى بسوق أ

 النقد

استثمارات 
في أوراق 
 مالية

إجمالي 
القروض 
 والسلف 

مستحق من 
بنوك 

وإقراضات 
ق أخرى بسو
 النقد

استثمارات في 
 أوراق مالية

دوالر أمريكي   
 باآلالف

دوالر أمريكي 
 باآلالف

دوالر أمريكي 
 باآلالف

دوالر أمريكي 
 باآلالف

دوالر أمريكي 
 باآلالف

دوالر أمريكي 
 باآلالف

              :الترآيز حسب القطاع
  ٣٣ ٠٦٣  -  ١ ٤٤٣ ٠٧٠  ٥٨ ٥٣٠  - ١ ٧٤٧ ٩٩٥  الشرآات
  -  -  ٩٤٦ ٩٠٥  -  -  ٩٥٥ ٧١٥  األفراد
  ٢٤٥ ٢٤٦  -  -  ١٦٣ ٩٦١  -  -  الدولة
             -  ١٠٣ ٢٩١               -              -  ٦٠١ ٥٤٥                 -  بنوك

  ٢٧٨ ٣٠٩  ١٠٣ ٢٩١  ٢ ٨٩٣ ٥٩٧  ٢٢٢ ٤٩١  ٦٠١ ٥٤٥ ٢ ٧٠٣ ٧٠٦  
              :الترآيز حسب الموقع

  ٢٧٧ ٢٨٦  ١١٧ ٤٢١  ٢ ٣٨٩ ٩٧٥  ٢٠٧ ٨٩٩  ٢٧١ ٠٦٩ ٢ ٦٣٤ ٧١١  الشرق األوسط
  -  ٩٦ ٩٥٦  -  ١٠ ٧٧٩  ١٤٤ ٥٩٧  -  أوروبا

  ١ ٠٢٣  ١٠ ٦٢٣  -  ٣ ٨١٣  ١٠ ٥٨٤  -  أمريكا الشمالية
  -  ٨٥ ٢٥٢  -  -  ١٧٥ ١٩٢  ٦٩ ٠٠٠  آسيا 

             -          ٣٩                -               -           ٣١                 -  استراليا
  ٢٧٨ ٣٠٩  ٣١٠ ٢٩١  ٢ ٣٨٩ ٩٧٥  ٢٢٢ ٤٩١  ٦٠١ ٥٤٥ ٢ ٧٠٣ ٠٦٧  
  

يتم قياس الترآيز حسب الموقع بالنسبة للقروض والسلف استنادًا على موقع الشرآة المالكة لألصل وهو ما له عالقة آبيرة 
. يتم قياس الترآيز حسب الموقع بالنسبة لألوراق المالية االستثمارية استنادًا إلى موقع مصدر الضمانة. مع موقع المقترض

البنك إلدارة مخاطر االئتمان عبر تنويع أنشطة اإلقراض لتفادي الترآيزات غير المرغوب فيها للمخاطر لدى البنك  يسعى
تحليل إجمالي مخاطر البنك مع القطاعات   .آما أنه يحصل على ضمانة، متى آان ذلك مالئمًا. أو لدى العمالء بعملة معينة

  .٦دذات العالقة مبين باإليضاح رقم 
  
  خاطر السيولةم  ٢د
  

التي تتم تسويتها عن  المالية بإلتزاماته إرتباطاته المتعلقةمخاطر السيولة هي المخاطر أن يواجه البنك صعوبة في مقابلة 
  .طريق تقديم نقد أو اصل مالي آخر

  
  إدارة مخاطر السيولة  ١- ٢د
  

يكون لديه على الدوام سيولة آافية للوفاء الغرض من منهج البنك إلدارة مخاطر السيولة هو لضمان، ما أمكن ذلك، أنه س
بالتزاماته عند حلول موعد استحقاقها، تحت الظروف العادية والصعبة، بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بتدمير 

خطة الحاالت الطارىء للسيولة موافق عليها من قبل مجلس اإلدارة لتسهيل إدارة /قام البنك بوضع سياسة .سمعة البنك
  .السيولة

  
لفجوات بين األصول واإللتزامات ووضع سقف أعلى لهذه ليتم ادارة مخاطر السيولة بالبنك عن طريق مراقبة عن آثب 

  .الفجوات
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  القوائم المالية ول إيضاحات ح
  )تابع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

 ٦٣من  ٤٥صفحة 

 
  )تابع( إدارة المخاطر المالية  د
  
  )تابع( مخاطر السيولة  ٢د
  
    )تابع( إدارة مخاطر السيولة  ١- ٢د
  

السيولة ألصولها والتزاماتها المالية  وضعالنشاط األخرى بخصوص تتلقى الخزينة المرآزية معلومات من وحدات 
من ثم تحتفظ الخزينة المرآزية بمحفظة مكونة . وتفاصيل التدفقات النقدية المتوقعة األخرى التي تنشأ من النشاط المستقبلي

جل وقروض وسلف للبنك من أصول سائلة قصيرة األجل مكونة بشكل آبير من أوراق مالية استثمارية سائلة قصيرة األ
وفي هذه العملية يجب بذل العناية  . وتسهيالت أخرى داخلية لدى البنوك لضمان االحتفاظ بسيولة آافية داخل البنك آكل

  .الالزمة لضمان أن البنك يلتزم بلوائح البنك المرآزي
  

  .ل واإللتزاماتتخضع جميع سياسات وإجراءات السيولة إلى المراجعة واالعتماد من جانب لجنة األصو
  
  التعرض لمخاطر السيولة  ٢- ٢د
  

يومي بما  أساسمعدل اإلقراض وهو معدل إجمالي القروض والسلف لودائع العمالء ورأس المال ويتم رصدها على 
داخليًا يتم وضع معدل اإلقراض على أساس أآثر تحفظًا مما هو مطلوب بموجب . يتماشى مع الخطوط اإلرشادية التنظيمية

شهري برصد معدل صافي األصول السائلة إلى  أساسآما يقوم البنك أيضًا بإدارة مخاطر السيولة لديه على . اللوائح
، وأوراق الدين النقد وما يماثل النقدلهذا الغرض فإن صافي األصول السائلة يعتبر على أنه يتضمن . إجمالي األصول

  .المصنفة استثمار والتي تتمتع بسوق نشط وبه سيولة
  

  :على النحو التالي ٢٠١١ديسمبر  ٣١تفاصيل معدل اإلقراض والسيولة المقدم عنه التقرير آما في  آانت
    

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
 معدل السيولة معدل اإلقراضمعدل السيولةمعدل اإلقراض 
       

  %٢١.٦٤  %٨٤.٤٠  %٢١.٤٦  %٨٤.٢٨  العامالمتوسط عن 
  %٢٢.٤٥  %٨٧.٠٤  %٢٦.٤٣  %٨٥.٣٣  العامالحد األقصى عن 

  %٢٤.٨٠  %٨٠.٩١  %١٧.٤٣  %٨٣.٤٢  العامالحد األدنى عن 
  

تم تحديد . يلخص الجدول أدناه ملمح استحقاق التزامات البنك في تاريخ التقرير استنادًا إلى ترتيبات الدفع التعاقدية
تاريخ االستحقاق  ىإل ليقائمة المرآز المااالستحقاقات التعاقدية لألصول وااللتزامات على أساس الفترة المتبقية في تاريخ 

لدى البنك وتوفر التعاقدي وهي ال تأخذ في االعتبار االستحقاقات الفعلية آما هو مشار إليها في تاريخ الودائع المحتفظ بها 
  .األموال السائلة



  خاضعة لموافقة البنك المرآزي العماني  ع.ع.م.ش صحاربنك 
  

  القوائم المالية ول إيضاحات ح
  )تابع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

 ٦٣من  ٤٦صفحة 

 
  )تابع( إدارة المخاطر المالية  د
  
  )تابع( مخاطر السيولة  ٢د
  
  )تابع( التعرض لمخاطر السيولة  ٢- ٢د
    

  أشهر ٣خالل 
  أشهر إلى ٤

  ًاشهر ١٢
  ثالثةسنة إلى 
  سنوات

  ٣أآثر من 
  سنوات

  
  المجموع

ريال ُعماني   
  باآلالف

ريال ُعماني 
  باآلالف

ريال ُعماني 
  باآلالف

  ريال ُعماني
  باآلالف 

  ريال ُعماني
  باآلالف 

            ٢٠١١ديسمبر  ٣١
            األصول

وك      دى البن دة ل د واألرص النق
  ٦١ ٥١٣  ١٠ ٦٤١  ٦ ٨٨٣  ٢٠ ٥٦٦  ٢٣ ٤٢٣  المرآزية

مستحق من بنوك وإقراضات 
  ٢٣١ ٥٦٠  -  -  ٧٣ ٥٣٥  ١٥٨ ٠٢٥ أخرى بسوق النقد
  ١ ٠١٩ ٥٥٤  ٥١٣ ٨٥٠  ١٤٢ ١٦٧  ١٠٩ ٠٩٦  ٢٥٤ ٤٤١  القروض والسلف

  ٨٥ ٦٥٩  ٨ ٢٤٤  ١٤ ٢٨٩  -  ٦٣ ١٢٦  أوراق ماليةاستثمارات 
ول    دات وأص ات ومع ممتلك

     ٣٣ ٦٩١   ١٤ ٩٧٣        ١٠٠    ٢ ٧٤٠    ١٦ ٤٥٤  أخرى 
  ١ ٤٣١ ٩٧٧  ٥٤٧ ١٣٢  ١٦٣ ٤٣٩  ٢٠٥ ٩٣٧  ٥١٥ ٤٦٩  مجموع األصول 

            
            اإللتزامات وحقوق المساهمين

راضات تمستحق من بنوك وإق
  ٤٣ ١٣٦  -  -  -  ٤٣ ١٣٦ أخرى بسوق النقد

  ١ ١٧١ ٤٣٧  ٢٢٣ ٦٠٢  ١٥١ ٧٦١  ٤٥٣ ٤٥٢  ٣٤٢ ٦٢٢  ودائع العمالء 
  ٣٨ ٧١٨  ١ ٤٧٤  ١٨٧١ ٨١٤٨ ٢٤٣٢٧  التزامات أخرى 

  ٥٠ ٠٠٠  ٥٠ ٠٠٠  -  -  -  ثانوية قروض
    ١٢٨ ٦٨٦  ١٢٨ ٦٨٦             -            -            -  أموال المساهمين

