
 

	�� ا�دارة ����رس ٣١ ل���� ا�ول ال����� �� �
   م ٢٠٠٨ 

  

  ،،،ال�'�ه�%ن ال#�ام 
  

،،، )��  ال'1م �0/#. ور-�, ا+ و��آ
  

 20 ,�رس  ٣١ ��  ال����� ل�;ا ال:�مال��� ا�ول�'�ن� أن أ67م ال���45 ال��ل/, ال�3

    م٢٠٠٨

  

  ل�@�?ا�داء ال��ل� : أو> 
  

 ?�� A- 63�لB ر ,/�/CD� �-�ش�� ا� الH1I, ر��ل �0�ن� �� ألG 67٣٥٦ره� أر�
 2
 Kريا�ول�
OP3, ا���5�ن إن��ء ا�س���ار �� ن�/	,  ال:�م ال	 K�0 Q#��� وال;ي

 ,P��Rت ال��0�T�ت K�0 ال�'��� ��آ/Q ال
� اس��ا�/	/, �%ز�� ا���5�ن K�0 ال
6�. خ6�
 ���0 4��� ,/��W
�دة �� لون�/	, .  ل:�%>ت إ��ادات ال�س%م وا�Q�<ا ,OP3
��5�ن ، �. 

�5� ا���5'Rم ل�0 YWR

�/%ن ر��ل �0�ن�١ر٢١٥�ن ��@�] ا-�'�ب     . \Cو��
 �5���� خ'B ];ة ه��P67ر[ ال �C�@
٩٤٣ Gن� أل�  . ر��ل �0

  


OP3, إ��5�ن �#%�2 
2  ال@�? ��#2،  ال�P�ة وخ1ل ه;[ �
�/%ن ر��ل ٣٨٢ر67٦٥٦ره 
� �:#� اس�	��, ال:�1ء  
�/%ن ر��ل �0�ن� ٣١٨ر٠٩٤ وودا�5 1�0ء ��@�] �0�ن��
 ،

�ت ال�W��/, ال��/Qة 
6Rل� ���	ال� ,H60ة ال:�1ء ال�� .  �� ال@�? و�و67 زادت 7
 Kإل `Wال@�? ل� ��
6R��0/`١٥ر٤ Gأل  .  � ٣٢ر٣٦١ال��/C�� Q\ ودا�5 �%�/� آ�

�رس  ��٣١ 
�/%ن ر��ل �0�ن� 
�ء.   م٢٠٠٨W-ا� �خa 2/@درة 20 ال@�? و��Wات ال
 ��Dن� ل�3�ر ��2# 
2 �٢٠٠٨@�ا�� ال��آQي ال:�B ?�� س�3%اذا> م أن K�0 

�ص و ن'@, إج��ل� 
2 % ٥ر٤٣Rع ال�T�ع إج��ل� 
2 % ٥ر٨٩إ��5�ن الTودا�5 ال
�ص Rال.  

  

�ت وال���	�ت ال�W��� و67 اس��� ال@�? 
6Rال `/B%� ,/	/ا��اس� ;/P�� �/ج� Kإل ,/�
 A��g 20 ح ال:�1ء�g ,7�� 2
 ,0%��
�ت ال�W��/, ، و
6Rت وال��� � ال�%سال���	


jخ�ًا .� k/- ل�lف ا�Wة الQوع وأج��Pا ش@#, ال�2/0 ج6�6�2 �� و>�, إ��� ,��nإ 
�2 دوا�0 س�وري أن ا��C#. لإن( .  وال:;�@, ل�W` ش@#, ��وع ال@�? إلK س@:, ��وع 

�ز K�0 ?)net.banksohar.www( K�0 ش@#, ا�ن��ن\ ال:�ل�/, �oن 
%�7 ال@�- 67 
�0�ن لال	�Q5ة ال;ه@/,  ,��
%ا�7 ال@�%ك وال��%�` لP~,  ٢٠٠٧ا�ل#��ون/, ل:�م �%ا�7 ل��'

  .ا�ل#��ون/, 



 
 ,/��Wت ال��
6Rل� Q/6ش/2 ال��� .� �ل��@/, ن��ن\ �� ش�� �@�ا�� 0@� ا�ل���اد آ�

�ت @�T�
�B, ءال:�1Rت ال�
���. �'�%ل,  �� الW3%ل K�0 ال�:�%��'3� ,5�.  وس�0, �
 ,/��Wت ال��
6Rل� Q/ت وس/�. �6ش/2 ال���أ�6ى ال@�? و67 .  0@� ا�ن��ن\ 7��@� ل�D�آ

� آ@/�ا �� 
��ظ إه��P3ال K�0�:ل�� ,B�Rت ال�

, K�0 ال�:�%�1ء �� �6�. ه;[ ال'��, ال�
3�ر أB@� ال@�? ا�ول B ?�� ن� أن أ2�0 أن�ن\ ، و�'�ا�ن� �0@ ,/��Wت ال��
6Rال

 ,�T�'ال;ي �� الW3� دة الـ��ت K�0 `ISO 27001:2005 ش�
.   �دارة أ
2 ال�:�%
�دة و�:#� �Dه;[ ال A/@T� �� ?�@ل�� ل���تأ
2 أن�O, إدارة ال�'�%ى ال:
  . ال�:�%

  


4 ال��/Q ل��%�/� �� و67 اس��� ��أواخ� و�� .  0�دة ال�%�/� �/2 1�0ء ال@�? ��س �ن
. ن�� ال3/�ة ل#��, ل06ل��3%ل ا�س#�ن/,  م ، 7�م ال@�? ��6ش/2 ال@/\ ال��/Q ٢٠٠٧ال:�م 

�ت ال�	���~�  . �7�ت الج6�6ة �6ش/2 ��7,  م �7٢٠٠٨�م ال@�? �� ش�� ����� آ��T� 2
� Q/�
�وال�� �ا���5�ن/, /�
��, إلK ن'��3` ال:6�6 
2 ا�n���65ة 
C��, ل�:�م زات ل�:�1ء �� 

   .ا�ول
  

�ت ل�D�آ�ت ال#@/�ة 
6R2 ال
 ,�
�#�
 ,7�� .�6�ت ال�W��/, ل�D�آ�ت ��
6Rم 7'. ال%�
 �
�ع ال%#3Tو�'��� ال@�? �� إل�Qا
( �06. الD�آ�ت .  وال��%سT, والCW/�ة وال

�د ال:��ن� الCW/�ة وال��%سT, وال��W�7ا� ,/��� �� �و67 7�م ال@�? .   ��I` جQءا أس�س/
�ول/2 ال;�D� 2#�%ن جQء�%�` أس�س/, ل��%�n اس��ا�/	/, � أس�س/ًا�~, ال�%رد�2 وال�ً  ��

�ر�� ال@�/, ال��3/, �� ��%�` �>ًً �ّ:ًاو�:�@� ال@�? �0%.  @/�ة لD�آ�ت ال��0#/�ت اD
.  
�وض ال��D�آ, g 20��A ��%ك 
�3/, وإ�7/�/, وس�ه. ال@�? �� 60د 
2 ال. �� �
 أ

�ل ال�	�رة 	
�رج/, Rري ال�
2 ال��%�` ال�	 ,B�6 رآQ ال@�? �� ا��#�ر �D#/1ت خ� ،
 ��ل	, ال�'��6ات �:

2 ا�@�ع ال:��/�ت ا��0/�د�, ��  <6� .��7/, آ�Pم ال@�? ��%7/� ا��7 

 �
�ه. Pن ال���ن إ��5�n ,ل��65ة ل�@�? و51�0(  اتدر�WوآPل�� �  .وال�� س�:%د -��
  

�ت 
 ال@�? �� �6�. اس��� 
%�P%و67 
ا�
� ال;ي س�ه. �� إن	�ز ا�ه6اف ، �/Qة �خ6
� g 20��A إ60اد ��ا
K�0 4 رآQ ال@�? آ�� .  ال�%n%0, ل�@�? 
�6ر�� ال�%�P/2 إ

�رآ��. �� ��ا
4 �6ر�@/, خ�رج/, D
 A��g 20 ال�6ر�� �� .  �6ر�@/, داخ�/, أو Qآ�و�
��, �ال@�? K�0 ر�� 
'�%ى خ6
, ال:�1ء و�:�n���ت ال@�? �
�ت وخ6	��

�/Qات  G

 K2 إل
�ت ال�W��/, ل�P�وع وا�ن�O, ال�W��/, وأ
6Rام والQل���� ,B��6ر�@�ت خ
�ت �'/` ا�
%ال /2 ��0
 ,���ت وال7%
�٣١و�� .  أن�O, ال�:�%
 م ، ��] ٢٠٠٨رس  


�/2 �� ال@�? �
%�60٢٨٢Pد ال�%�P/2 ال: �  % . ٨٧ر٨ وزادت ن'@, ال�:�/20 2 ً
  



 
��, رأس ال��لPن'@, آ \C�� �� رس ٣١�
�رن, ��'@, %  ١٢ر٩٦  م٢٠٠٨ 
١٠ %

 2

�, �� لال�63دة �� ال@�? ال��آQي ال:��ن� K�0 ال@�%ك ال:�@g زل وال���� ,�	
 ,�T�'أ.  ال k/-و ���Wع ال��T�د ال:��ن� �� 
�-�, ن�% ��ن( 
2 ن الW�7وا�

 k3@وري ال�ق ال��g 20دة���, رأس ال��ل ز�Pر .   ن'@, آ�ا�دارة و67 7 ��	

�ل@, T�7 7/�, ا�س�. ا�س�/,ال��� 6�6'�� �
2 رأس ال��ل وذل? ل��� ن'@, % ٥٠ و67ره

��, رأس ال��ل Pر.  آ Kت إل���n60 ه;[ ا��أس ال��ل ال@�? �� ال�%س� وال��% وس%ف �'
�ر�� أآ@� D
�رآ, �� ��%�` D6ة �� .وال�
, �/� ال:�د�, ال��:� و�� إج���ع ال	�:/, ال:

�	5Q, ال/�, ا�س�/, ل'�. ال@�? 
2 ر��ل K�0 ن ال�'�ه�% م ، وا�A ٢٠٠٨ إ���` ٢٦
�5, �/', ل�'�.
 Kن� وا-6 ل�'�. إل��0   .,5Q	� نo� �ل;آ� س�. ال@�? س%ف وال	6�� �

�ر ال�'�ه�/2 �� ال�'�ه�, �� CB 60��ه. �� �%س:, 7�60ة ال�'�ه�/2 �� ال@�? و�''�
  .رأس��ل ال@�?

  

��, ال�%ا�5 وال%ان/2 ال6اخ�/, وال��O/�/, ال�� -6ده� ال@�? ال��آQي و67 إل�Qم ال@�? #�
  .ال:��ن� خ1ل ال��� ا�ول 
2 ال:�م ال	�ري 

  

 ��ن/H :�7خ ا���ديال��W���Wع ال��T   و ال
  

�ع ال�W��� ن�%T
�3%�ًاش�6 ال �ل:�م ال'��k/- ، A أ���ت ال�/Qان/, ال:�%
/, ا �� ً
�ع T�0�ن أن إج��ل� ا�B%ل �� ال ,�Tس� �� ,�
�ال�%-6ة ل�@�%ك ال�	�ر�, ال:

 [�� ���Wن ١٠٩٣٥ر٥ال�%/�
 ,�� م ، 
'	1 ن�%ا ٢٠٠٨ �@�ا�� ر��ل �0�ن� �� ن�
 ��%3�
�رن, ��D� % ٤٦ر67٧ر[ 
و�� ن�P ال�P�ة ، ازداد .   
2 ال:�م ال���n �@�ا��

 `I�� وال;ي ، ���Wع ال��T٤٥
2 إج��ل� ا�B%ل ، ��'@, % ٦٤ر٣إ��5�ن ال %
 Kإل `W/٧٠٣٢ر٢ل Kإل `Wن� وازدادت ودا�5 ال:�1ء �� ال��% ل��
�/%ن ر��ل �0 

و��] إج��ل� رؤوس %.  ٣٩ر٦  
�/%ن ر��ل �0�ن� 
'	�, ز��دة ��'@,٦٨٤٠ر٢
 ,�T�'ال �� ,�
��ت ل�@�%ك ال:g�
�/%ن ر��ل �0�ن� ١٤٥٥ر٨ا�
%ال وا�-�/  �
 ,�I�



2 إج��ل� ا�B%ل % ١٣ر٣ن'@�( .  
  

 6�D� 2 ال��%�7 أن
�د ال:��ن� W�7م ا��6ر %.  ١١ر٦ 67ر[ ن�%ًا م ��٢٠٠٨ 0� �آ�
و
2 ال��%�7 أن �6�D ال�	�رة . :�م خ1ل ال% ١٧ ��'@, ,�TP/ال�/� ا�نTD, ن�% 

�رج/, ن�%Rًاال �ً/���درات �/� و
2 ال��%�7 أن ���% .   إ�	Wالال,/TP�  �/�3
 ,:�Wال�
آ�� أن( 
2 ال��%�7 أن % .  ١٨وإ��ادات ��0/�ت إ0�دة ال�6W�� -%ال� % 3�٩%ال� 

�دة �� إج��ل� ا�س��1ك وال��T و%0�Qال �Hا K�0 ل ���% 7/�, ال%اردات�ا
` أس%اق ال�
0�ت ال�:6�2 و�	�رة ال	��, و���#Q ال��% K�0 ال���	�ت ال�TP/, ال�#�رة .  ا�خ�ى �T7 ،



 
�ءات ) ال�	5Q,(وال�P�ق Dت وا�ن<�W2 وا���QRوال� `و�jش� .  وال�%ا1Bت وال�

,�T�'ن ال��ص ��//. إ��5R2 ال���I�'ت ال��
6Rدي ل%
 أن ���� ال�//. ال	6�6 لD�آ, 
//. Tال'�� K�0 زت�- ,�)A2 ( �#:� ل:��, ال��3/, وال:��, ا�ج�@/, وال;ي�ل�'�6ات �

��5 ال7%ة ال��آQ ال��ل� ال:�م ل�6ول, وPال �� �ان/, وال#@/Q/اآ. ال��ال� �� ���'�
 �Pر ال���ت ال�س�/, ال���	, 20 أس:g�
/,ا�-�/�. ه;[ ال�7%:�ت   وس%ف �'�ه. ال���

�د وال�	�رة K�0 إس���ار�, ن�% ا��	��/, ل�7Wل@�? ا�.  
  

