
  
      

 
 
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  المقر الرئيسي للعمل:العنوان المسجل و
  بناية بنك صحار  
  ، حي الميناء٤٤صندوق بريد  
  مسقط ١١٤الرمز البريدي  
  سلطنة ُعمان 
 

  (سابقاً بنك صحار ش م ع ع) ع ع م ش الدولي بنك صحار
  البيانات المالية 

  ٢٠١٩ مارس ٣١في لثالثة أشهر المنتهية 



  بنك صحار الدولي ش م ع ع 
  (سابقاَ بنك صحار ش م ع ع)

  
  المركز المالي بيان

  (غير مدققة) ٢٠١٩ مارس ٣١كما في 
  ( لایر عماني باآلالف)

  

  ٦١من  ٢المالية                                          صفحة  البياناتإلى هـ تكّون جزءاً ال يتجزأ من هذه  ١اإليضاحات المرفقة من أ
  

 

  
  

  مارس ٣١  ديسمبر ٣١  مارس ٣١           
        ٢٠١٨  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  غير مدققة  مدققة  غير مدققة      إيضاح  

          األصول
 ٥٤٬٥٩١  ٧٢٫٤٥٦ ٩٩٬٥٦٤  ١ب   نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

 ٨٥٬٩٩٣  ١٢١٫٤٠٣ ٤٣٬٥٤٥  ٢ب   مستحق من بنوك وايداعات أخرى بسوق النقد
 ٢٬١٧٣٬٤٧١  ٢٫٢٥١٫٩٣٠ ٢٬٣٣٦٬٨٨٢  ٣ب   قروض وسلف وتمويل (بالصافي)

 ٥٤٦٬٣٢٧  ٥٣٢٫٧٦٩ ٥٤٠٬٣٦٠  ٤ب   أوراق مالية إستثمارية
 ١٧٬٤٢٩  ١٩٫٦٧٦ ٢٧٬٨٦٨    ممتلكات ومعدات وتركيبات 

 ٢٬٩٠٠  ٢٫٩٠٠ ٢٬٩٠٠    عقارات استثمارية
 ٤٣٬٣٧١  ٤٥٫٢٦٩ ٣٦٬٤٥٩  ٥ب   أصول أخرى

    ————  ————  ————  
  ٢٬٩٢٤٬٠٨٢  ٣٫٠٤٦٫٤٠٣  ٣٬٠٨٧٬٥٧٨    إجمالي األصول

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

          
 ٧٦١٬٠٤٤  ٧٢٢٫٠٦١ ٦٧٩٬٨٧٣  ٦ب   مستحقات لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

 ١٬٦٥٥٬٨٤٧  ١٫٨١٨٫٣٥٣ ١٬٨١٨٬١٤٧  ٧ب   ودائع العمالء
 ٦٠٬٤٧١  ٨٤٫٦٦٤ ٧٤٬٢٧٤  ٨ب   التزامات أخرى
 ٣٥٬٦٤٥  ٣٥٫٣٩٢ ٣٥٬٦٤٥    قروض ثانوية

 ٢٬٤٢٩  -  -     سندات قابلة للتحويل إلزامياً 
 ١٨٬٦٨٤  ٥٠٩ ٥٠٣    شهادات إيداع

    ————  ————  ————  
  ٢٬٥٣٤٬١٢٠  ٢٫٦٦٠٫٩٧٩  ٢٬٦٠٨٬٤٤٢    إجمالي اإللتزامات

    ══════  ══════  ══════  
          حقوق المساهمين

 ١٩٦٬٣١١  ١٩٨٫٢٦٥ ١٩٨٬٢٦٥  ٩ب   رأس المال
 ١٧٬٦٠٧  ١٨٫٠٣٧ ١٨٬٠٣٧  ٩ب   عالوة إصدار

 ٢١٬٤٣٨  ٢٤٫٣٧٥ ٢٤٬٣٧٥    احتياطي قانوني
 ٩٨٨  ٩٨٨ ٩٨٨    احتياطي عام

 ٨٬٢٢٠  -  ٧٣٧  ١٠ب  احتياطي انخفاض القيمة
)٢٬٦٣٤(    احتياطي القيمة العادلة  )٢٬٤٧٥(  )٢٫١٢٤(  

 -   ٧٫٠٠٠ ٧٬٠٠٠    احتياطي قروض ثانوية
 ٤٧٬٨٧٣  ٣٨٫٨٨٣ ٣٢٬٣٦٨    أرباح محتجزة

    ————  ————  ———— 
 ٢٨٩٬٩٦٢  ٢٨٥٫٤٢٤  ٢٧٩٬١٣٦    إجمالي حقوق المساهمين

    ————  ————  ———— 
  ١٠٠٫٠٠٠  ١٠٠٫٠٠٠  ٢٠٠٬٠٠٠  ١١ب   ١األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم 

    ————  ————  ————  
  ٣٨٩٬٩٦٢  ٣٨٥٫٤٢٤  ٤٧٩٬١٣٦    إجمالي حقوق المساهمين

    ————  ————  ————  
  ٢٬٩٢٤٬٠٨٢  ٣٫٠٤٦٫٤٠٣  ٣٬٠٨٧٬٥٧٨    إجمالي اإللتزامات وحقوق المساهمين

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

 ٥٥٨٬٨٢٥  ٤٨٥٫١٤٢ ٤٩٩٬٧٠٤  أ - ١٢ب   االلتزامات العرضية
 ٣٠١٬٦٤٢  ٤٣٩٫٣٤٤ ٥٢٢٬٥٣٦  ب - ١٢ب   االرتباطات

  بيسة  بيسة  بيسة    
  ١٤٧٫٧١  ١٤٣٫٩٦  ١٤٠٫٧٩    صافي األصول للسهم الواحد 

  
  ووقعها بالنيابة عنه كل من: ٢٠١٩ أبريل ٢١  المالية وصرح بإصدارها بتاريخ البياناتاعتمد مجلس اإلدارة 

  
  
  

_________________        _____________________  
    عضو مجلس اإلدارة                            رئيس مجلس اإلدارة      
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  م٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لثالثة أشهرتقرير مجلس اإلدارة 
 

    المساهمون األفاضل ،،،

  السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته ،،، 

 ٣١المنتهية بتاريخ  ثالثة أشهرخالل أن أقدم لكم النتائج التي حققها البنك  الدولي نيابة عن مجلس إدارة بنك صحاريسرني 
  م.٢٠١٩ مارس

 
 وأداء مالي فائقتميز 

، م٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية فـي  الثالثةخالل األشهر  %١٤٫٠بنسبة  نمواً في صافي أرباحه الدولي سجل بنك صحار
مقارنة مع األرباح الصافية التي حققها البنك خالل لهذه الفترة مليون لایر عماني  ١٠٬١٥غت األرباح الصافية بل حيث

مليون لایر عماني. هذا ويستمر البنك في بذل كافة الجهود من أجل  ٨٬٩٠الفترة المماثلة من العام الماضي والتي بلغت 
انخفاض أسعار  على خلفية اإلنفاق الحكومي على البنية التحتية تقليصستدام رغم التحديات الناتجة عن تحقيق نمو مثمر وم

  النفط.
  

األولى من عام  الثالثةمليون لایر عماني خالل األشهر  ٢٥٬٤٥بلـغ ت% ل١٦٫٧كما ارتفع إجمالي إيرادات التشغيل بنسبـة 
صافي زيادة في  كذلك حقق البنكومليون لایر عماني خالل الفترة نفسها من العام الماضي.  ٢١٫٨١مقارنة بـ  ٢٠١٩

 مليون لایر عماني١٢٬٤٠% لترتفع من ١١٫٢بزيادة قدرها  م٢٠١٩من عام  األولى الثالثةاألشهر التشغيلية في  اإليرادات
رتفعت وقد ا م.٢٠١٩مليون لایر عماني خالل الفترة نفسها من  ١٣٬٧٩ إلى م٢٠١٨األولى من  الثالثةخالل األشهر 

 ٩٫٤٠م مقارنة بـ ٢٠١٩ األولى من الثالثةمليون لایر عماني خالل الشهور  ١١٫٦٦% لتبلغ ٢٤بنسبة  يةالتشغيل النفقات
  .ستدامجهوده لتحقيق النمو الموعلى استراتيجيته ، ويواصل البنك تركيزه م٢٠١٨ في نفس الفترة منمليون لایر عماني 

  
، م ٢٠١٨ مارس ٣١ فيمليار لایر عماني  ٢٫٢٢٠% لترتفع من ٩٫٣٧بنسبة  ارتفاًعا ياتسلفالقروض والإجمالي وشهد 

% ليرتفع ٧٫٥٢ نسبةم. كما شهد صافي القروض والسلفيات نمواً ب٢٠١٩ مارس ٣١مليار لایر عماني في  ٢٫٤٢٨إلى 
ونما إجمالي . م٢٠١٩ مارس ٣١مليار لایر عماني في  ٢٬٣٣٧إلى م ٢٠١٨ مارس ٣١مليار لایر عماني في  ٢٫١٧٣من 

مليار لایر عماني في  ٣٫٠٨٨م، إلى ٢٠١٨ مارس ٣١مليار لایر عماني في  ٢٫٩٢٤رتفع من يل% ٥٫٥٩األصول بنسبة 
مليار لایر عماني  ١٫٨١٨قدره  اً سجلت مبلغ حيث % ٩٫٨٠ارتفاعاً بنسبة  الزبائنودائع  شهدتم. كما ٢٠١٩ مارس ٣١
لبنك من قروض ا. كما بلغت حصة م٢٠١٨ مارس ٣١مليار لایر عماني في  ١٫٦٥٦، مقارنة بـ م ٢٠١٩ مارس ٣١ في 

، في حين بلغت م٢٠١٨ مارس ٣١٪ كما في ١٠٫١٨بـ  مقارنة م٢٠١٩ فبراير ٢٨٪ كما في ١٠٫٧١نسبة القطاع الخاص 
  .م٢٠١٨ مارس ٣١٪ كما في ٨٫٢٦مقارنة بـ  م٢٠١٩ فبراير ٢٨٪ كما في ٨٫٣٤حصته من ودائع القطاع الخاص 

  
 التركيز على الزبائن

، ودشن م٢٠١٨وائز برنامج المميز لإلدخار شهد صحار الدولي اختتام سحوبات نهاية العام لج ٢٠١٩ العاموفي بداية 
خالل األشهر البنك  وقامتحت شعار "هذا هو الفوز".  لالحتفاء بروح الفوز م٢٠١٩للعام  الجديد بعدها حساب الجوائز

 اتبوسح يباإلضافة إلى ثمان ،صور وبركاء واليتي كل من شهرية فيال اتبوسحسحبين من البإجراء الماضية 
مختلفة في أرجاء فروع التي أقيمت في الفعاليات  هذهمن خالل ، معزًزا بذلك تواصله وتفاعله مع الزبائن أسبوعية

 معنجح البنك من خالل تعاونه االبتكار المستدام ضمن استراتيجية رقمنة شاملة، السلطنة. وتواصًال لجهوده في مجال 
 تمّكن الزبائن من إجراء" والتي eFloos"الرقمي  محفظة الدفعتدشين في  )عمانتل( العمانية لالتصاالت الشركة
  وآمنة. سريعة دفع عمليات
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 االلتزام بدعم المجتمعات المحلية
الشباب العماني  بناء الكوادر الوطنية، وتمكينى مبادراته االجتماعية مع التركيز القوي علنطاق كما وسع صحار الدولي 

حفل تخريج طالب كلية عمان للعلوم بشكل خاص، حيث قدم البنك رعايته للعديد من الفعاليات المرتبطة بالشاباب مثل 
  لدورة الثانية من ُمنتدى ُعمان للموارد البشرية.، باإلضافة إلى رعايته لوالمعهد العالي للتخصصات الصحية الصحية

للمتسابق العماني الشاب  ةالحصريأعلن صحار الدولي عن رعايته  اتيجيته الجديدة،استرلروح الفوز ضمن  وتجسيدًا
حيث يهدف ، ويحقق االنتصارات مشرفة ٤الفورموال  والذي أصبح يخوض سباقات عالمية فيشهاب بن أحمد الحبسي، 

 . كما قدم البنك دعمهوالفوز فيها ١الفورموالالبنك من الرعاية مساعدته على المضي في حلمه للوصول إلى حلبات 

مثالية باعتبارها وجهة ، مساهما بذلك في جهود الترويج للسلطنة ، كراع ذهبي٢٠١٩لبطولة ُعمان المفتوحة للجولف 
وإسهاماتها في  رياضة الجولفحول  المجتمعي الوعيوفي ذات السياق، ومن أجل تعزيز  ،لالستثمار والسياحة
ً مع دعمه للبطولة المفتوحة صحار الدولي م نظماالقتصاد العماني،  سابقة عبر صفحات التواصل االجتماعي انسجاما

 . م٢٠١٩

في المؤسسات الراعية لذوي االحتياجات الخاصة العديد من  رفدوإشادة بالدور االستثنائي الذي لعبه صحار الدولي في 
بياد الخاص العماني والجمعية العمانية السلطنة، حظي البنك بتكريم من قبل العديد من المؤسسات من بينها جمعية األولم

 للتوحد والجمعية العمانية للمعوقين.

 
  

 النظرة المستقبلية
في المستقبل القريب نظًرا للتحسن الملحوظ في أسعار النفظ وااللتزام الحكومي زيادة في الطلب على التمويل  يتوقع البنك

على استثمار الحكومة في قطاعات بعينها ضمن التوجه لتنويع بمواصلة االستثمار في مشاريع البنية األساسية، عالوة 
التي تمّكنه من مواصلة البناء في مسيرته  ةمصادر االقتصاد الوطني، وبناء عليه، فإن بنك صحار يمتلك المقومات المثالي

الية لجميع ذوي للتميز المصرفي في السوق، وإضفاء قيمة إيجابية في تعزيز االقتصاد الوطني، وكذلك لتحقيق قيمة ع
  المصلحة. 

 
 شكر وتقدير

 المال، لسوق العامة والهيئة العماني المركزي البنك من لكل المتميزة والرؤية والتوجيه بالدعم أشيد أن أود
 .والقيادة والشفافية الحوكمة من قوية مظلة بفضل النمو لتحقيق المالي القطاع أمام الظروف تهيئة على عمال اللذان

 بما ُعمان في المصرفي القطاع تعزيز في المتميزة جهودها على السلطان جاللة لحكومة األكبر بالشكر وأتوجه
 . السلطان جاللة رؤية مع يتماشى

 
 

 لجاللة العميق بالشكر الدولي صحار موظفي وجميع اإلدارة مجلس أعضاء زمالئي عن باألصالة أتقدم أخيراً،
  .الحبيب لبلدنا الفذة وقيادته رؤيته على سعيد بن قابوس السلطان

  
  وهللا ولي التوفيق

 
 
  

  محمد محفوظ العارضي
 رئيس مجلس اإلدارة

 
 



  

  ٦١من ٣المالية                                          صفحة  البياناتإلى هـ تكّون جزءاً ال يتجزأ من هذه  ١اإليضاحات المرفقة من أ
  

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  (سابقاَ بنك صحار ش م ع ع)
  

  بيان الدخل الشامل
  (غير مدققة)٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لثالثة أشهر

  (لایر عماني باآلالف) 
            

  مارس ٣١  مارس ٣١    
    ٢٠١٨  ٢٠١٩  
      إيضاح  

        
  ٣٠٬٤٢٥ ٣٥٬٠٨٥  ١ج   إيرادات فوائد

)١٩٬٤٧٣(  ٢ج   مصروفات الفوائد   )١٦٬٩٨٧(  
    ————  ————  

 ١٣٬٤٣٨  ١٥٬٦١٢    صافي ايرادات الفوائد
      

 ١٬٠٩٨ ١٬٢٨٩  ب-٣ج   صافي ايرادات من التمويل اإلسالمي وأنشطة االستثمار
 ٧٬٢٧٢ ٨٬٥٤٨  ٤ج   إيرادات تشغيل أخرى

 -   -     أرباح من إستثمارات متاحة للبيع
    ————  ————  

  ٢١٬٨٠٨  ٢٥٬٤٤٩    إيرادات التشغيل إجمالي 
    ————  ————  

)٧٬٤٥٦(    الموظفين تكاليف  )٥٬٨٨١(  
)٣٬٦١٢(  ٥ج   األخرى  التشغيلية المصروفات  )٢٬٩٦٠(  

)٥٩١(    االستهالك  )٥٦٣(  
    ————  ————  

  )٩٬٤٠٤(  )١١٬٦٥٩(    مصروفات التشغيل إجمالي 
    ————  ————  

  ١٢٬٤٠٤  ١٣٬٧٩٠    مخصصات انخفاض القيمةقبل صافي إيرادات التشغيل 
    ————  ————  
        مصروفات إنخفاض قيمة القروض ومخصصات مخاطر  
)٢٬١٣٦(  )٢٬٥٣٧(  ٦ج   إئتمان أخرى (بالصافي)   

    ————  ————  
 ١٠٬٢٦٨ ١١٬٢٥٣    الربح قبل الضريبة 

)١٬١٠١(    مصروف ضريبة الدخل  )١٬٣٦٤(  
    ————  ————  

  ٨٬٩٠٤  ١٠٬١٥٢    للفترةالربح 
    ══════  ══════  

        للفترةالربح 
 ٨٬٦١٥ ٩٬٦٧٧    مصرفية تقليديةأعمال 

 ٢٨٩ ٤٧٥    أعمال الصيرفة اإلسالمية
    ————  ————  
    ٨٬٩٠٤  ١٠٬١٥٢  
    ══════  ══════  
        
        
  بيسة  بيسة    

  ٤٫٥٣٦  ٣٫٠٨٦  ٧ج   بالبيسة –العائد األساسي للسهم الواحد للفترة 
  ١٨٫٣٩٥  ١٢٫٥١٧  ٧ج   بالبيسة –العائد األساسي للسهم الواحد للفترة (سنوي) 

  ٤٫٥٠٣  ٣٫٠٨٦  ٧ج   بالبيسة –للسهم الواحد للفترة  المخففالعائد 
  ١٨٫٢٦١  ١٢٫٥١٧  ٧ج   بالبيسة –للسهم الواحد للفترة (سنوي)  مخففالعائد ال



  

  ٦١من  ٤المالية                                          صفحة  البياناتإلى هـ تكّون جزءاً ال يتجزأ من هذه  ١اإليضاحات المرفقة من أ
  

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  (سابقاَ بنك صحار ش م ع ع)
  

  (تابع) بيان الدخل الشامل
  (غير مدققة)٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لثالثة أشهر

  (لایر عماني باآلالف)
  
  
  

  مارس ٣١  مارس ٣١    
    ٢٠١٨  ٢٠١٩  
        

        
  ٨٫٩٠٤  ١٠٬١٥٢    الفترةالربح 

        دخل شامل آخر سوف لن يتم تصنيفه إلى بيان الدخل
        خسائر إعادة التقييم من أدوات أسهم محتفظ بها بالقيمة 

  )٨٥(  )٥١١(    العادلة من خالل دخل شامل آخر
    ————  ————  

        إجمالي الدخل الشامل اآلخر الذي سوف لن يعاد تصنيفه إلى 
  )٨٥(  )٥١١(    بيان الدخل

        
        دخل شامل آخر سيعاد تصنيفه إلى بيان الدخل

        
        أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر:

  ٢٥  ١    صافي التغيرات في مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة
        
    ————  ————  

  ٢٥  ١    إجمالي الدخل الشامل اآلخر الذي سيعاد تصنيفه إلى بيان 
        الدخل

    ————  ————  
  )٦٠(  )٥١٠(    إجمالي الدخل الشامل اخر للفترة بعد خصم ضريبة الدخل

    ————  ————  
  ٨٬٨٤٤  ٩٬٦٤٢    بعد خصم ضريبة الدخل للفترةإجمالي الدخل الشامل 

    ══════  ══════  



  

  ٦١من  ٥المالية                                          صفحة  البياناتإلى هـ تكّون جزءاً ال يتجزأ من هذه  ١اإليضاحات المرفقة من أ
  

   
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  م ع ع)(سابقاَ بنك صحار ش 
  

  
  

  بيان التغيرات في حقوق المساهمين
  (غير مدققة) ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لثالثة أشهر      
    باآلالف)(لایر عماني       

  
 

  
  
  
  
  
  

  رأس المال  

  
  
  
  

عالوة 
  إصدار

احتياطي 
  قانوني

احتياطي 
  عام

احتياطي 
انخفاض 

  القيمة

احتياطي 
القيمة 
  العادلة

  
  
  
  

احتياطي 
  قروض ثانوية

  األرباح
  المحتجزة

  
  
  

إجمالي 
حقوق 

  المساهمين

  
األوراق 

الرأسمالية 
المستديمة 
الشريحة 

  ١رقم 
إجمالي حقوق 

  المساهمين
  

  ٣٨٥٬٤٢٤  ١٠٠٬٠٠٠  ٢٨٥٬٤٢٤  ٣٨٬٨٨٣  ٧٬٠٠٠  )٢٬١٢٤(   -   ٩٨٨  ٢٤٬٣٧٥  ١٨٬٠٣٧  ١٩٨٬٢٦٥  ٢٠١٩يناير  ١لرصيد كما في ا
  ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 

             للفترةإجمالي الدخل الشامل 
  ١٠٬١٥٢  -   ١٠٬١٥٢  ١٠٬١٥٢  -   -   -   -   -   -   -   للفترةربح 

  )٥١٠(  -   )٥١٠(  -   -   )٥١٠(    -   -   -   -   -    للفترةدخل شامل آخر 
  ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 

)٥١٠( -  -  -  -  -   للفترةإجمالي الدخل الشامل    -  ٩٬٦٤٢ -  ٩٬٦٤٢ ١٠٬١٥٢ 
  ──── ──── ──── ──── ──── ──── ────  ────  ──── ──── ──── 

)١١٬٨٩٦(  -  -  -  -  -  -  -   ٢٠١٨توزيعات أرباح مدفوعة لسنة   )١١٬٨٩٦(   - )١١٬٨٩٦(  
 ١٠٠٬٠٠٠ ١٠٠٬٠٠٠ -  -   -  -  -  -  -  -  -   ١إصدار الشريحة رقم 

)٣٬٨٤٣(  -  -  -  -  -  -  -    الفترةاإلضافية المدفوعة خالل  ١الشريحة رقم  قسيمة  )٣٬٨٤٣(   - )٣٬٨٤٣(  
)١٩١(  -  -  -  -  -  -  -   إضافية ١مصروفات إصدار أوراق رأسمالية الشريحة رقم   )١٩١(   - )١٩١(  

)٧٣٧( -  -   -   ٧٣٧ -  -  -  -   )١١إيضاح بتحويالت (   -  - 
  ──── ──── ──── ──── ──── ────  ──── ──── ──── ──── ──── 

)٢٬٦٣٤( ٧٣٧ ٩٨٨ ٢٤٬٣٧٥ ١٨٬٠٣٧ ١٩٨٬٢٦٥  ٢٠١٩ مارس ٣١الرصيد كما في   ٤٧٩٬١٣٦ ٢٠٠٬٠٠٠ ٢٧٩٬١٣٦ ٣٢٬٣٦٨ ٧٬٠٠٠ 
  ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 



  

  ٦١من  ٥المالية                                          صفحة  البياناتإلى هـ تكّون جزءاً ال يتجزأ من هذه  ١اإليضاحات المرفقة من أ
  

   
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  م ع ع)(سابقاَ بنك صحار ش 
  

  
  

  بيان التغيرات في حقوق المساهمين
  (غير مدققة)٢٠١٨ مارس ٣١المنتهية في  لثالثة أشهر      
  (لایر عماني باآلالف)      

  

  
  رأس
  المال

  عالوة
  إصدار

  احتياطي 
  قانوني

  احتياطي
  عام

  احتياطي
  خاص

احتياطي 
القيمة 
  العادلة

  
  

احتياطي انخفاض 
  القيمة

  أرباح
  محتجزة

إجمالي حقوق 
  المساهمين

االوراق 
الرأسمالية 
المستديمة 

  ١الشريحة رقم 

إجمالي حقوق 
  المساهمين

            

  ٣٩٣٫٥٩٦  ١٠٠٫٠٠٠  ٢٩٣٫٥٩٦ ٧٢٫٦٥١ - )٦٥٦( ٣٫١٠٣ ٩٨٨  ٢١٫٤٣٨  ١٧٫٦٠٧  ١٧٨٫٤٦٥  ٢٠١٨يناير  ١الرصيد كما في 
  ٣٢٨  -   ٣٢٨  ١٫٣١٥  ٤٫١٥١  )٢٫٠٣٥(  )٣٫١٠٣(  -  -   -   -   )٤(ايضاح  ٩تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

اعادة بيان الرصيد االفتتاحي بموجب المعيار الدولي للتقارير 
  ٣٩٣٫٩٢٤  ١٠٠٫٠٠٠  ٢٩٣٫٩٢٤  ٧٣٫٩٦٦  ٤٫١٥١  )٢٫٦٩١(  -  ٩٨٨  ٢١٫٤٣٨  ١٧٫٦٠٧  ١٧٨٫٤٦٥    ٩المالية 

                    إجمالي الدخل الشامل عن الفترة
  ٨٫٩٠٤  -   ٨٫٩٠٤  ٨٫٩٠٤  -  -  -  -  -   -   -   صافي ربح عن الفترة

                        لفترة لدخل شامل آخر 
  )٦٠(  -   )٦٠(  -  -  )٦٠(  -  -  -   -   -   اجمالي الدخل االخر للفترة

  ────  ────  ────  ────  ────  ────  ────  ────  ─────  ─────  ─────  
  ٨٫٨٤٤  -   ٨٫٨٤٤  ٨٫٩٠٤  -  )٦٠(  -  -  -   -   -    إجمالي الدخل الشامل للفترة

  ────  ────  ────  ────  ────  ────  ────  ────  ─────  ─────  ─────  
اعادة تصنيف صافي التغير في القيمة العادلة الدوات حقوق 

  -   -  -   )٢٧٦(  -   ٢٧٦  -  -  -  -  -   الملكية عند الستبعاد

  -   -  -   )١٧٫٨٤٦(  -   -  -  -  -  -  ١٧٫٨٤٦  ٢٠١٧  إصدار أسهم مجانية
  )٨٫٩٢٣(  -   )٨٫٩٢٣(  )٨٫٩٢٣(  -  -  -  -  -  -  -  ٢٠١٧توزيعات األرباح المدفوعة 

  )٣٫٨٤٣(  -   )٣٫٨٤٣(  )٣٫٨٤٣( -  -  -  -  -   -   -   اإلضافية ١قسيمة الفئة 
  )٤٠(  -   )٤٠(  )٤٠( -  -  -  -  -   -   -   ١دين رأس المال اإلضافي الفئة مصاريف  إصدار

  -   -   -   )٤٫٠٦٩( ٤٫٠٦٩ -  -  -  -   -   -   )١١٤٩انخفاض قيمة االئتمان (ب أ م مخصص 
  ────  ────  ────  ────  ────  ────  ────  ────  ─────  ─────  ─────  

  ٣٨٩٫٩٦٢  ١٠٠٫٠٠٠  ٢٨٩٫٩٦٢  ٤٧٫٨٧٣  ٨٫٢٢٠  )٢٫٤٧٥(  -   ٩٨٨  ٢١٫٤٣٨  ١٧٫٦٠٧  ١٩٦٫٣١١  ٢٠١٨مارس  ٣١الرصيد كما في 
  ════  ════  ════  ════  ════  ════  ════  ════  ═════  ═════  ═════  



 
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  (سابقاَ بنك صحار ش م ع ع)
 

  التدفقات النقدية بيان
  (غير مدققة) ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لثالثة أشهر

  

  ٦٤من  ٧صفحة   المالية البياناتإلى هـ تكّون جزءاً ال يتجزأ من هذه  ١اإليضاحات المرفقة من أ

 

  
  

  مارس ٣١  
٢٠١٩  

  مارس ٣١
٢٠١٨  

      
      أنشطة التشغيل

  ١٠٫٢٦٨  ١١٬٢٥٣  ربح قبل الضريبةالصافي 
      تسويات لـ:
  ٥٦٣  ٥٩١  االستهالك 

 ٢٫١٣٦  ٢٬٥٣٧  صافي مصروفات انخفاض قيمة القروض ومخصصات خسائر االئتمان األخرى 
  ٥٢٨  ١٧٧  صافي خسائر إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

  -   )٢(  خسائر من بيع أصول ثابتة
  )٢٠٥(  )٣٠٦(  اإلسالميةإيرادات من أنشطة اإلستثمارات 

  )٢٫٩٧٩(  )٤٬٠٠٤(  فوائد من استثمارات 
  ٦٣٠  ٦٠٤  الفائدة المستحقة على سندات قابلة للتحويل إلزامياً وقروض ثانوية

  ————  ————  
  ١٠٫٩٤١  ١٠٬٨٥٠  نقدية من أنشطة التشغيل قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل

  ١٤٫٥٧٤  ١٬٤٣٨  مستحق من بنوك وإيداعات بسوق النقد
  )٧٥٫٣٩٢(  )٨٧٬١٨١(  القروض والسلف والتمويل  

