
  
 

 ٤ �� ����١  
  

�� ا
دارة ������  

  

  ، ا����ه��ن ا��ام
  

� ورح�� ا� و��آ���،،،  ا��"م ! �
  

ی��() أن أ!�ض ا�-%�01 ا�%) ح//.� �-, ���ر &) ا���+ ا�*�() �� !� ���$� ا��$'�&�� و� �%$�ة          
  .م٢٠٠٧ س7%�7� ٣٠ا������ ا��-%.�� &) 

  

&) ا���$+ ا?ول �$� !� ���$� ا��-%.�$�      أ�D ری�ل !��()   ��٤٥٥  ا�%A@� �� � 7-,   ا?ر��ح  ار��=>  
 � ��ن ری�ل !��() &) ا���+ ا�*�() �� !� ���� ا��-%.�� &$)         ١ر١٢٨ م إ�E    ٢٠٠٧ ی�(��   ٣٠&)  
� ا?($$�HA  .    م٢٠٠٧ س7�%7$$� ٣٠$$Iی$$�دة &$$) حKا� E$$إ� ( �@A$$%ا� L��$$ا ا�%�$$�� &$$) ا�M$$ى هK$$=ی

$$I%ری�ـا�� P$$�ا�7-$$  ، ح �$$% ٣ر�١٥/H$$�ع ا�S$$�ص إ�$$E   �ن اـ�دة ح$$'%� &$$) إ1%�$$  ـ, �$$� زی$$ ـ��
$$� �$$� زی$$�دة ح$$'%�  آ�$$، )  م٢٠٠٧&$$) ی�(�$$�  %  ٢ر٢(�� �   E$$ص إ��$$Sع ا��$$H/ودا1$$+ ا� �$$� 

� ا����]� اXZ�اY�� �X ،م      .)  م ٢٠٠٧&) ی�(��   % ٢ر٥% (٤ر٥٣Iی�دة &) حKا� \M.� �I�%و(
� �7 ^ وX[ر\   ا�7-,  'Sن ری�ل !��() &) ا�٢ر�٧١٨��&)  �  ��م ٢٠٠٧�  س7%��٣٠7%�ة ا��-%.

 � ��ن ری�ل !��() &) &%�ة ا�*"ث$�  ١ر�٧٠٤/�ر(� ��7 ^ آ�S'` _�� ��[د �1��S� ا1Z%��ن      
��Sرة ار��=> (�7�� ا�  و(%��I � =�ا�c ا��Mآ�رة أ!"\ ،  . م   ٢٠٠٧ ی�(��   ٣٠أش.� ا��-%.�� &)    

��� ا��-%.��  � ��ن ری�ل !��() &) &%�ة ا�*"ث� أش.� ا?و�E �� !� �        ٢ر�١٨٠ 7-, ��    '�&��  ا�
س$7%�7�   ری$�ل !�$�() ��%$�ة ا�$�%� أش$.� ا��-%.�$� &$)              � �$�ن  ٢ر٥٢٦م إ�E   ٢٠٠٧ ی�(��   ٣٠&)  

  .م ٢٠٠٧
  

 � �$�ن  ١٦٤ �%$'c إ�$E   % ٦٤ ���]$� ا�7-$, � /$�وض وا�$� ���ت (�$�ا �-$��7               �$�&)  وX[ ش$.[  
 ودا1$+ ��-�$� ح//$>    ،  م٢٠٠٧ ی�(�$�    ٣٠&$)    � ��ن ری�ل !�$�()      ١٠٠ری�ل !��() �/�ر(� ��7 ^     
م ٢٠٠٧ س$7%�7�    ٣٠&$)    ری$�ل !�$�()      � �$�ن  �٢٠٩%'c إ�$E     % ٧٩ا��1��K  (��ا � @> (��%7      

، ح/$h إج�$��)    و(%��M$� �$I,  .   م ٢٠٠٧ی�(�$�   ٣٠ &$)   � �$�ن  ری$�ل !�$�()      �١١٧/�ر(� ��7 ^   
 ری$�ل   � �$�ن ٤ر٠٨٥ إ�$E   م ٢٠٠٧ ی�(�$�  ٣٠ &)  ری�ل !��()  � ��ن   ١ر٦٥٣ا�[خc زی�دة ��    

   %.�M� "I��١٤٧, (��ا � ���j � @> (�7%�  ٢٠٠٧ س7�%7� ٣٠&) !��() 
   

�� �  و�%س.��� ا����ل إ�E �� �-, ���ر ی�&� �1��K-� " ا����K"ح��ب %� � �Aـ-ـ� �� �!�
آ�$$� ی/$$[م ��($$��0   .  ا��H ��$$� ��$$�%-[ات ��ح�$$[ اس��س$$� �7-$$) �$$� خ$$"ل  ا�S$$[��ت وا��-%I$$�ت  

"K�ا��� "      Kر �$� ا��]$X E'Xا ��ا          � %�&M$ح ه�$I) E$ي أدى إ�M$، ا?�$� ا� ��&$) ا�%$�& ��ای$� � $�ا_7
    E ! � 7/-�       ا�7�(��0 و��ة ج[ا �� �[ش��'X ق واس+ خ"ل &%�ة�H).        ($& ش$�ع ا�7-$, ج�ه$[ا ]$Xو

  .  ���pqل " ا����K" ��&�� ح��ب!� p�یh  !�دة اZدخ�ر !-[ ا?��pل &) س� �7�ة_�س 
  

[��ت ا�%= $$�� rخ$$Mا  &$$) ا��$$��7ن ح�ج$$� ا�$$7"د إ�$$E أ&$$�اد  �S$$" ا����$$X"K$$�م ا�7-$$, �%[ش$$�� ��(0��$$ 
�%[ر��� وس=�� �-� �%�/���p hح$�ت ا�H 7$� ا�=�$�(��� �$� أج$c ا��$'�ل ! $E �$�%�ى �= ��$)                     

و�� أه� وأ��ز ��Kات ��(��0 خ[��ت ا�%= �� ه�� أس$=�ر  .  أ! E س�اء داخc ا�� H-� أو خ�رج.�     



  
 

 ٤ �� ����٢  
  

وYZ$��ء  .  ! $E �7 $^ ا�/$�ض خ$"ل &%$�ة ا�[راس$�           &/u �$� ا���1$[ة      %) ٥٠(&�ا�t�S� ]1 ود&+    
ا�/��$$� ا��/�/$$� � 7�($$��0 ، أ�$$�م ا�7-$$, إ���X�$$� ش$$�اآ� �$$+ إس%$$�Aری�� �$$� أج$$c �$$�&�� خ$$[��ت           
� ا�S��رات ا��%=[دة ا��%�ح$� �.$� � �$'�ل ! $E ا�%= $�� ا�=$��) &$)           ��/� �� �7 Hا� �إس%�Aری� ��

�  .أي ��ن &) ا�=��
  

ا��I%�+ ا�=��() � �� ا��"1� ، س�/�م ا�X ,-7�ی�7 �%[ش$�� �-X 0%$$�وض              و��A�� �+ ح�ج� أ&�اد     
إس�(�� �-�س�7 و�'��� خ'�'� �% 7�� ا��%H �7ت ا��1��K � ���S ا�$�ا_7�� &$) ا�$%"ك �-$�زل        

�     .خ��� �.
  

ث� �7$+ ذ�$, إ&%%$�ح    ، �� هM\ ا��-� أ_�yH ش.� �xی� ���ر &) � ا�*�() � �Xم ا�w� ,-7&%%�ح &�!   
آ�$� ا&%$%L ا�7-$, �$}خ�ا &$�!��      .   م٢٠٠٧ع أخ$� &$) وxی$� ($Kوى  وذ�$, &$) ش$.� س7�%7$�                  &�

ف و��ج$[ �$[ى ا�7-$, أج.$Kة �$�       .  إ�Y&��� &) آH-� �� c/� ا�/�م  ا�%�Iری� و&) وxی� ا���|          
r���          ($&ري و�$I%ا��) ا� �/H-� �� c$"ت   خ��� �� &) آ��  ��ق س$���$% �    c$�ی7$� و&$) ا��M=��� 

,�M$$وآ �$$���-Iا��$$�وع ا�=�� $$� ���7-$$,  ا� +$$��I�  .ة  وا�7-$$, ش$$�یK$$.ن ?ج�$$�! �, أی$$�t &$$) ش7$$
��!� ا�$ و! $E �$[ار   و�[ون ای$� رس$�م       ا?�� ا�Mي ی�ّ� ز���1 ا�7-, �� اZس%��دة         �ف ا~�� ا�'�

c ج$Kءا �$�    ا�%)  �-%A�ة &) ج��+ أرج�ء ا�� H-� و     ا~�)  ف   ج.�زا � '�  ��٤٨٠ أآ*� ��    A�
  .   ن ا� S�I) ?ج.Kة ا�'�ف ا~�)ش7� دول �y I ا�%=�و

  
��S�wذ ا�=[ی$[ �$�   إی��(� �� �-, ���ر ��ه��� خ[�� ز��1-� ����1 !���� وأcX آ �� ، &/[ �Xم ا�7-,      

 -1��K� �&�%ا�%) س ��ج���- !�� X�ی| ا��.��� وا���� &$)  �ا��HSات �%7H�h اZس%S[ام ا�Mآ) � %
%�و(��%�.�"ت �=[ إس%�[اث ا�S[��ت ا    ا�إس%S[ام  �Zا ��"ت ا��/[�$�    ، ��'�&�ا�%$�. c�%A%وس

� �� �K$$��1 ا�S$$[��ت ا��$$'�&�� !7$$� اZ(%�($$> و!7$$� ا��سc1�$$ ا�-$$'�� ا�/$$'��ة إ�$$E ج�($$| �$$�&   
  . �ف ا~��&�� ا�YZ&�� �� خ"ل أج.Kة ا�'�ا�S[��ت ا��'�

  
� �$�    �$��) ح  �[ى ا�7-, إدراك ��م ���ج� ا��}س$��ت ا�$'@��ة وا��%�س$�H إ�$E ا�$[!� ا�               �%$� E$%

