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 .9132 ديسمبر 13 في المنتهية للسنة اإلدارة مجلس رئيس تقرير
 

ديسمبر  11ي )البنك( للسنة المنتهية في الدول صحار وإنجازات أداء لكم أستعرض أن ويشرفني يسعدني

9112. 

 

 األداء المالي
م، وبالمقارنة 9112ديسمبر  11في مليون لاير عماني للسنة المنتهية  1.4.13حقق البنك صافي أرباح بلغ 

بلغت نسبة النمو مايعادل  ، 9112مليون لاير عماني التي حققها البنك في الفترة نفسها من العام  924133مع 

بيسات لكل  3ما يعادل بلهذا العام،  ٪3مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة  وقد أوصى٪. 1.49

 بيسات 1) المال رأس من٪ 1 بنسبة أرباح نقدية توزيع على العماني المركزي وعليه، فقد وافق البنكسهم. 

  .(سهم 111 لكل أسهم 1) المال رأس من٪ 1 بنسبة مجانية وأسهم( سهم لكل

 

مليون لاير عماني مقارنة بـ  14121.لى إ% لتصل 9142م بنسبة 9112كما ارتفعت ايرادات الفوائد في عام 

مليون لاير  11.4362م إلى 9112الدخل التشغيلي لعام م. وبلغ 9112مليون لاير عماني في  634361

م. كما سجل إجمالي 9112مليون لاير عماني في عام  2.4.12% مقارنة بـ 1142عماني، بزيادة قدرها 

مليون لاير عماني مقارنة بـ  64923.٪، حيث بلغ اإلجمالي 1146مصروفات التشغيل ارتفاع يقدر بـ 

م، األمر الذي يترجم جليًّا استمرارنا في االستثمار في مواردنا 9112م مليون لاير عماني من عا 124226

% لتبلغ 242م بنسبة 9112ارتفعت االرباح التشغيلية في عام وقد  البشرية والبنية التحتية األساسية للبنك.

 م.9112مليون لاير عماني في نفس الفترة من عام  6.4661مليون مقارنة بـ  6241.1

 

م مقارنة بـ 9112مليار لاير عماني في عام  14616% ليرتفع الئ 1641األصول بنسبة  كما نما إجمالي

 .94.6% إلى 241ارتفع صافي القروض والسلفيات بنسبة و  م.9112مليار لاير عماني في عام  141.3

م. سجلت ودائع الزبائن 9112مليار لاير عماني في عام  94969م،  من 9112مليار لاير عماني في عام 

مليار لاير عماني في  14212م من 9112مليار لاير عماني في عام  .9412% إلى  1641ارتفاًعا بنسبة 

في نهاية شهر أكتوبر من عام  ارتفعت حصة البنك في السوق من ائتمان القطاع الخاصحيث م. 9112عام

ً أوارتفعت حصة البنك م ، 9112٪ في ديسمبر 114.2٪ من 11412إلى   م9112 ائع القطاع في ود يضا

 .٪ خالل نفس الفترة2431إلى ٪ 421.الخاص من 

م 9112٪ في ديسمبر 1492إجمالي القروض والسلفيات من ى ة القروض والسلفيات المتعثرة علارتفعت نسب

يواصل كما  جودة األصول لبعض عمالء الشركات. إنخفاضمما يعكس م 9112٪ في ديسمبر 429.إلى 

 سات ادارة مخاطر االئتمان.مع سيا ىاالدارة الفعالة للمخاطر االئتمانية بما يتماش ىالبنك تركيزه عل

 

 تركيزه على تعزيز قيمة المساهمين تماشياً مع أهدافه االستراتيجية. صحار الدولييواصل وعليه، 
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 واإلنجازات االستدامة
من قبل وكالة على قدم المساواة مع البنوك األخرى صحار الدولي  ُصنفبفضل مركزه المالي القوي، 

التصنيف الشهيرة موديز، وعلى الرغم من بيئة التشغيل التنافسية ، فقد حقق البنك نجاحاً كبيراً في استقطاب 

مليون لاير عماني في غضون إطار زمني مدته شهر  111رؤوس األموال من خالل السندات الدائمة بقيمة 

لذي يعد إنجازاً مشرفاً في القطاع المصرفي. كما عزز البنك قاعدة رأس ماله عبر اإلغالق واحد فقط، األمر ا

تجاوز قيمة السندات المعروضة، مما  الناجح الكتتاب أسهم حق األفضلية، الذي شهد بدوره نجاحاً وإقباالً كبيراً 

جم إقبال المساهمين الملحوظ مليون لاير عماني، ويتر 1.أدى إلى زيادة رأس المال للفئة األولى بمقدار 

المكانة الجيدة التي يتمتع بها البنك في السوق فضالً عن ثقة المستثمرين في قدرة البنك على االستمرار في 

 مسيرة النمو والوفاء بمتطلباتها االستراتيجية.

 

 العمل وفق ثقافة الفوز
شركات  أكبر إلحدى  ماليا اً مستشارعلى اتفاقية أصبح بموجبها صحار الدولي توقيع  9112عام اللقد شهد 

في  مسؤولية مضاعفة رأس المال واإلكتتاب العام للشركةيتولى البنك وعليه  ،تصنيع المنسوجات في السلطنة

 سوق مسقط لألوراق المالية من خالل طرح عام أولي. 

 

الفوز"، أجرى صحار الدولي سحوبات عديدة في تحقيق المتمثلة في "مساعدة الناس على غايته ل تجسيداً و

بشكل أساسي البرنامج الذي يهدف ، 9112لعام لمختلف واليات السلطنة، وذلك ضمن برنامج حساب الجوائز 

، مما بجوائز نقدية قيمةها ة أولئك الذين يحرصون على انتهاجومكافأفي المجتمع ثقافة اإلدخار غرس إلى 

 ً  الزدهار والنمو.اتحقيق على  يساعدهم الحقا

 

صحار الدولي أطلق لدى موظفيه كأحد أهم أساسيات بيئة العمل،  في إطار حرصه على تعزيز ثقافة "الفوز"و

بالتعاون مع دار النشر التابعة لكلية هارفارد لألعمال، أُسس تدريبي ، وهو برنامج برنامج "ارتقاء بلس"

 .لدى الموظفين والقياديةإلى تنمية المهارات اإلدارية بشكل أساسي يهدف و

 

 توسيع القاعدة الرقمية
ً سعي بطاقات وأجهزة نقاط البيع بخاصية الدفع عن بعد طلق صحار الدولي أ  ،لتوفير صيرفة بمفهوم جديدمنه  ا

صحار ، وعليه يعد على حد سواءالمجموعات التجارية دفع للزبائن ومن السالسة لعمليات ال مزيداً إلضفاء 

تعزيز وفي سياق . الذي يوفر بيئة متكاملة لعمليات الدفع عن بعد )الالتالمسية(في السلطنة األول الدولي البنك 

األول من وهو  م بخاصية تدوير األوراق النقديةتسجهاز صرف آلي يكفاءة خدماته المصرفية، دشن البنك 

  نوعه في السلطنة.

 

من التقنيات أحدث المصرفية الرقمية، يحرص البنك باستمرار على استخدام  هخدمات يع قاعدةتوسوإلى جانب 

 ،9112عام الوخالل مطلع   مختلف شرائح المجتمع.تياجات حاتلبي باالحترافية لتتسم مالية تقديم خدمات أجل 

، كمنصة للدفع e-Floosتطبيق إلطالق  الشركة العمانية لالتصاالت "عمانتل"،مع شراكة البنك عقد 

مختلفة مع مجموعات تجارية عديدة شراكات  البنكأبرم وانطالقًا من ذلك، . السلسااللكتروني اآلمن والسريع 

دشن صحار الدولي موقعه وفي السياق الرقمي، . e-Floosتطبيق لتوفير خدمات الدفع اإللكتروني من خالل 
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للمستخدمين تُمكنهم من من نوعها وفير تجربة فريدة بعناية من أجل تالذي ُصمم وُطور  اإللكتروني الجديد

 اليومية.يلبي متطلبات ونمط الحياة مما الوصول إلى الخدمات المصرفية بكل سهولة ويسر، 

 

 خدمة زبائننا
لموظفيه، نقل صحار الدولي مكتبه الرئيسي من أفضل وتطوير بيئة عمل  للزبائنتعزيز التجربة المصرفية ل

حيث يوفر الموقع الجديد بيئة عصرية مزودة بأحدث ، شاطئ القرمبحي مطرح التجاري إلى مجمع الِسيف 

 التقنيات لتعزيز تجربة الزبائن المصرفية.

 

ً و وي للفهم العميق والحاجة إلى توفير حلول مصرفية متخصصة وخدمات استشارية لزبائنه من ذ انعكاسا

دماته االستشارية الجديدة إلدارة الثروات بأعلى المعايير الدخل العالي في السلطنة، دشن صحار الدولي خ

خدمات المالية العالمية، حيث يقدم القسم خدمات متخصصة تناسب احتياجات كل زبون على حدة، تشمل ال

والخدمات المرتبطة بها؛ مثل: التوفير والودائع، واالستثمارات، والقروض، والحماية والتأمين، والخدمات 

 المصرفية اليومية.