 �Iل�H :,/0��ت ا�ج��
�  ا�ه��
  

 ,/0�
��/Q وإج���A�R �0 �%اج6 �	�ري لس�ه. ال@�? �� 60د 
2 ال���س@�ت ا�ج�� ��
� ���ج�ن آ�ن ال@�? أ-6 ال�0�ة ل-/k ال�	��� '
7�م � م ٢٠٠٨ �0��, الآ��2 �:6
 6
4
�ت  . ال��3/, ا�ج���0/, ال@�ا
��ه��( ��;[ ا�ه��'
 �/D�� ?�@ال �
Q�و .  

  

 ����,: را�:Rال  
  

�ن ال#D� �	Q�` أن أ�6م �D���� رة ، 
	�� ا�دا��س. ��
�-� وا�B ة��- �ل�%>ن
�ن 7��%س �T�'1ل, ال	ال ]� -#�, و�,
#�\ رؤ-/k 2 س:/6 ال�:OP- .O, ا+ ور0

�ع الج1ل�( T 2
�ص Rال A/�د ال%��g �� ال�'ه6اف ا��3W�7ا� �/D��� ,ه��  . �آ�

, ل'%ق ال��ل و�@�? ال��آQي ال:��ن� ، لD#� أ�6م ��ل�� ل�وراق ، ال�/~, ال:'
وس%ق 
�60ة ال@�? ال��ل/, '

2 شoن( �3/A أه6ا�( K�0 ال	�%د ال�'���ة ��  �
و> . �� آ` 

�P0, ج�%دل�%�P��P%��� ا�ش�دة �
 .��
 `
oر ون�3B ?�� .6�0 -'2  ل�ه �#%ن ج�/:
ل�T%�� خ�T ال:�` ل�@�? و�3/A إن ال�	�� �:6 ��%ا�B, �;ل أKW7 ج�%د[ .   2Oال

� ل�� �/( خ/� ه;ا ال%2g ال:Q�Q ن'oل ا+ �:�لK و.  أه6ا�( ��دة وش:@( ال#��. أن �%�/�
 ]��ن ال�:OP- .O( ا+ ور0T�'1ل, ال	ال �-�B ة��- �
%>ن.  

  
  , ا+ و��آ��( ،،،وال'1م �0/#. ور-�

  
  
  
  

  ال�:��ي�2 -�6 ه1ل �2 -�%د 
  دارةر5/� 
	�� ا�



  

  بنك صحار ش م ع ع   

 )غير مدققة (القوائم المالية

   م٢٠٠٨ مارس ٣١للفترة المنتهية في 

  
        

  
 

  



  عبنك صحار ش م ع  

  ٢٩ من ٢

  )غير مدققة(الميزانية العمومية 

  ٢٠٠٨ مارس ٣١في كما 
  ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١  ٢٠٠٨ مارس  ٣١    

  ريال عمانيألف   ريال عمانيألف   إيضاح  
        األصول 

  ٢٠ ٤٢٧  ٥٤ ٥٦٠  ١ب   مركزيالبنك النقدية وأرصدة لدى 
  ٣٦ ٩١٤  ٥٣ ٧٢٠  ٢ب   نقدالسوق مستحقات من بنوك وودائع أخرى ب

  ٢٩٨ ٩٣٦  ٣٨٢ ٦٥٦  ٣ب   )بالصافي (قروض وسلف
  ٥٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠  ٤ب   استثمارات متاحة للبيع
  ٤ ٦٣٧  ١١ ٩٧٣  ٥ب   معدات وتركيبات
  ٤ ٤٢٨  ٤ ٦٣٠  ٦ب   أصول أخرى

    ----------  ----------  
    ٤٢٠ ٣٤٢  ٥١٢ ٥٣٩  
    ==========  ==========  

        االلتزامات
  ٢٨ ٦١٤  ٣٦ ٠٥٠  ٧ب   نقدالسوق  وودائع أخرى ب لبنوكمستحقات
  ٩١ ١٠٠  ٩٢ ١٠٠  ٨ب   ودائع شهادات 

  ٢٤٢ ٨٢٢  ٣١٨ ٠٩٤  ٩ب   ودائع العمالء
  ٨ ٥٣٢  ١٧ ٩٦٤   ١٠ب   ىالتزامات أخر

    ----------  ----------  
    ٣٧١ ٠٦٨  ٤٦٤ ٢٠٨  
    ----------  ----------  

         الملكيةحقوق 
  ٥٠ ٠٠٠  ٥٠ ٠٠٠  ١١ب   رأس المال 

  ١ ٧٦٠  ١ ٧٦٠  ١٢ب   قانونيال حتياطياال
  -  )٢ ٤٨٦(    متراكمةالخسائر ال

  )٢ ٤٨٦(  )٩٤٣(    الفترة )خسائر/ (أرباح 
    ----------  ----------  
    ٤٩ ٢٧٤  ٤٨ ٣٣١  
    ----------  ----------  
    ٤٢٠ ٣٤٢  ٥١٢ ٥٣٩  
    ==========  ==========  

  ٤٩٢ر٧٤  ٤٨٣ر٣١  ١٤ب   )بالبيسة(صافي األصول للسهم الواحد 
    ==========  ==========  
  ٢٦ ٩٢٨  ٣٩ ١٧٤  ١٥ب   العرضية اللتزاماتا

  ٥٤ ٢١٢  ٥٠ ٦٦٦  ١٥ب   االرتباطات
 

  :بالنيابة عنه كل من ووقعها ٢٠٠٨ ابريل ٢٦القوائم المالية وصرح بإصدارها في هذه مجلس اإلدارة عتمد ا
 

  
  ـــــــــــــ      ـــــــــــــ
  نائب رئيس مجلس اإلدارة      رئيس مجلس اإلدارة

  
  

  .  تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية٤/ إلى د١/ أ مناإليضاحات المرفقة



  عبنك صحار ش م ع  

  ٢٩ من ٣

 )غير مدققة(قائمة الدخل 

  ٢٠٠٨ مارس ٣١ للفترة المنتهية في

    ٢٠٠٨  

  عمانيريال ألف   إيضاح  
      

  ٦ ٣٧٦  ١ج   إيرادات الفوائد
  )٤ ٩٥٤(  ٢ج   مصروفات الفوائد 

    --------  
  ١ ٤٢٢    صافي إيرادات الفوائد

  ١ ٢٤٦  ٣ج   أخرى إيرادات 
    --------  

  ٢ ٦٦٨     التشغيلإيرادات 
    --------  

      التشغيلمصروفات 
  )١ ٢٠٨(    تكاليف الموظفين

  )٩٣٦(  ٤ج    للتشغيلاألخرى مصروفات ال
  )١٦٨(  ٥ب    االستهالك

    --------  
    )٢ ٣١٢(  
    --------  

  ٣٥٦    ربح التشغيل
      

  )١ ٢١٥(  ٣ ب  خسائر انخفاض في القيمة على أساس المحفظةمخصصات عامة ل
  )٨٤(  ٣ب   خسائر انخفاض في القيمة مخصصات محددة ل

    --------  
  )٩٤٣(    من التشغيل بعد المخصصات  الخسارة

    --------  
  )٩٤٣(    فترة الصافي خسارة 

    ========  
  )٩ر٤٣(  ٦ج    بالبيسة- الفترة عنالخسارة األساسية للسهم الواحد 

    ========  
  )٣٧ر٨٢(  ٦ج   بالبيسة) على أساس سنوي( للسهم الواحد الفترةخسارة 

    ========  
 

  . هذه القوائم المالية تشكل جزءاً ال يتجزأ من 4/ إلى د١/اإليضاحات المرفقة من أ



  عبنك صحار ش م ع  

  ٢٩ من ٤

  )غير مدققة(قائمة التغيرات في حقوق الملكية 

  ٢٠٠٨ مارس ٣١ المنتهية في للفترة
  
  

  رأس المال
  )١١/إيضاح ب(

  القانوني االحتياطي
  )١٢/إيضاح ب(

  الخسائر
  المتراكمة

  المجموع

  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  
          

  ٤٩ ٢٧٤  )٢ ٤٨٦(  ١ ٧٦٠  ٥٠ ٠٠٠  ٢٠٠٨ يناير ١في كما  الرصيد
  )٩٤٣(  )٩٤٣(    -  صافي خسارة الفترة 

  --------  --------  --------  ----------  
  ٤٨ ٣٣١  )٣ ٤٢٩(  ١ ٧٦٠  ٥٠ ٠٠٠  ٢٠٠٨ مارس ٣١في كما الرصيد 

  ========  ======== ======== ========== 

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .  تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية٤/ إلى د١/فقة من أاإليضاحات المر



  عبنك صحار ش م ع  

  ٢٩ من ٥

  )غير مدققة(قائمة التدفق النقدي 

  ٢٠٠٨ مارس ٣١ المنتهية في للفترة
  ٢٠٠٨ مارس ٣١  
  ألف ريال عماني  

    أنشطة التشغيل
  )٩٤٣(  الضرائب صافي الخسارة بعد 

    :ـتعديالت ل
  ١٦٨  االستهالك
  ١ ٢١٥  علي أساس المحفظةنخفاض في القيمة خسائر اعام لمخصص 
  ٨٤  خسائر انخفاض في القيمة محدد لمخصص 

  -  ربح بيع استثمارات في أوراق مالية 
  )٢٧٠(  فوائد من استثمارات

  --------  
  ٢٥٤  :تشغيلالأصول والتزامات أرباح التشغيل قبل التغيرات في 

  )٨٥ ٠١٩(  القروض والسلفإجمالي 
  )١١ ٥٥٣(  وكمستحقات من بن
  )٢٠٢(  أصول أخرى

  ١ ٠٠٠  إصدار شهادات ودائع
  ٧٥ ٢٧٢  ودائع العمالء
  ٤ ٦٥٠  النقد بنوك وودائع أخرى بسوق إليمستحقات 

  ٢ ٤٣٢  التزامات أخرى
  ---------  

  )١٣ ١٦٦(  التشغيل   أنشطة الناتج منصافي النقد
  ---------  

    أنشطة االستثمار
  -  شراء استثمارات 

  -   استرداد استثمارات/ لة بيع حصي
  )٥٠٤(  شراء معدات وتركيبات

  ٢٧٠  نة ذون خزافوائد مستلمة عن شهادات ودائع وأ
  ---------  

  )٢٣٤(  أنشطة االستثمار المستخدم في صافي النقد
  ---------  

    أنشطة التمويل
  -  مال  الرأسإصدار 

  -   أسهم محصلة إصدارصافي مصروفات
  ---------  

  -  أنشطة التمويلالناتج من صافي النقد 
  =========  

  )١٣ ٤٠٠(  صافي التدفق النقدي للفترة
    

  ٩٩ ٠٢٧   بداية الفترة النقد فيوما في حكمالنقد 
  =========  

  ٨٥ ٦٢٧   نهاية الفترة النقد فيوما في حكمالنقد 
  =========  

    :ممثالً في
  ٥٤ ٥٦٠  المركزيك البننقد وأرصدة لدى 

  ٤٢ ١٦٧  مستحقات من بنوك ومبالغ أخرى بسوق النقد
  -  استثمارات متاحة للبيع

  )١١ ١٠٠(  إلى بنوك وودائع أخرى بسوق النقدمستحقات     
  ---------  
  ٨٥ ٦٢٧  
  =========  

  .  تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية٤/ إلى د١/اإليضاحات المرفقة من أ



 )غير مدققة                                (بنك صحار ش م ع ع  

  ٢٩ من ٦

  ئم المالية على القواإيضاحات

 ٢٠٠٨ مارس ٣١كما في 

  الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية  ١/أ

 كشركة مساهمة ٢٠٠٧ مارس ٤في سلطنة عمان في ") البنك(" بنك صحار ش م ع عتم تأسيس 
 ولألفراد في سلطنة وتقديمها للشركاتعامة وهو يقوم بصفة أساسية بمزاولة األنشطة المصرفية عمانية 
عمان بموجب ترخيص مصرفي صادر عن البنك المركزي العماني سلطنة بالعمل في يقوم البنك . عمان

 أبريل ٩بدأ البنك عملياته التشغيلية في . الودائع المصرفيةلتأمين  البنك المركزينظام ب وهو مشمول
  .، مسقط، سلطنة عمان١١٤ حي الميناء رمز بريدي ٤٤ب .العنوان المسجل للبنك هو ص - ٢٠٠٧

  . ٢٠٠٨مارس  ٣١ موظفاً كما في ٢٨٢ يعمل بالبنك

  أساس اإلعداد  ٢/أ

  فقرة االلتزام  ٢/١/أ

 عامومتطلبات قانون الشركات التجارية لتقارير المالية الدولية تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير ال
ركزي  وتعديالته ومتطلبات اإلفصاح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال ولوائح البنك الم١٩٧٤