�$� ه$Mا ا��-h$ H ی=%7$� �-$,      و،   روا&[ اXZ%$'�د ا�=�$�()  أح[��!%�7ره� &) �-��� ا�7"د   ا����ه��  
    �H$ة وا��%�س��ع ا��}س$��ت ا�$$'@�$$HX ر��$�Mأ!���$�    ا�-ـ�$$ـ E$$ ! ری$$� �$'�ل�I%ا�� � �ووس$$ 

 ح�P &) ا�� H-�ا��7%[�1 � ���ه�� &) ��/�h أه[اف ا�%-�ی+ اXZ%'�دي �� خ"ل د!� ا���Aری+      
� ا�=[ی[ �� ا��}س��ت ا�$'@��ة و  !]� ��Yم ا�7-, خ"ل ا?ش.� ا��%� ا����X �H$ا��%�س   E%$ش ($& 

H/ت                  �تـ�!ـا���]$Sح� وا���$� وا�$��ج���-، �*$c ا�$'-�!� وا�=/$�رات وا��/$�وxت وا�$'�� وا�%
�"ت �%�س$$�H و�pی $$� ا��$$[ى و�$$�.��Iری$$�  �وی/$$[م ا�X ,$$-7�وY$$.  و�HX!$$�ت أخ$$�ى ذات �$$ �

 �� �@A$$� رؤوس أ�$$�ال  �$$.HHخ ($$& ���YZ$$�&� إ�$$E �/$$[ی� خ$$[��ت إس%$$�Aری� �1��K-$$� و�$$��![�.
��q!��ل .� ���Sری� ا��I%ا�   .  

  
ا�$A�آ�ت  �X"! �$��Xw$�ت �$+     ا�*$�() ��X> وح[ة ا?!��ل ا��$'�&�� � $A�آ�ت خ$"ل &%$�ة ا���$+         

-> أی�t �� ��س�+ �X![ة ا�%=���HX +� c!�       و.  ا���%�زة  ��    �$����$[أت  و.  وش$�7 ح���$�   ت ح
� A�آ�ت (p�A.�  أی�t &) &�!) ا�7-, ا�I[ی[ی� &) آc ��         ا���!��  وح[ات ا?!��ل ا��'�&��    



  
 

 ٤ �� ����٣  
  

، آ�� أن خ�H ا�%�س+ &) ش7�  ا���وع �c�A أی�t إ(�Aء وح[ات ���ث $� س$%/�م                  ���ر و(Kوى 
  .  �*c � , ا���وع ا�I[ی[ة�@A�K�� cاو�� أ!���.� &�ر �[ء 

  
م ���7$�ع �= ��$�ت وإرش$�دات ا�I.$�ت ا����X�$� &��$�             ٢٠٠٧%Kم ا�M-� ,-7 �$[ء ($�p�A &$) إ��ی$c            ی 

، و�7H�h أس���| ا�%�ج� ا��=��ري ا���ح$[   ) ��٢زل  (ی�Y `Sا�u و�%H �7ت آ��ی� رأس ا���ل       
                �&�$YZ�� ، ا�$��ق �p�$S� وإدارة �� �@A$%ا� �p�S� � (1%��ن و��ج� ا��}ش� ا?س�سZا �p�S��

 Eإ� �p�S| إدارة ا���أس�� ct&ا?خ�ى أ ��7/� !���Hا��.   
  

و(%��I � %�س+ &) ا����]� اXZ�اY�� � 7-, وY�ورة ا�%/�[ ��%H �7ت ا�%��یc وا������ ، أ�[ر 
 س$$7%�7� ٣٠ا��-%.$$) &$$)  � �$$�ن ری$$�ل !�$$�() &$$) ا���$$+ ا��$$��)  ٢٠ا�7-$$, ش$$.�دات إی$$[اع �/��$$� 

 ��ا&/� ا�7-, ا���آKي ا�=�$�() �Z$[ار ش$.�دات إی$[اع     ، ! �� ��ن ا�X ,-7[ ح'E ! c م   ٢٠٠٧
  . � ��ن ری�ل !��()��١٠٠[ود 

  
،  و&) هMا ا�S'�ص.  �%�&�� ���� �-�س�7 و�"�H%� ��1ی� ا����j�� و�[ری7.� �.-��       ی %Kم ا�7-,   

�ت [ث ا�%/-�ح ��آK ا�%[ری| ا��Sص �� وا�Mي س�%� �Kوی[\ ��  م ا�7-, �-.�ی� هMا ا�=�م ��A)wء     س�/�
      Pر ا��$$�%�� و��$$[ی�$$H%ا� �$$� �=� E$$ *ا�� � �وذ�$$, إی��($$� �-$$� �$$�ن ا�%$$[ری| ه$$� ا��س$$ h$$&وا���ا

ج.$� ا�=�$c    "و��ا�c دا1�ة ا��$�ارد ا�A$7�ی� ج.�ده$� �c$=I ا�7-$,             .  ا��=�&� ا��.-�� وا��.�رات  
 � tا���  ."  

  
دة �$Ht�دة خ$"ل   وX[ ش.[ت ودا1+ ا�/�Hع ا��Sص &) ا�7-�ك ا�%�Iری� ا�=�� � &$) ا�$� H-� زی$�           

 % ٣٢ر١ح//> هM\ ا��دا1+ زی�دة �-$��7   م٢٠٠٧ &�) ا��%�ة �� ی-�ی� ح%E ی����  .  م٢٠٠٧!�م  
 &$$) % ٢٥ر٢، ��-�$� زادت X��$� إج�$$��) ا1Z%�$�ن �-$��7      م�٢٠٠٦/�ر($� �$-�y ا��%$�ة �$$� !$�م     

� &$) ا?($�HA   زی$�دة �Xی$  ) ح�| ا?س$=�ر ا��Iری$�     (ا��� )وX[ أj.� إج���) ا�-��y�)  .     0 ا��%�ة 
&$) ح$$�� j $$> ا�$����� ا�-/[ی$$� &$$)    ، _�$� ا�-�H�$$� و&$) �HX!$$�ت ا�Kرا!$$� وا?س$��ك وا�S$$[��ت   

   (p�$$�%حZ7$$�ت ا H%�� ی�$$�ءZا�7-$$�ك �$$� ا <$$-ا�$��ق &$$) وX +$$Y$$�ي �wس$$%��ار ح%$$E �=$[ أن ��
  .ا�=��()�� c7X ا�7-, ا���آKي ا�YZ&) ا���[د ا�-/[ي 

  
  E=ء   �-, �$��ر   ی�K$ج c$[�� ا]$وذ�$, �$� خ$"ل         اج�ه (-p�$د ا��'$%XZأ �$� �-]��$� اK$I%ی x 

ا�=�E ! c أس�س ا?ه[اف وا�@�ی�ت ا�%) رس�.� وآ�M, �� خ"ل ا��$�Aرآ� �$+ ا�7-$�ك ا?خ$�ى        
   ($$& �و��/�/$$� �.$$M\ ا�@�ی$$� .   �=Kی$K و�-��$$� اXZ%$$'�د ا�$�p-)  &$) ا?�HA$$) ا��$$'�&�� ا�%$( �$$��ه

��-p/�م ا�7-,     ا���ج$�اءات             ا��}ش�ات��%��=�  ، سZ$� ا�ه�� E$ ! ف�$Xدی� � %=$�ف وا���'$%XZا 
  .ا��H ��� � ���ظ ! E ا�/�ة ا�[ا&=� � -�Aط ا�%�Iري

  
، ش.[ت ا�7-�ك &$) أ��ی$� ا�$���A�� وأورو�$� و��ی�H(�$� و�-H/$�          ا?ش.� ا�*"ث� ا���Y��    وخ"ل  

 &$) ا��xی$�ت   ي �/$�وض ا�$�ه� ا�=/$�ر   ���-$��7   !$[م ا�$�[اد     rس�� وا����u ا�.�دي أث�ر و�[ا!��ت      
�$$�ا?ش$$.� ا?خ�$$�ة �$$� !$$�م ���ه�)$$�ت  X$$[ �$$[أت &$$( ا�%$$'�ف �وآ�($$> أز�$$� .  ا��%�$$[ة ا?��ی

 س%$��� !-.$�  ور_� هM\ ا�I�Zه�ت ا�=����$� و�$�   .  م و K� xال �[ا!���� ��%��ة ح%E ا~ن  ٢٠٠٦



  
 

 ٤ �� ����٤  
  

 �$�ن ا�7-$, س$�/�م      ، ! �$�   �� أث�ر س 7�� إxّ أن ا?و�Yع ا�-/[ی$� وا�����$� &$) ا�$� �X <$ j �-Hی$�                 
��%�� cA� رات�H%ا� \M�7 هXا���  .  

  
�ت ، ی�--� ا�/�ل �c ث/� وإر���ح ��ن ا�S[��ت وا��-%I و�+ (.�ی� ا���+ ا�*�() �� !� ��ت ا�7-,      

    (��$$IیZا�/7$$�ل ا <$$Xx ح.$$� �-$$, �$$��ر�p ($$%ا� ��ي �$$� ش$$�(�  &$$) ا�$$��ق ا��$$'�&M$$ا?�$$� ا�
    $�Kا� E ! K�ن إس%��ار ا�7-, &) ا�%�آ� xت         أو�$I%-ت وا����]$S$� �$� ا��ی�%$�ج إ� �$� c$آ E$ !و 

   إن ه$$Mا ا�-�$$� وا?داء �$$� آ�($$� ��%�//$$� �$$� x ا�I.$$�د ا��$$t-��      . وا��%7$$�ةا����$$Kة ا��$$'�&�� 
�M$$7.� آ�&$$� �$$��j) ا�7-$$, وا�$$Mی� ی$$�%�/�ن �I$$[ارة آ �$$� ش$$� و�/$$[ی� ! $$E      یوا��S $$'� ا�%$$)  

�ا���}و���ت ا��-��p إخ"�.� و���(�.� &) أداء ا��اج�7ت و.�.    
  