 

ً عمل البنك أيضوقد  عملياته المصرفية بهدف تعزيز مستوى الخدمات وتسهيل إجراء وأتمتة على تطوير  ا

فتح الحساب البنكي، وطلب ، حيث شملت هذه العمليات في السوقوفير حلول مصرفية رائدة توالعمليات 

 .والضمانالقرض الشخصي، والقرض اإلسكاني، إضافة إلى خطابات االعتماد 

 

وفي إطار سعيه الدؤوب لتقديم أفضل الخدمات المصرفية العالمية للزبائن في السلطنة، وقع صحار الدولي 

أكبر البنوك السويسرية الخاصة المصنفة عالميًا  أحد ،(EFGاألوروبية )المجموعة المالية اتفاقية حصرية مع 

لجهود من أجل تزويد هذه االتفاقية، تعتزم كلتا المؤسستين توحيد اوبموجب . من البنوك ذات الثقل المالي

من ذوي الدخل وصناديق التقاعد واألفراد الشركات العائلية والسيادية وصناديق الثروات المؤسسات المالية 

 بالوصول الحصري إلى فرص االستثمار العالمية والمنتجات المبتكرة.العالي 

 

 التواصل مع الزبائن والمجتمعات المحلية
التنمية االجتماعية واالقتصادية في السلطنة، عمل  مسيرة إلى جانب دعمه للعديد من المبادرات والمساهمة في

بالتعمين، وكجزء من استراتيجيته في زيادة القيمة المحلية المتعلقة دعم االستراتيجية الحكومية  ىالبنك عل

 لعمانية من خالل دعم مشاريع ضخمةساهم البنك في خلق آالف فرص العمل للكوادر البشرية ا ،المضافة

في عد صحار الدولي يوعليه لباحثين عن عمل، جاذبة لعن كون البنك مؤسسة  فضالً  ،ماليين الدوالراتب

 ٪.21المؤسسات الخاصة التي تزيد نسبة التعمين فيها عن في مصاف الوقت الحالي 

 

واصل صحار ، يالتطوردوره الحيوي في دعم وتعزيز اإلقتصاد الوطني والمضي قدًما بمسيرة في إطار و

الحوارات والنقاشات مع عدد من ، الذي يستقطب رئيس مجلس اإلدارةنتدى م، ""آراءالدولي تنظيم سلسلة 

منصة المبادرات ه هذتمثل وبدورها ، على مستوى العالملها  ات المشهودواإلنجازالمؤثرين أصحاب الخبرات 

تحقيق "الفوز" في عالمهم مساعدة الزيائن على رتكز على يالوفاء بوعده الذي ن صحار الدولي من تمك  مثالية 

 إلى العالم. الناجحة العمانية التجارب تصدير من أفضل التجارب العالمية وة من خالل االستفاد تغيرالدائم ال



 

. 

 

ا مع تزامنً وذلك في وزارة التربية والتعليم ة مميزاحتفالية صحار الدولي رعى ، تمكين المرأةومن جانب 

ً ،  احتفاالت السلطنة بيوم المرأة العمانية خاصة ال هسحوبات وعلى هامش االحتفال أجرى صحار الدولي أيضا

حفالً على مستوى البنك . كما نظم صحار الدولي 9112ساب الجوائز حبيوم المرأة العمانية ضمن برنامج 

السهاماتهن المتميزة في تعزيز مسيرة النجاح والنمو التي يشهدها البنك، إلى جانب  تقديراً وذلك لموظفاته، 

 سسة المرتبطة بالكوادر النسائية.إعالن البنك عن إجراء مجموعة من التغييرات في سياسات المؤ

 

ادرات البنك خالل شهر رمضان الفضيل، أطلق صحار الدولي في إطار اشراك المجتمع والموظفين في مبو

بهدف تسليط وذلك التواصل االجتماعي، منصات حملة تحت عنوان "#فوزهم_فوزنا" عبر صفحاته في 

 ً صغر حجمها فهي بالتأكيد بأن كل مساهمة مهما كانت  من البنك الضوء على العطاء والعمل الخيري، إيمانا

ً تصنع فارق ً وإيجابي اً كبير ا ً  ا أطلق صحار ، #فوزهم_فوزنا"مع روح العطاء لمبادرة " في المجتمع. وتزامنا

ً الدولي   .الفضيلطوال الشهر لألسر ذات الدخل المحدود األساسية االستهالكية حملة لتوزيع المواد  أيضا

 

لبطل سباقات ، أصبح صحار الدولي الراعي الحصري ة الهوية التجارية الجديدة للبنكستراتيجيترجمة الو

قام  كماـ 1إلى سباقات الفورمال حيث تأهل بطلنا الواعد ، من عمره 16ذو الـ شهاب الحبسي، ، .الفورمال 

 .قمة جبل إيفرستعمانية تصل إلى  فتاةمتسلقة نضيرة الحارثية، لتكون أول البرعاية أيضاً البنك 

 

 اإللتزام بتمكين الشباب العماني
، وهو برنامج برنامج "طموحي"وقت سابق في صحار الدولي أطلق توفير نقطة انطالق لشباب الوطن، عبر 

خريج الدفعة تعزيز فرص العمل لخريجي الكليات والجامعات العمانيين، وقد شهد العام الحالي تإلى هدف ي

 . لدفعة التاليةالتسجيل لفتح مجال ليتم عقب ذلك األولى 

العماني  الشبابتمكين صحار الدولي سعيه الدؤوب في دعم المبادرات المتعلقة بواصل في سياق مماثل، و

أحد أهم المنصات التي تستهدف إلهام ، ملهمون"دوة "جلسات النسخة الثالثة من نوصقل مهاراتهم عبر رعاية 

ً . كما قدَّم صحار شباب المستقبل وهو ، 9112/9191الدراسي  للعامعمان" إنجاز "برعاية برنامج  الدولي دعما

اد أعمال شاب عماني 1111تمكين إلى يهدف برنامج  قام صحار الدولي وإلى جانب ذلك،  .وتأهيلهم ليكونوا روَّ

األعمال واالبتكار فعالية الملتقى الثاني ألندية ريادة بدعم ورعاية التقنية العليا بمسقط بالتعاون مع الكلية 

 .9112لمؤسسات التعليم العالي "ماراثون االبتكار" للعام 

 

في السلطنة من خالل تمكين الكوادر الوطنية الشابة في مختلف المجاالت  األكاديميالمشهد وإلى جانب تعزيز 

جديدة من حفل تخريج دفعة  9112، رعى صحار الدولي خالل العام ةوالرياضي ةالمهنية بما في ذلك الصحي

منصات برعاية عدد من الالبنك قام طلبة كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية. كما 

لتعزيز دورهم كعنصر وذلك ( بالسلطنة، CFAمعهد المحللين الماليين المعتمدين )ك ومبادرات تبادل المعرفة

 .الوطني أساسي للتنمية والتطور االجتماعي واالقتصادي

 

لهذه الفئة تقديم الدعم صحار الدولي االستثمار في طاقات ومواهب الشباب، يواصل واستكماالً لمسيرته في 

ً علم  عفسات والبطوالت التي تساهم في رفمناالفي العديد من الحيوية من المجتمع  تلف في مخ السلطنة عاليا

التواصل منصات ابقات عبر صفحاته في . كما أطلق صحار الدولي العديد من المسةوالدولي ةالمحليالمحافل 

 واألطراف ذات الصلة. االجتماعي على مدار العام بهدف تعزيز التواصل مع زبائنه 
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 التقدم في صحار اإلسالمي 

انتقال مكتب صحار اإلسالمي الرئيسي من منطقة روي إلى منطقة غال، األمر الذي وفر  9112العام لقد شهد 

وإضافة إلى ذلك، أعلن صحار  .بيئة عمل أفضل للموظفينل هعن توفير، فضالً وصول أسهل ومريح للزبائن

اإلسالمي عن دعمه ومشاركته في مؤتمر صاللة الثاني للمالية اإلسالمية الذي استقطب عدد من الخبراء في 

" ومستدام الصيرفة المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية الستعراض "دور المالية اإلسالمية في بناء اقتصاد متنوع

. 

