
  
      

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  المقر الرئيسي للعمل:العنوان المسجل و

  بناية بنك صحار  
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 م1329 يونيو 03المنتهية في  األشهر الستةتقرير مجلس اإلدارة 
 

  المساهمون األفاضل ،،،

 السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته ،،، 

المنتهية بتاريخ  األشهر الستةخالل أن أقدم لكم النتائج التي حققها البنك  الدولي نيابة عن مجلس إدارة بنك صحاريسرني 

 م.1329 يونيو 03

 وأداء مالي فائقتميز 
 ، حيثم1329 يونيو 03المنتهية فـي  الستةخالل األشهر  %01.92بنسبة  نمواً في صافي أرباحه الدولي سجل بنك صحار

مقارنة مع األرباح الصافية التي حققها البنك خالل الفترة لهذه الفترة مليون لاير عماني  21,415غت األرباح الصافية بل

 مليون لاير عماني.  20,911المماثلة من العام الماضي والتي بلغت 

 

األولى من عام  الستةمليون لاير عماني خالل األشهر  59,441بلـغ ت% ل26.41كما ارتفع إجمالي إيرادات التشغيل بنسبـة 

صافي زيادة في  كذلك حقق البنكومليون لاير عماني خالل الفترة نفسها من العام الماضي.  51.430مقارنة بـ  1329

مليون لاير 11,294% لترتفع من 12.15بزيادة قدرها  م1329من عام  األولى ستةالاألشهر التشغيلية في  اإليرادات

وقد  م.1329مليون لاير عماني خالل الفترة نفسها من  16,923 إلى م1321األولى من  الستةخالل األشهر  عماني

م مقارنة 1329 األولى من الستة األشهرمليون لاير عماني خالل  11.651% لتبلغ 22,59بنسبة  يةالتشغيل النفقاترتفعت ا

جهوده لتحقيق النمو وعلى استراتيجيته ، ويواصل البنك تركيزه م1321 في نفس الفترة منمليون لاير عماني  13.031بـ 

 .ستدامالم

 

، م 1321 يونيو 03 فيمليار لاير عماني  1.165% لترتفع من 23.16بنسبة  ارتفاًعا ياتسلفالقروض والإجمالي وشهد 

مليار لاير  0.339رتفع من ي% ل7.34م. ونما إجمالي األصول بنسبة 1329 يونيو 03مليار لاير عماني في  1.423إلى 

ارتفاعاً بنسبة  الزبائنودائع  شهدتم. كما 1329 يونيو 03مليار لاير عماني في  0.112م، إلى 1321 يونيو 03عماني في 

مليار لاير عماني  2.736، مقارنة بـ م 1329 يونيو 03 مليار لاير عماني في  2.957قدره  اً سجلت مبلغ حيث % 25.39

 . م1321 يونيو 03في 

 

 هامةأحداث 
. احتفاال بالذكرى السنوية ، تم 1329في السلطنة في شهر أبريل من عام  نجاحهعاًما على  21بمرور  صحار الدولي احتفل

" جائزة "التميز في هوية العالمة التجارية الجديدة". في جوائز عمان صحار الدوليمنح العالمة التجارية الجديدة للبنك "

تصنيف البنك أيًضا كرائد بارز في فئة المكونات اإلبداعية المبتكرة في اإلصدار الخامس من . تم 1329المصرفية والمالية 

 جوائز إنفوسيس فيناكل البتكار العمالء.

 

مّكن مركز صحار الدولي القوي ومركزه المالي البنك من الحصول على تصنيف بالتساوي من قبل وكالة التصنيف 

أنه على الرغم من بيئة التشغيل الصعبة ، فقد حقق البنك نجاًحا كبيًرا في جمع األموال الشهيرة موديز. وتجدر اإلشارة إلى 

مليون لاير عماني في غضون إطار زمني مدته شهر واحد فقط ، وهو إنجاز يحسد عليه  233من خالل سندات دائمة بقيمة 

 .القطاع المصرفي
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 التركيز على الزبائن
للعام الجوائز برنامج حساب ولي عن الفائزين في السحب الربع سنوي األول ضمن حار الد  شهد الربع الثاني إعالن ص  

لاير عماني  133,333فائزين من الفئة العامة وفائزين من فئة إدارة الثروات على إجمالي مبلغ حيث حصل و، 1329

سبوعية  والتي تسهم في تعزيز ألاسحوبات وال شهريةالسحوبات الإجراء ، ذلك باإلضافة إلى موزعة بينهم بالتساوي

 مشاركة الزبائن من خالل الفعاليات التي تقام في مختلف الفروع والواليات.

حملة "#أهال_بالفوز" الفريدة من نوعها للشركات، حيث سلطت الضوء على لطالق البنك ا أيًضا كما شهد الربع الثاني

أكثر إشراقاً، مما يسهم بدوره في تعزيز حمالت المشاركة  الفوز كدعوة لتحقيق المزيد من التقدم بثقة نحو مستقبل

مؤخراً عن خدمات نقاط البيع الجديدة باستخدام ص حار الد ولي كما كشف ص حار الد ولي. المجتمعية الرائدة التي يقوم بها 

الء الشركات من تنفيذ جهاز مبتكر جديد، والذي يمّكن التجار من االستفادة القصوى مما تقدمه هذه الخدمة، ويمّكن عم

 ا.ومتابعة المبيعات بسهولة من خالل جميع أنواع المعامالت رقميً 

 االلتزام بدعم المجتمعات المحلية
نجحت لنضيرة الحارثية، حيث الدعم  وليحار الد  ص  قدم الوضوح واالنسانية واالستمرارية، التي تتسم بشخصية وتجسيدًا لل

تحقق هذا وبذلك تكون نضيرة الحارثية أول امرأة عمانية ، أعلى قمة جبلية في العالم، إلى قمة جبل إيفرستفي الوصول 

وفي إطار سعيه لتعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية في السلطنة من خالل دعم منصات التبادل المعرفي، اإلنجاز. 

مثلة بمستشفى النهضة. مؤخراً المؤتمر الدولي األول للتغذية العالجية الذي نظ وليحار الد  رعى ص   مته وزارة الصحة م 

والتزاما بدعمه المستمر للفعاليات التي تعزز التفكير المبتكر وريادة األعمال في البالد، مع التركيز وباإلضافة إلى ذلك 

ين الكليات للمنتدى الثاني المشترك ب رئيسي مع الكلية التقنية العليا كراعي وليحار الد  بشكل خاص على الشباب، تعاون ص  

 ".1329"ماراثون األفكار  –من أجل التنمية. االبتكار وريادة األعمال 
حيث  الفضيل،التوسع في مبادراته المجتمعية ومبادرات إشراك الموظفين خالل شهر رمضان  وليحار الد  كما واصل ص  

"#فوزهم_فوزنا"، بهدف تسليط الضوء  –حملة فريدة من نوعها على وسائل التواصل االجتماعي  وليحار الد  أطلق ص  

على روح العطاء، الذي يمكن أن يكون بأصغر شكل من أشكال المساهمات، والتي يمكن أن يكون لها تأثير اجتماعي 

 بعيد المدى.

 

 المساهمة في أجندة التنويع االقتصادي في سلطنة عمان
وتحديد المشاريع الرئيسية التي ستسهم في ج لها والتروي المحلية المضافةصحار الدولي في البحث عن القيم  يواصل

االقتصاد المحلي مع توفير الفرص لألفراد والشركات على حد سواء مثل تلك الممولة المدى القريب والبعيد نحو نمو 

 .والمدعومة في ميناء صحار والمنطقة الحرة التي خلقت اآلالف من فرص العمل للعمانيين

  

 الموظفون هم األساس
مقرها إلى نقلت صحار الدولي مع التركيز بشكل رئيسي على الموظفين وتوفير بيئة تسهم في تحقيق الكفاءة والفعالية ، 

" الواقع في شاطئ القرم في مسقط ، مما يوفر أحدث التقنيات والمساحات المفتوحة للتفاعالت لبناء مجمع السيفمبنى "

لى حد سواء. تسير بيئة العمل الجديدة جنبًا إلى جنب مع جميع المبادرات مزيد من التآزر وتماسك الموظفين والعمالء ع

البنكية األخرى المخطط لها والتي تساهم في رفاهية الموظفين ، مثل مسابقة كرة القدم الرمضانية السنوية الداخلية ، 

 وغيرها الكثير. رنقشوه"احتفال بـ"قباإلضافة إلى العديد من المبادرات األخرى بما في ذلك إفطار الموظفين و 
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 نظرة المستقبليةلا
في المستقبل القريب نظًرا للتحسن الملحوظ في أسعار النفظ وااللتزام الحكومي زيادة في الطلب على التمويل  يتوقع البنك

التوجه لتنويع بمواصلة االستثمار في مشاريع البنية األساسية، عالوة على استثمار الحكومة في قطاعات بعينها ضمن 

التي تمّكنه من مواصلة البناء في مسيرته  ةمصادر االقتصاد الوطني، وبناء عليه، فإن بنك صحار يمتلك المقومات المثالي

للتميز المصرفي في السوق، وإضفاء قيمة إيجابية في تعزيز االقتصاد الوطني، وكذلك لتحقيق قيمة عالية لجميع ذوي 

 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

 المصرفي القطاع تعزيز في المتميزة جهودها علىقابوس بن سعيد المعظم  السلطان جاللة لحكومة األكبر بالشكر وأتوجه

 . السلطان جاللة رؤية مع يتماشى بما ع مان في

 

 

 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

 

 قوهللا ولي التوفي

 

 

 

 

 
 

 محمد محفوظ العارضي

 رئيس مجلس اإلدارة

 

 



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

  
  المركز المالي بيان

   ٢٠١٩ يونيو ٣٠كما في 
  ( لایر عماني باآلالف)

  

  ٤١من  ٢المالية                                          صفحة  البياناتتكّون جزءاً ال يتجزأ من هذه  ٢إلى هـ ١اإليضاحات المرفقة من أ
  

 

  
  

  يونيو ٣٠  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠           
        ٢٠١٨  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  غير مدققة  مدققة  غير مدققة      إيضاح  

          األصول
  ٦٤٬٢٩٦  ٧٢٫٤٥٦ ٨٥٬٨٧٠  ١ب   نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

  ١٢٢٬٢٢٣  ١٢١٫٤٠٣ ٦٨٬٦٩٨  ٢ب   مستحق من بنوك وايداعات أخرى بسوق النقد
  ٢٬١٩٨٬١٦٢  ٢٫٢٥١٫٩٣٠ ٢٬٤١٢٬٠٧٨  ٣ب   قروض وسلف وتمويل (بالصافي)

  ٥٤٨٬٩١٦  ٥٣٢٫٧٦٩ ٥٧١٬٩٢٠  ٤ب   أوراق مالية إستثمارية
  ١٦٬٨٣٨  ١٩٫٦٧٦ ٣٥٬٠٠٦    ممتلكات ومعدات وتركيبات 

  ٢٬٩٠٠  ٢٫٩٠٠ ٢٬٩٠٠    عقارات استثمارية
  ٥٦٬٠٩٦  ٤٥٫٢٦٩ ٤٥٬٠١٥  ٥ب   أصول أخرى

    ————  ————  ————  
  ٣٬٠٠٩٬٤٣١  ٣٫٠٤٦٫٤٠٣  ٣٬٢٢١٬٤٨٧    إجمالي األصول

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

          
  ٧٧٤٬٦٣٠  ٧٢٢٫٠٦١ ٦٨٨٬٧٣٧  ٦ب   مستحقات لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

  ١٬٧٠٦٬١٠٩  ١٫٨١٨٫٣٥٣ ١٬٩٤٦٬٥٣٥  ٧ب   ودائع العمالء
  ٩١٬١٠١  ٨٤٫٦٦٤ ٦٢٬٩٩١  ٨ب   التزامات أخرى
  ٣٥٬٣٨٥  ٣٥٫٣٩٢ ٣٥٬٣٨٥    قروض ثانوية
  ١٨٬٥١١  ٥٠٩ ٥٠٩    شهادات إيداع

    ————  ————  ————  
  ٢٬٦٢٥٬٧٣٦  ٢٫٦٦٠٫٩٧٩  ٢٬٧٣٤٬١٥٧    اإللتزاماتإجمالي 

    ————  ————  ————  
          حقوق المساهمين

  ١٩٨٬٢٦٥  ١٩٨٫٢٦٥ ١٩٨٬٢٦٥  ٩ب   رأس المال
  ١٨٬٠٣٧  ١٨٫٠٣٧ ١٨٬٠٣٧  ٩ب   عالوة إصدار

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

  ٣٬٧٠٢  -  -    احتياطي انخفاض القيمة
)٢٬١٥٥(    احتياطي القيمة العادلة  )٢٬٩٧٥(  )٢٫١٢٤(  

  -   ٧٫٠٠٠ ٧٬٠٠٠    احتياطي قروض ثانوية
  ٤٤٬٢٤٠  ٣٨٫٨٨٣ ٤٠٬٨٢٠    أرباح محتجزة

    ————  ————  ———— 
 ٢٨٣٬٦٩٥  ٢٨٥٫٤٢٤  ٢٨٧٬٣٣٠    إجمالي حقوق المساهمين

    ————  ————  ———— 
  ١٠٠٫٠٠٠  ١٠٠٫٠٠٠  ٢٠٠٬٠٠٠  ١٠ب  ١األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم 

    ————  ————  ————  
  ٣٨٣٬٦٩٥  ٣٨٥٫٤٢٤  ٤٨٧٬٣٣٠    إجمالي حقوق المساهمين

    ————  ————  ————  
  ٣٬٠٠٩٬٤٣١  ٣٫٠٤٦٫٤٠٣  ٣٬٢٢١٬٤٨٧    إجمالي اإللتزامات وحقوق المساهمين

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

  ٥٣٣٬١٦٦  ٤٨٥٫١٤٢ ٤١٥٬٢٢٤  أ - ١١ب  االلتزامات العرضية
  ٣١٢٬٦٣٢  ٤٣٩٫٣٤٤ ٣٨٩٬٥٨٩  ب - ١١ب   االرتباطات

  بيسة  بيسة  بيسة    
  ١٤٣٫٠٩  ١٤٣٫٩٦  ١٤٤٫٩٢    صافي األصول للسهم الواحد 

  
 
 

  ووقعها بالنيابة عنه كل من: ٢٠١٩ يوليو ٢٩اعتمد مجلس اإلدارة البيانات المالية وصرح بإصدارها بتاريخ  
  
  
  

_________________        _____________________  
عضو مجلس اإلدارة                            رئيس مجلس اإلدارة      



  

  ٤١من ٣المالية                                          صفحة  البياناتتكّون جزءاً ال يتجزأ من هذه  ٢إلى هـ ١اإليضاحات المرفقة من أ
  

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  (سابقاَ بنك صحار ش م ع ع)
  