وق  ات وحق وع  االلتزام مجم
  ١ ٤٣١ ٩٧٧  ٤٠٣ ٧٦٢  ١٥٢.٩٤٨  ٤٦٢ ٢٦٦  ٤١٣ ٠٠٣  المساهمين

            
  



  خاضعة لموافقة البنك المرآزي العماني  ع.ع.م.ش صحاربنك 
  

  القوائم المالية ول إيضاحات ح
  )تابع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

 ٦٣من  ٤٧صفحة 

 
  )تابع( إدارة المخاطر المالية  د
  
  )تابع( طر السيولةمخا  ٢د
  
  )تابع( التعرض لمخاطر السيولة  ٢- ٢د
  
    

 أشهر ٣خالل 
  أشهر إلى ٤

  شهر ١٢
  ثالثةسنة إلى 
  سنوات

  ٣أآثر من 
  سنوات

  
  المجموع

 دوالر أمريكي  
  باآلالف

 دوالر أمريكي
  باآلالف

 دوالر أمريكي
  باآلالف

 دوالر أمريكي
  باآلالف

 دوالر أمريكي
  باآلالف

            ٢٠١١ديسمبر  ٣١
            األصول

وك      دى البن دة ل د واألرص النق
  ١٥٩ ٧٧٤  ٢٧ ٦٣٩  ١٧ ٨٧٨  ٥٣ ٤١٨  ٦٠ ٨٣٩  المرآزية

مستحق من بنوك وإقراضات 
  ٦٠١ ٤٥٥  -  -  ١٩١ ٠٠٠  ٤١٠ ٤٥٥ أخرى بسوق النقد
  ٢ ٦٤٨ ١٩٢  ١ ٣٣٤ ٦٧٥  ٣٦٩ ٢٦٥  ٢٨٣ ٣٦٦  ١٦٣ ٨٨٦  القروض والسلف

  ٢٢٢ ٤٩١  ٢١ ٤١٣  ٣٧ ١١٤  -  ٦٦٠ ٩٦٤  أوراق ماليةاستثمارات 
ول    دات وأص ات ومع ممتلك

     ٨٧ ٥٠٩     ٣٧ ٣٩٤        ٢٦٠     ٧ ١١٧     ٤٢ ٧٣٧  أخرى 
  ٣ ٧١٩ ٤٢١  ١ ٤٢١ ١٢٢  ٤٢٤ ٥١٧  ٥٣٤ ٩٠١  ١ ٣٣٨ ٨٨١  مجموع األصول 

            
            اإللتزامات وحقوق المساهمين

راضات تمستحق من بنوك وإق
  ١١٢ ٠٤٢  -  -  -  ١١٢ ٠٤٢ أخرى بسوق النقد

  ٣ ٠٤٢ ٦٩٤  ٥٨٠ ٧٨٦  ١٨٤٣٩٤ ٧٩٧١٧٧١ ٩٢٧٨٨٩  ودائع العمالء 
  ١٠٠ ٥٦٦  ٣ ٨٢٨  ٣ ٠٨٣  ٢٢ ٨٩٤  ٧٠ ٧٦١  التزامات أخرى 

  ١٢٩ ٨٧٠  ١٢٩ ٨٧٠  -  -  -  ثانوية قروض
    ٣٣٤ ٢٤٩  ٣٣٤ ٢٤٩            -               -                 -  أموال المساهمين

وق  ات وحق وع  االلتزام مجم
  ٣ ٧١٩ ٤٢١  ١ ٠٤٨ ٣٣٧  ٣٩٧ ٢٦٧  ١ ٢٠٠ ٦٩١  ١ ٠٧٢ ٧٣٠  نالمساهمي

            
  



  خاضعة لموافقة البنك المرآزي العماني  ع.ع.م.ش صحاربنك 
  

  القوائم المالية ول إيضاحات ح
  )تابع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

 ٦٣من  ٤٨صفحة 

 
  )تابع( إدارة المخاطر المالية  د
  
  )تابع( مخاطر السيولة  ٢د
  
  )تابع( التعرض لمخاطر السيولة  ٢- ٢د
  
    

 أشهر ٣خالل 
  أشهر إلى ٤

  شهر ١٢
  ثالثةسنة إلى 
  سنوات

  ٣أآثر من 
  سنوات

  
  المجموع

ريال ُعماني   
  باآلالف

ُعماني  ريال
  باآلالف

ريال ُعماني 
  باآلالف

  ريال ُعماني
  باآلالف 

  ريال ُعماني
  باآلالف 

            ٢٠١٠ديسمبر  ٣١
            األصول

وك      دى البن دة ل د واألرص النق
  ١٠٥ ٠٢٢  ٩ ٦٥٦   ١٣ ٣٣٥  ١٤ ٣٤٥  ٦٧ ٦٨٦  المرآزية

مستحق من بنوك وإقراضات 
  ١١٩ ٤٦٢  -  ١ ٩٢٥   ١٥ ٤٠٠  ١٠٢ ١٣٧ أخرى بسوق النقد
  ٩٠٣ ٠٣٤  ٤٨٩ ٠٦٥  ١٣١ ٢٢٦  ١٠٢ ٠١٩  ١٨٠ ٧٢٤  القروض والسلف

  ١٠٧ ١٤٩  ٤ ٠٤٠  ٨ ٦٨٩  -  ٩٤ ٤٢٠  أوراق ماليةاستثمارات 
ول    دات وأص ات ومع ممتلك

      ٢٣ ٩٤٨    ١٣ ٩٣٩         ٧٣        ١٤٨     ٩ ٧٨٨  أخرى 
  ١ ٢٥٨ ٦١٥  ٥١٦ ٧٠٠  ١٥٥ ٢٤٨  ١٣١ ١٩٢  ٤٥٤ ٧٥٥  مجموع األصول 

            
            مات وحقوق المساهميناإللتزا

راضات تمستحق من بنوك وإق
  ٥١ ٢٧٧  -  -  -  ٥١ ٢٧٧ أخرى بسوق النقد

  ١ ٠٠٦ ١٧٣  ١٧٧ ٩١٧  ٠٩٢٢٥٩ ٧٦٢٢٨٥ ٤٠٢٢٨٣ وشهادات الوادائعودائع العمالء 
  ٢٧ ٦٣٤  ٨ ٢٨٣  ٤ ٣٩٥  ٥ ٦٤٦  ٩ ٣١٠  التزامات أخرى 

  ٥٠ ٠٠٠  ٥٠ ٠٠٠  -  -  -  ثانوية قروض
    ١٢٣ ٥٣١  ١٢٣ ٥٣١           -            -           -  أموال المساهمين

وق   ات وحق وع  االلتزام مجم
  ١ ٢٥٨ ٦١٥  ٣٥٩ ٧٣١  ٢٦٣ ٤٨٧  ٢٩١ ٤٠٨  ٣٤٣ ٩٨٩  المساهمين

  



  خاضعة لموافقة البنك المرآزي العماني  ع.ع.م.ش صحاربنك 
  

  القوائم المالية ول إيضاحات ح
  )تابع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

 ٦٣من  ٤٩صفحة 

 
  )تابع( إدارة المخاطر المالية  د
  
  )تابع( مخاطر السيولة  ٢د
  
  )تابع( التعرض لمخاطر السيولة  ٢- ٢د
  
  
    

 أشهر ٣خالل 
  أشهر إلى ٤

  هرش ١٢
  ثالثةسنة إلى 
  سنوات

  ٣أآثر من 
  سنوات

  
  المجموع

 دوالر أمريكي  
  باآلالف

 دوالر أمريكي
  باآلالف

 دوالر أمريكي
  باآلالف

 دوالر أمريكي
  باآلالف

 دوالر أمريكي
  باآلالف

            ٢٠١٠ديسمبر  ٣١
            األصول

وك      دى البن دة ل د واألرص النق
  ٢٧٢ ٧٨٤  ٢٥ ٠٨٠  ٣٤ ٦٣٦  ٣٧ ٢٦٠  ١٧٥ ٨٠٨  المرآزية

مستحق من بنوك وإقراضات 
  ٣١٠ ٢٩١  -  ٥ ٠٠٠  ٤٠ ٠٠٠  ٢٦٥ ٢٩١ أخرى بسوق النقد
  ٢ ٣٤٥ ٥٤٤  ١ ٢٧٠ ٣٠٠  ٣٤٠ ٨٤٧  ٢٦٤ ٩٨٤  ٤٦٩ ٤١٣  القروض والسلف

  ٢٧٨ ٣٠٩  ١٠ ٤٩٣  ٢٢ ٥٦٩  -  ٢٤٥ ٢٤٧  أوراق ماليةاستثمارات 
ول    دات وأص ات ومع ممتلك

     ٦٢ ٢٠٢      ٣٦ ٢٠٥        ١٩٠       ٣٨٤      ٢٥ ٤٢٣  أخرى 
  ٣ ٢٦٩ ١٣٠  ١ ٣٤٢ ٠٧٨  ٤٠٣ ٢٤٢  ٣٤٢ ٦٢٨  ١ ١٨١ ١٨٢  مجموع األصول 

            
            اإللتزامات وحقوق المساهمين

راضات تمستحق من بنوك وإق
  ١٣٣ ١٨٨  -  -  -  ١٣٣ ١٨٨ أخرى بسوق النقد

  ٢ ٦١٣ ٤٣٦  ٤٦٢ ١٢٢  ٦٧٢ ٩٦٦  ٧٤٢ ٢٣٩  ٧٣٦ ١٠٩  وشهادات الوادائعودائع العمالء 
  ٧١ ٧٧٧  ٢١ ٥١٤  ١١ ٤١٦  ١٤ ٦٦٥  ٢٤ ١٨٢  زامات أخرى الت

  ١٢٩ ٨٧٠  ١٢٩ ٨٧٠  -  -  -  ثانوية قروض
   ٣٢٠ ٨٥٩  ٣٢٠ ٨٥٩           -            -            -  أموال المساهمين

وق   ات وحق وع  االلتزام مجم
  ٣ ٢٦٩ ١٣٠  ٩٣٤ ٣٦٥  ٦٨٤ ٣٨٢  ٧٥٦ ٩٠٤  ٨٩٣ ٤٧٩  المساهمين

  
بالريال  المدرجة وة السيولة لرصد مرآز السيولة قصير األجل للبنك لألصول وااللتزاماتيقوم البنك بإعداد تقرير فج