 

وقع صحار اإلسالمي، نافذة الصيرفة اإلسالمية لصحار الدولي، مذكرة تفاهم مع وزارة  من جانب آخر 

االتفاقية هذه  ، وبموجبحلول ذكية ومبتكرة في قطاعات األوقاف المختلفةبذلك ليوفر األوقاف والشؤون الدينية 

 .نظم كال الطرفان ندوة تعريفية

 

 التكريم والجوائز
البنك نحو تحقيق التميز وأهداف الفوز، تم تتويج وتكريم صحار الدولي بالعديد من الجوائز نظير مسيرة خالل 

المسؤولية االجتماعية للشركات. مجال مبادراته ضمن ، فضالً عن مجال األعمال والنمو الذي يحققه ريادته في

ً البنك كما حصل ، "شركة أداءً  91( ضمن "أفضل OERفقد حصد البنك جائزة مجلة عمان االقتصادية )  أيضا

على جائزتين ضمن حفل توزيع جوائز مجلة عالم االقتصاد واألعمال، بما في ذلك جائزة "أفضل الشركات 

" ضمن فئة "الشركات ذات رأس المال الكبير"، وجائزة "أفضل حملة في مجال المسؤولية االجتماعية".  أداءً 

 ً صحار الدولي جائزة " التميز في الهوية التجارية الجديدة" على حصد مع إطالق هويته الجديدة،  وتزامنا

جهوده في استراتجية ي وتوج صحار الدول م،9112هامش حفل توزيع جوائز التمويل والبنوك السنوية 

للمنتجات المبتكرة للزبائن للعام   "إنفوسيس فيناكل"التحول الرقمي بفوزه في النسخة الخامسة من جوائز 

 م، وذلك ضمن فئة "تطوير الممارسات المبتكرة".9112

 

 آفاق جديدة
انية الهوية عالمية الريادة، وفي إطار التزامه بتحقيق استراتيجيته الطموحة ورؤيته ليكون مؤسسة خدمية عم

ً نموذجتم استعراض كما  ،لبنكل صحار الدولي عن التصميم المعماري لمبنى المقر الرئيسي الجديد كشف  ا

مع التركيز على التصميم الداخلي والخارجي المبنى تصميم مقطع مرئي يُظهر الثي األبعاد للمقر الجديد، وث

ا. ويهدف صحار الدولي من خالل إنشاء المبنى إلى إحداث نقلة نوعية على والفكرة العصرية التي تضمنه

أيقونة معمارية هذا الصرح بمثابة سيكون وبدوره لموظفيه، أفضل صعيد تجربة الزبائن، وتوفير بيئة عمل 

يجسد تصميم المبنى الجديد رؤية البنك في التواصل مع زبائنه حيث  .تضاف إلى معالم مدينة مسقط العامرة

يئة ا من الثقة بالهوية التجارية، وبالتالي تطوير بسيبعث المقر الرئيسي الجديد مزيدً ومن مختلف أنحاء العالم، 

 مصرفية أكثر جاذبية وكفاءة وفاعلية في السلطنة.

 

  المؤسسيةحوكمة ال
ً حول الحوكمة المؤسسية مصدق مالً شا اً تقرير يلسنوا هتقرير مع لبنكا يرفق حسب األصول من قبل مدققي  ا

 ً المساهمة ات للتعليمات ذات الصلة بموجب ميثاق حوكمة شرك الحسابات الخارجيين، ويصدر هذا التقرير وفقا

 ر عن الهيئة العامة لسوق المال. العامة الصاد



 

3 

 

 نظمة. إن ألكافيينا لةءلمساوا حفصااإل نضماو تلشركاا حوكمة تسارمما بأفضل اماللتزا لبنكا صلاسيوو

 عملياته في لكامنةا لرئيسيةا لمخاطروإدارة ا تحديد يضمن بشكل مصممة للبنك خليةالدا لرقابةا تعملياو

 .محمية لبنكا لصوأ نبأ مساهميهو تهإدار مجلسو لبنكا لزبائن معقولة تضمانا يوفر مما ل،فعا بشكل

 

 مستقبليةالنظرة ال
نستطيع أن نلمس استمرار الطلب على التمويل في المستقبل القريب على الرغم من ثبات أسعار النفط على 

على مشاريع البنية التحتية إلى جانب مستوياتها الحالية، وذلك نظير التزام الحكومة بمواصلة التركيز 

من  االستثمارات في القطاعات التي تم تحديدها باعتبارها أساسية في خطة التنويع االقتصادي. وعلى الرغم

صحار الدولي على مكانته الجيدة لمواصلة بناء التميز في القطاع واالستفادة الصعوبات االقتصادية، يحافظ 

القيام بدوره الحيوي في تعزيز االقتصاد الوطني ومواصلة إثراء األطراف  من كافة الفرص لالستمرار في

 ذات المصلحة بقيمة مستدامة.

 

 كلمة شكر وتقدير
وفي الختام، فإنه ال يسعني إال أن أتوجه بالشكر والتقدير لكافة األطراف ذات الصلة بعمل البنك وأدائه 

وزبائنه الكرام، ذلك لثقتهم المستمرة في البنك، وكذلك إدارة المتميز، وأخص منهم بالذكر هنا مساهمي البنك 

 .البنك وكافة موظفيه على إخالصهم وعملهم الدؤوب لتحقيق النتائج الباهرة

 

وأتوجه بالشكر والتقدير كذلك للبنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال إلسهامهما الملموس في 

واألعمال المتعلقة به، واإلرشاد والتوجيه المستمرين لتطبيق أعلى المعايير مساندة القطاع المصرفي بالسلطنة 

 .العالمية في الصيرفة والحوكمة، بما يحقق الثقة العالمية في القطاع االقتصادي بالسلطنة

 

ونود أن ننوه هنا، إلى إن التطور الذي يشهده القطاع المصرفي في السلطنة ليس وليد اللحظة، بل هو نتاج 

ؤية الثاقبة، وطويلة األمد لموالنا المغفور له بإذن هللا تعالى، حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن للر

سعيد، طيب هللا ثراه، والذي حققت السلطنة في عهده الميمون إنجازات تتجاوز بمراحل العمر الزمني للنهضة 

ت التنموية واالجتماعية واألمنية واالقتصادية المباركة التي شهدتها عماننا الغالية في كافة المجاالت والقطاعا

 .م12.1منذ عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

. 

 

وعلى خطى المغفور له بإذن هللا تعالى، فإن مسيرة التقدم والنماء لهذا البلد العظيم سوف تواصل نهجها 

الصاعد بمشيئة هللا وتوفيقه تحت القيادة الواعية والحكيمة لموالنا حضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن 

حفظه هللا ورعاه، لتستكمل ُعمان في عهده الزاهر مسيرة التقدم والنماء، معاهدين جاللته  –رق المعظم طا

على السمع والطاعة في السراء والضراء، ملتفين جميعا حوله، لتبقى راية عمان خفاقة بين األمم، ولتنعم 

 السلطنة وشعبها األبي بالرخاء واألمن والتقدم واالزدهار.

 

 

 

 

 

 العارضي محفوظ بن محمد

 اإلدارة مجلس رئيس



 بنك صحار الدولي ش م ع ع
 المركز الماليبيان 

 9132ديسمبر  13في  كما

 106من  6صفحة              المالية                                         البياناتإلى هـ تكّون جزءاً ال يتجزأ من هذه  1اإليضاحات المرفقة من أ

 

 

 
 

 

      

 ديسمبر 11 ديسمبر 13   ديسمبر 13 ديسمبر 11

1018 9132   9132 1018 

دوالر أمريكي 

 باآلالف

 دوالر أمريكي 

 باآلالف

 

 إيضاح
 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

      

    األصول  

 71.156 22.599 1ب  لدى البنك المركزينقدية وأرصدة  919.255 188.197

 111.101 322.919 1ب  مستحق من بنوك وايداعات أخرى بسوق النقد 534.213 115.111

 1.151.910 9.454.351 1ب  قروض وسلف وتمويل )بالصافي( 2.194.491 5.819.169

 511.769 219.495 1ب  أوراق مالية إستثمارية 3.255.992 1.181.816

 19.676 12.122 5ب  ممتلكات ومعدات وتركيبات  22.939 51.107

 1.900 9.211 6ب  عقارات استثمارية 9.519 7.511

 15.169 24.192 7ب  أصول أخرى 932.322 117.581
      

 1.016.101 1.515.315  إجمالي األصول 2.314.322 7.911.715

    االلتزامات  

      

 711.061 915.923 8ب  لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد مستحقات 3.212.922 1.875.181

 1.818.151 9.129.131 9ب  ودائع العمالء 5.449.552 1.711.995

 81.661 311.594 10ب  التزامات أخرى 923.313 119.907

 15.191 15.129 11ب  قروض ثانوية 23.299 91.917

 509 512 11ب  شهادات إيداع 3.199 1.111
      

 1.660.979 9.222.222  إجمالي اإللتزامات 9.933.299 6.911.611

    حقوق المساهمين  

 198.165 912.121 11ب  رأس المال 231.299 511.971

 18.017 32.249 11ب  عالوة إصدار 53.929 16.819

 11.175 92.532 11ب  احتياطي قانوني 94.195 61.111

 988 222 15ب  احتياطي عام 9.522 1.566

 (1.111) (9.931) 16ب  احتياطي القيمة العادلة (5.942) (5.517)

 7.000 34.111 11ب  احتياطي قروض ثانوية 12.124 18.181

 18.881 12.531  أرباح محتجزة 311.114 100.995
      

 185.111 112.312  إجمالي حقوق المساهمين 291.131 711.161
      

 100.000 911.111 17ب  1األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم  532.423 159.710
      

 185.111 512.312  إجمالي حقوق المساهمين 3.129.423 1.001.101
      

 1.016.101 1.515.315  إجمالي اإللتزامات وحقوق المساهمين 2.314.322 7.911.715
      

 185.111 129.931 أ -19ب  العرضيةااللتزامات  3.191.192 1.160.109

 119.111 124.941 ب -19ب  االرتباطات 242.192 1.111.151

 بيسة بيسة   سنت سنت

 111.96 349.91 18ب  صافي األصول للسهم الواحد  12.24 17.19
 

 عنه كل من:ووقعها بالنيابة  1010 يناير 17  المالية وصرح بإصدارها بتاريخ البياناتاعتمد مجلس اإلدارة 
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 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 بيان الدخل الشامل