� وا�=�&$�ن       ، أ �-, ���ر وج��+ ���j��     �y I إدارة   و�wس�  ،   و&) ا�S%�م A$ی�ت ا�r cر&+ أج�
   �وا�%/$$[ی� إ�$$E ا��/$$�م ا�$$���) ���x($$� ح$$t�ة �$$�ح| ا�I"�$$� ا�$$� �Hن X$$���س �$$� س$$=�] ا��=[$$

 E$$ ! \�$$!ا� ور �$$[%ح�� ��ر!�ی%$$� ا�$$��� Zا�-�$$� وا �$$� ]$$یKا�� h$$�/� وا�$$�=�دة �-H �$$ � زده$$�ر
 (X�ا�=��() ا��&)وا� |=A � ��وا��&�ه  .  

  
� ورح�� ا� و��آ���   ،،،وا��"م ! �

  
  
  
  
  

   �� ح��د ا��=��يه"ل
 ر1�y I� y اZدارة



        

  

  بنك صحار ش م ع ع

  

  

  

  المالية غير المدققةائم وقال

  ٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠للفترة المنتهية في 

  
    

  

  

  
  المكتب المسجل والمقر الرئيسي لألعمال

  بناية بنك صحار
  ٤٤ب .ص

   ، حي الميناء١١٤الرمز البريدي 
  سلطنة عمان



  بنك صحار ش م ع ع   
________________________________________________________________________________________________________________ 

٢  

  الميزانية العمومية غير المدققة

  ٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠في كما 
    ٢٠٠٧  
  ريال عمانيألف   إيضاح  

      األصول 
  ٣ ٧٥٣  ١ب   النقد واألرصدة  لدى البنوك المركزية

  ٤٧ ٤١٨  ٢ب   البنوك وودائع أخرى بأسواق المالمستحقات من 
  ١٦٣ ٨٣٩  ٣ب   )بالصافي (سلفالقروض وال

  ٥٧ ٤٤٨  ٤ب   لمتاجرةأغراض ا محتفظ بها لغيراستثمارات 
  ٣ ٤٤٣  ٥ب   المعدات والتركيبات
  -  ٧ ج  أصل ضريبة مؤجلة

  ١ ٩٥٦  ٦ب   أخرىأصول 
    --------  
    ٢٧٧ ٨٥٧  
    ========  

      االلتزامات
  ١٤ ٨٠٠  ٧ب    بأسواق المال وودائع أخرى لبنوكمستحقات

  ٢٠ ٠٠٠  ٨ب   شهادات إيداع
  ١٨٨ ٦٣٩  ٩ب   ودائع العمالء

  ٥ ١٨٦  ١٠ب   التزامات أخرى 
  -  ٧ج   ائبضر
    --------  
    ٢٢٨ ٦٢٥  
    --------  

      حقوق المساهمين 
  ٥٠ ٠٠٠  ١١ب   رأس المال 
  ١ ٧٥٨  ١٢ب    القانونياالحتياطي

  )٢ ٥٢٦(     مرحلة أرباح
    --------  
    ٤٩ ٢٣٢  
    --------  
    ٢٧٧ ٨٥٧  
    ========  
  ٢١ ٠٠٧  ١٣ب   االحتمالية اللتزاماتا
      

    ١٣ب   االرتباطات
  ٢٦ ٧٢٠    مبيعات آجلة
  ٢٦ ٦٥٣    جلةمشتريات آ

  ١ ٩٠٣    ارتباطات رأسمالية
  ٦٣ ٨٢٣    ارتباطات متعلقة باالئتمان

      
    ١د   معلومات األطراف ذات العالقة

  ١ ٥٦١    مستحقات من أطراف ذات عالقة
  ٢١ ٠٩٧    مستحقات ألطراف ذات عالقة

      
  : بالنيابة عنه كل منووقعها ٢٠٠٧ اكتوبر ٢١في القوائم المالية وصرح بإصدارها هذه مجلس اإلدارة عتمد ا

  

  ـــــــــــــ  ـــــــــــــ

  نائب رئيس مجلس اإلدارة  رئيس مجلس اإلدارة
  .  تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية٥/ إلى د١/ أ مناإليضاحات المرفقة
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٣  

  قائمة الدخل غير المدققة

   ٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠للفترة المنتهية في 
    ٢٠٠٧     
  ريال عماني ف أل  إيضاح  
      

  ٤ ٤٦٩  ١ج   إيرادات الفوائد
  )٢ ٣١١(  ٢ج   مصروفات الفوائد 

    --------  
  ٢ ١٥٨    صافي إيرادات الفوائد

  ١ ٩٢٧  ٣ج    التشغيلأخرى منإيرادات 
    --------  

  ٤ ٠٨٥     التشغيلإيرادات
    --------  

       التشغيلمصروفات
  )١ ٥٠٦(    تكاليف الموظفين
  )١ ٣٠٠(  ٤ج   شغيل األخرىمصروفات الت

  )١٥١(  ٥ب    االستهالك
    --------  
    )٢ ٩٥٧(  
    --------  

  ١ ١٢٨    ربح التشغيل
      

  )٦٨٣(  ٥ج    ما قبل التأسيساتصافي مصروف
  )٢٥٣(  ٦ج    ما قبل التشغيلاتصافي مصروف

  -  ٣ب   مخصص محدد لخسائر االئتمان
  )٢ ٧١٨(  ٣ب   مخصص غير محدد لخسائر االئتمان

  -  ٣ب   االئتمان خسائر  مخصص ومفرج عنها منمبالغ مستردة 
  -    مستردات من ديون معدومة مشطوبة

  -    مخصص خسائر االنخفاض في قيمة االستثمارات
    --------  
  )٢ ٥٢٦(    من التشغيل بعد المخصصات والمبالغ المستردةربح ال)/ الخسارة(

  -  ٧ج   الدخلضريبة 
    --------  

 )٢ ٥٢٦(    فترة ربح ال)/ سارةخ(صافي 
    ========  

  ٢٥ر٢٦  ٨ج   )بالبيسة(الخسارة األساسية للسهم الواحد خالل الفترة 
    =======  

  .  تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية٥/ إلى د١/اإليضاحات المرفقة من أ
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٤  

  قائمة التدفق النقدي غير المدققة

   ٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠للفترة المنتهية في 
  ٢٠٠٧إبريل إلى سبتمبر  
  ألف ريال عماني  

    أنشطة التشغيل
  )٢ ٥٢٦(  الضرائب فترة بعد ربح ال)/ خسارة(صافي 

    :ـتعديالت ل
  ١٥٤  االستهالك

  ٢ ٧١٨  )بالصافي (االئتمانمخصص خسائر 
  )٤٨١(  استثمارات) إيراد(
  --------  
  )١٣٥(  :تشغيلالوالتزامات األصول أرباح التشغيل قبل التغيرات في )/ خسارة(

  )٤٧ ٤١٨(  ق المالاسوأأخرى بودائع بنوك و المستحقات من
  )١٦٦ ٥٥٧(  القروض والسلفإجمالي 

  )١ ٩٥٦(  أصول أخرى
  ٢٠ ٠٠٠  إصدار شهادات إيداع

  ١٨٨ ٦٣٩  ودائع العمالء
  ١٤ ٨٠٠  ق المالاسوأبنوك وودائع أخرى ب لمستحقات

  ٥ ١٨٦  التزامات أخرى
  --------  

  ١٢ ٥٥٩   التشغيلمنالناتج )/ المستخدم في( النقد
  -   مدفوعةضريبة دخل

  --------  
  ١٢ ٥٥٩  التشغيل   أنشطةمنالناتج )/ المستخدم في( صافي النقد

  --------  
    أنشطة االستثمار
    لمتاجرةأغراض ا محتفظ بها لغيرشراء استثمارات 

  )٥٧ ٤٤٨(  لمتاجرة اأغراض محتفظ بها لغير استثماراتحصيلة بيع 
  )٣ ٥٩٧(  شراء منشآت ومعدات

  ٤٨١   خزينة اتفوائد مستلمة عن شهادات ودائع وأذون
  ---------  

  )٦٠ ٥٦٤(  أنشطة االستثمار الناتج من)/ المستخدم في( صافي النقد
  ---------  

    أنشطة التمويل
  ٥٠ ٠٠٠  رأسمال مصدر من خالل اكتتاب خاص

  ١ ٧٥٨  احتياطي قانوني
  ---------  

  ٥١ ٧٥٨  أنشطة التمويلالناتج من صافي النقد 
  ---------  

  ٣ ٧٥٣    النقدوما في حكمالنقد  في الزيادة
  -  بداية الفترة في  النقدوما في حكمالنقد 
  ---------  

  ٣ ٧٥٣   نهاية الفترة في النقدوما في حكمالنقد 
  =========  

    :ممثالً في
  ٣ ٧٥٣  مركزية البنوك الرصدة لدى األنقد وال

  -  ستثماراتالعن اعملة فروق تحويل 
  -  )بالصافي(ودائع وأرصدة لدى بنوك أخرى ومؤسسات مالية 

  ---------  
  ٣ ٧٥٣  
  =========  

  .  تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية٥/ إلى د١/اإليضاحات المرفقة من أ
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٥  

  ر المدققة غيتغيرات في حقوق الملكيةقائمة ال

   ٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠للفترة المنتهية في 
  
  
  

  ألف ريال عماني

  
  
  

  رأس المال 

  
  

 االحتياطي
  القانوني

  في القيمة  التغييرات
العادلة لالستثمارات 

  المتاحة للبيع

  
  

األرباح 
  حتجزةالم

  
  
  

  المجموع
      )٤إيضاح ب (  )١١إيضاح ب (  )١٠إيضاح ب (  
            

  ٥٠ ٠٠٠        ٥٠ ٠٠٠  إصدار أسهم
التغير في القيمة العادلة 
  لالستثمارات المتاحة للبيع

  

  
        