  )٤٧٧(  )٦٤٤(  استثمار في أوراق مالية محتفظ بها للمتاجرة
  )٢٠٫١٧٢(  ٧٬٦٤٥  أصول أخرى

  )١٠١٫٦٨٩(  )١٢١٬٣٦٢(  مستحقات لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد
  ١٣٫٠٠٢  )٢٠٨(  ودائع العمالء
  ١٧١  )٦(  شهادات إيداع

  ٣٢٫٠١٤  )٩٬٠٠١(  التزامات أخرى
  ————  ————  

  )١٢٧٫٠٢٨(  )١٩٨٬٤٦٩(  النقد من أنشطة التشغيل
  )٤٫١١٨(  )١٬٢٩٦(  ضريبة دخل مدفوعة

  ————  ————  
  )١٣١٫١٤٦(  )١٩٩٬٧٦٥(  صافي النقد من / (المستخدم في) أنشطة التشغيل بعد خصم الضريبة

  ══════  ══════  
      أنشطة االستثمار

  )٢٧٫٠٤٠(  )٧٬٨٩٦(  استثمارات (بالصافي)شراء 
  ٢٫٠٥٤  ٧  متحصالت من بيع/استرداد استثمارات

  )٨٨٢(  )٨٬٧٨١(  شراء ممتلكات ومعدات وتركيبات
  -   ٢٤٤  إيرادات من أنشطة اإلستثمارات اإلسالمية

  ٢٫٩٦٣  ٤٬٠٠٤  فوائد مستلمة من االستثمارات 
  ————  ————  

  )٢٢٫٩٠٥(  )١٢٬٤٢٢(  االستثمارصافي النقد المستخدم في أنشطة 
  ══════  ══════  

      أنشطة التمويل
  )٨٫٩٢٣(  )١١٬٨٩٦(  توزيعات أرباح مدفوعة

  )٣٥٢(  )٣٥٢(  فوائد مدفوعة على سندات قابلة للتحويل إلزامياً وقروض ثانوية
  -   ١٠٠٬٠٠٠  مستديمة ١فوائد مدفوعة على أوراق رأسمالية الشريحة رقم 

  )٣٫٨٤٣(  )٣٬٨٤٣(  مستديمة ١رأسمالية الشريحة رقم إصدار أوراق 
  )٣٩(  )١٩١(  مستديمة ١مصروفات إصدار أوراق رأسمالية الشريحة رقم 

  ————  ————  
  )١٣٫١٥٧(  ٨٣٬٧١٨  صافي النقد (المستخدم في) / من أنشطة التمويل

  ══════  ══════  
  )١٦٧٫٢٠٨(  )١٢٨٬٤٦٩(  صافي التغير في النقد وما يماثل النقد

  ١٣٫٥١٦  ٣٤٤٬٧١٠  الفترةالنقد وما يماثل النقد في بداية 
  ————  ————  

  )١٥٣٫٦٩٢(  ٢١٦٬٢٤١  الفترةالنقد وما يماثل النقد في نهاية 
  ══════  ══════  

      ممثال في:
  ٥٤٫٠٩١  ٩٩٬٠٦٤  )١نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية (بإستثناء الوديعة الرأسمالية) (إيضاح ب

  ٧٦٫١٠٠  ٤٨٬٧٣٧  )٢يوماً (إيضاح ب ٩٠وإيداعات أخرى بسوق النقد مستحقة في غضون مستحق من بنوك 
  ٢٩٣٫٧٣٣  ٢٧٤٬١٤٥  ب)- ٤يوماً (إيضاح ب ٩٠استثمارات أوراق مالية مستحقة في غضون 

  )٥٧٧٫٦١٦(  )٢٠٥٬٧٠٥(  )٨يوماً (إيضاح ب ٩٠مستحقات لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد مستحقة في غضون 
  ————  ————  

  ١٥٣٫٦٩٢(  ٢١٦٬٢٤١(  
  ══════  ══════  



    
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٦١من  ٨صفحة     
  

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  (سابقاَ بنك صحار ش م ع ع)
 

  المالية البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لثالثة أشهر

  
  الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية   ١أ

كشركة مساهمة ُعمانية عامة وهو يقوم بصفة  ٢٠٠٧مارس  ٤تم تأسيس بنك صحار ش.م.ع.ع ("البنك") في سلطنة ُعمان في 
فروع للصيرفة  ٥وعشرين فرعاً و ثمانيةأساسية بمزاولة األنشطة التجارية واالستثمارية والصيرفة اإلسالمية من خالل شبكة من 

نشاطه بموجب ترخيص تجاري واستثماري وصيرفة إسالمية صادر عن البنك المركزي اإلسالمية في السلطنة. يمارس البنك 
. العنوان ٢٠٠٧أبريل  ٩العُماني وهو مشمول بنظام البنك المركزي لتأمين الودائع المصرفية. بدأ البنك عملياته التشغيلية في 

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

  
يقدم صحار ة اإلسالمية ("صحار اإلسالمي"). ، حصل البنك على ترخيص لتشغيل نافذة الصيرف٢٠١٣إبريل  ٣٠اعتباراً من 

ل ودائع العمالء المتوافقة اإلسالمي مجموعة متكاملة من خدمات ومنتجات الصيرفة اإلسالمية. تتضمن األنشطة الرئيسية للنافذة قبو
مع الشريعة اإلسالمية وتقديم تمويل متوافق مع الشريعة اإلسالمية بناًء على المرابحة والمضاربة والمشاركة واإلجارة 
واالستصناع والسلم والقيام بأنشطة االستثمار وتقديم خدمات مصرفية تجارية وأنشطة االستثمار األخرى التي يسمح بها اإلطار 

  يمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية. التنظ
  

لمساهمي بنك صحار ش.م.ع.ع ووافق المساهمون في البنك على قرار بتعديل البند  غير عادي، عقد اجتماع  ٢٠١٨ديسمبر  ١٨في 
"بنك صحار الدولي ش.م.ع.ع" (يشار إليه فيما يلي  إلى) من النظام األساسي للبنك لتغيير اسم البنك من "بنك صحار ش.م.ع.ع" ١(

مستندات من خالل إصدار مجموعة جديدة من  ٢٠١٩يناير  ١٤باسم "البنك"). تم تأكيد ذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة في 
  لشركة.ل السجل التجاري

ً  ٧٤٤ - ٢٠١٨ مارس ٣١،موظفاً  ٨٠٤  -  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١( ٢٠١٩ مارس ٣١موظفاً كما في  ٨٣٥يعمل بالبنك    ).موظفا
  
  أساس اإلعداد  ٢أ
  

اريير هذه القوائم تم إعدادها لفترة معينة لذا ال تحتوي على جميع اإليضاحات التي تخص القوائم المالية السنوية المعدة وفقاً لمعايير التق
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الدولية ، لذا حين قرائتها يجب دمجها مع القوائم المالية للسنة 

  
  فقرة االلتزام  ١- ٢أ

الهيئة العامة ووتعديالته  ١٩٧٤تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ومتطلبات قانون الشركات التجارية لعام 
  لسوق المال ولوائح البنك المركزي العُماني المطبقة.

، أصدر البنك المركزي العماني تعميم رقم ط ٢٠٠٠القانون المصرفي رقم المتعلق بتعديل  ٦٩/٢٠١٢وفقاً للمرسوم السلطاني رقم 
والذي صدر وفقاً له إطار تنظيمي ورقابي كامل للصيرفة اإلسالمية ("االطار"). يحدد اإلطار وسائل تمويل مسموح بها  ١ - ب

بح مناسب في السعر على أساس الدفع متعلقة بالتجارة تتضمن شراء بضائع من قبل البنوك من عمالئها وبيعها مباشرةً لهم بر
اآلجل. لم يتم عكس هذه المشتريات والمبيعات الناشئة من هذه الترتيبات في هذه القوائم المالية بهذه الطريقة، ولكنها مقيدة لمبلغ 

  التسهيالت المستخدمة فعلياً والنسبة المالئمة للربح عليها.
مية في هذه القوائم المالية ألغراض التقرير بعد حذف المعامالت/ األرصدة بين تم عكس النتائج المالية لنافذة الصيرفة اإلسال

إن مجموعة كاملة من بيانات مالية مستقلة لنافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار، صحار اإلسالمية، التي أعدت في إطار الفروع. 
  من التقرير السنوي للبنك.هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، يتم إدراجها ض

  
  أساس القياس   ٢- ٢أ

  أُعدت البيانات المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء التالي:
  يتم قياس األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة؛  •
  بالقيمة العادلة؛األدوات المالية المصنفة كمتاجرة وبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يتم قياسها   •
 )؛٢٠١٨يناير  ١موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (سارية من   •

  يتم عرض بيان المركز المالي بالترتيب التنازلي للسيولة حيث أن هذا العرض هو أكثر مالءمةً لعمليات البنك.
  

  العملة التنفيذية وعملة العرض   ٣- ٢أ
المالية بالريال العُماني وهو العملة التنفيذية للبنك وبالدوالر األمريكي أيضاً تسهيال للقارئ. تم تحويل المبالغ  تم عرض هذه القوائم

 ٠٫٣٨٥دوالر أمريكي =  ١بالدوالر األمريكي المعروضة في هذه القوائم المالية من مبالغ بالريال العُماني بسعر صرف يعادل 
بيسة). تم تقريب جميع المعلومات المالية المعروضة بالريال العُماني والدوالر األمريكي  ١٠٠٠لایر ُعماني =  ١( ولایر ُعماني 

  .، ما لم يذكر خالف ذلكإلى أقرب ألف
  
  استخدام التقديرات واالجتهادات  ٤- ٢أ

عند إعداد البيانات المالية للبنك، تطلب اإلدارة وضع بعض التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبلغ الُمعلن  يتطلب
للموجودات والمطلوبات المالية والمخصصات الناتجة عن انخفاض القيمة والقيمة العادلة. على وجه الخصوص، هناك حاجة إلى 

 توقيت التدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد مستوى المخصصات الالزمة للقروض حكم كبير من قبل اإلدارة في تقدير مبلغ و



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٦١من  ٩صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  (سابقاَ بنك صحار ش م ع ع)
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لثالثة أشهر

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  (تابع) أساس اإلعداد  ٢أ
  (تابع) استخدام التقديرات واالجتهادات  ٤- ٢أ

 
 متقيي ميتوالمديونيات المنخفضة القيمة باإلضافة إلى مخصصات انخفاض قيمة األوراق المالية االستثمارية غير المدرجة. 

 ديُعتق لتيا لمستقبليةا داثألحا تقعاوت كلذ في بما رىألخا لموالعوا يخيةرلتاا رةلخبا لیإ دتستنو رمستم لبشک مألحکاوا راتيدلتقا
   يجوز أن تختلف النتائج الفعلية مع هذه التقديرات. .ظروفلا تتح لةومعق نهاأ
  

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها بشكل مستمر. يتم إدراج تعديالت التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها 
ترة تعديل التقدير إذا كان التعديل مؤثراً على تلك الفترة فقط أو في فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كان التعديل مؤثراً على الف

  .٥أوالفترات المستقبلية. يتم مناقشة التقديرات التي يعتبر البنك أن لها مخاطر جوهرية لتعديالت هامة في اإليضاح  الحالية
  
  التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات  ٣أ
  وتتعلق بأعمال البنك ٢٠١٩المعايير والتعديالت والتفسيرات التي دخلت حيز التطبيق في   ١- ٣أ

قام البنك بتطبيق كافة المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة عن مجلس  ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  للفترةبالنسبة 
ه المعايير المحاسبية الدولية (المجلس) ولجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية (اللجنة) التابعة للمجلس والتي تتعلق بعمليات

  . ٢٠١٨يناير  ١بة للفترات التي تبدأ في والتي دخلت حيز التطبيق بالنس
  
  عقود االيجار ١٦معيار التقرير المالي الدولي أ  ١- ٣أ

    
عقد إيجار (كما هو مذكور من قبل مجلس معايير المحاسبة  ١٦قام البنك ألول مرة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 ١٦، وهو نفس تاريخ سريان المعيار. يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية  ٢٠١٩يناير  ١) اعتباًرا من ٢٠١٦الدولية في يناير 
متطلبات جديدة أو معدلة فيما يتعلق بمحاسبة اإليجار. يقدم تغييرات كبيرة في محاسبة اإليجار عن طريق إزالة التمييز بين عقود 

خدام والتزامات اإليجار في تاريخ بدء جميع عقود اإليجار ، التأجير التشغيلي والتمويلي. يتطلب االعتراف بأصل الحق في االست
شهًرا أو أقل) وعقود اإليجار ذات القيمة المنخفضة األصول (على  ١٢باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل (أي عقود اإليجار لمدة 

  سبة المؤجر دون تغيير إلى حد كبيرسبيل المثال ، أجهزة الكمبيوتر الشخصية). على عكس محاسبة المستأجر ، ظلت متطلبات محا
  

طريقة النهج المعدلة بأثر رجعي دون إعادة صياغة المقارنة فيما يتعلق بجميع عقود اإليجار التشغيلية المتجددة الحالية. باعتماد 
  ، قام البنك بما يلي: ٢٠١٩يناير  ١اعتباًرا من  ١٦ - معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم

الحق في االستخدام والتزامات اإليجار المعترف بها في بيان المركز المالي ، تقاس مبدئياً بالقيمة الحالية لمدفوعات  ) موجودات١
  اإليجار المستقبلية المقاسة بسعر االقتراض اإلضافي

إدراج كل من هذه ) اإلهالك المعترف به لألصول والحق في استخدام التزامات اإليجار في بيان الدخل الشامل الموحد. يتم ٢
  المصاريف ضمن المصاريف التشغيلية األخرى في بيان الدخل الشامل.

) عند اختيار نهج عملي مناسب ، افترض البنك استنادًا إلى التاريخ السابق أن عقود اإليجار التشغيلية فيما يتعلق بشبكة الفروع ٣
 ٥سنوات ، وبالتالي يتم اعتبار فترة اإليجار البالغة  ٥مدة وأجهزة الصراف اآللي خارج الموقع والمكاتب الرئيسية ستستمر ل

  شهرً  ١٢سنوات للجميع عقود اإليجار التشغيلية الحالية باستثناء عدد قليل منها سيتم إخالئه خالل أقل من 
الثابت على النحو ) بالنسبة لعقود اإليجار التي لن يتم تجديدها ، اختار البنك االعتراف بمصروف اإليجار على أساس القسط ٤

  . يتم تقديم هذه المصروفات ضمن نفقات التشغيل األخرى في بيان الدخل الشامل١٦المسموح به في المعيار الدولي للتقارير المالية 
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  (تابع) التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات  ٣أ
  المعايير والتعديالت عليها والتفسيرات التي لم تصبح سارية والتي لم يتبناها البنك مبكراً         ٢- ٣أ

  
  

  :التي لم تصبح سارية والتي لم يتبناها البنك األخرى المعايير والتعديالت عليها والتفسيرات
  ة ضريبة الدخل غير المؤكد حول معالج ٢٣تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية  
  ٢٠١٧(الصادرة في  ٢٠١٧- ٢٠١٥التحسينات السنوية دورة(  

o  تكاليف اإلقتراض  ٢٣معيار المحاسبة الدولي  
  
  السياسات المحاسبية الهامة  ٤أ

بإستثناء المالية  البياناتتم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل متوافق من قبل البنك لكافة الفترات المعروضة في هذه 
  .١- ٣كما تم شرحه في الفقرة أ ١٦التغييرات المتعلقة بمعيار التقرير المالي الدولي 

  
  المعامالت بالعملة أجنبية  ١- ٤أ

يتم تحويل المعامالت بالعملة األجنبية إلى عملة التشغيل بأسعار الصرف الفورية السائدة في تاريخ المعاملة.  يتم تحويل األصول 
ية المسجلة بالعمالت األجنبية بتاريخ التقرير إلى عملة التشغيل للشركة وفقا ألسعار الصرف الفورية السائدة في وااللتزامات المال

ذلك التاريخ. أرباح أو خسائر العمالت األجنبية في البنود المالية هي الفرق بين التكاليف المهلكة بعملة التشغيل في بداية الفترة 
ئدة الحقيقي والمدفوعات خالل الفترة والتكاليف المهلكة بالعمالت األجنبية المحولة بسعر الصرف في والتي تتم تسويتها بمعدل الفا

عر نهاية الفترة. األصول وااللتزامات غير المالية بالعملة األجنبية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة يتم تحويلها إلى عملة التشغيل بس
عادلة. فروق العملة األجنبية الناتجة عن التحويل يتم إدراجها بقائمة الدخل الشامل باستثناء الصرف السائد بتاريخ تحديد القيمة ال

التي تدرج بالدخل الشامل اآلخر. يتم قياس األصول وااللتزامات بالقيمة العادلة األصول المالية غير النقدية مثل األسهم المصنفة 
  ويتم تحويلها باستخدام معدل الصرف السائد بتاريخ المعاملة. غير النقدية بتكلفتها التاريخية بالعملة األجنبية

  
  
  
  إدراج اإليرادات والمصروفات  ٢- ٤أ
  إيراد ومصروف الفائدة    أ -٢- ٤أ

، يتم تسجيل إيرادات الفوائد باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي لكافة األدوات المالية ٩بموجب معيار التقرير المالي الدولي 
بالتكلفة المطفأة واألدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم تسجيل إيرادات الفوائد على المقاسة 

الموجودات المالية التي تحمل فائدة والتي تم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقًا لمعيار التقرير المالي 
للموجودات المالية التي تحمل فائدة كمتاحة للبيع أو المحتفظ بها لإلستحقاق بموجب معيار المحاسبة الدولي ، والمماثلة ٩الدولي 

، باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي. إن سعر الفائدة الفعلي هو السعر الذي يقوم بالضبط بخصم المدفوعات النقدية أو ٣٩
المتوقع لألداة المالية أو فترة أقصر، عند االقتضاء، إلى صافي القيمة الدفترية اإليصاالت المستقبلية المقدرة من خالل العمر 

لألصل المالي أو المطلوبات المالية. يأخذ الحساب بعين االعتبار جميع الشروط التعاقدية لألداة المالية ويشمل أية رسوم أو تكاليف 
   لفائدة الفعلي وليس خسائر االئتمان المستقبلية.إضافية منسوبة مباشرة إلى األداة وهي جزء ال يتجزأ من سعر ا

  
الفائدة الفعلي (وبالتالي، التكلفة المطفأة لألصل) من خالل األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة على الحيازة  سعريتم احتساب 

لفوائد باستخدام معدل العائد الذي يمثل الفائدة الفعلي. يعترف البنك بإيرادات ا سعروالرسوم والتكاليف التي تشكل جزًءا ال يتجزأ من 
أفضل تقدير لمعدل العائد الثابت على مدى العمر المتوقع للقرض. ومن ثم ، فإنه يعترف بتأثير أسعار الفائدة المحتمل أن تكون مختلفة 

  لرسوم).المنتج (بما في ذلك الدفعات المسبقة، وفرض الغرامة وا عمرفي مراحل مختلفة، والخصائص األخرى لدورة 
  

  تدرج إيرادات الفوائد المشكوك في تحصيلها ضمن مخصص انخفاض القيمة وتستثني من الدخل حتى يتم استالمه نقدًا.
  

سب ت"، يح٣) وبالتالي، فيعتبر "المرحلة ز ٣- ٤أ اإليضاحائتمانيًا (وفقًا لما هو مذكور في  القيمة عندما يصبح األصل المالي منخفض
الفائدة الفعلي على صافي التكلفة المطفأة للموجودات المالية. إذا تم معالجة الموجودات المالية  ولم  سعرالبنك إيرادات الفوائد بتطبيق 

  إيرادات الفوائد على أساس إجمالي. إحتساب، يعود المصرف إلى انيعد هناك انخفاض في قيمة االئتم
  
  
  
  
  العادلةأرباح وخسائر القيمة   ب-٢- ٤أ

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

وغير  يعرض صافي الدخل من األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والذي يتضمن جميع التغيرات المحققة
  المحققة في القيمة العادلة والفائدة وتوزيعات األرباح وفروق صرف العمالت األجنبية بقائمة الدخل. 

  
  إيراد توزيعات األرباح  ج-٢- ٤أ

  يتم إدراج توزيعات األرباح عند نشوء الحق في استالم توزيعات األرباح. 
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  الرسوم والعموالت  د-٢- ٤أ
من مجموعة متنوعة من الخدمات التي يقدمها لعمالئه. اإليرادات من الرسوم، والتي ال تشكل يحقق البنك إيرادات رسوم وعموالت 

جزًءا ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعلي لألداة المالية، يتم الحصول عليها من مجموعة متنوعة من الخدمات التي يقدمها البنك إلى 
"اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء" ". بموجب معيار التقرير  ١٥لدولي عمالئها، ويتم محاسبتها وفقًا لمعيار التقرير المالي ا

، يتم قياس إيرادات الرسوم من قبل البنك بناًء على المقابل المحدد في العقد المبرم مع العميل ويستثني المبالغ  ١٥المالي الدولي 
  عندما ينقل السيطرة على منتج أو خدمة إلى عميل.التي يتم تحصيلها نيابة عن أطراف ثالثة. يدرج البنك اإليرادات 

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

  قياس معدل الفائدة الفعلي. 
   

وعموالت  إدارة اإلستثماررسوم القرض ورسوم االستشارات ورسوم العموالت أتعاب خدمة الحسابات أو يتضمن إيراد الرسوم و
يتم احتساب رسوم القروض المشتركة ورسوم اإليداع المبيعات. يتم إدراج هذه الرسوم والعموالت عند أداء الخدمات ذات الصلة. 

  األخرى ذات الصلة  رسوم التزام قرض للقروض التي من المحتمل أن يكون سحب القروض والرسومعندما يتم ترتيب القرض. 
  

باإلئتمان هي مؤجلة (جنبا إلى جنب مع أي تكاليف إضافية) ويتم إدراجها كتعديل لسعر الفائدة الفعلي على القرض. عندما يكون من 
  غير المرجح أن القرض سيتم سحبه، يتم إدراج رسوم التزام القرض على مدى فترة االلتزام على أساس القسط الثابت.

  
  صصاتالمخ  هـ-٢- ٣أ

يتم إدراج المخصص إذا كان لدى البنك التزام قانوني أو استداللي جاٍر، كنتيجة لحدث ماٍض، يمكن تقديره بشكل يعتمد عليه ومن 
المحتمل أن يتطلب تدفقا خارجا للمنافع االقتصادية لسداد االلتزامات. المخصصات تعادل التكلفة المهلكة لاللتزامات المستقبلية التي 

ا بخصم التدفقات النقدية المستقبلية بمعدل ما قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود يتم تحديده
  والمخاطر المرتبطة بااللتزام.

  
  مقاصة اإليراد والمصروف  و -٢- ٣أ

  
يتم عرض اإليرادات والمصروفات على أساس الصافي فقط عندما تسمح المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بذلك أو بالنسبة 

  للمكاسب والخسائر التي تنشأ من مجموعة معامالت مماثلة لألنشطة التجارية للبنك. 
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  (لایر عماني باآلاللف)
  

  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٤أ
  
  (تابع) لمصروفاتإدراج اإليرادات وا  ٢- ٤أ

  
  التأثير الجوهري المؤقت  ز-٢- ٤أ

إن البنك معفى من تطبيق طريقة حقوق الملكية عندما يكون التأثير الجوهري على شركة زميلة مؤقتاً بشكل مقصود. يشير التأثير 
حصتها بحيث ال يعود لها تأثير جوهري على تخفيض الجوهري المؤقت إلى وجود دليل على االستحواذ على شركة زميلة مع نية 

. يصنف االستثمار تستقطب المستثمرين لضخ رؤوس أموال جديدة في الشركة المستثمر فيهاالشركة المستثمر فيها وأن اإلدارة 
  المالية.  البياناتكمتاح للبيع في 

  
  األدوات المالية       ٣- ٤أ
  
  تاريخ اإلعتراف والقياس األولي أ- ٣- ٤أ
  

يعترف البنك مبدئياً بالقروض والسلف والودائع وأوراق الدين المصدرة والمطلوبات الثانوية في التاريخ الذي نشأت فيه. يتم إثبات 
جميع األدوات المالية األخرى (بما في ذلك المشتريات العادية ومبيعات الموجودات المالية) في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي 

  طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة. يصبح فيه البنك
  

خسارة، يتم قياس األصل المالي أو االلتزام المالي مبدئياً بالقيمة العادلة زائداً، بالنسبة لبند ليس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ال
دوات المالية عند اإلثبات المبدئي عن تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرةً إلى اكتسابها أو إصدارها. عندما تختلف القيمة العادلة لأل

  سعر المعاملة، يقوم البنك بحساب ربح أو خسارة اليوم األول كما هو موضح فيما يلي.
  
  اليوم األول الربح أو الخسارة ب- ٣- ٤أ
  

باستخدام مدخالت فقط عندما يختلف سعر المعاملة لألداة عن القيمة العادلة عند اإلنشاء والقيمة العادلة بناءاً على أسلوب التقييم 
يمكن مالحظتها في معامالت السوق، يدرج البنك الفرق بين سعر المعاملة والقيمة العادلة في صافي دخل المتاجرة. في تلك 
الحاالت التي تستند فيها القيمة العادلة إلى نماذج ال يمكن مالحظة بعض مدخالتها، يتم تأجيل الفرق بين سعر المعاملة والقيمة 

  ة ويتم االعتراف بها فقط في الربح أو الخسارة عندما تصبح المدخالت قابلة للمالحظة أو عندما يتم استبعاد األداة.العادل
  
  فئات القياس للموجودات والمطلوبات المالية ج- ٣- ٤أ
  

ودات والشروط التعاقدية ، قام البنك بتصنيف جميع موجوداته المالية وفقًا لنموذج األعمال إلدارة الموج٢٠١٨يناير  ١اعتباًرا من 
  لألصل، والتي تم قياسها إما:

  
  )؛١ج(- ٣- ٤كما تم شرحه في اإليضاح أ التكلفة المطفأة  •
  أو ؛)٤ج(- ٣- ٤كما تم شرحه في اإليضاحين أ القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  •
  ).٦ج(- ٣- ٤كما تم شرحه في اإليضاح أ القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  •
  
  
  
  مستحق من بنوك والقروض والسلف إلى العمالء واألدوات المالية بالتكلفة المطفأة   )١(
  

، المستحق من بنوك والقروض والسلف إلى العمالء، شملت الموجودات المالية غير المشتقة ذات الدفعات الثابتة ٢٠١٨يناير  ١قبل 
  نشط، بخالف تلك:أو القابلة للتحديد التي لم يتم إدراجها في سوق 

  
  أن البنك يعتزم البيع فوراً أو على المدى القريب• 
  أن البنك، عند اإلعتراف المبدئي، تم تصنيفها على أساس القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو على أنها متاحة للبيع• 
  التدهور اإلئتماني، الذي تم تحديده كمتاحة للبيع.أال يجوز للبنك أن يسترد بشكل جوهري جميع استثماراته األولية، بخالف • 
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  المالية البياناتإيضاحات حول 
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  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٤أ
  (تابع)األدوات المالية       ٣- ٤أ
  (تابع) فئات القياس للموجودات والمطلوبات المالية ج- ٣- ٤أ

  
  (تابع) مستحق من بنوك والقروض والسلف إلى العمالء واألدوات المالية بالتكلفة المطفأة   )١(
  

، يقوم البنك فقط بقياس المستحق من البنوك والقروض والسلف إلى العمالء واالستثمارات المالية ٢٠١٨يناير  ١اعتباراً من 
  األخرى بالتكلفة المطفأة في حالة استيفاء الشرطين التاليين:

  
  يتم اإلحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال بهدف االحتفاظ بالموجودات المالية من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية• 
الشروط التعاقدية للموجودات المالية تنشأ في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تكون فقط مدفوعات أصل وفائدة على المبلغ • 

  ع.األصلي غير المدفو
  

  تفاصيل هذه الشروط مبينة فيما يلي.
عند اإلعتراف المبدئي باستثمار في أسهم غير محتفظ به للمتاجرة، قد يختار البنك بشكل غير قابل للنقض عرض التغيرات الالحقة 

 لماليةا وداتجولما جميع فتصني ميتفي القيمة العادلة في دخل شامل آخر. يتم إجراء هذا الخيار على أساس إستثمار بإستثمار. 
  .رلخسائأو ا حبارألا لخال نم لةدلعاا بالقيمة کمقاسة رىألخا
  

 بالتکلفة قياسه تلباطمت قيحقبشكل غير قابل للنقض  مالي لصأ فبتصني كلبنا وميق دق ،ئيدلمبا رافالعتا دعن ك،لذ لیإ باإلضافة
 ملقياا دعن رلخسائأو ا حبارألا لخال نم لةدلعاا بالقيمة للحاهو ا کمابالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  دعنأو  ةفأطلما
  .كلذ فبخال ينشأ دق ذيلا لمحاسبيا قابطلتا دمع نم رکبي لبشک ليقليحذف أو  كلذب
  
 نموذج األعمال تقييم  

البنك بتقييم هدف نموذج األعمال الذي يتم فيه االحتفاظ بموجودات على مستوى المحفظة ألن هذا يعكس أفضل وجه طريقة  يقوم
  إدارة األعمال وتقديم المعلومات إلى اإلدارة. المعلومات التي يتم النظر فيها تشمل:

  
ة. وعلى وجه الخصوص، ما إذا كانت استراتيجية السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة وتشغيل تلك السياسات في الممارس  •

اإلدارة تركز على كسب إيرادات الفوائد التعاقدية، أو االحتفاظ بمظهر خاص بسعر الفائدة، ومطابقة مدة الموجودات المالية 
  أو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات؛ موجوداتمع مدة المطلوبات التي تمول تلك ال

  تقييم أداء المحفظة وإبالغ إدارة البنك بها؛كيفية   •
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها في ذلك نموذج األعمال) وكيفية إدارة هذه   •

  المخاطر؛
العادلة للموجودات المدارة على سبيل المثال، ما إذا كان التعويض مستندا إلى القيمة - كيفية تعويض مديري النشاط التجاري   •

  أو التدفقات النقدية التعاقدية المحصلة؛ و
وتيرة وحجم وتوقيت المبيعات في فترات سابقة، وأسباب هذه المبيعات وتوقعاتها بشأن نشاط المبيعات في المستقبل. ومع   •

ن تقييم شامل لكيفية تحقيق الهدف ذلك، ال يتم النظر في المعلومات المتعلقة بنشاط المبيعات بشكل منعزل، ولكن كجزء م
  وكيفية تحقيق التدفقات النقدية. يةالمعلن للبنك إلدارة الموجودات المال

  
تقييم نموذج األعمال على سيناريوهات متوقعة بشكل معقول دون وضع سيناريوهات "الحالة األسوأ" أو "حالة الضغط"  يعتمد

بعد اإلدراج األولي بطريقة تختلف عن التوقعات األصلية للبنك، ال يغير البنك تصنيف  بعين االعتبار. إذا تم تحقيق التدفقات النقدية
المحتفظ بها في ذلك نموذج األعمال، ولكنه يتضمن هذه المعلومات عند تقييم الموجودات المالية حديثة  بقيةالموجودات المالية المت

  اإلنشاء أو المشتراة حديثًا للمضي قدما.
  