  9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 106من  7صفحة              المالية                                         البياناتإلى هـ تكّون جزءاً ال يتجزأ من هذه  1اإليضاحات المرفقة من أ

 

 

 

 

 ديسمبر 11 ديسمبر 13   ديسمبر 13 ديسمبر 11

1018 9132   9132 1018 

دوالر أمريكي 

 باآلالف

دوالر أمريكي 

 باآلالف

 

 إيضاح
 لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف
      

 110.111 342.229 1ج  إيرادات فوائد 123.115 118.501

 (71.671) 92.422 1ج  مصروفات الفوائد  (322.223) (191.156)

 56.651 91.323  صافي ايرادات الفوائد 329.134 117.115

 1.658 5.254 ب -1ج  صافي ايرادات من التمويل اإلسالمي وأنشطة االستثمار 35.915 11.099

 11.119 92.234 1ج  تشغيل أخرىإيرادات  94.199 86.019
      

 91.118 314.252  إجمالي إيرادات التشغيل  993.243 115.191

      

 (11.816) (92.199)  تكاليف الموظفين (91.912) (61.911)

 (11.776) (34.192) 5ج  المصروفات التشغيلية األخرى  (19.142) (15.781)

 (1.171) (9.511) 5ب  االستهالك (2.593) (5.901)
      

 (19.885) (45.922)  إجمالي مصروفات التشغيل  (339.295) (101.597)

      

 51.551 52.191  قبل مخصصات إنخفاض القيمةصافي إيرادات التشغيل  354.932 111.696
      

      

    مصروفات إنخفاض قيمة القروض ومخصصات مخاطر    

 (10.111) (32.245)  إئتمان أخرى )بالصافي(  (42.242) (51.168)

      

 11.110 41.592  الربح قبل الضريبة  315.929 89.118
      

 (5.061) (2.399) أ-7ج  مصروف ضريبة الدخل (35.213) (11.151)

76.175 
 

22.122 
 

 14.412  الربح للسنة
 

19.166 
 

      

    الربح للسنة  

 18.819 19.222  مصرفية تقليدية أعمال 25.442 71.880

 517 3.512  أعمال الصيرفة اإلسالمية 1.239 1.195
  

    

76.175 22.122   14.412 19.166 

      

 بيسة بيسة   سنت سنت

 10.871 31.512 8ج  العائد األساسي للسهم الواحد للسنة  9.94 1.81



 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 بيان الدخل الشامل

 )تابع( 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  8صفحة              المالية                                         البياناتإلى هـ تكّون جزءاً ال يتجزأ من هذه  1اإليضاحات المرفقة من أ

 

 

 
 
 

  

 

 

 ديسمبر 11 ديسمبر 13   ديسمبر 13 ديسمبر 11

1018 9132   9132 1018 

دوالر أمريكي 

 باآلالف

دوالر أمريكي 

 باآلالف

 

 إيضاح
 لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

      

 19.166 14.412  للسنةالربح  22.122 76.175

    إلى بيان الدخل اسوف لن يتم تصنيفه إيرادات شاملة أخرى  

    خسائر إعادة التقييم من أدوات أسهم محتفظ بها بالقيمة   

 (1.165) (942)  إيرادات شاملة أخرىالعادلة من خالل  (3.245) (1.515)
      

(1.515) (3.245) 
 اسوف لن يعاد تصنيفه التي الشاملة األخرى الخسائرإجمالي 

 (1.165) (942)  إلى بيان الدخل

      

    إلى بيان الدخل اسيعاد تصنيفه إيرادات شاملة أخرى  

      

    :إيرادات شاملة أخرىأدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل   

16 
 

- 
 

 -  صافي التغيرات في مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة
 

6 
 

      

16 - 
 إلى  اسيعاد تصنيفه التي اإليرادات الشاملة األخرىإجمالي 

 6 -  الدخلبيان  
      

(1.519) 
(3.245) 

للسنة بعد خصم ضريبة  الشاملة األخرى الخسائرإجمالي 

 (1.159) (942)  الدخل
  دد

 

 

  

71.716 29.493 
 18.007 11.259  إجمالي الدخل الشامل للسنة بعد خصم ضريبة الدخل



 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 بيان التغيرات في حقوق المساهمين 

  9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  9صفحة                                                                                                                             المالية                                  البياناتإلى هـ تكّون جزءاً ال يتجزأ من هذه  1اإليضاحات المرفقة من أ

 

  

     

 
 
 

 

 رأس المال 

 

 

 

 عالوة إصدار

احتياطي 

 احتياطي خاص احتياطي عام قانوني

احتياطي 

 القيمة العادلة

 

 

احتياطي قروض 

 ثانوية

 األرباح

 المحتجزة

 

إجمالي حقوق 

 المساهمين

األوراق 

الرأسمالية 

المستديمة 

 3الشريحة رقم 

إجمالي حقوق 

 المساهمين

 

 لاير عماني 

 باآلالف  

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

عماني لاير 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف
            

 125.494 31.111 925.494 12.221 9.111 (9.394) - 222 94.195 32.119 322.925 9132يناير  3لرصيد كما في ا

 14.412 - 14.412 14.412 - - - - - - - ربح السنة

 - األخرى للسنة الشاملة الخسارة
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(942) 
 

- 
 

- 
 

(942) 
 

- 
 

(942) 
 

 - إجمالي الدخل الشامل للسنة
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(942) 
 

- 
 

14.412 
 

11.259 
 

- 
 

11.259 
 

            

 12.125 - 12.125 - - - - - - - 12.125 إصدار أسهم 

 3.215 - 3.215 - - - - - - 3.215 - عالوة إصدار مستلمة

 914 - 914 - - - - - 914 - - (11مصروفات إصدار )ب

 311.111 311.111 - - - - - - - - - إضافية 1مصروفات إصدار أوراق رأسمالية الشريحة رقم 

 (33.222) - (33.222) (33.222) - - - - - - - 1018توزيعات أرباح مدفوعة لسنة 

 (33.513) - (33.513) (33.513) - - - - - - - اإلضافية المدفوعة خالل السنة  1الشريحة رقم  قسيمة

 (992) - (992) (992) - - - - - - - إضافية 1أوراق رأسمالية الشريحة رقم  -مصروفات إصدار 

إعادة تصنيف صافي التغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية عند 

 - - - (221) - 221 - - - - - إلغاء اإلدراج

إعادة تصنيف القيمة العادلة ألداة الدين من القيمة العادلة من خالل 

 (91) - (91) - - (91) - - - - - إستثمارية إلى أوراق مالية األخرى ةالشامل اإليرادات

 - - - (31.441) 9.111 - - - 1.441 - - (11وب 11إيضاح بتحويالت )
            

 512.312 911.111 112.312 12.531 34.111 (9.931) - 222 92.532 32.249 912.121 9132ديسمبر  13الرصيد كما في 
            

 

 

 

 



 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 بيان التغيرات في حقوق المساهمين

 )تابع( 9132ديسمبر  13المنتهية في للسنة 

 106من  10صفحة                                                                                                                             المالية                                  البياناتإلى هـ تكّون جزءاً ال يتجزأ من هذه  1اإليضاحات المرفقة من أ

 

  
 
 

 رأس المال 

 

 

 

 عالوة إصدار

احتياطي 

 احتياطي خاص احتياطي عام قانوني

احتياطي 

 القيمة العادلة

 

 

 احتياطي 

 قروض ثانوية 

 األرباح

 المحتجزة

 

 

إجمالي حقوق 

 المساهمين

األوراق 

الرأسمالية 

المستديمة 

 1الشريحة رقم 

إجمالي حقوق 

 المساهمين

 

 لاير عماني 

 باآلالف  

لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف
            

 191.596 100.000 191.596 71.651 - (656) 1.101 988 11.118 17.607 178.165 1018يناير  1لرصيد كما في ا

 (11.811) - (11.811) (16.711) - (1.018) (1.101) - - - - 9 ة رقمالدولي ةالمالي التقاريرأثر تبني معيار 

 171.761 100.000 171.761 55.918 - (1.671) - 988 11.118 17.607 178.165 9 ة رقمالدولي ةالمالي التقاريرمعيار الرصيد اإلفتتاحي الُمعاد بيانه وفق 

 19.166 - 19.166 19.166 - - - - - - - السنة ربح

 (1.159) - (1.159) - - (1.159) - - - - - األخرى للسنة الشاملة الخسارة
            

 18.007 - 18.007 19.166 - (1.159) - - - - - إجمالي الدخل الشامل للسنة

            

 - - - - - 1.909 - (1.909) - - - 

 - - - (17.816) - - - - - - 17.816 1017إصدار أسهم مجانية لسنة 

 1.181 - 1.181 - - - - - - 110 1.951 تحويل سندات قابلة للتحويل إلزامياً إلى رأس المال

 (8.911) - (8.911) (8.911) - - - - - - - 1017توزيعات أرباح مدفوعة لسنة 

 (7.750) - (7.750) (7.750) - - - - - - - اإلضافية المدفوعة خالل السنة  1الشريحة رقم  قسيمة