يجب تسوية الفجوة عند توفر أدوات إعادة الشراء أو إعادة التمويل . وللفترة الزمنية المستحقة خالل شهر واحد يُعمانال
ئمة السيولة قصيرة األجل إلى لجنة األصول يجب التقرير عن قا. وعن خطوط االئتمان غير المستغلة أيضًا، إن وجدت

.إلى لجنة االئتمان والمخاطر تمريرهابيقوم ثم ومن  شهريًاواإللتزامات 



  خاضعة لموافقة البنك المرآزي العماني  ع.ع.م.ش صحاربنك 
  

  القوائم المالية ول إيضاحات ح
  )تابع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

 ٦٣من  ٥٠صفحة 

  
  )تابع( إدارة المخاطر المالية  د
  
  مخاطر السوق  ٣د
  

ت معدالت الفائدة وأسعار األسهم ومعدالت صرف العمالالتغييرات في مخاطر السوق هي تلك المخاطر التي تنشأ من 
الغرض من إدارة مخاطر السوق هو إدارة والسيطرة على التعرض لمخاطر السوق في حدود . وأسعار السلع األجنبية

  .معايير مقبولة في نفس الوقت الذي يتم فيه الحصول على أفضل عائد في ظل المخاطر
 
  قياس مخاطر السوق  ١- ٣د
  

وحيث يتم أخذ المراآز فقط لتعامالت . جلة وتبادل العمالتاآلوبمزاولة نشاط العقود الحالية  يقوم البنك بشكل رئيسي
التحكم عن طريق وضع سقف  وأر أعاله يقوم البنك بقياس في ضوء ما ذآ. العمالء فقد تم تقليص التعقيد بصورة أآبر

ستوى وتقنيات سيكون لديه أنماط رفيعة المأآثر، معقدة أدوات مالية مشتقة متى وآيفما دخل البنك في . وحدود للمعامالت
  . لقياس مخاطر السوق تدعمها اآللية المناسبة

 
  إدارة مخاطر السوق  ٢- ٣د
  

تتضمن محافظ المتاجرة جميع المراآز . يفصل البنك في تعرضه لمخاطر السوق بين المحافظ للمتاجرة ولغير المتاجرة
المالية التي تدار على أساس القيمة  مراآز الملكية بجانب األصول وااللتزامات ىالناشئة من صنع السوق والوصول إل

 . العادلة
  

على ذلك فإن  بناًء. المتاجرة مجاليتم تحويل جميع مخاطر صرف العمالت األجنبية من جانب الخزينة المرآزية إلى 
تتم مراقبة وإدارة . مرآز صرف العمالت األجنبية يعامل آجزء من محفظة المتاجرة بالبنك ألغراض إدارة المخاطر

ر العمالت األجنبية في البنك عن طريق تأسيس المكتب الوسيط لمراقبة مخاطر السوق، وتتم عملية إدارة هذه مخاط
لإلطار الوظيفي آعمل تقرير وضع العمالت، وتحليل المخاطر من خالل تطبيق سياسة إدارة مخاطر السوق ووضع حدود 

  . ين المخاطر وتقرير اإلخالل بالحد المسموح للمتعامل الماليالمخاطر المتعلقة بوضع العمالت، تقرير تحليل اإلخالل بقوان
  

إدارة المخاطر مسئولة عن وضع سياسات  دائرة.  يتم تفويض السلطة الكلية لمخاطر السوق إلى لجنة األصول واإللتزامات
المخاطر  ارةإدالتي تخضع إلى االعتماد من جانب لجنة األصول واإللتزامات أو ولجنة (إدارة المخاطر المفصلة 

 .تم مراجعة سياسة مخاطر السوق بشكل دوري  لتتماشى مع تطورات السوقت  ).بالمجلس
 
  غير المتاجرة لالمحافظ   - التعرض لمخاطر معدالت الفائدة   ٣- ٣د
  

عادلة تنشأ مخاطر معدالت الفائدة من احتمال وجود تغييرات في معدالت الفائدة تؤثر على الربحية المستقبلية أو القيم ال
يتعرض البنك لمخاطر معدالت الفائدة نتيجة إلى عدم التماثل فيما بين إعادة تسعير معدالت الفائدة . لألدوات المالية

  .لألصول وااللتزامات
  

لألداة المالية هو المعدل المستخدم في احتساب القيمة الحالية والتي ينتج عنها القيمة ) الحقيقي العائد(معدل الفائدة الحقيقي 
ومعدل حالي ألداة ذات معدل متغير  المهلكةة بالتكلفة مدرجالمعدل هو معدل تاريخي ألداة ذات سعر ثابت . الدفترية لألداة

  .ة بالقيمة العادلةمدرجأو األداة ال
  

الخطر الرئيسي الذي تتعرض له المحافظ لغير المتاجرة هو خطر الخسارة الناتجة من التقلبات في التدفقات النقدية 
تتم إدارة مخاطر معدالت الفائدة . مستقبلية أو في القيم العادلة لألداة المالية بسبب التغير في معدالت الفائدة بالسوقال

لجنة األصول واإللتزامات هي الجهة المكلفة برصد االلتزام بهذه . بصورة أساسية عبر رصد فجوات معدالت الفائدة
ملخص لمرآز فجوة معدل الفائدة بالبنك بالنسبة  .ألنشطة اليومية للرصدالحدود يساعدها في ذلك دائرة المخاطر في ا

التأثيرات المترتبة تقييم مخاطر الفائدة عن طريق تقييم بآذلك يقوم البنك  . في هذا اإليضاح مقدم للمحافظ لغير المتاجرة
قا لتوجيهات لجنة بازل من قبل البنك طب) القيمة اإلقتصادية من منظور العوائد ومنظور(على التقلبات في أسعار الفائدة 

أيضًا يقوم .  وأخذ التدابير لتقليل هذه التأثيراتنقطة أساس  ٢٠٠ي وذلك بتطبيق صدمة معدل الفائدة بواقع ُعمانالمرآزي ال
  .نقطة أساس ٥٠٠و  ٤٠٠، ٣٠٠، ١٠٠، ٥٠البنك بتقييم التأثيرات المترتبة على صدمة معدل فائدة العوائد 
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  القوائم المالية ول إيضاحات ح
  )تابع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

 ٦٣من  ٥١صفحة 

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

  : على النحو التالي ٢٠١١ ديسمبر ٣١آان مرآز حساسية سعر الفائدة استنادًا إلى ترتيبات إعادة تسعير تعاقدية في 
  

  

  
معدل 
 أشهر ٣خالل   الفائدة 

 ١٢ إلى ٤من 
  ًاشهر

ما يزيد عن 
  سنة واحدة

غير معرض 
لمخاطر أسعار 

  الفائدة
  

  المجموع

  
  الفعلي
% 

ي ُعمانريال 
 باآلالف

ي ُعمانريال 
 باآلالف

ي ُعمانريال 
 باآلالف

ي ُعمانريال 
 باآلالف

ي ُعمانريال 
 باآلالف

              ٢٠١١ديسمبر  ٣١آما في 
              األصول

ك ونقدية وأرصدة لدى البن
  ٦١ ٥١٣  ٦١ ٥١٣  -  -  -  ٢.٠٠ ةالمرآزي
وإقراضات  بنوك مستحق من

  ٢٣١ ٥٦٠  -  -  ٧٣ ٥٣٥  ١٥٨ ٠٢٥  ١.٦٨   أخرى بسوق النقد
  ١ ٠١٩ ٥٥٤  )١٣ ٥٥٩(  ٤٢٨ ٦٠١  ١٦٩ ٤٥٣  ٤٣٥ ٠٥٩  ٥.٩٢ قروض وسلف 

  ٨٥ ٦٥٩  ١٠ ٠٩٢  ٤ ١٩٧  ٣ ٢٤٤  ٦٨ ١٢٦  ١.٢٧ أوراق مالية استثمارات
  ١٤ ١٥٧  ١٤ ١٥٧  -  -  -   معدات وترآيباتممتلكات و

       ١٩ ٥٣٤  ١٩ ٥٣٤            -             -              -    أصول أخرى
  ١ ٤٣١ ٧٧٩  ٩١ ٧٣٧  ٤٣٢ ٧٩٨  ٢٤٦ ٢٣٢  ٦٦١ ٢١٠    مجموع األصول

              
االلتزامات وحقوق 

              المساهمين
 وإفتراضاتلبنوك  مستحق

  ٤٣ ١٣٦  -  -  -  ٤٣ ١٣٦  ٠.٩١ أخرى من سوق النقد
  ١ ١٧١ ٤٣٧  ٣٩٢ ٨١٩  ١٤٧ ٣٧٥  ٣٩٠ ٢٧٥  ٢٤٠ ٩٦٨  ٢.١٤ الءودائع العم

  ٣٨ ٧١٨  ٣٨ ٧١٨  -  -  -  - التزامات أخرى
  ٥٠ ٠٠٠  -  ٥٠ ٠٠٠  -  -  ٦.٥٠  ديون ثانوية

    ١٢٨ ٦٨٦  ١٢٨ ٦٨٦             -             -               -   المساهمينحقوق 
مجموع االلتزامات وحقوق 

  المساهمين
  

١ ٤٣١ ٧٧٩  ٥٦٠ ٢٢٣  ١٩٧ ٣٧٥  ٣٩٠ ٢٧٥  ٢٨٤ ١٠٤  
              

                 -  )٤٦٨ ٤٨٦(  ٢٣٥ ٤٢٣  )١٤٤ ٠٤٣(  ٣٧٧ ١٠٦    فجوة حساسية سعر الفائدة
              

الفجوة التراآمية لحساسية 
  سعر الفائدة

  
٤٦٨ ٤٨٦  ٢٣٢ ٠٦٣  ٣٧٧ ١٠٦  -              -                
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  القوائم المالية ول إيضاحات ح
  )تابع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

 ٦٣من  ٥٢صفحة 

 
  )تابع( إدارة المخاطر المالية  د
  
  )تابع( السوقمخاطر   ٣د
  

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

  

  
معدل 
 أشهر ٣خالل   الفائدة 

 ١٢إلى  ٤من 
  ًاشهر

ما يزيد عن 
  سنة واحدة

غير معرض 
لمخاطر أسعار 

  الفائدة
  

  المجموع

  
  الفعلي
% 

 دوالر أمريكي
 باآلالف

 دوالر أمريكي
 باآلالف

 دوالر أمريكي
 الفباآل

 دوالر أمريكي
 باآلالف

 دوالر أمريكي
 باآلالف

              ٢٠١١ديسمبر  ٣١آما في 
              األصول

ك ونقدية وأرصدة لدى البن
  ١٥٩ ٧٧٤  ١٥٩ ٧٧٤  -  -  -  ٢.٠٠ ةالمرآزي
وإقراضات  بنوك مستحق من