  )٢ ٥٢٦(  )٢ ٥٢٦(        صافي ربح الفترة 
احتياطي قانوني محصل عن 

  مصروفات إصدار
    

٢ ٠٠٠  
      

٢ ٠٠٠  
  )٢٤٢(      )٢٤٢(    مصروفات إصدار

  --------  ------------  -----------  ------------  -------------  
  ٤٩ ٢٣٢  )٢ ٥٢٦(  -  ١ ٧٥٨  ٥٠ ٠٠٠   ٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠ في الرصيد

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

  .  تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية٥/ إلى د١/اإليضاحات المرفقة من أ
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   غير مدققة على القوائم الماليةإيضاحات
 م ٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠كما في 

٦  

  الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية  ١/أ

كشركة مساهمة  ٢٠٠٧سلطنة عمان في عام في ") لبنكا" / "بنك صحار(" بنك صحار ش م ع ع  تأسيسمت
 يقوم البنك بالعمل في عمان بموجب .واألفراد في سلطنة عمانالتجارية زاول األنشطة المصرفية وهو ي

العنوان . نظام تأمين الودائع المصرفيةب مشمولترخيص مصرفي صادر عن البنك المركزي العماني وهو 
  .، مسقط، سلطنة عمان١١٤ميناء رمز بريدي  حي ال٤٤ب .المسجل للبنك هو ص

  . ٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠ موظفاً كما في ٢٠٠يعمل بالبنك 

  هامةالالسياسات المحاسبية   ٢/أ

  : الهامة المطبقة كما يليالسياسات المحاسبية 

  عداداإلأساس 

س معايير المحاسبة الدولية مجلبواسطة  بناةتمالتقارير المالية الدولية تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير ال
 وتعديالته ومتطلبات اإلفصاح الصادرة عن الهيئة العامة ١٩٧٤ومتطلبات قانون الشركات التجارية لسنة 

  .لسوق المال

هذه القوائم المالية بالريال العماني تم عرض  . المعدلة التكلفة التاريخيةعلى أساستم إعداد القوائم المالية 
  .  العملية للعمليات التشغيلية للبنك هي الريال العمانيةالعمل. ما عدا ما هو مشار إليهمقرباً ألقرب ألف، في

يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة القيام بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق 
  . رالسياسات المحاسبية ومبالغ األصول وااللتزامات والدخل والمصروفات الصادر عنها التقري

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

لف النتائج الفعلية عن هذه قد تخت. لألصول وااللتزامات التي ال تكون واضحة من مصادر أخري
  .التقديرات

يتم إثبات تعديالت التقديرات المحاسبية في الفترة . تتم مراجعة االفتراضات المتعلقة بالتقديرات بشكل مستمر
التي يتم فيها تعديل التقدير إذا كان التعديل مؤثراً على تلك الفترة فقط أو في فترة التعديل والفترات 

  . التعديل مؤثراً على الفترة الحالية والفترات المستقبليةالمستقبلية إذا كان 

تتكون التقديرات التي يعتبر البنك أن لها مخاطر جوهرية في التعديالت الهامة في الفترات الالحقة في 
  .األساس من مخصصات االنخفاض في قيمة القروض والسلف

  . تم تطبيق السياسات المحاسبية بانتظام من جانب البنك

  ولالقب

يتم اإلفصاح عن أوراق القبول في الميزانيات ) المعدلة( من معايير المحاسبية الدولية ٣٩بموجب المعيار 
لذا ليست . العمومية تحت األصول األخرى مع اإلفصاح عن االلتزام المتعلق بها في االلتزامات األخرى

  . لقبوللهناك ارتباطات خارج الميزانية العمومية بالنسبة

   في حكم النقدوماالنقد 

  . المؤسسات المالية األخرىالصندوق وأرصدة لدى البنوك وب نقد من وما في حكم النقد النقد يتكون

   قائمة الدخلعبراألصول المالية بالقيمة العادلة 

يتم إدراج جميع . يتضمن هذا القطاع تلك االستثمارات المثبتة مبدئياً بالتكلفة والمعاد قياسها بالقيمة العادلة
يتم إدراج الفائدة . المكاسب والخسائر المحققة وغير المحققة في قائمة الدخل في الفترة التي تنشأ فيها

  . المكتسبة أو توزيعات األرباح المستلمة في دخلي الفوائد والتوزيعات على التوالي
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   غير مدققة على القوائم الماليةإيضاحات
 م ٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠كما في 

٧  

  )تابع( هامةالسياسات المحاسبية ال  ٢/أ
  القروض والسلف

لفة المطفأة ناقصاً المخصصات المحددة بوجه خاص والجماعية لخسائر يتم إثبات القروض والسلف بالتك
يتم تكوين مخصصات محددة في مقابل القيمة الدفترية للقروض والسلف التي تحدد . االنخفاض في القيمة

على أنها قد انخفضت قيمتها استناداً إلى المراجعات المنتظمة لألرصدة القائمة لتخفيض هذه القروض 
يتم االحتفاظ بالمخصصات الجماعية لالنخفاض في القيمة فيما يتعلق .  قيمها القابلة لالستردادوالسلف إلى

يتم احتساب . التي لم يتم حتى اآلن تحديدها على نحو خاص في محفظة القروض والسلفبالخسائر المتكبدة 
مستقبلية مخصومة بمعدل سعر القيمة القابلة لالسترداد للقروض والسلف بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية ال

  . ال يتم خصم األرصدة ذات الفترات القصيرة. الفائدة األصلي

عندما يعرف أن القرض غير قابل للتحصيل وبعد انتهاء جميع اإلجراءات القانونية وتحديد الخسارة النهائية 
  . يتم شطب القرض مباشرة

  المخصص غير المحدد

في غياب . ابلة مخاطر االئتمان المالزمة لمحفظة القروض والسلفيتم تكوين المخصصات غير المحددة لمق
 فقد قام البنك بإتباع معايير البنك المركزي العماني لوضع مخصصات القروض أي تاريخ سابق للبنك

بمجرد القيام بوضع مخصص للخسائر على نحو فعلي ستتم تسوية . والسلف التي تمثل خسارة محتملة
  .دد المخصص غير المحالمخصص

  متاجرة للأغراضغير محتفظ بها لاالستثمارات 

  :يتم تصنيف هذه االستثمارات على النحو التالي

  متاحة للبيع؛  �
  .محتفظ بها لتاريخ االستحقاق �

تدرج جميع االستثمارات مبدئياً بالتكلفة، التي تمثل القيمة العادلة للمقابل المدفوع متضمنةً مصروفات 
  .قتناءالا

  حة للبيعاالستثمارات المتا

تخصيصها على ذلك النحو أو تلك التي ال تؤهل يتم االستثمارات المالية المتاحة للبيع هي تلك التي 
 أو سلف حتفظ بها لتاريخ االستحقاقللتصنيف على أنها بالقيمة العادلة عبر األرباح أو الخسائر أو أنها م

. ولة أو للتغيرات في ظروف السوقيمكن بيع تلك االستثمارات في استجابة الحتياجات السي. وقروض
  . تتضمن تلك االستثمارات أدوات في حقوق الملكية أو أوراق في سوق المال أو أية أدوات دين أخرى

المكاسب أو تم قياسها بالقيمة العادلة ويتم إثبات لالستثمارات المتاحة للبيع يفي أعقاب اإلثبات المبدئي 
بيع الورقة  عند ".احتياطي االستثمارات المتاحة للبيع" في الملكيةحقوق الخسائر غير المحققة مباشرة في 

 في  قائمة الدخليتم إثباتها فيفي حقوق الملكية المثبتة سابقاً الخسائر المتراكمة  وأالمكاسب  فإنالمالية 
ي نفس عندما يحتفظ البنك بأكثر من استثمار واحد ف. "صافي المكاسب أو الخسائر من االستثمارات المالية"

يتم اإلعالن عن الفائدة . صرف أوالًالورقة المالية فإنها تعتبر على أنه يتم استبعادها بطريقة الوارد أوالً ي
. المكتسبة أثناء االحتفاظ باالستثمارات المالية المتاحة للبيع على أنه إيراد فوائد باستخدام معدل الفائدة الفعلي

ل فترة االحتفاظ باالستثمارات المالية المتاحة للبيع في قائمة الدخل يتم إثبات توزيعات األرباح المكتسبة خال
خسائر يتم إثبات الخسائر إثبات . عندما يعلن عن الحق في قبضها" إيرادات تشغيلية أخرى"على أنها 

  ".ماليةالستثمارات الخسائر االنخفاض في قيمة ا"في في قائمة الدخل تلك االستثمارات االنخفاض في قيمة 
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  )تابع( هامةالسياسات المحاسبية ال  ٢/أ

  المحتفظ بها لتاريخ استحقاقهااالستثمارات 

إثباتها  المالية لتاريخ استحقاقها يتم لوصلدى البنك النية اإليجابية والمقدرة على االحتفاظ باألعندما يكون 
  .ناقصاً خسائر االنخفاض في القيمةبالتكلفة المطفأة 

 معدل الفائدة الفعلي وم على االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ استحقاقها باستخدامالعالوات والخصيتم إطفاء 
  . وتحويلها إلى إيراد الفائدة

  القيم العادلة

ها في أسواق مالية منتظمة يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى األسعار تداولتم يبالنسبة لالستثمارات التي 
  .نشاط التجاري في تاريخ الميزانية العموميةالمدرجة بالسوق في تاريخ إقفال ال

تُقدر القيمة العادلة للبنود التي تحتسب عنها فوائد استناداً إلى التدفقات النقدية المخصومة باستخدام معدالت 
بالنسبة لالستثمارات التي ال يوجد لها سعر مدرج . الفائدة لبنود ذات فترات وخصائص مخاطر مماثلة

 أو استناداً بالرجوع إلى القيمة الحالية بالسوق الستثمار مماثلقدير معقول للقيمة العادلة  تتحديدبالسوق يتم 
  .إلى التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة

  مستحقات من بنوك وودائع أخرى بأسواق المال

  . بالتكلفة ناقصاً أية مخصصات لخسائر االنخفاض في القيمةهي تُثبت و

   ركيباتالمعدات والت

  .أو التكلفة التقديريةبالتكلفة  مبدئياً ركيباتوالتبنود المعدات ل تسج

تستند معدالت االستهالك على األعمار اإلنتاجية المقدرة . بطريقة القسط الثابتالستهالك ا احتسابيتم 
  :التالية

  سنوات  ٣  السيارات
  سنوات  ٣  األثاث والتركيبات

  سنوات  ٧-٦  معدات المكتب
  نواتس  ٧-٦  برمجيات اإلنتاج

وطرق االستهالك وتتم تسويتها، إن كان واألعمار اإلنتاجية المقدرة تجرى مراجعة للقيم الباقية لألصول 
  . تاريخ كل ميزانية عموميةذلك مناسباً، في 

   الودائع

  .المطفأةيتم إدراج جميع ودائع أسواق النقد والعمالء بالتكلفة 

   ضريبة الدخل

  .ية المعمول بها في سلطنة عمانضريبال قوانينلوفقا لخل يبة الدضرلمصروف يتم تكوين مخصص 

يتم إثبات ضريبة . حالية وضريبة مؤجلةمن ضريبة الدخل على أرباح أو خسائر السنة تتكون ضريبة 
الدخل في قائمة الدخل فيما عدا بالقدر الذي تتعلق فيه ببنود مثبتة بصفة مباشرة في حقوق الملكية عندها يتم 

  . في حقوق الملكيةإثبات الضريبة

أو التي تطبق ستخدام معدالت الضريبة المطبقة امستحقة الدفع محسوبة بالضريبة الحالية هي الضريبة ال
  .وأية تعديالت على الضريبة المستحقة عن سنوات سابقةعلى نحو واسع في تاريخ الميزانية العمومية 
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   غير مدققة على القوائم الماليةإيضاحات
 م ٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠كما في 

٩  

  )تابع( الهامةالسياسات المحاسبية   ٢/أ

   المشتقةاألدوات المالية

في أنشطة البنك غير التجارية لتخفيض التعرض لمخاطر تقلبات أسعار المشتقة تُستخدم األدوات المالية 
 أسعار مقايضةة اآلجلة وعقود ت األجنبيالفائدة وأسعار صرف العملة األجنبية، متضمنةً أسعار عقود العمال

القيمة العادلة لألداة المالية المشتقة تعادل . العادلةيتم إثبات هذه األدوات المالية المشتقة بالقيمة . الفائدة
األرباح أو الخسائر غير المحققة من تقويم األداة المالية المشتقة بسعر السوق وذلك باستخدام األسعار 

  .يتم إدراج األرباح أو الخسائر غير المحققة في قائمة الدخل. السائدة بالسوق أو نماذج تسعير داخلية

  مانيةاالئتاألصول 

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

  المقاصة

تتم مقاصة األصول وااللتزامات المالية فقط وإظهار صافي المبلغ في الميزانية العمومية إذا كان هناك حق 
على أساس صافي المبلغ أو أن يتم تحقق إما لمثبتة وينوي البنك أن يسدد قانوني قابل للتنفيذ لمقاصة المبالغ ا

  .األصل وسداد االلتزام في نفس الوقت

  مصروفات ما قبل التأسيس

 ٢٠٠٧ مارس ٣صنفت المصروفات المتكبدة، بالصافي من إيراد الفائدة، قبل تاريخ تأسيس البنك وحتى 
  . في قائمة الدخلعلى أنها مصروفات ما قبل التأسيس وتم شطبها

  شغيلمصروفات ما قبل الت

وحتى  ٢٠٠٧ مارس ٤ في تاريخ تأسيس البنك بعدصنفت المصروفات المتكبدة، بالصافي من إيراد الفائدة، 
 وتم شطبها في قائمة شغيلبل التعلى أنها مصروفات ما ق ٢٠٠٧ أبريل ٩بداية مزاولة النشاط التجاري في 

  .الدخل

  اإليرادتحقق 

 يتم وضع معدل . الفعليفي قائمة الدخل باستخدام طريقة معدل الفائدةالفوائد ادات ومصروفات إيرتدرج 
يتم إدراج . االلتزام المالي وال يتم تعديلها في وقت الحق/ عند اإلثبات المبدئي لألصل الفعلي الفائدة

مارات عند اإلشعار يستحق الدخل من االستث. العموالت واألتعاب على أنها متعلقة بالخدمات المؤداة
  .يتم إثبات إيراد توزيعات األرباح عند نشوء الحق في استالم تلك التوزيعات. باالستحقاق

  األتعاب والعموالت

يتضمن إيراد األتعاب والعموالت أتعاب خدمة الحسابات واألتعاب ذات الصلة باالئتمان وأتعاب االستشارات 
يتم إثبات هذه . القروض المشتركةت وأتعاب الودائع وأتعاب  وعموالت المبيعاواألتعاب اإلدارية األخرى

  . األتعاب والعموالت على أنها متعلقة بالخدمات المؤداة

  األجنبية العمالت 

فقا ألسعار الصرف قيدها والمعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال العماني وتحويل يجري     )١(
  .السائدة بتاريخ المعاملة

 أسعار الصرف السائدةبحول األصول وااللتزامات المسجلة بالعمالت األجنبية إلى الريال العماني تُ  )  ٢(
  . حققة وغير المحققة في قائمة الدخلالمخسائر الوباح تعالج األر. في تاريخ الميزانية العمومية
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   غير مدققة على القوائم الماليةإيضاحات
 م ٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠كما في 

١٠  

  )تابع( الهامةالسياسات المحاسبية   ٢/أ

  )تابع(األجنبية العمالت 

أسعار الصرف ب ل القوائم المالية للفروع بالخارج إلى الريال العماني ألغراض تجميعهايتم تحوي    )٣(
نهاية السنة في  الصرف السائدةأية فروق تحويل ناشئة من تطبيق أسعار . نهاية السنةفي  السائدة
  .الرصيد االفتتاحي لصافي األصول للفروع الخارجية يتم إدراجها مباشرة ضمن االحتياطياتإلى 

  البيع إعادة قود إعادة الشراء وع

في الميزانية  هايتم إدراج بإعادة شرائها في تاريخ مستقبلي محددالفوري األصول المباعة مع التعهد 
تدرج .  أو االستثمارات المتاجر بهاألوراق الماليةلها وفقاً للسياسات المحاسبية المتعلقة قياسالعمومية و
في مستحقات لبنوك ومؤسسات مالية هذه العقود بموجب مبالغ المستلمة المتعلقة بالالمقابلة االلتزامات 

.  العقدفترةيعامل الفرق بين سعر البيع وإعادة الشراء على أنه مصروف فائدة ويستحق على مدى . أخرى
  بإعادة بيعها في تاريخ مستقبلي محدد فال يتم إدراجها في الميزانية العموميةرتباط مع االةاألصول المشترا

عالج الفروق ت. في الودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرىوتدرج المبالغ المدفوعة المتعلقة بهذه العقود 
  .على مدى فترة العقدتصبح مستحقة  فوائد وإيرادبين سعر البيع وسعر إعادة الشراء ك

  انخفاض قيمة األصول المالية وعدم إمكانية تحصيلها

انخفاض احتمال لى عموضوعي مؤشر مومية لتحديد ما إذا كان هناك يجرى تقييم في تاريخ كل ميزانية ع
في حالة وجود مثل ذلك المؤشر يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد المقدرة لذلك . قيمة أصل مالي محدد

ي إلى صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة، فوتثبت أية خسارة من انخفاض القيمة، استناداً األصل 
  . قائمة الدخل

  المتاجرة والمحاسبة في تاريخ السداد 

لألصول المالية في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تلتزم " العادية"يتم إثبات جميع المشتريات والمبيعات 
المبيعات العادية هي تلك التي تتعلق باألصول المالية التي تتطلب  وأالمشتريات . فيه الشركة بشراء األصل

  .يم األصول خالل اإلطار الزمني المنصوص عليه عامةً في القوانين أو حسب أعراف السوقتسل

  إيجارات

يتم إثبات مدفوعات اإليجار التشغيلي كمصروف في قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت على مدة فترة 
  . اإليجار

  نهاية الخدمة للموظفينمنافع 

بسلطنة عمان كمصروف جتماعية ال التأمينات اقانونعمانيين وفقا ل للموظفين المنافع نهاية الخدمة إدراجيتم 
المنفعة المستقبلية التي جناها هو مبلغ الخدمة للموظفين غير العمانيين منافع نهاية مخصص . ١٩٩١لعام 

  .  الحاليةةأولئك الموظفون في مقابل الخدمات التي يؤدونها في الفتر

  أرقام المقارنة  ٣/أ

سابقة لذا ليست هناك أرقام مقارنة لفترة . ٢٠٠٧ مارس ٤زارة التجارة والصناعة في سجل البنك لدى و
  .ذات الصلة
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   غير مدققة على القوائم الماليةإيضاحات
 م ٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠كما في 

١١  

  النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية    ١/ب
  ٢٠٠٧   
  يال عمانيرألف   
    

  ٨٠٩  النقد 
  ٥  وديعة تأمين لدى البنك المركزي العماني

  ٥٠  وديعة رأس المال لدى البنك المركزي العماني
  ٢ ٨٨٩  )بالصافي(ة ك المركزيواألرصدة األخرى لدى البن

  -----------  
  ٣ ٧٥٣  
  ===========  

ال يمكن سحب وديعة رأس المال ووديعة التأمين لدى البنك المركزي العماني بدون موافقة البنك المركـزي     
  .العماني

بمبلـغ   مقاصة   دفع مصدرة وغير  ات وأوامر   ـة بشيك ـ تسوية األرصدة األخرى لدى البنوك المركزي      تتم
  . ريال عمانيألف  ٢ ٠٩٤