 (56) - (56) (56) - - - - - - - إضافية 1مصروفات إصدار أوراق رأسمالية الشريحة رقم 

إعادة تصنيف صافي التغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية عند 

 - - - (1.909) - 1.909 - - - - - إلغاء اإلدراج

 - - - (9.917) 7.000 - - - 1.917 - - (11وب 11إيضاح بتحويالت )
            

 185.111 100.000 185.111 18.881 7.000 (1.111) - 988 11.175 18.017 198.165 1018ديسمبر  11الرصيد كما في 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 بيان التغيرات في حقوق المساهمين

 )تابع( 9132ديسمبر  13المنتهية في للسنة 

 106من  11صفحة                                                                                                                             المالية                                  البياناتإلى هـ تكّون جزءاً ال يتجزأ من هذه  1اإليضاحات المرفقة من أ

 

  
 
 

 

 رأس المال 

 

 

 

 عالوة إصدار

احتياطي 

 احتياطي خاص احتياطي عام قانوني

احتياطي 

 القيمة العادلة

 

 

احتياطي قروض 

 ثانوية

 األرباح

 المحتجزة

 

إجمالي حقوق 

 المساهمين

األوراق 

الرأسمالية 

المستديمة 

 3الشريحة رقم 

إجمالي حقوق 

 المساهمين

 
دوالر أمريكي 

 باآلالف
دوالر أمريكي 

 باآلالف
دوالر أمريكي 

 باآلالف
أمريكي دوالر 

 باآلالف
دوالر أمريكي 

 باآلالف
دوالر أمريكي 

 باآلالف
دوالر أمريكي 

 باآلالف
دوالر أمريكي 

 باآلالف
دوالر أمريكي 

 باآلالف
دوالر أمريكي 

 باآلالف
دوالر أمريكي 

 باآلالف
            

 3.113.313 952.941 943.123 311.225 32.329 (5.539) - 9.522 21.139 42.242 534.294 9132يناير  3لرصيد كما في ا

 22.122 - 22.122 22.122 - - - - - - - ربح السنة

 - للسنة اإليرادات الشاملة األخرى
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(3.245) 
 

- 
 

- 
 

(3.245) 
 

- 
 

(3.245) 
 

 - إجمالي الدخل الشامل للسنة
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(3.245) 
 

- 
 

22.122 
 

29.493 
 

- 
 

29.493 
 

            

 22.242 - 22.242 - - - - - - - 22.242 إصدار أسهم 

 4.242 - 4.242 - - - - - - 4.242 - عالوة إصدار مستلمة

 3.292 - 3.292 - - - - - 3.292 - - (11مصروفات إصدار )ب

 952.943 952.943 - - - - - - - - - إضافية 1مصروفات إصدار أوراق رأسمالية الشريحة رقم 

 (11.222) - (11.222) (11.222) - - - - - - - 1018توزيعات أرباح مدفوعة لسنة 

 (92.251) - (92.251) (92.251) - - - - - - - اإلضافية المدفوعة خالل السنة  1الشريحة رقم  قسيمة

 (529) - (529) (529) - - - - - - - إضافية 1أوراق رأسمالية الشريحة رقم  -مصروفات إصدار 

إعادة تصنيف صافي التغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية عند 

 - - - (3.994) - 3.994 - - - - - إلغاء اإلدراج

إعادة تصنيف القيمة العادلة ألداة الدين من القيمة العادلة من خالل 

 (21) - (21) - - (21) - - - - - إستثمارية وراق ماليةأإلى  األخرى ةالشامل اإليرادات

 - - - (99.339) 32.329 - - - 2.215 - - (11وب 11إيضاح بتحويالت )
            

 3.129.423 532.423 291.131 311.114 12.124 (5.942) - 9.522 94.195 53.929 231.299 9132ديسمبر  13الرصيد كما في 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 بيان التغيرات في حقوق المساهمين

 )تابع( 9132ديسمبر  13المنتهية في للسنة 

 106من  11صفحة                                                                                                                             المالية                                  البياناتإلى هـ تكّون جزءاً ال يتجزأ من هذه  1اإليضاحات المرفقة من أ

 

  
 
 

 رأس المال 

 
 
 

عالوة 
 إصدار

احتياطي 
 احتياطي عام قانوني

احتياطي 
 خاص

احتياطي 
 القيمة العادلة

 
 

احتياطي 
قروض 
 ثانوية

 األرباح
 المحتجزة

 
 

إجمالي 
حقوق 

 المساهمين

األوراق 
الرأسمالية 
المستديمة 
 الشريحة 

 1رقم 
إجمالي حقوق 

 المساهمين

 

دوالر 
أمريكي 
 باآلالف

دوالر 
أمريكي 
 باآلالف

دوالر 
أمريكي 
 باآلالف

دوالر 
أمريكي 
 باآلالف

دوالر 
أمريكي 
 باآلالف

دوالر 
أمريكي 
 باآلالف

دوالر 
أمريكي 
 باآلالف

دوالر 
أمريكي 
 باآلالف

دوالر 
أمريكي 
 باآلالف

دوالر 
أمريكي 
 باآلالف

 دوالر
 أمريكي 
 باآلالف

            

 1.011.116 159.710 761.586 188.701 - (1.701) 8.060 1.566 55.681 15.711 161.515 1018يناير  1لرصيد كما في ا
 (56.711) - (56.711) (11.110) - (5.111) (8.060) - - - - 9 ة رقمالدولي ةالمالي التقاريرأثر تبني معيار 

 965.611 159.710 705.871 115.191 - (6.916) - 1.566 55.681 15.711 161.515 9 ة رقمالدولي ةالمالي التقاريرمعيار الرصيد اإلفتتاحي الُمعاد بيانه وفق 
 76.175 - 76.175 76.175 - - - - - - - ربح السنة

 (1.519) - (1.519) - - (1.519) - - - - - للسنة  إيرادات شاملة أخرى
            

 71.716 - 71.716 76.175 - (1.519) - - - - - إجمالي الدخل الشامل للسنة

            

 - - - (16.151) - - - - - - 16.151 1017إصدار أسهم مجانية لسنة 

 6.191 - 6.191 - - - - - - 1.117 5.076 تحويل سندات قابلة للتحويل إلزامياً إلى رأس المال
(11.177) - (11.177) (11.177) - - - - - - - 1017توزيعات أرباح مدفوعة لسنة   

(10.110) - (10.110) (10.110) - - - - - - - اإلضافية المدفوعة خالل السنة 1الشريحة رقم  قسيمة  

 (115) - (115) (115) - - - - - - - إضافية 1مصروفات إصدار أوراق رأسمالية الشريحة رقم 
إعادة تصنيف صافي التغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية عند 

 - - - (1.958) - 1.958 - - - - - إلغاء اإلدراج

 - - - (15.811) 18.181 - - - 7.619 - - (11وب 11إيضاح بتحويالت )
            

 1.001.101 159.710 711.161 100.995 18.181 (5.517) - 1.566 61.111 16.819 511.971 1018ديسمبر  11الرصيد كما في 

            

 

 

 

 

 



 بيان التدفقات المالية
 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 
 

 29من  11تكّون جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية                                                 صفحة  1إلى هـ 1اإليضاحات المرفقة من أ
 

 ديسمبر 11

1018 

 ديسمبر 13

9132 

 ديسمبر 13 

9132 

 ديسمبر 11

1018 

 يدوالر أمريك

 باآلالف

 دوالر أمريكي

 باآلالف 

 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني

 باآلالف 

   أنشطة التشغيل  

 11.110 41.592 الضريبةربح قبل ال 315.929 89.118

   تسويات لـ:  

 1.171 9.511 االستهالك  2.593 5.901

51.168 42.242 

صافي مصروفات انخفاض قيمة القروض ومخصصات خسائر االئتمان 

 10.111 32.245 األخرى 

 1.101 234 صافي خسائر إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 9.194 5.165

 7 (9) خسائر من بيع أصول ثابتة)أرباح(/ (5) 18

 (910) (3.919) إيرادات من أنشطة اإلستثمارات اإلسالمية (1.931) (1.116)

 (11.571) (39.223) فوائد من استثمارات  (45.295) (15.155)

 11 9.451 الفائدة المستحقة على سندات قابلة للتحويل إلزامياً وقروض ثانوية 2.124 88

 11.168 42.149 نقدية من أنشطة التشغيل قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل 391.129 115.501

 16.116 2.125 مستحق من بنوك وإيداعات بسوق النقد 35.215 11.115

 (177.111) (993.222) القروض والسلف والتمويل   (592.921) (160.556)

 11.775 (1.524) محتفظ بها للمتاجرةإستثمارية أوراق مالية  (2.112) 11.181

 (11.611) (12.221) أصول أخرى (311.513) (56.166)

 111.111 (912.121) مستحقات لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد (541.259) 817.119

 175.509 992.259 ودائع العمالء 994.553 155.868

 (18.001) - شهادات إيداع - (16.761)

 18.976 39.135 التزامات أخرى 13.229 117.110

 101.116 (392.211) النقد من أنشطة التشغيل (119.991) 1.017.859

 (1.117) (3.925) ضريبة دخل مدفوعة (1.124) (10.691)