  ٦٠١ ٤٥٥  -  -  ١٩١ ٠٠٠  ٤١٠ ٤٥٥  ١.٦٨   أخرى بسوق النقد
  ٢ ٦٤٨ ١٩٢  )٣٥ ٢١٨(  ١ ١١٣ ٢٤٩  ٤٤٠ ١٣٨  ١ ١٣٠ ٠٢٣  ٥.٩٢ قروض وسلف 

  ٢٢٢ ٤٩١  ٢٦ ٢١٣  ١٠ ٩٠١  ٨ ٤٢٦  ١٧٦ ٩٥١  ١.٢٧ أوراق مالية استثمارات
  ٣٦ ٧٧١  ٣٦ ٧٧١  -  -  -   معدات وترآيباتممتلكات و

      ٥٠ ٧٣٨    ٥٠ ٧٣٨                -              -                  -    أصول أخرى
  ٣ ٧١٩ ٤٢١  ٢٣٨ ٢٧٨  ١ ١٢٤ ١٥٠  ٦٣٩ ٥٦٤  ١ ٧١٧ ٤٢٩    مجموع األصول

              
االلتزامات وحقوق 

              المساهمين
 وإفتراضاتلبنوك  مستحق

  ١١٢ ٠٤٢  -  -  -  ١١٢ ٠٤٢  ٠.٩١ أخرى من سوق النقد
  ٣ ٠٤٢ ٦٩٤  ١ ٠٢٠ ٣١٠  ٣٨٢ ٧٩٢  ١ ٠١٣ ٧٠١  ٦٢٥ ٨٩١  ٢.١٤ ودائع العمالء

  ١٠٠ ٥٦٦  ١٠٠ ٥٦٦  -  -  -  - التزامات أخرى
  ١٢٩ ٨٧٠  -  ١٢٩ ٨٧٠  -  -  ٦.٥٠  ديون ثانوية

    ٤٣٣ ٢٤٩    ٤٣٣ ٢٤٩              -                -             -   المساهمينحقوق 
مجموع االلتزامات وحقوق 

  ٣ ٧١٩ ٤٢١  ١ ٤٥٥ ١٢٥  ٥١٢ ٦٦٢  ١ ٠١٣ ٧٠١  ٧٣٧ ٩٣٣    المساهمين
              

                 - )١ ٢١٦ ٨٤٧(  ٦١١ ٤٨٨  )٣٧٤ ١٣٧(  ٩٧٩ ٩٤٦    فجوة حساسية سعر الفائدة
              

الفجوة التراآمية لحساسية 
                 -  -  ١ ٢١٦ ٨٤٧  ٦٠٥ ٣٥٩  ٩٧٩ ٩٤٦    سعر الفائدة
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  القوائم المالية ول إيضاحات ح
  )تابع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

 ٦٣من  ٥٣صفحة 

 
  )تابع( إدارة المخاطر المالية  د
  
  )تابع( السوقمخاطر   ٣د
  

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

  

  
معدل 
  أشهر ٣خالل   الفائدة 

 ١٢إلى  ٤من 
  ًاشهر

ما يزيد عن 
  سنة واحدة

غير معرض 
لمخاطر أسعار 

  الفائدة
  

  المجموع

  
  الفعلي

%  
ريال ُعماني 
 باآلالف

ريال ُعماني 
 باآلالف

ريال ُعماني 
 باآلالف

ريال ُعماني 
 باآلالف

ريال ُعماني 
 باآلالف

              ٢٠١٠ديسمبر  ٣١آما في 
              األصول

ك ودة لدى البننقدية وأرص
  ١٠٥ ٠٢٢  ١٠٥ ٠٢٢  -  -  -  ٢.٠٠ ةالمرآزي
وإقراضات  بنوك مستحق من

  ١١٩ ٤٦٢  -  -  ١٧ ٨٢٦  ١٠١ ٦٣٦  ٠.٧٩   أخرى بسوق النقد
  ٩٠٣ ٠٣٤  )١٢ ٦٧٨(  ٤٧٢ ٦١٩  ١١٥ ٤١٣  ٣٢٧ ٦٨٠  ٦.٦١ قروض وسلف 

  ١٠٧ ١٤٩  ١٢ ٧٢٩  -  -  ٩٤ ٤٢٠  ٠.٩٤ أوراق مالية استثمارات
  ١٣ ٧٦٥  ١٣ ٧٦٥  -  -  -   باتمعدات وترآيممتلكات و

     ١٠ ١٨٣  ١٠ ١٨٣             -             -             -    أصول أخرى
  ١ ٢٥٨ ٦١٥  ١٢٩ ٠٢٩  ٤٧٢ ٦١٩  ١٣٣ ٢٣٩  ٥٢٣ ٧٣٦    مجموع األصول

              
االلتزامات وحقوق 

              المساهمين
 وإفتراضاتمستحق لبنوك 

  ٥١ ٢٧٧  -  -  -  ٥١ ٢٧٧  ٢.٠٨ أخرى من سوق النقد
  ١ ٠٠٦ ١٧٣  -  ٥٥٦ ٥١١  ٢٣٩ ٧٨٩  ٢٠٩ ٨٧٣  ٥.٥٢ ودائع العمالء

  ٢٧ ٦٣٤  ٢٧ ٦٣٤  -  -  -  ٢.٧٦ التزامات أخرى
  ٥٠ ٠٠٠  -  ٥٠ ٠٠٠  -  -  ٦.٥٣  ديون ثانوية

  ١٢٣ ٥٣١  ١٢٣ ٥٣١             -              -              -   المساهمينحقوق 
مجموع االلتزامات وحقوق 

  ١ ٢٥٨ ٦١٥  ١٥١ ١٦٥  ٦٠٦ ٥١١  ٢٣٩ ٧٨٩  ٢٦١ ١٥٠    المساهمين
              

                -  )٢٢ ١٤٤(  )١٣٣ ٨٩٢(  )١٠٦ ٥٥٠(  ٢٦٢ ٥٨٦    فجوة حساسية سعر الفائدة
              

الفجوة التراآمية لحساسية 
                -              -  ٢٢٢ ١٤٤  ١٥٦ ٠٣٦  ٢٦٢ ٥٨٦    سعر الفائدة
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  القوائم المالية ول إيضاحات ح
  )تابع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

 ٦٣من  ٥٤صفحة 

 
  )بعتا( إدارة المخاطر المالية  د
  
  )تابع( السوقمخاطر   ٣د
  

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

  

  
معدل 
  أشهر ٣خالل   الفائدة 

 ١٢إلى  ٤من 
  ًاشهر

ما يزيد عن 
  سنة واحدة

غير معرض 
لمخاطر أسعار 

  الفائدة
  

  المجموع

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١آما في 
  الفعلي

%  
دوالر أمريكي 

 باآلالف
الر أمريكي دو

 باآلالف
دوالر أمريكي 

 باآلالف
دوالر أمريكي 

 باآلالف
دوالر أمريكي 

 باآلالف
          

              األصول
ك ونقدية وأرصدة لدى البن

  ٢٧٢ ٢٨٤  ٢٧٢ ٢٨٤  -  -  -  ٢.٠٠ ةالمرآزي
وإقراضات  بنوك مستحق من

  ٣١٠ ٢٩١  -  -  ٤٦ ٣٠١  ٢٦٣ ٩٩٠  ٠.٧٩   أخرى بسوق النقد
  ٢ ٣٤٥ ٥٤٤  )٣٢ ٩٣٠(  ١ ٢٢٧ ٥٨٣  ٢٩٩ ٧٧٤  ٨٥١ ١١٧  ٦.٦١ قروض وسلف 

  ٢٧٨ ٣٠٩  ٣٣ ٠٦٢  -  -  ٢٤٥ ٢٤٧  ٠.٩٤ أوراق مالية استثمارات
  ٣٥ ٧٥٣  ٣٥ ٧٥٣  -  -  -   معدات وترآيباتممتلكات و

     ٢٦ ٤٤٩    ٢٦ ٤٤٩                -             -                -    أصول أخرى
  ٣ ٢٦٩ ١٣٠  ٣٥٣ ٨١١  ١ ٢٢٧ ٣٥٨  ٣٤٦ ٠٧٥  ١ ٣٦٠ ٣٥٤    مجموع األصول

          
االلتزامات وحقوق 

              المساهمين
 وإفتراضاتمستحق لبنوك 

  ١٣٣ ١٨٨  -  -  -  ١٣٣ ١٨٨  ٢.٠٨ أخرى من سوق النقد
  ٢ ٦١٣ ٤٣٦  -  ١ ٤٤٥ ٤٨٢  ٦٢٢ ٨٢٩  ٥٤٥ ١٢٥  ٥.٥٢ ودائع العمالء

  ٧١ ٧٧٧  ٧١ ٧٧٧  -  -  -  ٢.٧٦ التزامات أخرى
  ١٢٩ ٨٧٠  -  ١٢٩ ٨٧٠  -  -  ٦.٥٣  ديون ثانوية

     ٣٢٠ ٨٥٩  ٣٢٠ ٨٥٩               -             -             -   المساهمينحقوق 
مجموع االلتزامات وحقوق 

  ٣ ٢٦٩ ١٣٠  ٣٩٢ ٦٣٦  ١ ٥٧٥ ٢٣٥  ٦٢٢ ٨٢٩  ٦٧٨ ٣١٣    المساهمين
          

            -  ٥٧ ٥١٨  )٣٤٧ ٧٦٩(  )٢٧٦ ٤٧٥(  ٦٨٢ ٠٤١    فجوة حساسية سعر الفائدة
          

الفجوة التراآمية لحساسية 
             -              -  ٥٧ ٨٥١  ٤٠٥ ٧٢٨  ٦٨٢ ٠٤١    سعر الفائدة

  
تدار المخاطر بأخذ وجهات نظر عن التحرآات في معدالت الفائدة . يتم القيام بالنشاط الحالي من خالل المنتجات األساسية

الممارسة المعيارية الحالية المتاحة في . أة وتقليص أية آثار سلبيةللسنة وإعادة تصفيف محافظ وتعهدات اإلقراض للمباد
  :تم تقديم إحصاءات الحرآة في المعدل أدناه. يُعمانيومًا من البنك المرآزي ال ٢٨هي معدل االئتمان  ُعمان