  .العماني المطبقة

:  من معايير التقارير المالية الدولية، األدوات المالية٧عند إعداد هذه القوائم المالية تبنى البنك المعيار 
 اإلفصاح المقدم في ومقدار من معايير التقارير المالية الدولية على نمط ٧أثر تبني المعيار . اإلفصاحات

  . كما هو وارد بالقوائم الماليةر على األرباح أو المركز المالي للبنكهذه القوائم المالية ولكنه لم يؤث

  .٢٠٠٨ أبريل ٢٦ اعتمد مجلس اإلدارة هذه القوائم المالية بتاريخ

  أساس القياس  ٢/٢/أ

  :فيما عدا القياس بالقيمة العادلة لما يليتم إعداد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية 

  لمشتقة، األدوات المالية ا •
  ،قائمة الدخلاألدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل  •
  األصول المالية المتاحة للبيع،  •

  التشغيل وعملة العرضعملة   ٢/٣/أ

.  فيما عدا ما هو مشار إليه، تم عرض هذه القوائم المالية بالريال العماني، إلى أقرب ألف ريال عماني
  .  للبنك هي الريال العمانيالتشغيلعملة 

  استخدام التقديرات واألحكام  ٢/٤/أ

يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة القيام بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق 
قد تختلف . السياسات المحاسبية ومبالغ األصول وااللتزامات والدخل والمصروفات الصادر عنها التقرير

  .النتائج الفعلية عن هذه التقديرات

 التاريخية وعلى العديد من العوامل األخرى البياناتتند التقديرات واالفتراضات المصاحبة لها على تس
التي يعتقد البنك أنها معقولة في ظل الظروف وتشكل نتائجها أساساً للقيام بإجراء أحكام عن القيم 

  .ىالدفترية لألصول وااللتزامات التي ال تكون واضحة من مصادر أخر

يتم إثبات تعديالت التقديرات المحاسبية .  بشكل مستمربهااالفتراضات المتعلقة و  التقديراتتتم مراجعة
في الفترة التي يتم فيها تعديل التقدير إذا كان التعديل مؤثراً على تلك الفترة فقط أو في فترة التعديل 

، تتكون التقديرات . المستقبليةوالفترات المستقبلية إذا كان التعديل مؤثراً على الفترة الحالية والفترات 
 من ، بشكل مبدئيهامة في الفترات الالحقة  البنك أن لها مخاطر جوهرية في تعديالت التي يعتبر

  .مخصصات االنخفاض في قيمة القروض والسلف

  هامةالسياسات المحاسبية ال  ٣/أ
  . بانتظامالتالية قام البنك بتطبيق السياسات المحاسبية 



 )غير مدققة                                (بنك صحار ش م ع ع  

  ٢٩ من ٧

  قوائم المالية على الإيضاحات

  ٢٠٠٨ مارس ٣١كما في 

 )تابع (هامةالسياسات المحاسبية ال  ٣/أ

  األجنبية العمالت   ٣/١/أ

فقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ قيدها والمعامالت بالعمالت األجنبية إلى الريال العماني وتحويل  يتم
أسعار الصرف ب إلى الريال العماني  بالعمالت األجنبيةالنقدية األصول وااللتزامات يتم تحويل .المعاملة
. المحققة وغير المحققة في قائمة الدخلخسائر والباح تعالج األر. في تاريخ الميزانية العمومية السائدة

 في التشغيللعملة النقدية هي الفرق بين التكلفة المطفأة مكاسب أو خسائر العملة األجنبية على البنود 
  . والمدفوعات خالل الفترةالحقيقية  الفائدبسعربداية الفترة معدلة 

  إثبات اإليرادات والمصروفات  ٣/٢/أ

  إيراد ومصروف الفائدة  أ/٣/٢/أ
معدل الفائدة . الحقيقييتم إثبات إيراد ومصروف الفائدة في قائمة الدخل باستخدام طريقة معدل الفائدة 

طوال العمر المقدرة مقبوضات المدفوعات النقدية المستقبلية والالمعدل الذي يجعل خصم  هو الحقيقي
ترية لألصل أو للقيمة الدفمساوياً ) أو لفترة أقصر، إن كان ذلك مالئماً(المقدر لألصل أو االلتزام المالي 

االلتزام المالي وال يتم / عند اإلثبات المبدئي لألصل  الحقيقي معدل الفائدة تحديدتم ي. االلتزام المالي
  :راد ومصروف الفائدة المعروض في قائمة الدخليتضمن إي. تعديله في وقت الحق

  ؛ الحقيقيالفائدة على األصول وااللتزامات المالية بالتكلفة المطفأة على أساس معدل الفائدة  •

  ؛ الحقيقيالفائدة على األوراق المالية لالستثمارات المتاحة للبيع على أساس معدل الفائدة  •

والبنود المغطاة ذات ) متضمنة عدم فعالية التغطية(ؤهلة التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات الم •
  .الصلة عندما يكون خطر معدل الفائدة هو الخطر المغطى

  مكاسب وخسائر القيمة العادلة  ب/٣/٢/أ
يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر واألصول المالية 

صافي الدخل " ويتم عرضها في من خالل قائمة الدخلالسلف بالقيمة العادلة األخرى بخالف القروض و
  .في قائمة الدخل" من األدوات المالية األخرى المثبتة بالقيمة العادلة

غير مؤهلة محتفظ بها ألغراض مالية يتعلق صافي الدخل من األدوات المالية بالقيمة العادلة بمشتقات 
 وهي تتضمن جميع من خالل قائمة الدخلصصة بالقيمة العادلة إدارة المخاطر وأصول مالية مخ
وتوزيعات األرباح وفروق صرف العمالت والفائدة  القيمة العادلة فيالتغيرات المحققة وغير المحققة 

  . األجنبية

  إيراد توزيعات األرباح  ج/٣/٢/أ
  . الحق في استالم اإليرادنشوءيتم إثبات توزيعات األرباح عند 

   والعموالتلرسوما  د/٣/٢/أ
 الحقيقيالتي تشكل جزءاً ال يتجزأ من معدل الفائدة و والعموالت الرسوممصروفات و إيراد يتم إدراج

  . الحقيقيلألصل أو االلتزام المالي في قياس معدل الفائدة 

 ورسوم ذات الصلة باالئتمان والرسوم والعموالت أتعاب خدمة الحسابات الرسوميتضمن إيراد 
.  القروض المشتركةورسوم الودائع دارية األخرى وعموالت المبيعات ورسوم اإلالرسومت واالستشارا

  .  ذات الصلةوالعموالت عند أداء الخدمات الرسوميتم إثبات هذه 

  اتمخصصال هـ/٣/٢/أ
على حالي يمكن قياسه بصورة موثوق بها  استداللي قانوني أو التزام المخصص عند وجود إثباتيتم 

. من المحتمل أن يطلب تدفق منافع اقتصادية خارجة لسداد االلتزامحدث سابق ولة نتيجالبنك 
  .المخصصات تعادل القيمة المطفأة لاللتزامات المستقبلية



 )غير مدققة                                (بنك صحار ش م ع ع  

  ٢٩ من ٨

   على القوائم الماليةإيضاحات

  ٢٠٠٨ مارس ٣١كما في 

  )تابع (هامةالسياسات المحاسبية ال  ٣/أ

  مقاصة اإليراد والمصروف  و/١/٣/٢
يرادات والمصروفات على أساس الصافي فقط عندما تسمح المعايير المحاسبية بذلك أو تتم مقاصة اإل

  . البنكالتجاريةألنشطة لبالنسبة للمكاسب والخسائر التي تنشأ من مجموعة معامالت مماثلة 

  األصول وااللتزامات المالية  ٣/٣/أ

  اإلثبات  أ/٣/٣/أ

ئع واألوراق المالية المصدرة للديون في التاريخ الذي مبدئياً يقوم البنك بإثبات القروض والسلف والودا
متضمنة األصول وااللتزامات (يتم إثبات جميع األصول وااللتزامات المالية األخرى . تنشأ فيه

مبدئياً في تاريخ المتاجرة الذي يصبح فيه البنك طرفاً ) من خالل قائمة الدخلالمخصصة بالقيمة العادلة 
  . داةفي النصوص التعاقدية لأل

عند استالم األصول دون مقابل ، تتم المحاسبة عنها بالقيمة العادلة بالميزانية العمومية تحت البند 
يتم إثبات  " . كإلتزامات أخرى " ويتم اإلفصاح عنه" إيرادات مؤجلة " المناسب وبالتالي يتم تكوين 

  . إستخدام األصل ى علالمصاحب أو اإللتزام مؤجلة كإيرادات أخرى بناءاً علىاإليرادات ال

  اإلستبعاد  ب/٣/٣/أ

 أصل مالي عندما ينتهي مفعول الحقوق التعاقدية في التدفق النقدي من األصل أو بإستبعاديقوم البنك 
 األصل المالي في معاملة يتم فيها التحويل منعند تحويل الحقوق في قبض التدفقات النقدية التعاقدية 

 االلتزام المالي عندما يتفرغ بإستبعاديقوم البنك . لكية لألصل المالي الموعوائدالجوهري لجميع مخاطر 
  .من التزاماته التعاقدية أو إلغائها أو انتهاء أمدها

  مقاصة األصول وااللتزامات  ج/٣/٣/أ

تتم مقاصة األصول وااللتزامات المالية وعرض صافي المبلغ في الميزانية العمومية، فقط عندما يكون 
على أساس الصافي أو قانوني في مقاصة جميع المبالغ وأن يكون راغباً إما في السداد لدى البنك حق 

  .في نفس الوقتتحقق األصل وسداد االلتزام 

  قياس التكلفة المطفأة  د/٣/٣/أ

التكلفة المطفأة لألصل أو االلتزام المالي هو المبلغ الذي يتم به قياس األصل أو االلتزام المالي عند 
دئي ناقصاً المدفوعات الرئيسية ومضافاً إليه أو مخصوماً منه اإلطفاء المتراكم باستخدام اإلثبات المب

 ألي فرق بين المبلغ المبدئي المثبت والمبلغ المستحق ناقصاً أية خصومات طريقة معدل الفائدة الحقيقي
  . لالنخفاض في القيمة

  قياس القيمة العادلة هـ/٣/٣/أ

م المتاجرة بها في أسواق مالية منتظمة يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى بالنسبة لالستثمارات التي تت
  .األسعار السوقية المدرج عند إقفال النشاط التجاري في تاريخ الميزانية العمومية

يتم تقديرها استناداً إلى التدفقات النقدية المخصومة باستخدام القيمة العادلة للبنود التي تحتسب عنها فوائد 
بالنسبة لالستثمارات التي ال يوجد لها سعر . عدالت الفائدة للبنود ذات الشروط والخصائص المماثلةم

سوقي مدرج يتم تحديد تقدير معقول بالرجوع إلى القيمة الحالية بالسوق الستثمار مماثل أو تستند إلى 
  . الستحقاق القصيرةال يتم خصم االستثمارات ذات فترات ا.  المخصومةالتدفقات النقدية المتوقعة

  

  

  

  



 )غير مدققة                                (بنك صحار ش م ع ع  

  ٢٩ من ٩

  

   على القوائم الماليةإيضاحات

  ٢٠٠٨ مارس ٣١كما في 

  )تابع (هامةالسياسات المحاسبية ال  ٣/أ

  )تابع (األصول وااللتزامات المالية  ٣/٣/أ

  القروض والسلف  و/٣/٣/أ

غير مدرجة في والقروض والسلف هي أصول مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو يمكن تحديدها 
 القروض والسلف بالتكلفة يتم إثبات. وق نشط وال يرغب البنك في بيعها فوراً أو على المدى القصيرس

يتم وضع . المطفأة ناقصاً المبالغ المحددة على وجه مخصوص بعد السماح بخصم النخفاض القيمة
متها استناداً مخصصات محددة مقابل القيمة الدفترية للقروض والسلف التي يتم تحديد أنه قد انخفضت قي

إلى المراجعات المنتظمة لألرصدة القائمة لتخفيض القروض والسلف التي انخفضت قيمتها لقيمها القابلة 
 . لالسترداد

  تحديد وقياس خسارة االنخفاض في القيمة  ز/٣/٣/أ

ديدها يتم االحتفاظ بالمخصصات الجماعية النخفاض القيمة فيما يتعلق بالخسائر المتكبدة والتي لم يتم تح
تحتسب القيمة الدفترية للقروض والسلف . بعد على وجه الخصوص في محفظة القروض والسلف

ال يتم خصم . بالقيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة مخصومة بمعدل الفائدة الحقيقي األصلي
  .األرصدة ذات الفترات القصيرة

ال جميع اإلجراءات القانونية وتحديد الخسارة النهائية يتم عند العلم بعدم قابلية القرض للتحصيل واكتم
  . شطب القرض مباشرة في قائمة الدخل

. يتم تكوين المخصصات غير المحددة للوفاء بمخاطر االئتمان المتأصلة في محفظة القروض والسلف
ى وجه يتم وضع هذا المخصص لتغطية انخفاض القيمة المحتمل والذي بالرغم من أنه غير محدد عل

  .إال أنه يكون موجوداً في محفظة البنك في تاريخ الميزانية العموميةالخصوص 

  النقد وما في حكم النقد  ح/٣/٣/أ

ظ بها لدى البنك غير مقيدة يتم االحتفا  بالصندوق وأرصدةيتكون النقد وما في حكم النقد من نقد
 الثالثة أشهر والتي تخضع لمخاطر  وأصول مالية عالية السيولة ذات فترات استحقاق تقل عنالمركزي

فيما تعلق بالتغيرات في قيمتها العادلة ويتم استخدامها من جانب البنك في إدارة ارتباطاته غير جوهرية 
  . يتم إثبات النقد وما في حكم النقد بالتكلفة المطفأة في الميزانية العمومية. قصيرة األجل