 نم لةدلعاا بالقيمة لةدلعاا لقيمةا سساأ علی اأداؤه متقيي ميت لتيوا دارةلمأو ا رةللمتاج بها ظلمحتفا لماليةا داتوجولما سقيا ميت

 يةدلتعاقا يةدلنقا تفقادلتا للتحصيوغير محتفظ بها  يةدلتعاقا يةدلنقا تفقادلتا للتحصي بها ظمحتف رغي ألنها رلخسائأو ا بحرلا لخال
  .لماليةا وجوداتالم بيعو
  
 ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات أصل وفائدة  تقييم  

هذا التقييم، يتم تعريف "األصل" على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف األولي. يتم تعريف "الفائدة" على  ألغراض
أنها العوض للقيمة الزمنية للنقود وللمخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ األصلي غير المدفوع خالل فترة زمنية معينة ولمخاطر 

  األخرى (مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية)، وكذلك هامش الربح. ساسيةوتكاليف اإلقراض األ
  

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات أصل وفائدة، يأخذ البنك في عين اإلعتبار الشروط التعاقدية لألداة.  في
يمكن أن تغير توقيت أو مقدار التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال ويشمل ذلك تقييم ما إذا كان األصل المالي يحتوي على مدة تعاقدية 

  هذا الشرط. عند إجراء التقييم، يأخذ البنك في االعتبار: فيتستو
  
  أحداث إحتمالية طارئة من شأنها تغيير مقدار وتوقيت التدفقات النقدية؛  •
  ميزات اإلقتراض؛  •
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  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٤أ
  (تابع)األدوات المالية       ٣- ٤أ
  (تابع) فئات القياس للموجودات والمطلوبات المالية ج- ٣- ٤أ
  
  شروط الدفع المسبق واالمتداد؛  •
  الشروط التي تحد من مطالبة البنك بالتدفقات النقدية من األصول المحددة (على سبيل المثال ترتيبات أصول غير محصلة)؛ و  •
  على سبيل المثال ، إعادة تعيين دورية ألسعار الفائدة. - النظر في القيمة الزمنية للنقود الميزات التي تعدل   •
  
  
  
  (تابع) مستحق من بنوك والقروض والسلف إلى العمالء واألدوات المالية بالتكلفة المطفأة   )١(
  

تعديل سعر الفائدة في تواريخ إعادة التعيين يمتلك البنك محفظة قروض طويلة األجل بفائدة ثابتة يكون للبنك فيها خيار اقتراح 
الدورية. تقتصر حقوق إعادة التعيين هذه على سعر السوق في وقت التعديل. لدى المقترضين خيار إما قبول السعر المعدل أو 

ط مدفوعات أصل استرداد القرض على قدم المساواة دون جزاء. لقد قرر البنك أن التدفقات النقدية التعاقدية لهذه القروض هي فق
وفائدة ألن الخيار يختلف من سعر الفائدة بطريقة نظًرا للقيمة الزمنية للنقود ومخاطر االئتمان ومخاطر اإلقراض األساسية األخرى 

  والتكاليف المرتبطة المبلغ األساسي غير المدفوع.
  

لبات في التدفقات النقدية التعاقدية غير المرتبطة إن الشروط التعاقدية التي تفرض أكثر من مجرد الحد األدنى من المخاطر أو التق
بترتيب اإلقراض األساسي ال تؤدي إلى التدفقات النقدية التعاقدية التي تكون فقط مدفوعات أصل وفائدة على المبلغ غير المسدد. في 

  مثل هذه الحاالت، يتعين قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
  
  ) المشتقات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة٢(
  

  مشتق هو أداة مالية أو عقد آخر مع الخصائص الثالث التالية:
  
مؤشر األسعار وسعر الصرف األجنبي، وسعر السلعة، وسعر األداة المالية، وتتغير قيمته نتيجة للتغير في سعر الفائدة المحدد،   • 

، فهو غير ، أو متغير آخر، شريطة أن يكون ذلك، في حالة متغير غير ماليالتصنيف االئتماني أو مؤشر االئتمانوأو األسعار، 
  ").الضمنيمحدد لطرف في العقد (أي "

 لها نتكوأن  لمتوقعا دلعقوا من ىخرأ اعألنو بمطلو وه مما صغرأ ليأو ريستثماا صافيأو  ريستثماا صافيأي  يتطلب ال  • 
  .قلسوا ملاعو في اتللتغير مماثالردا 

  يتم تسويتها في تاريخ مستقبلي.   •
  

تشمل هذه مقايضات أسعار الفائدة والعقود اآلجلة وعقود مقايضة العمالت مشتقة مع أطراف مقابلة مختلفة.  البنك معامالت يبرم
وعقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة وخيارات أسعار الفائدة والعمالت األجنبية. يتم تسجيل المشتقات بالقيمة العادلة كأصول 

. يتم اإلفصاح عن القيمة االسمية والقيمة العادلة لهذه عندما تكون قيمتها العادلة سالبة وكمطلوباتعندما تكون قيمتها العادلة موجبة 
. تدرج التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات في صافي دخل المتاجرة ما لم يتم تطبيق ٢٤ب اإليضاحالمشتقات بشكل منفصل في 

  .م٤- ٤أ اإليضاح في لعدم اإلستمرارية لمحاسبيةا تإلفصاحاوا لفعاليةا متقييو وطلتحق اثائو ميدتق متمحاسبة التحوط. 
  
  

  المشتقات المتضمنة
  

يمكن تضمين المشتقات في ترتيب تعاقدي آخر (عقد مضيف). يقوم البنك بمحاسبة المشتقات المتضمنة بشكل منفصل عن العقد 
  المضيف في الحاالت التالية:

  
  ؛٩ال يعتبر العقد المضيف أصًال في نطاق معيار التقرير المالي الدولي   •
  العقد المضيف ذاته بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر ؛ال يدرج   •
  تستوفي شروط المشتقات المتضمنة تعريف المشتق إذا كانت متضمنة في عقد منفصل؛ و  •
ال ترتبط الخصائص والمخاطر االقتصادية للمشتقات المتضمنة ارتباًطا وثيقًا بالخصائص والمخاطر االقتصادية للعقد   •

  المضيف.
  

يتم قياس المشتقات المتضمنة المنفصلة بالقيمة العادلة، مع إدراج جميع التغيرات في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة ما لم تشكل 
جزًءا من التدفقات النقدية المؤهلة أو صافي عالقة التحوط اإلستثمارية. يتم عرض المشتقات المتضمنة المنفصلة في بيان المركز 

  قد المضيف.المالي مع الع
  
  الموجودات المالية أو المطلوبات المالية المحتفظ بها للمتاجرة) ٣(
  

يصنف البنك الموجودات المالية أو المطلوبات المالية كمحتفظ بها للمتاجرة عندما تم شراؤها أو إصدارها في المقام األول لتحقيق 
أرباح قصيرة األجل من خالل األنشطة التجارية أو تشكل جزًءا من محفظة األدوات المالية التي تدار معاً، والتي يوجد دليل على 

  ي األرباح على المدى القصير. يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات المحتفظ بها للمتاجرة في بيان المركز النمط األخير من جن
  



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٦١من  ١٥صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  (سابقاَ بنك صحار ش م ع ع)
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لثالثة أشهر

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٤أ
  (تابع)األدوات المالية       ٣- ٤أ
  (تابع) فئات القياس للموجودات والمطلوبات المالية ج- ٣- ٤أ
  

التغيرات في القيمة العادلة في صافي دخل المتاجرة. تسجل الفوائد وإيرادات أو مصروفات المالي بالقيمة العادلة. يتم إثبات 
  توزيعات األرباح في صافي دخل المتاجرة وفقاً لشروط العقد، أو عندما يتم تحديد الحق في السداد.

  
الحصول عليها بشكل أساسي لغرض المراكز القصيرة وقروض العمالء التي تم واألسهم ، و، يتضمن هذا التصنيف سندات الدين

  البيع أو إعادة الشراء على المدى القريب.
  
  
  
  )٢٠١٨يناير  ١أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (السياسة تنطبق من  )٤(
  

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الخاص بأدوات الدين المقاسة  ٩يطبق البنك الفئة الجديدة بموجب معيار التقرير المالي الدولي 
  الشامل اآلخر عند استيفاء الشرطين التاليين:

  
يتم اإلحتفاظ باألدوات ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات   •

  المالية؛
  ائدة المبلغ األصلي.الشروط التعاقدية لألصل المالي تفي باختبار فقط مدفوعات أصل وف  •
  

تشتمل هذه األدوات إلى حد كبير على موجودات تم تصنيفها في السابق كاستثمارات مالية متاحة للبيع بموجب معيار المحاسبة 
  .٣٩الدولي 

  
لشامل اآلخر، بالنسبة لسندات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم إثبات األرباح والخسائر في الدخل ا

  ة:باستثناء ما يلي ، والتي يتم إثباتها في الربح أو الخسارة بذات الطريقة كما في الموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأ
  
  إيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية؛  •
  خسائر اإلئتمان المتوقعة والقيود العكسية؛ و  •
  العمالت األجنبية.أرباح وخسائر صرف   •
  

 رلخسائأو ا حبارألا فتصني دةعاإ ميتالدخل الشامل اآلخر،  لخال نم لةدلعاا بالقيمةإلغاء إدراج أدوات الدين المقاسة  ميت مادعن
  اآلخر من حقوق الملكية إلى األرباح أو الخسائر. للشاما لخدلا في سابقاًالمدرجة  کمةرالمتا
  
  )٢٠١٨يناير  ١الدخل الشامل اآلخر (السياسة تنطبق من  لخال نم لةدلعاا بالقيمةأدوات حقوق الملكية  )٥(
  

 ملکية وقحق دواتکأ مألسها في تهراستثماا ضبع فتصنيبطريقة غير قابلة للنقض  حياناًأ كلبنا ريختا ،ئيدلمبا رافالعتا دعن
: لماليةا دواتألا ٣٢ ليدولا لمحاسبةا رمعيا بجوبم لملکيةا وقحق فيربتع تفي مادعنالدخل الشامل اآلخر  لخال نم لةدلعاا بالقيمة

  . يتم تحديد هذا التصنيف على أساس كل أداة على حدة.رةللمتاجبها  ظمحتف سليو رضلعا
  

والخسائر من أدوات حقوق الملكية هذه ال يتم إعادة تدويرها أبداً إلى الربح. يتم إثبات توزيعات األرباح في الربح أو  األرباح
ات تشغيلية أخرى عند إثبات حق الدفع، إال عندما يستفيد البنك من هذه المحصالت كاسترداد جزء من تكلفة األداة، الخسارة كإيراد

الدخل الشامل اآلخر ال  لخال نم لةدلعاا بالقيمةتسجيل هذه األرباح في الدخل الشامل اآلخر. أدوات األسهم  موفي هذه الحالة، يت
  تخضع لتقدير انخفاض القيمة.

  
  الديون الصادرة واألموال المقترضة األخرى )٦(
  

القياس األولي، يتم بعد ذلك قياس الديون الصادرة واألموال المقترضة األخرى بالتكلفة المطفأة. يتم احتساب التكلفة المطفأة من  بعد
جزأ من سعر الفائدة الفعلي. يتم خالل األخذ في اإلعتبار أي خصم أو عالوة على األموال الصادرة والتكاليف التي تشكل جزًءا ال يت

  المركبة التي تحتوي على عنصر اإللتزام وحقوق الملكية في تاريخ اإلصدار. الماليةفصل األداة 
  
  الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ) ٧(
  
 دعن دارةإلا لقب نمتصنيفها  مت لتيوا رةللمتاج بها ظلمحتفا رغي وداتجولما يه لفئةهذه ا في لماليةا تباولطلموا وداتجولما
  . تقوم اإلدارة فقط ٩معيار التقرير المالي الدولي  بجوبم لةدلعاا للقيمة فقاًو ميةزالإ بصفة قياسهاأو ينبغي  ئيدلمبا رافالعتا
  
  
  
  
  
  
  



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٦١من  ١٦صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  (سابقاَ بنك صحار ش م ع ع)
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لثالثة أشهر

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٤أ
  (تابع)األدوات المالية       ٣- ٤أ
  (تابع) فئات القياس للموجودات والمطلوبات المالية ج- ٣- ٤أ
  
  (تابع) الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ) ٧(
  

من خالل األرباح أو الخسائر عند اإلدراج األولي عندما يتم استيفاء أحد المعايير التالية. يتم تحديد هذا  لعادلةبتصنيف أداة بالقيمة ا
  التصنيف على أساس كل أداة على حدة:

  
 التصنيف، أو يقلل بشكل كبير، المعاملة غير المتسقة التي قد تنشأ من قياس الموجودات أو المطلوبات أو االعتراف  يزيل

  باألرباح أو الخسائر عليها على أساس مختلف
 أو  
 عادلة، وفقًا المطلوبات جزًءا من مجموعة من المطلوبات المالية، التي تتم إدارتها ويتم تقييم أدائها على أساس القيمة ال تمثل

  أو؛ إلدارة المخاطر أو االستثمار موثقةاستراتيجية 
 التي تحتوي على واحد أو أكثر من ٣٩بموجب المعيار المحاسبة الدولي  ٢٠١٨يناير  ١(والموجودات حتى  المطلوبات (

العقد، أو كان واضًحا مع القليل  المشتقات المتضمنة، ما لم تقم جوهرياً بتعديل التدفقات النقدية التي كان من الممكن أن يتطلبها
  ألول مرة أن فصل المشتق المضّمن محظور. شابهةمن التحليل أو ال، يعتبر أداة م

  
  

لة. يتم تسجيل الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في بيان المركز المالي بالقيمة العاد
قيمة العادلة في الربح والخسارة باستثناء الحركات في القيمة العادلة للمطلوبات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل تسجل التغيرات في ال

األرباح أو الخسائر بسبب التغيرات في مخاطر االئتمان الخاصة بالبنك. يتم تسجيل هذه التغيرات في القيمة العادلة في إحتياطي 
الشامل اآلخر وال تتم إعادة تدويرها إلى الربح أو الخسارة. تستحق الفائدة المكتسبة أو المتكبدة من اإلئتماني الخاص من خالل الدخل 

األدوات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  في إيرادات الفوائد أو مصروفات الفوائد، على التوالي، باستخدام سعر 
أي خصومات / عالوات وتكاليف معامالت مؤهلة تشكل جزًءا ال يتجزأ من األدوات. يتم تسجيل  الفائدة الفعلي، مع األخذ في اإلعتبار

ئدة الفائدة المكتسبة من الموجودات المطلوبة إلزاميًا والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بإستخدام سعر الفا
ح من أدوات حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كإيرادات التعاقدية. يتم تسجيل إيرادات توزيعات األربا

  تشغيلية أخرى عند إثبات الحق في السداد.
  
  الضمانات المالية وخطابات االعتماد والتزامات القروض غير المسحوبة ) ٨(
  

  يصدر البنك ضمانات مالية وخطابات ائتمانية والتزامات القروض.
  

ً لإلدراج يتم  إدراج الضمانات المالية مبدئيًا في البيانات المالية (ضمن المخصصات) بالقيمة العادلة، كونها العالوة المستلمة. الحقا
خل، المبدئي، يتم قياس التزام البنك بموجب كل ضمان بالقيمة األعلى للمبلغ المدرج مبدئياً، ناقًصا اإلطفاء المتراكم المدرج في بيان الد

  .و٣- ٤كما هو مبين في اإليضاح أ خسائر اإلئتمان المتوقعة مخصصو
  

  إدراج العالوة المستلمة في بيان الدخل بصافي إيرادات الرسوم والعموالت على أساس القسط الثابت على مدى فترة الضمان. يتم
  

القروض غير المسحوبة وخطابات االعتماد هي التزامات يلتزم بموجبها البنك، خالل مدة االلتزام، بتقديم قرض بشروط  التزامات
  ، تقع هذه العقود في نطاق متطلبات خسائر اإلئتمان المتوقعة.الضمانات المالية محددة سلفاً للعميل. على غرار عقود

  
الموافقة على تقديم  ميت ثحي ،بةولمسحا رغياالعتماد وإلتزامات القروض  تاباطخو ليةلماا تللضمانا السميةا يةدلتعاقا لقيمةا إن

  . لماليا زکرلما نبيا فيالقروض على أساس السوق، ال يتم إدراجها 
  
  المطلوبات المالية ) ٩(
  

  يتم عرض التغيرات في القيمة العادلة بشكل عام على النحو التالي:
  
  الدخل الشامل اآلخر. و في ضهرع ميتبالمطلوبات  لمتعلقةا نالئتماا طرمخا في راتلتغيا لیالمنسوب إ لةدلعاا لقيمةا في رلتغيا مبلغ  •
  .رةلخساأو ا بحرلا في لةدلعاا لقيمةا في رلتغيا نم لمتبقيةا لقيمةا رضع ميت  •
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  (تابع) ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لثالثة أشهر
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  (تابع) المطلوبات المالية ) ٩(
  

 لمصنفةا لماليةا تبالمطلوبا لخاصةا نالئتماا مخاطر في اتبالتغيرالدخل الشامل اآلخر المتعلق  في منفصل بشكلالوارد  لمبلغا إن
وتم دفع  تلمطلوباإدراج ا ءلغاإ تم لو حتىتدويره إلى الربح أو الخسارة،  دةعاإ يتم ال لخسائرأو ا حبارألا لخال من لةدلعاا بالقيمة

ذلك، ينبغي إعادة تصنيف األرباح والخسائر االئتمانية إلى األرباح غير الموزعة ضمن حقوق الملكية عند عدم  من. بدالً لمبالغا
  االعتراف بااللتزام ذي الصلة.

  
  
  إلغاء اإلعتراف  د-٣- ٤أ

  
  اإلعتراف بالموجودات المالية) إلغاء ١(
  

  يتم إلغاء اإلعتراف باألصل المالي (أو حيث يكون منطبق جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة أصول مالية مشابهة) عندما:
  ينتهي الحق من إستالم التدفقات النقدية من األصل؛ أو  •
ل إلتزام دفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل دون أي  يقوم البنك بتحويل حقوقه إلستالم التدفقات النقدية من األصل  • أو تحمَّ

  تأخير جوهري إلى طرف ثالث بمقتضى ترتيبات "تمرير من خالل"؛ و
•  ) َّ ) لم يقم البنك بتحويل كما لم تحتفظ ٢) لقد قام البنك بتحويل جوهري لكافة المخاطر ومنافع ملكية األصل، أو (١إما

  ومنافع ملكية األصل ولكن قامت بتحويل الرقابة والسيطرة على األصل.   جوهرياً بكافة المخاطر
حويل كما لم قم بترمت ترتيبات تمرير من خالل، ولم يإلستالم التدفقات النقدية من األصل أو قد أب البنك بتحويل حقوقهقوم عندما ي

قم بتحويل الرقابة والسيطرة على األصل، فإن أصل جديد يتم اإلعتراف به خاطر ومنافع ملكية األصل كما لم يحتفظ جوهرياً بكافة المي
درج أيضا اإللتزام المرتبط. يتم قياس الموجودات المنقولة البنك يالمستمرة في األصل. في هذه الحالة، فإن  البنكإلى حد مشاركة 

شكل  للبنك. عندما تتخذ المشاركة المستمرة قد احتفظ البنك عكس الحقوق وااللتزامات التي كانواإللتزام المرتبط، على أساس أن ي
ضمان لألصل المحول، يتم قياس المشاركة بالمبلغ األقل بين القيمة الدفترية األصلية لألصل والحد األعلى لقيمة العوض الذي قد يطلب 

  تسديده. البنكمن 
  .٤الت جوهرية الرجوع إلى اإليضاح أبالنسبة إللغاء اإلعتراف لتعدي

  
  ) إلغاء اإلعتراف باإللتزام المالي٢(
  
  

آخر من نفس يتم إلغاء اإللتزام المالي عندما يتم إستيفاء اإللتزام التعاقدي أو إلغاؤه أو تنتهي مدته. عندما يتم إستبدال إلتزام مالي بإلتزام 
اإلستبدال أو التعديل يتم معاملته كإلغاء المقرض بشروط مختلفة جوهرياً، أو بشروط اإللتزام الحالي ويتم تعديله جوهرياً، إن ذلك 

أو  لإللتزام األصلي وإعتراف باإللتزام الجديد، الفرق بين القيم الدفترية لإللتزام المالي األصلي والعوض المدفوع  يتم إدراجه في الربح
  الخسارة.

  
  مقاصة األصول وااللتزامات المالية  هـد- ٣-٤٣أ

زامات المالية فقط ويتم إدراج صافي القيمة بقائمة المركز المالي عندما يكون هناك حق نافذ يتم إجراء مقاصة بين األصول واإللت
بالقانون إلجراء المقاصة بين المبالغ المدرجة وينوي البنك إما التسديد على أساس الصافي أو تحقيق األصل وسداد اإللتزام في نفس 

القيمة فقط عندما تسمح بذلك المعايير المحاسبية أو عندما تنشأ  الوقت. يتم عرض اإليرادات والمصروفات على أساس صافي
  .اإليرادات والمصروفات عن مجموعة معامالت متماثلة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٦١من  ١٨صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  (سابقاَ بنك صحار ش م ع ع)
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لثالثة أشهر

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٤أ
  (تابع)األدوات المالية       ٣- ٤أ

  
  )٢٠١٨يناير  ١انخفاض قيمة األصول المالية (السياسة منطبقة من  و٣- ٤أ
  

 يقوم البنك بإثبات مخصصات خسارة اإلئتمان المتوقعة على األدوات المالية التالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح
  أو الخسارة:

  
  األصول المالية التي هي أدوات الدين؛  •
  الي الصادرة؛ وعقود الضمان الم  •
  التزامات القروض الصادرة.  •
  

ال يتم إثبات خسارة انخفاض القيمة في استثمارات األسهم. يقيس البنك مخصصات الخسارة بمبلغ يساوي خسارة اإلئتمان المتوقعة 
كبير منذ االعتراف األولي على مدى أعمارها المحتملة، باستثناء األدوات المالية األخرى التي لم تزداد فيها مخاطر االئتمان بشكل 

  شهر. ١٢الذي يتم قياسها على أساس خسارة اإلئتمان المتوقعة لمدة 
  

شهر جزءاً من خسارة اإلئتمان المتوقعة التي تنتج عن أحداث تقصير سداد أداة مالية ممكنة  ١٢تعتبر خسارة اإلئتمان المتوقعة لمدة 
  شهراً بعد تاريخ التقرير. ١٢خالل 

  
  ئر اإلئتمان المتوقعةقياس خسا) ١(

  خسائر اإلئتمان المتوقعة هي تقدير مرجح محتمل لخسائر االئتمان. تقاس على النحو التالي:
األصول المالية التي ال تنخفض فيها قيمة االئتمان في تاريخ التقرير: كالقيمة الحالية لجميع حاالت العجز النقدي (أي الفرق بين   •

  للمنشأة وفقاً للعقد والتدفقات النقدية التي يتوقع البنك استالمها) ؛التدفقات النقدية المستحقة 
األصول المالية التي انخفضت قيمة االئتمان في تاريخ التقرير: بالفرق بين القيمة الدفترية اإلجمالية والقيمة الحالية للتدفقات   •

  النقدية المستقبلية المقدرة؛
ة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للبنك في حالة سحب االلتزام التزامات القروض غير المسحوبة: كالقيم  •

  والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها؛ و
  .ادادهسترا لمجموعةا تتوقع لتيا لمبالغا عن لحاملا لتعويض لمتوقعةا تلمدفوعا: الماليةا تلضماناا دعقو  •
  
  ئ خسائر اإلئتمان المتوقعةنظرة عامة على مباد )٢(

إلى تغيير طريقة إنخفاض قيمة خسارة التمويل الخاصة بالبنك بشكل جوهري عن  ٩أدى تطبيق معيار التقرير المالي الدولي  لقد
جيل ، يقوم البنك بتس٢٠١٨يناير  ١طريق استبدال منهج الخسارة المتكبدة مع نهج التطلع المتقدم في خسائر اإلئتمان المتوقعة منذ 

لكافة مخاطر التعرضات المالية واألصول المالية للديون األخرى غير المحتفظ بها بالقيمة  المتوقعةمخصصات خسائر االئتمان 
 ضالنخفا تخضع ال لملكيةالعادلة من خالل األرباح والخسائر، إلى جانب التزامات التمويل وعقود الضمان المالي. أدوات حقوق ا

  .٩ير المالي الدولي معيار التقر بموجب لقيمةا
  

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على خسائر االئتمان المتوقع حدوثها على مدى عمر األصل (خسائر االئتمان المتوقعة  يستند
على مدى أعمارها المحتملة)، ما لم تكن هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ اإلنشاء، وفي هذه الحالة، يستند المخصص على 

  شهًرا. ١٢ دةاالئتمان المتوقعة لم خسارة
  

شهًرا جزًءا من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى أعمارها المحتملة، التي تمثل خسارة  ١٢خسارة االئتمان المتوقعة لمدة  تمثل
  شهراً بعد تاريخ التقرير. ١٢االئتمان المتوقعة الناتجة عن أحداث تقصير سداد أداة مالية ممكنة خالل 

  
شهًرا إما على أساس  ١٢إحتساب كل من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى أعمارها المحتملة، وخسارة االئتمان المتوقعة لمدة  يتم

  فردي أو على أساس جماعي، اعتمادًا على طبيعة المحفظة المتضمنة لألدوات المالية.
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  ٦١من  ١٩صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  (سابقاَ بنك صحار ش م ع ع)
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لثالثة أشهر

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٤أ
  (تابع)األدوات المالية       ٣- ٤أ

  
  (تابع) )٢٠١٨يناير  ١انخفاض قيمة األصول المالية (السياسة منطبقة من  و٣- ٤أ
  
  
  

البنك سياسة إلجراء تقييم، في نهاية كل فترة تقرير، حول ما إذا كانت المخاطر االئتمانية لألداة المالية قد زادت بشكل كبير  وضع
منذ االعتراف األولي، وذلك من خالل األخذ في االعتبار التغير في مخاطر التقصير الذي يحدث على مدى العمر المتبقي لألداة 

  المالية.
  

لعملية المذكورة أعاله، يقوم البنك بتجميع تعرضه لمخاطر التمويل في المرحلة األولى، والمرحلة الثانية، والمرحلة على ا بناءاً 
  الثالثة، كما هو موضح فيما يلي:

  
  األولى المرحلة

شهًرا. يشمل  ١٢يتم إدراج التمويل ألول مرة، يقوم البنك بإدراج مخصص على أساس خسارة اإلئتمان المتوقعة لمدة  عندما
التعرض لمخاطر تمويل المرحلة األولى أيضاً التسهيالت التي تحسنت فيها مخاطر اإلئتمان وتم إعادة تصنيف التعرض لمخاطر 

  التمويل من المرحلة الثانية.
  