 199.109 (313.395) أنشطة التشغيل بعد خصم الضريبة /منصافي النقد )المستخدم في( (141.524) 1.017.166

   أنشطة االستثمار  

 (70.610) (52.999) شراء استثمارات )بالصافي( (355.925) (181.101)

 9.908 39.355 متحصالت من بيع/استرداد استثمارات 13.593 15.715

 (1.817) (93.941) شراء ممتلكات ومعدات وتركيبات (553.322) (11.590)

 611 3.422 اإلسالميةإيرادات من أنشطة اإلستثمارات  1.232 1.671

 11.571 39.223 فوائد مستلمة من االستثمارات  45.295 15.155
     

 (51.111) (42.939) صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار (392.399) (111.110)

   أنشطة التمويل  

 (8.911) (33.222) توزيعات أرباح مدفوعة (11.222) (11.177)

 (51) (9.451) فوائد مدفوعة على سندات قابلة للتحويل إلزامياً وقروض ثانوية (2.124) (110)

 - 12.125 إصدار أسهم 22.242 -

 - 3.215 عالوة إصدار مستلمة 4.242 -

 - 914 (11مصروفات إصدار )ب 3.292 -

 - 311.111 مستديمة 1إصدار أوراق رأسمالية الشريحة رقم  952.941 -

 (7.750) (33.513) مستديمة 1فوائد مدفوعة على أوراق رأسمالية الشريحة رقم  (92.253) (10.110)

 (56) (992) مستديمة 1مصروفات إصدار أوراق رأسمالية الشريحة رقم  (529) (115)
     

 (16.781) 334.213 أنشطة التمويل )المستخدم في(من/صافي النقد  929.224 (11.591)

 111.191 (22.912) والنقد المعادلصافي التغير في النقد  (399.149) 860.111

 11.516 144.931 في بداية السنة والنقد المعادلالنقد  225.153 15.106
     

 111.710 992.494 في نهاية السنة والنقد المعادلالنقد  991.112 895.150

   ممثال في:  

 71.955 22.199 (1المركزية )بإستثناء الوديعة الرأسمالية( )إيضاح بنقد وأرصدة لدى البنوك  913.152 186.896

106.915 511.151 

يوماً  90مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد مستحقة في غضون 

 118.170 915.143 (1)إيضاح ب

 171.117 111.192 ب(-1يوماً )إيضاح ب 90استثمارات أوراق مالية مستحقة في غضون  259.931 711.991

(110.171) (222.231) 
يوماً  90مستحقات لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد مستحقة في غضون 

 (119.511) (145.225) (8)إيضاح ب
     

895.150 991.112  992.494 111.710 



 بنك صحار الدولي ش م ع ع  
 ايضاحات حول البيانات المالية

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  11صفحة  
 

 الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية  3أ
كشركة مساهمة ُعمانية عامة وهو يقوم بصفة أساسية  1007مارس  1تم تأسيس بنك صحار ش.م.ع.ع )"البنك"( في سلطنة ُعمان في 

فروع للصيرفة اإلسالمية في  8فرعاً و ثالثينبمزاولة األنشطة التجارية واالستثمارية والصيرفة اإلسالمية من خالل شبكة من 

موجب ترخيص تجاري واستثماري وصيرفة إسالمية صادر عن البنك المركزي الُعماني وهو مشمول السلطنة. يمارس البنك نشاطه ب

 11. العنوان المسجل للبنك هو ص.ب 1007أبريل  9بنظام البنك المركزي لتأمين الودائع المصرفية. بدأ البنك عملياته التشغيلية في 

 الرئيسي للبنك هو في سوق مسقط لألوراق المالية. ، مسقط، سلطنة ُعمان. اإلدراج111حي الميناء رمز بريدي 

 

يقدم صحار ة اإلسالمية )"صحار اإلسالمي"(. ، حصل البنك على ترخيص لتشغيل نافذة الصيرف1011إبريل  10اعتباراً من 

العمالء المتوافقة مع  اإلسالمي مجموعة متكاملة من خدمات ومنتجات الصيرفة اإلسالمية. تتضمن األنشطة الرئيسية للنافذة قبول ودائع

الشريعة اإلسالمية وتقديم تمويل متوافق مع الشريعة اإلسالمية بناًء على المرابحة والمضاربة والمشاركة واإلجارة واالستصناع والسلم 

رقابي للصيرفة والقيام بأنشطة االستثمار وتقديم خدمات مصرفية تجارية وأنشطة االستثمار األخرى التي يسمح بها اإلطار التنظيمي وال

 اإلسالمية. 

 

( 1لمساهمي بنك صحار ش.م.ع.ع ووافق المساهمون في البنك على قرار بتعديل البند ) غير عادي، عقد اجتماع  1018ديسمبر  18في 

باسم "بنك صحار الدولي ش.م.ع.ع" )يشار إليه فيما يلي  إلىمن النظام األساسي للبنك لتغيير اسم البنك من "بنك صحار ش.م.ع.ع" 

مستندات السجل من خالل إصدار مجموعة جديدة من  1019يناير  11"البنك"(. تم تأكيد ذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة في 

 لشركة.ل التجاري

 (.موظفاً  801 -1018ديسمبر  11) 1019ديسمبر  11موظفاً كما في  871يعمل بالبنك 

 

 أساس اإلعداد 9أ

 فقرة االلتزام 3-9أ
الهيئة العامة لسوق المال ولوائح البنك والمالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ومتطلبات قانون الشركات التجارية  البياناتتم إعداد 

 المركزي الُعماني المطبقة.

 -تعميم رقم ط ب، أصدر البنك المركزي العماني 1000المتعلق بتعديل القانون المصرفي رقم  69/1011وفقاً للمرسوم السلطاني رقم 

والذي صدر وفقاً له إطار تنظيمي ورقابي كامل للصيرفة اإلسالمية )"االطار"(. يحدد اإلطار وسائل تمويل مسموح بها متعلقة  1

لهم بربح مناسب في السعر على أساس الدفع اآلجل. لم يتم  مباشرةبالتجارة تتضمن شراء بضائع من قبل البنوك من عمالئها وبيعها 

المالية بهذه الطريقة، ولكنها مقيدة لمبلغ التسهيالت  البياناتالمشتريات والمبيعات الناشئة من هذه الترتيبات في هذه  عكس هذه

 المستخدمة فعلياً والنسبة المالئمة للربح عليها.

لمعامالت/ األرصدة بين الفروع. المالية ألغراض التقرير بعد حذف ا البياناتتم عكس النتائج المالية لنافذة الصيرفة اإلسالمية في هذه 

إن مجموعة كاملة من بيانات مالية مستقلة لنافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار، صحار اإلسالمية، التي أعدت في إطار هيئة 

 المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، يتم إدراجها ضمن التقرير السنوي للبنك.

 

 أساس القياس  9-9أ

 البيانات المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء التالي:أُعدت 

 يتم قياس األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة؛ •

 يتم قياسها بالقيمة العادلة؛ الخسائرأو  األرباحاألدوات المالية المصنفة كمتاجرة وبالقيمة العادلة من خالل  •

 (؛1018يناير  1)سارية من  اإليرادات الشاملة األخرىمالية بالقيمة العادلة من خالل  أصول •

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

 

 العملة التنفيذية وعملة العرض  1-9أ

المالية بالريال الُعماني وهو العملة التنفيذية للبنك وبالدوالر األمريكي أيضاً تسهيال للقارئ. تم تحويل المبالغ  البياناتتم عرض هذه 

لاير  0.185ر أمريكي   دوال 1المالية من مبالغ بالريال الُعماني بسعر صرف يعادل  البياناتبالدوالر األمريكي المعروضة في هذه 

بيسة(. تم تقريب جميع المعلومات المالية المعروضة بالريال الُعماني والدوالر األمريكي إلى أقرب  1000لاير ُعماني    1) وُعماني 

 .، ما لم يذكر خالف ذلكألف

 
 استخدام التقديرات واالجتهادات 4-9أ

 الذي تم اإلفصاح عنهعند إعداد البيانات المالية للبنك، تطلب اإلدارة وضع بعض التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبلغ  يتطلب

المالية والمخصصات الناتجة عن انخفاض القيمة والقيم العادلة. على وجه الخصوص، هناك حاجة إلى حكم كبير  واإللتزامات لألصول

ير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد مستوى المخصصات الالزمة للقروض والمديونيات من قبل اإلدارة في تقد

 لبشک مألحکاوا راتيدلتقا متقيي ميتمنخفضة القيمة باإلضافة إلى مخصصات انخفاض قيمة األوراق المالية االستثمارية غير المدرجة. 