   األخرىالنقدواق أرصدة مستحقة من البنوك وودائع أس  ط/٣/٣/أ

  .يتم إثباتها بالتكلفة المطفأة ناقصاً أي مخصص النخفاض القيمة

   قائمة الدخلمن خاللبالقيمة العادلة التخصيص   ي/٣/٣/أ

تدرج . المثبتة مبدئياً بالتكلفة والمعاد قياسها بالقيمة العادلةصول وااللتزامات  تلك األه الفئةتضمن هذت
  . في قائمة الدخل في الفترة التي تنشأ فيهاذات الصلة ققة وغير المحققة جميع المكاسب والخسائر المح

  األصول وااللتزامات للمتاجرة  ك/٣/٣/أ

 هي تلك األصول وااللتزامات التي يقتنيها أو يتكبدها البنك بصفة أساسية ةلمتاجرلصول وااللتزامات األ
مشتركة للربح ا كمحفظة تدار بصورة بغرض البيع أو إعادة الشراء على المدى القريب أو يحتفظ به

  .المراكزقصير األمد أو أخذ 

تقاس الحقاً بالقيمة العادلة في الميزانية العمومية مع مبدئياً ويتم إثبات األصول وااللتزامات للمتاجرة 
 يتم إثبات جميع التغيرات في القيمة العادلة المحققة أو. قائمة الدخلأخذ تكاليف المعاملة مباشرة إلى 

ال تتم إعادة تصنيف األصول . زء من صافي إيراد المتاجرة في قائمة الدخلغير المحققة كج
 أو توزيعات األرباح المستلمة المكتسبةيتم إدراج الفائدة . مبدئيالها وااللتزامات للمتاجرة في أعقاب إثبات

  .في إيرادي الفائدة والتوزيعات على التوالي
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  لمتاجرةامحتفظ بها لغير أغراض الاالستثمارات   ل/٣/٣/أ

  :يتم تصنيف هذه االستثمارات على النحو التالي

  متاحة للبيع؛  �
  .محتفظ بها لتاريخ االستحقاق �

مبدئياً بالتكلفة، التي تمثل القيمة العادلة للمقابل المدفوع متضمنةً لغير المتاجرة تدرج جميع االستثمارات 
 .قتناءمصروفات اال

  االستثمارات المتاحة للبيع
االستثمارات المالية المتاحة للبيع هي تلك التي يتم تخصيصها على ذلك النحو أو تلك التي ال تؤهل 

أنها  أو أنها محتفظ بها لتاريخ االستحقاق أو ل قائمة الدخل من خالللتصنيف على أنها بالقيمة العادلة
. استجابة الحتياجات السيولة أو للتغيرات في ظروف السوقيمكن بيع تلك االستثمارات . وضسلف وقر

  .  أو أية أدوات دين أخرىالنقدتتضمن تلك االستثمارات أدوات في حقوق الملكية أو أوراق في سوق 

المكاسب أو بالقيمة العادلة ويتم إثبات الستثمارات المتاحة للبيع يتم قياس ادئي  المبقياسفي أعقاب ال
 فإنبيع الورقة المالية  عند ".احتياطي المتاحة للبيع" في حقوق الملكيةالخسائر غير المحققة مباشرة في 

صافي " في الدخل قائمة يتم إثباتها فيفي حقوق الملكية المثبتة سابقاً الخسائر المتراكمة  وأالمكاسب 
عندما يحتفظ البنك بأكثر من .  من خالل حقوق الملكية"المكاسب أو الخسائر من االستثمارات المالية

صرف استثمار واحد في نفس الورقة المالية فإنها تعتبر على أنه يتم استبعادها بطريقة الوارد أوالً ي
االستثمارات المالية المتاحة للبيع على أنه إيراد يتم اإلعالن عن الفائدة المكتسبة أثناء االحتفاظ ب. أوالً

يتم إثبات توزيعات األرباح المكتسبة خالل فترة االحتفاظ . الحقيقيفوائد باستخدام معدل الفائدة 
عند نشوء الحق " إيرادات تشغيلية أخرى"ها باالستثمارات المالية المتاحة للبيع في قائمة الدخل على أن

خسائر "في في قائمة الدخل تلك االستثمارات سائر االنخفاض في قيمة خيتم إثبات . في قبضها
  ".ماليةالستثمارات الاالنخفاض في قيمة ا

  المحتفظ بها لتاريخ استحقاقهااالستثمارات 
قابلة للتحديد أو االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ استحقاقها هي أصول غير مشتقة ذات مدفوعات ثابتة 

 المالية لتاريخ لوصلدى البنك النية اإليجابية والمقدرة على االحتفاظ باأليكون و وفترة استحقاق ثابتة
ينتج عن أي بيع أو إعادة  قد .ناقصاً خسائر االنخفاض في القيمةإثباتها بالتكلفة المطفأة يتم فاستحقاقها 
استحقاقها إعادة  كبير من االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ استحقاقها وال يقارب فترات لمقدارتصنيف 
 البنك من تصنيف ويمتنع لتاريخ استحقاقها على أنها متاحة للبيع الستثمارات المحتفظ بهاجميع تصنيف ل

  . التاليتيناألوراق المالية االستثمارية على أنها محتفظ بها لتاريخ استحقاقها للسنة الحالية والسنتين 

  البيع إعادة عقود إعادة الشراء و  م/٣/٣/أ

في الميزانية العمومية ويتم  بإعادة شرائها في تاريخ مستقبلي محددالفوري راج األصول المباعة مع التعهد يتم إد
المقابلة تدرج االلتزامات . راق الماليةاألوالستثمار اجرة أو لمتلألوراق المالية لتقييمها وفقاً للسياسات المحاسبية 

تتم معاملة الفرق بين . ستحقات للبنوك والمؤسسات المالية األخرىفي المالمتعلقة بالمبالغ المستلمة لهذه العقود 
 مع ةأما األصول المشترا. البيع وسعر إعادة الشراء كمصروف فائدة وهو يستحق على مدى عمر إعادة الشراء

دفوعة  بإعادة بيعها في تاريخ مستقبلي محدد فال يتم إدراجها في الميزانية العمومية وتدرج المبالغ المرتباطاال
تم معالجة الفرق بين سعر البيع وسعر ت. ضمن الودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرىالمتعلقة بهذه العقود 

  .على مدى فترة العقدتصبح مستحقة إعادة الشراء كمصروف فوائد و
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  أوراق القبول  ن/٣/٣/أ

 ةيتم اإلفصاح عن أوراق القبول في الميزاني) المعدل(ة الدولية  من معايير المحاسب٣٩جب المعيار بمو
ال لذا . ها في االلتزامات األخرىمع اإلفصاح عن االلتزام المقابل لالعمومية تحت األصول األخرى 

  . ات خارج الميزانية العمومية بالنسبة ألوراق القبول هناك ارتباطتوجد

   المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطراألدوات المالية المشتقة  س/٣/٣/أ

 المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر على جميع األصول وااللتزامات األدوات المالية المشتقةتتضمن 
المحتفظ األدوات المالية المشتقة اس يقيتم . اجرة أنها أصول والتزامات للمتالمشتقة التي ال تصنف على

تعتمد معالجة التغيرات في . بها ألغراض إدارة المخاطر بالقيمة العادلة في تاريخ الميزانية العمومية
  : القيمة العادلة على تصنيف الفئات التالية

  
  تغطية القيمة العادلة

القيمة العادلة ألصل أو التزام مالي مثبت أو عندما يتم تخصيص أداة مالية مشتقة كتغطية للتغير في 
 قائمة الدخل مع مباشرة في لألداة المالية المشتقةارتباط مؤكد يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة 

  .التغيرات في القيمة العادلة للبند المغطى المنسوبة إلى الخطر المغطى

 أو في حالة عدم وفائها استخدامها أو ا أو إنهائهاهأو بيعاألداة المالية المشتقة في حالة انتهاء مدة 
محاسبة يتم التوقف عن استخدام ر المحاسبة لتغطية القيمة العادلة أو في حالة إلغاء التخصيص اييبمع

يتم إطفاء أي تعديل حتى تلك النقطة يتم إجراؤه على البند المغطى الذي يستخدم ألجله معدل . التغطية
 كجزء من معدل الفائدة الفعلي المعاد احتسابه للبند على مدى عمره ئمة الدخلقا في الحقيقيالفائدة 
  .المتبقي

  تغطية التدفق النقدي 
لخطر محدد مصاحب  مشتقة كتغطية للتقلب في التدفقات النقدية المنسوبة  أداة ماليةعندما يتم تخصيص

ر على الربح أو الخسارة فإن الجزء لألصل أو االلتزام المثبت أو لتنبؤ عالي االحتمال لمعاملة قد تؤث
يتم استبعاد المبلغ . الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقة يتم إثباته مباشرة في حقوق الملكية

خالل نفس الفترة التي تؤثر فيها التدفقات النقدية قائمة الدخل المثبت في حقوق الملكية وإدراجه في 
يتم إثبات أي جزء غير . مغطىال مثله مثل البندقائمة الدخل بند  نفس يفالمغطاة على الربح أو الخسارة 

  .قائمة الدخل ة العادلة للمشتقة مباشرة فيمؤثر من التغيير في القيم

 أو في حالة عدم وفائها استخراجها أو أو بيعها أو إنهائهااألداة المالية المشتقة في حالة انتهاء مدة 
محاسبة يتم التوقف عن استخدام  أو في حالة إلغاء التخصيص  النقديالتدفقمحاسبة لتغطية  بمعايير
في نفس حقوق الملكية إلى الوقت الذي تؤثر فيه المعاملة  ويظل المبلغ المثبت في حقوق الملكية التغطية

إذا أصبح من غير المحتمل حدوث المعاملة المتوقعة عندها يتم إيقاف . قائمة الدخلالمتوقعة على 
  .قائمة الدخل المتبقي في حقوق الملكية مباشرة في إدراجعن التغطية ويتم المحاسبة 

   األخرى لغير المتاجرةاألدوات المالية المشتقة
 للمتاجرة وال يتم تخصيصها في عالقة تغطية مؤهلة يتم إثبات بأداة مالية مشتقةعندما ال يتم االحتفاظ 

 األدوات منكأحد مكونات صافي الدخل مة الدخل قائجميع التغييرات في قيمتها العادلة مباشرة في 
  .المالية األخرى المثبتة بالقيمة العادلة

  المعدات والتركيبات   ع/٣/٣/أ

. ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمةالمعدات والتركيبات بالتكلفة  بنود يتم قياس
 احتساب االستهالك بطريقة يتم. اقتناء األصلتتضمن التكلفة المصروفات التي تنسب بصفة مباشرة إلى 

للفترة األعمار اإلنتاجية المقدرة .  على مدى العمر اإلنتاجي المقدر للمعدات والتركيباتالقسط الثابت
  :التاليالحالية على النحو 
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  عدد السنوات  
    ٣  السيارات

    ٣  األثاث والتركيبات
    ٧-٦  معدات المكتب
  ٧-٦  برمجيات اإلنتاج

مراجعة القيمة الباقية لألصول واألعمار اإلنتاجية المقدرة وطرق االستهالك وتسويتها، إن كان ذلك تتم 
  . في تاريخ كل ميزانية عموميةمالئماً، 

  ثانويةاللتزامات ال واالدينودائع وأوراق ال  ف/٣/٣/أ

المصدرة وااللتزامات الدين أوراق تُقاس الودائع و. تكلفة المطفأةالعمالء بالو ودائع سوق النقديتم إثبات 
نيف األدوات المالية يقوم البنك بتص. الحقيقيالثانوية بتكلفتها المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة 

  .التزامات مالية أو أدوات حقوق ملكية وفقاً لجوهر البنود التعاقدية لألداةأدوات الرأسمالية ك
 

  المخصصاتانخفاض قيمة األصول المالية و ص/٣/٣/أ

على موضوعي في تاريخ كل ميزانية عمومية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر  مقييت يتم إجراء
مة ية يتم تقدير القيملقا ضافخنا ىلع رش في حالة وجود أي مؤ.ة أصل مالي محدداالنخفاض في قيم

انخفاض في القيمة، استنداً إلى صافي القيمة  ةخسارأية ت ايتم إثبو ذلك األصللالمقدرة رداد تالقابلة لالس
  .الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة في قائمة الدخل

عندما تكون المنافع المتوقع أن يجنيها البنك من العقد أقل من التكلفة المتعثرة يتم إثبات مخصص للعقود 
 بالقيمة الحالية للتكلفة يتم قياس المخصص. التي ال يمكن تفاديها في سبيل الوفاء بالتزاماته بموجب العقد

 يقوم البنك أيضاً كما. صافي القيمة المتوقعة لالستمرار في العقد، أيهما أقل وأالمتوقعة إلنهاء العقد 
  . المخصصتكوينبإثبات أي خسائر انخفاض في القيمة لألصل المصاحب للعقد قبل 

   ضريبة الدخل  ٣/٤/أ

 ية المعمول بها في سلطنة عمانضريباللقوانين وفقا ليبة الدخل ضرلمصروف يتم تكوين مخصص 
ل في قائمة الدخل فيما ضريبة الدخمصروف يتم إثبات . حالية وضريبة مؤجلةمن ضريبة  تتكونوهي 
تعلق ببنود مثبتة بصفة مباشرة في حقوق الملكية عندها يتم إثبات الضريبة في حقوق  القدر الذي يعدا

  .الملكية

أو التي تطبق ستخدام معدالت الضريبة المطبقة امستحقة الدفع محسوبة بالضريبة الحالية هي الضريبة ال
  .وأية تعديالت على الضريبة المستحقة عن سنوات سابقةية على نحو واسع في تاريخ الميزانية العموم