  
  أآتوبر سبتمبر أغسطس  يوليو  يونيو  مايو  أبريل  مارس  فبراير  يناير   ٢٠١١

 %٠.٠٧ %٠.٠٣ %٠.٠٣ %٠.٠٢ %٠.٠٣ %٠.٠٤ %٠.٠٦ %٠.٠٦ %٠.٠٦ %٠.٠٦  معدل اإلئتمان

  %١.٣٥  %١.٣٦  %١.٣٥  %١.٣٣  %١.٣٦  %١.٣٥  %١.٣٧  %١.٤١  %١.٤٤  %١.٥٢  معدل اإليداع

  %٥.٥٧  %٥.٦٤  %٥.٦٨  %٥.٦٩  %٥.٦٩  %٥.٧٦  %٥.٧٩  %٥.٨١  %٥.٨٧  %٥.٩١  معدل اإلقراض
  

  أآتوبر سبتمبر  أغسطس  وليو ي يونيو  مايو  أبريل  مارس  فبراير  يناير   ٢٠١٠

 %٠.٠٧ %٠.٠٧ %٠.٠٨ %٠.١١ %٠.٠٨%٠.٠٥%٠.٠٤%٠.٠٤%٠.٠٤ %٠.٠٥  معدل اإلئتمان

  %١.٦٧  %١.٧٠  %١.٧٦  %١.٨٢  %١.٨٣  %١.٨٩  %١.٩٠  %١.٩٤  %١.٩٨  %٢.٠١  معدل اإليداع

  %٦.٠٧  %٦.١١  %٦.١٥  %٦.١٩  %٦.٢١  %٦.٣٨  %٦.٣٨  %٦.٣٩  %٦.٤٦  %٦.٥٠  معدل اإلقراض



  خاضعة لموافقة البنك المرآزي العماني  ع.ع.م.ش صحاربنك 
  

  القوائم المالية ول إيضاحات ح
  )تابع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

 ٦٣من  ٥٥صفحة 

  
  )تابع( دارة المخاطر الماليةإ  د
  
  )تابع(السوق مخاطر   ٣د
  

  )تابع(غير المتاجرة لالمحافظ   - التعرض لمخاطر معدالت الفائدة   ٣- ٣د
  
تنشأ مخاطر أسعار الفائدة أساسا من .  دارة مخاطر أسعار الفائدة تعتبر أحد أهم عناصر إدارة مخاطر السوق في البنوكإ

توجه "توجد طريقتين أساسيتسين إلدارة مخاطر أسعار الفائدة بالبنك، وهي .  ت الممولة لهافجوات بين األصول واإللتزاما
يتم تقييم مخاطر أسعار الفائدة على أساس تأثير صدمة التقلبات في أسعار الفائدة " توجه القيمة اإلقتصادية"و " الربحية

  .على ربحية ورأسمال البنك
  

صدمة تقلبات في أسعار الفائدة في األصول واإللتزامات على صافي أرباح الفائدة  على فهم تأثير" توجه الربحية"يعتمد 
  .يهدف هذا التوجه إلى قياس إمكانية البنك على تحمل هذا اإلنخفاض في صافي أرباح الفائدة.  للبنك

  
على القيمة " قيمة اإلقتصاديةتوجه ال"يعتمد .  آما تؤثر تقلبات أسعار الفائدة على القيمة الحالية ألصول البنك وإلتزاماته

يرآز هذا التوجه .  الحالية ألصول البنك وإلتزاماته ويقدر اآلثار التي تترآها تقلبات في أسعار الفائدة على المدى الطويل
  . على مدى تأثير التقلبات في أسعار الفائدة على القيمة اإلقتصادية ألصول وإلتزامات البنك

 
نقطة  ٢٠٠لتأثيرات المترتبة على التقلبات في أسعار الفائدة في حالة وجود صدمة بواقع تقييم ا ٢بازل  معاهدةتوصي 
  .يبين الجدول أدناه هذه التأثيرات على عوائد ورأسمال البنك. أساس

٢٠١٠  ٢٠١١    ٢٠١١  ٢٠١٠  
دوالر أمريكي 

  باآلالف
دوالر أمريكي 

  باآلالف
ي ُعمانريال   

  باآلالف
ي ُعمانريال 

  باآلالف
        

  ٣٠ ٥٩٥  ٣٤ ٧٥٧  صافي ايرادات الفوائد  ٩٠ ٢٧٨  ٧٩ ٤٦٧
  ٣٠ ٥٩٥  ٣٤ ٧٥٧  )على أساس سنوي(صافي ايرادات الفوائد   ٩٠ ٢٧٨  ٧٩ ٤٦٧
  ١٧٨ ١١٨  ١٨٣ ٩٥٦  راس المال  ٤٧٧ ٨٠٨  ٤٦٥ ٢٤١

 ٥٠على أساس صدمة تقلبات أسعار الفائدة بواقع      
  نقطة اساس

    

  ١ ٠٨٣  ١ ٥٩٢  فائدة أعالهتأثير صدمة تقلبات ال       ٤ ١٣٥  ٢ ٨١٣
  %٣.٥٤  %٤.٥٨  نسبة التأثير على صافي إيرادات الفائدة         %٤.٥٨  %٣.٥٤
  %٠.٦١  %٠.٨٣  نسبة التأثير على رأسمال البنك       %٠.٨٣  %٠.٦١

 ١٠٠على أساس صدمة تقلبات أسعار الفائدة بواقع      
  نقطة أساس

    

  ٢ ١٦٦  ٣ ١٨٣  دة أعالهتأثير صدمة تقلبات الفائ       ٨ ٢٦٨  ٥ ٦٢٦
  %٧.٠٨  %٩.١٦  نسبة التأثير على صافي إيرادات الفائدة         %٩.١٦  %٧.٠٨
  %١.٢١  %١.٦٦  نسبة التأثير على رأسمال البنك       %١.٦٦  %١.٢١

 ٢٠٠على أساس صدمة تقلبات أسعار الفائدة بواقع      
  نقطة أساس

    

  ٤ ٣٣٢  ٦ ٣٦٧  ة أعالهتأثير صدمة تقلبات الفائد       ١٦ ٥٣٨  ١١ ٢٥٢
  %١٤ ١٦  %١٨.٣٢  نسبة التأثير على صافي إيرادات الفائدة         %١٨.٣٢  %١٤.١٦
  %٢ ٤٣  %٣.٣٢  نسبة التأثير على رأسمال البنك       %٣.٣٢  %٢.٤٣

  
  التعرض لمخاطر السوق األخرى   ٤- ٣د
  

نتيجة انخفاض القيمة السوقية  لبنكامحفظة ل السوقية قيمةالمخاطر أسعار االستثمار هي مخاطر االنخفاض في 
تحت إشراف  بالبنكوتقع مسؤولية إدارة مخاطر أسعار االستثمارات على عاتق قسم اإلستثمار . إلستثمارات فرديًال

سياسة االستثمارات وسياسة المخاطر  البنكحكم استثمارات يو.  واللجنة التنفيذية بالمجلس وتوجيهات لجنة اإلستثمار
تتم مراقبة التصنيف وأسعار األدوات بإنتظام وتتخذ اإلجراءات الضرورية لتقليل التعرض  . جلس اإلدارةالمعتمدة من م

المحققة، إن وجدت، غير  ن الخسائرويتم إعادة تقييم آل المحفظة بإنتظام وفق أسعار اإلقفال بالسوق للتأآد من أ. للمخاطر
  .  للبنكبقى في نطاق المقاييس المقبولة المحددة بسياسة االستثمار عن تكلفتها تاربسبب انخفاض القيمة السوقية لإلستثم

   



  خاضعة لموافقة البنك المرآزي العماني  ع.ع.م.ش صحاربنك 
  

  القوائم المالية ول إيضاحات ح
  )تابع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

 ٦٣من  ٥٦صفحة 

 
  )تابع( إدارة المخاطر المالية  د
  
  )تابع( السوقمخاطر   ٣د
  

  تحليل المخاطر والحساسية
  
  :حساسية األسعار لمحفظة األسهم آما يلي البنكحلل ي
  

يتا ألداء المحفظة مقارنة بأداء مؤشر سوق بالنسبة لمحفظة األسهم المحلية المدرجة، إستنادًا إلى عامل ب  ) أ
  .٣٠مسقط 

  .بالنسبة لمحفظة األسهم العالمية المدرجة، إستنادًا إلى تحرآات سعر السوق لألوراق المالية فرديًا  ) ب
  

األداء الفعلي لمحفظة أسهم .  بشكل رئيسي بالتغييرات إلى سعر السوق الفعلي لألصول المالية للبنكتتأثر مخاطر السوق 
  . ٣٠يتعلق بأداء مؤشر سوق مسقط  بنكال
  
  %٥ - +/نسبة التغيير في القيمة العادلة   

  الضمان حسب البلد

٢٠١١  
  ريال عماني
  باآلالف

٢٠١٠   
  ريال عماني
  باآلالف

      
  ٤١٣  ٤٩٨  سلطنة عمان

  -  ٦  دول مجلس التعاون الخليجي
  -  ١٤  اإلمارات العربية المتحدة

  -  ٢٠٨  المملكة المتحدة
  -  ٧١  دابيرمو

 
  %٥ - +/نسبة التغيير في القيمة العادلة   

  الضمان حسب البلد

٢٠١١  
  دوالر أمريكي
  باآلالف

٢٠١٠   
  دوالر أمريكي
  باآلالف

      
  ١ ٠٧٣  ١ ٢٩٤  سلطنة عمان

  -  ١٦  دول مجلس التعاون الخليجي
  -  ٣٦  اإلمارات العربية المتحدة

  -  ٥٤٠  المملكة المتحدة
  -  ١٨٤  بيرمودا

 



  خاضعة لموافقة البنك المرآزي العماني  ع.ع.م.ش صحاربنك 
  

  القوائم المالية ول إيضاحات ح
  )تابع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

 ٦٣من  ٥٧صفحة 

 
  )تابع( ارة المخاطر الماليةإد  د
  
  )تابع(السوق مخاطر   ٣د
  
   التعرض لمخاطر العملة ٤- ٣د
 

. مخاطر العمالت هي المخاطر التي تنشأ من تقلب قيمة األداة المالية بسبب التغيرات في معدالت صرف العمالت األجنبية
حو يومي ويتم استخدام إستراتيجيات تغطية يتم رصد المراآز على ن. بوضع حدود للمراآز حسب العملة مجلس اإلدارة قام