 .ظروفلا تتح لةومعق نهاأ ديُعتق لتيا لمستقبليةا داثألحا تقعاوت كلذ في بما رىألخا لموالعوا يخيةرلتاا رةلخبا لیإ دتستنو رمستم

  هذه التقديرات. عنيجوز أن تختلف النتائج الفعلية 

 

 



 بنك صحار الدولي ش م ع ع  
 ايضاحات حول البيانات المالية

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  11صفحة  
 

 )تابع( أساس اإلعداد 9أ

 

 )تابع( استخدام التقديرات واالجتهادات 4-9أ
 

 تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها بشكل مستمر. يتم إدراج تعديالت التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل

تلك الفترة فقط أو في فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كان التعديل مؤثراً على الفترة الحالية التقدير إذا كان التعديل مؤثراً على 

 .5أفي اإليضاح  في الفترات الالحقة والفترات المستقبلية. يتم مناقشة التقديرات التي يعتبر البنك أن لها مخاطر جوهرية لتعديالت هامة

 

 الدولية الجديدة والمعدلة تطبيق معايير التقارير المالية 1أ
 

 وتتعلق بأعمال البنك 9132المعايير والتعديالت والتفسيرات التي دخلت حيز التطبيق في  3-1أ
قام البنك بتطبيق كافة المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة عن مجلس المعايير  1019ديسمبر  11بالنسبة للسنة المنتهية في 

خلت المحاسبية الدولية )المجلس( ولجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية )اللجنة( التابعة للمجلس والتي تتعلق بعملياته والتي د

 . 1019يناير  1حيز التطبيق بالنسبة للفترات التي تبدأ في 
 

 المطبقة والتي تؤثر بشكل جوهري على البيانات المالية معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة أ-3-1أ
 

 عقود اإليجار 32تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم 

عقود اإليجار )الصادر عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية(  16لقد طبق البنك للمرة األولى معيار التقارير المالية الدولية رقم 

متطلبات جديدة أو معدلة  16، وهو نفس تاريخ سريان المعيار. يقدم معيار التقارير المالية الدولية رقم  1019يناير  1إعتباراً من 

التمييز بين عقود اإليجار التشغيلي  إلغاءسبة اإليجار. يقدم المعيار تغييرات جوهرية على محاسبة اإليجار من خالل بالنسبة لمحا

والتمويلي. يتطلب المعيار إدراج الحق في إستخدام األصول وإلتزامات اإليجار في تاريخ سريان جميع عقود اإليجار ، بإستثناء عقود 

جهزة الحاسب اآللي شهراً أو أقل( وإيجار أصول "منخفضة القيمة" )مثل أ 11اإليجار قصيرة األجل )اي عقود اإليجار بفترة إيجار 

 .على النقيض من محاسبة المستأجر ، لم تتغير متطلبات محاسبة المؤجر بشكل كبيرالشخصية(. 
 

 األثر على محاسبة المستأجر:

منهج التعديل التراكمي"  والذي يتطلب إحتساب إلتزامات اإليجار القائمة لعقود اإليجار التشغيلي الحالية لقد إختارت اإلدارة إستخدم "

بإستخدام  معدل اإلقتراض المتزايد في تاريخ اإلنتقال إلى تطبيق المعيار  وترحيل إلتزامات اإليجار التمويلي القائمة وقياس األصل 

بمبلغ يعادل اإللتزام المعدل بالنسبة ألي مبالغ متراكمة أو مدفوعة دون تأثير على الرصيد اإلفتتاحي لألرباح المحتجزة عند اإلنتقال 

 ، فقد قام البنك: 1019يناير  1كما في  16عند تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم ق المعيار.  إلى تطبي
 

  بإدراج الحق في إستخدام األصول وإلتزامات اإليجار في بيان المركز المالي ، وتم قياسها مبدئياً بالقيمة الحالية لمدفوعات

 وفقاً للفترة التعاقدية الحاليةقتراض المتزايد لجميع عقود اإليجار التشغيلي اإليجار المستقبلية التي تم قياسها بمعدل اإل

 المتبقية.

  إدراج إستهالك الحق في إستخدام األصول والفوائد على إلتزامات اإليجار في بيان الدخل الشامل. تم إدراج هذين

 المصروفين ضمن مصاريف التشغيل األخرى في بيان الدخل الشامل.

 شهراً. 11والتي لن يتم تجديدها خالل  الحالية لبنك جميع عقود اإليجار التشغيليإستبعد ا 

  اإليجار التي لن يتم تجديدها ، فقد إختار البنك إدراج مصروف اإليجار بطريقة القسط الثابت وفقاً لما يسمح به  لعقودبالنسبة

 اريف التشغيل األخرى في بيان الدخل الشامل.. يعرض هذا المصروف ضمن مص16معيار التقارير المالية الدولية رقم 
 

 صافي الربح أو حقوق مساهمي البنك التي تم اإلفصاح عنها سابقاً. إن تطبيق ما ورد أعاله لم ينتج عنه أي تغييرات في 
 

إيجار إضافية كما في                مليون لاير عماني تحت بند الحق في إستخدام األصول وإلتزامات  1.1لقد أدرج البنك في البيانات المالية مبلغ 

. تم إدراج الحق في إستخدام األصول تحت بند أصول أخرى وتم إدراج إلتزامات اإليجار كجزء من إلتزامات أخرى في 1019يناير  1

 بيان المركز المالي.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بنك صحار الدولي ش م ع ع  
 ايضاحات حول البيانات المالية

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  16صفحة  
 

 )تابع( تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة 1أ
 

 تؤثر بشكل جوهري على البيانات الماليةال المطبقة والتي  معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة ب-3-1أ

 1019يناير  1تم تطبيق معايير التقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية ، والتي أصبح سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدا في أو بعد 

البيانات المالية. لم يكن لتطبيق معايير التقارير المالية الجديدة والمعدلة هذه أي تأثير جوهري على المبالغ التي تم اإلفصاح عنها ، في هذه 

 للسنة الحالية والسنوات السابقة ، ولكنها قد تؤثر على إحتساب التعامالت والترتيبات المستقبلية.
 

للفترات  تسري

السنوية التي تبدأ 

 في أو بعـد

 

 معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة

  

 مميزات الدفع المسبق بتعويض سالب وتعديل اإللتزامات المالية 9معيار التقارير المالية الدولية رقم  1019يناير  1

 ما إذا كانت  توضح أنه ألغراض تقييم 9التعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم  

مميزات الدفع المسبق تفي بشروط سداد أصل المبلغ والفوائد ، يمكن للطرف الذي يمارس هذا الخيار سداد أو  

إستالم تعويض معقول عن الدفع المسبق بغض النظر عن سبب الدفع المسبق. بمعنى آخر ، مميزات الدفع 

 ائياً لإلخفاق في سداد أصل المبلغ والفوائد.المسبق بتعويض سالب ال تؤدي تلق

، مع السماح بالتطبيق المبكر. توجد  1019يناير  1يطبق التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  

أحكام إنتقالية محددة بناءاً على تاريخ تطبيق التعديالت للمرة األولى ، نسبة إلى التطبيق المبدئي لمعيار التقارير 

 . 9لمالية الدولية رقم ا
  

اإلستثمار في شركات شقيقة ومشاريع مشتركة: متعلقة  18تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  1019يناير  1

 .بالمصالح طويلة األجل في شركات شقيقة ومشاريع مشتركة
  

التعديالت على معيار   التقارير المالية  – 1017 -1015التعديالت السنوية على معايير التقارير المالية الدولية  1019يناير  1

والمعيار المحاسبي  الترتيبات المشتركة 11ومعيار التقارير المالية الدولية رقم  إندماج األعمال 1الدولية رقم 

 .تكاليف القروض 11والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ضرائب الدخل 11الدولي رقم 
  

التعديالت على معيار   التقارير المالية  – 1017 -1015التعديالت السنوية على معايير التقارير المالية الدولية  1019يناير  1

والمعيار المحاسبي  المشتركةالترتيبات  11ومعيار التقارير المالية الدولية رقم  إندماج األعمال 1الدولية رقم 

 .تكاليف اإلقتراض 11والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ضرائب الدخل 11الدولي رقم 

 تتعلق التعديالت السنوية بتعديل أربعة معايير.
  

 ضرائب الدخل 11المعيار المحاسبي الدولي رقم  1019يناير  1

إدراج تبعات ضريبة الدخل على توزيعات األرباح في األرباح توضح التعديالت ما إذا كان ينبغي على الشركة  

أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى أو حقوق الملكية وفقاً للبند األصلي الذي أدرجت فيه الشركة التعامالت 

لى المحققة لألرباح القابلة للتوزيع. هذا هو الوضع بغض النظر عما إذا كانت معدالت ضريبية مختلفة تنطبق ع

 .األرباح الموزعة وغير الموزعة
  

 تكاليف اإلقتراض 11المعيار المحاسبي الدولي رقم  1019يناير  1

توضح التعديالت أنه إذا ظل أي إقتراض محدد قائماً بعد أن يصبح األصل والصلة جاهزاً لإلستخدام  

تقترضها الشركة عموماً عند إحتساب المخصص له أو لبيعه ، يصبح ذلك اإلقتراض جزءاً من األموال التي 

 معدل الرسملة على اإلقتراضات العامة.
  