تزام بالميزانية العمومية لجميع الفروق اللستخدام طريقة االضريبة المؤجلة بايتم تكوين مخصص 
بين المبالغ المسجلة لألصول واإللتزامات ألغراض التقارير المالية والمبالغ المستخدمة المؤقتة 

أصول والتزامات الضريبة المؤجلة بمعدالت الضريبة المتوقع تطبيقها  يتم قياس. ألغراض الضريبة
في تاريخ أو التي تطبق علي نحو واسع المطبقة الفروق المؤقتة عندما يتم عكسها طبقاً للقوانين على 

  .الميزانية العمومية

مستقبلي بي  من المحتمل معه توفر ربح ضرييكونالذي إثبات أصل الضريبة المؤجلة فقط إلى الحد تم ي
تتم مراجعة أصول الضريبة المؤجلة في تاريخ كل ميزانية . مكن في مقابله استخدام األصلكاف ي

  . الذي يكون من غير الممكن معه تحقق المنفعة الضريبية ذات الصلةبالقدرعمومية وتخفيضها 
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  ٢٠٠٨ مارس ٣١كما في 

  )تابع (امةهالسياسات المحاسبية ال  ٣/أ

  االئتمانيةاألصول   ٣/٥/أ

وبالتالي ال يتم إدراجها في هذه  للبنك كأصول ةأمانعهدة أو بصفة األصول المحتفظ بها كتعامل ال 
  .القوائم المالية

  مصروف ما قبل التأسيس  ٣/٦/أ

 ٢٠٠٧ مارس ٣حتى وتأسيس البنك قبل تم تصنيف المصروف المتكبد، بالصافي من إيراد الفائدة، 
  . لى أنه مصروفات ما قبل التأسيس وتم شطبه في قائمة الدخلع

  مصروف ما قبل التشغيل  ٣/٧/أ

 وحتى ٢٠٠٧ مارس ٤تم تصنيف المصروف المتكبد، بالصافي من إيراد الفائدة، بعد تأسيس البنك في 
 على أنه مصروفات ما قبل التشغيل وتم شطبه في قائمة ٢٠٠٧ أبريل ٩بدء النشاط التجاري في 

  . لدخلا

  السداد المتاجرة أو  تاريخ حسبالمحاسبة   ٣/٨/أ

لألصول المالية في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي " العادية"يتم إثبات جميع المشتريات والمبيعات 
المشتريات والمبيعات العادية هي تلك التي تتعلق باألصول . األصلأو بيع  بشراء بنك فيه اليرتبط

 تسليم األصول خالل اإلطار الزمني المنصوص عليه عامةً في القوانين أو حسب المالية التي تتطلب
  .السوقالسائدة  في عراف األ

  إيجارات  ٣/٩/أ

في قائمة الدخل على أساس القسط الثابت على مدى كمصروف  التشغيليةاإليجارات مدفوعات إثبات تم ي
  .فترة اإليجار

  الضمانات المالية  ٣/١٠/أ

 هي العقود التي يطلب من البنك القيام بموجبها بمدفوعات محددة لتعويض مالكها عن الضمانات المالية
الخسارة التي يتكبدها بسبب فشل مدين محدد في القيام بالدفع عند حلول موعد استحقاقه وفقاً لبنود أداة 

  . الدين

ادلة المبدئية على مدى عمر يتم إثبات التزامات الضمان المالي مبدئياً بقيمتها العادل وإطفاء القيمة الع
مدفوعات القيمة الحالية ألية  وأ بالمبلغ المطفأ في أعقاب ذلك يتم إثبات التزام الضمان. الضمان المالي

أو يتم إدراج القيمة غير المطفأة . أيهما أعلى) لصبح الدفعة بموجب الضمانة محتمعندما ي(متوقعة 
  .  من الضمان، حسب مقتضى الحال، في االلتزامات األخرى المتوقعة الناشئةللمدفوعاتلقيمة الحالية ا

  لموظفينامنافع   ٣/١١/أ

  نهاية الخدمةمنافع   أ/٣/١١/أ

بسلطنة عمان لعام جتماعية ال التأمينات اقانون للموظفين العمانيين وفقا لمنافع نهاية الخدمةلاستحقاق يتم 
  .  ويتم إثباتها كمصروف في قائمة الدخل عند تكبدها١٩٩١

بموجب خطة منافع تقاعد محددة الخدمة للموظفين غير العمانيين التزام البنك فيما يتعلق بمنافع نهاية 
 في الفترات خدماتهم أولئك الموظفون في مقابل اكتسبهاوغير ممولة هو مبلغ المنفعة المستقبلية التي 

المتوقعة ويتم خصمه إلى قيمته يتم احتساب االلتزام باستخدام طريقة وحدة االئتمان . الحالية والسابقة
  .الحالية

  

  

  



 )غير مدققة                                (بنك صحار ش م ع ع  

  ٢٩ من ١٤

   على القوائم الماليةإيضاحات

  ٢٠٠٨ مارس ٣١كما في 

  )تابع (هامةالسياسات المحاسبية ال  ٣/أ

  )تابع (لموظفينامنافع   ٣/١١/أ

  قصيرة األجلمنافع ب ال/٣/١١/أ

 تحميلها علي المصروف ويتم بدون خصم األساس فيجل األقصيرة   عن المنافعاتلتزام االيتم قياس
 علي يتم إثبات مخصص للمبلغ المتوقع دفعه في الحالة التي يوجد فيها. عند تقديم الخدمة ذات الصلة

لبنك التزام حالي أو استداللي لدفع هذا المبلغ نتيجة لخدمات سابقة مقدمة من جانب الموظف ومن ا
  .الممكن قياس االلتزام بصورة موثوق بها

  م الواحدعائد السه  ٣/١٢/أ
يتم احتساب العائد األساسي . العائد األساسي والعائد المخفف ألسهمه العاديةعرض بيانات يقوم البنك ب

للسهم بقسمة الربح أو الخسارة المنسوبة إلى حاملي األسهم العادية للبنك على المتوسط المرجح لعدد 
يق احتساب سنوي للسهم عن طرساس علي أ العائد احتسابيتم . األسهم العادية القائمة خالل الفترة
 الربح أو بتعديليحدد العائد المخفف للسهم .  بالكاملسنوي للسنةالعائد للسهم الواحد علي أساس 

جميع بتأثير الخسارة المنسوبة إلى حاملي األسهم العادية والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة 
  .  أو أدوات مماثلة إلي أسهم قابلة للتحويلتشتمل علي أوراقالمخففة والتي المحتملة األسهم العادية 

  القطاعاتتقارير   ٣/١٣/أ
خضع إلى مخاطر ت) قطاع نشاط(القطاع هو مكون متميز للبنك الذي يعمل في تقديم منتجات أو خدمات 

  تستند صيغة التقرير األساسية لتقارير.وعوائد تختلف عن تلك الموجودة في القطاعات األخرى
  .  العمالء عليتركيزال قطاعات على مراكز المسئولية ال

  أرقام المقارنة  ٣/١٤/أ
 ٩ بدأ البنك بمزاولة أنشطته في .٣٤معيار المحاسبة الدولي رقم عرض أرقام المقارنة يتماشى مع 

 مارس ٣١ل للربع المنتهي في  متوفرة في قائمة الدخلذا ليست هناك أرقام مقارنةو ٢٠٠٧أبريل 
 ٢٠٠٧ مارس ٣١ عدا مصاريف ما قبل التأسيس وما قبل التشغيل الغير مدققة حتى نهاية  م ما٢٠٠٧

  :م كما هية مبينة أدناه 
  يال عمانيرألف   

  ٥٤٤  إيرادات الفوائد
  )١ ٣٦٩(  المصاريف

  ----------  
  )٨٢٥(  مصاريف ما قبل التأسيس وما قبل التشغيل

  ==========  
    

 م ٢٠٠٧ مارس ٣سجلت في الفترة حتى  ألف ريال عماني ٦٨٣رها مصاريف ما قبل التأسيس قد
 إبريل ٨ حتى ٢٠٠٧ مارس ٤ ألف ريال عماني سجلت من ١٤٢ومصاريف ما قبل التشغيل قدرها 

  . م ٢٠٠٧
  يال عمانيرألف   

  ٥٢ ٠٧٠  إجمالي األصول
  )٣١١(  إجمالي اإللتزامات

  ----------  
  ٥١ ٧٥٩  صافي األصول

  ==========  
    :لمتمثلة في ا

  ٥٠ ٠٠٠  رأس المال
  ١ ٧٥٩  إحتياطي قانوني

  ----------  
  ٥١ ٧٥٩  صافي األصول

  ==========  



 )غير مدققة                                (بنك صحار ش م ع ع  

  ٢٩ من ١٥

   على القوائم الماليةإيضاحات

  ٢٠٠٨ مارس ٣١كما في 

   النقدية واألرصدة لدى البنك المركزي   ١/ب
  ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١  ٢٠٠٨ مارس  ٣١  
  يال عمانيرألف   يال عمانيرألف   
      

  ١ ٢٩٦  ٢ ٣٣١  النقدية 
  ٥  ٥  وديعة تأمين لدى البنك المركزي العماني

  ٥٠  ٤٢٠  مال لدى البنك المركزي العماني الوديعة رأس
  ١٩ ٠٧٦  ٥١ ٨٠٤  األرصدة األخرى لدى البنك المركزي

  ----------  ----------  
  ٢٠ ٤٢٧  ٥٤ ٥٦٠  
  ==========  ==========  

ووديعة التأمين لدى البنك المركزي العمـاني بـدون موافقـة البنـك     ال يمكن سحب وديعة رأس المال      
  .المركزي العماني

   النقدق مستحقات من بنوك وودائع أخري بسو  ٢/ب
 مارس  ٣١  

٢٠٠٨  
  ديسمبر ٣١

٢٠٠٧  
  يال عمانيرألف   يال عمانيرألف   

      بالعملة المحلية
  ١٦ ٤٧٥  -   أخرى بنوكمستحقات من

  ----------  ----------  
  -  ١٦ ٤٧٥  
  ----------  ----------  

      بالعملة األجنبية
  ٩ ٨٦٧  ٣٨ ٠٩٠   أخرى بنوكمستحقات من

  ١٠ ٥٧٢  ١٥ ٦٣٠   أرصدة البنك لدى بنوك أخرى
  ----------  ----------  
  ٢٠ ٤٣٩  ٥٣ ٧٢٠  
  ----------  ----------  

  ٣٦ ٩١٤  ٥٣ ٧٢٠  المجموع
  ==========  ==========  

 

   والسلفالقروض  ٣/ب
  ٢٠٠٧ ديسمبر  ٣١  ٢٠٠٨ مارس  ٣١  
  يال عمانيرألف   يال عمانيرألف   
      

  ١٦٦ ٤٣٩  ٢١٤ ٢٨٧  قروض لشركات
  ١٣٦ ٩٠٠  ١٧٤ ٠٧١  قروض شخصية

  -----------  -----------  
  ٣٠٣ ٣٣٩  ٣٨٨ ٣٥٨  إجمالي القروض والسلف

  )٤ ٤٠٣(  )٥ ٦١٨(   انخفاض في القيمة على أساس المحفظةمخصص 
  -  )٨ ٤(  صص محدد لإلنخفاض في القيمةمخ
  -----------  -----------  

  ٢٩٨ ٩٣٦  ٣٨٢ ٦٥٦  صافي القروض والسلف
  ===========  ===========  

  . تم تقديمه للموظفين على أساس تفضيلي ريال عماني ٧ ٠٢٢ ١٢١  مبلغ القروض الشخصية تتضمن
  
  
  



 )غير مدققة                                (بنك صحار ش م ع ع  

  ٢٩ من ١٦

   على القوائم الماليةإيضاحات

  ٢٠٠٨ مارس ٣١كما في 

  )تابع (القروض والسلف  ٣/ب
   :تتكون القروض والسلف مما يلي

  ٢٠٠٧  ديسمبر ٣١  ٢٠٠٨ مارس  ٣١  
  يال عمانيرألف   يال عمانيرألف   

  ٢٧٣ ٥٦٢  ٣٥٨ ١٣٩  قروض
  ٢٦ ٨١٩  ٢٤ ٣١٦   المكشوفسحب على

  ٢ ٥٦٢  ٤ ٧٤٩  قروض مقابل إيصاالت أمانة
  ٣٩٦  ١ ١٥٤  فواتير مخصومة

  ----------  ----------  
  ٣٠٣ ٣٣٩  ٣٨٨ ٣٥٨  إجمالي القروض والسلف

  )٤ ٤٠٣(  )٥ 618(   انخفاض في القيمة على أساس المحفظةمخصص 
  -  )84(  نخفاض في القيمةات محددة المخصص

  -----------  -----------  
  ٢٩٨ ٩٣٦  ٣٨٢ 656  صافي القروض والسلف

  ==========  ==========  
  :   أدناه قيمةالخفاض تحليل الحركة في مخصص خسائر ان

  ٢٠٠٧  ديسمبر ٣١  ٢٠٠٨ مارس  ٣١  مخصص خسائر القروض
  يال عمانيرألف   يال عمانيرألف   

      مخصص انخفاض في القيمة على أساس المحفظة 
  -  ٤ ٤٠٣  رصيد بداية الفترة

  ٤ ٤٠٣  ١ 215  المخصص خالل الفترة
  ----------  ----------  

  ٤ ٤٠٣  ٥ 618  رصيد نهاية الفترة
  ==========  ==========  

      مخصص محدد
  -  -  رصيد بداية الفترة

  -  4 8  المخصص خالل الفترة
  ----------  ----------  

  -  4 8  رصيد نهاية الفترة
  ==========  ==========  

 في القيمة لمقابلة مخاطر االئتمان المتأصلة في القروض والسلف عام لإلنخفاض مخصص تكوينتم ي
أو تلك / بلغت القروض والتسهيالت التي حفظت فوائدها و٢٠٠٨ مارس ٣١ في .اس المحفظةعلى أس