  بأسواق المال  أخرى مستحقات من بنوك وودائع  ٢/ب
  ٢٠٠٧   
  يال عمانيرألف   
    

    بالعملة المحلية
  ٤ ٢٧٣   أخرى بنوكمستحقات من

  ٢٤   أرصدة البنك لدى بنوك أخرى
  ---------  
  ٤ ٢٩٧  
  ---------  

    ة األجنبيةبالعمل
  ٤٠ ٤٦٤   أخرى بنوكمستحقات من

  ٢ ٦٥٧    خارجيةأرصدة البنك لدى بنوك أخرى
  ---------  
  ٤٣ ١٢١  
  ---------  

  ٤٧ ٤١٨  المجموع
  =========  
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   غير مدققة على القوائم الماليةإيضاحات
 م ٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠كما في 

١٢  

  القروض والسلف  ٣/ب
  ٢٠٠٧   
  يال عمانيرألف   
    

  ٦١ ٣٩٠  قروض لشركات
  ١٠٥ ١٦٧  قروض شخصية
  -  قروض إسكان

  ---------  
  ١٦٦ ٥٥٧  وض والسلفإجمالي القر

    
  -  *مخصص محدد لخسائر االئتمان 

  )٢ ٧١٨(   **مخصص غير محدد لخسائر االئتمان
  -   محجوزةفائدة
  ---------  

  ١٦٣ ٨٣٩  صافي القروض والسلف
  =========  
 المقدمة لكل حالة على حدة فيما يتعلق بقرض الضماناتدراسة يتم تكوين المخصصات المحددة بعد   *

  . وسلف يبدو فيها االسترداد مشكوكاً فيهمحدد

  . يتم تكوين المخصصات غير المحددة لمقابلة مخاطر االئتمان المالزمة لمحفظة القروض والسلف  **

تتطلب جميع القروض والسلف دفع فائدة استناداً إلى الفترات المتفق عليها وبعضها بمعدالت ثابتة والبعض 
  . قبل تاريخ االستحقاقاآلخر بمعدالت تتم إعادة تسعيرها

في سبب بالصورة التي تت المالية عن الوفاء بالتزاماته ة عجز أحد أطراف األدافيمخاطر االئتمان تتمثل 
وضع حدود للمقترضين من مخاطر االئتمان من خالل بإدارة  البنك قومي. خسارة مالية للطرف اآلخر

كما يقوم البنك أيضاً برصد التعرض . تجاريةاألفراد ومجموعات المقترضين وللقطاعات الجغرافية وال
 باإلضافة إلى ذلك، يحصل البنك على .لمقابلة لألطراف ااالئتمانيةلقدرة التقييم المستمر لو االئتمانلمخاطر 

الضمانات كلما دعت الضرورة إلى ذلك كما يقوم بالدخول في اتفاقيات وترتيبات الضمان مع األطراف 
  .التعرض للمخاطرالمقابلة والحد من فترة 

  أغراض المتاجرةغير المحتفظ بها لاالستثمارات   ٤/ب
العادلة / القيمة الدفترية  

  ٣٠/٩/٢٠٠٧في 
التكلفة في 

٣٠/٩/٢٠٠٧  
  ألف ريال عماني  يال عمانيرألف   
      
  ٧٤  ٧٤  متاحة للبيع  )أ(
      محتفظ بها لتاريخ االستحقاق  )ب(

  ٣٧ ٣٧٤  ٣٧ ٣٧٤  عمالت أجنبية -سندات خزينة 
  ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  ريال عماني -شهادة إيداع 

  ---------  ---------  
  ٥٧ ٤٤٨  ٥٧ ٤٤٨  أغراض المتاجرةغير محتفظ بها لستثمارات إجمالي ا

  =========  =========  
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  بنك صحار ش م ع ع   
__________________________________________________________________________________________________________________  

   غير مدققة على القوائم الماليةإيضاحات
  ٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠كما في 

١٤  

  األصول أألخرى  ٦/ب
  ٢٠٠٧   
  يال عمانيرألف   
    

  ٣١٥  فوائد مدينة
  ٥٧٣  مدفوعات مقدماً وودائع

  -  قيمة عادلة موجبة ألدوات مالية مشتقة
  ٨٢٣  أوراق تجارية مقبولة
  ٧  حسابات مدينة معلقة

  ٢٣٨  أخرى
  ---------  
  ١ ٩٥٦  
  =========  

   بأسواق المال  أخرى بنوك وودائعلمستحقات   ٧/ب
  ٢٠٠٧   
  يال عمانيرألف   
    

    بالعملة المحلية
  ١٤ ٨٠٠  قروض من أسواق المال

  -  البنكالبنوك األخرى لدى أرصدة 
  ---------  
  ١٤ ٨٠٠  
  ---------  

    بالعملة األجنبية
  -  قروض من أسواق المال

  -  لبنك األخرى لدى لبنوكأرصدة ا
  ---------  
  -  
  ---------  

  ١٤ ٨٠٠  المجموع
  =========  

  
  شهادات إيداع  ٨/ب

 ١٠٠لقد حصل البنك على الموافقات الالزمة من البنك المركزي العماني إلصدار شهادات إيداع بقيمة 
 ستة صدار ساري لمدةينوي البنك السحب من هذا اإلصدار حسب الحاجة وسيبقى اإل.  مليون ريال عماني
  ٢٠٠٧ يوليو ١أشهر من تاريخ 

  
عملة اإلصدار هي الريال العماني وتتفاوت فترة .  يسمح لألفراد والشركات اإلستثمار في هذا اإلصدار

  . سنوات بينما تكون نسبة الفائدة ثابتة وقابلة للتفاوض٥ إلى ٢اإلستحقاق من 
  



  بنك صحار ش م ع ع   
__________________________________________________________________________________________________________________  

   غير مدققة على القوائم الماليةإيضاحات
  ٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠كما في 

١٥  

  
  ودائع العمالء   ٩/ب

  ٢٠٠٧   
  انييال عمرألف   
    

  ٤ ٨٥٥  حسابات جارية
  ٢١ ٩٥٢  حسابات جارية بإخطار

  ١٣ ٥٣٠  حسابات توفير
  ١٤٨ ١٧٩  ودائع ألجل

  ١٢٣  شهادات إيداع
  ---------  
  ١٨٨ ٦٣٩  
  =========  

  
  التزامات أخرى  ١٠/ب

  ٢٠٠٧   
  يال عمانيرألف   
    

  ١ ٤٢٧  فوائد مستحقة الدفع
  ١٤٩  *مستحقات لموظفين 

  -  عادلة السالبة للمشتقاتالقيمة ال
  ٨٢٣  أوراق تجارية مقبولة

  ٢ ٧٨٧  مستحقات أخرى ومخصصات
  ---------  
  ٥ ١٨٦  
  =========  
    :مستحقات لموظفين على النحو التالي  *

    منافع نهاية الخدمة
  -  رصيد االفتتاح 
  ١٩  رصيد اإلقفال

  ---------  
  ١٩  محمل على قائمة الدخل

  ١٣٠  التزامات أخرى
  ---------  

  ١٤٩  اإلجمالي
  =========  

  رأس المال ١١/ب

  .  سهم بقيمة ريال عماني واحد للسهم١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ به من  المرخصالبنكرأسمال يتكون 

 ريال عماني واحد ٠ر٥٠٠ سهم بقيمة ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠من المصدر والمدفوع للبنك يتكون رأس المال 
  .للسهم 

كان . ٢٠٠٦ سهم بقيمة ريال عماني واحد للسهم للجمهور في ديسمبر ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠قام البنك بإصدار 
 ريال عماني للسهم مع رسوم إصدار بواقع ٠ر٥٠٠فع عند التقدم بطلب االكتتاب هو المبلغ المستحق الد

 ريال عماني للسهم مستحقاً للدفع خالل فترة ال ٠ر٥٠٠يصبح الرصيد المتبقي بواقع .  ريال عماني٠ر٠٢٠
  . لثالث سنوات من تاريخ التأسيستتجاوز ا



  بنك صحار ش م ع ع   
__________________________________________________________________________________________________________________  

   غير مدققة على القوائم الماليةإيضاحات
  ٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠كما في 

١٦  

  )تابع(رأس المال  ١١/ب

بصفة شخصية أو مع أفراد عائالتهم أو أكثر من رأسمال البنك % ١٠المساهمون الذين يملكون نسبة 
  :كالتالي 

  %نسبة المساهمة         عدد األسهم  

  %١٤ر٥٧  ١٤ ٥٦٩ ٠٣٤   شؤون البالط السلطاني
  %١٠ر٠٠  ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠  م.م. الغدير العربية ش

  =========  =========  
  احتياطي قانوني ١٢/ب

إلى ان من أرباح السنة % ١٠يجب أن ال يقل المخصص السنوي المحول من صافي األرباح عن نسبة 
  .يصل ذلك االحتياطي إلى ثلث رأس المال على األقل في سلطنة عمان

 ريال عماني عن السهم والتي تم ٠ر٠٢٠ يتضمن االحتياطي القانوني المتراكم أيضاً رسوم اإلصدار بواقع
تم اإلفصاح عن الحركة في االحتياطي . تحصيلها من مساهمي البنك بالصافي من المبلغ المستغل منها

  . القانوني في قائمة التغيرات في حقوق الملكية
  

  االحتمالية االرتباطات وااللتزامات ١٣/ب

عدم قيام العميل لبنك ليدفع بالنيابة عن عمالئه شريطة اوخطابات الضمان المعززة تلزم خطابات االعتماد 
  .بالوفاء بالتزاماته وفقاً لشروط العقد

  .التزاماتعلى أنها بالقيمة العادلة تثبت عقود شراء وبيع العمالت األجنبية متضمنة التعاقدية االرتباطات 

خطابات اعتماد وضمانات  ونيةائتمابتقديم تسهيالت ذات الصلة باالئتمان ارتباطات ات رتباطاالتتضمن 
ائتمانية ارتباطات تسهيالت تمثل االرتباطات بتقديم . موضوعة لمقابلة متطلبات احتياجات عمالء البنك

ات تواريخ صالحية محددة، أو رتباطعادة ما يكون لهذه اال. جدد تلقائياًتتتعاقدية بتقديم قروض وائتمان 
 رتباطاتمكانية انتهاء صالحية هذه االإلنظراً . دفع رسوم وجبتسلغائها، وتأخرى إلتشتمل على شروط 

  .  للنقد مستقبليةمتطلباتالقيم التعاقدية ال تمثل بالضرورة إجمالي دون القيام بسحب التسهيالت، فإن 

   الفوائداتإيراد  ١/ج

 مبرسبت ٣٠للفترة المنتهية في % ٦ر٠٥قدره تجني األصول التي تحتسب عنها فوائد فائدة بمعدل كلي 
٢٠٠٧.   