  بيان الدخل الشامل
  (غير مدققة) ٢٠١٩ يونيو ٣٠المنتهية في  أشهر ستةل
  (لایر عماني باآلالف) 

      شهر منتهية  فيأ ثالثة                 شهر منتهية  فيستة أ                                        
  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠    
    ٢٠١٨  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
          إيضاح  

            
  ٣٢٬٥١١ ٣٥٬٦٩٣  ٦٢٬٩٣٦ ٧٠٬٧٧٨  ١ج   إيرادات فوائد

)٣٩٬٨١١(  ٢ج   مصروفات الفوائد   )٢٠٬٣٣٨(  )٣٥٬٢٦٩(  )١٨٬٢٨٢(  
    ————  ————  ————  ————  

  ١٤٬٢٢٩  ١٥٬٣٥٥  ٢٧٬٦٦٧  ٣٠٬٩٦٧    صافي ايرادات الفوائد
           

  ١٬١٦٠ ١٬٤٠٢  ٢٬٢٥٨ ٢٬٦٩١  ب-٣ج   صافي ايرادات من التمويل اإلسالمي وأنشطة االستثمار
  ٥٬٣٠٦ ٧٬٣٤٦  ١٢٬٥٧٨ ١٥٬٨٩٤  ٤ج   إيرادات تشغيل أخرى

    ————  ————  ————  ————  
  ٢٠٬٦٩٥  ٢٤٬١٠٣  ٤٢٬٥٠٣  ٤٩٬٥٥٢    إيرادات التشغيل إجمالي 

    ————  ————  ————  ————  
)١٤٬٤٦٧(    تكاليف الموظفين  )١١٬٨٢٣(  )٧٬٠١١(  )٥٬٩٤٢(  

)٦٬٩٨٤(  ٥ج   األخرى  التشغيلية المصروفات  )٧٬٣٥١(  )٣٬٣٧٢(  )٤٬٣٩١(  
)١٬١٩١(    االستهالك  )١٬١٣٤(  )٦٠٠(  )٥٧١(  

    ————  ————  ————  ————  
  )١٠٬٩٠٤(  )١٠٬٩٨٣(  )٢٠٬٣٠٨(  )٢٢٬٦٤٢(    مصروفات التشغيل إجمالي 

    ————  ————  ————  ————  
  ٩٬٧٩١  ١٣٬١٢٠  ٢٢٬١٩٥  ٢٦٬٩١٠    مخصصات انخفاض القيمةصافي إيرادات التشغيل قبل 

    ————  ————  ————  ————  
            مصروفات إنخفاض قيمة القروض ومخصصات مخاطر  
)٥٬٩١٩(  )٥٬٧٠٩(  ٦ج   إئتمان أخرى (بالصافي)   )٣٬٧٨٣(  )٣٬١٧٢(  

    ————  ————  ————  ————  
  ٦٬٠٠٨ ٩٬٩٤٨  ١٦٬٢٧٦ ٢١٬٢٠١    الربح قبل الضريبة 

)٢٬٦١٧(    مصروف ضريبة الدخل  )١٬٥١٦(  )٢٬٢٩٤(  )٩٣٠(  
    ————  ————  ————  ————  

  ٥٬٠٧٨  ٨٬٤٣٢  ١٣٬٩٨٢  ١٨٬٥٨٤    للفترةالربح 
    ══════  ══════  ══════  ══════  

            للفترةالربح 
  ٥٬٥٢٤ ٧٬٨٦٤  ١٤٬١٣٩ ١٧٬٥٤١    أعمال مصرفية تقليدية

  )٤٤٦( ٥٦٨  )١٥٧( ١٬٠٤٣    أعمال الصيرفة اإلسالمية
    ————  ————  ————  ————  

    ٥٬٠٧٨  ٨٬٤٣٢  ١٣٬٩٨٢  ١٨٬٥٨٤  
    ══════  ══════  ══════  ══════  
            
            
  بيسة  بيسة  بيسة  بيسة    

 ٢٬٥٥٧ ٤٬٢٣٥ ٥٫٠٨٩ ٧٫٣٢١  ٧ج   بالبيسة –العائد األساسي للسهم الواحد للفترة 
 ١٠٬٢٥٥ ١٦٬٩٨٨ ١٠٫٢٦٣ ١٤٫٧٦٣  ٧ج   بالبيسة –العائد األساسي للسهم الواحد للفترة (سنوي) 



  

  ٤١من  ٤المالية                                          صفحة  البياناتتكّون جزءاً ال يتجزأ من هذه  ٢إلى هـ 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 يونيو ٣٠المنتهية في  أشهر لستة

  (لایر عماني باآلالف)
¶   

 شهر منتهية  فيأ ثالثة                 شهر منتهية  فيستة أ                      
  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠    
    ٢٠١٨  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
            

            
  ٥٬٠٧٨  ٨٬٤٣٢  ١٣٬٩٨٢  ١٨٬٥٨٤    الفترةالربح 

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

  )٦١٢(  )١٧٩(  )٦٩٧(  )٦٩٠(    بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر
            
    ————  ————  ————  ————  

            الدخل الشامل اآلخر الذي سوف لن يعاد  خسائر/ إجمالي
  )٦١٢(  )١٧٩(  )٦٩٧(  )٦٩٠(    بيان الدخلتصنيفه إلى 

    ————  ————  ————  ————  
            دخل شامل آخر سيعاد تصنيفه إلى بيان الدخل

            
            أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر:

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

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

    ————  ————  ————  ————  
  )٦١٢(  )١٧٩(  )٦٧٢(  )٦٩٠(    الدخل الشامل اخر للفترة بعد خصم ضريبة  خسائر/ إجمالي
           الدخل

    ————  ————  ————  ————  
  ٤٫٤٦٦  ٨٬٢٥٣  ١٣٬٣١٠  ١٧٬٨٩٤    بعد خصم ضريبة الدخل للفترةإجمالي الدخل الشامل 

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



  

  ٤١من  ٥المالية                                          صفحة  البياناتتكّون جزءاً ال يتجزأ من هذه  ٢إلى هـ ١اإليضاحات المرفقة من أ
  

   
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  (سابقاَ بنك صحار ش م ع ع)
  

  
  

  التغيرات في حقوق المساهمينبيان 
  (غير مدققة)  ٢٠١٩ يونيو ٣٠المنتهية في  أشهر لستة      
    (لایر عماني باآلالف)      

  
  
  

  
  

  
  

    

  

عالوة   رأس المال
  إصدار

احتياطي 
  قانوني

احتياطي 
  عام

احتياطي 
انخفاض 

  القيمة

احتياطي 
القيمة 
  العادلة

احتياطي 
قروض 

  ثانوية

  األرباح
  المحتجزة

حقوق إجمالي 
  المساهمين

األوراق 
الرأسمالية 
المستديمة 

  ١الشريحة رقم 

إجمالي 
حقوق 

  المساهمين

                        
)٢٬١٢٤( - ٩٨٨ ٢٤٬٣٧٥ ١٨٬٠٣٧ ١٩٨٬٢٦٥  ٢٠١٩يناير  ١لرصيد كما في ا  ٣٨٥٬٤٢٣ ١٠٠٬٠٠٠ ٢٨٥٬٤٢٣ ٣٨٬٨٨٢ ٧٬٠٠٠ 

  ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 
             للفترةإجمالي الدخل الشامل 

 ١٨٬٥٨٤ - ١٨٬٥٨٤ ١٨٬٥٨٤ - - - - - - -  للفترةربح 
)٦٩٠( - - - - -   للفترةدخل شامل آخر   - - )٦٩٠(  - )٦٩٠(  

  ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 

)٦٩٠( - - - - -  للفترةإجمالي الدخل الشامل   - ١٧٬٨٩٤ -  ١٧٬٨٩٤ ١٨٬٥٨٤ 
  ──── ──── ──── ──── ──── ──── ────  ────  ──── ──── ──── 

)٦٨٢( - ٦٨٢ - - - - -  إعادة تصنيف صافي التغير في القيمة العادلة   - - - 

)١١٬٨٩٦( - - - - - - -  ٢٠١٨توزيعات أرباح مدفوعة لسنة   )١١٬٨٩٦(  - )١١٬٨٩٦(  

 ١٠٠٬٠٠٠ ١٠٠٬٠٠٠ - - - - - - - - -  ١إصدار الشريحة رقم 

)٣٬٨٤٣( - - - - - - -  اإلضافية المدفوعة خالل الفترة  ١الشريحة رقم  قسيمة  )٣٬٨٤٣(  - )٣٬٨٤٣(  

)٢٢٦( - - - - - - -  إضافية ١مصروفات إصدار أوراق رأسمالية الشريحة رقم   )٢٢٦(  - )٢٢٦(  

)٢٣( - - - - -  خسائر إعادة التقييم من أدوات أسهم محتفظ بها بالقيمة  - - )٢٣(  - )٢٣(  
                        العادلة من خالل دخل شامل آخر

  ──── ──── ──── ──── ──── ────  ──── ──── ──── ──── ──── 
)٢٬١٥٥( - ٩٨٨ ٢٤٬٣٧٥ ١٨٬٠٣٧ ١٩٨٬٢٦٥  ٢٠١٩يونيو  ٣٠الرصيد كما في   ٤٨٧٬٣٣٠ ٢٠٠٬٠٠٠ ٢٨٧٬٣٣٠ ٤٠٬٨٢٠ ٧٬٠٠٠ 

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



  

  ٤١من  ٥المالية                                          صفحة  البياناتتكّون جزءاً ال يتجزأ من هذه  ٢إلى هـ ١اإليضاحات المرفقة من أ
  

   
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  (سابقاَ بنك صحار ش م ع ع)
  

 بيان التغيرات في حقوق المساهمين
  (غير مدققة) ٢٠١٨ يونيو ٣٠المنتهية في  أشهر لستة      
  (لایر عماني باآلالف)      

  

  
  رأس
  المال

  عالوة
  إصدار

  احتياطي 
  قانوني

  احتياطي
  عام

  احتياطي
  خاص

  
  

احتياطي 
  انخفاض القيمة

احتياطي 
القيمة 
  العادلة

  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 
  )١٢٬٧٨٠(  -  )١٢٬٧٨٠(  )٨٬٩٤٥(  )٢٫٠٣٥(  ١٬٣٠٣  )٣٫١٠٣(  -  -  -  -  )٤(ايضاح  ٩المالية رقم تطبيق المعيار الدولي للتقارير 

اعادة بيان الرصيد االفتتاحي بموجب المعيار الدولي للتقارير 
  ٣٨٠٬٨١٦  ١٠٠٫٠٠٠  ٢٨٠٬٨١٦  ٦٣٬٧٠٦  )٢٫٦٩١(  ١٬٣٠٣  -  ٩٨٨  ٢١٫٤٣٨  ١٧٫٦٠٧  ١٧٨٬٤٦٥    ٩المالية 

  ────  ────  ────  ────  ────  ────  ────  ────  ────  ────  ────  
                        إجمالي الدخل الشامل عن الفترة

  ١٣٬٩٨٢  -  ١٣٬٩٨٢  ١٣٬٩٨٢  -  -  -  -  -  -  -  صافي ربح عن الفترة
  )٦٧٢(  -  )٦٧٢(  -  )٦٧٢(  -  -  -  -  -  -  لفترةلدخل شامل آخر 

  ────  ────  ────  ────  ────  ────  
──── 

  
────  ─────  ─────  ─────  

  ١٣٬٣١٠  -  ١٣٬٣١٠  ١٣٬٩٨٢  )٦٧٢(  -  -  -  -  -  -   الدخل الشامل للفترةإجمالي 
  ────  ────  ────  ────  ────  ────  ────  ────  ─────  ─────  ─────  

اعادة تصنيف صافي التغير في القيمة العادلة الدوات حقوق الملكية 
  -  -  -  )٣٨٨(  ٣٨٨  -  -  -  -  -  -  عند الستبعاد

  -  -  -  )١٧٫٨٤٦(  -  -  -  -  -  -  ١٧٬٨٤٦  ٢٠١٧  إصدار أسهم مجانية
  ٢٬٣٨٤  -  ٢٬٣٨٤  -  -  -  -  -  -  ٤٣٠  ١٬٩٥٤  المال  تحويل سندات قابلة  للتحويل إلزاميا إلى رأس

  )٨٬٩٢٣(  -  )٨٬٩٢٣(  )٨٬٩٢٣( - - - - -  -  -  ٢٠١٧توزيعات األرباح المدفوعة 
  )٣٬٨٤٣(  -  )٣٬٨٤٣(  )٣٬٨٤٣( - - - - -  -  -  اإلضافية ١قسيمة الفئة 

  )٤٩(  -  )٤٩(  )٤٩( - - - - -  -  -  ١دين رأس المال اإلضافي الفئة مصاريف  إصدار
  -  -  -  )٢٬٣٩٩( - ٢٬٣٩٩ - - -  -  -  )١١٤٩م  - انخفاض قيمة االئتمان (بمخصص 

  ────  ────  ────  ────  ────  ────  ────  ────  ─────  ─────  ─────  
  ٣٨٣٬٦٩٥  ١٠٠٫٠٠٠  ٢٨٣٬٦٩٥  ٤٤٬٢٤٠  )٢٬٩٧٥(  ٣٬٧٠٢  -  ٩٨٨  ٢١٬٤٣٨  ١٨٬٠٣٧  ١٩٨٬٢٦٥  ٢٠١٨ يونيو ٣٠الرصيد كما في 

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



 
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  (سابقاَ بنك صحار ش م ع ع)
 

  التدفقات النقدية بيان
  (غير مدققة)  ٢٠١٩ يونيو ٣٠في لستة أشهر المنتهية

  

  ٤١من  ٧صفحة   المالية البياناتإلى هـ تكّون جزءاً ال يتجزأ من هذه  ١اإليضاحات المرفقة من أ

 

  
  

  يونيو ٣٠  
٢٠١٩  

  يونيو ٣٠
٢٠١٨  

      
      أنشطة التشغيل

  ١٦٬٢٧٦  ٢١٬٢٠١  ربح قبل الضريبةالصافي 
      تسويات لـ:
  ١٬١٣٤  ١٬١٩١  االستهالك 

  ٥٬٩١٩  ٥٬٧٠٩  صافي مصروفات انخفاض قيمة القروض ومخصصات خسائر االئتمان األخرى 
  ١٬١٢٧  ٣٧٦  ارباح من االستثمارات متاحة للبيع

  -   )٢(  خسائر من بيع أصول ثابتة
  )٤٢١(  )٦١٣(  إيرادات من أنشطة اإلستثمارات اإلسالمية

  )٦٬٣٧٠(  )٨٬٣١٠(  فوائد من استثمارات 
  ١٬٢٤٩  ١٬٢١٥  على سندات قابلة للتحويل إلزامياً وقروض ثانوية الفائدة المستحقة

  ————  ————  
  ١٨٬٩١٤  ٢٠٬٧٦٧  نقدية من أنشطة التشغيل قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل

  ٤٬٨٤٨  ٢٬٢٨٨  مستحق من بنوك وإيداعات بسوق النقد
  )١٠٣٬٩٤١(  )١٦٥٬٢٩٥(  القروض والسلف والتمويل  

  )٧٬٤٣٥(  )٢٢٬٣٨٩(  أوراق مالية محتفظ بها للمتاجرةاستثمار في 
  )٣٢٬٧١٤(  )٥١٠(  أصول أخرى

  ٢٤٢٬٨٢٥  )٣٩٤٬٧٥٢(  مستحقات لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد
  ٦٣٬٢٦٤  ١٢٨٬١٧٩  ودائع العمالء
  )٢(  -  شهادات إيداع

  ٦١٬٥٣١  )٢٢٬٢٤١(  التزامات أخرى
  ————  ————  

  ٢٤٧٬٢٩٠  )٤٥٣٬٩٥٣(  النقد من أنشطة التشغيل
  )٤٬١١٨(  )١٬٢٩٦(  ضريبة دخل مدفوعة

  ————  ————  
  ٢٤٣٬١٧٢  )٤٥٥٬٢٤٩(  صافي النقد من / (المستخدم في) أنشطة التشغيل بعد خصم الضريبة

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

  )٣٥٬٢٥٣(  )١٩٬٢٨٥(  شراء استثمارات (بالصافي)
  ٥٤١  ٦٠٥  متحصالت من بيع/استرداد استثمارات

  )٨٦٣(  )١٦٬٥١٨(  شراء ممتلكات ومعدات وتركيبات
  ٢١٠  ٨٥٦  إيرادات من أنشطة اإلستثمارات اإلسالمية

  ٦٬٣٧٠  ٨٬٣١٠  فوائد مستلمة من االستثمارات 
  ————  ————  

  )٢٨٬٩٩٥(  )٢٦٬٠٣٢(  صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار
  ══════  ══════  

      أنشطة التمويل
  )٨٬٩٢٣(  )١١٬٨٩٦(  أرباح مدفوعةتوزيعات 

  )١٬٢٧٥(  )١٬٢٢٣(  فوائد مدفوعة على سندات قابلة للتحويل إلزامياً وقروض ثانوية
  -   ١٠٠٬٠٠٠  مستديمة ١إصدار أوراق رأسمالية الشريحة رقم 

  )٣٬٨٤٣(  )٣٬٨٤٣(  مستديمة ١فوائد مدفوعة على أوراق رأسمالية الشريحة رقم 
  )٤٩(  )٢٢٦(  مستديمة ١رأسمالية الشريحة رقم مصروفات إصدار أوراق 

  ————  ————  
  )١٤٬٠٩٠(  ٨٢٬٨١٢  صافي النقد (المستخدم في) / من أنشطة التمويل

  ══════  ══════  
  ٢٠٠٬٠٨٧  )٣٩٨٬٤٦٩(  صافي التغير في النقد وما يماثل النقد

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

  ٢١٣٬٦٠٣  )٥٣٬٧٥٩(  الفترةالنقد وما يماثل النقد في نهاية 
  ══════  ══════  

      ممثال في:
  ٦٣٬٧٩٦  ٨٥٬٣٦٩  )١نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية (بإستثناء الوديعة الرأسمالية) (إيضاح ب

  ١٠٢٬٥٩٦  ٦٢٬٧٤٠  )٢يوماً (إيضاح ب ٩٠مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد مستحقة في غضون 
  ٢٩٣٬٩٠٠  ٢٧٤٬٠٩٠  ب)- ٤يوماً (إيضاح ب ٩٠استثمارات أوراق مالية مستحقة في غضون 

  )٢٤٦٬٦٨٩(  )٤٧٥٬٩٥٨(  )٨يوماً (إيضاح ب ٩٠مستحقات لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد مستحقة في غضون 
  ————  ————  

  )٢١٣٬٦٠٣  )٥٣٬٧٥٩ 
  ══════  ══════  



    
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٤١من  ٨صفحة     
  

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  (سابقاَ بنك صحار ش م ع ع)
 

  المالية البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠١٩ يونيو ٣٠في كما 

  
  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 اإلسالمية ٧فرعاً  ثالثينأساسية بمزاولة األنشطة التجارية واالستثمارية والصيرفة اإلسالمية من خالل شبكة من 

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

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

يقدم صحار ة اإلسالمية ("صحار اإلسالمي"). ، حصل البنك على ترخيص لتشغيل نافذة الصيرف٢٠١٣إبريل  ٣٠اعتباراً من 
اإلسالمي مجموعة متكاملة من خدمات ومنتجات الصيرفة اإلسالمية. تتضمن األنشطة الرئيسية للنافذة قبول ودائع العمالء المتوافقة 
مع الشريعة اإلسالمية وتقديم تمويل متوافق مع الشريعة اإلسالمية بناًء على المرابحة والمضاربة والمشاركة واإلجارة 

م والقيام بأنشطة االستثمار وتقديم خدمات مصرفية تجارية وأنشطة االستثمار األخرى التي يسمح بها اإلطار واالستصناع والسل
  التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية. 

  
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  إلىالنظام األساسي للبنك لتغيير اسم البنك من "بنك صحار ش.م.ع.ع"  ) من١(
مستندات من خالل إصدار مجموعة جديدة من  ٢٠١٩يناير  ١٤باسم "البنك"). تم تأكيد ذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة في 

  لشركة.ل السجل التجاري
ً  ٧٧٥ - ٢٠١٨ يونيو ٣٠،موظفاً  ٨٠٤  -  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١( ٢٠١٩ يونيو ٣٠موظفاً كما في  ٨٥٤ك يعمل بالبن   ).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  ٣١حين قرائتها يجب دمجها مع القوائم المالية للسنة الدولية ، لذا 

  
  فقرة االلتزام  ١- ٢أ

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

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

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

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

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

  
  أساس القياس   ٢- ٢أ

  أُعدت البيانات المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء التالي:
  يتم قياس األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة؛  •
  رة وبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يتم قياسها بالقيمة العادلة؛األدوات المالية المصنفة كمتاج  •
 )؛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
لغ تم عرض هذه القوائم المالية بالريال العُماني وهو العملة التنفيذية للبنك وبالدوالر األمريكي أيضاً تسهيال للقارئ. تم تحويل المبا

  .بالدوالر األمريكي المعروضة في هذه القوائم المالية
  
  استخدام التقديرات واالجتهادات  ٤- ٢أ

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

  مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد مستوى المخصصات الالزمة للقروضحكم كبير من قبل اإلدارة في تقدير 
  
  
 



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٤١من  ٩صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  بنك صحار ش م ع ع)(سابقاَ 
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠١٩ يونيو ٣٠في  كما

  (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 يونيو٣٠المنتهية في  للفترةبالنسبة 
ه المعايير المحاسبية الدولية (المجلس) ولجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية (اللجنة) التابعة للمجلس والتي تتعلق بعمليات

  . ٢٠١٩يناير  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 
ثابت على النحو ) بالنسبة لعقود اإليجار التي لن يتم تجديدها ، اختار البنك االعتراف بمصروف اإليجار على أساس القسط ال٤

  . يتم تقديم هذه المصروفات ضمن نفقات التشغيل األخرى في بيان الدخل الشامل١٦المسموح به في المعيار الدولي للتقارير المالية 
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  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٤١من  ١٠صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  بنك صحار ش م ع ع)(سابقاَ 
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠١٩ يونيو ٣٠في  كما

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  
  
  النقدية واألرصدة لدى البنك المركزي  ١ب

  يونيو ٣٠  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٨  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  

     

 ٢٤٬٢٠٠ ٢٤٫٣٧٤ ٢٤٬٠٤٩  النقدية 
 ٥٠٣ ٥٠٥ ٥٠١  وديعة رأس المال لدى البنك المركزي العُماني

 ٣٩٬٥٩٣ ٤٧٫٥٧٧ ٦١٬٣٢٠  األرصدة لدى البنك المركزي العماني
  ٦٤٬٢٩٦ ٧٢٫٤٥٦ ٨٥٬٨٧٠ 

 موافقة البنك المركزي العُماني.يمكن سحب وديعة رأس المال لدى البنك المركزي العُماني بدون ال  )١(
 

كإحتياطي قانوني يبلغ ، إن متوسط رصيد الحد األدنى الذي ينبغي اإلحتفاظ به لدى البنك المركزي العماني الفترةخالل  )٢(
مليون لایر  ٦٤٫٢٩ :٢٠١٨ يونيو ٣٠، مليون لایر عماني  ٧٢٫٤٢: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليون لایر عماني ( ٦٩٫٨٩
   ).عماني

  
  مستحقات من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد  ٢ب

  يونيو ٣٠  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٨  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  

        بالعملة المحلية: 
 ٤٠٬٠٠٧ ٥٫٠٠٠  -   إيداعات بسوق النقد

   -  ٤٠٬٠٠٧ ٥٫٠٠٠ 

     بالعملة األجنبية:

 ٢٣٬٢٢٩ ٩٤٫٣٦٧  ٤٤٬٣١٨  إيداعات بسوق النقد

 ٩٬٢٦٧ ٨٫٦٦٦  ٦٬٣٥٥  قروض لبنوك
 ٥٠٬١١٩ ١٣٫٨١٢  ١٨٬٤٣٢  أرصدة عند الطلب 

  ٨٢٬٦١٥ ١١٦٫٨٤٥  ٦٩٬١٠٥ 

  ١٢٢٬٦٢٢ ١٢١٫٨٤٥  ٦٩٬١٠٥ 

      

)٤٤٢(  )٤٠٧(  خسائر إئتمان متوقعةمخصص   )٣٩٩(  

  ١٢٢٬٢٢٣ ١٢١٫٤٠٣  ٦٨٬٦٩٨ 
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  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٤١من  ١١صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  بنك صحار ش م ع ع)(سابقاَ 
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠١٩ يونيو ٣٠في  كما

  (لایر عماني باآلاللف)
  

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

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

   ٢٠١٩ يونيو ٣٠  
  (غير مدققة)

ديسمبر  ٣١
٢٠١٨  

 يونيو ٣٠
٢٠١٨   

  (غيرمدققة)  (مدققة)               
              
  المجموع  المجموع  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(  
)٢٠(  )٦صافي (المفرج) / المحمل للفترة (ج  )١٥(  - )٣٥(  ٤٥ ٨٨ 

 ٣٩٩ ٤٤٢  ٤٠٧  -    ١٩٥  ٢١٢  يونيو ٣٠كما في 

  
  
  
  بالصافي  -القروض والسلف والتمويل   ٣ب

  يونيو ٣٠  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٨  ٢٠١٨  ٢٠١٩  

  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  

     
 ١٬٥٤٩٬٨٠٢ ١٬٥٧٨٬٢٢٣ ١٬٦٨٠٬٣٥١  الشركات

 ٧١٤٬٤٦٢ ٧٦٢٫٤٣٧ ٨٢٩٬٧٧٨  التجزئة 

 ٢٬٢٦٤٬٢٦٤ ٢٫٣٤٠٫٦٦٠ ٢٬٥١٠٬١٢٩  إجمالي القروض والسلف والتمويل

     

)٨٥٬٩٨٥(  مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة  )٧٩٫٣٤٩(  )٥٨٬٤٥٧(  

)١٢٬٠٦٦(  الفوائد التعاقدية غير المدرجة   )٩٫٣٨١(  )٧٬٦٤٥(  

  )٩٨٬٠٥١(  )٨٨٫٧٣٠(  )٦٦٬١٠٢(   

 ٢٬١٩٨٬١٦٢ ٢٫٢٥١٫٩٣٠ ٢٬٤١٢٬٠٧٨  صافي القروض والسلف والتمويل

  
  

،  مليون لایر ُعماني١٨٣٫٢١: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١لایر عماني ( مليون  ١٩٨٫٠٦٣مبلغ  والتمويل يتضمن إجمالي القروض والسلف
 لایر عماني) من خالل أنشطة التمويل لصحار اإلسالمي وفق طريقة التمويل اإلسالمي. مليون ١٦٥٬٨٠: ٢٠١٨ يونيو ٣٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٤١من  ١٢صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  بنك صحار ش م ع ع)(سابقاَ 
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠١٩ يونيو ٣٠في  كما

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  
 
  (تابع)بالصافي  -القروض والسلف والتمويل   ٣ب

  ما يلي:تتكون القروض والسلف والتمويل 
  

  يونيو ٣٠  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٨  ٢٠١٨  ٢٠١٩  

        
  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  

        
 ١٬٩٦١٬٢٢٤  ٢٫٠٥١٫١٠٥  ٢٬٢٢٨٬٩٤١  قروض

 ١٣٦٬٤١٤  ١٢٧٫٩٢٠  ١٢٢٬٦٠٨  سحب على المكشوف 

 ١١٢٬٩٣٢  ١٠٧٫٧٢٧  ١٠٦٬٦٥٠  قروض مقابل إيصاالت أمانة
 ٥٣٬٦٩٤  ٥٣٫٩٠٨  ٥١٬٩٣٠  كمبياالت مخصومة

  ٢٬٢٦٤٬٢٦٤  ٢٫٣٤٠٫٦٦٠  ٢٬٥١٠٬١٢٩  إجمالي القروض والسلف والتمويل

        

  )٥٨٬٤٥٧(  )٧٩٫٣٤٩(  )٨٥٬٩٨٥(  مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة
  )٧٬٦٤٥(  )٩٫٣٨١(  )١٢٬٠٦٦(  الفوائد التعاقدية غير المدرجة

  )٦٦٬١٠٢(  ٨٨٫٧٣٠  )٩٨٬٠٥١(  

   ٢٬١٩٨٬١٦٢  ٢٫٢٥١٫٩٣٠  ٢٬٤١٢٬٠٧٨  صافي القروض والسلف والتمويل 

 
 
 
  
 
 

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

  (غير مدققة) ٢٠١٩ يونيو ٣٠                                           
  

  المجموع    ٣المرحلة   ٢المرحلة   ١المرحلة   إجمالي القيمة الدفترية 
          
          

 ٢٬٣٤٠٬٦٦٠ ٧٦٬٩٨٣ ٤٣٧٬٩٢٦ ١٬٨٢٥٬٧٥١  يناير  ١كما في 
 ٦٨١٬٦٠٧ ١٠٬٤٠١ ١١٥٬٦٦٨ ٥٥٥٬٥٣٨  أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

)٣٩٧٬٤٠٤(  تم سدادها أصول ملغاة أو  )١٠٢٬٥٨٤(  )١٢٬١٥٠(  )٥١٢٬١٣٨(  
)١٠١٬١٥٤(  ١تحويالت إلى المرحلة   )١٠٠٬٧٧٠(  )٣٨٤(   - 
)١٢٤٬٠٦٣(  ٢تحويالت إلى المرحلة   ١٬٥٥٥( ١٢٥٬٦١٨(   - 
)٦١٧(  ٣تحويالت إلى المرحلة   )٤٬٠٠١(  ٤٬٦١٨  - 