  ثانيةال المرحلة
يظهر التعرض لمخاطر التمويل زيادة كبيرة في مخاطر اإلئتمان منذ نشأتها، يقوم البنك بتسجيل مخصص لخسائر اإلئتمان  عندما

ً التسهيالت التي تحسنت فيها مخاطر  المتوقعة على مدى أعمارها المحتملة، يشمل التعرض لمخاطر تمويل المرحلة الثانية أيضا
  لمخاطر التمويل من المرحلة الثالثة. عرضيف التاإلئتمان وتم إعادة تصن

  
  
  
  

  الثالثة المرحلة
التعرض لمخاطر التمويل إنخفاض قيمة اإلئتمان. يقوم البنك بتسجيل مخصص لخسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى أعمارها  تعتبر

  المحتملة.
  

شهًرا. بعد اإلدراج  ١٢خسائر ائتمانية متوقعة لمدة عند اإلدراج المبدئي ألصل مالي، يقوم البنك بإدراج مخصص خسارة يعادل 
  األولي، سيتم تطبيق المراحل الثالث في المقترحات على النحو التالي:

  
  المرحلة األولى

  شهًرا. ١٢تدرج خسائر اإلئتمان المتوقعة لمدة  - لم تزداد مخاطر االئتمان بشكل كبير منذ اإلدراج المبدئي 
  

  المرحلة الثانية
تدرج أعمار الخسائر المتوقعة (هذا يدرج مخصص أقدم من معيار  –اطر االئتمان بشكل كبير منذ اإلدراج األولي ازدادت مخ

  الموجودات المالية: االعتراف والقياس) مع احتساب إيرادات على أساس المبلغ اإلجمالي لألصل. ٣٩المحاسبة الدولي 
  

  المرحلة الثالثة
القيمة كما في تاريخ التقرير إلدراج الخسائر المتوقعة على مدى أعمارها المحتملة، مع إدراج يوجد دليل موضوعي على انخفاض 

  إيرادات إستناداً إلى المبلغ الصافي لألصل (أي استنادًا إلى القيمة المنخفضة لألصل).
  
  إحتساب خسائر اإلئتمان المتوقعة ) ٣(
  

استنادًا إلى سيناريوهات مرجحة محتملة ثالثة لقياس النقص النقدي المتوقع، يقوم البنك بإحتساب خسائر اإلئتمان المتوقعة 
مخصوًما بسعر تقريبي لسعر الفائدة الفعلي. النقص النقدي هو الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة لمنشأة وفقًا للعقد والتدفقات 

  النقدية التي تتوقع المنشأة استالمها.
  

  ائر اإلئتمان المتوقعة فيما يلي والعناصر الرئيسية، على النحو التالي:يتم توضيح آليات إحتساب خس
  

  .تقو في طفق دادلسا نع فلتخلا دثيح دقإحتمال التقصير هو تقدير الحتمال التخلف عن السداد خالل أفق زمني معين 
  .ةظلمحفا في زالي الو مسبقاً للتسهيا دستبعاا ميت ملإذا  درة،لمقا رةلفتا لخال نمعي

  
 للمخاطر عند التقصير هو تقدير التعرض للمخاطر في تاريخ تقصير مستقبلي، مع األخذ في االعتبار التغييرات  التعرض

المتوقعة في التعرض للمخاطر بعد تاريخ التقرير، بما في ذلك تسديد األصل والربح، سواء كان مقرراً بالعقد أو غير ذلك، 
  بها، واألرباح المستحقة من المدفوعات غير المسددة. زموالسحوبات المتوقعة على التسهيالت الملت
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  (تابع) ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لثالثة أشهر

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٤أ
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  (تابع) )٢٠١٨يناير  ١انخفاض قيمة األصول المالية (السياسة منطبقة من  و٣- ٤أ

 
 

 ويستند معين قتو في ادلسدا عنتخلف  فيها ثيحد لتيا لحالةا في لناتجةا رةلخساا تقدير يالناشئة من التقصير ه الخسارة .
إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وتلك التي يتوقع البنك إستالمها، بما في ذلك من تحقيق أية ضمانات، إن 

  وجدت. يتم التعبير عنها عادة كنسبة مئوية من التعرض للمخاطر عند التقصير.
  
  ص خسائر اإلئتمان المتوقعة في بيان المركز الماليعرض مخص )٤(
  

  عرض مخصصات خسائر اإلئتمان المتوقعة في بيان المركز المالي كما يلي: يتم
  
  األصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة: كاستقطاع من القيمة الدفترية اإلجمالية لألصول؛  •
  ة، كمخصص؛التزامات القروض وعقود الضمان المالي: بصفة عام  •
حيث تشتمل األداة المالية على عنصر مسحوب وغير مسحوب، وال يستطيع البنك تحديد خسائر اإلئتمان المتوقعة على   •

عنصر االلتزام بالقرض بشكل منفصل عن المكون الخاص بالمكون المسحوب: يقدم البنك مخصص خسارة مجمعة لكال 
اإلجمالية للمكون المسحوب. يتم عرض أي زيادة في مخصص  يةيمة الدفترالمكونين. يتم عرض المبلغ المجمع كخصم من الق

  الخسارة عن المبلغ اإلجمالي للعنصر المسحوب كمخصص؛ و
أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: ال يتم إثبات مخصص خسارة في بيان المركز المالي ألن   •

ول هي قيمتها العادلة. ومع ذلك، يتم اإلفصاح عن مخصص الخسارة ويتم إدراجه في احتياطي القيمة الدفترية لهذه األص
  القيمة العادلة.

  
  أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر) ٥(
  

ر ال تقلل من القيمة الدفترية لهذه خسائر اإلئتمان المتوقعة ألدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخ إن
 ينشأ ذيلا صللمخصمساوي  مبلغإدراج  ميت ك،لذ نم الًدباألصول المالية في بيان المركز المالي، والتي تظل عند القيمة العادلة. 

تحميل مصروف مقابل على  مع م،کرالمتا لقيمةا في ضنخفاا کمبلغاآلخر  للشاما لخدلا في ةفأطلما بالتکلفة وداتجولما سقيا دعن
. يتم إعادة تدوير الخسائر المتراكمة المدرجة في الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح والخسائر عند استبعاد رةلخساالربح أو ا

  الموجودات.
  
  
  
  
  الموجودات المالية المنخفضة القيمة اإلئتمانية المشتراة أو الناشئة ) ٦(
  

المنخفضة القيمة اإلئتمانية المشتراة أو الناشئة، يدرج البنك فقط التغييرات المتراكمة في أعمار خسائر بالنسبة للموجودات المالية 
  اإلئتمان المتوقعة منذ اإلدراج األولي في مخصص الخسارة.

  
  بطاقات االئتمان والتسهيالت المتجددة األخرى) ٧(

ى المكشوف للشركات وتجارة التجزئة وبطاقات االئتمان، يتضمن عرض منتجات البنك مجموعة متنوعة من تسهيالت السحب عل
والتي يحق للبنك فيها إلغاء و / أو تقليل التسهيالت بإشعار يوم واحد. ال يحد البنك من تعرضه لمخاطر خسائر اإلئتمان لفترة 

عكس توقعات البنك بشأن سلوك اإلشعار التعاقدي، ولكنه يقوم بدالً من ذلك بإحتساب خسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى فترة ت
العميل، واحتمال حدوث التخلف عن السداد، وإجراءات البنك المستقبلية للتخفيف من المخاطر، التي يمكن أن تتضمن خفًضا أو 

  إلغاء التسهيالت.
  

به منتجات اإلقراض تش للتسهيالت المتجددةإن التقييم المستمر حول ما إذا كانت الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان قد حدثت 
األخرى. يعتمد هذا على التحوالت في درجة االئتمان الداخلية للعميل، ولكن يتم أيًضا التركيز بشكل أكبر على العوامل النوعية مثل 

  التغييرات في االستخدام.
  

 تحميلهفائدة الفعلي المتوقع لبطاقات االئتمان على متوسط سعر ال خسائر اإلئتمان المتوقعةيستند سعر الفائدة المستخدم في خصم 
. يأخذ هذا التقدير في الحسبان أن العديد من التسهيالت يتم سدادها بالكامل كل شهر، للتسهيالتعلى مدى فترة التعرض المتوقعة 

  أي فوائد عليها. تحميلوبالتالي ال يتم 
  
  المستقبلية) المعلومات ٨(
  

  ، مثل:مات المستقبلية كمدخالت اقتصاديةعلى مجموعة واسعة من المعلو خسائر اإلئتمان المتوقعةيعتمد البنك في نماذج 
  
  إجمالي الناتج المحلي  •
  االدخار واالستثمار  • 
  التضخم  •



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٦١من  ٢١صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  (سابقاَ بنك صحار ش م ع ع)
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لثالثة أشهر

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  إحصاءات التجارة  • 
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٤أ
  (تابع)األدوات المالية       ٣- ٤أ

  
  (تابع) )٢٠١٨يناير  ١انخفاض قيمة األصول المالية (السياسة منطبقة من  و٣- ٤أ
  
  المستقبلية (تابع)) المعلومات ٨(
  
  التركيبة السكانية  • 
  والمصروفات اإليرادات  •
  الدين العام  • 
  العقارات  •
  المؤشرات المركبة  • 
  أسعار النفط واإلنتاج  • 
  

ريخ البيانات دائما بجميع خصائص السوق في تاخسائر اإلئتمان المتوقعة قد ال تحتفظ المدخالت والنماذج المستخدمة لحساب 
ً ، يتم إجراء تعديالت أو تراكبات نوعية في بعض األحيان كتعديالت مؤقتة عندما تكون هذه االختالفات المالية. ولعكس ذلك  جوهريا

  كبيرة.
  
  ت) تقييم الضمانا٩(
  

على الموجودات المالية، يسعى البنك إلى استخدام ضمانات، حيثما أمكن. تأتي الضمانات بأشكال  اإلئتمانللتخفيف من مخاطر 
والمخزونات وغيرها من األصول  والمديونياتمختلفة، مثل النقدية واألوراق المالية وخطابات االعتماد / الضمانات والعقارات 

. للبنك، في بيان المركز المالي الضمانات، ما لم يتم استردادها إدراجال يتم  .التقاصغير المالية والتحسينات االئتمانية مثل اتفاقات 
يتم ، عند البدء ود أدنىخسائر اإلئتمان المتوقعة. يتم تقييمها بشكل عام، كح، فإن القيمة العادلة للضمانات تؤثر على حساب ومع ذلك

، يتم ية المتعلقة بمتطلبات هامش الربح، النقد أو األوراق المالعلى نوع األصل، على سبيل المثال اً بشكل دوري بناء هاتقييمإعادة 
  تقييمها يوميًا.

  
يتم تقييم الضمانات غير المالية، مثل  يستخدم البنك قدر اإلمكان بيانات السوق النشطة لتقييم األصول المالية المحتفظ بها كضمانات.

  ، من قبل مقيمون معتمدون من طرف ثالث.العقارات
  
  الشطب) ١٠(
  

يتم شطب القروض وأوراق الدين (إما جزئياً أو كلياً) عندما ال يكون هناك احتمال واقعي الستردادها. وهذا هو الحال عموًما عندما 
صادر دخل يمكن أن تولد تدفقات نقدية كافية لسداد المبالغ الخاضعة للشطب. ومع يقرر البنك أن المقترض ليس لديه أصول أو م

  ذلك، قد تظل األصول المالية المشطوبة خاضعة ألنشطة اإلنفاذ من أجل االمتثال إلجراءات البنك السترداد المبالغ المستحقة.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٦١من  ٢٢صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  (سابقاَ بنك صحار ش م ع ع)
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لثالثة أشهر

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  
  
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٤أ
  (تابع)األدوات المالية       ٣- ٤أ

  
  (تابع) )٢٠١٨يناير  ١انخفاض قيمة األصول المالية (السياسة منطبقة من  و٣- ٤أ
  
  

عندما يكون قرض ما غير قابل للتحصيل، يتم شطبه مقابل مخصص انخفاض قيمة القرض ذات العالقة.  يتم شطب تلك القروض 
  بعد إكمال كافة اإلجراءات الضرورية وتحديد مبلغ خسارة االنخفاض بالقيمة. 

  
اض إلى حدث وقع بعد إدراج انخفاض إذا انخفض مبلغ خسارة االنخفاض بالقيمة في فترة الحقة ويمكن أن يعزى مبلغ االنخف

القيمة،  يتم عكس خسارة انخفاض القيمة المدرجة سابقاً عن طريق تسوية حساب المخصص. يدرج مبلغ العكس في قائمة الدخل 
  القروض والسلف والتمويل. ٣الشامل. الرجوع أيضا إلى اإليضاح ب 

  
  )٢٠١٨يناير  ١(السياسة تنطبق قبل  أصول مصنفة كمتاحة للبيع  )١٢(

يقيم البنك في نهاية كل فترة تقرير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أصل مالي أو مجموعة أصول مالية. بالنسبة 
) أعاله. في حالة استثمارات الملكية المصنفة كمتاحة للبيع، ١لألوراق المالية الخاصة بالدين، يستخدم البنك المعايير الواردة في (

ر أي انخفاض جوهري أو طويل المدى في القيمة العادلة لألوراق المالية إلى أقل من تكلفته دليالً آخر على انخفاض قيمة يعتب
األصول. إذا وجدت مثل هذه األدلة لألصول المالية المتاحة للبيع، تتم إزالة الخسارة المتراكمة، التي تقاس باعتبارها الفرق بين 

عادلة الحالية، ناقصاً أي خسائر انخفاض بالقيمة لذلك األصل المالي الذي أدرج سابقاً في الربح أو الخسارة، تكلفة الحيازة والقيمة ال
من حقوق المساهمين وتدرج في قائمة الدخل الشامل. وال يتم عكس خسائر االنخفاض بالقيمة المدرجة في قائمة الدخل الشامل في 

  ل. أدوات الملكية من خالل قائمة الدخل الشام
  
  األصول المالية المعاد هيكلتها  ز-٣- ٤أ
  

في حالة إعادة التفاوض على شروط األصل المالي أو تعديلها أو استبدال أحد األصول المالية الحالية بأصل جديد بسبب الصعوبات 
  قعة على النحو التالي.المالية للمقترض، يتم إجراء تقييم ما إذا كان يجب استبعاد األصل المالي وقياس خسائر اإلئتمان المتو

  
 لماليا ألصلا عن لناتجةا لمتوقعةا لنقديةا تلتدفقاا نفإ د،لموجوا باألصل افالعترا ءلغاإ لىإ لمتوقعةا لهيكلةا دةعاإ ديتؤ لمإذا   •

  .دلموجواألصل ا من يلنقدا لعجزإحتساب ا في جهاإدرا يتم للمعدا
اإلعتراف باألصل الموجود، عندئذ يتم التعامل مع القيمة العادلة المطفأة المتوقعة إذا أدت إعادة الهيكلة المتوقعة إلى إلغاء   •

للموجودات الجديدة على أنها التدفق النقدي النهائي من األصل المالي الموجود في وقت استبعاده. يتم تضمين هذا المبلغ في 
ن التاريخ المتوقع إللغاء إدراجها إلى تاريخ التقرير احتساب عجز النقدية من الموجودات المالية الموجودة التي تم خصمها م

  باستخدام سعر الفائدة الفعلي األصلي لألصل المالي الحالي.
  
  
  
  
  
  موجودات مالية منخفضة القيمة إئتمانية س- ٣- ٤أ
  

والموجودات المالية للديون المدرجة في تاريخ كل تقرير، يقوم البنك بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر هي منخفضة القيمة ائتمانية. األصل المالي هو "منخفض القيمة االئتمانية" عند وقوع 

  حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي.
  

  ل المالي هو منخفض القيمة االئتمانية تتضمن البيانات التالية التي يمكن مالحظتها:إن األدلة على أن األص
  
 صعوبة مالية كبيرة للمقترض أو المصدر؛  
 خرق للعقد مثل حدث التقصير أو التأخر عن الدفع؛  
 إعادة هيكلة قرض أو سلفة من البنك بشروط ال يعتبرها البنك غير ذلك؛  
 يدخل في اإلفالس أو أية عملية إعادة تنظيم مالي أخرى؛ أوأصبح من المحتمل أن المقترض س  
 .اختفاء سوق نشط لألوراق المالية بسبب الصعوبات المالية  
  

إن القرض الذي تم إعادة التفاوض عليه بسبب تدهور حالة المقترض عادة يعتبر إئتمان منخفض القيمة ما لم يكن هناك دليل على 
نقدية التعاقدية قد انخفضت بشكل ملحوظ وليس هناك مؤشرات أخرى إلنخفاض القيمة. باإلضافة أن مخاطر عدم إستالم التدفقات ال

  يوًما أو أكثر منخفض القيمة. ٩٠إلى ذلك، يعتبر قرض تجارة التجزئة المتأخر عن الدفع لمدة 
  

  لبنك يأخذ بعين االعتبار العوامل التالية:عند إجراء تقييم ما إذا كان االستثمار من الديون السيادية هو إئتمان منخفض القيمة، فإن ا
  
  تقييم السوق للجدارة االئتمانية كما هو موضح في عوائد السندات.  •
  تقييمات وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية.  •



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٦١من  ٢٣صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  (سابقاَ بنك صحار ش م ع ع)
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لثالثة أشهر

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٤أ
  (تابع)األدوات المالية       ٣- ٤أ
  (تابع) موجودات مالية منخفضة القيمة إئتمانية س- ٣- ٤أ
  
  
  قدرة البلد على الوصول إلى أسواق رأس المال إلصدار سندات جديدة.  •
  احتمالية إعادة هيكلة الديون، مما يؤدي إلى تكبد أصحابها خسائر من خالل اإلعفاء الطوعي أو اإللزامي للديون.  •
دعم الالزم "كمقرض المالذ األخير" لذلك البلد، وكذلك النية، التي تعكسها البيانات العامة آليات الدعم الدولية القائمة لتوفير ال  •

للحكومات والوكاالت الستخدام هذه اآلليات. ويشمل ذلك تقييماً لعمق تلك اآلليات، وبغض النظر عن النية السياسية، سواء 
  كانت هناك القدرة على الوفاء بالمعايير المطلوبة.

  
  قياس التكلفة المهلكة  ش-٣- ٤أ

التكلفة المهلكة لألصل أو االلتزام المالي هي المبلغ الذي يتم به قياس األصل أو االلتزام المالي عند اإلدراج المبدئي ناقصاً 
ً منه اإلهالك المتراكم باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال ألي فرق بين المب ً إليه أو مخصوما لغ المدفوعات الرئيسية ومضافا

  المبدئي المدرج والمبلغ المستحق ناقصاً أية خصومات لالنخفاض في القيمة.
  
  قياس القيمة العادلة  ص-٣- ٤أ

يتطلب عدد من السياسات المحاسبية وإفصاحات البنك تحديد القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية وغير المالية. تم تحديد 
اإلفصاح استناداً إلى عدد من السياسات واألساليب المحاسبية. وحيثما ينطبق، تم اإلفصاح عن القيمة العادلة إلغراض القياس و/أو 

  معلومات حول افتراضات أجريت عند تحديد القيم العادلة ضمن اإليضاحات المعنية بذلك األصل أو االلتزام تحديداً.
فوعة لتحويل إلتزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق إن القيمة العادلة هو السعر الذي سوف يستلم لبيع أحد األصول أو المد

  في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن المعاملة لبيع األصل أو تحويل اإللتزام يقام إما:
  في السوق الرئيسي ألصل أو التزام، أو  •
  دة لألصل أو إلتزام.في حالة عدم وجود السوق الرئيسية، في السوق األكثر فائ  •

  يجب أن يكون السوق الرئيسية أو السوق األكثر فائدة في متناول البنك.
يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو اإللتزام باستخدام االفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو اإللتزام، 

  ءاً على أفضل مصلحة إقتصادية.على افتراض أن المشاركين في السوق سيتصرفون بنا
إن قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية تأخذ في االعتبار قدرة المشاركين في السوق على توليد منافع اقتصادية باستخدام 

أعلى األصول في أعلى وأفضل استخدام لها أو عن طريق بيعها إلى المشاركين اآلخرين في السوق من شأنه استخدام األصول في 
  وأفضل استخدام لها.

يستخدم البنك أساليب التقييم المناسبة حسب الظروف حيث تتوفر بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، واستخدام المدخالت ذات الصلة 
  القابلة للمالحظة إلى أقصى حد والتقليل من استخدام المدخالت غير قابلة للمالحظة إلى أدنى حد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٦١من  ٢٤صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  (سابقاَ بنك صحار ش م ع ع)
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لثالثة أشهر

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  
  
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٤أ
  (تابع)األدوات المالية       ٣- ٤أ
  
  (تابع) قياس القيمة العادلة  ص-٣- ٤أ
  

يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو يتم اإلفصاح عنها في البيانات المالية ضمن التسلسل 
  وصفها على النحو التالي، بناءاً على مدخالت أقل مستوى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:الهرمي للقيمة العادلة، يتم 

  
  مدرجة (غير معدلة) في أسعار السوق في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة؛  – ١المستوى  
  يمكن مالحظتها مباشرة أو غير مباشرة؛ تقنيات التقييم حيث مدخالت أدنى مستوى هام لقياس القيمة العادلة -  ٢المستوى  
  تقنيات التقييم حيث مدخالت أدنى مستوى هام لقياس القيمة العادلة  ال يمكن مالحظتها. -  ٣المستوى  

  
بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إدراجها في البيانات المالية على أساس متكرر، يحدد البنك سواء التحويالت قد وقعت بين 
المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم التصنيف (بناءاً على مدخالت أقل مستوى هام لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية 

  كل فترة مشمولة بالتقرير.
  

تقييمها وفقاً في تاريخ كل تقرير، يقوم البنك بتحليل الحركات في قيم الموجودات والمطلوبات التي يتعين إعادة قياسها أو إعادة 
ب للسياسات المحاسبية للبنك. لهذا التحليل، يقوم البنك بالتحقق من المدخالت الرئيسية المطبقة في آخر تقييم بموافقة المعلومات في حسا

  التقييم مع العقود والوثائق ذات الصلة األخرى.
  
والمطلوبات مع مصادر خارجية ذات الصلة لتحديد ما إذا كان  أيضاً، بمقارنة كل التغيرات في القيمة العادلة لكل الموجودات البنكقوم ي

  التغيير هو معقول.
  

بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر  البنك احات عن القيمة العادلة، قاملغرض اإلفص
  ه.الموجودات أو المطلوبات ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعال

  
  النقد وما يماثل النقد  ض-٣- ٤أ

يتكون النقد وما يماثل النقد من نقد بالصندوق وأرصدة غير مقيدة يتم االحتفاظ بها لدى البنوك المركزية وأصول مالية عالية السيولة 
العادلة ويتم استخدامها ذات فترات استحقاق تصل لثالثة أشهر والتي تخضع لمخاطر غير جوهرية فيما تعلق بالتغيرات في قيمتها 

  من جانب البنك في إدارة ارتباطاته قصيرة األجل. يتم إدراج النقد وما يماثل النقد بالتكلفة المهلكة في قائمة المركز المالي.
  
  عقود إعادة الشراء وإعادة البيع ط-٣- ٤أ

ستقبلي محدد في قائمة المركز المالي ويتم قياسها يتم إدراج األوراق المالية المباعة مع التعهد الفوري بإعادة شرائها في تاريخ م
ستلمة وفقاً للسياسات المحاسبية لألوراق المالية للمتاجرة أو الستثمار األوراق المالية. تدرج االلتزامات المقابلة المتعلقة بالمبالغ الم

بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء لهذه العقود في "المستحقات للبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد". تتم معاملة الفرق 
  كمصروف فائدة 

  وهو يستحق على مدى عمر عقد إعادة الشراء. 
  

أما األوراق المالية المشتراة مع التعهد بإعادة بيعها في تاريخ مستقبلي محدد (إعادة شراء معكوس) فال يتم إدراجها في قائمة 
العقود ضمن "المستحق من بنوك وإيداعات أخرى لسوق النقد". تتم معالجة  المركز المالي وتدرج المبالغ المدفوعة المتعلقة بهذه

  الفرق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء كمصروف فوائد وتصبح مستحقة على مدى فترة العقد.
  
  أوراق القبول  ظ-٣- ٤أ

اللتزام المقابل لها في االلتزامات يتم اإلفصاح عن أوراق القبول في قائمة المركز المالي تحت األصول األخرى مع اإلفصاح عن ا
  األخرى. لذا ال توجد هناك ارتباطات خارج الميزانية العمومية بالنسبة ألوراق القبول.

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٦١من  ٢٥صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  (سابقاَ بنك صحار ش م ع ع)
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لثالثة أشهر

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  
  
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٤أ
  (تابع)األدوات المالية       ٣- ٤أ
  
  المخاطراألدوات المالية المشتقة المحتفظ بها ألغراض إدارة   ع-٣- ٤أ

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

  مالي. تعتمد معالجة التغيرات في القيمة العادلة على تصنيف الفئات التالية:المركز ال
  
  تغطية القيمة العادلة) ١(

عندما يتم تخصيص أداة مالية مشتقة كتغطية للتغير في القيمة العادلة ألصل أو التزام مالي مدرج أو ارتباط مؤكد يتم إدراج 
ً مع التغيرات في القيمة العادلة للبند المغطى التغيرات في القيمة العادلة لألداة المالية  المشتقة مباشرة في قائمة الدخل الشامل معا

  المنسوبة إلى المخاطر المغطاة.
  

مة في حالة انتهاء مدة األداة المالية المشتقة أو بيعها أو إنهائها أو استخدامها أو في حالة عدم وفائها بمعايير المحاسبة لتغطية القي
ي حالة إلغاء التخصيص يتم التوقف عن استخدام محاسبة التغطية. يتم إهالك أي تعديل حتى تلك النقطة يتم إجراؤه على العادلة أو ف

البند المغطى الذي يستخدم ألجله معدل الفائدة الفعال في قائمة الدخل كجزء من معدل الفائدة الفعلي المعاد احتسابه للبند على مدى 
  عمره المتبقي.

  
  التدفق النقديتغطية ) ٢(

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

دراجه ضمن الدخل الشامل اآلخر في احتياطي التغطية. المبلغ المدرج ضمن الدخل الشامل اآلخر يتم إعادة تصنيفه في قائمة إ
الدخل الشامل كتعديل في التصنيف في نفس الفترة حيث يؤثر التدفق النقدي للتغطية على الربح أو الخسارة وبنفس بنود الخط في 

  غير ساٍر من التغير بالقيمة العادلة لألداة المشتقة يتم إدراجه فوراً في قائمة الدخل الشامل.قائمة الدخل الشامل. وأي جزء 
  

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

المبلغ المتراكم المدرج في الدخل الشامل اآلخر من الفترة التي تصبح فيها التغطية سارية المفعول، يتم إعادة تصنيفه من حقوق 
عاملة التوقع وتأثر الربح أو الخسارة. وإذا لم يكن من المتوقع حدوث الملكية إلى قائمة الدخل الشامل كتعديل للتصنيف عند حدوث م

معاملة التوقع مرة أخرى، يتم إعادة تصنيف الرصيد ضمن دخل شامل آخر بشكل فوري إلى قائمة الدخل الشامل كتعديل إعادة 
  تصنيف. 

  
  المشتقات األخرى لغير المتاجرة) ٣(

ألغراض المتاجرة، وأنها لم تصنف بعالقة تغطية مؤهلة، فإن كل التغيرات بقيمها العادلة يتم عندما ال يتم االحتفاظ باألداة المشتقة 
  الدخل الشامل. بيانإدراجها فوراً في 

  
  
  تعديالت على األصول المالية واإللتزامات المالية غ-٣- ٤أ
  

  األصول المالية
 انتالتدفقات النقدية للموجود المعدل مختلفة بشكل جوهري. إذا آإذا تم تعديل شروط األصل المالي، يقوم البنك بتقييم ما إذا كانت 

. لةدلعاا بالقيمة لجديدا لماليا باألصل افالعترا يتمو ألصليا لماليا باألصل افالعترا ءلغاإ يتمكبير،  بشكل مختلفة لنقديةا تلتدفقاا
. في هذه الحالة، فإن البنك يقوم لماليا باألصل افالعترا ءلغاإ لىإ دييؤ ال لتعديلا نفإكبير،  بشكل مختلفة لنقديةا تلتدفقاا تكن لمإذا 

و بإعادة حساب إجمالي القيمة الدفترية للموجودات المالية ويعترف بالقيمة الناجمة عن تعديل القيمة الدفترية اإلجمالي باعتبارها ربح أ
ة للمقترض، فسيتم عرض الربح أو الخسارة مع خسارة تعديل في بيان الدخل. إذا تم تنفيذ مثل هذا التعديل بسبب الصعوبات المالي

  خسائر انخفاض القيمة. في حاالت أخرى، يتم إدراجها كدخل الفائدة.
  