  مصروفات الفوائد  ٢/ج

  .٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠فترة المنتهية في لل% ٤ر٥٩التمويل متوسط المعدل الكلي لتكلفة 



  بنك صحار ش م ع ع   
__________________________________________________________________________________________________________________  

   غير مدققة على القوائم الماليةإيضاحات
  ٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠كما في 

١٧  

   التشغيل أخرى منإيرادات  ٣/ج
  ٢٠٠٧   
  يال عمانيرألف   
    

  ٢٠  صافي المكاسب من التعامالت بعمالت أجنبية
  ١ ٩٠٧  أتعاب وعموالت

  -  إيرادات توزيعات أرباح
  -  اح بيع استثماراتأرب

  -  إيرادات متنوعة
  ---------  
  ١ ٩٢٧  
  =========  

  مصروفات التشغيل األخرى  ٤/ج
  ٢٠٠٧   
  يال عمانيرألف   
    

  ١٦٢  تأسيسمصروفات 
  ١ ١٠٠  مصروفات تشغيل وإدارة

  ٣٨  اإلجتماعاتمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب حضور 
  ---------  
  ١ ٣٠٠  
  =========  

المبالغ المدفوعة إلى أعضاء مجلس اإلدارة . لم يتم دفع مكافآت إلى أعضاء مجلس اإلدارة خالل الفترة
  . مقابل حضور االجتماعات

 صافي مصروفات ما قبل التأسيس  ٥/ج

للفترة المنتهية في  
  ٢٠٠٧ مارس ٣

 ألف ريال عماني 

  

 ٨٥ مصروفات تأسيس
 ٨٠٨  مصروفات تشغيل وإدارة

 ٢١٩ الموظفينتكاليف 

 --------- 

  ١ ١١٢ 
 )٤٢٩( إيرادات الفوائد: ناقصاً
 --------- 

 ٦٨٣ 

 ========= 

  



  بنك صحار ش م ع ع   
__________________________________________________________________________________________________________________  

   غير مدققة على القوائم الماليةإيضاحات
  ٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠كما في 

١٨  

 صافي مصروفات ما قبل التشغيل  ٦/ج

 مارس ٤للفترة من 
        إلى٢٠٠٧

 ٢٠٠٧ أبريل ٨

 ألف ريال عماني 

  

 ٢٢ مصروفات تأسيس
 ١٣٧  مصروفات تشغيل وإدارة

 ٢١٠  تكاليف الموظفين

 ٣ استهالك
 --------- 

  ٣٧٢ 

 )١١٩( إيرادات الفوائد: ناقصاً
 --------- 

 ٢٥٣ 

 ========= 

 ضريبة الدخل  ٧/ج

 ألف ٣٠على الدخل المجمع الخاضع للضريبة الذي يزيد عن % ١٢يخضع البنك لضريبة الدخل بمعدل 
  . الل الفترةال يخضع البنك للضريبة بسبب الخسائر التي تكبدها خ. ريال عماني

   خالل الفترةلسهمخسارة األساسية لال  ٨/ج

 على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة فترةالخسارة  صافي ةلسهم بقسملية اساألسالخسارة حتسب ت
أرقام لألسهم المخفضة إذ أن البنك لم يقم بإصدار أية أدوات قد لم يتم عرض  .فترة الموضحة أدناهخالل ال

  . على العائدات على السهم عند ممارستهايكون لها تأثير
  ٢٠٠٧   
  يال عمانيرألف   
    

  )٢ ٥٢٦(  خسارة الفترة
 --------- 

  ١٠٠ ٠٠٠  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة
 --------- 

  ٢٥ر٢٦  )بالبيسة(خسارة السهم خالل الفترة 
  =========  
  



  بنك صحار ش م ع ع   
__________________________________________________________________________________________________________________  

   غير مدققة على القوائم الماليةإيضاحات
  ٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠كما في 

١٩  

  قةالمعامالت مع األطراف ذات العال  ١/د

 ته وإدارهومساهمي ته أعضاء مجلس إدار بعضمعمعامالت يقوم البنك بإجراء ضمن سياق أعماله العادية 
هذه المعامالت على أساس التعامالت التجارية ويتم تم ت .العليا والشركات التي يكون لهم فيها مصالح هامة

  . قبل إدارة البنكاعتمادها من 

  . قروض الممنوحة ألطراف ذات عالقةلم يتم إثبات مخصص فيما يتعلق بال

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

 ٢٠٠٧  
 ألف ريال عماني 

  القروض والسلفيات  )أ(

 ١٢ ٩١٠ قروض ممنوحة خالل الفترة
 - محولة خالل الفترة

 )١١ ٣٤٩( سداد قروض خالل الفترة
 -  سلف أخرى

 --------- 

 ١ ٥٦١ سبتمبر ٣٠القروض القائمة في 
 ========= 

  ودائعال  )ب(

  ٨٥ ٣٠٣ ودائع مستلمة خالل الفترة
 - محولة خالل الفترة

 )٦٤ ٢٠٦( خالل الفترةودائع مسددة 
 --------- 

 ٢١ ٠٩٧ سبتمبر ٣٠في ودائع ال
 ========= 

  االلتزامات الطارئة  )ج(

 - بات اعتماد مستنديةخطا
 - ضمانات
 -  أخرى
 --------- 

 - 
 ========= 

  قائمة الدخل  )د(

 ٣١ إيرادات فوائد
 )٢١٦( مصروفات فوائد

 ========= 

  مكافآت اإلدارة العليا  )هـ(

  رواتب ومنافع قصيرة األجل

 ٥٤٥ ثابتة –

 ٥٩ تقديرية –
 --------- 

 ٦٠٤ 

 ========= 

  



  بنك صحار ش م ع ع   
__________________________________________________________________________________________________________________  

   غير مدققة على القوائم الماليةإيضاحات
  ٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠كما في 

٢٠  

  ة رأس المال كفاي  ٢/د

ربط رأس المال باألصول في يي ذ كفاية رأس المال هو معدل مخاطر األصول والاس لقيير الدولياإن المع
الميزانية العمومية وكذلك مخاطر البنود غير المدرجة في الميزانية العمومية قياساً على نوعية المخاطر 

فاية رأس المال الصادرة من بنك التسويات تم احتساب معدل مخاطر األصول طبقا إلرشادات ك. بشكل عام
  :الدولية كالتالي

  
  )تابع(كفاية رأس المال   ٢/د

 ٢٠٠٧  
 ألف ريال عماني 

    رأس المالقاعدة 
  ٤٩ ٢٣٢  أموال المساهمين - ١فئة 
  ٢ ٧١٨  القروض الثانوية واالكتتاب الخاص والمخصصات الجماعية النخفاض القيمة  - ٢فئة 
  --------  

  ٥١ ٩٥٠  لي قاعدة رأس المال إجما
  ========  

   مرجح التعرض لمخاطر األصول

 ٢١٥ ٦٥١  البنود المدرجة في الميزانية

  ٥ ١٢٢  البنود غير المدرجة في الميزانية
  ---------  

  ٢٢٠ ٧٧٣  األصول  إجمالي مرجح التعرض لمخاطر
  =========  

 %٢٤  معدل مخاطر األصول
  =========  

  



  بنك صحار ش م ع ع   
__________________________________________________________________________________________________________________  

   غير مدققة على القوائم الماليةإيضاحات
  ٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠كما في 

٢١  

  يزاتالترك  ٣/د

يسعى البنك إلدارة تعرضه لمخاطر االئتمان عن طريق تنويع أنشطة اإلقراض لديه لتفادي التركيزات غير 
كما أنه يحصل أيضاً على ضمانة . الضرورية للمخاطر مع أفراد أو مجموعات من العمالء بعملة محددة

ي الميزانية العمومية حسب توزيع األصول وااللتزامات والبنود غير المدرجة ف. متى كان ذلك مالئماً
 :  كانت على النحول التالي٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠العمالت في 

 المجموع عمالت أخرى يورو ريال سعودي دوالر أمريكي ريال عماني 

ألف ريال  
 عماني

ألف ريال 
 عماني

ألف ريال 
 عماني

ألف ريال 
 عماني

ألف ريال 
 عماني

ألف ريال 
 عماني

 ٣ ٧٥٣    ٤ ٣ ٧٤٩ لمركزيةالنقد وأألرصدة لدى البنوك ا
مستحقات من البنوك وودائع أخرى بأسواق 

  المال
٤٧ ٤١٨ ١٣٣ ٩٤ ١١٩ ٤٢ ٧٧٥ ٤ ٢٩٧ 

 ١٦٣ ٨٣٩    ٢٢٤ ١٦٣ ٦١٥ )بالصافي(قروض وسلف 

 ٥٧ ٤٤٨  ٨ ١٦٥ ٩ ٩٥٩ ١٩ ٢٥٠ ٢٠ ٠٧٤ استثمارات محتفظ بها لغير أغراض المتاجرة
 ٣ ٤٤٣     ٣ ٤٤٣ المعدات والتركيبات
        أصل ضريبة مؤجلة

 ١ ٩٥٦     ١ ٩٥٦  أصول أخرى
 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