 ٢٬٥١٠٬١٢٩ ٧٧٬٩١٣ ٤٧١٬٨٥٧ ١٬٩٦٠٬٣٥٩  ٢٠١٩ يونيو ٣٠ في
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٤١من  ١٣صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  بنك صحار ش م ع ع)(سابقاَ 
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠١٩ يونيو ٣٠في  كما

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  
  بالصافي (تابع) -القروض والسلف والتمويل   ٣ب
  
  
  
  

  (غير مدققة) ٢٠١٩ يونيو ٣٠                                     
ديسمبر  ٣١           خسائر اإلئتمان المتوقعة

٢٠١٨  
 يونيو ٣٠

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

  ٤٢٬٩٤٦  ٤٢٬٩٤٦  ٧٩٬٣٤٩  ٣٣٬٠٢٥  ٣٣٬٦٢٩  ١٢٬٦٩٥  يناير  ١كما في 
  ٨٬٣١١  ١٨٬٩٤٨  -   -   -   -    ٩أثر تبني معيار التقرير المالي الدولي 

  -  -  ٢٠٬٠٩٢  ٢٬٤٢٠  ١٦٬٠٥٢  ١٬٦٢٠  خسائر اإلئتمان المتوقعة مخصص
  -  -  )١٣٬٤٥٦(  )٣٬١٧١(  )٣٬٥٦٢(  )٦٬٧٢٣(  التي تم خسائر اإلئتمان  مخصص
              تحصيلها

)٣٬٩٩٠( ٤٬٢٣٤  ١تحويالت إلى المرحلة   )٢٤٤(   - -  -  
)١٬١٧٣(  ٢تحويالت إلى المرحلة   ٧٣٧( ١٬٩١٠(   - -  -  
)٥٧(   ٣تحويالت إلى المرحلة   )٩٧٩(  ١٬٠٣٦  - -  -  

  ٧٬٢٠٠  ١٧٬٤٥٥ -  -  -  -   )٦(ج للفترةصافي المحمل 
  ٥٨٬٤٥٧  ٧٩٬٣٤٩ ٨٥٬٩٨٥ ٣٢٬٣٢٩ ٤٣٬٠٦٠ ١٠٬٥٩٦  ٢٠١٩ يونيو ٣٠في 

  
  
  
  

  الحركة في مخصص انخفاض قيمة القروض والسلف والتمويل كالتالي:
  

  يونيو ٣٠  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  مخصص خسائر القروض
  ٢٠١٨  ٢٠١٨  ٢٠١٩  

        
  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  
        

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

 ١٬٦٢٢  ٣٫٧٩٢ ٤٬٤٥٤  الفترةغير مدرجة خالل 
)١٬٧٦٩(  المعكوس نظراً لالسترداد   )٥١٤(  )٩٤٨(  

 ٧٬٦٤٥  ٩٫٣٨١ ١٢٬٠٦٦  الفترةالرصيد في نهاية        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٤١من  ١٤صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  بنك صحار ش م ع ع)(سابقاَ 
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠١٩ يونيو ٣٠في  كما

  (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

تي تم تجنيب القروض والسلف والتمويل التي لم يتم ادراج استحقاق عن فوائدها أو ال ٢٠١٩ يونيو ٣٠تنخفض قيمتها. كما في 
 -  ٢٠١٨ يونيو ٣٠،لایر ُعمانيمليون  ٧٦٫٩٨٦–  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١لایر ُعماني (مليون  ٧٧٫٩١٣ فوائدها بلغت قيمتها

  ).مليون لایر ُعماني ٧٨٫٧٧٩
  

 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

١٬٣٥٦( ٥٬٧٠٩ ٧٬٠٦٥(  

مخصصات حسب البنك المركزي / المعيارالتقرير 
   ٩الدولي 

١٠٬٨٦٨ ١٠٣٬٦٧٤ ٩٢٬٨٠٦ 

)٠٫٠٤( ٣٫١٠ ٣٫١٤  نسبة اجمالي القروض المتعثرة *  
 ٠٫٤٣ ١٫٣٩ ٠٫٩٦ نسبة صافي القروض المتعثرة *

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٤١من  ١٥صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  بنك صحار ش م ع ع)(سابقاَ 
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠١٩ يونيو ٣٠في  كما

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  
  
  
  
  بالصافي (تابع) -القروض والسلف والتمويل   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 

للتقارير الدولي 
٩المالية  

صافي القيمة 
 الدفترية

 بين الفرق
المخصصات حسب 

البنك المركزي 
والمعيار للتقارير 

  ٩المالية 

المخصصات حسب 
المعيار للتقارير 

٩المالية  

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  ١٬٩٥٩٬٢٤٤   ٢٣٬٧٢١   ١٠٬٥٨٦    ١٣٬١٣٥   ١٬٩٤٨٬٦٥٨      -      - 
  الثانيةالمرحله   ٢٣٢٬٥٠٦   ٢٬٧٨٧   ١٨٬٢٩٤   )١٥٬٥٠٧(   ٢١٤٬٢١٢      -      - 
  المرحلة الثالثة  ٣٢٨   ٤   ٩٨   )٩٤(   ٢٣٠      -      - 
 -      -     ٢٦٬٥١٢  ٢٤٬٩٧٨  )٢٬٤٦٦(  ٢٬١٦٣٬١٠٠   المجموع الجزئي    ٢٬١٩٢٬٠٧٨  
  خاص تنويه  ىالمرحله االول  ١٦     -     -      -   ١٦      -      - 
  المرحله الثانية  ٢٣٩٬١١٦   ١٠٬٥٨٤   ٢٤٬٧٢٨   )١٤٬١٤٤(   ٢١٤٬٣٨٨      -     - 
 -   المرحلة الثالثة ٥٨ ١ ١٤  )١٣( ٤٤  - 
  المجموع الجزئي   ٢٣٩٬١٩٠ ١٠٬٥٨٥ ٢٤٬٧٤٢  )١٤٬١٥٧( ٢١٤٬٤٤٨  -   -
  المعيارية دون  ىالمرحله االول ٥٣ - -  - ٥٣  - -
  المرحله الثانية ٨٦ - ٢٦  )٢٦( ٦٠  - -
  المرحلة الثالثة ٣٬٤٦٣ ٩٠٩ ١٬٤٢٧  )٥١٨( ٢٬٠٣٦   ٦٢   ٦٢ 
  المجموع الجزئي    ٣٬٦٠٢   ٩٠٩   ١٬٤٥٣   )٥٤٤(   ٢٬١٤٩    ٦٢   ٦٢ 
 في مشكوك  ىالمرحله االول ٢٩٠ - ٣  )٣( ٢٨٧  - -

  المرحله الثانية ٥٩ - ٢  )٢( ٥٧  - -  تحصيلها
 ١٠٬٤٥٦    ٢١٢   ٢١٢   المرحلة الثالثة  ١٣٬٨٠٣   ٤٬٨٦١   ٣٬٣٤٧   ١٬٥١٤  
  المجموع الجزئي    ١٤٬١٥٢   ٤٬٨٦١   ٣٬٣٥٢   ١٬٥٠٩   ١٠٬٨٠٠    ٢١٢   ٢١٢ 
  خسارة  ىالمرحله االول ٧٥٦ - ٧  )٧( ٧٤٩  - -
  المرحله الثانية ٩٠ - ١٠  )١٠( ٨٠  - -
  المرحلة الثالثة  ٦٠٬٢٦١   ٣٧٬٨٤٢  ٣٩٬٥٠٩   )١٬٦٦٧(   ٢٠٬٧٥٢    ١١٬٧٩٢   ١١٬٧٩٢ 

  المجموع الجزئي   ٦١٬١٠٧  ٣٧٬٨٤٢ ٣٩٬٥٢٦  ١٬٦٨٤  ٢١٬٥٨١    ١١٬٧٩٢  ١١٬٧٩٢
القروض والسلف   المرحله االولى ١٬٩٦٠٬٣٥٩ ٢٣٬٧٢١ ١٠٬٥٩٦ ١٣٬١٢٥ ١٬٩٤٩٬٧٦٣ - -

)٢٩٬٦٨٩( ٤٢٨٬٧٩٧ - -  والتمويل   المرحله الثانية ٤٧١٬٨٥٧ ١٣٬٣٧١ ٤٣٬٠٦٠ 
٧٧٨( ٣٣٬٥١٨ ١٢٬٠٦٦ ١٢٬٠٦٦(   المرحلة الثالثة ٧٧٬٩١٣ ٤٣٬٦١٧ ٤٤٬٣٩٥ 
١٧٬٣٤٢( ٢٬٤١٢٬٠٧٨ ١٢٬٠٦٦ ١٢٬٠٦٦(   المجموع الجزئي   ٢٬٥١٠٬١٢٩ ٨٠٬٧٠٩ ٩٨٬٠٥١ 

- - ٢٬١٤٤( ٨٦٠٬١٥٥( اخرى ليست ضمن   ىالمرحله االول ٨٦٢٬٣٣٠ ٣١ ٢٬١٧٥ 
 البنك المركزي و

BM 977   
- - ٣٬٤٢٧( ١٨٩٬٣٢٧(   المرحله الثانية ١٩٢٬٧٥٤ - ٣٬٤٢٧ 
- -  ٢١(   ١٬٠٧٢(   الثالثةالمرحلة  ١٬٠٩٣  -  ٢١  

- - ٥٬٥٩٢(  ١٬٠٥٠٬٥٥٤(     المجموع ١٬٠٥٦٬١٧٧  ٣١   ٥٬٦٢٣  

    المجموع  ىالمرحله االول ٢٬٨٢٢٬٦٨٩  ٢٣٬٧٥٢   ١٢٬٧٧١   ١٠٬٩٨١  ٢٬٨٠٩٬٩١٨ - -
- -   ٦١٨٬١٢٤   )٣٣٬١١٦(   المرحله الثانية ٦٦٤٬٦١١  ١٣٬٣٧١   ٤٦٬٤٨٧  

٧٩٩(  ٣٤٬٥٩٠ ١٢٬٠٦٦ ١٢٬٠٦٦(   المرحلة الثالثة ٧٩٬٠٠٦  ٤٣٬٦١٧   ٤٤٬٤١٦  
٢٢٬٩٣٤( ٣٬٤٦٢٬٦٣٢ ١٢٬٠٦٦ ١٢٬٠٦٦(   المجموع ٣٬٥٦٦٬٣٠٦ ٨٠٬٧٤٠ ١٠٣٬٦٧٤ 



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٤١من  ١٦صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  بنك صحار ش م ع ع)(سابقاَ 
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠١٩ يونيو ٣٠في  كما

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  
  بالصافي (تابع) -القروض والسلف والتمويل   ٣ب
  

حسب البنك   
  المركزي

المعيار حسب 
 ٩التقرير الدولي 

      
      

 ٨٠٬٧٠٩ ٨٥٬٩٨٥   القروض والسلف والتمويل
 ٣١ ٤٠٧  لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقدمستحق 

 -  ١٬٦٠١  أوراق مالية إستثمارية
 -  ٣٬٦١٥ والضمانات الماليةالقروض  إلتزامات

  ─────── ─────── 
  ٨٠٬٧٤٠ ٩١٬٦٠٨ 

 ١٢٬٠٦٦ ١٢٬٠٦٦  الفوائد التعاقدية غير المدرجة
  ─────── ─────── 

 ٩٢٬٨٠٦ ١٠٣٬٦٧٤  المجموع
  ═══════ ═══════ 

  
  

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

  
  
  
  
  

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

مخصص البنك 
المركزي 

  العماني

مخصص معيار 
التقرير المالي 

  ٩الدولي 

صافي القيمة 
  الدفترية

الفرق بين البنك 
المركزي 
ومعيار العماني 

التقرير المالي 
  ٩الدولي 

إحتياطي الفائدة 
وفق معيار 

التقرير المالي 
   ٩الدولي 

إحتياطي 
الفائدة وفق 

البنك 
  المركزي

القيمة  مجموع
 الدفترية

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 - - - - - - -

)٦٬٣٦٥( ٧٠٬٦٥٩ - - منتجة   المرحله الثانية ٨٤٬٨٩١ ٧٬٨٦٧ ١٤٬٢٣٢ 
  المرحلة الثالثة - - - - - - -
- - ٦٬٣٦٥( ٧٠٬٦٥٩(  الجزئي المجموع   ٨٤٬٨٩١ ٧٬٨٦٧ ١٤٬٢٣٢ 
مصنفة علئ انها   االولئالمرحله  - - - - - - -

  المرحله الثانية - - - - - - - متعثرة
  المرحلة الثالثة - - - - - - -
 المجموع  المرحله االولئ - - - - - - -

- - ٦٬٣٦٥( ٧٠٬٦٥٩(    المرحله الثانية ٨٤٬٨٩١ ٧٬٨٦٧ ١٤٬٢٣٢ 
   المرحلة الثالثة  -  -  -  -  - - -
- - ٦٬٣٦٥( ٧٠٬٦٥٩(    المجموع  ٨٤٬٨٩١ ٧٬٨٦٧ ١٤٬٢٣٢ 



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٤١من  ١٧صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  بنك صحار ش م ع ع)(سابقاَ 
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠١٩ يونيو ٣٠في  كما

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  
   أوراق مالية إستثماربة  ٤ب
  
  
  يونيو ٣٠  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  

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

 ١١٦٬٩٨٤  ٩٨٫٥٩٢ ١٢٠٬٦٠٩  محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 ٣١٤٬٨٣٤  ٢٩٣٫٠٢٦ ٢٩١٬٨٥٣  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرمحتفظ بها بالقيمة 

 ١١٧٬٠٩٨  ١٤١٫١٥١ ١٥٩٬٤٥٨  محتفظ بها بالتكلفة المطفأة 
  ٥٤٨٬٩١٦  ٥٣٢٫٧٦٩ ٥٧١٬٩٢٠  
  

  يونيو ٣٠  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٨  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
        

  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  
        

 ١٠٤٬٣١٩  ٨٦٫٢٧٠ ١٠٨٬٩٤٠  سلطنة ُعمان –سندات تنمية حكومية 
 ٥٬٢٨٧  ٨٫٠٩٩ ٨٬١٠٣  مضمونة -شهادات ائتمان صكوك 

 ٢٬٥٠٠  ٢٫٥٠٠ ٢٬٥٠٠  أوراق مالية غير مدرجة 
 ٧٬٨٧٨  ١٫٧٢٣ ١٬٠٦٦  أخرى

  ١١٦٬٩٨٤  ٩٨٫٥٩٢ ١٢٠٬٦٠٩ 

  
  