  :لدى البنك صافي التعرض التالي للمخاطر بالعمالت األجنبية. لضمان المحافظة على المراآز في إطار الحدود الموضوعة
 
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  

  التزامات  أصول
صافي 
  التزامات  أصول  األصول

صافي 
  األصول

ي ُعمانريال   
 باآلالف

ي ُعمانريال 
 باآلالف

ي ُعمانيال ر
 باآلالف

ي ُعمانريال 
 باآلالف

ي ُعمانريال 
 باآلالف

ي ُعمانريال 
 باآلالف

              
  )١٢ ٨٩٧(  ٣٧٣ ١٢٠  ٣٦٠ ٢٢٢  )٣٥ ٩٦٦(  ٤٣٥ ٨٨٤  ٣٩٩ ٩١٨ دوالر أمريكي
  )١٣ ٣١٠(  ١٠٨ ٠٥٦  ٩٤ ٧٤٦  )٨(  ٦٤ ١٧٠  ٦٤ ١٦٢  ريال سعودي

  ١  ١٨ ١٨٤  ١٨ ١٨٥  )٨(  ١٥ ٨١٥  ١٥ ٨٠٧  يورو
  ٦ ٦٦٨  ٤ ٣٥٠  ١١ ٠١٩  ٣ ٠٨٠  ٧٩٣  ٣ ٨٧٢ تيدرهم إمارا
  ١٠٦  ٨  ١١٤  ٣  ١٩  ٢٢  ريال قطري
  ٦٥  -  ٦٥  ٥٣  ١٥  ٦٨  دينار آويتي
  ٣  -  ٣  ٣  ١  ٤ ين ياباني

  )٢(  ٧٨٥  ٧٨٣  -  ٢ ٤٠٢  ٢ ٤٠٢ جنيه استرليني
  ٨  -  ٨  ٥٩  ٢٢٣  ٢٨٣  روبية هندية

  ١٠٩  ٧٨٨  ٨٩٧ ١٩١ ٢٧٠ ٤٦١  ىأخر
  
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  

  التزامات  أصول  ألصولصافي ا  التزامات  أصول
صافي 
  األصول

دوالر أمريكي   
 باآلالف

دوالر أمريكي 
 باآلالف

دوالر أمريكي 
 باآلالف

دوالر أمريكي 
 باآلالف

دوالر أمريكي 
 باآلالف

دوالر أمريكي 
 باآلالف

              
  )٣٣ ٤٩٩(  ٩٦٩ ١٤٣  ٩٣٥ ٦٤٢  )٩٣ ٤١٨( ١ ١٣٢ ١٦٦  ١ ٠٣٨ ٧٤٨ دوالر أمريكي
  )٣٤ ٥٧١(  ٢٨٠ ٦٦٥  ٢٤٦ ٠٩٤  )٢١(  ١٦٦ ٦٧٥  ١٦٦ ٦٥٥  ريال سعودي

  ٣  ٤٧ ٢٣١  ٤٧ ٢٣٤  )٢١(  ٤١ ٠٧٨  ٤١ ٠٥٧  يورو
  ١٧ ٣١٩  ١١ ٢٩٩  ٢٨ ٦٢١  ٨ ٠٠٠  ٢ ٠٦٠  ١٠ ٠٥٧ درهم إماراتي
  ٢٧٥  ٢١  ٢٩٦  ٨  ٤٩  ٥٧  ريال قطري
  ١٦٩  -  ١٦٩  ١٣٨  ٣٩  ١٧٧  دينار آويتي
  ٨  -  ٨  ٨  ٣  ١٠ ين ياباني

  )٥(  ٢ ٠٣٩  ٢ ٠٣٤  -  ٦ ٢٣٩  ٦ ٢٣٩ جنيه استرليني
  ٢١  -  ٢١  ١٥٣  ٥٧٩  ٧٣٥  روبية هندية

  ٢٨٣  ٢ ٠٤٧  ٢ ٣٣٠  ٤٩٨  ٧٠٣  ١ ٢٠١  ىأخر
  

مرآزه المالي وتدفقاته  ىيقوم البنك بأخذ التعرض للمخاطر آلثار التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية السائدة عل
وإلجمالي المراآز الليلية واليومية التي يتم  يقوم المجلس بوضع الحدود لمستوى التعرض للمخاطر حسب العملة. النقدية

  .رصدها على نحو يومي
  

  .ضئيلة تعتبر على صافي األصول ٢٠١١ديسمبر  ٣١التغييرات في أسعار العمالت األجنبية غيرالمتكافئة آما في 



  خاضعة لموافقة البنك المرآزي العماني  ع.ع.م.ش صحاربنك 
  

  القوائم المالية ول إيضاحات ح
  )تابع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

 ٦٣من  ٥٨صفحة 

  
  )تابع( إدارة المخاطر المالية  د
  
  المخاطر التشغيلية  ٤د
  

عدم آفاية أو فشل في العمليات ن عر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناشئة مخاطعلى أنها المخاطر التشغيلية تحدد 
من العوامل الخارجية بخالف مخاطر االئتمان والسوق والسيولة مثل تلك التي  أوالتقنيات  وأالموظفين  وألبنك ل الداخلية

تنشأ المخاطر التشغيلية من جميع . الشرآات تنشأ من المتطلبات القانونية والتنظيمية والمعايير المقبولة عمومًا لسوق
  .عمليات البنك وتواجه جميع وحدات النشاط

  
للبنك عن طريق وضع أنظمة الرقابة الخسائر المالية تقليل /تفادييهدف البنك إلي إدارة المخاطر التشغيلية من أجل 

ة المفرطة التي تؤثر على اإلبداع وأعمال ويدرك البنك أهمية تفادي إجراءات الرقاب.  واألنظمة واإلجراءات الضرورية
 وتبعًا لذلك، يهدف البنك إلدارة فعالة للمخاطر التشغيلية من خالل زيادة الرقابة . وأرباح البنك باإلضافة إلى زيادة التكاليف

  .إطار النظمة وطرق الحوآمة بشكل جيد ووضع
  
  

. خاطر التشغيلية مسندة إلى اإلدارة العليا داخل آل وحدة نشاطالمسئولية األساسية عن وضع وتنفيذ الضوابط التي تعالج الم
  :للبنك إلدارة مخاطر التشغيل في المجاالت التالية العامةيدعم هذه المسئولية تطوير المعايير 

  

 .واضح ومحدد وجود تسلسل إداري  •
 .وجود تفويضات وتوزيع الصالحيات بشكل جيد •
 لتفويض المستقل بالمعامالت؛متطلبات الفصل المناسب للمهام متضمنة ا •
 متطلبات تسوية ورصد المعامالت؛ •
 توثيق الضوابط واإلجراءات؛ •
 االلتزام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية األخرى؛ •
متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تتم مواجهتها وآفاية الضوابط واإلجراءات للتعامل مع هذه  •

 المخاطر التي تم تحديدها؛
 متطلبات التقارير عن الخسائر التشغيلية وإجراءات العالج المقترحة؛  •
 وضع خطط الطوارئ؛ •
 التدريب والتطوير المهني؛ •
 المعايير األخالقية والتجارية؛ •
 .تخفيف المخاطر متضمنة التأمين متى آان ذلك فعاال •

  
تتم مناقشة النتائج التي . ا من جانب التدقيق الداخليااللتزام بمعايير البنك التي يدعمها برنامج مراجعات دورية يتم القيام به

يتوصل إليها التدقيق الداخلي مع إدارة وحدة النشاط المتعلقة بها مع ملخصات يتم تقديمها إلى لجنة التدقيق واإلدارة العليا 
ة إدارة المخاطر اسيآذلك البنك في صدد تطبيق نظام شامل إلدارة المخاطر التشغيلية وذلك عن طريق وضع س. بالبنك

عملية تنفيذ شامل إلطار إدارة المخاطر التشغيلية عن طريق البنوك التي وضعت سياسة بآما يقوم البنك حاليا  . التشغيلية
، حدث الخسارة باإلبالغ عنالمخاطر التشغيلية إطارو(المخاطر ورقابة التقييم الذاتي  سياسات إدارة المخاطر التشغيلية،

 مخاطر ورقابة طور البنك نموذج. التقييم الذاتي مخاطر ورقابة و فقدان قاعدة البياناتبر التشغيلية المخاط إطار صيانة
الخدمات المصرفية لألفراد والخزينة  :نشطة العمل الرئيسيةألكافة  لمخاطر ورقابة التقييم الذاتيل تقييم ىوأجرالتقييم الذاتي 

  . ات والتشغيل والودائعقوالبطا
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  القوائم المالية ول إيضاحات ح
  )تابع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

 ٦٣من  ٥٩صفحة 

 
  أس المالإدارة ر  ٥د
  
  رأس المال النظامي  ١- ٥د
  

لتنفيذ . ي بوضع ورصد متطلبات رأس المال للبنك في مجملهُعمانتقوم الجهة الرقابية األساسية للبنك وهو البنك المرآزي ال
س ي في الوقت الحالي االحتفاظ بالنسبة المقررة إلجمالي رأُعمانالمتطلبات الحالية لرأس المال يتطلب البنك المرآزي ال

يقوم البنك باحتساب متطلبات رأس المال بالنسبة لمخاطر السوق . المال بالنسبة إلجمالي األصول المرجحة بالمخاطر
  :ي آما يليُعمانالمرآزي الالبنك ومخاطر التشغيل استنادًا إلى النموذج الموضوع من جانب 

  

  الشئ – سياديةجهات  •
  "مودي "  وآالةي تم بمعرفة المخاطر المرجحة بناءًا علي التصنيف الذ –بنوك  •
  %١٠٠في غياب نموذج تصنيف إئتمان يتم إستخدام ترجيح  - قروض األفراد والشرآات •
حسب عوامل تحويل اإلئتمان والمخاطر المرجحة حسب البنك المرآزي   - الميزانية العموميةخارج  البنود •

 .يُعمانال
  

  :رأس المال النظامي للبنك إلى ثالث فئات يتم تصنيف
  

التي يتم تصنيفها على (ويتضمن رأس المال األسهم العادية وعالوة اإلصدار والسندات الدائمة  ١أسمال الفئة ر •
العمالت األجنبية وحقوق األقلية بعد  صرفواألرباح المحتجزة واحتياطي ) ١أنها أوراق مالية مبتكرة في الفئة 