 ٢٧٧ ٨٥٧ ١٣٣ ٨ ٢٥٩ ١٠ ٠٧٨ ٦٢ ٢٥٣ ١٩٧ ١٣٤ مجموع األصول 

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

 ١٤ ٨٠٠     ١٤ ٨٠٠ مستحقات لبنوك وودائع أخرى بأسواق المال 
  ٢٠ ٠٠٠       ٢٠ ٠٠٠  شهادات إيداع
 ١٨٨ ٦٣٩ ٢٤ ٧  ٥٠ ٠٥٥ ١٣٨ ٥٥٣ ودائع العمالء

 ٥ ١٨٦  ٥٩ ١٠٢ ٣٠٣ ٤ ٧٢٢ التزامات أخرى
       ضرائب

       أموال التزامات ثانوية

 ٤٩ ٢٣٢     ٤٩ ٢٣٢ أموال المساهمين
 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

 ٢٧٧ ٨٥٧ ٢٤ ٦٦ ١٠٢ ٥٠ ٣٥٨ ٢٢٧ ٣٠٧ االلتزامات وحقوق المساهمين

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

 ٢١ ٠٠٧ ١٧٢ ٩٦٠  ٦ ١٨٦ ١٣ ٦٨٩ التزامات طارئة
 ============ ============ ============ ============ ============ ============ 

  

  مخاطر السوق  ٤/د

قام . تنشأ مخاطر السوق من التقلبات في أسعار الفائدة ومعدالت صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم
  . طر عبر سياسة لجنة األصول وااللتزاماتالبنك بتكوين لجنة لألصول وااللتزامات لرصد هذه المخا

  إدارة مخاطر سعر الفائدة    )أ(

 التغييرات على سعر الفائدة على الربحية المستقبلية أو القيم تؤثرمن احتمال أن  سعر الفائدة تنشأ مخاطر
فجوة في الد مطابقة أو وجوالعدم يتعرض البنك إلى مخاطر معدالت الفائدة نتيجة ل. العادلة لألدوات المالية

  .مبالغ األصول وااللتزاماتإعادة تسعير معدل الفائدة ل

  القيمة الدفترية لألداةنتج عنهالذي تهو المعدل المالية النقدية  ةألدال) المردود الفعلي(معدل الفائدة الفعلي 
ابت مثبتة المعدل هو معدل تاريخي بالنسبة ألداة ذات معدل ث. عند استخدامه في احتساب القيمة الحالية

  .بالتكلفة المطفأة وهو المعدل الحالي ألداة ذات معدل متغير أو أداة مثبتة بالقيمة العادلة



  بنك صحار ش م ع ع   
__________________________________________________________________________________________________________________  

   غير مدققة على القوائم الماليةإيضاحات
  ٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠كما في 

٢٢  

على  ٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠استناداً إلى ترتيبات إعادة تسعير تعاقدية في وضع حساسية سعر الفائدة كان 
  : النحو التالي

سعر متوسط   
 الفائدة 
  الفعلي

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     
              
  ٣ ٧٥٣  ٣ ٧٥٣         رصدة لدى البنوك المركزيةألنقد وأال

 أخرى بأسواق  بنوك وودائع المنمستحقات 
  المال 

  ٤٧ ٤١٨    ٤ ٦٢٠  ٦ ٨٥٠  ٣٥ ٩٤٨  %٣ر٨٧

  ١٦٦ ٥٥٧    ١٠٧ ٢٤٧  ٢ ٩٥٨  ٥٦ ٣٥٢  %٧ر٥٠ ) إجمالي(قروض وسلف 
أغراض  محتفظ بها لغيراستثمارات 
 المتاجرة

  ٥٧ ٤٤٨      ٥ ٠٠٠  ٥٢ ٤٤٨  %٤ر٠١

  ٣ ٤٤٣  ٣ ٤٤٣         المعدات والتركيبات
              أصل ضريبة مؤجلة

  ١ ٩٥٦  ١ ٩٥٦          أصول أخرى
    -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  

  ٢٨٠ ٥٧٥  ٩ ١٥٢  ١١١ ٨٦٧  ١٤ ٨٠٨  ١٤٤ ٧٤٨    األصول مجموع 
    ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  

 أسواق أخرى  بمستحقات لبنوك وودائع
 مال ال

  ١٤ ٨٠٠      ٤ ٠٠٠  ١٠ ٨٠٠  %٣ر٣٨

  ٢٠٨ ٦٣٩    ٢٥ ٠١٠  ٥٦ ٤٨١  ١٢٧ ١٤٨  %٤ر٧٨ ودائع العمالء
  ٥ ١٨٦  ٥ ١٨٦         التزامات أخرى

             ضرائب
  ٢ ٧١٨  ٢ ٧١٨         أموال التزامات ثانوية

  ٤٩ ٢٣٢  ٤٩ ٢٣٢         أموال المساهمين
    -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  

  ٢٨٠ ٥٧٥  ٥٧ ١٣٦  ٢٥ ٠١٠  ٦٠ ٤٨١  ١٣٧ ٩٤٨    االلتزامات وحقوق المساهمينمجموع 
  ---------  -----------  -----------  -----------  -----------  

    )٤٧ ٩٨٤(  ٨٦ ٨٥٧  )٤٥ ٦٧٣(  ٦ ٨٠٠     حساسية سعر الفائدةفجوة
    -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  

      ٤٧ ٩٨٤  )٣٨ ٨٧٣(  ٦ ٨٠٠    حساسية سعر الفائدةالفجوة المتراكمة ل
  =========== =========== =========== =========== =========== 

  

   مخاطر العمالت  )ب(

مخاطر العمالت هي المخاطر التي تنشأ من تقلبات قيمة أداة مالية بسبب التغيرات في معدالت صرف 
 يتم رصد المراكز على نحو يومي واستخدام. قام المجلس بوضع حدود لمراكز العمالت. العمالت األجنبية

  . إستراتيجيات التغطية لضمان المحافظة على المركز ضمن الحدود الموضوعة



  بنك صحار ش م ع ع   
__________________________________________________________________________________________________________________  

   غير مدققة على القوائم الماليةإيضاحات
  ٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠كما في 

٢٣  

  )تابع(مخاطر السوق   ٤/د

  )تابع( مخاطر العمالت  )ب(
  :لدى البنك صافي مخاطر العمالت األجنبية التالية

 ٢٠٠٧ االلتزامات األصول  

 ألف ريال عماني ألف  ريال عماني ألف ريال عماني 

  ١١ ٨٩٥  ٥٠ ٣٥٨  ٦٢ ٢٥٣  دوالر أمريكي
  ٩ ٩٧٦  ١٠٢  ١٠ ٠٧٨  ريال سعودي

  ٨ ١٩٣  ٦٦  ٨ ٢٥٩  يورو
  ١٠٩  ٢٤  ١٣٣  عمالت أخرى

  

  مخاطر السيولة  ٥/د

للحد . مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة البنك على الوفاء بالتزاماته عند حلول موعدها
نوعة وهي تقوم بإدارة األصول بوضع السيولة في من هذه المخاطر قامت اإلدارة بترتيب مصادر تمويل مت

  .االعتبار ورصد موقف السيولة على أساس يومي

تم تحديد االستحقاقات . يلخص الجدول أدناه ملمح أصول والتزامات البنك استناداً إلى ترتيبات سداد تعاقدية
ية العمومية بالنسبة لتاريخ التعاقدية لألصول وااللتزامات على أساس الفترة المتبقية في تاريخ الميزان

االستحقاق التعاقدي وهي ال تعطي اعتباراً لالستحقاقات الفعلية المشار إليها في تاريخ الودائع المحتجزة 
  .للبنك وتوفر السيولة

  : على النحو التالي٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠ملمح استحقاق األصول وااللتزامات في 
خالل عند الطلب   

   أشهر ٣
 ١٢إلى  ٣من 
  شهر 

ما يزيد عن سنة 
  واحدة

  
  المجموع 

 ع.رألف  ع.رألف  ع.رألف  ع.رألف   
          

  ٣ ٧٥٣      ٣ ٧٥٣ النقد وأألرصدة لدى البنوك المركزية
  ٤٧ ٤١٨  ٤ ٦٢٠  ٦ ٨٥٠  ٣٥ ٩٤٨  مستحقات من البنوك وودائع أخرى بأسواق  المال

  ١٦٦ ٥٥٧  ١٠٧ ٢٤٧  ٢ ٩٥٨  ٥٦ ٣٥٢ *قروض وسلف 
  ٥٧ ٤٤٨    ٥ ٠٠٠  ٥٢ ٤٤٨ أغراض المتاجرة غيرمحتفظ بها لاستثمارات 

  ٣ ٤٤٣  ٣ ٤٤٣      المعدات والتركيبات
          أصل ضريبة مؤجلة

  ١ ٩٥٦  ١٦٠  ٤١٦  ١٣٨٠  أصول أخرى
  -----------  -----------  -----------  -----------  

  ٢٨٠ ٥٧٥  ١١٥ ٤٧٠  ١٥ ٢٢٤  ١٤٩ ٨٨١  األصول مجموع 
  ===========  ===========  ===========  ===========  

  ١٤ ٨٠٠    ٤ ٠٠٠  ١٠ ٨٠٠ مستحقات لبنوك وودائع أخرى  بأسواق المال 
  ٢٠٨ ٦٣٩  ٢٥ ٠١٠  ٥٦ ٤٨١  ١٢٧ ١٤٨  وشهادات إيداعودائع العمالء

  ٥ ١٨٦      ٥ ١٨٦ التزامات أخرى
         ضرائب

  ٢ ٧١٨  ٢ ٧١٨     أموال التزامات ثانوية
  ٤٩ ٢٣٢  ٤٩ ٢٣٢     أموال المساهمين

  -----------  -----------  -----------  -----------  
  ٢٨٠ ٥٧٥  ٧٦ ٩٦٠  ٦٠ ٤٨١  ١٤٣ ١٣٤  االلتزامات وحقوق المساهمينمجموع 

 -----------  -----------  -----------  -----------  
  -  ٣٨ ٥١٠  )٤٥ ٢٥٧(  ٦ ٧٤٧  الفجوة 
 =========== =========== =========== =========== 

   والسلف على المستوى اإلجماليتم تقسيم القرض* 