مليون لایر عماني في صندوق التنمية العُماني ش.م.ع.م  ٢٬٥ على استثمار بمبلغ المدرجةالمالية غير  األوراقتشتمل   • 
   ٪).١٦٫٩: ٢٠١٨ يونيو ٣٠% ،١٢٬٦٦: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١٪ في الصندوق (١٢٫٦٦يمتلك البنك حاليًا حصة ") ("الصندوق

    



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٤١من  ١٨صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  بنك صحار ش م ع ع)(سابقاَ 
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠١٩ يونيو ٣٠في  كما

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  
  
  
 (تابع) أوراق مالية إستثماربة  ٤ب
 
 محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر ب-٤ب
 
  
 
 

  
/  الدفتريةالقيمة 
  التكلفة  العادلة

  / القيمة الدفترية
  التكلفة  العادلة

  / القيمة الدفترية
  التكلفة  العادلة

  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  ديسمبر ٣١  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٨  ٢٠١٨  ٢٠١٨  ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠١٩  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (مدققة)  (مدققة) (غير مدققة) (غير مدققة)  
            

 ٣٤ -  ٣٤  -  ٣٤ -   أوراق مالية غير مدرجة 
 ٢٣٬٨٩٩ ٢٠٬٩٣٤ ٢١٫٠٢٢  ١٨٫٩٠٩ ١٩٬٩١٨ ١٧٬٧٦٣  أوراق مالية مدرجة

  ─────── ─────── ───────  ─────── ─────── ─────── 
  ٢٣٬٩٣٣ ٢٠٬٩٣٤ ٢١٬٠٥٦ ١٨٬٩٠٩ ١٩٬٩٥٢ ١٧٬٧٦٣ 
  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  

 ٢٩٤٬٣٧٦ ٢٩٣٬٩٠٠ ٢٧٣٫٣٥٠  ٢٧٤٫١١٧ ٢٧٤٬٨١٨ ٢٧٤٬١١٣  الخزانةأذون 
)٢٣(  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة   - - -  -  - 

  ───────  ───────  ───────  ───────  ─────── ─────── 
  ٢٩٤٬٣٧٦ ٢٩٣٬٩٠٠ ٢٧٣٬٣٥٠ ٢٧٤٬١١٧ ٢٧٤٬٨١٨ ٢٧٤٬٠٩٠ 
  ─────── ─────── ───────  ─────── ─────── ─────── 
  ٣١٨٬٣٠٩ ٣١٤٬٨٣٤ ٢٩٤٫٤٠٦  ٢٩٣٫٠٢٦ ٢٩٤٬٧٧٠ ٢٩١٬٨٥٣ 

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

  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٤١من  ١٩صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  بنك صحار ش م ع ع)(سابقاَ 
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠١٩ يونيو ٣٠في  كما

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  
  
  
  

  (تابع) أوراق مالية إستثماربة ٤ب
  
  استثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة   ج-٤ب
  
  

  يونيو ٣٠  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٨  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
        

  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  
        

 ١١٤٬٤٨٠  ١٤٢٫١٤٧ ١٦١٬٠٣٦  مدرجة 
 ٣٬٠٢٥  -  -   غير مدرجة 

  ١١٧٬٥٠٥  ١٤٢٫١٤٧ ١٦١٬٠٣٦ 
)١٬٥٧٨(  مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة  )٤٠٧(  )٩٩٦(  

    ١١٧٬٠٩٨  ١٤١٫١٥١ ١٥٩٬٤٥٨ 
  
  

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 
 ١٨٬٨٨٩ - ٨٬١٨٢ ١٠٬٧٠٧  أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

 - - - -  أصول ملغاة أو تم سدادها (بإستثناء المشطوب)
 ١٦١٬٠٣٦ - ٣٢٬٢٢٩ ١٢٨٬٨٠٧  ٢٠١٩ يونيو ٣٠في 

  
  

  يونيو ٣٠  ديسمبر ٣١  المجموع    ٣المرحلة   ٢المرحلة   ١المرحلة   
          ٢٠١٨  ٢٠١٨  
  (غير مدققة)  (مدققة)          

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

  ٧٥  ٦٦٤ ٥٨٢ -  ٤٢٠ ١٦٢  )٦صافي المحمل للفترة (ج
  ٤٠٧  ٩٩٦ ١٬٥٧٨ - ١٬٠٩٧ ٤٨١  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٤١من  ٢٠صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  بنك صحار ش م ع ع)(سابقاَ 
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠١٩ يونيو ٣٠في  كما

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  
  أصول أخرى      ٥ب
  

  يونيو ٣٠  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٨  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
        

  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  
        

 ٣٧٬٧٩٢  ٣٠٫٢٥٢ ١٦٬١٧٨  أوراق قبول
 ٣٬٦٣٧  ٢٫٢٠٦ ٤٬٩٧٤  مدفوعات مقدماً 

 ١٬٩٥٥  ١٫٤٧٨ -   مديونيات 
 ٣٬٧٤٩  ١٫٨٨٣ ٣٬٨٥٧  )٢٤القيمة العادلة الموجبة للمشتقات (إيضاح ب  

 ٨٬٩٦٣  ٩٫٤٥٠ ١٠٬٩٢٧  أخرى
 -   -  ٩٬٠٧٩  حق استخدام االصل

 ٥٦٬٠٩٦  ٤٥٫٢٦٩ ٤٥٬٠١٥  

  
  
  
  لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقدمستحق       ٦ب
  

  يونيو ٣٠  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠ 
  ٢٠١٨  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
       

  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  

        بالعملة المحلية:

 -   ١٠٫٠٠١ -   اقتراضات من سوق النقد  
 ٦٨٬٣٢٢  ٤٫٩٣٤ ٤٬٠٣٧  أرصدة عند الطلب

 ٦٨٬٣٢٢  ١٤٫٩٣٥ ٤٬٠٣٧ 
     بالعملة األجنبية:

 ٣٩٧٬٦٨٢  ٣٩٧٫٨٢٤ ٤٧١٬٨٦٠  اقتراضات من سوق النقد
 ١٣٤  ١١٨ ٦١  أرصدة عند الطلب
 ٣٠٨٬٤٩٢  ٣٠٩٫١٨٤ ٢١٢٬٧٧٩  قروض مشتركة 

 ٧٠٦٬٣٠٨  ٧٠٧٫١٢٦ ٦٨٤٬٧٠٠ 

 ٧٧٤٬٦٣٠ ٧٢٢٫٠٦١ ٦٨٨٬٧٣٧ 

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٤١من  ٢١صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  بنك صحار ش م ع ع)(سابقاَ 
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠١٩ يونيو ٣٠في  كما

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  
  
 
  ودائع العمالء  ٧ب
  

  يونيو ٣٠  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٨  ٢٠١٨  ٢٠١٩  

        
  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  

 ١٬٠١٣٬٥٧٣ ١٬٠١٤٬٧٧٦ ٩٩٥٬٩٥٨  ودائع ألجل
 ٣٩٢٬٢٦٧ ٥٠٨٬٦١٠ ٦٤٧٬٨٨٧  ودائع تحت الطلب

 ٢٨٢٬٦٩٦ ٢٧٦٬٥٢٤ ٢٨٦٬٠٧٧  ودائع توفير
 ١٧٬٥٧٣ ١٨٬٤٤٣ ١٦٬٦١٣  ودائع هامش

 ١٬٧٠٦٬١٠٩ ١٬٨١٨٬٣٥٣ ١٬٩٤٦٬٥٣٥ 

 
 
 

  ٢٠١٨ يونيو ٣٠  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩ يونيو ٣٠  
  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  

  
 الصيرفة
  التقليدية

 الصيرفة
  المجموع  اإلسالمية

 الصيرفة
  التقليدية

الصيرفة 
  المجموع  اإلسالمية

 الصيرفة
  التقليدية

 الصيرفة
  المجموع  اإلسالمية

              
  ١٬٠١٣٬٥٧٣  ١١١٬٩٦٧  ٩٠١٬٦٠٦  ١٬٠١٤٬٧٧٦  ١٢٠٬٩٢٠  ٨٩٣٬٨٥٦  ٩٩٥٬٩٥٨  ١٠٦٬١٥٥  ٨٨٩٬٨٠٣  ودائع ألجل

  ٣٩٢٬٢٦٧  ٨٬١٣٠  ٣٨٤٬١٣٧  ٥٠٨٬٦١٠  ١١٬٢٥٧  ٤٩٧٬٣٥٣  ٦٤٧٬٨٨٧  ٦١٬٣٩٣  ٥٨٦٬٤٩٤  ودائع تحت الطلب
  ٢٨٢٬٦٩٦  ٤٠٬٥٧٥  ٢٤٢٬١٢١  ٢٧٦٬٥٢٤  ٤٠٬٧٣٧  ٢٣٥٬٧٨٧  ٢٨٦٬٠٧٧  ٣٥٬٩٥٥  ٢٥٠٬١٢٢  ودائع توفير
  ١٧٬٥٧٣  ٨٬٤١٥  ٩٬١٥٨  ١٨٬٤٤٣  ٧٬٩١١  ١٠٬٥٣٢  ١٦٬٦١٣  ٧٬١١١  ٩٬٥٠٢  ودائع هامش

  ──────  ──────  ──────  ──────  ──────  ──────  ──────  ──────  ──────  
  ١٬٧٠٦٬١٠٩  ١٦٩٬٠٨٧  ١٬٥٣٧٬٠٢٢  ١٬٨١٨٬٣٥٣  ١٨٠٬٨٢٥  ١٬٦٣٧٬٥٢٨  ١٬٩٤٦٬٥٣٥  ٢١٠٬٦١٤  ١٬٧٣٥٬٩٢١  المجموع

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

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٤١من  ٢٢صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  بنك صحار ش م ع ع)(سابقاَ 
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠١٩ يونيو ٣٠في  كما

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  التزامات أخرى  ٨ب
  يونيو ٣٠  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٨  ٢٠١٨  ٢٠١٩  

        
  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  
     

 ٣٧٬٧٩٢ ٣٠٫٢٥٢ ١٦٬١٧٨  أوراق قبول
 ٢٬٢٠٩ ٣٫٦٩١ ٣٬٦٠٥  مستحقات الموظفين 

 ٢٬٣٢٨ ٤٫٩٨٨ ٦٬٢٧٨  ضريبة الدخل مستحقة الدفع 
 ٥٬٣٧١ ٣٫٧٠٢ ٥٥٥  )١٤القيمة العادلة السالبة للمشتقات (إيضاح ب 

 ٣٧٢ ٤٨٣ ٥١٥  إلتزامات ضريبية مؤجلة 
 ٤٠٬٣٠٧ ٣٦٫٩٣٦ ٢٣٬٠٨٧  مستحقات أخرى ومخصصات 

      مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة على إلتزامات
 ٢٬٧٢٢ ٤٫٦١٢ ٣٬٦١٥  القروض والضمانات المالية 

 -  -  ٩٬١٥٨  التزامات عقود اإليجار

 ٩١٬١٠١ ٨٤٫٦٦٤ ٦٢٬٩٩١  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 
)٢٢( ٣٢٬٦١٥ ٢٣٣٬٧٤٧  مخاطر جديدة  ٢٦٦٬٣٤٠ 

)١٨٢٬١٩١(  مخاطر ملغاة أو إستحقت/متوقفة (بإستثناء المشطوب)  )٢٤٬٨٧٢(  )٥٥٤(  )٢٠٧٬٦١٧(  
)١٬٤٠٧( ١٬٤٢٥  ١تحويالت إلى المرحلة   )١٨(   - 
)١٦٬١٥٥(  ٢تحويالت إلى المرحلة   ١٦٬١٥٥  -  - 

)٤٤(  ٣تحويالت إلى المرحلة   )٢٥(  ٦٩  - 
 ٨٢٤٬٩٨١ ١٬١١٧ ١٢٧٬٣٠٧ ٦٩٦٬٥٥٧  ٢٠١٩ يونيو ٣٠في 

  
  
  
  

  يونيو ٣٠  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 

 -  - ١٬٠٢١ ٥ ٥٧٦ ٤٤٠  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
)١٬٥٧٣(  مخصص خسائر االئتمان المتوقع تحصيلها  )٤٤٥(  - )٢٬٠١٨(  -  - 

)١٨( ١٨  ١تحويالت إلى المرحلة   - - -  - 
)٤٠(  ٢تحويالت إلى المرحلة   ٤٠  -  - -  - 

)٥( -   )٦صافي المحمل للفترة (ج  ١٬٣٣٧(  ٢٬١١٩ -  ٥(  
 ٢٬٧٢٢  ٤٬٦١٢ ٣٬٦١٥ ٢٠ ٢٬٠٩٦ ١٬٤٩٩  ٢٠١٩ يونيو ٣٠في 

  
  
 
 
 
  
  
  
  



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٤١من  ٢٣صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  بنك صحار ش م ع ع)(سابقاَ 
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠١٩ يونيو ٣٠في  كما

  (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 - ٢٠١٨ يونيو ٣٠، سهم  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
 ٣٠، 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  ١٬٩٨٢٬٦٤٦٬٣٩١ : - ٢٠١٨ يونيو
  مليون لایر ُعماني)  ١٩٨٫٢٦٥: ٢٠١٨يونيو  ٣٠مليون لایر ُعماني،  ١٩٨٬٢٦٥: ٢٠١٨

  
  
  

% أو أكثر من رأسمال البنك سواًء بصفة شخصية أو مع ١٠كان المساهمون الذين يملكون نسبة  ٢٠١٩ يونيو ٣٠كما في 
  كالتالي: العالقةاألطراف ذات 

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  

 
  

  ١األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم  ١٠ب 
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   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  )  ُعماني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٤١من  ٢٤صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  بنك صحار ش م ع ع)(سابقاَ 
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠١٩ يونيو ٣٠في  كما

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  االلتزامات العرضية واالرتباطات  ١١ب 
  

  االلتزامات العرضيةأ -١١ب 
تؤدي خطابات االعتماد المستندي والضمانات القائمة إلى ارتباط البنك بالدفع بالنيابة عن عمالء في حالة عجز العميل عن األداء 

  بموجب بنود العقد.  
  