تم تعديل شروط الموجودات المالية بسبب الصعوبات المالية للمقترض ولم يتم إلغاء اإلعتراف باألصول، فيتم قياس انخفاض قيمة  إذا
  األصول باستخدام سعر الفائدة قبل التعديل.
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  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٦١من  ٢٦صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  (سابقاَ بنك صحار ش م ع ع)
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  (تابع) ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لثالثة أشهر

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٤أ
  
  الممتلكات والمعدات والتركيبات  ٤- ٤أ

يتم قياس بنود الممتلكات والمعدات والتركيبات بالتكلفة التاريخية ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة. تتضمن 
التكلفة التاريخية المصروفات التي تنسب بصفة مباشرة إلى اقتناء األصل وإعداده الستخدامه المقصود. يتم احتساب االستهالك 

على مدى العمر اإلنتاجي المقدر للممتلكات والمعدات والتركيبات باستثناء األرض بالملكية الحرة. األعمار  بطريقة القسط الثابت
  الحالية على النحو التالي: للفترةاإلنتاجية المقدرة 

  عدد السنوات  
  ٥  السيارات

  ٧- ٦  األثاث والتركيبات
  ٧- ٦  معدات المكتب

  ١٠  برمجيات اإلنتاج
  

 ال يتم إستهالك األراضي واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ، ولكن يتم إختبارها إلنخفاض القيمة. تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية والقيم
  المتبقية لألصول وتعدل، متى ما كان ذلك مالئما، في كل تاريخ تقرير. 

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

تحدد أرباح وخسائر االستبعادات بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية والمدرجة كـ"إيرادات تشغيل أخرى" في قائمة الدخل 
  الشامل.

منفصل، كما هو مناسب، فقط عندما يكون من المحتمل أن تدرج التكاليف الالحقة ضمن القيمة الدفترية لألصل أو تدرج كأصل 
 تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المصاحبة للبند إلى البنك ويمكن تقدير تكلفة البند بشكل يعتمد عليه.  تستبعد القيمة الدفترية

  الفترة المالية التي تتكبد فيها.للقطعة المستبدلة. وتم تحميل كافة االصالحات والصيانة األخرى على قائمة الدخل خالل 
  
  العقارات االستثمارية  ٥- ٤أ

. ويحتفظ بهما حالياً ٢٠٠٨العقارات االستثمارية تمثل قطعتي أرض استلمهما البنك كمنحة من حكومة سلطنة ُعمان خالل عام 
طعتين بمتوسط تقييم مقيمين اثنين خالل لالستخدام في أعمال غير محددة وال يشغلهما البنك حالياً. وقد قام البنك بإدراج هاتين الق

  . وبعد القياس األولي يتم قياس قطعتي األرض بالتكلفة ناقصاً انخفاض القيمة المتراكم إن وجد.٢٠٠٨عام 
  
  الودائع وأوراق الدين المصدرة وااللتزامات الثانوية  ٦- ٤أ

ً بالتكلفة المهلكة. تُقاس الودائع وأوراق الدين  يتم إدراج كافة ودائع سوق النقد والعمالء بشكل مبدئي بالقيمة العادلة وتقاس الحقا
ة المصدرة وااللتزامات الثانوية بتكلفتها المهلكة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال. يقوم البنك بتصنيف األدوات المالية الرأسمالي

  زامات مالية أو أدوات حقوق ملكية وفقاً لجوهر البنود التعاقدية لألداة. كالت
  
  الضريبة   ٧- ٤أ

ً للقوانين الضريبية المعمول بها في سلطنة عمان. تتكون ضريبة الدخل من ضريبة جارية  يتم تكوين مخصص للضريبة وفقا
فيما عدا القدر الذي يتعلق ببنود مدرجة بصفة مباشرة وضريبة مؤجلة. يتم إدراج مصروف ضريبة الدخل في قائمة الدخل الشامل 

  في حقوق المساهمين أو الدخل الشامل اآلخر. 
الضريبة الجارية هي الضريبة المستحقة الدفع محسوبة باستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو التي تطبق على نحو واسع في تاريخ 

  ات سابقة.التقرير وأية تعديالت على الضريبة المستحقة عن سنو
تحتسب أصول/التزامات الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام لجميع الفروق المؤقتة بين القيم الدفترية لألصول وااللتزامات 
ألغراض التقارير المالية والمبالغ المستخدمة ألغراض الضريبة.  يتم احتساب مبلغ الضريبة المؤجلة وفقاً لمعدالت الضريبة التي 

  بيقها على الفروق المؤقتة عندما تعكس بناًء على القوانين المطبقة أو التي سيتم تطبيقها على نحو واسع في تاريخ التقرير.يتوقع تط
يتم إدراج أصل الضريبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي يكون من المحتمل معه توفر ربح ضريبي مستقبلي كاٍف يمكن في مقابله 

الضريبة المؤجلة في تاريخ كل تقرير وتخفيضها بالقدر الذي يكون من غير الممكن معه تحقق  استخدام األصل. تتم مراجعة أصول
  المنفعة الضريبية ذات الصلة.
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  (تابع) السياسات المحاسبية الهامة  ٤أ
  
  األصول االئتمانية  ٨- ٤أ

  إدراجها في هذه القوائم المالية.ال تعامل األصول المحتفظ بها كعهدة أو بصفة أمانة كأصول للبنك وبالتالي ال يتم 
  
  إيجارات  ٩- ٤أ

دون إعادة صياغة المقارنة فيما  ٢٠١٩يناير  ١عقود إيجار اعتباًرا من  ١٦عداد التقارير المالية إلاعتمد البنك المعيار الدولي 
لجميع عقود اإليجار الحالية للفروع سنوات كمدة اإليجار  ٥يتعلق بجميع عقود اإليجار التشغيلية المتجددة الحالية. اختار البنك 

وأجهزة الصراف اآللي خارج الموقع والمكتب الرئيسي بناًء على التاريخ الماضي باستثناء بعض االستثناءات التي لن يجددها البنك 
تزامات اإليجار بمجرد انتهاء مدة عقد اإليجار. لقد اختار البنك اإلفصاح عن انخفاض قيمة األصول الحق في االستخدام وفوائد ال

  كجزء من مصروفات التشغيل األخرى في بيان الدخل الشامل.
  
  
  الضمانات المالية   ١٠- ٤أ

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

  
يتم إدراج التزامات الضمان المالي مبدئياً بقيمتها العادلة وإطفاء القيمة العادلة المبدئية على مدى عمر الضمان المالي. في أعقاب 

دفع بموجب الضمانة محتمال) ذلك يتم إدراج التزام الضمان بالمبلغ المطفأ أو القيمة الحالية ألية مدفوعات متوقعة (عندما يصبح ال
أيهما أعلى. يتم إدراج القيمة غير المهلكة أو القيمة الحالية للمدفوعات المتوقعة الناشئة من الضمان، حسب مقتضى الحال، في 

  االلتزامات األخرى.
  
  منافع الموظفين  ١١- ٤أ
  
   منافع نهاية الخدمة  أ- ١١- ٤أ

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

تدرج المساهمات في خطة تقاعد ذات مساهمات محددة والتأمين ضد إصابات العمل للموظفين العُمانيين وفقا لقانون التأمينات 
  ويتم إدراجها كمصروف في قائمة الدخل الشامل عند تكبدها. ١٩٩١تماعية بسلطنة ُعمان لعام االج

  
  المنافع قصيرة األجل ب- ١١- ٤أ

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

المتوقع دفعه في الحالة التي يوجد فيها على البنك التزام حالي أو استداللي لدفع هذا المبلغ نتيجة لخدمات يتم إدراج مخصص للمبلغ 
  سابقة مقدمة من جانب الموظف ومن الممكن قياس االلتزام بصورة موثوق بها.

  
  عائد السهم الواحد  ١٢- ٤أ

لعادية. يتم احتساب العائد األساسي للسهم بقسمة الربح أو الخسارة يقوم البنك بعرض بيانات العائد األساسي والعائد المعدل ألسهمه ا
المنسوبة إلى حاملي األسهم العادية للبنك على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل العام. يتم احتساب العائد علي 

الكامل. يحدد العائد المعدل للسهم بتعديل الربح أساس سنوي للسهم عن طريق احتساب العائد للسهم الواحد على أساس سنوي للسنة ب
أو الخسارة المنسوبة إلى حاملي األسهم العادية والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة بتأثير جميع األسهم العادية المحتملة 

  المعدلة والتي تشتمل على أوراق قابلة للتحويل إلى أسهم أو أدوات مماثلة.
  
  ت أرباح على أسهم عادية توزيعا   ١٣- ٤أ

توزيعات أرباح على أسهم عادية يتم إدراجها كإلتزام وتخصم من حقوق المساهمين حينما يتم الموافقة عليها من قبل المساهمين. يتم 
  خصم توزيعات األرباح المرحلية من حقوق المساهمين عندما يتم دفعها.

  
  بعد تاريخ بيان المركز المالي يتم معاملتها كحدث بعد تاريخ بيان المركز المالي.توزيعات األرباح للسنة التي يتم الموافقة عليها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٦١من  ٢٨صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  (سابقاَ بنك صحار ش م ع ع)
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لثالثة أشهر

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٤أ
  
  التقرير عن قطاعات التشغيل  ١٤- ٤أ

قطاع التشغيل هو مكون من البنك يمارس أنشطة األعمال التي يحقق من خاللها ايرادات ويتكبد مصروفات، متضمنة اإليرادات 
والمصروفات التي تتعلق بمعامالت مع أي من مكونات البنك األخرى ويتم فحص نتائج أنشطتها بانتظام من قبل الرئيس التنفيذي 

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

  
  
  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة  ١٥- ٤أ

والتوجيهات الصادرة من قبل الهيئة العامة لسوق تحكم مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة كما هو محدد في قانون الشركات التجارية 
  المال وعقد تأسيس البنك.

  
 ١٠٦تحدد الجمعية العمومية السنوية وتعتمد المكافآت وأتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة ولجانه الفرعية شريطة، وفقاً للمادة 

% من صافي الربح السنوي بعد خصم ٥اب ، وتعديالته، أن ال تتجاوز هذه األتع١٩٧٤من قانون الشركات التجارية لعام 
لایر  ٢٠٠٫٠٠٠االحتياطي القانوني واالحتياطي االختياري وتوزيعات األرباح النقدية للمساهمين على أن ال تتجاوز هذه األتعاب 

  لایر عماني في السنة الواحدة. ١٠٫٠٠٠عماني. ال يجوز أن تتجاوز أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة لكل عضو 
  
  ١األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم  ١٦- ٤أ

كمطلوبات مالية أو أدوات حقوق ملكية وفقا لمضمون الشروط  ١يقوم البنك بتصنيف األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم 
من قبل  ١مة الشريحة رقم . ال يمكن استرداد األوراق الرأسمالية المستدي١التعاقدية لألوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم 

ً لتقدير مجلس اإلدارة. وبناءاً عليه، يتم عرضها كمكون ضمن حقوق  حامليها، ويكون لهم الحق في التوزيع غير التراكمي ووفقا
  الملكية.

  
  التقديرات واالجتهادات المحاسبية الجوهرية  ٥أ

يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة إجراء اجتهادات وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ 
المقرر عنها لألصول وااللتزامات وااليرادات والمصروفات. وترتكز التقديرات واالفتراضات المصاحبة على الخبرة السابقة 

في ظل الظروف والتي تشكل نتائجها أساس إلجراء أحكام حول القيم الدفترية لألصول  وعوامل أخرى يعتقد أنها معقولة
وااللتزامات التي ال تكون واضحة من مصادر أخرى. ويندر أن تكون التقديرات المحاسبية الناتجة مساوية للنتائج الفعلية ذات 

  العالقة. 
  

أساس مستمر. وتدرج التعديالت على التقديرات المحاسبية بالفترة التي  تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التي تستند عليها على
ر تتم فيها مراجعة التقديرات إذا كانت التعديالت تؤثر فقط على الفترة أو خالل فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كان التعديل يؤث

  لبنك هي:على الفترات الحالية والمستقبلية. التقديرات المحاسبية الجوهرية ل
  
  
  )٢٠١٨يناير  ١األدوات المالية (السارية من  ١- ٥أ
  

 إن األحكام الصادرة في تطبيق السياسات المحاسبية والتي لها أكبر األثر على المبالغ المدرجة في البيانات المالية للسنة المنتهية في
  : األدوات المالية التي تؤثر على:٩التقرير المالي الدولي تتعلق بالتغييرات التي تم إدخالها نتيجة تبني معيار  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  
تصنيف الموجودات المالية: تقييم نموذج األعمال الذي يتم فيه االحتفاظ بالموجودات وتقييم ما إذا كانت الشروط التعاقدية   •

  للموجودات المالية هي فقط دفع أصل وفائدة أصل المبلغ غيرالمدفوع.
  
تمان المتوقعة: التغييرات في اإلفتراضات والتقديرات بشأن الشكوك التي لها تأثير جوهري على خسارة إحتساب خسارة اإلئ  •

تتعلق بالتغييرات التي تم إدخالها نتيجة تبني معيار التقرير المالي  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١اإلئتمان المتوقعة للسنة المنتهية في 
إحتساب  في لمستخدمةا تلتقنياوا تضااالفتروا تلمدخالا لىإ ئيسير بشكل ألثرهذا ا يرجع: األدوات المالية. و٩الدولي 

  .٩معيار التقرير المالي الدولي  منهجية بموجبخسارة اإلئتمان المتوقعة 
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  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٦١من  ٢٩صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  (سابقاَ بنك صحار ش م ع ع)
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لثالثة أشهر

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  
  
  (تابع) التقديرات واالجتهادات المحاسبية الجوهرية  ٥أ
  
  (تابع) )٢٠١٨يناير  ١األدوات المالية (السارية من  ١- ٥أ

  
  ٩ معيار التقرير المالي الدوليمنهجية  وفق خسائر اإلئتمان المتوقعةالمدخالت واالفتراضات والتقنيات المستخدمة لحساب 

في جميع فئات  ٣٩ومعيار المحاسبة الدولي  ٩معيار التقرير المالي الدولي من  يتطلب قياس خسائر انخفاض القيمة في كلٍ 
تقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وقيم الضمانات عند  حول ،ى وجه الخصوص، علإصدار أحكام، الموجودات المالية

، حيث يمكن أن بعدد من العوامل تقودهالتقديرات تحديد خسائر انخفاض القيمة وتقييم الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان. هذه ا
للبنك هي نواتج من النماذج المعقدة مع  ائر اإلئتمان المتوقعةخستؤدي التغييرات إلى مستويات مختلفة من المخصصات. حسابات 

خسائر اإلئتمان فيما يتعلق باختيار المدخالت المتغيرة واعتمادها المتبادل. تتضمن عناصر نماذج  الضمنيةعدد من االفتراضات 
   التي تعتبر األحكام والتقديرات المحاسبية ما يلي:المتوقعة 

  
  ؛للدرجات الفردية إحتمالية التقصير يصنف، الذي االئتماني الداخلي للبنكالتصنيف نموذج   • 
  
  
  
المتعلقة باألصول  المخصصات، ومن ثم ينبغي قياس ك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمانمعايير البنك لتقييم ما إذا كانت هنا  • 

  ؛يتقييم النوعوال خسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى أعمارها المحتملةالمالية على أساس 
  ؛خسائر اإلئتمان المتوقعة على أساس جماعيتقسيم األصول المالية عندما يتم تقييم   • 
  ؛الصيغ المختلفة واختيار المدخالت، بما في ذلك خسائر اإلئتمان المتوقعةتطوير نماذج   • 
، والتأثير تويات البطالة وقيم الضماناتل مس، مثتصاد الكلي والمدخالت االقتصاديةتحديد االرتباطات بين سيناريوهات االق  • 

  ؛ والخسائر الناشئة من التقصيروالتعرض للمخاطر عند التقصير و إحتمالية التقصيرعلى 
خسائر اإلئتمان ، الشتقاق المدخالت االقتصادية في نماذج ليةاختيار سيناريوهات االقتصاد الكلي التطلعية وأوزانها االحتما  • 

  .المتوقعة
  
  
  
  القيمة العادلة لألدوات المشتقة وغيرها من األدوات المالية  ٢- ٥أ

يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية التي ال تتم المتاجرة بها في سوق نشطة (مثل االدوات المشتقة غير المتداولة) باستخدام 
راضات تعتمد بشكل رئيسي على ظروف السوق تقنيات التقييم. يستخدم البنك تقديراته الختيار مجموعة طرق متنوعة والقيام بافت

 القائمة في نهاية كل فترة تقرير. يستخدم البنك تحليل التدفقات النقدية المتوقعة ألصول مالية متاحة للبيع متنوعة التي لم يتاجر بها
  في سوق نشطة.

  
  
 الضرائب   ٣- ٥أ

وتوقيت الدخل الخاضع للضريبة في المستقبل. بالنظر إلى توجد أوجه عدم التيقن فيما يتعلق بتفسير القوانين الضريبية وكمية 
مجموعة واسعة من العالقات التجارية وطبيعة االتفاقات التعاقدية القائمة، الخالفات التي تنشأ بين النتائج الفعلية واالفتراضات، أو 

ساب ضريبة الدخل والتي سجلت بالفعل. تغييرات في المستقبل لمثل هذه االفتراضات، قد يحتم إجراء التعديالت في المستقبل لح
يقوم البنك بتكوين مخصصات، استنادا إلى تقديرات معقولة، عن العواقب المحتملة لوضع اللمسات النهائية للربوط الضريبية للبنك. 

ضريبية من مقدار تلك المخصصات يستند على عوامل مختلفة، مثل الخبرة لربوط ضريبية سابقة وتفسيرات مختلفة من األنظمة ال
 قبل الكيان الخاضع للضريبة ومسؤولية السلطات الضريبية.

 
تدرج األصول الضريبية المؤجلة عن جميع الخسائر الضريبية غير المستخدمة إلى حد أنه من المحتمل أن الربح الخاضع للضريبة 

ر هام لتحديد مقدار األصول الضريبية المؤجلة سيكون متوفر مقابل الخسائر التي يمكن االستفادة منها. يتطلب من اإلدارة إتخاذ قرا
ً إلى جنب مع استراتيجيات  التي يمكن إثباتها، بناءاً على التوقيت المحتمل ومستوى األرباح الخاضعة للضريبة في المستقبل جنبا

  التخطيط الضريبي في المستقبل.
 
  تقدير القيمة العادلة لألوراق المالية غير المدرجة  ٤- ٥أ

في حالة قياس األصول المضمنة بالقيمة العادلة مثل صناديق األسهم الخاصة، تستخدم اإلدارة صافي قيمة األصول. وترى اإلدارة 
أن صافي قيمة األصول لهذه االستثمارات تمثل قيمها العادلة حيث تقاس غالبية األصول المضمنة مقيمة بالقيمة العادلة ويأخذ 

  ذه الكيانات تغيرات القيم العادلة المحدثة في االعتبار. صافي األصول المبلغ عنه له
  
  إيرادات الرسوم والعموالت      ٥- ٥أ

يعتمد إدراج إيرادات الرسوم والعموالت على الغرض التي يتم من أجلها تقدير العموالت وأساس المحاسبة ألي أداة مالية مصاحبة. 
تقوم اإلدارة بتطبيق بعض اإلفتراضات واألحكام من أجل تحديد الرسوم التي هي جزء ال يتجزأ من سعر الفائدة السائد ألداة مالية، 

  إجراء هام.ث يتم تقديم خدمات، والرسوم التي يتم تحقيقها عند تنفيذ والرسوم المحققة حي
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  ٦١من  ٣٠صفحة   
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  النقدية واألرصدة لدى البنك المركزي  ١ب

  مارس ٣١  ديسمبر ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٨  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  

     

 ١٥٬٨٧٤ ٢٤٫٣٧٤ ٢٢٬١٣٤  النقدية 
 ٥٠١ ٥٠٥ ٥٠١  المركزي العُمانيوديعة رأس المال لدى البنك 

 ٣٨٬٢١٦ ٤٧٫٥٧٧ ٧٦٬٩٢٩  األرصدة لدى البنك المركزي العماني
  ٥٤٬٥٩١ ٧٢٫٤٥٦ ٩٩٬٥٦٤ 

 يمكن سحب وديعة رأس المال لدى البنك المركزي العُماني بدون موافقة البنك المركزي العُماني.ال  )١(
كإحتياطي قانوني يبلغ ، إن متوسط رصيد الحد األدنى الذي ينبغي اإلحتفاظ به لدى البنك المركزي العماني الفترةخالل  )٢(

مليون لایر  ٧٠٫٨٥ :٢٠١٨مارس  ٣١، مليون لایر عماني  ٧٢٫٤٢: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليون لایر عماني ( ٧٤٫١
   ).عماني

  
  مستحقات من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد  ٢ب

  مارس ٣١  ديسمبر ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٨  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  

        بالعملة المحلية: 
 -  ٥٫٠٠٠  -   إيداعات بسوق النقد

   -  ٥٫٠٠٠  - 
     بالعملة األجنبية:

 ٥٣٬٣٢٨ ٩٤٫٣٦٧  ١٩٬٢٩٦  إيداعات بسوق النقد
 ١٤٬٧٦٧ ٨٫٦٦٦  ٦٬٩٩٠  قروض لبنوك

 ١٨٬١٨٨ ١٣٫٨١٢  ١٧٬٤٤٢  أرصدة عند الطلب 
  ٨٦٬٢٨٣ ١١٦٫٨٤٥  ٤٣٬٧٢٨ 

  ٨٦٬٢٨٣ ١٢١٫٨٤٥  ٤٣٬٧٢٨ 

      

)٤٤٢(  )١٨٣(  خسائر إئتمان متوقعةمخصص   )٢٩٠(  

  ٨٥٬٩٩٣ ١٢١٫٤٠٣  ٤٣٬٥٤٥ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٦١من  ٣١صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  (سابقاَ بنك صحار ش م ع ع)
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لثالثة أشهر

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  
  
  
  
  (تابع) مستحقات من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد  ٢ب
  

   ٢٠١٩ مارس ٣١  
  (غير مدققة)

ديسمبر  ٣١
٢٠١٨  

   ٢٠١٨مارس  ٣١

  (غيرمدققة)  (مدققة)               
              
      المجموع  ٣المرحلة   ٢المرحلة   ١المرحلة   
            

 ١٬٠٣٩ ١٬٠٣٩  ٤٤٢  -  ٢١٠  ٢٣٢  يناير  ١كما في 
 ٢٨١ ٢٨١  -  -  -  -  )١- ٦(إيضاح أ ٩أثر تبني معيار التقرير المالي الدولي 

)٩٦٦(  -  -  -  -  قروض مشطوبة مقابل مخصص اإلئتمان المتوقعة   )٩٦٦(  
)٦٤( ٨٨  )٢٥٩(  -  )٣٦(  )٢٢٣(  )٦(ج للفترةصافي (المفرج) / المحمل   

 ٢٩٠ ٤٤٢  ١٨٣  -  ١٧٤  ٩  مارس  ٣١كما في 

  
  
  
  بالصافي  -القروض والسلف والتمويل   ٣ب

  مارس ٣١  ديسمبر ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٨  ٢٠١٨  ٢٠١٩  

        
  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  

     
 ١٬٥٢٩٬٧٠٥ ١٫٥٧٨٫٢٢٣ ١٬٦٣٧٬٢٠٤  الشركات

 ٦٩٠٬١٥٣ ٧٦٢٫٤٣٧ ٧٩٠٬٧٢٥  التجزئة 

 ٢٬٢١٩٬٨٥٨ ٢٫٣٤٠٫٦٦٠ ٢٬٤٢٧٬٩٢٩  إجمالي القروض والسلف والتمويل

     

)٨١٬١٣٨(  مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة  )٧٩٫٣٤٩(  )٣٩٬٣٣٠(  

)٩٬٩٠٩(  الفوائد التعاقدية غير المدرجة   )٩٫٣٨١(  )٧٬٠٥٧(  

  )٩١٬٠٤٧(  )٨٨٫٧٣٠(  )٤٦٬٣٨٧(  

 ٢٬١٧٣٬٤٧١ ٢٫٢٥١٫٩٣٠ ٢٬٣٣٦٬٨٨٢  صافي القروض والسلف والتمويل

  
 ٣١،  مليون لایر ُعماني١٨٣٫٢١: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١لایر عماني ( مليون ١٩٤٬٢٦مبلغ  والتمويل يتضمن إجمالي القروض والسلف

 لایر عماني) من خالل أنشطة التمويل لصحار اإلسالمي وفق طريقة التمويل اإلسالمي. مليون ١٥٤٬٣١: ٢٠١٨مارس 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٦١من  ٣٢صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  (سابقاَ بنك صحار ش م ع ع)
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لثالثة أشهر

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  
  
 
  (تابع)بالصافي  -القروض والسلف والتمويل   ٣ب

  ما يلي:تتكون القروض والسلف والتمويل 
  

  مارس ٣١  ديسمبر ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٨  ٢٠١٨  ٢٠١٩  

        
  مدققة)(غير   (مدققة)  (غير مدققة)  

        
   ١٬٩٢٥٬١٥٣  ٢٫٠٥١٫١٠٥  ٢٬١٣٤٬٠٦٧  قروض

  ١٢٩٬٥٨٣  ١٢٧٫٩٢٠  ١٢٧٬٤٨٥  سحب على المكشوف 

  ١١٨٬١٦٩  ١٠٧٫٧٢٧  ١١١٬٨٥٩  قروض مقابل إيصاالت أمانة

  ٤٦٬٩٥٣  ٥٣٫٩٠٨  ٥٤٬٥١٨  كمبياالت مخصومة

  ٢٬٢١٩٬٨٥٨  ٢٫٣٤٠٫٦٦٠  ٢٬٤٢٧٬٩٢٩  إجمالي القروض والسلف والتمويل
  )٣٩٬٣٣٠(  )٧٩٫٣٤٩(  )٨١٬١٣٨(  اإلئتمان المتوقعةمخصص خسائر 

  )٧٬٠٥٧(  )٩٫٣٨١(  )٩٬٩٠٩(  الفوائد التعاقدية غير المدرجة
  )٤٦٬٣٨٧(  ٨٨٫٧٣٠  )٩١٬٠٤٧(  

    ٢٬١٧٣٬٤٧١  ٢٫٢٥١٫٩٣٠  ٢٬٣٣٦٬٨٨٢  صافي القروض والسلف والتمويل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٦١من  ٣٣صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  (سابقاَ بنك صحار ش م ع ع)
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لثالثة أشهر

  (لایر عماني باآلاللف)
  

 
  (تابع) بالصافي -القروض والسلف والتمويل   ٣ب
 
 

  المقابل على القروض والسلف والتمويل: خسائر اإلئتمان المتوقعة ومخصصالقيمة الدفترية  إجمالي فيما يلي تحليل التغيرات في
  
  

  (غير مدققة) ٢٠١٩مارس  ٣١                                           
  

  المجموع    ٣المرحلة   ٢المرحلة   ١المرحلة   إجمالي القيمة الدفترية 
          
          

  ٢٬٣٤٠٬٦٦٠  ٧٦٬٩٨٣  ٤٣٧٬٩٢٦   ١٬٨٢٥٬٧٥١   يناير  ١كما في 
  ٤٤٥٬١١٧  ٨٬٧٥١  ٧٠٬٢٦٦  ٣٦٦٬١٠٠   أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

  )٣٥٧٬٨٤٨(  )٩٬٢٠٥(  )٦٤٬٤٦٢(  )٢٨٤٬١٨١(   أصول ملغاة أو تم سدادها
  -      -   )١٠٠٬١١٣(   ١٠٠٬١١٣   ١تحويالت إلى المرحلة 
  -   )١٬٧٤٥(  ٣٤٬١٩٥  )٣٢٬٤٥٠(   ٢تحويالت إلى المرحلة 
  -   ٣٬٤٤٠  )٣٬٣٢٤(  )١١٦(   ٣تحويالت إلى المرحلة 

  ٢٬٤٢٧٬٩٢٩  ٧٨٬٢٢٤  ٣٧٤٬٤٨٨  ١٬٩٧٥٬٢١٧   مارس ٣١في 
  
  
  
  

  (غير مدققة) ٢٠١٩مارس  ٣١                                     
ديسمبر  ٣١           خسائر اإلئتمان المتوقعة

٢٠١٨  
مارس  ٣١

٢٠١٨  
  (غير مدققة )  (مدققة)  المجموع    ٣المرحلة   ٢المرحلة   ١المرحلة   
              

  ٤٢٬٩٤٦  ٤٢٬٩٤٦  ٧٩٬٣٤٩  ٣٣٬٠٢٥  ٣٣٬٦٢٩  ١٢٬٦٩٥  يناير  ١كما في 
  )٥٬٣٨٩(  ١٨٬٩٤٨  -  -  -  -   ٩أثر تبني معيار التقرير المالي الدولي 

  ٣٧٬٥٥٦  -  -   )٥٣٥(  )٣٬٥٧٠(  ٤٬١٠٥  ١تحويالت إلى المرحلة 
  -  -  -   )١٬١١٤(  ١٬١٨٠  )٦٦(  ٢تحويالت إلى المرحلة 
    -  -   ٧١٧  )٧٠٥(  )١٢(   ٣تحويالت إلى المرحلة 

  ٧٦  -  -   -   -   -   تحويالت إلى حسابات المذكرة
  ١٬٦٩٨  ١٧٬٤٥١  ١٬٧٨٩  )٥١٧(  ٧٬٦٦٦  )٥٬٣٦٠(  )٦(ج للفترةصافي المحمل 

  ٧٦٬٨٨٧  ٧٩٬٣٤٥  ٨١٬١٣٨  ٣١٬٥٧٦  ٣٨٬٢٠٠  ١١٬٣٦٢   مارس ٣١في 

  
  
  
  

  الحركة في مخصص انخفاض قيمة القروض والسلف والتمويل كالتالي:
  

  مارس ٣١  ديسمبر ٣١  مارس ٣١  مخصص خسائر القروض
  ٢٠١٨  ٢٠١٨  ٢٠١٩  

        
  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  
        

        الفوائد التعاقدية غير المدرجة  
  ٦٫٥٣٧  ٦٫٥٣٧ ٩٬٣٨١  الفترةالرصيد في بداية 

  ٧٥٢  ٣٫٧٩٢ ٩٤٢  الفترةغير مدرجة خالل 
)٤١٤(  المعكوس نظراً لالسترداد   )٢٣٢(  )٩٤٨(  

  ٧٫٠٥٧  ٩٫٣٨١  ٩٬٩٠٩  الفترةالرصيد في نهاية        

  
  
  



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٦١من  ٣٤صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  (سابقاَ بنك صحار ش م ع ع)
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لثالثة أشهر

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  
  بالصافي (تابع) -القروض والسلف والتمويل   ٣ب
  
  

يتم تكوين مخصص انخفاض قيمة المحفظة لتكوين مخصص لمخاطر االئتمان المتأصلة في القروض والسلف والتمويل على أساس 
  المحفظة. 