خرى المتعلقة بالبنود الواردة  في حقوق الملكية خصم الشهرة واألصول غير الملموسة والتسويات التنظيمية األ
 .ولكن تتم معامالتها بصورة مختلفة بالنسبة ألغراض آفاية رأس المال

  
االلتزامات الثانوية المؤهلة والمخصص التجميعي لالنخفاض في القيمة وعنصر  ويتضمن ٢رأسمال الفئة  •

 . أو بأدوات حقوق الملكية المصنفة على أنها متاحة للبيعاحتياطي القيمة العادلة المتعلق بالمكاسب غير المحققة 
  

والتي إذا تطلبت الظروف فمن المحتمل أن تصبح رأس مال قصيرة األجل الديون الثانوية يتضمن  ٣الفئة   •
  مستديم للبنك

  
 ١كرة في الفئة يجب أن ال يتجاوز مبلغ األوراق المالية المبت. يتم تطبيق مختلف الحدود على عناصر قاعدة رأس المال

آما يجب أن ال  ١عن الفئة  ٢ويجب أن ال يزيد رأس المال المؤهل في الفئة  ١في المائة من إجمالي رأسمال الفئة  ١٥نسبة 
آما أن هناك قيودًا على مبلغ إجمالي مخصصات  . ١في المائة من رأسمال الفئة  ٥٠تزيد القروض الثانوية ألجل المؤهلة 

تتضمن الخصومات األخري من رأس المال القيم  . ٢لتي يتم إدراجها آجزء من رأسمال الفئة االنخفاض في القيمة ا
الدفترية لالستثمارات في شرآات تابعة ال يتم إدراجها ضمن التوحيد القانوني واستثمارات في رأسمال بنوك وبنود تنظيمية 

  .أخرى
  

مصرفية واألصول مرجحة  الت أعمالمجامتاجرة أو  تالمجايتم تصنيف العمليات التشغيلية المصرفية على إنها إما 
بالمخاطر ويتم تحديدها وفقًا للمتطلبات المحددة التي تسعى لعكس المستويات المختلفة للمخاطر المصاحبة لألصول 

 حتساب تحميل رأس المال لمخاطر التشغيل فقد أخذ البنك في اإلعتبارإل  .الميزانية العموميةوالقرض للمخاطر خارج 
أى بيانات عن الثالث سنوات السابقة  توجد حيث ال، الواحد والعشرين شهرًا منذ بدأ البنك عملياتهالدخل اإلجمالي لفترة 

سياسة البنك هي االحتفاظ بقاعدة   .حسبما هو مطلوب طبقًا لمدخل المؤشر األساسي إلحتساب رأس المال لمخاطر التشغيل
آما يتم أيضًا . مر والدائن والسوق والتطور المستقبلي المستديم للنشاط التجاريرأسمال قوية للمحافظة على ثقة المستث

الحاجة إلى المحافظة على توازن بين  بإدراجتحديد أثر مستوى رأس المال على عائدات المساهمين آما يقوم البنك 
يمكن تحملهما من جانب مرآز مالي أآبر والمزايا واألمن الذين  نسبة مديونيةالعائدات األعلى التي قد تكون ممكنة مع 

التزم البنك وعملياته التشغيلية المنظمة بصورة انفرادية بجميع متطلبات رأسمال المفروضة خارجيًا طوال هذه .  قوي
  . ليست هناك تغيرات آبيرة في إدارة البنك لرأس المال خالل الفترة. الفترة

  
ل رأس المال المخاطر والذي يربط بين رأس المال بأصول الميزانية إن المعيار الدولي لقياس آفاية رأس المال هو معد

  .العمومية والغرض للمخاطر خارج الميزانية العمومية مرجحًا حسب تصنيف مجلس اإلدارة للمخاطر 
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  القوائم المالية ول إيضاحات ح
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 ٦٣من  ٦٠صفحة 

 
  إدارة رأس المال  ٥د

  
  رأس المال النظامي  ١- ٥د
  

  :كفاية رأس المال آما يليدولية لالتسويات التم حساب معدل رأس المال المخاطر طبقًا إلرشادات بنك 
  

٢٠١٠  ٢٠١١    ٢٠١١  ٢٠١٠  
دوالر أمريكي 

  باآلالف
دوالر أمريكي 

  باآلالف
ي ُعمانريال   

  باآلالف
ي ُعمانريال 

  باآلالف
      ١رأس المال الفئة     

  ١٠٠ ٠٠٠  ١٠٠ ٠٠٠  أسهم عادية  ٢٥٩ ٧٤٠  ٢٥٩ ٧٤٠
  ٤ ٢٥٥  ٥ ٧٠٥  احتياطي قانوني  ١٤ ٨١٨  ١١ ٠٥٢
  ٤١٣  ٤١٣  احتياطي عام  ١ ٠٧٣  ١ ٠٧٣
  ١١ ٢٥٥  ١٦ ٦٠٢  المحتجزةاألرباح   ٤٣ ١٢٢  ٢٩ ٢٣٤

  )١١٢(  )٢ ١٧٩(  خسائر القيمة العادلة  )٥ ٦٦٠(  )٢٩١(
        )١١(       )٢١٠(  مؤجلةأصول ضريبة      )٤٥٥(      )٩٢(

  ١١٠ ٨٠٠  ١٢٠ ٣٣١  المجموع  ٣١٢ ٥٤٨  ٣٠٠ ٧٧٩
      ٢رأس المال الفئة     

٣٥ ٢١٨  ٣٢ ٩٣٠  
اس   ى أس ة عل ي القيم اض ف ص انخف مخص

  ١٢ ٦٧٨  ١٣ ٥٥٩  المحفظة
  ٦٤٠  ٦٦  أرباح القيمة العادلة  ١٧١  ١ ٦٦٢
  ٥٠ ٠٠٠  ٥٠ ٠٠٠  ديون ثانوية  ١٢٩ ٠٧٨  ١٢٩ ٨٧٠
   ٦٣ ٣١٨  ٦٣ ٦٢٥  المجموع  ١٦٥ ٢٥٩  ١٦٤ ٢٤٦

  ١٧٩ ١١٨  ١٨٣ ٩٥٦  مجموع رأس المال النظامي  ٤٧٧ ٨٠٨  ٤٦٥ ٢٤١
      اطرالمخباألصول المرجحة     

٣ ١٩٣ ٤٦٥  ٢ ٧٥٥ ٩٥٨  
رآات    راد والش رفية لإلف ات المص العملي

  ١ ٠٦١ ٠٤٤  ١ ٢٢٩ ٤٨٤  ومخاطر السوق
      ٦٤ ٣٢٨      ٦٤ ٤٤٠  مخاطر التشغيل     ١٦٧ ٣٧٧  ١٦٧ ٠٨٦
  ١ ١٢٥ ٣٧٢  ١ ٢٩٣ ٩٢٤  مجموع األصول المرجحة بالمخاطر  ٣ ٣٦٠ ٨٤٢  ٢ ٩٢٣ ٠٤٤

      معدل آفاية رأس المال    

٢٢.١٤  %٩٢.١٥%  

بة    ه آنس مجموع رأس المال النظامي معبر عن
ة    ول المرجح الي األص ن إجم ة م مئوي

  %٩٢.١٥  %٢٢.١٤  بالمخاطر

٣٠.٩  %١٠.٢٩%  

ة  مال الفئ وع رأس بة  ١مجم ه آنس ر عن معب
ة    ول المرجح الي األص ن إجم ة م مئوي

  %١٠.٢٩  %٣٠.٩  بالمخاطر
  

  .يُعمانالمطبقة بالبنك المرآزي ال ٢ة بازل يتم احتساب معدل آفاية رأس المال وفقًا لمعايير معاهد
  
  رأس المالتخصيص   ٢- ٥د
  

تخصيص رأس المال بين عمليات تشغيلية وأنشطة محددة تحفزه، إلى حد بعيد، عملية تحقيق عائدات أفضل على رأس 
ال النظامي، مبلغ رأس المال المخصص لكل عملية تشغيلية أو نشاط يستند بصفة أساسية إلى رأس الم. المال المخصص

ولكن وفي بعض الحاالت فإن المتطلبات التنظيمية ال تعكس بصورة آاملة الدرجة المتغيرة من المخاطر المصاحبة 
في مثل هذه الحاالت قد يتم تطويع متطلبات رأس المال لتعكس مختلف مالمح المخاطر ويخضع ذلك . لمختلف األنشطة

  .يلية أو نشاط معين ال يقع دون الحد األدنى للمتطلبات التنظيميةللمستوى الكلي من رأس المال لدعم عملية تشغ
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  القوائم المالية ول إيضاحات ح
  )تابع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

 ٦٣من  ٦١صفحة 

 
  إدارة رأس المال  ٥د

  
  )تابع( رأس المالتخصيص   ٢- ٥د
  

رأس المال المعدل بالمخاطر هو األساس الرئيسي المستخدم في تحديد آيف يتم  ىالعائدات عل زيادةبالرغم من أن 
حيث . غيلية أو أنشطة محددة فإنه ليس األساس األوحد إلتخاذ القراراتتخصيص رأس المال داخل البنك على عمليات تش

اإلستراتيجية اإلدارة والمصادر األخرى ومالئمة النشاط لألهداف  وتوفر ىاألنشطة والعمليات األخر يؤخذ باإلعتبار أيضًا
  .طويلة األجل للبنك

  
  المعلومات القطاعية   ٦د
  

ثالثة قطاعات ألغراض إدارية، ينضم البنك في  .التشغيلية للبنكلقطاعات باق تم عرض المعلومات القطاعية فيما يتعل
  :للمنتجات والخدمات  آالتالي وفقًا تشغيلية

  
الودائع المصرفية بما في ذلك الحسابات الجارية والودائع ألجل متضمنة  للشرآاتالخدمات المصرفية  تشمل •

 .التجاريتمويل الو لخزينةوابالنسبة للعمالء من الشرآات والمؤسسات  هاغيرو
  
على المكشوف وبطاقات السحب الخدمات المصرفية لألفراد ودائع العمالء والقروض االستهالآية وتشتمل  •

 .االئتمان وتسهيالت تحويل األموال
  

وتمتص تكلفة خسارة االنخفاض  لتحويل التسعير المعتبرةشمل مجموع الموارد تالخدمات المصرفية للشرآات و  •
 .ضريبة الدخل ومصروفس المحفظة على أسا

  
خصيص نتائج التشغيل من وحدات أعمالها بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات المتعلقة بت يراقب الرئيس التنفيذي 