  )ال يوجد : ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١(  ريال عماني ٢٩٠ ٥٥٣التي لم تحتسب عنها فوائد بمبلغ 

  المتاحة للبيعاالستثمارات   ٤/ب
  / القيمة الدفترية  

  العادلة
   مارس٣١

٢٠٠٨  

  التكلفة
   مارس٣١

٢٠٠٨  

  / دفتريةالقيمة ال
العادلة             

   ديسمبر٣١
٢٠٠٧  

  التكلفة
   ديسمبر ٣١

٢٠٠٧  

ألف ريال عماني  يال عمانيرألف   ألف ريال عماني  يال عمانيرألف   
          استثمارات غير مدرجة

  ٥٥ ٠٠٠  ٥٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠   ريال عماني-شهادة إيداع 
  ---------  ---------  ---------  ---------  

  ٥٥ ٠٠٠  ٥٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠  هاية الفترة نرصيد
  =========  =========  =========  =========  

 

 



 )غير مدققة                                (بنك صحار ش م ع ع  

  ٢٩ من ١٧

 

   على القوائم الماليةإيضاحات

 ٢٠٠٨ مارس ٣١كما في 

  )تابع( المتاحة للبيعاالستثمارات   ٤/ب
مها في السابق تم عرض أذون الخزانة وشهادات اإليداع على أنها محتفظ بها لتاريخ االستحقاق وتقيي

خالل الفترة السابقة تم بيع قدر كبير من أذون الخزانة قبل تاريخ االستحقاق وبناء على . بالتكلفة المطفأة
 من معايير المحاسبة الدولية تم تصنيفها كاستثمارات متاحة للبيع وإثباتها ٣٩ذلك وبموجب المعيار 

  . بالقيمة العادلة

  
   وتركيباتمعدات  ٥/ب

برمجيات   أراضي  
  إنتاج

ثاث أ
  وتركيبات

  معدات 
  مكتب

  
  سيارات

أعمال رأسمالية 
  تحت التنفيذ

  
  المجموع 

ألف ريال   
  عماني

ألف ريال 
  عماني

ألف ريال 
  عماني

ألف ريال 
  عماني

ألف ريال 
  عماني

  ألف ريال
  عماني

ألف ريال 
  عماني

                :بالتكلفة 
  ٤ ٩٧٨  ١ ١٣٧  ١٤٥  ٨٥٨  ٣٣٦  ٢ ٥٠٢  -  ٢٠٠٨ يناير ١رصيد كما في 

  ٧ ٥٠٤  -  ٦٤  ٣٩٩  ١٢  ٢٩  ٧ ٠٠٠  *ضافات إ
  -  )٩٨(  -  -  -  ٩٨  -  تحويالت

  -------  -------  ----------  ---------  ----------  --------  ----------  
  ١٢ ٤٨٢  ١ ٠٣٩  ٢٠٩  ١ ٢٥٧  ٣٤٨  ٢ ٦٢٩  ٧ ٠٠٠  تكلفة القيمة الدفترية

  -------  -------  ----------  ---------  ----------  --------  ----------  
                إحتياطي اإلستهالك المتراكم

  )٣٤١(  -  )٢٢(  )٤٨(  )٦١(  )٢١٠(  -  ٢٠٠٨ يناير ١رصيد كما في 
  )١٦٨(  -  )١٢(  )٣٣(  )٢٧(  )٩٦(  -  استهالك

  -------  -------  ----------  ---------  ----------  --------  ----------  
  )٥٠٩(  -  )٣٤(  )٨١(  )٨٨(  )٣٠٦(  -  إحتياطي اإلستهالك المتراكم

  -------  -------  ----------  ---------  ----------  --------  ----------  
صافي القيمة الدفترية في 

  ٢٠٠٨ مارس ٣١
  

٧ ٠٠٠  
  

٢ ٣٢٣  
  

٢٦٠  
  

١ ١٧٦  
  

١٧٥  
  

١ ٠٣٩  
  

١١ ٩٧٣  
  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  
                

 ٣١فترية في صافي القيمة الد
  ٢٠٠٧ديسمبر 

  
-  

  
٢ ٢٩٢  

  
٢٧٥  

  
٨١٠  

  
١٢٣  

  
١ ١٣٧  

  
٤ ٦٣٧  

  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  
 وأثنتان بمحافظة صحارلقد استلم بنك صحار ثالث قطع أراضي كمنحة من حكومة سلطنة عمان ، إحداها بمنطقة *

لقد تم إجراء التقييم . التقييمين تقييم تلك األراضي وقد تم احتساب متوسط إثنين لين وقد تقدم البنك إلي مقيم. مسقط
علي أساس القيمة المقدرة بالسوق بين المشتري الراغب في الشراء وبائع راغب في البيع بإفتراض التصرف الحصيف 

عادل لقيمة األرض كإيراد مؤجل وتم تم تسجيل المبلغ الم. مع العلم بإفتراض أن السعر ال يتأثر بالعوامل الخارجية
  . اإلفصاح عنه تحت بند التزامات أخرى 

  أخرىأصول   ٦/ب
  ٢٠٠٧   ديسمبر٣١  ٢٠٠٨ مارس  ٣١  
  يال عمانيرألف   يال عمانيرألف   
      

  ٢ ٢٢٥  ٢ ٥٨٩  مستحقة التحصيلفوائد 
  ٥٤٠  ٦٦٥  مدفوعات مقدماً وودائع

  ١ ٤١٧  ١ ٠٥١  أوراق قبول
  ٢٤٦  ٣٢٥  أخرى
  ---------  ---------  
  ٤ ٤٢٨  ٤ ٦٣٠  
  =========  =========  



 )غير مدققة                                (بنك صحار ش م ع ع  

  ٢٩ من ١٨

  على القوائم الماليةإيضاحات

  ٢٠٠٨ مارس ٣١كما في 
   النقدق  بسوى أخرمستحقات لبنوك وودائع  ٧/ب

  ٢٠٠٧   ديسمبر٣١  ٢٠٠٨ مارس  ٣١  
  يال عمانيرألف   يال عمانيرألف   

      بالعملة المحلية
  ٢٨ ٦٠٠  500 24  النقد قروض من سوق

  ---------  ---------  
  24 500  ٢٨ ٦٠٠  
  ---------  ---------  

      بالعملة األجنبية
  -  550 11  النقد قروض من سوق

  ١٤  -  أرصدة البنوك األخرى لدى لبنك
  ---------  ---------  
  11 550  ١٤  
  ---------  ---------  

  ٢٨ ٦١٤  ٣٦ ٠٥٠  المجموع
  =========  =========  

   ودائعهادات ش  ٨/ب

 ١٠٠ حتى حدود ودائعتلقى البنك الموافقات المطلوبة من البنك المركزي العماني إلصدار شهادات 
شهادات اإليداع عملة إصدار  تكان  . ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ في والتي انتهت مدتها مليون ريال عماني
  .يها فائدة بمعدل ثابت علحسبت سنوات و٥ إلى ٢ فترات استحقاقها ما بين تتراوحالريال العماني و

 ٢٠٠ اضافية قدرها إيداعني إلصدار شهادات الموافقة من البنك المركزي العماوقد حصل البنك على 
ستكون عملة إصدار شهادات اإليداع الريال العماني . ٢٠٠٨ مليون ريال عماني خالل العام الجاري

     .٢٠٠٨ر  ديسمب٣١ إلى  الموافقة هذه تسري صالحية. األمريكيوالدوالر

  ودائع العمالء   ٩/ب
  ٢٠٠٧   ديسمبر٣١  ٢٠٠٨ مارس  ٣١  
  يال عمانيرألف   يال عمانيرألف   

  ١٢ ٠٢٧  ١٤ ١٣٥  حسابات جارية
  ٢١ ٩٣٠  ٥١ ٥٩٤  حسابات جارية بإخطار

  ٢٦ ٠٩٤  ٣٢ ٣٦١  حسابات توفير
  ١٨٢ ٦١١  ٢١٩ ٨٧٣  ودائع ألجل
  ١٦٠  ١٣١  هامش ضمانحسابات 

  ----------  ----------  
  ٢٤٢ ٨٢٢  ٣١٨ ٠٩٤  
  ==========  ==========  

  
  ٢٠٠٧   ديسمبر٣١  ٢٠٠٨ مارس  ٣١  
  يال عمانيرألف   يال عمانيرألف   

      :األفراد 
  ٢ ١٥٧  ٣ ٦٦٩       ودائع جارية
  ٢٦ ٠٩٤  ٣٢ ٣٦١       ودائع توفير

      :الشركات 
  ١٨٢ ٦١١  ٢١٩ ٨٧٣       ودائع ألجل
  ٩ ٨٧٠  ١٠ ٤٦٦       ودائع جارية
  ٢١ ٩٣٠  ٥١ ٥٩٤       ودائع بإخطار

  ١٦٠  ١٣١       أخري
  -----------  -----------  
  ٢٤٢ ٨٢٢  ٣١٨ ٠٩٤  
  ===========  ===========  



 )غير مدققة                                (بنك صحار ش م ع ع  

  ٢٩ من ١٩

   على القوائم الماليةإيضاحات

 ٢٠٠٨ مارس ٣١كما في 

  التزامات أخرى   ١٠/ب
  ٢٠٠٧   ديسمبر٣١  ٢٠٠٨ مارس  ٣١  
   عمانييالرألف   يال عمانيرألف   
      

  ٣ ١٦٤  ٦ ٢٥١  فوائد مستحقة الدفع
  ٥٤٨  ١٧٣  *مستحقات لموظفين 

  ١ ٤١٧  ١ ٠٥١  أوراق قبول
  ١٣  -  حسابات مستحقة الدفع معلقة

  -  ٧ ٠٠٠  إيرادات مؤجلة من األراضي الموهوبة من الحكومة
  ٣ ٣٩٠  ٣ ٤٨٩  مستحقات أخرى ومخصصات

  ---------  ---------  
  ٨ ٥٣٢  ١٧ ٩٦٤  
  =========  =========  
المتعلقة بمنافع نهاية خدمة الموظفين ريال عماني 007 12 التي تتضمن مبلغ لموظفين امستحقات   *

لمنافع نهاية خدمة المـوظفين خـالل    عماني قد تم دفعه ريال 640 2 .تم تحميلها في قائمة الدخل
  .الفترة

  رأس المال  ١١/ب

يتكون .   سهم بقيمة ريال عماني واحد للسهم١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ به من  المرخصالبنكرأسمال يتكون 
  . ريال عماني للسهم٠,٥٠٠يمة  سهم بق١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠من المصدر والمدفوع للبنك رأس المال 

. ٢٠٠٦ سهم بقيمة ريال عماني واحد للسهم للجمهور في ديسمبر ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠قام البنك بإصدار 
 ريال عماني للسهم مع رسوم إصدار ٠,٥٠٠تتاب هو كان المبلغ المستحق الدفع عند التقدم بطلب االك

 ريال عماني للسهم مستحقاً للدفع ٠,٥٠٠يصبح الرصيد المتبقي بواقع .  ريال عماني٠,٠٢٠بواقع 
  . خالل فترة ال تتجاوز الثالث سنوات من تاريخ التأسيس

بصفة ل البنك أو أكثر من رأسما% ١٠المساهمون الذين يملكون نسبة كان  ٢٠٠٨ مارس ٣١في كما 
  :كالتاليشخصية أو مع أفراد عائالتهم 

  % نسبة المساهمة   عدد األسهم  

  %١٤,٥٧  ١٤ ٥٦٩ ٠٣٤  شئون البالط السلطاني
  %١٢,٠٠  ١٢ ٠٠٠ ٠٠٠  الغدير العربية ش م م

  

  احتياطي قانوني  ١٢/ب

 صافي ربح من% ١٠ البنك تحويل يجب علي ١٩٧٤لعام وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية العماني 
 علي  يبلغ الرصيد المتراكم لالحتياطي القانوني ثلث رأسمال البنكإلى أنالسنة إلى االحتياطي القانوني 

يتضمن االحتياطي القانوني . لم يتم تحويل مخصص خالل الفترة إذ أن البنك لم يحقق صافي ربح. األقل
مي البنك بالصافي من مصروفات  بيسة للسهم التي تم تحصيلها من مساه٢٠مصروفات إصدار بمبلغ 

  . تم اإلفصاح عن الحركة في االحتياطي في قائمة التغيرات في حقوق الملكية. اإلصدار
  احتياطي القيمة العادلة  ١٣/ب

يتضمن احتياطي القيمة العادلة صافي التغير التراكمي للقيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع إلى حين 
  .  االستثماراستبعاد أو انخفاض قيمة

  صافي األصول للسهم الواحد  ١٤/ب

 المنسوبة إلى ٢٠٠٨ مارس ٣١يستند احتساب صافي األصول للسهم الواحد على صافي األصول في 
 سهم عادي ، ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ريال عماني وعلى عدد ٤٨ ٣٣١ ٠٠٠حاملي األسهم العادية بمبلغ 

   ).٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ال عماني في  ري٤٩ ٢٧٤ ٠٠٠ (٢٠٠٨ مارس ٣١عدد األسهم القائمة في 



 )غير مدققة                                (بنك صحار ش م ع ع  

  ٢٩ من ٢٠

   على القوائم الماليةإيضاحات

 ٢٠٠٨ مارس ٣١كما في 

   العرضية واإلرتباطات االلتزامات    ١٥/ب

  العرضية االلتزامات ١٥/١/ب 

 في حالة البنك بالدفع بالنيابة عن عمالء إرتباط إلى  القائمة والضماناتالمستنديتؤدي خطابات االعتماد 
  . ن األداء بموجب بنود العقدعجز العميل ع