  
  

  يونيو ٣٠  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠      
  ٢٠١٨  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
        
  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  

     
 ٤٠٧٬٤٦٨ ٣٧٩٫٠٣٧ ٣٣٩٬٤٦٦  ضمانات  
 ١٢٥٬٦٩٨ ١٠٦٫١٠٥ ٧٥٬٧٥٨  اعتمادات مستندية  

  ٥٣٣٬١٦٦ ٤٨٥٫١٤٢ ٤١٥٬٢٢٤ 

        
  
  
  
  
  

  االرتباطات  ب-١١ب 
  

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

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

  
  يونيو ٣٠  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  

  ٢٠١٨  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
        

  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  
     

 ١٬٦٦٣ ١٫٦٥٨ ١٬٥٢٤  ارتباطات رأسمالية
 ٣١٠٬٩٦٩ ٤٣٧٫٦٨٦ ٣٨٨٬٠٦٥  ارتباطات متعلقة باالئتمان

  ٣١٢٬٦٣٢ ٤٣٩٫٣٤٤ ٣٨٩٬٥٨٩ 

  
  
    

 
 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٤١من  ٢٥صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  بنك صحار ش م ع ع)(سابقاَ 
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠١٩ يونيو ٣٠في  كما

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  
  
  

  المعامالت مع األطراف ذات عالقة  ١٢ب 
ضمن سياق أعماله االعتيادية يقوم البنك بإجراء معامالت مع بعض أعضاء مجلس إدارته ومساهميه وإدارته العليا ومجلس الرقابة 

عامالت التجارية ويتم الشرعية والمراجع الشرعي والشركات التي يكون لهم فيها مصالح هامة. تتم هذه المعامالت على أساس الت
  اعتمادها من قبل إدارة البنك ومجلس اإلدارة.

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

  يونيو ٣٠  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠ 
  ٢٠١٨  ٢٠١٨  ٢٠١٩  

  
      

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

 ٣٬٦٢٠  ٢٫٣٣٠ ١١٬٤٠٨  )الفترةالقروض والسلفيات والتمويل (الرصيد في نهاية 
 ١٨٢  ١٦٥  ١٤٬١٠٩  الفترةقروض مصروفة خالل 

)٧٦٣(  )٣٠٤(  )٥٬١٨٨(  الفترةقروض مسددة خالل   
       

 ١٬٢٨٤  ٩٨٥  ١٬٥٢٤  الفترةالودائع في نهاية 
 ٥٩٧  ٤١٠  ٧٥٠  الفترةودائع مستلمة خالل 
)١٥١(  )١٣٤(  )٥٧٢(  الفترةودائع مدفوعة خالل   

       

 ١٨٠  ٩٩  ٢١٩  الفترةايرادات فوائد خالل 
 -   -   ٦  الفترةمصروفات فوائد خالل 

       أطراف ذات عالقة أخرى 
 ٤٧٬٤١٨  ٨٤٫٠٥٨  ٦٠٬٥٥٢  الفترةالقروض والسلفيات والتمويل في نهاية 

 ٥٨٬٧٠١  ٨٧٫٥٥٤  ٣٩٬٥٣٤  الفترةقروض مصروفة خالل 
)١٬٣٠٥(  )٤٫٤٦٢(  )٥٬٠٣٥(  الفترةقروض مسددة خالل   

       
 ٣٬٢٦٧  ٧٫٩٦٣  ٦٬٦١٨  الفترةودائع في نهاية 

 ٢٬٩٧٦  ٨٫٢٠٧  ٣٬٩٣٥  الفترةودائع مستلمة خالل 
)٧٬٤٧١(  )٣٫٦٢١(  )٤٨٦(  الفترةودائع مدفوعة خالل   

       
 ٢٢٥  ٢٫٤٠٥  ١٬٤٨٢  الفترةايرادات فوائد خالل 

 ١٦  ٤٨  ١٥  الفترةمصروفات فوائد خالل 
       

       مكافآت اإلدارة العليا
 ٣٬٦٨٧  ٤٫١٤٧  ٢٬٤١٦  رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل

 ٨٨  ٢١٣  ٦٠  مزايا ما بعد الوظيفة

 ١٦٣  ١٨٤  ١٧١  اتعاب حضور جلسات ومكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة
 ٢٤  ٥٠  ١٨  أعضاء مجلس الرقابة الشرعية

        

  
  
  
  
 
 
  
  



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٤١من  ٢٦صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  بنك صحار ش م ع ع)(سابقاَ 
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠١٩ يونيو ٣٠في  كما

  (لایر عماني باآلاللف)
  

   (تابع) المعامالت مع األطراف ذات عالقة  ١٢ب 
  
  

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

  يونيو ٣٠  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٨  ٢٠١٨  ٢٠١٩  

  
      

  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  
        

 ٣٬١٢٩  ٤٫٠٠٠  ٤٬٠٠٠  القروض والسلفيات والتمويل في نهاية الفترة

 ٨٩٣  ٤٫٠٠٠  ٤٬٠٠٠  قروض مصروفة خالل الفترة

)٥٧٥(  -   -   قروض مسددة خالل الفترة  

 ٩٢٩  ٢٫٣٩٥  ٢٬٨٥٣  الودائع في نهاية الفترة

 ٤٤٩  ٢٫٠٠٩  ٤٥٨  ودائع مستلمة خالل الفترة

)٨٢٤(  )٨٧٥(  -   ودائع مدفوعة خالل الفترة  

       
 ٧٥  ٤٢  ٨٢  ايرادات فوائد خالل الفترة

 ٢  ١٢  ٤٣  مصروفات فوائد خالل الفترة

  
 ٣٠، : صفر٢٠١٨ديسمبر  ٣١( في المرحلة الثالثة أي قرض تم منحه ألي طرف ذات عالقة ال يوجد ٢٠١٩يونيو  ٣٠كما في 

  .): صفر٢٠١٨يونيو 
  
  
  
  

  القيمة العادلة لألدوات المالية   ١٣ب 
  
  

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

  
  لألصل أو اإللتزام؛ أو ) في السوق الرئيسية التي يمكن الوصول إليه١
  ) في غياب السوق الرئيسي، في السوق األكثر مالءمة لألصل أو اإللتزام. ٢
  

  يستخدم البنك التسلسل الهرمي التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية:
  ادة تغليف)؛األداة (أي بدون تعديل أو إع 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 المستحقةيرى البنك أن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف اختالفاً جوهرياً عن القيمة الدفترية (متضمنةً الفائدة 
  :التواريخ. يوضح الجدول التالي تصنيف كل فئة من األصول وااللتزامات المالية وقيمها العادلة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٤١من  ٢٧صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  بنك صحار ش م ع ع)(سابقاَ 
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠١٩ يونيو ٣٠في  كما

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  
 (تابع) القيمة العادلة لألدوات المالية   ١٣ب 
  

  
  
  
  

  التكلفة المطفأة ٢٠١٩ يونيو ٣٠في 

القيمة العادلة 
من خالل دخل 

  شامل آخر

القيمة العادلة 
من خالل الربح 

  أو الخسارة 

إجمالي القيمة 
/ القيمة  الدفترية
(متضمنةً  العادلة

  الفائدة المستحقة)
         (غير مدققة)

         
       األصول 

 ٨٥٬٨٧٠ -  -  ٨٥٬٨٧٠ نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

 ٦٨٬٦٩٨ -  -  ٦٨٬٦٩٨ مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد  
 ٢٬٤١٢٬٠٧٨ -  -  ٢٬٤١٢٬٠٧٨ قروض وسلف وتمويل 

 ٥٧١٬٩٢٠ ١٢٠٬٦٠٩ ٢٩١٬٨٥٣ ١٥٩٬٤٥٨ استثمارات
 ٤٠٬٠٤١ -  -  ٤٠٬٠٤١ أصول أخرى (باستثناء المدفوعات مقدماً)

 ٣٬١٧٨٬٦٠٧ ١٢٠٬٦٠٩ ٢٩١٬٨٥٣ ٢٬٧٦٦٬١٤٥ اإلجمالي

         
      االلتزامات 

          
 ٦٨٨٬٧٣٧        مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد 

 ١٬٩٤٦٬٥٣٥        ودائع العمالء  
 ٣٩٬٩٠٤       التزامات أخرى (بإستثناء المستحقات األخرى والمخصصات)  

 ٣٥٬٣٨٥       قروض ثانوية
 ٥٠٩       شهادات إيداع

 ٢٬٧١١٬٠٧٠       اإلجمالي

  
  
 

  
  
  
  
  

  التكلفة المطفأة ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

القيمة العادلة 
من خالل دخل 

  شامل آخر

القيمة العادلة من 
خالل الربح أو 

  الخسارة 

 إجمالي القيمة الدفترية
 / القيمة العادلة

(متضمنةً الفائدة 
  المستحقة)

         (مدققة)
         

       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       مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد
 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   
  

  ٤١من  ٢٨صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  بنك صحار ش م ع ع)(سابقاَ 
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠١٩ يونيو ٣٠في  كما

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  
 
 

 (تابع) القيمة العادلة لألدوات المالية  ١٣ب 
 
  

  ٢٠١٨يونيو  ٣٠في
 (غير مدققة)

التكلفة 
  المطفأة

سندات الدين 
في القيمة 
العادلة من 

خالل الدخل 
الشامل 
  االخر 

القيمة  العادلة 
من خالل 

الربح 
  والخسارة

إجمالي القيمة الدفترية 
(متضمنةً الفائدة 
  المتكبدة)/ العادلة

         
          األصول

 ٦٤٬٢٩٦ -  -  ٦٤٬٢٩٦ نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العُماني
 ١٢٢٬٢٢٣ -  -  ١٢٢٬٢٢٣ مستحق من بنوك وإقراضات أخرى بسوق النقد

 ٢٬١٩٨٬١٦٢ -  -  ٢٬١٩٨٬١٦٢ قروض وسلف وتمويل
 ٥٤٨٬٩١٦ ١١٦٬٩٨٤ ٣١٤٬٨٣٤ ١١٧٬٠٩٨ االستثمارات

 ٥٢٬٤٥٩ -  -  ٥٢٬٤٥٩ أصول أخرى (بإستثناء المدفوعات مقدماً)
  ─────  ─────  ─────  ─────         

 ٢٬٩٨٦٬٠٥٦ ١١٦٬٩٨٤ ٣١٤٬٨٣٤ ٢٬٥٥٤٬٢٣٨ اإلجمالي
  ═════  ═════  ═════  ═════       
         

         االلتزامات
 ٧٧٤٬٦٣٠       واقتراضات أخرى بسوق النقدمستحقات لبنوك 

 ١٬٧٠٦٬١٠٩       ودائع العمالء 
 ٥٠٬٧٩٤       التزامات أخرى (بإستثناء مستحقات أخرى ومخصصات)

  ٣٥٬٣٨٥        قروض ثانوية
          سندات قابلة للتحويل إلزامياً 

  ١٨٬٥١١       شهادات إيداع
        ─────  

  ٢٬٥٨٥٬٤٢٩       اإلجمالي
        ═════  

  
  
   
  
  

    



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٤١من  ٢٩صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  بنك صحار ش م ع ع)(سابقاَ 
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠١٩ يونيو ٣٠في  كما

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  
  القيمة العادلة لألدوات المالية (تابع)   ١٣ب 
  

 يوضح الجدول التالي تصنيف األدوات المالية بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير:
 
 
 
  (غير مدققة) ٢٠١٩ يونيو ٣٠  
القيمة العادلة الموجبة   أوراق مالية إستثمارية  

  للمشتقات
القيمة العادلة السالبة 

  للمشتقات 
  المجموع

          
          

 ٦٬٢١٣ -  -  ٦٬٢١٣  ١المستوى 
)٥٥٥( ٣٬٨٥٧ ٤٠٣٬٧٤٩  ٢المستوى   ٤٠٧٬٠٥١ 
 ٢٬٥٠٠ -  -  ٢٬٥٠٠  ٣المستوى 

  ٥٥٥( ٣٬٨٥٧ ٤١٢٬٤٦٢(  ٤١٥٬٧٦٤ 
  
  
 
  

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
  (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 يونيو ٣٠
  (غير مدققة)

إستثمارات أوراق 
  مالية 

العادلة القيمة 
  الموجبة للمشتقات

القيمة العادلة 
  المجموع  السالبة للمشتقات 

          
 ٩٬٣٨٤ -  -  ٩٬٣٨٤  ١المستوى 
)٥٬٣٧١( ٣٬٧٤٩ ٤١٩٬٩٣٤  ٢المستوى   ٤١٨٬٣١٢ 
 ٢٬٥٠٠ -  -  ٢٬٥٠٠  ٣المستوى 

  ─────  ─────  ─────  ─────  
  ٥٬٣٧١( ٣٬٧٤٩ ٤٣١٬٨١٨(  ٤٣٠٬١٩٦ 
  ═════  ═════  ═════  ═════  

  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٤١من  ٣٠صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  بنك صحار ش م ع ع)(سابقاَ 
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠١٩ يونيو ٣٠في  كما

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  
  

  المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة ألغراض التغطية  ١٤ب 
  

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 

  
  

  حسب الفترة واالستحقاقسمية المبالغ األ     
   ٢٠١٩  يونيو ٣٠كما في 

  (غير مدققة)
القيمة العادلة 

 الموجبة
 المبلغ القيمة العادلة السالبة

سمياأل  
 خالل

أشهر ٣  
١٢- ٣  

 شهرا
 أكثر من

سنة ١  
        

 ٩٠٬٢٤١ ٩٩٬٥٩١ ٧٣٬٦٢٩ ٢٦٣٬٤٦١ ٥٢٧ ٢٩  لعمالت أجنبيةه عقود شراء آجل
   ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

 ٨٧٬٦٨٠ ٧٦٬٦٧١ ٦٣٬٩٨٨ ٢٢٨٬٣٣٩ ٢٨ ٣٬٨٢٨  لعمالت أجنبية هعقود بيع آجل
   ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

  
  
  

  حسب الفترة واالستحقاقسمية المبالغ األ     
  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١كما في 
  (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     
  ٢٠١٨يونيو  ٣٠كما في 

  (غير مدققة)
القيمة العادلة 

 الموجبة
 المبلغ القيمة العادلة السالبة

سمياأل  
 خالل

أشهر ٣  
١٢- ٣  

 شهرا
 أكثر من

سنة ١  
        

 ٩٬٩٠٠ ٢٣٨٬٠٤٧ ٢٩٩٬٤٦٨ ٥٤٧٬٤١٥ ٥٬٠٨٠ ٢٩٢  لعمالت أجنبيةه عقود شراء آجل
   ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

 ٩٬٦٢٥ ٢٣٧٬٢٧٩ ٢٩٩٬٤٣٧ ٥٤٦٬٣٤١ ٢٩١ ٣٬٤٥٧  لعمالت أجنبية هعقود بيع آجل
   ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٤١من  ٣١صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  بنك صحار ش م ع ع)(سابقاَ 
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠١٩ يونيو ٣٠في  كما

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  
  
 
  
  إيرادات الفوائد  ١ج
           
  شهر منتهية  فيأ ثالثة                                      شهر منتهية  فيستة أ                                       

    
  يونيو ٣٠

٢٠١٩  

  
  يونيو ٣٠

٢٠١٨  

  
  يونيو ٣٠

٢٠١٩  

  
  يونيو ٣٠

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

      إيرادات الفوائد من:
 ٢٧٬٩٢٦ ٣٠٬٩٠٦ ٥٤٬١٥٦ ٦١٬٢٤٠  وسلف للعمالءقروض 

 ١٬١٩٤ ٤٨١ ٢٬٤١٠ ١٬٢٢٨  مستحق من بنوك وايداعات أخرى بسوق النقد
 ٣٬٣٩١ ٤٬٣٠٦ ٦٬٣٧٠ ٨٬٣١٠  استثمارات 