تتطلب جميع القروض والسلف سداد فوائد، بعضها بسعر ثابت والبعض اآلخر بأسعار يعاد تعديلها قبل االستحقاق. يتم تجنيب 
عد واللوائح اإلرشادية التي أصدرها البنك المركزي العُماني مقابل القروض والسلف والتمويل التي الفائدة بغرض االلتزام بالقوا

القروض والسلف والتمويل التي لم يتم ادراج استحقاق عن فوائدها أو التي تم تجنيب  ٢٠١٩ مارس ٣١تنخفض قيمتها. كما في 
 -  ٢٠١٨مارس  ٣١، لایر ُعمانيمليون  ٧٦٫٩٨٦–  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١لایر ُعماني (مليون  ٧٨٫٢٢٤فوائدها بلغت قيمتها 

  ).مليون لایر ُعماني ٤٨٫١٥٥
  

 BM 1149:ادناه نبين ايضاحات اضافية على القروض المتعثرة حسب  
 
 

حسب البنك   
  المركزي

المعيار حسب 
 ٩التقرير الدولي 

  الفرق

        
        

الى حساب االرباح   مصروفات انخفاض المحمل
  والخسائر

٧٨٩  ٢٬٥٣٧  ١٬٧٤٨  

مخصصات حسب البنك المركزي / المعيارالتقرير 
   ٩الدولي 

١٣٬٠١٣  ٩٨٬٠٥٠  ٨٥٬٠٣٧  

  )٠٫٠١(  ٣٫٢٢  ٣٫٢٣  *اجمالي القروض المتعثرة نسبة 
  ٠٫٢٨  ١٫٥٧  ١٫٢٩ *صافي القروض المتعثرة  نسبة

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٦١من  ٣٥صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  (سابقاَ بنك صحار ش م ع ع)
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لثالثة أشهر

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  
  
  بالصافي (تابع) -والسلف والتمويل القروض   ٣ب
  
  
  

البنك المركزي والمطلوب وفقًا لقواعد  ٩ لمعيار التقرير المالي الدولييقدم الجدول أدناه مقارنة بين المخصص المحتفظ به وفقًا 
  العماني.

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الفائد المدرجة 
معاير البنك حسب 

  المركزي

الفائد المدرجة 
حسب المعيار 

الدولي للتقارير 
٩المالية  

صافي القيمة 
 الدفترية

المخصصات  الفرق
حسب المعيار 
٩للتقارير المالية  

المخصصات 
حسب معايير 

البنك المركزي 
 العماني 

تصنيف االصول  المبلغ االجمالي 
حسب المعيار 

الدولي للتقارير 
٩المالية   

تصنيف االصول 
حسب معايير البنك 
 المركزي العماني 

)٨(  )٩(  )٦)=(٤(- )٥(  )٧)=(٣(- )٥(  )١(  )٢(  )٣(  )٤(  )٥(  
  معيارية  ىالمرحله االول  ١٬٩٦٨٬١٠٦  ٢٤٬١٩٢  ١١٬٣٣٩  ١٢٬٨٥٣  ١٬٩٥٦٬٧٦٧  -   - 
  المرحله الثانية  ١٤٩٬٣١٣  ١٬٨٠٤  ٦٬٧٢٧  )٤٬٩٢٣(  ١٤٢٬٥٨٦  -   - 
  المرحلة الثالثة  ٢١٤  ٢  ١٣٤  )١٣٢(  ٨٠  -   - 
  الجزئيالمجموع     ٢٬١١٧٬٦٣٣  ٢٥٬٩٩٨  ١٨٬٢٠٠  ٧٬٧٩٨  ٢٬٠٩٩٬٤٣٣  -   - 
  خاص تنويه  ىالمرحله االول  ٦٬١٢١  ٧٦  ١٥  ٦١  ٦٬١٠٦  -   - 
  المرحله الثانية  ٢٢٤٬٣٠٧  ١٠٬٦٨٢  ٣١٬١٧٨  )٢٠٬٤٩٦(  ١٩٣٬١٢٩  -   - 
  المرحلة الثالثة  ٥٩  ١  ١٨  )١٧(  ٤١  ١  ١
  المجموع الجزئي    ٢٣٠٬٤٨٧  ١٠٬٧٥٩  ٣١٬٢١١  )٢٠٬٤٥٢(  ١٩٩٬٢٧٦  ١  ١
  المعيارية دون  ىالمرحله االول  ٦١  -   -   -   ٦١  -   - 
  المرحله الثانية  ٦٥  -   ١٧  )١٧(  ٤٨  -   - 

  المرحلة الثالثة  ٥٬٨٤٧  ١٬٤١٨  ١٬٨١٠  )٣٩٢(  ٤٬٠٣٧  ٩٩  ٩٩
  المجموع الجزئي    ٥٬٩٧٣  ١٬٤١٨  ١٬٨٢٧  )٤٠٩(  ٤٬١٤٦  ٩٩  ٩٩

 في مشكوك  ىالمرحله االول  ٢٧٢  -   ٣  )٣(  ٢٦٩  -   - 
  المرحله الثانية  ٣٦٧  -   ١٣٦  )١٣٦(  ٢٣١  -   -   تحصيلها

  المرحلة الثالثة  ٢٦٬١٩٢  ١١٬٠٧٧  ٩٬٨٥٥  ١٬٢٢٢  ١٦٬٣٣٧  ٣٠١  ٣٠١
  المجموع الجزئي    ٢٦٬٨٣١  ١١٬٠٧٧  ٩٬٩٩٤  ١٬٠٨٣  ١٦٬٨٣٧  ٣٠١  ٣٠١

  خسارة  ىالمرحله االول  ٦٥٧  -   ٥  )٥(  ٦٥٢  -   - 
  المرحله الثانية  ٤٣٦  -   ١٤٢  )١٤٢(  ٢٩٤  -   - 

  الثالثةالمرحلة   ٤٥٬٩١٢  ٢٥٬٨٣٩  ١٩٬٧٥٩  ٦٬٠٨٠  ٢٦٬١٥٣  ٩٬٥٠٨  ٩٬٥٠٨
  المجموع الجزئي    ٤٧٬٠٠٥  ٢٥٬٨٣٩  ١٩٬٩٠٦  ٥٬٩٣٣  ٢٧٬٠٩٩  ٩٬٥٠٨  ٩٬٥٠٨

  المجموع  ىالمرحله االول  ١٬٩٧٥٬٢١٧  ٢٤٬٢٦٨  ١١٬٣٦٢  ١٢٬٩٠٥  ١٬٩٦٣٬٨٥٥  -   - 
  المرحله الثانية  ٣٧٤٬٤٨٨  ١٢٬٤٨٥  ٣٨٬٢٠٠  )٢٥٬٧١٥(  ٣٣٦٬٢٨٨  -   - 

  الثالثة المرحلة  ٧٨٬٢٢٤  ٣٨٬٣٣٧  ٣١٬٥٧٦  ٦٬٧٦٢  ٤٦٬٦٤٨  ٩٬٩٠٩  ٩٬٩٠٩
  المجموع  ٢٬٤٢٧٬٩٢٩  ٧٥٬٠٩٠  ٨١٬١٣٨  )٦٬٠٤٨(  ٢٬٣٤٦٬٧٩١  ٩٬٩٠٩  ٩٬٩٠٩



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٦١من  ٣٦صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  (سابقاَ بنك صحار ش م ع ع)
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لثالثة أشهر

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  
  
  
  
  
  
  بالصافي (تابع) -القروض والسلف والتمويل   ٣ب
  

القرض كجزء من القروض بشروط يتم إعادة التفاوض عليها حتى وقت االستحقاق  عرضفي خالف ذلك. يستمر  تعتبرلن و، البداية
  أو السداد المبكر أو الشطب.

  
  
  
  
  

  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إجمالي القيمة 
  الدفترية 

مخصص البنك 
المركزي 

  العماني

مخصص معيار 
التقرير المالي 

  ٩الدولي 

الفرق بين البنك 
المركزي 

العماني ومعيار 
التقرير المالي 

  ٩الدولي 

صافي القيمة 
  الدفترية 

إحتياطي الفائدة 
وفق معيار 

التقرير المالي 
   ٩الدولي 

إحتياطي 
الفائدة وفق 

البنك 
  المركزي

تصنيف 
االصول حسب 
المعيار الدولي 
للتقارير المالية 

٩ 

تصنيف االصول 
حسب معايير 

البنك المركزي 
 العماني 

)٩(  )٨(  )٧)=(٣(- )٥(  )٦)=(٤(- )٥(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  
مصنفة علئ انها   المرحله االولئ -  -  -  -  -  -  - 

)٤٬٧٥٣( ٧٥٬١٩٦ -  -  منتجة   المرحله الثانية ٨٨٬٢١٩ ٨٬٢٧٠ ١٣٬٠٢٣ 
  المرحلة الثالثة -  -  -  -  -  -  - 
 -  - ٤٬٧٥٣( ٧٥٬١٩٦(  الجزئي المجموع   ٨٨٬٢١٩ ٨٬٢٧٠ ١٣٬٠٢٣ 
مصنفة علئ انها   المرحله االولئ -  -  -  -  -  -  - 

  المرحله الثانية -  -  -  -  -  -  -  متعثرة
  المرحلة الثالثة -  -  -  -  -  -  - 
 المجموع  المرحله االولئ -  -  -  -  -  -  - 
 -  - ٤٬٧٥٣( ٧٥٬١٩٦(    المرحله الثانية ٨٨٬٢١٩ ٨٬٢٧٠ ١٣٬٠٢٣ 
   المرحلة الثالثة -  -  -  -  -  -  - 
 -  - ٤٬٧٥٣( ٧٥٬١٩٦(    المجموع  ٨٨٬٢١٩ ٨٬٢٧٠ ١٣٬٠٢٣ 



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٦١من  ٣٧صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  (سابقاَ بنك صحار ش م ع ع)
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لثالثة أشهر

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  
 
  
   أوراق مالية إستثماربة  ٤ب
  
  
  مارس ٣١  ديسمبر ٣١  مارس ٣١  

  ٢٠١٨  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
        
  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  
        

  ١٢٢٬٣٩٦  ٩٨٫٥٩٢ ٩٩٬٢٣٠  محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
  ٣١٠٬٨٧٨  ٢٩٣٫٠٢٦ ٢٩٢٬٦٩٥  اآلخرمحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

  ١١٣٬٠٥٣  ١٤١٫١٥١ ١٤٨٬٤٣٥  محتفظ بها بالتكلفة المطفأة 
  ٥٤٦٬٣٢٧  ٥٣٢٫٧٦٩  ٥٤٠٬٣٦٠  

  
  مارس ٣١  ديسمبر ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٨  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
        

  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  
        

  ١٠٥٬٣٩٣  ٨٦٫٢٧٠  ٨٦٬٧١٦  سلطنة ُعمان –سندات تنمية حكومية 
  ٥٬٣٥١  ٨٫٠٩٩  ٨٬٢٧١  مضمونة -شهادات ائتمان صكوك 

  ٢٬٢٥٤  ٢٫٥٠٠  ٢٬٥٠٠  أوراق مالية غير مدرجة 
  ٩٬٣٩٨  ١٫٧٢٣  ١٬٧٤٣  أخرى

  ١٢٢٬٣٩٦  ٩٨٫٥٩٢ ٩٩٬٢٣٠  المجموع
  
  

.م مليون لایر عماني في صندوق التنمية العُماني ش.م.ع ٢٬٥ على استثمار بمبلغ المدرجةالمالية غير  األوراقتشتمل   • 
  ٪). ١٦٫٩: ٢٠١٨ مارس ٣١% ،١٢٬٦٦ ٢٠١٨ديسمبر  ٣١٪ في الصندوق (١٢٫٦٦يمتلك البنك حاليًا حصة ") ("الصندوق

    



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٦١من  ٣٨صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  (سابقاَ بنك صحار ش م ع ع)
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لثالثة أشهر

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  
  
  
 (تابع) أوراق مالية إستثماربة  ٤ب
 
 :)ستثمارات متاحة للبيعا :٢٠١٧محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر ( ب-٤ب
 
  
 
 

  
/  القيمة الدفترية

  التكلفة  العادلة
  / القيمة الدفترية

  التكلفة  العادلة
  / القيمة الدفترية

  التكلفة  العادلة
  مارس ٣١  مارس ٣١  ديسمبر ٣١  ديسمبر ٣١  مارس ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٨  ٢٠١٨  ٢٠١٨  ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠١٩  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (مدققة)  (مدققة) (غير مدققة) (غير مدققة)  
            

  ٣٤  -  ٣٤  -   ٣٤  -   أوراق مالية غير مدرجة 
  ١٩٬٦١١  ١٧٬١٤٥ ٢١٫٠٢٢  ١٨٫٩٠٩  ٢١٬١٧٢  ١٨٬٥٥٠  أوراق مالية مدرجة

  ٢٩٤٬٢٠٢  ٢٩٣٬٧٥٧ ٢٧٣٫٣٥٠  ٢٧٤٫١١٧  ٢٧٤٬٨٩٣  ٢٧٤٬١٤٥  أذون الخزانة
  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  
  ٣١٣٬٨٤٧  ٣١٠٬٨٧٨ ٢٩٤٫٤٠٦  ٢٩٣٫٠٢٦  ٢٩٦٬٠٩٩  ٢٩٢٬٦٩٥  

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

  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٦١من  ٣٩صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  (سابقاَ بنك صحار ش م ع ع)
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لثالثة أشهر

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  
  (تابع) أوراق مالية إستثماربة ٤ب
  
  )ارات محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاقاستثم:٢٠١٧استثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة (  ج-٤ب
  
  

  مارس ٣١  ديسمبر ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٨  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
        

  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  
        

 ١١١٬٠٥١  ١٤٢٫١٤٧  ١٤٩٬٧٨٣  مدرجة 
 ٣٬٠٦٣  -   -   غير مدرجة 

  ١١٤٬١١٤  ١٤٢٫١٤٧  ١٤٩٬٧٨٣ 
)١٬٠٦١(  )٩٩٦(  )١٬٣٤٨(  مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة  

 ١١٣٬٠٥٣  ١٤١٫١٥١  ١٤٨٬٤٣٥  المجموع   
  
  

المقابل على استثمارات الدين المصنفة على أنها محتفظ بها ومخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة إن تحليل التغيرات في القيمة العادلة 
  بالتكلفة المطفأة هو كالتالي:

  
  المجموع    ٣المرحلة   ٢المرحلة   ١المرحلة   
          
          

  ١٤٢٬١٤٧  -  ٢٤٬٠٤٧  ١١٨٬١٠٠  يناير  ١كما في 
  ٧٬٧٤٦  -  ٣٬٩٤١  ٣٬٨٠٥  أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

  )١١٠(  -  -  )١١٠(  أصول ملغاة أو تم سدادها (بإستثناء المشطوب)
  ١٤٩٬٧٨٣  -  ٢٧٬٩٨٨  ١٢١٬٧٩٥  مارس  ٣١في 

  
  

  مارس ٣١  ديسمبر ٣١  المجموع    ٣المرحلة   ٢المرحلة   ١المرحلة   
          ٢٠١٨  ٢٠١٨  
  (غير مدققة)  (مدققة)          

  -  -  ٩٩٦  -  ٦٧٧  ٣١٩  يناير  ١الرصيد كما في 
  ٨٩٩  ٣٣٢  -   -   -   -    ٩أثر تبني معيار التقرير المالي الدولي 

  ١٣٨  ٦٦٤  ٣٥٢  -   ٢٤٤  ١٠٨  )٦صافي المحمل للفترة (ج
  ١٬٠٦١  ٩٩٦  ١٬٣٤٨  -  ٩٢١  ٤٢٧  مارس  ٣١في 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٦١من  ٤٠صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  (سابقاَ بنك صحار ش م ع ع)
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لثالثة أشهر

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  
  
  أصول أخرى      ٥ب
  

  مارس ٣١  ديسمبر ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٨  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
        

  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  
        

  ٢٨٬٤٦٣  ٣٠٫٢٥٢  ١٠٬٤١١  )١( أوراق قبول
  ٣٬٢٨٥  ٢٫٢٠٦  ٣٬٥٤٥  مدفوعات مقدماً 

  ٤٬١٨٥  ١٫٤٧٨  ١٤  مديونيات 
  ١٬٧٩٣  ١٫٨٨٣  ٢٬٥٠٩  )٢٤القيمة العادلة الموجبة للمشتقات (إيضاح ب  

  ٥٬٦٤٥  ٩٫٤٥٠  ١٠٬٣٩٦  أخرى
  -   -   ٩٬٥٨٤  حق استخدام االصل

  ٤٣٬٣٧١  ٤٥٫٢٦٩  ٣٦٬٤٥٩ المجموع

  
  
  
  مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد      ٦ب
  

  مارس ٣١  ديسمبر ٣١  مارس ٣١ 
  ٢٠١٨  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
       

  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  

        بالعملة المحلية:

 ١٥٬٢٤١  ١٠٫٠٠١  ٢٨٬٦٣٠  اقتراضات من سوق النقد  
 ٣٢٬٨٤٣  ٤٫٩٣٤  ٤٬٠٠٨  أرصدة عند الطلب

 ٤٨٬٠٨٤  ١٤٫٩٣٥  ٣٢٬٦٣٨ 
     بالعملة األجنبية:

 ٤٠٤٬٠٠٧  ٣٩٧٫٨٢٤  ٤٣٤٬٤١١  اقتراضات من سوق النقد
 -   ١١٨  ٦  أرصدة عند الطلب
 ٣٠٨٬٩٥٣  ٣٠٩٫١٨٤  ٢١٢٬٨١٨  قروض مشتركة 

 ٧١٢٬٩٦٠  ٧٠٧٫١٢٦  ٦٤٧٬٢٣٥ 

 ٧٦١٬٠٤٤ ٧٢٢٫٠٦١ ٦٧٩٬٨٧٣ 

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٦١من  ٤١صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  (سابقاَ بنك صحار ش م ع ع)
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لثالثة أشهر

  (لایر عماني باآلاللف)
  

 
  ودائع العمالء  ٧ب
  

  مارس ٣١  ديسمبر ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٨  ٢٠١٨  ٢٠١٩  

        
  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  

 ٩٥٠٬١٠٨ ١٬٠١٤٬٧٧٦ ١٬٠٣٣٬٠٢٧  ودائع ألجل
 ٤٠٩٬٦٤٨ ٥٠٨٬٦١٠ ٤٨٥٬٩١٠  ودائع تحت الطلب

 ٢٧٨٬٦٩٥ ٢٧٦٬٥٢٤ ٢٨١٬٥٨٧  ودائع توفير
 ١٧٬٣٩٦ ١٨٬٤٤٣ ١٧٬٦٢٣  ودائع هامش

 ١٬٦٥٥٬٨٤٧ ١٬٨١٨٬٣٥٣ ١٬٨١٨٬١٤٧ 

 
 
 

  ٢٠١٨مارس  ٣١    ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩مارس ٣١  
  (غير مدققة)    (مدققة)  (غير مدققة)  

  
 الصيرفة
  التقليدية

 الصيرفة
  المجموع  اإلسالمية

 الصيرفة
  التقليدية

الصيرفة 
  المجموع  اإلسالمية

 الصيرفة  
  التقليدية

 الصيرفة
  المجموع  اإلسالمية

                      العمالء األفراد:
  ١٠٦٬٥١٠  ٢٠٬٤١٩  ٨٦٬٠٩١    ٩٥٫٧٤٣  ١٥٫٥٤٧  ٨٠٫١٩٦  ١٢٠٬٠٦٩  ٢٧٬٥٢٣  ٩٢٬٥٤٦  ودائع ألجل

  ٣٥٬١٢١  ١١٬٢٩٧  ٢٣٬٨٢٤    ٢٦٫٥٠٥  ٣٫٧٩٩  ٢٢٫٧٠٦  ٢٦٬٩٥٠  ٣٬١٥٠  ٢٣٬٨٠٠  ودائع تحت الطلب
  ٢٦٠٬٧٣٥  ١٧٬٩٦٣  ٢٤٢٬٧٧٢   ٢٦١٫٢٨٤  ٢٥٫٤٩٧  ٢٣٥٫٧٨٧  ٢٦٨٬٣٩٠  ٢٥٬٨٨٢  ٢٤٢٬٥٠٨  ودائع توفير

                  
          ٩١٩٫٠٣٣  ١٠٥٫٣٧٣  ٨١٣٫٦٦٠        عمالء الشركات: 

  ٨٤٣٬٥٩٨  ٨٣٬٦٦١  ٧٥٩٬٩٣٧    ٤٨٢٫١٠٥  ٧٫٤٥٨  ٤٧٤٫٦٤٧  ٩١٢٬٩٥٨  ٨٤٬٥٢٢  ٨٢٨٬٤٣٦  ودائع ألجل
  ٣٧٤٬٥٢٧  ٤٥  ٣٧٤٬٤٨٢   ١٥٫٢٤٠ ١٥٫٢٤٠ -  ٤٥٨٬٩٦٠  ١١٬٧٩٧  ٤٤٧٬١٦٣  ودائع تحت الطلب

  ١٧٬٩٦٠  ١٧٬٩٦٠  -    ١٨٫٤٤٣  ٧٫٩١١  ١٠٫٥٣٢  ١٣٬١٩٧  ١٣٬١٩٧  -  ودائع توفير
  ١٧٬٣٩٦  ٩٬٢٩٩  ٨٬٠٩٧    ٩٥٫٧٤٣  ١٥٫٥٤٧  ٨٠٫١٩٦  ١٧٬٦٢٣  ٧٬٢٣٥  ١٠٬٣٨٨  ودائع هامش

  ──────  ──────  ──────  ──────  ──────  ──────    ──────  ──────  ──────  
  ١٬٦٥٥٬٨٤٧  ١٦٠٬٦٤٤  ١٬٤٩٥٬٢٠٣    ١٫٨١٨٫٣٥٣  ١٨٠٫٨٢٥  ١٫٦٣٧٫٥٢٨  ١٬٨١٨٬١٤٧  ١٧٣٬٣٠٦  ١٬٦٤٤٬٨٤١  المجموع

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

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٦١من  ٤٢صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  (سابقاَ بنك صحار ش م ع ع)
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لثالثة أشهر

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  التزامات أخرى  ٨ب
  مارس ٣١  ديسمبر ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٨  ٢٠١٨  ٢٠١٩  

        
  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  
     

  ٢٨٬٤٦٣ ٣٠٫٢٥٢ ١٠٬٤١١  أوراق قبول
  ١٬٩٩٤ ٣٫٦٩١ ٢٬٤٠٢  مستحقات الموظفين 

  ١٬٤١٢ ٤٫٩٨٨ ٤٬٧٩٧  ضريبة الدخل مستحقة الدفع 
  ١٬٦٩٤ ٣٫٧٠٢ ٩٠٥  )٢٥القيمة العادلة السالبة للمشتقات (إيضاح ب 

  ٣٥٩ ٤٨٣ ٤٨٠  إلتزامات ضريبية مؤجلة 
  ٨٬٩٢٣ -  ١١٬٨٩٦  إلتزام ضريبي مؤجل

  ١٣٬١٣٣ ٣٦٫٩٣٦ ٢٨٬٢٤٤  مستحقات أخرى ومخصصات 
      إلتزاماتمخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة على 

 ٤٬٤٩٣ ٤٫٦١٢ ٥٬٤٤٨  القروض والضمانات المالية 
 -  -  ٩٬٦٩١  التزامات عقود اإليجار

 ٦٠٬٤٧١ ٨٤٫٦٦٤    ٧٤٬٢٧٤  المجموع

  
القروض  إلتزامات المقابل على خسائر اإلئتمان المتوقعة ومخصصالقيمة الدفترية  إجمالي فيما يلي تحليل التغيرات في      

  :والضمانات المالية
  

  المجموع    ٣المرحلة   ٢المرحلة   ١المرحلة    المخاطر القائمة
          
          

  ٧٦٦٬٢٥٨  ١٬٦٤٢  ١٠٤٬٨٤١  ٦٥٩٬٧٧٥  ٢٠١٩يناير  ١الرصيد كما في 
  ٣٢١٬٦٦٠  ٦٤  ١٨٬٢٧٣  ٣٠٣٬٣٢٣  مخاطر جديدة

  )١٨٦٬٨٣٤(  )٣٤٨(  )٢٢٬٧١٥(  )١٦٣٬٧٧١(  مخاطر ملغاة أو إستحقت/متوقفة (بإستثناء المشطوب)
  )٣٨(  -  )١٠٬٥٦٥(  ١٠٬٥٢٧  ١تحويالت إلى المرحلة 
  -  -  ١٦٬٢٦٠  )١٦٬٢٦٠(  ٢تحويالت إلى المرحلة 
  ٥٢  ٣١  ٢٦  )٥(  ٣تحويالت إلى المرحلة 

  ٩٠١٬٠٩٨  ١٬٣٨٩  ١٠٦٬١٢٠  ٧٩٣٬٥٨٩  ٢٠١٩مارس  ٣١في 

  
  مارس ٣١  ديسمبر ٣١  المجموع    ٣المرحلة   ٢المرحلة   ١المرحلة   خسائر اإلئتمان المتوقعة 

          ٢٠١٨  ٢٠١٨  
              

  -  -  ٤٬٦١٢  ١٠  ١٬٩٤٨  ٢٬٦٥٤  ٢٠١٩يناير  ١كما في 
  ٤٬٠٥٩  ٢٬٤٩٣  -  -  -  -   ٩أثر تبني معيار التقرير المالي الدولي 

  -  -  -  -  )٥٦(  ٥٦  ١تحويالت إلى المرحلة 
  ٤٣٤  ٢٬١١٩  ٨٣٦  -   ٢٥١  ٥٨٥  )٦صافي المحمل للفترة (ج

 ٤٬٤٩٣   ٤٬٦١٢  ٥٬٤٤٨  ١٠  ٢٬١٤٣  ٣٬٢٩٥  ٢٠١٩مارس  ٣١في 

  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٦١من  ٤٣صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  (سابقاَ بنك صحار ش م ع ع)
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لثالثة أشهر

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  
  
  

 رأس المال  ٩ب 
     

 - : ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسهم الواحد ( لایر عماني ٠٫١٠٠سهم بقيمة  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠يتكون رأسمال البنك المرخص به من 
والمدفوع من ). يتكون رأسمال البنك المصدر  سهم ٤٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ - ٢٠١٨مارس  ٣١، سهم  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
 ٣١، لایر عماني مليون ١٬٩٨٢٬٦٤٦٬٣٩١ – ٢٠١٨ديسمبر ٣١للسهم الواحد ( لایر عماني ٠٫١٠٠سهم بقيمة  ١٫٩٨٢٫٦٤٦٫٣٩١

ديسمبر  ٣١مليون لایر ُعماني (  ١٩٨٬٢٦٥الرأس المال للبنك هو  ). مليون لایر عماني ١٬٩٦٣٬١١٠٬٨٦٦:  - ٢٠١٨مارس 
  مليون لایر ُعماني) ١٩٦٬٣١١: ٢٠١٨مارس  ٣١مليون لایر ُعماني،  ١٩٨٬٢٦٥: ٢٠١٨

  
  

 ٣١ في كماعماني  مليون لایر ٢٬٤٢٩بقيمة  اإللزامية لللتحوي القابلة السندات من المتبقي الجزء لتحوي تم، ٢٠١٨ لإبري شهر لخال
مما ادى إلى زيادة رأس المال  لريا مليون ١،٩٥ بمقدار سهم ١٩،٥٣٥،٥٢٥ إصدار عن نتج مما للبنك عادية أسهم إلى ٢٠١٨ مارس