  ٢٠٠٧   ديسمبر٣١  ٢٠٠٨ مارس  ٣١  
  يال عمانيرألف   يال عمانيرألف   
      

  ١١ ٩٩١  ٢٣ ٢٦٢  ضمانات
  ١٤ ٩٣٧  ١٥ ٩١٢  اعتمادات مستندية

  ---------  ---------  
  ٢٦ ٩٢٨  ٣٩ ١٧٤  
  =========  =========  

  رتباطاتالا  ١٥/٢/ب

 .العقود لشراء وبيع عمالت أجنبية يتم إثباتها كارتباطات بالقيمة العادلةاالرتباطات التعاقدية متضمنة 
تم مساندة ضمانات واعتمادات مستندية  ائتمان بزيادةتتضمن االرتباطات المتعلقة باالئتمان االرتباطات 

قديم  ائتمان تمثل االرتباطات التعاقدية لتزيادةلاالرتباطات . تصميمها لمقابلة متطلبات عمالء البنك
في العادة تكون لالرتباطات تواريخ انتهاء ثابتة أو شروط إنهاء أخرى وهي . قروض وائتمان متجدد
حيث أن تلك االرتباطات قد تنتهي بدون السحب منها لذا ليس بالضرورة أن . تتطلب دفع رسوم عنها

  . يمثل إجمالي مبالغ العقد متطلبات التدفق النقدي المستقبلية

  ٢٠٠٧   ديسمبر٣١  ٢٠٠٨ مارس  ٣١  
  يال عمانيرألف   يال عمانيرألف   
      

  ٢١٦  ٤٩٩  ارتباطات رأسمالية
  ٥٣ ٩٩٦  ٥٠ ١٦٧  متعلقة باالئتمانارتباطات 

  ---------  ---------  
  ٥٤ ٢١٢  ٥٠ ٦٦٦  
  =========  =========  



 )غير مدققة                                (بنك صحار ش م ع ع  

  ٢٩ من ٢١

   على القوائم الماليةإيضاحات

 ٢٠٠٨ مارس ٣١كما في 

  ذات العالقةالمعامالت مع األطراف   ١٦/ب

ومساهميه  ته أعضاء مجلس إدار بعضمعادية يقوم البنك بإجراء معامالت تيعضمن سياق أعماله اال
تتم هذه المعامالت على أساس التعامالت  .وإدارته العليا والشركات التي يكون لهم فيها مصالح هامة

  . التجارية ويتم اعتمادها من قبل إدارة البنك

  . فيما يتعلق بالقروض الممنوحة ألطراف ذات عالقة محددمخصص أي لم يتم إثبات 

  :اإليرادات والمصروفات الناتجة عن األطراف ذات العالقة على النحو التاليرصدة وإجمالي مبالغ األ

  ٢٠٠٧   ديسمبر٣١  ٢٠٠٨ مارس  ٣١ 
  يال عمانيرألف   يال عمانيرألف  
   القروض والسلفيات  )أ(

  -  ٦ ٧٠٩  رصيد بداية الفترة
 ١٤ ٤٨٤ ٢ ٦٠٩ قروض ممنوحة خالل الفترة
 )٧ ٧٧٥( )٣ ١٠٣( سداد قروض خالل الفترة

 --------- --------- 

 ٦ ٧٠٩ ٦ ٢١٥ نهاية الفترةرصيد 
 ========= ========= 

   الودائع  )ب(

    ١٦ ٣٨٧  رصيد بداية الفترة
 ٦٤ ٤٥٧ ٩٧ ٤٦٤ ودائع مستلمة خالل الفترة
 )٤٨ ٠٧٠( )٩١ ٣٧١( فترةودائع مسددة خالل ال

 --------- --------- 

 ١٦ ٣٨٧ ٢٢ ٤٨٠ ٢٠٠٨ مارس ٣١في رصيد ال
 ========= ========= 

   قائمة الدخل  )ج(

 ١٠١ ١٩٠ إيرادات فوائد

 )٣١٣( )٧٥٧( مصروفات فوائد
 ========= ========= 

   مكافآت اإلدارة العليا  )د(

 ١ ٠٥٢ ٣٢٧ رواتب ومنافع قصيرة األجل
 ========= ========= 

 ٦٢ ٢٤ مكافآت حضور جلسات مجلس اإلدارة  )هـ(
 ========= ========= 

  

  القيمة العادلة لألدوات المالية  ١٧/ب

نتيجة لذلك تم الوصول للقيمة . ينوي البنك االحتفاظ بقروض وسلف العمالء حتى تاريخ استحقاقها
التدفق النقدي المخصوم استناداً إلى معدل خصم يعادل المعدالت  باستخدام تحليل العادلة للقروض العاملة

يرى البنك أن القيمة العادلة لألدوات . السائدة بالسوق للفائدة على قروض ذات بنود وشروط مماثلة
  . المالية ال تختلف اختالفاً جوهرياً عن القيمة الدفترية في كل تاريخ من تلك التواريخ



 )غير مدققة                                (بنك صحار ش م ع ع  

  ٢٩ من ٢٢

  مالية على القوائم الإيضاحات

 ٢٠٠٨ مارس ٣١كما في 

  ةالمشتقاألدوات المالية   ١٨/ب
في إطار النشاط االعتيادي يقوم البنك بالدخول في العديد من أنواع المعامالت التي تتضمن أدوات مالية 

األداة المالية المشتقة هي عقد مالي بين طرفين تعتمد فيه المدفوعات على التحركات في سعر . مشتقة
تم وصف األدوات المالية المشتقة .  من األدوات المالية أو المعدل االستداللي أو المؤشرواحدة أو أكثر

  .المستخدمة من جانب البنك أدناه

   المشتقةاألدوات الماليةأنواع   ١٨/١/ب
في تاريخ  بسعر محددالعقود اآلجلة هي اتفاقيات تعاقدية إما لشراء أو لبيع عملة أو سلعة أو أداة مالية 

  . المستقبل فيمحدد

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

  .يرية بعملة واحدةمعدالت الفائدة الثابتة والمتغيرة استناداً إلى قيمة تقد

 معين من السلع أو مقدارالخيارات هي اتفاقيات تعاقدية تنقل الحق وليس االلتزام إما في شراء أو بيع 
العمالت األجنبية أو األداة المالية بسعر محدد إما في تاريخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خالل فترة 

بممارسة نشاط ال يقوم البنك . نيابة عن عمالئهيتعامل البنك فقط في خيارات العمل بال. زمنية محددة
  .  الخياراتمنح

  المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة ألغراض التغطية  ١٨/٢/ب
 يقوم البنك باستخدام األدوات المالية المشتقة في أغراض التغطية كجزء من إدارة أصوله والتزاماته

تغطية أدوات مالية محددة اللك تقق تح. بغرض تخفيض تعرضه لمخاطر العمالت ومعدالت الفائدة
  .ومعامالت متوقعة إضافة إلى التغطية اإلستراتيجية ضد جميع مخاطر الميزانية العمومية

 العمالت للتغطية ضد مخاطر ومقايضةيستخدم البنك عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة والخيارات 
 الفائدة للتغطية ضد مخاطر التدفقات التمقايضة معدباإلضافة إلى ذلك يستخدم البنك . عمالت محددة

  .النقدية الناشئة عن بعض القروض والودائع ذات معدالت الفائدة الثابتة
  

بالنسبة لمخاطر معدالت الفائدة يتم القيام بإجراء تغطية إستراتيجية عن طريق رصد إعادة تسعير 
طية حصة من مخاطر معدالت األصول وااللتزامات المالية والدخول في مقايضة معدالت فائدة لتغ

وحيث أن التغطية اإلستراتيجية ال تؤهل للمحاسبة الخاصة عن التغطية تتم المحاسبة عن . الفائدة
  .األدوات المالية المشتقة ذات الصلة على أنها أدوات للمتاجرة

  
  
  



 )غير مدققة                                (بنك صحار ش م ع ع  

  ٢٩ من ٢٣

   على القوائم الماليةإيضاحات

  ٢٠٠٨ مارس ٣١كما في 

 )بعتا(األدوات المالية المشتقة   ١٨/ب
  )تابع(المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة ألغراض التغطية   ١٨/٢/ب

التالي القيم العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية المشتقة كما في تاريخ التقرير والتي يوضح الجدول 
 التقديري هو المبلغ. تعادل القيم السوقية بجانب المبالغ التقديرية التي تم تحليلها ألجل ولتاريخ االستحقاق

 األساس الذي يتم بموجبه وهو أو المؤشر  المرجعيالمعدلباألداة المشتقة ومبلغ األصل ذي الصلة 
ال تختلف القيم الموجبة والسالبة للمشتقات بشكل جوهري عن بعضها . قياس التغيرات في قيمة المشتقات

  .، في حين عدم ظهورها في القوائم الماليةالبعض
  

  ٢٠٠٨ مارس ٣١كما في 
   حسب الفترة واالستحقاقيةتقدير الالمبالغ  
المبالغ   

  يةتقديرال
خالل ثالثة 

  أشهر
 أشهر ٣من 
   شهر١٢إلي 

 ٥إلي  ١من 
  سنوات

يال رألف   
 عماني

ألف ريال 
 عماني

ألف ريال 
 عماني

ألف ريال 
 عماني

          
  -  ٤ ٥١٦  ٦ ٧١٧  ١١ ٢٣٣ عمالت أجنبية ل آجلعقود شراء 
  ٢٣ ١٠٠  ٢ ١١٨  ٨ ٤٧٦  ٣٣ ٦٩٤ أجنبيةالت عمل عقود بيع آجل

          
  

  ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١كما في 
  المبالغ التقديرية حسب الفترة واالستحقاق  
خالل ثالثة   المبالغ التقديرية  

  أشهر
 أشهر ٣من 
   شهر١٢إلي 

 ٥ إلي ١من 
  سنوات

يال رألف   
 عماني

ألف ريال 
 عماني

ألف ريال 
 عماني

ألف ريال 
 عماني

          
  -  ٨ ١٧٦  ٢ ١١٦  ١٠ ٢٩٢ شراء آجل لعمالت أجنبية عقود 

  ٢٣ ١٠٠  ٨ ١١٢  ٢ ١١٦  ٣٣ ٣٢٨ عقود بيع آجل لعمالت أجنبية
          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 )غير مدققة                                (بنك صحار ش م ع ع  

  ٢٩ من ٢٤

   على القوائم الماليةإيضاحات

  ٢٠٠٨ مارس ٣١كما في 

   الفوائداتإيراد  ١/ج
  ٢٠٠٨  
  يال عمانيرألف   
    

  ٤١٣  مستحقات من بنوك
  ٥ ٦٩٣  الءقروض وسلف للعم

  ٢٧٠  استثمارات في أوراق مالية
  ---------  
  ٦ ٣٧٦  
  =========  

  
  مصروفات الفوائد  ٢/ج

  ٢٠٠٨  
  يال عمانيرألف   
    

  ٥٢٥  ودائع من بنوك
  ٤ ٤٢٩  ودائع من العمالء

  ---------  
  ٤ ٩٥٤  
  =========  

  
  إيرادات التشغيل األخرى  ٣/ج

  ٢٠٠٨  
  يال عمانيرألف   
    

  ٤٢   من التعامالت بعمالت أجنبيةأرباحصافي 
  ١ ١٩١  وعموالتأتعاب 

  -  أرباح من استثمارات مالية من خالل حقوق الملكية
  ١٣  أرباح من استثمارات مالية مفرج عنها من خالل قائمة الدخل

  ---------  
  ١ ٢٤٦  
  =========  

  
  مصروفات التشغيل األخرى  ٤/ج

  ٢٠٠٨  
  يال عمانيرألف   
    
  ١٩١  اإلقامة واإليجاراتليف تكا

  ٧٢١  مصروفات تشغيل وإدارة
  ٢٤  أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة

  ---------  
  ٩٣٦  
  =========  



 )غير مدققة                                (بنك صحار ش م ع ع  

  ٢٩ من ٢٥

   على القوائم الماليةإيضاحات

 ٢٠٠٨ مارس ٣١كما في 

 ضريبة الدخل  ٥/ج

خل الخاضع الد ألف ريال عماني من ٣٠ما يزيد عن على % ١٢يخضع البنك لضريبة الدخل بمعدل 
  . بسبب الخسائر التي تكبدها خالل الفترة البنك عليللضريبة يوجد إلتزام ال . للضريبة

   لسهمخسارة األساسية لال  ٦/ج

 على المتوسط المرجح لعدد األسهم فترةالخسارة  صافي ةلسهم بقسملية اساألسالخسارة  يتم إحتساب
  . فترةالقائمة خالل ال

  
  ٢٠٠٨  
  يال عمانيرألف   
    

  )٩٤٣(  خسارة الفترة
 --------- 

  ١٠٠ ٠٠٠  )باأللف  ( المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة
 --------- 

  )٩ر٤٣(  )بالبيسة( الفترة عنخسارة السهم 
  =========  

  )٣٧ر٨٢(  )بالبيسة (عن الفترة علي أساس سنويخسارة السهم 
  =========  

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

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 )غير مدققة                                (بنك صحار ش م ع ع  

  ٢٩ من ٢٦

   على القوائم الماليةإيضاحات

  ٢٠٠٨ مارس ٣١كما في 

   الماليةإدارة المخاطر  د
  التعرض لمخاطر السيولة  ١/د

ح استحقاق التزامات البنك في تاريخ التقرير استناداً إلى ترتيبات الدفع يلخص الجدول أدناه ملم
تم تحديد االستحقاقات التعاقدية لألصول وااللتزامات على أساس الفترة المتبقية في تاريخ . التعاقدية