  ٣٢٬٥١١ ٣٥٬٦٩٣  ٦٢٬٩٣٦ ٧٠٬٧٧٨ 

  
  
  
  
  مصروفات الفوائد  ٢ج
        
  شهر منتهية  فيأ ثالثة       شهر منتهية  فيستة أ                                                                         

    
  يونيو ٣٠

٢٠١٩  

  
  يونيو ٣٠

٢٠١٨  

  
  يونيو ٣٠

٢٠١٩  

  
  يونيو ٣٠

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

      مصروفات الفوائد على:
 ١٠٬٥١٤ ١٢٬٧٤٩ ٢٠٬٤٢٦ ٢٤٬٢٢٦  ودائع العمالء
 ٦١١ ٦١١ ١٬٢١٥ ١٬٢١٥  قروض ثانوية

 ٧٬١٤٩ ٦٬٩٧٨ ١٣٬٥٩٤ ١٤٬٣٧٠  مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد
 ٨ -  ٣٤ -   سندات قابلة للتحويل إلزامياً 

  ١٨٬٢٨٢ ٢٠٬٣٣٨ ٣٥٬٢٦٩  ٣٩٬٨١١ 

  
  
  
  
  
  اإلسالمي واألنشطة اإلستثماريةصافي اإليرادات المحققة من التمويل  ٣ج
      

  اإليرادات المحققة من التمويل اإلسالمي واألنشطة اإلستثماريةأ إجمالي - ٣ج
  
  شهر منتهية  فيأ ثالثة                شهر منتهية  فيستة أ                                                          

    
  يونيو ٣٠

٢٠١٩  

  
  يونيو ٣٠

٢٠١٨  

  
  يونيو ٣٠

٢٠١٩  

  
  يونيو ٣٠

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

          

 ٢٬٠٢٧ ٢٬٥٩١ ٣٬٩٣٩ ٤٬٩٧٩  تمويل إلى العمالء

 ٦٦ ١٤٠ ١١٢ ٢٤٤  مستحق من بنوك وإيداعات السوق النقدية 

 ٢١٦ ٣٠٧ ٤٢١ ٦١٣  إستثمارات 

  ٢٬٣٠٩ ٣٬٠٣٨ ٤٬٤٧٢ ٥٬٨٣٦ 

  
  
  
  



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٤١من  ٣٢صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  بنك صحار ش م ع ع)(سابقاَ 
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠١٩ يونيو ٣٠في  كما

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  
  
  (تابع) اإليرادات المحققة من التمويل اإلسالمي واألنشطة اإلستثماريةصافي  ٣ج
  
  
   أرباح دفعت إلى مودعين / إقتراضات السوق النقدية ب ٣ج
  شهر منتهية  فيأ ثالثة        شهر منتهية  فيستة أ                                           

    
  يونيو ٣٠

٢٠١٩  

  
  يونيو ٣٠

٢٠١٨  

  
  يونيو ٣٠

٢٠١٩  

  
  يونيو ٣٠

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

          

 ١٬٠٩٢  ١٬٤٨١ ٢٬١١٥  ٢٬٨٢١  أرباح دفعت إلى مودعين

 ٥٧  ١٥٥ ٩٩  ٣٢٤  أرباح دفعت إلى بنوك ونقود السوق األخرى

  ١٬١٤٩  ١٬٦٣٦ ٢٬٢١٤  ٣٬١٤٥ 

 ١٬١٦٠ ١٬٤٠٢ ٢٬٢٥٨ ٢٬٦٩١  صافي االيرادات المحققة من التمويل االسالمي 

          واألنشطة اإلستثمارية

  
  اإلسالمي واألنشطة اإلستثمارية صافي اإليرادات المحققة من التمويل اإلسالمي

  
   إيرادات التشغيل األخرى  ٤ج
    شهر منتهية  فيأ ثالثة                   شهر منتهية  فيستة أ                                            

      
  يونيو ٣٠

٢٠١٨  

  
  يونيو ٣٠

٢٠١٩  

  
  يونيو ٣٠

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

      
 ٣٬٣٨٨  ٥٬١٩٦ ٨٬٠٠٤  ١١٬٢٨١  أتعاب وعموالت 

 ٢٬٣٦٢  ٢٬١٩٤ ٥٬٢٣٣  ٤٬١١٢  صافي أرباح من التعامالت بعمالت أجنبية
 ٤٤  -  ٨٨  -   استرداد ديون معدومة 

  -       -  -   ٢  من بيع أصول ثابتة خسائر
 ١١١  ١٥٥ ٣٨٠  ٨٧٥  إيرادات توزيعات أرباح

صافي األرباح من استثمارات محتفظ بها 
  للمتاجرة

)١٬١٢٧(  )٣٧٦(  )٥٩٩(  )١٩٩(  

  ٥٬٣٠٦ ٧٬٣٤٦ ١٢٬٥٧٨ ١٥٬٨٩٤ 

  
  
  مصروفات التشغيل األخرى  ٥ج
  شهر منتهية  فيأ ثالثة                         شهر منتهية  فيستة أ    

    
يونيو ٣٠  

٢٠١٩  

  
  يونيو ٣٠

٢٠١٨  

  
  يونيو ٣٠

٢٠١٩  

  
  يونيو ٣٠

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

      
 ٢٬٤٨١ ٢٬٥٤٣ ٤٬٧٧٤  ٥٬٢٥٤  تكاليف تشغيل وإدارة

 
 ١٬١٠٠ -  ١٬١٠٠ -   صافي الربح من استثمارات محتفظ بها للمتاجرة

 ٦٥٣ ٨٠٢ ١٬٢٩٠ ١٬٥٤١  تكاليف اإلشغال
 ١٣٠ -  ١٣٠ ١٤٦  أعضاء مجلس اإلدارةمكافآت 

 ١٥ ١٣ ٣٣ ٢٥  أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة 
مكافآت وأتعاب حضور جلسات ألعضاء مجلس 

  الرقابة الشرعية 
١٢ ١٤ ٢٤ ١٨ 

  ٤٬٣٩١ ٣٬٣٧٢ ٧٬٣٥١ ٦٬٩٨٤ 

  



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٤١من  ٣٣صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  بنك صحار ش م ع ع)(سابقاَ 
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠١٩ يونيو ٣٠في  كما

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  

  األخرىصافي مصروفات إنخفاض قيمة القروض ومخصصات مخاطر اإلئتمان   ٦ج

     يشهر منتهية  فأ ثالثة                                   شهر منتهية  فيستة أ                                                 
                  

    
  يونيو ٣٠

٢٠١٩  

  
  يونيو ٣٠

٢٠١٨  

  
  يونيو ٣٠

٢٠١٩  

  
  يونيو ٣٠

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

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

      عنها) حول:
    

  ٥٬٥٠٢ ٤٬٨٤٧ ٧٬٢٠٠ ٦٬٦٣٦  )٣قروض وسلف وتمويل (ب

)٩٩٧(  )٨إلتزامات قروض وضمانات مالية (ب  )١٬٣٣٧(  )١٬٨٣٣(  )١٬٧٧١(  

)٣٥(  مستحق من بنوك وإيداعات السوق النقدية األخرى  ١٠٩ ٢٢٤ ٤٥  

  )٦٣( ٢٣٠ ٧٥ ٥٨٢  سندات الدين بالتكلفة المطفأة 

  ٢ ١ ٩ -  سندات الدين بالقيمة العادلة من خالل دين شامل آخر

)٤٧٧(  قروض تم شطبها خالل الفترة  )٧٣(  )٢٩٧(  ٤  

 ٣٬٧٨٣  ٣٬١٧٢ ٥٬٩١٩    ٥٬٧٠٩  مصروفات إنخفاض قيمة قروض ومخصصات 

          الماليمخاطر اإلئتمان األخرى وفق معيار التقرير 

          بالصافي ٩الدولي 

  

  

  

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

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

  

  
  المجموع  ٣المرحلة  ٢المرحلة   ١المرحلة   
          
          

  ٨٥٬٤٢٢  ٣٣٬٠٣٥  ٣٦٬٤٦٤  ١٥٬٩٢٣  ٢٠١٩يناير  ١كما في 
  ٢١٬٦٩٥  ٢٬٤٢٥  ١٧٬٠٤٨  ٢٬٢٢٢  خسائر اإلئتمان المتوقعة مخصص
  )١٥٬٥٠٩(  )٣٬١٧١(  )٤٬٠٢٢(  )٨٬٣١٦(  خسائر اإلئتمان التي تم تحصيلها مخصص

  -   )٢٤٤(  )٤٬٠٠٨(  ٤٬٢٥٢ ١التحول الى المرحلة 
  -   )٧٣٧(  ١٬٩٥٠  )١٬٢١٣(  ٢التحول الى المرحلة 
  -   ١٬٠٤١  )٩٨٤(  )٥٧(  ٣التحول الى المرحلة 

  ──────  ──────  ──────  ──────  
  ٩١٬٦٠٨  ٣٢٬٣٤٩  ٤٦٬٤٠٨  ١٢٬٨٥١  ٢٠١٩ يونيو ٣٠كما في 

  ═════  ═════  ═════  ═════  

  

  

  

  

  

  
 
 



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٤١من  ٣٤صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  بنك صحار ش م ع ع)(سابقاَ 
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠١٩ يونيو ٣٠في  كما

  (لایر عماني باآلاللف)
  

  
  العائد األساسي والمعدل للسهم الواحد  ٧ج 

  . الفترةعلى المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل  للفترةيتم احتساب العائد للسهم بقسمة صافي الربح 
  

  شهر منتهية  فيأ ثالثة      شهر منتهية  فيستة أ                

  

  
  يونيو ٣٠

٢٠١٩  

  
  يونيو ٣٠

٢٠١٨  

  
  يونيو ٣٠

٢٠١٩  

  
  يونيو ٣٠

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

      
)٨٬٤٣٢( ١٣٬٩٨٢ ١٨٬٥٨٤  الفترةصافي ربح   )٥٬٠٧٨(  

)٣٬٨٤٣(  اإلضافية  ١ناقص: قسيمة الفئة   ٣٬٨٤٣  -  - 
)٢٢٦(  اإلضافية ١ناقص: مصروفات إصدار رأس مال الفئة   )٤٩(  )٣٥(  )٩(  

ربح للفترة المنسوب إلى حملة أسهم البنك بعد القسيمة 
  اإلضافية  ١وتكلفة إصدار أسهم رأس مال الفئة 

٥٬٠٦٩ ٨٬٣٩٧ ١٠٬٠٩٠ ١٤٬٥١٥ 

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

 ٢٫٥٥٧ ٤٫٢٣٥ ٥٫٠٨٩ ٧٫٣٢١  )بالبيسة( للفترةالعائد األساسي للسهم الواحد 
 ١٠٫٢٥٥ ١٦٫٩٨٨ ١٠٫٢٦٣ ١٤٫٧٦٣  ) بالبيسة( للفترةالعائد المعدّل للسهم الواحد للفترة 

  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٤١من  ٣٥صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  بنك صحار ش م ع ع)(سابقاَ 
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠١٩ يونيو ٣٠في  كما

  (لایر عماني باآلاللف)
  

 
 المالية إدارة المخاطر    د
 مخاطر السيولة  ١د
 
 

) ونسبة NSFR) ، ونسبة التمويل الصافي المستقر (LCRالسيولة (يتم احتساب نسبة تغطية  يتم احتساب نسبة تغطية السيولة
 BMو  BM 1147و  BM 1127عبر التعميم  CBOواإلرشادات المعتمدة من قبل  IIIوفقًا إلطار عمل بازل  المالي الرفع

 وقع البنك.. واإلفصاحات الكاملة المطلوبة بموجب هذه التعميمات هي متاح على صفحة عالقات المستثمرين على م1157
 
  

يلخص الجدول أدناه ملمح استحقاق التزامات البنك في تاريخ التقرير استناداً إلى ترتيبات الدفع التعاقدية. تم تحديد االستحقاقات 
خذ التعاقدية لألصول وااللتزامات على أساس الفترة المتبقية في تاريخ قائمة المركز المالي إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي وهي ال تأ

  في االعتبار االستحقاقات الفعلية كما هو مشار إليها في تاريخ الودائع المحتفظ بها لدى البنك وتوفر األموال السائلة.
  
  
  
  

  
  القيمة الدفترية

إجمالي التدفق 
  شهراً  ١٢- ٣  أشهر ٣خالل   االسمي

عام أكثر من 
  واحد

       
      (غير مدققة) ٢٠١٩ يونيو ٣٠

            
            مشتقة التزامات غير

 ٥٢٠٬٩٨٨ ١٣٬٨٦٠ ٢٣٥٬٩٢٦ ٧٧٠٬٧٧٤ ٦٨٨٬٧٣٧  مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد
 ٤٣٧٬٦٤٢ ٦٤٨٬٣٢٨ ١٬٠٠٣٬٧٦٧ ٢٬٠٨٩٬٧٣٧ ١٬٩٤٦٬٥٣٥  ودائع العمالء 

 -  -  ٥٣٬٨٣٣ ٦٢٬٩٩١ ٦٢٬٩٩١  التزامات أخرى
 ٤٢٬٦٢١ ٢٬١٠٥ ٣٥١ ٤٥٬٠٧٧ ٣٥٬٣٨٥  قروض ثانوية
  ٥٣٠  ١٨  ٦  ٥٥٤  ٥٠٩  شهادات إيداع

  ──────  ──────  ──────  ──────  ──────  
  ١٬٠١٠٬٩٣٩  ٦٦٤٬٣١١  ١٬٢٩٣٬٨٨٣  ٢٬٩٦٩٬١٣٣  ٢٬٧٣٤٬١٥٧  اإلجمالي

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

  
  القيمة الدفترية

إجمالي التدفق 
  شهراً  ١٢- ٣  أشهر ٣خالل   االسمي

أكثر من عام 
  واحد

لایر عماني   
  باآلالف

عماني لایر 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

لایر عماني 
  باآلالف

  (مدققة) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
  

     

       التزامات غير مشتقة
  ٤٠١٫٦٤٦  ٢١٨٫٥٩٥  ١١١٫٠٩٤  ٧٣١٫٣٣٥  ٧٢٢٫٠٦١  مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

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

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٤١من  ٣٦صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  بنك صحار ش م ع ع)(سابقاَ 
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠١٩ يونيو ٣٠في  كما

  (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

            (غير مدققة) ٢٠١٨ يونيو ٣٠
       

       التزامات غير مشتقة
 ٤١٨٬٠٣٣ ٢٢٨٬٠١١ ١٩١٬٧٩٤ ٨٣٧٬٨٣٨ ٧٧٤٬٦٣٠  مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