ضرائب الدخل على أساس جماعي تدار . األداء على أساس تشغيل الربح أو الخسارةقطاع  يتم تقييم . الموارد وتقييم األداء
 .عات التشغيللقطا تخصص وال

  
وليس  د آقياس األداءعتمد على صافي إيرادات الفوائيفي المقام األول  الرئيس التنفيذيد آصافي ألن إيرادات الفوائ تسجل
 . والمصروفاتالدخل  إجمالي  على

  
 .و بطريقة مماثلة للمعامالت مع أطراف ثالثةبشكل متحفظ  بين القطاعات العاملة يتم تحويل التسعير 
  
في عام البنك ايرادات  ي٪ أو أآثر من اجمال١٠ل خارجي واحد أو المقابل بلغت ايرادات من المعامالت مع عميتوجد ال  

  .٢٠١٠أو  ٢٠١١
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  القوائم المالية ول إيضاحات ح
  )تابع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

 ٦٣من  ٦٢صفحة 

 
  )تابع(إدارة المخاطر المالية   د
  
  )تابع(المعلومات القطاعية   ٦د
  

  :معلومات القطاعات على النحو التالي
  
 ٢٠١٠  ٢٠١١  
  خدماتال 

  المصرفية
 لألفراد

خدمات ال
المصرفية 
 للشرآات

  
 شرآات

  
 المجموع

خدمات ال
المصرفية 
 لألفراد

  خدماتال
المصرفية 
 للشرآات

  
 شرآات

  
 المجموع

ي ُعمانريال  
 باآلالف

ي ُعمانريال 
 باآلالف

ي ُعمانريال 
 باآلالف

ي ُعمانريال 
 باآلالف

ي ُعمانريال 
 باآلالف

ي ُعمانريال 
 باآلالف

ي ُعمانريال 
 باآلالف

ي مانُعريال 
 باآلالف

رادات   افي اي ص
 ٣٠ ٥٩٥ ٤ ٠٥١  ١٤ ٣٣٣ ١٢ ٢١١ ٣٤ ٧٥٧ )٣ ٨٧٧(  ٢١ ٨١٣ ١٦ ٨٢١  الفوائد

غيل   رادات تش إي
 ٤ ٦٣٦ ٩٢ ٢ ٩٩٦ ١ ٥٤٨ ٨ ٤٢٩ ٨٧٤ ٣ ٩٧٥ ٣ ٥٨٠  أخرى

روفات  مص
 )١٩ ٥٨٦( -  )٥ ٢٣١( )١٤ ٣٥٥( )٢٣ ١٧٩( -  )٦ ٠٣٦( )١٧ ١٤٣( التشغيل

اليف     تك
 )١١ ٧٠٤( - )٣ ٤٥٢( )٨ ٢٥٢( )١٤ ٠٨٨( - )٤ ٠٢٧( )١٠ ٠٦١( الموظفين

روفات     المص
 )٦ ٠٢١( - )١ ٣٥٦( )٤ ٦٦٥ )٧ ٢٧٢( - )١ ٥٨٩( )٥ ٦٨٣( األخرى للتشغيل

 )١ ٨٦١(               - )٤٢٣( )١ ٤٣٨( )١ ٨١٩(                - )٤٢٠( )١ ٣٩٩( اإلستهالك   
ح ارة/(رب  )خس

 ١٥ ٦٤٥ ٤ ١٤٣ ١٢ ٠٩٨ )٥٩٦( ٢٠ ٠٠٧ )٣ ٠٠٣( ١٩ ٧٥٢ ٣ ٢٥٨ التشغيل
ة   اض قيم انخف

  )٢١(  )٢١(  -  -  )١٧(  )١٧(  -  -  اإلستثمارات
ص  مخص

 )٨٨١( )٨٨١( - - المحفظة 
  
- 

  
- 

  
)١ ٠٦٠( 

  
)١ ٠٦٠( 

ات  مخصص
  )٢ ٩٢٤(             -  )٧٤٨(  )٢ ١٧٦( )٢ ٥٨٦(                -  )١ ٣٨٧(  )١ ١٩٩(  محددة

 ١١ ٦٤٠ ٣ ٠٦٢  ١١ ٣٥٠ )٢ ٧٧٢(  ١٦ ٥٢٣ )٣ ٩٠١(  ١٨ ٣٦٥ ٢ ٠٥٩ 
روفات  مص

 )١ ٤٢٠( )١ ٤٢٠(                -                  - )٢ ٠٢٦( )٢ ٠٢٦(               -              - ضريبة الدخل
         

ح افي رب / ص
ارة( ) خس

 ١٠ ٢٢٠ ١ ٦٤٢ ١١ ٣٥٠ )٢ ٧٧٢( ١٤ ٤٩٧ )٥ ٩٢٧( ١٨ ٣٦٥    ٢ ٠٥٩ العامالقطاع عن 
          

 ١ ٢٥٨ ٦١٥ ١٣٤ ٧٩٦ ٧٦٢ ٧٣٢ ٣٦١ ٠٨٧ ١ ٤٣١ ٩٧٧ ١٠٤ ١٧٨ ٦٤٩ ٥٣٦ ٣٦٣ ٢٦٣ أصول القطاع
 ١ ٢٥٨ ٦١٥ ٢٠٨ ٢٠٣ ٨٩٥ ٠٨٦ ١٥٥ ٣٢٦ ١ ٤٣١ ٩٧٧ ٢١٧ ٤٠٤ ١ ٠٢٤ ٩٢٥ ١٨٩ ٦٤٨ التزامات القطاع

  



  خاضعة لموافقة البنك المرآزي العماني  ع.ع.م.ش صحاربنك 
  

  القوائم المالية ول إيضاحات ح
  )تابع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

 ٦٣من  ٦٣صفحة 

 
  )تابع(إدارة المخاطر المالية   د
  
  )تابع( المعلومات القطاعية   ٦د
  
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١  ٢٠١١ديسمبر  ٣١ 
  خدماتال 

  يةالمصرف
 لألفراد

خدمات ال
المصرفية 
 للشرآات

  
 شرآات

  
 المجموع

خدمات ال
المصرفية 
 لألفراد

  خدماتال
المصرفية 
 للشرآات

  
 شرآات

  
 المجموع

دوالر أمريكي  
 باآلالف

دوالر أمريكي 
 باآلالف

دوالر أمريكي 
 باآلالف

دوالر أمريكي 
 باآلالف

دوالر أمريكي 
 باآلالف

دوالر أمريكي 
 باآلالف

كي دوالر أمري
 باآلالف

دوالر أمريكي 
 باآلالف

رادات  افي اي ص
 ٧٩ ٤٦٧ ١٠ ٥٢١ ٣٧ ٢٢٩  ٣١ ٧١٧ ٩٠ ٢٧٨ )١٠ ٠٧٠(  ٥٦ ٦٥٧ ٤٣ ٦٩١  الفوائد

غيل  رادات تش إي
 ١٢ ٠٤٢ ٢٣٩ ٧ ٧٨٢ ٤ ٠٢١ ٢١ ٨٨٨ ٢ ٢٧٠ ١٠ ٣٢٥ ٩ ٢٩٩  أخرى

روفات  مص
 )٥٠ ٨٧٣( - )١٣ ٥٨٧(  )٣٧ ٢٨٦( )٦٠ ٢٠٥( -  )١٥ ٦٧٨( )٤٤ ٥٢٧( التشغيل

اليف     تك
 )٣٠ ٤٠٠( - )٨ ٩٦٦( )٢١ ٤٣٤( )٣٦ ٥٩٢( - )١٠ ٤٦٠( )٢٦ ١٣٢( الموظفين

روفات     المص
رى  األخ

 )١٥ ٦٣٩( - )٣ ٥٢٢( )١٢ ١١٧( )١٨ ٨٨٨( - )٤ ١٢٧( )١٤ ٧٦١( للتشغيل
 )٤ ٨٣٤(          - )١ ٠٩٩( )٣ ٧٣٥( )٤ ٧٢٥(                     - )١ ٠٩١( )٣ ٦٣٤( اإلستهالك   

ح ارة/(رب  )خس
 ٤٠ ٦٣٦ ١٠ ٧٦٠ ٣١ ٤٢٤ )١ ٥٤٨(٩٦٧٥١)٨٠٠٧(٣٠٤٥١ ٨ ٤٦٢ التشغيل

                  
ة  اض قيم انخف
  )٥٥(  )٥٥(  -  -  )٤٤(  )٤٤(  -  -  اإلستثمارات

ص  مخص
 )٢ ٢٨٨( )٢ ٢٨٨( - - المحفظة 

  
- 

  
- 

  
)٢ ٧٥٣( 

  
)٢ ٧٥٣( 

ات  مخصص
  )٧ ٥٩٥(             -  )١ ٩٤٣(  )٥ ٦٥٢(  )٦ ٧١٧(               -  )٣ ٦٠٣(  )٣ ١١٤(  محددة

 ٣٠ ٢٣٣ ٧ ٩٥٢ ٢٩ ٤٨١  )٧ ٢٠٠( ٤٢ ٩١٨ )١٠ ١٣٢(  ٤٧ ٧٠١ ٥ ٣٤٩ 
روفات  مص
 )٣ ٦٨٨( )٣ ٦٨٨(           -           - )٥ ٢٦٢( )٥ ٢٦٢(               -               - ضريبة الدخل
ح  افي رب / ص

ارة( ) خس
ن   اع ع القط

 ٢٦ ٥٤٥ ٤ ٢٦٤ ٢٩ ٤٨١ )٧ ٢٠٠( ٣٧ ٦٥٦ )١٥ ٣٩٥( ٤٧ ٧٠١ ٥ ٣٤٩ العام
          

٣ ٢٦٩ ١٣٠  ٣٥١ ١٢٠ ١ ٩٨١ ١٢٢ ٩٣٧ ٨٨٨ ٣ ٧١٩ ٤٢١ ٢٧٠ ٥٩٣ ١ ٥٠٥ ٢٨٨ ٩٤٣ ٠٥٤ أصول القطاع
٣ ٢٦٩ ١٣٠ ٥٤٠ ٧٨٧ ٢ ٣٢٤ ٨٩٩ ٤٠٣ ٤٤٤ ٣ ٧١٩ ٤٢١ ٥٦٤ ٦٨٦ ٢ ٦٦٢ ١٤٣ ٤٩٢ ٥٩٢ التزامات القطاع

  
  
  

  .١صفحة رقم  -تقرير مراقبي الحسابات 
  