 فأل ٤٣٠تم إضافة الرصيد البالغ مليون لایر عماني   ١٩٨٫٢٦٥الى   ٢٠١٨مارس  ٣١مليون لایر عماني في   ١٩٦٫٣١١من 
مليون لایر  ١٨٫٠٤هو  ٢٠١٩مارس  ٣١قيمة عالوة اصدار االسهم في  .عالوة إصدار األسهمحساب ل الجانب الدائن لایر عماني إلى

  مليون لایر ُعماني) ١٧٬٦١: ٢٠١٨مارس  ٣١مليون لایر ُعماني ،  ١٨٫٠٤:  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١عماني ( 
  

بصفة شخصية أو مع  % أو أكثر من رأسمال البنك سواءً ١٠كان المساهمون الذين يملكون نسبة  ٢٠١٨ مارس ٣١كما في 
  كالتالي: األطراف ذات العالقة

نسبة  عدد األسهم  
 المساهمة %

%١٥٫٣٧ ٣٠٤٫٧١٤٫٦٣٦  شركة عمان للتمويل واالستثمار ش.م.ع.ع  
%١٤٫٥٧ ٢٨٨٫٨٥٢٫٤٢٠  شؤون البالط السلطاني  

 
  احتياطي انخفاض القيمة ١٠ب 
  

الحالي. يتطلب التعميم  IAS٣٩ليحل محل المعيار  ٩للتقارير المالية رقم ، تم تطبيق المعيار الدولي  ٢٠١٨اعتباًرا من يناير 
من البنك إنشاء احتياطي للفرق بين أحكام البنك المركزي والمعايير الدولية  ١١٤٩ BMالصادر عن البنك المركزي العماني 

، تم  ٢٠١٩خالل الربع األول من عام  ، بشرط أن يكون مخصص البنك المركزي العماني أعلى. ٩إلعداد التقارير المالية رقم 
خسائر اإلئتمان المتوقعة و مخصص  ٩مليون لایر عماني للفرق القائم بين المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ٠٫٧تحويل 

  البنك المركزي العماني لنافذة صحار اإلسالمية
  

  ١األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم  ١١ب 
إن األوراق . ٢٠١٧سبتمبر  ٢٥مليون لایر عماني في  ١٠٠بمقدار  ١قام البنك بإصدار أوراق رأسمالية مستديمة الشريحة رقم 

تشكل األوراق يتم إدراجها في سوق مسقط لألوراق المالية وقابلة للتحويل من خالل المتاجرة.  ١الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم 
ً  مساهمينوغير مشروطة وثانوية وغير مضمونة للبنك وتصنف كحقوق  المالية التزامات مباشرة : ٣٢لمعيار المحاسبة الدولي  وفقا

ً  التصنيف. ليس لديها - األدوات المالية  لتقديره وبعد موافقة مسبقة من الهيئة  تاريخ استحقاق ثابت أو نهائي. يجوز للبنك وفقا
ً ( األوراق المالية بالكامل التنظيمية ذات الصلة أن يمارس خياره في استرداد  أي الذكرى األول اإلستدعاءفي تاريخ ) وليس جزئيا

ً اإلصدار وفي كل خمس سنوات بعد ذلكالخامسة لتاريخ  السنوية   بموافقة مسبقة من السلطات التنظيمية. ، رهنا
بسعر األول  اإلستدعاءفائدة على قيمتها االسمية من تاريخ اإلصدار إلى تاريخ  ١األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم تحمل 

سعر الفائدة على فترات خمس سنوات. يتم دفع الفائدة على أساس  تحديد٪. وبعد ذلك سيتم إعادة ٧٫٧٥سنوي ثابت قدره  فائدة
ً يجوز للبنك وفقالمساهمين. كخصم من حقوق  وتعاملنصف سنوي على أساس متأخرات  لتقديره وحده أن يختار عدم توزيع  ا

 ً ، في ١األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم للتخلف عن السداد. إذا لم يقم البنك بدفع فوائد على  الفوائد، وهذا ال يعتبر حدثا
لق بأسهمه العادية أو أي من على البنك عدم إجراء أي توزيع أو دفع آخر فيما يتع فينبغيتاريخ دفع الفائدة المقرر (ألي سبب كان)، 
األوراق الرأسمالية المستديمة أو األوراق المالية، التي تحتل مرتبة أدنى أو متقاربة مع  ١أسهمه األخرى أدوات رأس المال العادية 

األوراق ما تسمح ك .١األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم إال إذا دفعت دفعة واحدة من الفوائد بالكامل على  ١الشريحة رقم 
  .المالية في بعض الظروف األوراقأي مبالغ مستحقة لحاملي  (كامالً أو جزئياً) للبنك بخفض ١الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم 

  
مليون لایر ُعماني   ٣٫٨٤٣:  ٢٠١٨( الربع االول ٢٠١٩في الربع االول من العام  (كوبون) مليون لایر عماني كقسيمة ٣٫٨٤٣تم دفع 

  في بيان التغيرات في حقوق المساهمين. إدراجهاوتم  ) 
  
  
  
  



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٦١من  ٤٤صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  (سابقاَ بنك صحار ش م ع ع)
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لثالثة أشهر

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  االلتزامات العرضية واالرتباطات  ١٢ب 
  

  االلتزامات العرضيةأ -١٢ب 
تؤدي خطابات االعتماد المستندي والضمانات القائمة إلى ارتباط البنك بالدفع بالنيابة عن عمالء في حالة عجز العميل عن األداء 

  بموجب بنود العقد.  
  

  مارس ٣١  ديسمبر ٣١  مارس ٣١      
  ٢٠١٨  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
        
  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  

     
 ٤٣٦٬٦٨٤ ٣٧٩٫٠٣٧ ١٠٧٬٧٨٩  ضمانات  
 ١٢٢٬١٤١ ١٠٦٫١٠٥ ٣٩١٬٩١٥  اعتمادات مستندية  

  ٥٥٨٬٨٢٥ ٤٨٥٫١٤٢ ٤٩٩٬٧٠٤ 

        
  
  
  
  
  

  االرتباطات  ب-١٢ب 
  

تتضمن االرتباطات المتعلقة باالئتمان االرتباطات بزيادة ائتمان واعتمادات مستندية ضمانات مساندة تم تصميمها لمقابلة متطلبات 
لزيادة ائتمان تمثل االرتباطات التعاقدية لتقديم قروض وائتمان متجدد. في العادة تكون لالرتباطات تواريخ عمالء البنك. االرتباطات 

انتهاء ثابتة أو شروط إنهاء أخرى وهي تتطلب دفع رسوم عنها. حيث أن تلك االرتباطات قد تنتهي بدون السحب منها لذا ليس 
  التدفق النقدي المستقبلية. بالضرورة أن يمثل إجمالي مبالغ العقد التزامات

  
  مارس ٣١  ديسمبر ٣١  مارس ٣١  

  ٢٠١٨  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
        

  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  
     

  ١٬٢٢٢ ١٫٦٥٨ ١٬٤٤٢  ارتباطات رأسمالية
  ٣٠٠٬٤٢٠ ٤٣٧٫٦٨٦ ٥٢١٬٠٩٤  ارتباطات متعلقة باالئتمان

  ٣٠١٬٦٤٢ ٤٣٩٫٣٤٤ ٥٢٢٬٥٣٦  

  
  
    

 
 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٦١من  ٤٥صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  (سابقاَ بنك صحار ش م ع ع)
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لثالثة أشهر

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  
  المعامالت مع األطراف ذات عالقة  ١٣ب 

ضمن سياق أعماله االعتيادية يقوم البنك بإجراء معامالت مع بعض أعضاء مجلس إدارته ومساهميه وإدارته العليا ومجلس الرقابة 
رية ويتم الشرعية والمراجع الشرعي والشركات التي يكون لهم فيها مصالح هامة. تتم هذه المعامالت على أساس التعامالت التجا

  اعتمادها من قبل إدارة البنك ومجلس اإلدارة.
  إجمالي مبالغ األرصدة وااليرادات والمصروفات الناتجة عن األطراف ذات العالقة على النحو التالي:

  
  

  مارس ٣١  ديسمبر ٣١  مارس ٣١ 
  ٢٠١٨  ٢٠١٨  ٢٠١٩  

  
      

  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  
        موظفي اإلدارة العليا 

  ٦٬٢٤٩  ٢٫٣٣٠  ٣٬٠١١  )الفترةالقروض والسلفيات والتمويل (الرصيد في نهاية 

  ٢٩٠  ١٦٥  ٨٩٠  الفترةقروض مصروفة خالل 

  )٤٣١(  )٣٠٤(  )٧٦(  الفترةقروض مسددة خالل 

      
  ١٬٦٤٨  ٩٨٥  ١٬٥٩٣  الفترةالودائع في نهاية 

  ٤٦٨  ٤١٠  ٣٥٥  الفترةودائع مستلمة خالل 
  )٢١٩(  )١٣٤(  )٢٩٩(  الفترةودائع مدفوعة خالل 

        

  ٩٨  ٩٩  ٦  الفترةايرادات فوائد خالل 

        أطراف ذات عالقة أخرى 

  ٥٠  ٨٤٫٠٥٨  ٤٨٬٨٩٩  الفترةالقروض والسلفيات والتمويل في نهاية 

  ٦٬٩٨٤  ٨٧٫٥٥٤  ٢١٬٨٥٦  الفترةقروض مصروفة خالل 

  )٦٬١٠٩(  )٤٫٤٦٢(  )٤(  الفترةقروض مسددة خالل 

        

  ١٢٬٥١٢  ٧٫٩٦٣  ٤٬٠٣٢  الفترةودائع في نهاية 

  ٣٬٠٥١  ٨٫٢٠٧  ١٬٤٢٥  الفترةودائع مستلمة خالل 

  )٢٣٤(  )٣٫٦٢١(  )٥٥٥(  الفترةودائع مدفوعة خالل 

        

  ٧١  ٢٫٤٠٥  ٩١  الفترةايرادات فوائد خالل 

  ١١٨  ٤٨  ٥  الفترةمصروفات فوائد خالل 

        

        مكافآت اإلدارة العليا

  ١٬٢٩٥  ٤٫١٤٧  ١٬٦٠٨  األجلرواتب ومزايا أخرى قصيرة 

  ٣٥  ٢١٣  ٣١  مزايا ما بعد الوظيفة

  ١٨  ١٨٤  ١٥٨  اتعاب حضور جلسات ومكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة

  -  ٥٠  ٤  أعضاء مجلس الرقابة الشرعية

        

  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٦١من  ٤٦صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  (سابقاَ بنك صحار ش م ع ع)
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لثالثة أشهر

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  
  
  
  
  
  

   (تابع) المعامالت مع األطراف ذات عالقة  ١٣ب 
  
  

  % أو أكثر من أسهم البنك هي كالتالي:١٠والمصروفات المتولدة مع المساهمين المالكين لنسبة القيمة التراكمية لألرصدة واإليرادات 
  

  مارس ٣١  ديسمبر ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٨  ٢٠١٨  ٢٠١٩  

  
      

  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  
        

  ٢٬٤٥٥  ٤٫٠٠٠  -   الفترةالقروض والسلفيات والتمويل في نهاية 
  ١٬٤٤٨  ٤٫٠٠٠  -   الفترةقروض مصروفة خالل 

  )٦٩(  -   -   الفترةقروض مسددة خالل 
    ٢٫٣٩٥  ٢٬٤٣٥  الفترةالودائع في نهاية 

  )٥٨(  ٢٫٠٠٩  ٤٠  الفترةودائع مستلمة خالل 
  ٦  )٨٧٥(  -   الفترةودائع مدفوعة خالل 

      )١٬٢٤٥(  
    ٤٢  -   الفترةايرادات فوائد خالل 

  ٣٧  ١٢  -   الفترةمصروفات فوائد خالل 

  
، : صفر٢٠١٨ديسمبر  ٣١( لم يتم تخفيض قيمة أي قرض تم منحه ألي طرف ذات عالقة ٢٠١٩ مارس ٣١كما في 

  .): صفر٢٠١٨مارس  ٣١
  
  
  
  

  القيمة العادلة لألدوات المالية   ١٤ب 
  
  

السوق في القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو المدفوع لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في 
  تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن معاملة بيع أصل أو تحويل إلتزام تتم إما:

  
  ) في السوق الرئيسية التي يمكن الوصول إليه لألصل أو اإللتزام؛ أو١
  ) في غياب السوق الرئيسي، في السوق األكثر مالءمة لألصل أو اإللتزام. ٢
  

  سلسل الهرمي التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية:يستخدم البنك الت
  األداة (أي بدون تعديل أو إعادة تغليف)؛ لذات: األسعار المدرجة في األسواق النشطة ١المستوى 
المشابهة أو أساليب التقييم األخرى التي تستند إليها جميع  واإللتزاماتفي األسواق النشطة لألصول  المدرجة: األسعار ٢المستوى 

  المدخالت الهامة على بيانات السوق القابلة للمالحظة؛ و
  ة.ظللمالح لقابلةا وقلسا تبيانا لیإ امةه تخالدمأي  فيها ديستن ال متقيي بسالي: أ٣ وىلمستا
  

 ً ) في كل من تلك المستحقةجوهرياً عن القيمة الدفترية (متضمنةً الفائدة  يرى البنك أن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف اختالفا
  :التواريخ. يوضح الجدول التالي تصنيف كل فئة من األصول وااللتزامات المالية وقيمها العادلة

  
  
  
  
  
  
  



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٦١من  ٤٧صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  (سابقاَ بنك صحار ش م ع ع)
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لثالثة أشهر

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  
  
  
  

  
 (تابع) القيمة العادلة لألدوات المالية   ١٤ب 
  

  
  
  
  

  التكلفة المطفأة ٢٠١٩ مارس ٣١في 

العادلة  القيمة
من خالل دخل 

  شامل آخر

القيمة العادلة 
من خالل الربح 

  أو الخسارة 

إجمالي القيمة 
/ القيمة  الدفترية
(متضمنةً  العادلة

  الفائدة المستحقة)
         

       األصول 
  ٩٩٬٥٦٤  -   -   ٩٩٬٥٦٤ نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

  ٤٣٬٥٤٥  -   -   ٤٣٬٥٤٥ مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد
  ٢٬٣٣٦٬٨٨٢  -   -   ٢٬٣٣٦٬٨٨٢ قروض وسلف وتمويل 

  ٥٤٠٬٣٦٠  ٩٩٬٢٣٠  ٢٩٢٬٦٩٥  ١٤٨٬٤٣٥ استثمارات
  ٣٢٬٩١٤  -   -   ٣٢٬٩١٤ أصول أخرى (باستثناء المدفوعات مقدماً)

  ٣٬٠٥٣٬٢٦٥  ٩٩٬٢٣٠  ٢٩٢٬٦٩٥  ٢٬٦٦١٬٣٤٠ اإلجمالي

         
      االلتزامات 

       بسوق النقدمستحق لبنوك واقتراضات أخرى 
٦٧٩٬٨٧٣  

  ١٬٨١٨٬١٤٧       ودائع العمالء 
  ٤٦٬٠٣٠       التزامات أخرى (بإستثناء المستحقات األخرى والمخصصات)

  ٣٥٬٦٤٥       قروض ثانوية
  ٥٠٣       شهادات إيداع

 ٢٬٥٨٠٬١٩٨       اإلجمالي
  
  
 

  
  
  
  
  

  التكلفة المطفأة ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

القيمة العادلة 
من خالل دخل 

  آخرشامل 

القيمة العادلة من 
خالل الربح أو 

  الخسارة 

 إجمالي القيمة الدفترية
 / القيمة العادلة

(متضمنةً الفائدة 
  المستحقة)

         
       األصول 

 ٧٢٫٤٥٦ -  -  ٧٢٫٤٥٦ نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

 ١٢١٫٤٠٣ -  -  ١٢١٫٤٠٣ مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد
 ٢٫٢٥١٫٩٣٠ -  -  ٢٫٢٥١٫٩٣٠ قروض وسلف وتمويل 

 ٥٣٢٫٧٦٩ ٩٨٫٥٩٢ ٢٩٣٫٠٢٦ ١٤١٫١٥١ استثمارات
 ٤٣٫٠٦٣            -          -  ٤٣٫٠٦٣ أصول أخرى (باستثناء المدفوعات مقدماً)

 ٣٫٠٢١٫٦٢١ ٩٨٫٥٩٢ ٢٩٣٫٠٢٦ ٢٫٦٣٠٫٠٠٣ اإلجمالي
  لایر عماني       

 باآلالف     االلتزامات 

 ٧٢٢٫٠٦١       واقتراضات أخرى بسوق النقدمستحق لبنوك 
 ١٫٨١٨٫٣٥٣       ودائع العمالء 

 ٤٧٫٧٢٨       التزامات أخرى (بإستثناء المستحقات األخرى والمخصصات)
 ٣٥٫٣٩٢       قروض ثانوية
 ٥٠٩       شهادات إيداع

 ٢٫٦٢٤٫٠٤٣       اإلجمالي
  



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٦١من  ٤٨صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  (سابقاَ بنك صحار ش م ع ع)
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لثالثة أشهر

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  
  
  
 
 

 (تابع) القيمة العادلة لألدوات المالية  ١٤ب 
 
  

  ٢٠١٨مارس ٣١في 
  التكلفة المطفأة (غير مدققة)

سندات 
الدين في 
القيمة 

العادلة من 
خالل الدخل 

الشامل 
  االخر 

القيمة  العادلة 
من خالل 

الربح 
  والخسارة

إجمالي القيمة 
الدفترية (متضمنةً 

الفائدة المتكبدة)/ 
  العادلة

         
          األصول

  ٥٤٬٥٩١  -   -   ٥٤٬٥٩١ نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العُماني
  ٨٥٬٩٩٣  -   -   ٨٥٬٩٩٣ مستحق من بنوك وإقراضات أخرى بسوق النقد

  ٢٬١٧٣٬٤٧١  -   -   ٢٬١٧٣٬٤٧١ قروض وسلف وتمويل
  ٥٤٦٬٣٢٧  ١٢٢٬٣٩٦  ٣١٠٬٨٧٨  ١١٣٬٠٥٣ االستثمارات

  ٤٠٬٠٨٦  -   -   ٤٠٬٠٨٦ أصول أخرى (بإستثناء المدفوعات مقدماً)
  ─────  ─────  ─────  ─────         

  ٢٬٩٠٠٬٤٦٨  ١٢٢٬٣٩٦  ٣١٠٬٨٧٨  ٢٬٤٦٧٬١٩٤ اإلجمالي
  ═════  ═════  ═════  ═════       
         

         االلتزامات
  ٧٦١٬٠٤٤       مستحقات لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

  ١٬٦٥٥٬٨٤٧       ودائع العمالء 
التزامات أخرى (بإستثناء مستحقات أخرى 

       ومخصصات)
٤٧٬٣٣٨  

  ٢٬٤٢٩       للتحويل إلزامياً سندات قابلة 
  ١٨٬٦٨٤       شهادات إيداع
  ٣٥٬٦٤٥       قروض ثانوية

        ─────  
  ٢٬٥٢٠٬٩٨٧       اإلجمالي

        ═════  
  
  
   
  
  

    



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٦١من  ٤٩صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  (سابقاَ بنك صحار ش م ع ع)
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لثالثة أشهر

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  
  القيمة العادلة لألدوات المالية (تابع)   ١٤ب 
  

 يوضح الجدول التالي تصنيف األدوات المالية بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير:
 
 
 
  ٢٠١٩ مارس ٣١  
أوراق مالية   

  إستثمارية
القيمة العادلة الموجبة 

  للمشتقات
القيمة العادلة السالبة 

  للمشتقات 
  المجموع

          
          

 ٦٬٩٩٩ -  -  ٦٬٩٩٩  ١المستوى 
)٩٠٥( ٢٬٥٠٩ ٣٨٢٬٤٢٦  ٢المستوى   ٣٨٤٬٠٢٩ 
 ٢٬٥٠٠ -  -  ٢٬٥٠٠  ٣المستوى 

  ٩٠٥( ٢٬٥٠٩ ٣٩١٬٩٢٥(  ٣٩٣٬٥٢٨ 
  
  
 
  

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
  (غير مدققة)

إستثمارات أوراق 
  مالية 

القيمة العادلة 
  الموجبة للمشتقات

القيمة العادلة 
  المجموع  السالبة للمشتقات 

          
  ٧٫٣٦٠  -   -   ٧٫٣٦٠  ١المستوى 
  ٣٧٩٫٩٣٩  )٣٫٧٠٢(  ١٫٨٨٣  ٣٨١٫٧٥٨  ٢المستوى 
  ٢٫٥٠٠  -   -   ٢٫٥٠٠  ٣المستوى 

  ─────  ─────  ─────  ─────  
  ٣٨٩٫٧٩٩  )٣٫٧٠٢(  ١٫٨٨٣  ٣٩١٫٦١٨  
  ═════  ═════  ═════  ═════  

  
  
  
  

  ٢٠١٨ مارس ٣١
  (غير مدققة)

إستثمارات أوراق 
  مالية 

القيمة العادلة 
  الموجبة للمشتقات

القيمة العادلة 
  المجموع  السالبة للمشتقات 

          
  ٥٬٥٧٠  -   -   ٥٬٥٧٠  ١المستوى 
  ٤٢٥٬٥٤٩  )١٬٦٩٤(  ١٬٧٩٣  ٤٢٥٬٤٥٠  ٢المستوى 
  ٢٬٢٥٤  -   -   ٢٬٢٥٤  ٣المستوى 

  ─────  ─────  ─────  ─────  
  ٤٣٣٬٣٧٣  )١٬٦٩٤(   ١٬٧٩٣  ٤٣٣٬٢٧٤  
  ═════  ═════  ═════  ═════  

  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٦١من  ٥٠صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  (سابقاَ بنك صحار ش م ع ع)
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لثالثة أشهر

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  
  

  المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة ألغراض التغطية  ١٥ب 
  

القيم العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية المشتقة، باإلضافة إلى قيمها اإلعتبارية اإلسمية، ويتم تحليلها  يوضح الجدول التالي
على حجم المعامالت القائمة في نهاية الفترة، ال تعكس  حسب الفترة حتى تاريخ اإلستحقاق. إن المبالغ اإلسمية، التي توفر مؤشراً 

 اإلئتمان لمخاطرالبنك  لتعرض مؤشر تُعتبر الإلسمية المبالغ اهذه  فإنقدية المستقبلية المعنية. بالتالي، بالضرورة مبالغ التدفقات الن
   .وليس لمخاطر السوق ،للمشتقات الموجبةعلى القيمة العادلة  تقتصر عامةً التي 

  
 المبالغ التقديرية حسب الفترة واالستحقاق

القيمة العادلة   ٢٠١٩ مارس ٣١كما في 
  الموجبة 

القيمة العادلة 
  السالبة

المبالغ 
  التقديرية

  أكثر من سنة  شهرا ١٢- ٣  أشهر ٣خالل 

              
  ٤١٬٦٨٥  ٦٤٬٥٢٩  ٢٨٠٬٩٠٠  ٣٨٧٬١١٤  ٩٠٣  ٣  عقود شراء آجل لعمالت أجنبية

  ٤٠٬٤٢٥  ٤٢٬٠٠٩  ٧٥٬٤٧٧  ١٥٧٬٩١١  ٢  ٢٬٥٠٦  عقود بيع آجل لعمالت أجنبية
  
  
  
  

  حسب الفترة واالستحقاقسمية المبالغ األ     
  ٢٠١٨مارس ٣١كما في 

  (غير مدققة)
القيمة العادلة 

 الموجبة
 المبلغ القيمة العادلة السالبة

سمياأل  
 خالل

أشهر ٣  
١٢- ٣  

 شهرا
 أكثر من

سنة ١  
        

 -  ١٦٤٫٤٧٩ ٢٧٦٫٠٢٧ ٤٤٠٫٥٠٦ ٣٫٦٦٠ ٥١  لعمالت أجنبيةه عقود شراء آجل
   ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

 -  ١٦٤٫٢١٧ ٢٧٥٫٧٠١ ٤٣٩٫٩١٨ ٤٢ ١٫٨٣٢  لعمالت أجنبية هعقود بيع آجل
   ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

  
  
  
  
  

  حسب الفترة واالستحقاقسمية المبالغ األ     
  ٢٠١٨مارس ٣١كما في 

  (غير مدققة)
القيمة العادلة 

 الموجبة
 المبلغ القيمة العادلة السالبة

سمياأل  
 خالل

أشهر ٣  
١٢- ٣  

 شهرا
 أكثر من

سنة ١  
        

 ٧١٬٧٢٨ ٢٤٩٬١٤١ ٣٥١٬١٠٢ ٦٧١٬٩٧١ ١٬٣٣٨ ٦٥٥  لعمالت أجنبيةه عقود شراء آجل
    -   -  ٤٤٬٣٥٢ ٤٤٬٣٥٢ ٣٢ ٣٢  خيارات

   ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 
 ٧١٬٤٩٠ ٢٤٨٬٦٩٩ ٣٥١٬١٧٣ ٦٧١٬٣٦١ ٣٢٤ ١٬١٠٦  لعمالت أجنبية هعقود بيع آجل

 -  -  ٤٤٬٣٥٢ ٤٤٬٣٥٢ ٣٢ ٣٢  خيارات
   ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٦١من  ٥١صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  (سابقاَ بنك صحار ش م ع ع)
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لثالثة أشهر

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  إيرادات الفوائد  ١ج
  
  

    
  مارس ٣١

٢٠١٩  

  
  مارس ٣١

٢٠١٨  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  

    إيرادات الفوائد من:
 ٢٦٬٢٣٠ ٣٠٬٣٣٤  قروض وسلف للعمالء

 ١٬٢١٦ ٧٤٧  مستحق من بنوك وايداعات أخرى بسوق النقد
 ٢٬٩٧٩ ٤٬٠٠٤  استثمارات 

  ٣٠٬٤٢٥ ٣٥٬٠٨٥ 

  
  
  
  
  مصروفات الفوائد  ٢ج
  
  

    
  مارس ٣١

٢٠١٩  

  
  مارس ٣١

٢٠١٨  
  (غير مدققة)  (غير مدققة) 

    مصروفات الفوائد على:
 ٩٬٩١٢  ١١٬٤٧٧  العمالء ودائع

 ٦٠٤  ٦٠٤  قروض ثانوية
 ٦٬٤٤٥  ٧٬٣٩٢  مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

 ٢٦  -  سندات قابلة للتحويل إلزامياً 

  ١٦٬٩٨٧  ١٩٬٤٧٣ 

  
  
  
  
  
  صافي اإليرادات المحققة من التمويل اإلسالمي واألنشطة اإلستثمارية ٣ج
      

  التمويل اإلسالمي واألنشطة اإلستثماريةاإليرادات المحققة من أ إجمالي - ٣ج
  

    
  مارس ٣١

٢٠١٩  

  
  مارس ٣١

٢٠١٨  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  

      
  ١٬٩١٢  ٢٬٣٨٨  تمويل إلى العمالء

  ٤٦  ١٠٤  مستحق من بنوك وإيداعات السوق النقدية 

  ٢٠٥  ٣٠٦  إستثمارات 

  ٢٬١٦٣  ٢٬٧٩٨  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٦١من  ٥٢صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  (سابقاَ بنك صحار ش م ع ع)
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لثالثة أشهر

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  
  (تابع) اإلسالمي واألنشطة اإلستثمارية صافي اإليرادات المحققة من التمويل ٣ج
  
  
   أرباح دفعت إلى مودعين / إقتراضات السوق النقدية ب ٣ج

    
  مارس ٣١

٢٠١٩  

  
  مارس ٣١

٢٠١٨  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  

      
  ١٬٠٢٣  ١٬٣٤٠  أرباح دفعت إلى مودعين

  ٤٢  ١٦٩  أرباح دفعت إلى بنوك ونقود السوق األخرى

  ١٬٠٦٥  ١٬٥٠٩  

      اإليرادات المحققة من التمويل اإلسالميصافي 

  ١٬٠٩٨  ١٬٢٨٩  اإلسالمي واألنشطة اإلستثمارية

  
  
  
   إيرادات التشغيل األخرى  ٤ج
  
  

    
  مارس ٣١

٢٠١٩  

  
  مارس ٣١

٢٠١٨  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  

    
 ٤٬٦١٦  ٦٬٠٨٥  أتعاب وعموالت 

 ٢٬٨٧١  ١٬٩١٨  صافي أرباح من التعامالت بعمالت أجنبية
 ٤٤ -  استرداد ديون معدومة 

 -   ٢  من بيع أصول ثابتة خسائر
 ٢٦٩  ٧٢٠  إيرادات توزيعات أرباح

)٥٢٨(  )١٧٧(  صافي األرباح من استثمارات محتفظ بها للمتاجرة  
  ٧٬٢٧٢ ٨٬٥٤٨ 

  
  
  مصروفات التشغيل األخرى  ٥ج
  

    
  مارس ٣١

٢٠١٩  

  
  مارس ٣١

٢٠١٨  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  

    
 ٢٬٢٩٣  ٢٬٧١١  تشغيل وإدارةتكاليف 

 ٦٣٧  ٧٣٩  تكاليف اإلشغال
 -   ١٤٦  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 ١٨  ١٢  أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة 
 ١٢  ٤  مكافآت وأتعاب حضور جلسات ألعضاء مجلس الرقابة الشرعية 