 ٤٨٢٬٥٠٥ ٥٨٧٬٩٣٠ ٨٥٨٬٠٦٢ ١٬٩٢٨٬٤٩٧ ١٬٧٠٦٬١٠٩  ودائع العمالء 
 -  -  ٩١٬١٠١ ٩١٬١٠١ ٩١٬١٠١  التزامات أخرى
 ٤٥٬٠٩٩ ٢٬٠٨١ ٣٦٩ ٤٧٬٥٤٩ ٣٥٬٣٨٥  قروض ثانوية
 ٥٥٩ ١٨٬٣٧٧ ٣٧١ ١٩٬٣٠٧ ١٨٬٥١١  شهادات إيداع

  ──────  ──────  ──────  ──────  ──────  
 ٩٤٦٬١٩٦ ٨٣٦٬٣٩٩ ١٬١٤١٬٦٩٧ ٢٬٩٢٤٬٢٩٢ ٢٬٦٢٥٬٧٣٦  اإلجمالي 

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



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٤١من  ٣٧صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  بنك صحار ش م ع ع)(سابقاَ 
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠١٩ يونيو ٣٠في  كما

  (لایر عماني باآلاللف)
  

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

رأس المال بأصول الميزانية العمومية إن المعيار الدولي لقياس كفاية رأس المال هو معدل رأس المال المخاطر والذي يربط بين 
  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:
  

  
يونيو ٣٠  

٢٠١٩ 
ديسمبر ٣١  

٢٠١٨ 
يونيو ٣٠  

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

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

 ١٨٬٠٣٧ 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

 ٤٤٬٢٤٠ ٣٨٬٨٨٣ ٤٠٬٨٢٠  األرباح المحتجزة 
)١١٬٨٩٦( -   توزيعات أرباح  - 

)٢٬١٦٤(  خسائر القيمة العادلة    )٢٫١٣٣(  )٢٬٩٨٤(  

     ٢٧٩٬٩٨٤   ٢٧٣٫٥١٩ ٢٨٧٬٣٢١  ١رأس المال الفئة  إجمالي
      

      ١رأس المال الفئة إضافي 
  ١٠٠٬٠٠٠   ١٠٠٫٠٠٠ ٢٠٠٬٠٠٠  ١األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم 

  ٣٧٩٬٩٨٤   ٣٧٣٫٥١٩ ٤٨٧٬٣٢١  ١رأس المال الفئة  إجمالي
     

     ٢رأس المال الفئة 
 ٨٬٩٩٩ ٢٥٫٠٦٢ ٢٤٬٦٤٦  مخصص انخفاض في القيمة على أساس المحفظة

 ٤ ٤ ٤  أرباح القيمة العادلة
 ٣٥٬٠٠٠ ٢٨٫٠٠٠ ٢٨٬٠٠٠   قرض ثانوي

     ٤٤٬٠٠٣   ٥٣٫٠٦٦ ٥٢٬٦٥٠  ٢رأس المال الفئة  إجمالي
  ٤٢٣٬٩٨٧   ٤٢٦٫٥٨٥ ٥٣٩٬٩٧١  مجموع رأس المال النظامي

     
     األصول المرجحة بالمخاطر

 ٢٬٥٩٣٬٩٩٥ ٢٫٦٧٩٫٣٠٦ ٢٬٧٤٥٬٣٦٣  مخاطر االئتمان ومخاطر السوق
 ١٤٠٬١٠٦ ١٥٧٫٩٢٠ ١٥٧٬٩٢٠  مخاطر التشغيل

  ٢٬٧٣٤٬١٠١   ٢٫٨٣٧٫٢٢٦ ٢٬٩٠٣٬٢٨٣  مجموع األصول المرجحة بالمخاطر
     

     كفاية رأس المالمعدل 
     

مجموع رأس المال النظامي معبر عنه كنسبة مئوية من 
  إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر

١٨٫٦٠%  ١٥٫٠٤%  ١٥٫٥١ %  

     
معبر عنه كنسبة مئوية من  ١مجموع رأسمال الفئة 

  إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر
١٦٫٧٩%  ١٣٫١٦%  ١٣٫٩٠ %  

     
     مجموع األسهم رأس المال المشتركة 

إجمالي األصول المرجحة  كنسبة مئوية من امعبر عنه
  بالمخاطر

٩٫٩٠%  ٩٫٦٤%  ١٠٫٢٤%  



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٤١من  ٣٨صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  بنك صحار ش م ع ع)(سابقاَ 
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠١٩ يونيو ٣٠في  كما

  (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:

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

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

 والقروض المشتركة.
 .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.
  الصيرفة اإلسالمية متضمنة أنشطة التمويل اإلسالمي والحسابات الجارية وحسابات االستثمار غير المقيدة ومنتجات

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

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

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

  إجمالي الدخل والمصروفات. 
  

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

٪ 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   
  

  ٤١من  ٣٩صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  بنك صحار ش م ع ع)(سابقاَ 
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠١٩ يونيو ٣٠في  كما

  (لایر عماني باآلاللف)
  

   

  ٢٠١٩ يونيو ٣٠

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
            

  ٧٠٬٧٧٨  -  -  ٥١٬٢٤٤  ١٩٬٥٣٤  إيرادات الفوائد

  )٣٩٬٨١١(  -  -  )٢٩٬٤٩٩(  )١٠٬٣١٢(  مصروفات الفوائد

 ٣٠٬٩٦٧ - - ٢١٬٧٤٥ ٩٬٢٢٢  صافي إيرادات الفوائد 

 ٢٬٦٩١ ٢٬٦٩١ - - -  االسالميةصافي اإليرادات من التمويل وأنشطة 
 ١٥٬٨٩٤ ٤٠٠ ٢ ١٣٬٠٥٦ ٢٬٤٣٦  إيرادات تشغيل أخرى

 ٤٩٬٥٥٢ ٣٬٠٩١ ٢ ٣٤٬٨٠١ ١١٬٦٥٨  إجمالي إيرادات تشغيل

)١١٬٦٣٦(  إجمالي مصروفات التشغيل  )٩٬٠٤٧(  - )١٬٩٥٩(  )٢٢٬٦٤٢(  

 ٢٦٬٩١٠ ١٬١٣٢ ٢ ٢٥٬٧٥٤ ٢٢  صافي إيرادات التشغيل

)٥٨٢( -  للبيع إنخفاض قيمة استثمارات متاحة  - ٥٦٧( ١٥(  

)٦٬٥٩٣( ١٬٣٧١  مخصص انخفاض قيمة محدد  - ٥٬١٤٢( ٨٠(  

 ٢١٬٢٠١ ١٬٢٢٧ ٢ ١٨٬٥٧٩ ١٬٣٩٣  ربح/ (خسارة) القطاع  

)١٧٠(  مصروف ضريبة الدخل  )٢٬٢٦٣(  - )١٨٤(  )٢٬٦١٧(  

 ١٨٬٥٨٤ ١٬٠٤٣ ٢ ١٦٬٣١٦ ١٬٢٢٣   للفترةربح/(خسارة)  

            

            

            بيان المركز المالي

       أصول 

 ٨٥٬٨٧٠ ١٢٬٣٢٣ - ٧٣٬٥٤٧ -  نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

 ٦٨٬٦٩٨ ١١٬٥٧٤ - ٥٧٬١٢٤ -  مستحق من بنوك وايداعات أخرى بسوق النقد

 ٢٬٤١٢٬٠٧٨ ١٩٥٬٣٠٣ - ١٬٤٩٢٬٤٠٣ ٧٢٤٬٣٧٢  صافي قروض وسلف وتمويل 

 ٥٧١٬٩٢٠ ٢٠٬٧٠٢ - ٥٥١٬٢١٨ -  إستثمارات 

 ٣٥٬٠٠٦ ١٬٠٢٥ ٣٣٬٩٨١ - -  ممتلكات ومعدات وتركيبات

 ٢٬٩٠٠ - ٢٬٩٠٠ - -  العقارات االستثمارية

 ٤٥٬٠١٥ ٢٬٧٧١ ٤٢٬٢٤٤ - -  أصول أخرى

 ٣٬٢٢١٬٤٨٧ ٢٤٣٬٦٩٨ ٧٩٬١٢٥ ٢٬١٧٤٬٢٩٢ ٧٢٤٬٣٧٢  اجمالي االصول

       التزامات 

 ٦٨٨٬٧٣٧ - - ٦٨٨٬٧٣٧ -  واقتراضات أخرى بسوق النقدمستحق لبنوك 

 ١٬٩٤٦٬٥٣٥ ٢١٠٬٦١٤ - ١٬٣٤٢٬٤٨٤ ٣٩٣٬٤٣٧  ودائع العمالء

 ٦٢٬٩٩١ ٥٬٧٨٦ ٥٧٬٢٠٥ - -  التزامات أخرى

 ٣٥٬٣٨٥ - ٣٥٬٣٨٥ - - قروض ثانوية

 ٥٠٩ - - ٥٠٩ -  شهادات إيداع

 ٢٬٧٣٤٬١٥٧ ٢١٦٬٤٠٠ ٩٢٬٥٩٠ ٢٬٠٣١٬٧٣٠ ٣٩٣٬٤٣٧  مجموع االلتزامات

 ٤٨٧٬٣٣٠ ٢٨٬٥٢٥ ٤٥٨٬٨٠٥ - -  حقوق المساهمين

 ٣٬٢٢١٬٤٨٧ ٢٤٤٬٩٢٥ ٥٥١٬٣٩٥ ٢٬٠٣١٬٧٣٠ ٣٩٣٬٤٣٧  مجموع االلتزامات وحقوق المساهمين



  
  المالية البياناتإيضاحات حول 

  (تابع) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  

  ٤١من  ٤٠صفحة   

 

  
  بنك صحار الدولي ش م ع ع 

  بنك صحار ش م ع ع)(سابقاَ 
  

  المالية البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠١٩ يونيو ٣٠في  كما

  (لایر عماني باآلاللف)
  

 
المعلومات القطاعية (تابع)هــ    

 

 
  
  
  
  
  
  
  أرقام المقارنة ٢هـ
  

لتتوافق مع العرض الخاص بالفترة الحالية. ال تؤثر عمليات إعادة  ٢٠١٨تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لعام 
  .التي تم بيانها سابقاً التصنيف هذه على صافي الربح أو حقوق المساهمين 

  ٢٠١٨ يونيو ٣٠

الخدمات 
  المصرفية
  لألفراد

الخدمات 
المصرفية 
  المركز الرئيسي  للشركات

الصيرفة 
  المجموع  اإلسالمية

            بيان الدخل
            

 ٦٢٬٩٣٦ - - ٤٥٬٠٤٦ ١٧٬٨٩٠  إيرادات الفوائد
)٨٬٩٤٤(  مصروفات الفوائد  )٢٦٬٣٢٥(  - - )٣٥٬٢٦٩(  

 ٢٧٬٦٦٧ - - ١٨٬٧٢١ ٨٬٩٤٦  صافي إيرادات الفوائد
 ٢٬٢٥٨ ٢٬٢٥٨ - - -  صافي اإليرادات من التمويل وأنشطة اإلستثمار

 ١٢٬٥٧٨ ٢٨٦ - ١٠٬١٨٣ ٢٬١٠٩  أخرىإيرادات تشغيل 
 ٤٢٬٥٠٣ ٢٬٥٤٤ - ٢٨٬٩٠٤ ١١٬٠٥٥  إجمالي إيرادات التشغيل

)١٠٬٥٦٥(  إجمالي مصروفات التشغيل  )٦٬٨٧٧(  )١٬١٠٠(  )١٬٧٦٦(  )٢٠٬٣٠٨(  
)١٬١٠٠( ٢٢٬٠٢٧ ٤٩٠  صافي إيرادات التشغيل  ٢٢٬١٩٥ ٧٧٨ 

)٧١( -  إنخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع  - )٩(  )٨٠(  

)٢٬٣٦٠(  مخصص انخفاض قيمة محدد  )٢٬٥٥٣(  - )٩٢٦(  )٥٬٨٣٩(  

)١٬٨٧٠(  ربح/ (خسارة) القطاع    ١٬١٠٠( ١٩٬٤٠٣(  )١٥٧(  ١٦٬٢٧٦ 

)٢٬٧٣٩( ٢٨٠  مصروف ضريبة الدخل  ٢٬٢٩٤( - ١٦٥(  

)١٬٥٩٠(   للفترةربح/(خسارة)    ٩٣٥( ١٦٬٦٦٤(  )١٥٧(  ١٣٬٩٨٢ 

       بيان المركز المالي

       أصول 

 ٦٤٬٢٩٦ ٨٬٩٨٩ - ٥٥٬٣٠٧ -  نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

 ١٢٢٬٢٢٣ ٢٬٧٤٩ - ١١٩٬٤٧٤ -  مستحق من بنوك وايداعات أخرى بسوق النقد

 ٢٬١٩٨,١٦٢ ١٦٤٬٣٧٧ - ١٬٣٩٣٬٧٧٣ ٦٤٠٬٠١٢  صافي قروض وسلف وتمويل 

 ٥٤٨٬٩١٦ ٢١٬١٢١ - ٥٢٧٬٧٩٥ -  إستثمارات 

 ١٦٬٨٣٨ ١٬١٠٨ ١٥٬٧٣٠ - -  ممتلكات ومعدات وتركيبات

 ٢٬٩٠٠ - ٢٬٩٠٠ - -  العقارات االستثمارية

 ٥٦٬٠٩٦ ٣٠١ ٥٥٬٧٩٥ - -  أصول أخرى

  ٣٬٠٠٩٬٤٣١ ١٩٨٬٦٤٥ ٧٤٬٤٢٥ ٢٬٠٩٦٬٣٤٩ ٦٤٠٬٠١٢ 

       التزامات 

 ٧٧٤٬٦٣٠ ١٣٤ - ٧٧٤٬٤٩٦ -  مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

 ١٬٧٠٦٬١٠٩ ١٦٩٬٠٨٧  ١٬١٤٣٬٩٧٠ ٣٩٣٬٠٥٢  ودائع العمالء

 ٩١٬١٠١ ٢٬٠١٠ ٨٩٬٠٩١ - -  التزامات أخرى
 ٣٥٬٣٨٥ - ٣٥٬٣٨٥ - -  قروض ثانوية
 ١٨٬٥١١ - - ١٨٬٥١١ -  شهادات إيداع

 ٢٬٦٢٥٬٧٣٦ ١٧١٬٢٣١ ١٢٤٬٤٧٦ ١٬٩٣٦٬٩٧٧ ٣٩٣٬٠٥٢  مجموع االلتزامات
 ٣٨٣٬٦٩٥ ٢٨٬١٤٠ ٣٥٥٬٥٥٥ - -  حقوق المساهمين

  ٣٬٠٠٩٬٤٣١ ١٩٩٬٣٧١ ٤٨٠٬٠٣١ ١٬٩٣٦٬٩٧٧ ٣٩٣٬٠٥٢ 