كما هو الميزانية العمومية إلي تاريخ االستحقاق التعاقدي وهي ال تأخذ في االعتبار االستحقاقات الفعلية 
  :مشار إليها في تاريخ الودائع المحتفظ بها لدى البنك وتوفر األموال السائلة

  ة المتبقية  لاللتزامات الماليةاالستحقاقات التعاقدي 

  ٢٠٠٨ مارس ٣١كما في 

  القيمة   
  الدفترية

  إجمالي التدفق 
  ياالسمي الخارج

 ١٢ إلي ٣من خالل ثالثة أشهر
  شهراً

أكثر من سنة 
  واحدة

 ع.رألف  ع.رألف  ع.رألف  ع.رألف  ع.رف أل  
           التزامات غير مشتقة
  ١٢ ٠٣٥  ١٣ ٧٣٣  ١١ ٤٠٤  ٣٧ ١٧٢  ٣٦ ٠٥٠ مستحقات لبنوك
  ١٠١ ٤٩٣  ٩٣٢  ١ ٥٨٦  ١٠٤ ٠١١  ٩٢ ١٠٠ شهادات ودائع
  ٦٦ ٨٧٢  ١٠٧ ٦٦٤  ١٥٨ ٥٦٩  ٣٣٣ ١٠٥  ٣١٨ ٠٩٤  ودائع عمالء

  -  -  ١٧ ٩٦٤  ١٧ ٩٦٤  ١٧ ٩٦٤  التزامات أخرى
  ---------  ---------  ---------  ---------  ---------  

  ١٨٠ ٤٠٠  ١٢٢ ٣٢٩  ١٨٩ ٥٢٣  ٤٩٢ ٢٥٢  ٤٦٤ ٢٠٨  مجموع
  ========== ========== ======== ========= ========= 

  

  ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١كما في 
  القيمة   

  الدفترية
  إجمالي التدفق 
  االسمي الخارجي

خالل ثالثة 
  أشهر

 ١٢ إلي ٣من 
  شهراً

ثر من سنة أك
  واحدة

 ع.رألف  ع.رألف  ع.رألف  ع.رألف  ع.رألف   
           التزامات غير مشتقة
  ١ ٥٦٧  ١٩ ٥٤٨  ٨ ٣٥٤  ٢٩ ٤٦٩  ٢٨ ٦١٤ مستحقات لبنوك
  ٩٧ ٨٨١  ٤ ٤٠٨  ٥٧٩  ١٠٢ ٨٦٨  ٩١ ١٠٠ شهادات ودائع
  ٣١ ٩٢٣  ١٠٨ ٠٩١  ١١١ ٨٦٩  ٢٥١ ٨٨٣  ٢٤٢ ٨٢٢  ودائع عمالء

  -  -  ٨ ٥٣٢  ٨ ٥٣٢  ٨ ٥٣٢  التزامات أخرى
  ---------  ---------  ---------  ---------  ---------  

  ١٣١ ٣٧١  ١٣٢ ٠٤٧  ١٢٩ ٣٣٤  ٣٩٢ ٧٥٢  ٣٧١ ٠٦٨  مجموع
  ========== ========== ======== ========= ========= 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 )غير مدققة                                (بنك صحار ش م ع ع  

  ٢٩ من ٢٧

   على القوائم الماليةإيضاحات

  ٢٠٠٨ مارس ٣١كما في 

   المحافظ غير المتاجرة  -التعرض لمخاطر معدالت الفائدة   ٢/د

على ٢٠٠٨ مارس ٣١استناداً إلى ترتيبات إعادة تسعير تعاقدية في حساسية سعر الفائدة مركز كان 
  : النحو التالي

عند الطلب   
 أشهر ٣خالل 

إلى  ٣من 
   شهر ١٢

ما يزيد عن 
  سنة واحدة

غير معرض لمخاطر 
  أسعار الفائدة

  
  المجموع 

 ع.رألف  ع.رف أل ع.رألف  ع.رألف  ع.رألف   
  ٥٤ ٥٦٠  ٥٤ ٥٦٠  -  -  - نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

  ٥٣ ٧٢٠  -  -  ١١ ٥٥٢   ٤٢ ١٦٨  مستحقات من بنوك وودائع أخرى بسوق النقد
  ٣٨٨ ٣٥٨  84  221 214  389 28  664 145 قروض وسلف 
  ٥ ٠٠٠  -  -  ٥ ٠٠٠  - استثمارات 

  ١١ ٩٧٣  ١١ ٩٧٣  -  -  - معدات وتركيبات
  ٤ ٦٣٠  ٤ ٦٣٠  -  -  -  أصول أخرى

  -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  
  ٥١٨ ٢٤١  ٧١ 247  221 214  941 44  832 187  األصول مجموع 

  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  
  ٣٦ ٠٥٠  -  -  ٢٤ ٩٥٠  ١١ ١٠٠ مستحقات لبنوك وودائع أخرى من سوق النقد

  ٩٢ ١٠٠  -  ٩٢ ١٠٠  -  -  شهادات ودائع
  ٣١٨ ٠٩٤  ٩٨ ٠٩٠  646 44  405 116  ٥٨ ٩٥3 ودائع العمالء
  ١٧ ٩٦٤  ١٧ ٩٦٤  -  -  - التزامات أخرى

  702 5  702 5  -  -  - مخصص انخفاض القيمة على أساس المحفظة
  331 48  331 48  -  -  - حقوق الملكية

  -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  
  ٥١٨ ٢٤١  ١٧٠ ٠٨٧  746 136  355 141  ٧٠ ٠٥3  الملكيةااللتزامات وحقوق مجموع 

 -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  
  -  )٩٨ 840(  475 77  (414 96)  779 117   حساسية سعر الفائدةفجوة
  -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  

  -  -  ٩٨ 840  365 21  779 117  حساسية سعر الفائدةالفجوة التراكمية ل
 =========== =========== =========== =========== =========== 

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 )غير مدققة                                (بنك صحار ش م ع ع  

  ٢٩ من ٢٨

   على القوائم الماليةإيضاحات

  ٢٠٠٨ مارس ٣١كما في 

  )تابع( المتاجرة   المحافظ غير-التعرض لمخاطر معدالت الفائدة   ٢/د

  ٢٠٠٧      كما في ديسمبر 

عند الطلب   
 أشهر ٣خالل 

إلى  ٣من 
   شهر ١٢

ما يزيد عن 
  سنة واحدة

غير معرض 
لمخاطر أسعار الفائدة 
  

  المجموع 
 ع.رألف  ع.رألف  ع.رألف  ع.رألف  ع.رألف   
            

  ٢٠ ٤٢٧  ٢٠ ٤٢٧  -  -  - نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي
  ٣٦ ٩١٤  -  -  -  ٣٦ ٩١٤  ن بنوك وودائع أخرى بسوق النقدمستحقات م

  ٣٠٣ ٣٣٩  -  -  ١٤٠ ٠٤٨  ١٦٣ ٢٩١ قروض وسلف 
  ٥٥ ٠٠٠  -  -  ٥ ٠٠٠  ٥٠ ٠٠٠ استثمارات 

  ٤ ٦٣٧  ٤ ٦٣٧  -  -  - معدات وتركيبات
  ٤ ٤٢٨  ٤ ٤٢٨  -  -  -  أصول أخرى

  -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  
  ٤٢٤ ٧٤٥  ٢٩ ٤٩٢  -  ١٤٥ ٠٤٨  ٢٥٠ ٢٠٥  األصول ع مجمو
  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  

  ٢٨ ٦١٤  -  ١ ٥٠٠  ١٨ ٨٠٠  ٨ ٣١٤ مستحقات لبنوك وودائع أخرى من سوق النقد
  ٩١ ١٠٠  -  ٩١ ١٠٠  -  -  شهادات ودائع
  ٢٤٢ ٨٢٢  ٦٠ ٠٥١  ٣٠ ٢٧٢  ١١٤ ٠٥٥  ٣٨ ٤٤٤ ودائع العمالء
  ٨ ٥٣٢  ٨ ٥٣٢  -  -  - التزامات أخرى

  ٤ ٤٠٣  ٤ ٤٠٣  -  -  - مخصص انخفاض القيمة على أساس المحفظة
  ٤٩ ٢٧٤  ٤٩ ٢٧٤  -  -  - حقوق الملكية

  -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  
  ٤٢٤ ٧٤٥  ١٢٢ ٢٦٠  ١٢٢ ٨٧٢  ١٣٢ ٨٥٥  ٤٦ ٧٥٨  الملكيةااللتزامات وحقوق مجموع 

 -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  
  -  )٩٢ ٧٦٨(  )١٢٢ ٨٧٢(  ١٢ ١٩٣  ٢٠٣ ٤٤٧   حساسية سعر الفائدةفجوة
  -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  

  -  -  ٩٢ ٧٦٨  ٢١٥ ٦٤٠  ٢٠٣ ٤٤٧  حساسية سعر الفائدةالفجوة التراكمية ل
 =========== =========== =========== =========== =========== 

  

  العملةمخاطر التعرض ل  3/د

مخاطر العمالت هي المخاطر التي تنشأ من تقلب قيمة األداة المالية بسبب التغيرات في معدالت صرف 
و يومي ويتم يتم رصد المراكز على نح. قام البنك بوضع حدود للمراكز حسب العملة. العمالت األجنبية

لدى البنك . استخدام إستراتيجيات تغطية لضمان المحافظة على المراكز في إطار الحدود الموضوعة
  : صافي التعرض التالي للمخاطر بالعمالت األجنبية

  ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١  ٢٠٠٨ مارس ٣١  
  صافي األصول  التزامات  أصول  صافي األصول  التزامات  أصول  
 ع.رألف  ع.رألف  ع.رألف  ع.رألف  ع.رألف  ع.رألف   
              

  )١ ٣٤٥(  ٧٥ ٩١٩  ٧٤ ٥٧٤  ٣٧  ١١٠ ٩٩٧  ١١١ ٠٣٤ دوالر أمريكي
  ٧ ٠١١  -  ٧ ٠١١  ١٨ ٢٥٣  ٠  ١٨ ٢٥٣  ريال سعودي

  ٩٣  ٤٠٠  ٤٩٣  ١٠  ٣٧٨  ٣٨٨  يورو
  ٦ ٤٩٩  ٥٠  ٦ ٥٤٩  ٢٠  ٤٥  ٦٥ درهم إماراتي
  ٤  ٢ ٤١٧  ٢ ٤٢١  ٥  ٢ ٦٨٧  ٢ ٦٩٢ ين ياباني

  ١٨  ١٠  ٢٨  )٦١(  ١٤٤  ٨٣ جنيه استرليني
  ٧  -  ٧  ٧  -  ٧  روبية هندية

  ٧٣  -  ٧٣  ١٥٩  -  ١٥٩  أخري
              

  



 )غير مدققة                                (بنك صحار ش م ع ع  

  ٢٩ من ٢٩

   على القوائم الماليةإيضاحات

  ٢٠٠٨ مارس ٣١كما في 
 )تابع( العملةمخاطر التعرض ل  3/د

يقوم البنك بأخذ التعرض للمخاطر آلثار التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية السائدة علي 
يقوم المجلس بوضع الحدود لمستوى التعرض للمخاطر حسب العملة . دفقاتها النقديةمركزه المالي وت

  .وإلجمالي المراكز الليلية واليومية التي يتم رصدها على نحو يومي
  
  إدارة رأس المال  ٤/د

 تم حساب معدل رأس المال المخاطر طبقاً إلرشادات البنك عن المعيار الدولي وكفاية رأس المال كما 
 :يلي 
  ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١  ٢٠٠٨ مارس  ٣١  
  يال عمانيرألف   يال عمانيرألف   

      ١الفئة رأس المال 
  ٥٠ ٠٠٠  ٥٠ ٠٠٠  أسهم عادية

  ١ ٧٦٠  ١ ٧٦٠  احتياطي قانوني
  )٢ ٤٨٦(  )٣ ٤٢٩(  خسائر متراكمة

  ---------  ---------  
  ٤٩ ٢٧٤  ٤٨ ٣٣١  المجموع

  ---------  ---------  
      ٢الفئة رأس المال 

  ٤ ٤٠٣  ٥ ١٥٩  مخصص انخفاض في القيمة على أساس المحفظة
  ---------  ---------  

  ٤ ٤٠٣  ٥ ١٥٩  المجموع
  ---------  ---------  

  ٥٣ ٦٧٧  ٥٣ ٤٩٠  النظاميمجموع رأس المال 
  ---------  ---------  
      المرجحة خاطر  يالمصولاأل

  ٣٥٧ ٤٠٨  ٣٨١ ٣٣٨  العمليات المصرفية لإلفراد والشركات ومخاطر السوق
  ١٥ ٦٣٠  ٣١ ٣٦٨  مخاطر التشغيل

  ---------  ---------  
  ٣٧٣ ٠٣٨  ٤١٢ ٧٠٦  مخاطر المرجحة بالصولاألمجموع 

  ---------  ---------  
  معدل كفاية رأس المال

مئويـة مـن    أس المال النظامي معبر عنه كنسبة       مجموع ر 
  المخاطر بإجمالي األصول المرجحة

١٤,٣٩  %١٢,٩٦%  

 معبر عنه كنسبة مئوية من إجمالي       ١ رأسمال الفئة    مجموع
  بالمخاطراألصول المرجحة 

١٣,٢١  %١١,٧١%  

  

  .المطبقة بالبنك المركزي العماني ٢يتم احتساب معدل كفاية رأس المال وفقاً لمعايير معاهدة بازل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