  ٢٬٩٦٠  ٣٬٦١٢ 

  

  

  

  

  



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٦١من  ٥٣صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  (سابقاَ بنك صحار ش م ع ع)
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لثالثة أشهر

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  

  

  األخرىصافي مصروفات إنخفاض قيمة القروض ومخصصات مخاطر اإلئتمان   ٦ج

  
    

  مارس ٣١
٢٠١٩  

  
  مارس ٣١

٢٠١٨  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  

      :الفترةمخصص خالل 
مصروفات إنخفاض قيمة تم تكوين مخصص لها / (مفرج 

      عنها) حول:
  ١٬٦٩٨  ١٬٧٨٩  )٣قروض وسلف وتمويل (ب

  ٤٣٤  ٨٣٦  )٨مالية (ب إلتزامات قروض وضمانات

  )٦٤(  )٢٥٩(  مستحق من بنوك وإيداعات السوق النقدية األخرى

  ١٣٨  ٣٥٢  سندات الدين بالتكلفة المطفأة 

  ٧  )١(  سندات الدين بالقيمة العادلة من خالل دين شامل آخر

  ٧٧  )١٨٠(  الفترةقروض تم شطبها خالل 

  ٢٬١٣٦  ٢٬٥٣٧  مصروفات إنخفاض قيمة قروض ومخصصات 

      مخاطر اإلئتمان األخرى وفق معيار التقرير المالي
      بالصافي ٩الدولي 

  ٢٬١٣٦  ٢٬٥٣٧  إجمالي إنخفاض قيمة المحفظة

      

  

  

  

  
التحليل ادناه يوضح التغير في خسائر اإلئتمان المتوقعة على مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد، القروض والسلفيات 

   )إيرادات الفوائد التعاقدية ، واالستثمارات و التزامات القروض والضمانات الماليةوالمالية ( ما عدا 

  

  
  المجموع  ٣المرحلة  ٢المرحلة   ١المرحلة   
          
          

  ٨٥٬٣٩٩  ٣٣٬٠٣٥  ٣٦٬٤٦٤  ١٥٬٩٠٠  ٢٠١٩يناير  ١كما في 
  -   )٥٣٥(  )٣٬٦٢٦(  ٤٬١٦١ ١التحول الى المرحلة 
  -   )١١١٤(  )١١٨٠(  )٦٦(  ٢التحول الى المرحلة 
  -   ٧١٧  )٧٠٥(  )١٢(  ٣التحول الى المرحلة 
  ٢٬٧١٨  )٥١٧(  ٨٬١٢٥  )٤٬٨٩٠(  صافي المحمل للفترة

  ──────  ──────  ──────  ──────  
  ٨٨٬١١٧  ٣١٬٥٨٦  ٤١٬٤٣٨  ١٥٬٠٩٣  ٢٠١٩مارس  ٣١كما في 

  ═════  ═════  ═════  ═════  

  

  

  

  

  

  
  



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٦١من  ٥٤صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  (سابقاَ بنك صحار ش م ع ع)
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لثالثة أشهر

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  العائد األساسي والمعدل للسهم الواحد  ٧ج 
  . الفترةعلى المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل  للفترةيتم احتساب العائد للسهم بقسمة صافي الربح 

  
  

  

  
  مارس ٣١

٢٠١٩  

  
  مارس ٣١

٢٠١٨  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  

    
  ٨٬٩٠٤  ١٠٬١٥٢  الفترةصافي ربح 

  )٣٬٨٤٣(  )٣٬٨٤٣(  اإلضافية  ١ناقص: قسيمة الفئة 
  )٤٠(  )١٩٠(  اإلضافية ١إصدار رأس مال الفئة ناقص: مصروفات 

ربح للفترة المنسوب إلى حملة أسهم البنك بعد القسيمة 
 ٥٬٠٢١  ٦٬١١٩  اإلضافية  ١وتكلفة إصدار أسهم رأس مال الفئة 

 ١٬٩٦٣٬١١١  ١٬٩٨٢٬٦٤٦   الفترةالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 
    (باأللف)  

  ٢٫٥٥٨  ٣٫٠٨٦  )بالبيسة( للفترةالعائد األساسي للسهم الواحد 
  ١٠٫٣٧٤  ١٢٫٥١٧  ) بالبيسة( للفترةالعائد المعدّل للسهم الواحد للفترة 

  
  
  

إلزامياً، بعد  الفوائد على السندات القابلة للتحويل تعديلن العاديين (بعد هم بقسمة الربح المنسوب للمساهميللس المخففيحتسب العائد 
تحويل  التي سيتم إصدارها عندمحتملة  مخففةعلى المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية متضمنةً أسهم  للسنة) الدخل ضريبةخصم 

ً  السندات القابلة للتحويل ً إن  .إلى أسهم عادية إلزاميا     ٢٠١٨في ابريل قد تم تحويلها بالكامل  السندات القابلة للتحويل إلزاميا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٦١من  ٥٥صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  (سابقاَ بنك صحار ش م ع ع)
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لثالثة أشهر

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  (تابع) العائد األساسي والمعدل للسهم الواحد  ٧ج 
  
   
  

  

  
  مارس ٣١

٢٠١٩  

  
  مارس ٣١

٢٠١٨  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  

    
المنسوب إلى حملة أسهم البنك بعد القسيمة  الفترةربح 

  ٥٬٠٢١ ٦٬١١٩   اإلضافية ١وتكلفة إصدار أسهم رأس مال الفئة 

  ٢٢ -  سندات قابلة للتحويل، بعد خصمفوائد على 
  ضريبة الدخل

    
  ٥٬٠٤٣ ٦٬١١٩ 

 ١٬٩٨٢٬٤٨٨ ١٬٩٨٢٬٤٨٨  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة بعد 
     (باأللف) الفترةالتخفيف خالل 

  ٢٫٥٤٤  -  )بالبيسةالعائد المعدّل للسهم الواحد للفترة (
  ١٠٫٣١٧  -  )بالبيسةالعائد المعدّل للسهم الواحد للفترة سنوي (

  
  
  
  
  
  
  
  

  هي كالتالي: المبينة تحت العائد األساسي والمخفف تسوية المتوسط المرجح لعدد األسهم
  

  

  
  مارس ٣١

٢٠١٩  

  
  مارس ٣١

٢٠١٨  
  باالآللف  باالآللف  

  ١٬٩٦٣٬١١١  ١٬٩٨٢٬٤٨٨   الفترةالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 
  ١٩٬٣٧٧  -   األسهم العادية المحتملة المخففة سيتم إصدارها 

      عند تحويل السندات القابلة للتحويل

  ١٬٩٨٢٬٤٨٨ ١٬٩٨٢٬٤٨٨  فترةالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٦١من  ٥٦صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  (سابقاَ بنك صحار ش م ع ع)
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لثالثة أشهر

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  
 المالية إدارة المخاطر    د
  مخاطر السيولة  ١د
  

  
التزامات البنك في تاريخ التقرير استناداً إلى ترتيبات الدفع التعاقدية. تم تحديد االستحقاقات يلخص الجدول أدناه ملمح استحقاق 

التعاقدية لألصول وااللتزامات على أساس الفترة المتبقية في تاريخ قائمة المركز المالي إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي وهي ال تأخذ 
  ار إليها في تاريخ الودائع المحتفظ بها لدى البنك وتوفر األموال السائلة.في االعتبار االستحقاقات الفعلية كما هو مش

  
  
  
  

  
  القيمة الدفترية

إجمالي التدفق 
  شهراً  ١٢- ٣  أشهر ٣خالل   االسمي

عام أكثر من 
  واحد

  
          

  (غير مدققة) ٢٠١٩ مارس ٣١
  التزامات غير مشتقة

     

  ٢٤٥٬١١١  ١٩٣٬٢٦٨  ٢٥٠٬٥٩٤  ٦٨٨٬٩٧٣  ٦٧٩٬٨٧٣  مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد
  ٦٥٨٬٢١٠  ٥٢٠٬١٧١  ٧٤٩٬٤٥٢  ١٬٩٢٧٬٨٣٣  ١٬٨١٨٬١٤٧  ودائع العمالء 

  -   -   ٧٤٬٢٧٤  ٧٤٬٢٧٤  ٧٤٬٢٧٤  التزامات أخرى
  ٤٣٬٤٩٦  ١٬٥٨١  ٨٧٠  ٤٥٬٩٤٧  ٣٥٬٦٤٥  قروض ثانوية
  ٥٣٦  ١٨  ٦  ٥٦٠  ٥٠٣  شهادات إيداع

  ٩٤٧٬٣٥٣  ٧١٥٬٠٣٨  ١٬٠٧٥٬١٩٦  ٢٬٧٣٧٬٥٨٧  ٢٬٦٠٨٬٤٤٢  اإلجمالي 

 
 
 
 

  
  القيمة الدفترية

إجمالي التدفق 
  شهراً  ١٢- ٣  أشهر ٣خالل   االسمي

أكثر من عام 
  واحد

لایر عماني   
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
  التزامات غير مشتقة

     

  ٤٠١٫٦٤٦  ٢١٨٫٥٩٥  ١١١٫٠٩٤  ٧٣١٫٣٣٥  ٧٢٢٫٠٦١  بسوق النقد مستحق لبنوك واقتراضات أخرى
  ٤٤٣٫٤٧٢  ٤٩٤٫٧١١  ١٫٠٣٢٫٧٨٤  ١٫٩٧٠٫٩٦٧  ١٫٨١٨٫٣٥٣  ودائع العمالء 

  -   -   ٨٤٫٦٦٤  ٨٤٫٦٦٤  ٨٤٫٦٦٤  التزامات أخرى
  ٤٣٫٨٦٨  ٢٫٠٨٤  ٣٦٦  ٤٦٫٣١٨  ٣٥٫٣٩٢  قروض ثانوية
  ٥٠٩  -   -   ٥٠٩  ٥٠٩  شهادات إيداع

  ٨٨٩٫٤٩٥  ٧١٥٫٣٩٠  ١٫٢٢٨٫٩٠٨  ٢٫٨٣٣٫٧٩٣  ٢٫٦٦٠٫٩٧٩  اإلجمالي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
  
  
 
  
  



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٦١من  ٥٧صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  (سابقاَ بنك صحار ش م ع ع)
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لثالثة أشهر

  (لایر عماني باآلاللف)
  

 
  إدارة المخاطر المالية (تابع)   د
  مخاطر السيولة  ١د
 
 

  
  القيمة الدفترية

إجمالي التدفق 
  أكثر من عام واحد  شهراً  ١٢- ٣  أشهر ٣خالل   االسمي

            ٢٠١٨مارس  ٣١
       التزامات غير مشتقة

  ٤٤٤٬٢٦١  ١٩٣٬٠٦٢  ١٨٢٬٠٧٥  ٨١٩٬٣٩٨  ٧٦١٬٠٤٤  بسوق النقد مستحق لبنوك واقتراضات أخرى
  ٤٦٨٬٨٣٣  ٥٣٣٬٠٧٨  ٨٢٦٬١٩٤  ١٬٨٢٨٬١٠٥  ١٬٦٥٥٬٨٤٧  ودائع العمالء 

  -  -  ٦٠٬٤٧١  ٦٠٬٤٧١  ٦٠٬٤٧١  التزامات أخرى
  ٤٥٬٩٥٢  ١٬٥٩٧  ٨٥٣  ٤٨٬٤٠٢  ٣٥٬٦٤٥  قروض ثانوية

  -  -  ٢٬٤٣٧  ٢٬٤٣٧  ٢٬٤٢٩  سندات قابلة للتحويل إلزامياً 
  ٥٥٩  ١٨٬٣٨٩  ٣٥٩  ١٩٬٣٠٧  ١٨٬٦٨٤  إيداعشهادات 

  ──────  ──────  ──────  ──────  ──────  
  ٩٥٩٬٦٠٥  ٧٤٦٬١٢٦  ١٬٠٧٢٬٣٨٩  ٢٬٧٧٨٬١٢٠  ٢٬٥٣٤٬١٢٠  اإلجمالي 

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

يقوم البنك بإعداد تقرير فجوة السيولة لرصد مركز السيولة قصير األجل للبنك لألصول وااللتزامات المدرجة بالريال العُماني 
وللفترة الزمنية المستحقة خالل شهر واحد.  يجب تسوية الفجوة عند توفر أدوات إعادة الشراء أو إعادة التمويل وعن خطوط 

  إلى لجنة األصول وااللتزامات شهرياً. هذه القائمةإن وجدت. يجب التقرير عن  االئتمان غير المستغلة أيضاً،
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
  



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٦١من  ٥٨صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  (سابقاَ بنك صحار ش م ع ع)
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لثالثة أشهر

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  إدارة رأس المال   ٢د
   رأس المال النظامي  ١-٢د
  

العمومية إن المعيار الدولي لقياس كفاية رأس المال هو معدل رأس المال المخاطر والذي يربط بين رأس المال بأصول الميزانية 
  والغرض للمخاطر خارج الميزانية العمومية مرجحاً وفقا لنطاق واسع من المخاطر.

  تم حساب معدل رأس المال المخاطر طبقاً إلرشادات بنك التسويات الدولية لكفاية رأس المال كما يلي:
  

  
مارس ٣١  

٢٠١٩ 
ديسمبر ٣١  

٢٠١٨ 
 ٢٠١٨ مارس ٣١

   
 (غير مدققة) (مدققة) (غير مدققة)  
      

     ١رأس المال الفئة 
  ١٩٦٬٣١١ ١٩٨٫٢٦٥ ١٩٨٬٢٦٥  رأس المال العادي

  ١٧٬٦٠٧ ١٨٫٠٣٧ ١٨٬٠٣٧  عالوة إصدار األسهم
  ٢١٬٤٣٨ ٢٤٫٣٧٥ ٢٤٬٣٧٥  االحتياطي القانوني

  ٩٨٨ ٩٨٨ ٩٨٨  احتياطي عام
  -  ٧٫٠٠٠ ٧٬٠٠٠  احتياطي قرض ثانوي

  ٤٧٬٨٧٣ ٢٦٫٩٨٧ ٣٢٬٣٦٨  األرباح المحتجزة *
)١١٬٨٩٦( -   توزيعات أرباح   -  

)٢٬٦٤٣(  خسائر القيمة العادلة    )٢٫١٣٣(  )٢٬٤٨١(  
  ٢٨١٬٧٣٦ ٢٧٣٫٥١٩ ٢٧٨٬٣٩٠  
      

  ١٠٠٫٠٠٠ ١٠٠٫٠٠٠ ٢٠٠٬٠٠٠  ١األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم 
  ٣٨١٬٧٣٦ ٣٧٣٫٥١٩ ٤٧٨٬٣٩٠  اإلجمالي 

     
     ٢رأس المال الفئة 

  ٩٬٦٠٣ ٢٥٫٠٦٢ ٢٤٬٦٦٢  القيمة على أساس المحفظةمخصص انخفاض في 
  ٣ ٤ ٤  أرباح القيمة العادلة

  ٣٥٬٠٠٠ ٢٨٫٠٠٠ ٢٨٬٠٠٠  قرض ثانوي
  ٢٬٣٨٣ -  -   سندات قابلة للتحويل إلزامياً 

  ٤٦٬٩٨٩ ٥٣٫٠٦٦ ٥٢٬٦٦٦  اإلجمالي
  ٤٢٨٬٧٢٥ ٤٢٦٫٥٨٥ ٥٣١٬٠٥٦  مجموع رأس المال النظامي
     األصول المرجحة بالمخاطر

  ٢٬٨١٠٬٠٦٤ ٢٫٦٧٩٫٣٠٦ ٢٬٦٨٤٬٧٣٦  مخاطر االئتمان ومخاطر السوق
  ١٤٠٬١٠٦ ١٥٧٫٩٢٠ ١٥٧٬٩٢٠  مخاطر التشغيل

  ٢٬٩٥٠٬١٧٠ ٢٫٨٣٧٫٢٢٦ ٢٬٨٤٢٬٦٥٦  مجموع األصول المرجحة بالمخاطر
     معدل كفاية رأس المال

     
مجموع رأس المال النظامي معبر عنه كنسبة مئوية من 

%١٨٫٦٨  المرجحة بالمخاطرإجمالي األصول   ١٥٫٠٤%  ١٤٬٥٣%  

      
معبر عنه كنسبة مئوية من  ١مجموع رأسمال الفئة 

%١٦٫٨٣  إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر  ١٣٫١٦%  ١٢٫٩٤%  
      

     مجموع األسهم رأس المال المشتركة 
إجمالي األصول المرجحة  كنسبة مئوية من امعبر عنه
%٩٫٧٩  بالمخاطر  ٩٫٦٤%   - 



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٦١من  ٥٩صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  (سابقاَ بنك صحار ش م ع ع)
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لثالثة أشهر

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  المعلومات القطاعية  هـ
  

قطاعات تشغيلية  ستةتم عرض المعلومات القطاعية فيما يتعلق بالقطاعات التشغيلية للبنك. ألغراض إدارية، يتم تنظيم البنك في 
  وفقاً للمنتجات والخدمات كالتالي:

  
  والمتوسطة والعمالء من الشركات والمؤسسات الصغيرة الخدمات المصرفية للشركات متضمنة القروض والودائع

  والتمويل التجاري.
  والودائع من عمالء التجزئة وبطاقات اإلئتمان وتسهيالت تحويل األموال للتجزئة القروض إلىتشتمل الخدمات المصرفية. 
  الحكومة والمؤسسات المالية، وتمويل المشاريع  من ودائعوالحكومة والتمويل المشترك للمشاريع يشمل القروض إلى

 المشتركة. والقروض
 .تشمل اإلستثمارات استثمارات العقارات، ومراسل والخدمات المصرفية االستثمارية  
 .الخزانة تشمل وظيفة الخزانة لدى البنك  
  المحفظة  إنخفاض قيمة مخصصاتالمركز الرئيسي ويشمل مجموع الموارد المعتبرة لتحويل التسعير وتمتص تكلفة

  ومصروف ضريبة الدخل.
  اإلسالمية متضمنة أنشطة التمويل اإلسالمي والحسابات الجارية وحسابات االستثمار غير المقيدة ومنتجات الصيرفة

  وخدمات أخرى للشركات واألفراد وفقاً لمبادئ الشريعة.
  
وتقييم  يراقب الرئيس التنفيذي نتائج التشغيل من وحدات أعمالها بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد 

. تدار ضرائب الدخل على أساس البنك وال قبل ضريبة الدخلخسارة الربح أو ال صافي األداء. يتم تقييم  قطاع األداء على أساس
  تخصص لقطاعات التشغيل.

  
ليس على تسجل ايرادات الفوائد بالصافي ألن الرئيس التنفيذي في المقام األول يعتمد على صافي ايرادات الفوائد كقياس األداء و

  إجمالي الدخل والمصروفات. 
  

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

٪ أو أكثر من اجمالي ايرادات البنك في عام ١٠مقابل بلغت طرف  ال توجد ايرادات من المعامالت مع عميل خارجي واحد أو
  . ٢٠١٨أو  ٢٠١٩

  
  

    



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٦١من  ٦٠صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  (سابقاَ بنك صحار ش م ع ع)
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لثالثة أشهر

  (لایر عماني باآلاللف)
  

   

  ٢٠١٩ مارس ٣١

الخدمات 
  المصرفية
  لألفراد

الخدمات 
المصرفية 
  المركز الرئيسي  للشركات

الصيرفة 
  المجموع  اإلسالمية

  بيان الدخل
  لایر عماني 

  باآلالف
  لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
لایر عماني 

  باآلالف
            

  ٣٥٬٠٨٥  -   -   ٢٥٬٤٤٠  ٩٬٦٤٥  إيرادات الفوائد
  )١٩٬٤٧٣(  -   -   )١٤٬٨٣٣(  )٤٬٦٤٠(  مصروفات الفوائد

  ١٥٬٦١٢  -   -   ١٠٬٦٠٦  ٥٬٠٠٦  صافي إيرادات الفوائد 
  ١٢٨٩  ١٬٢٨٩  -   -   -   االسالميةصافي اإليرادات من التمويل وأنشطة 

  ٨٬٥٤٨  ١٢٠  ٤  ٧٬٢٩٤  ١٬١٣٠  إيرادات تشغيل أخرى
  ٢٥٬٤٤٩  ١٬٤٠٩  ٤  ١٧٬٩٠٠  ٦٬١٣٦  إجمالي إيرادات تشغيل

  )١١٬٦٥٩(  )٨٥٤(  )٥٤(  )٤٬٧٩٨(  )٥٬٩٥٣(  إجمالي مصروفات التشغيل
  ١٣٬٧٩٠  ٥٥٥  )٥٠(  ١٣٬١٠٢  ١٨٣  صافي إيرادات التشغيل

  )٣٥٣(  -   -   )٣٥٣(  -   للبيع متاحة إنخفاض قيمة استثمارات
  )٢٬١٨٤(  ٤  -   )٤٬٣٦٠(  ٢٬١٧٢  مخصص انخفاض قيمة محدد

  ١١٬٢٥٣  ٥٥٩  )٥٠(  ٨٬٣٨٩  ٢٬٣٥٥  ربح/ (خسارة) القطاع  
  )١٬١٠١(  )٨٤(  ٧  )٨٠٤(  )٢٢٠(  مصروف ضريبة الدخل

  ١٠٬١٥٢  ٤٧٥  )٤٣(  ٧٬٥٨٥  ٢٬١٣٥   للفترةربح/(خسارة)  
            بيان المركز المالي

            أصول 
  ٩٩٬٥٦٤  ١٧٬٧٧٠  -   ٨١٬٧٩٤  -   نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

  ٤٣٬٥٤٥  ٢١٬٦٣٦  -   ٢١٬٩٠٩  -   مستحق من بنوك وايداعات أخرى بسوق النقد
  ٢٬٣٣٦٬٨٨٢  ١٩١٬٤٠٣  -   ١٬٤٤٩٬٨٠٠  ٦٩٥٬٦٧٩  صافي قروض وسلف وتمويل 

  ٥٤٠٬٣٦٠  ٢١٬٠٠٧  -   ٥١٩٬٣٥٣  -   إستثمارات 
  ٢٧٬٨٦٨  ١٬٠٦٧  ٢٦٬٨٠١  -   -   ممتلكات ومعدات وتركيبات

  ٢٬٩٠٠  -   ٢٬٩٠٠  -   -   العقارات االستثمارية
  ٣٦٬٤٥٩  ١٬٢٦٢  ٣٥٬١٩٧  -   -   أصول أخرى

  ٣٬٠٨٧٬٥٧٨  ٢٥٤٬١٤٥  ٦٤٬٨٩٨  ٢٬٠٧٢٬٨٥٦  ٦٩٥٬٦٧٩  
            التزامات 

  ٦٧٩٬٨٧٣  ٥٠٬٢٠٤  -   ٦٢٩٬٦٦٩  -   مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد
  ١٬٨١٨٬١٤٧  ١٧٣٬٣٠٦  -   ١٬٢٤٦٬٥٣٩  ٣٩٨٬٣٠٢  ودائع العمالء

  ٧٤٬٢٧٤  ٤٬٣٠٨  ٦٩٬٩٦٦  -   -   التزامات أخرى
  ٣٥٬٦٤٥  -   ٣٥٬٦٤٥  -   -  قروض ثانوية
  ٥٠٣  -   -   ٥٠٣  -   شهادات إيداع

  ٢٬٦٠٨٬٤٤٢  ٢٢٧٬٨١٨  ١٠٥٬٦١١  ١٬٨٧٦٬٧١١  ٣٩٨٬٣٠٢  مجموع االلتزامات
  ٤٧٩٬١٣٦  ٢٧٬٩٥٧  ٤٥١٬١٧٩  -   -   حقوق المساهمين

  ٣٬٠٨٧٬٥٧٨  ٢٥٥٬٧٧٥  ٥٥٦٬٧٩٠  ١٬٨٧٦٬٧١١  ٣٩٨٬٣٠٢  



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٦١من  ٦١صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  (سابقاَ بنك صحار ش م ع ع)
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  لثالثة أشهر

  (لایر عماني باآلاللف)
  

 
المعلومات القطاعية (تابع)هــ    

 

 
  
  
  
  
  
  
  أرقام المقارنة ٢هـ
  

لتتوافق مع العرض الخاص بالفترة الحالية. ال تؤثر عمليات إعادة  ٢٠١٧تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لعام 
  .التي تم بيانها سابقاً التصنيف هذه على صافي الربح أو حقوق المساهمين 

  ٢٠١٨ مارس ٣١
  الخدمات المصرفية

  لألفراد

الخدمات 
المصرفية 
  المركز الرئيسي  للشركات

الصيرفة 
  المجموع  اإلسالمية

            بيان الدخل
            

  ٣٠٬٤٢٥  -  -  ٢١٬٦٦٢  ٨٬٧٦٣  إيرادات الفوائد

  )١٦٬٩٨٧(  -  -  )١٢٬٥٥٥(  )٤٬٤٣٢(  مصروفات الفوائد

  ١٣٬٤٣٨  -  -  ٩٬١٠٧  ٤٬٣٣١  صافي إيرادات الفوائد

  ١٬٠٩٨  ١٬٠٩٨  -  -  -  اإلستثمارصافي اإليرادات من التمويل وأنشطة 

  ٧٬٢٧٢  ٢٠٩  -  ٥٬٧٣١  ١٬٣٣٢  إيرادات تشغيل أخرى

  ٢١٬٨٠٨  ١٬٣٠٧  -  ١٤٬٨٣٨  ٥٬٦٦٣  إجمالي إيرادات التشغيل

  )٩٬٤٠٤(  )٩١١(  -  )٣٬٢٩٣(  )٥٬٢٠٠(  إجمالي مصروفات التشغيل

  ١٢٬٤٠٤  ٣٩٦  -  ١١٬٥٤٥  ٤٦٣  صافي إيرادات التشغيل

  )١٥٠(  )  ١٠(     -   )١٤٠(     -   للبيعإنخفاض قيمة استثمارات متاحة 

  )١٬٩٨٦(  )٤٦(  -  )٩٧١(  )٩٦٩(  مخصص انخفاض قيمة محدد

  ١٠٬٢٦٨  ٣٤٠  -  ١٠٬٤٣٤  )٥٠٦(  ربح/ (خسارة) القطاع  

  )١٬٣٦٤(  )٥١(  -  ١٬٣٨٩-  ٧٦  مصروف ضريبة الدخل

  ٨٬٩٠٤  ٢٨٩  -  ٩٬٠٤٥  )٤٣٠(   للفترةربح/(خسارة)  

            بيان المركز المالي

            أصول 

  ٥٤٬٥٩١  ٧٬٠٢٨  -  ٤٧٬٥٦٣  -  نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

  ٨٥٬٩٩٣  ٩٬٠٧٠     -  ٧٦٬٩٢٣  -  مستحق من بنوك وايداعات أخرى بسوق النقد

  ٢٬١٧٣٬٤٧١  ١٥٣٬٧٤٥     -  ١٬٤٠٠٬١٢٤  ٦١٩٬٦٠٢  صافي قروض وسلف وتمويل 

  ٥٤٦٬٣٢٧  ١٨٬٩٥٣     -  ٥٢٧٬٣٧٤  -  إستثمارات 

  ١٧٬٤٢٩  ١٬١٢٢  ١٦٬٣٠٧  -  -  وتركيبات ممتلكات ومعدات

  ٢٬٩٠٠  -  ٢٬٩٠٠  -  -  العقارات االستثمارية

  ٤٣٬٣٧١  ٩٧  ٤٣٬٢٧٤  -  -  أصول أخرى

  ٢٬٩٢٤٬٠٨٢  ١٩٠٬٠١٥  ٦٢٬٤٨١  ٢٬٠٥١٬٩٨٤  ٦١٩٬٦٠٢  

            التزامات 

  ٧٦١٬٠٤٤  ٣٬٨٥١  -     ٧٥٧٬١٩٣  -  مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

  ١٬٦٥٥٬٨٤٧  ١٦٠٬٦٤٤  -  ١٬١١٠٬٣٦٥  ٣٨٤٬٨٣٨  ودائع العمالء

  ٦٠٬٤٧١  ١٬٨٤٥  ٥٨٬٦٢٦     -     -  التزامات أخرى

  ٣٥٬٦٤٥     -  ٣٥٬٦٤٥     -  -  قروض ثانوية

 ً   ٢٬٤٢٩     -  ٢٬٤٢٩     -  -  سندات قابلة للتحويل إلزاميا

  ١٨٬٦٨٤  -  -      ١٨٬٦٨٤  -  شهادات إيداع

  ٢٬٥٣٤٬١٢٠  ١٦٦٬٣٤٠  ٩٦٬٧٠٠  ١٬٨٨٦٬٢٤٢  ٣٨٤٬٨٣٨  مجموع االلتزامات

  ٣٨٩٬٩٦٢  ٢٤٬٥٨٦  ٣٦٥٬٣٧٦  -  -  حقوق المساهمين

  ٢٬٩٢٤٬٠٨٢  ١٩٠٬٩٢٦  ٤٦٢٬٠٧٦  ١٬٨٨٦٬٢٤٢  ٣٨٤٬٨٣٨  