 إندماج األعمال 1معيار التقارير المالية الدولية رقم  1019يناير  1

أنه عندما تسيطر الشركة على نشاط تجاري يكون  1توضح التعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم  

مشترك ، تطبق الشركة متطلبات إندماج األعمال المتحقق على مراحل ، بما في ذلك إعادة عبارة عن تشغيل 

قياس الفائدة المحتفظ بها سابقاً في التشغيل المشترك بالقيمة العادلة. تتضمن إعادة قياس الفائدة المحتفظ بها 

 سابقاً أي أصول غير مدرجة واإللتزامات والشهرة المتعلقة بالتشغيل المشترك.
  

 الترتيبات المشتركة 11معيار التقارير المالية الدولية رقم  1019يناير  1

أنه عندما يشارك أحد األطراف ، دون أن يملك  11توضح التعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم  

المشتركة لذلك سيطرة مشتركة ، في تشغيل مشترك يكون عبارة عن عمل تجاري ، فإنه يحصل على السيطرة 

 التشغيل المشترك ، وال تقوم الشركة بإعادة قياس الفائدة المحتفظ بها سابقاً في التشغيل المشترك.
  

  تعديل أو إيقاف أو تسوية خطة منافع الموظفين 19التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  1019يناير  1
منافع الموظفين إحتساب تعديالت أو إيقاف أو  19الدولي رقم توضح التعديالت على  المعيار المحاسبي  

 .تسويات خطة المنافع المحددة

 

 

 

 

 

 

 



 بنك صحار الدولي ش م ع ع  
 ايضاحات حول البيانات المالية

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  17صفحة  
 

 تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة )تابع( 1أ

 

 البيانات المالية )تابع(معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة المطبقة والتي ال تؤثر بشكل جوهري على  ب-1-1أ

 

للفترات  تسري

السنوية التي تبدأ في 

 أو بعـد

 

 معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة

  

 الشكوك حول معالجات ضريبة الدخل 11معيار لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم  1019يناير  1

الخاضع للضريبة )الخسارة الضريبية( واألسس الضريبية والخسائر الضريبية غير يتناول التفسير تحديد الربح  

المستخدمة والضريبة المستردة والمعدالت الضريبية ، عند وجود شكوك حول معالجات ضريبة الدخل بموجب 

 . وهو يتناول تحديداً:11المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 الضريبية بشكل جماعي; ما إذا كان ينبغي النظر في المعالجات • 

 إفتراضات فحص السلطات الضريبية;  •

تحديد الربح الخاضع للضريبة )الخسارة الضريبية( الخسائر الضريبية غير المستخدمة والضريبة المستردة  •

 والمعدالت الضريبية; و

 تأثير التغيرات في الحقائق والظروف. •

  

عرض البيانات المالية والمعيار المحاسبي الدولي  1التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  –تعريف المواد  1019يناير  1

 السياسات المحاسبية ، التغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء 8رقم 

  

ينص التعريف الجديد على أن "المعلومات جوهرية إذا تم حذفها أو إغفالها أو إخفاءها ، فمن المتوقع أن تؤثر بشكل  1019يناير  1

معقول على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للبيانات المالية لألغراض العامة على أساس تلك البيانات 

 محددة". منشأةالمالية ، والتي توفر معلومات مالية حول 

  

 

 المعايير والتفسيرات والتعديالت على المعايير القائمة والتي لم يبدأ سريانها بعد ولم يطبقها البنك بشكل مبكر:  1-1أ

 

تسري للفترات 

السنوية التي تبدأ في 

 أو بعـد

 

 معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة

  

 إندماج األعمال 1التعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم  –تعريف األعمال التجارية  1010يناير  1

عتبار األعمال التجارية ، يجب أن تتضمن مجموعة متكاملة من األنشطة واألصول، إتوضح التعديالت أنه لكي يتم  

بشكل كبير في القدرة على إنشاء مخرجات. يوضح مجلس معايير  معاً كحد أدنى ، مدخالت وعملية موضوعية تساهم 

يمكن أن توجد بدون تضمين جميع المدخالت والعمليات الالزمة إلنشاء التجارية أن األعمال  أيضاً المحاسبة الدولية 

مة في المخرجات. أي أن المدخالت والعمليات المطبقة على هذه المدخالت يجب أن يكون لها "القدرة على المساه

 إنشاء مخرجات" بدالً من "القدرة على إنشاء مخرجات".

  

التعديالت على معايير التقارير المالية  –تعديالت على اإلشارات إلى إطار عمل مبادىء معايير التقارير المالية الدولية  1010يناير  1

ومعايير لجنة تفسيرات  18و  17و  11و  8و  1ومعايير المحاسبة الدولية أرقام  11و 6و 1و 1الدولية أرقام 

لتحديث تلك  11ومعيار لجنة تفسيرات المعايير الدولية رقم  11و  10و  19و  11 التقارير المالية الدولية أرقام

 .التصريحات فيما يتعلق باإلشارة إلى واإلقتباس من إطار العمل أو لتحديد إشارتهم إلى نسخة مختلفة من إطار العمل

  

األدوات  – 9األدوات المالية: اإلفصاحات ومعيار التقارير المالية الدولية رقم  7معيار التقارير المالية الدولية رقم  1010يناير  1

 المالية

 التعديالت حول مسائل ما قبل اإلستبدال في إطار إصالح معدل الفائدة بين البنوك

  

 التأمينعقود  17معيار التقارير المالية الدولية رقم  1010يناير  1

قياس إلتزامات التأمين وفقاً للقيمة الحالية للوفاء ، وهو يتيح منهجاً أكثر  17يتطلب معيار التقارير المالية الدولية رقم  

إتساقاً لقياس وعرض جميع عقود التأمين. تم وضع هذه المتطلبات لتحقيق هدف المحاسبة المتسقة والقائمة على 

عقود التأمين كما  1معيار التقارير المالية الدولية رقم  17يار التقارير المالية الدولية رقم المبادئ لعقود التأمين. يحل مع

 .1011يناير  1في 

  



 بنك صحار الدولي ش م ع ع  
 ايضاحات حول البيانات المالية

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  18صفحة  
 

تم تأجيل تاريخ 

السريان ألجل غير 

مسمى. التطبيق 

 مسموح به.

 18المحاسبي الدولي رقم البيانات المالية الموحدة والمعيار  10تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم 

( والمتعلقة بمعالجة بيع  أو مساهمة األصول والمستثمرين 1011اإلستثمارات في شركات شقيقة ومشاريع مشتركة )

 .في الشركة الشقيقة أو المشروع المشترك

 )تابع( تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة 1أ
 

وأن يتوقع مجلس اإلدارة بأن يتم تطبيق المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة على البيانات المالية للبنك عندما تصبح قابلة للتطبيق 

 .في فترة التطبيق األولي للبنكقد ال يكون له تأثيراً جوهرياً على البيانات المالية والتفسيرات والتعديالت الجديدة تطبيق تلك المعايير 
 
 السياسات المحاسبية الهامة 4أ

  .المالية البياناتتم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل متوافق من قبل البنك لكافة الفترات المعروضة في هذه 
 
 األجنبيةالمعامالت بالعملة  3-4أ

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

بعملة التشغيل في بداية الفترة والتي تتم  المطفأةرباح أو خسائر العمالت األجنبية في البنود المالية هي الفرق بين التكاليف التاريخ. أ
بالعمالت األجنبية المحولة بسعر الصرف في نهاية الفترة.  المطفأةتسويتها بمعدل الفائدة الحقيقي والمدفوعات خالل الفترة والتكاليف 

تزامات غير المالية بالعملة األجنبية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة يتم تحويلها إلى عملة التشغيل بسعر الصرف السائد األصول واالل
الدخل الشامل باستثناء األصول المالية غير  في بيانبتاريخ تحديد القيمة العادلة. فروق العملة األجنبية الناتجة عن التحويل يتم إدراجها 

قياس  بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ، والتي تدرج في اإليرادات الشاملة األخرى. يتماألسهم المصنفة  النقدية مثل
 ستخدام معدل الصرف السائد بتاريخ المعاملة.إبالعملة األجنبية ويتم تحويلها باألصول وااللتزامات غير النقدية بتكلفتها التاريخية 

 
 اإليرادات والمصروفاتإدراج  9-4أ
 

 إيراد ومصروف الفائدة  أ -9-4أ
الفائدة الفعلي لكافة األدوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة واألدوات  معدلستخدام طريقة إالفوائد ب ومصاريف يتم تسجيل إيرادات

 معدل فائدةالمالية التي تحمل  األصول. يتم تسجيل إيرادات الفوائد على األرباح أو الخسائرالمالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل 
 المعدلالفائدة الفعلي هو  معدل .الفائدة الفعلي معدلستخدام طريقة إب اإليرادات الشاملة األخرىبالقيمة العادلة من خالل  قياسهاوالتي تم 
، إلى الضرورة فترة أقصر، عند لأو ى مدى العمر المتوقع لألداة المالية ، يخصم فعلياً المدفوعات النقدية المستقبلية المتوقعة علالذي 

جميع الشروط التعاقدية لألداة المالية ويشمل أية رسوم أو يضع اإلحتساب في اإلعتبار المالي.  أو اإللتزام صافي القيمة الدفترية لألصل
  المستقبلية. اإلئتمانيةخسائر الالفائدة الفعلي وليس  معدلال يتجزأ من  تكاليف إضافية منسوبة مباشرة إلى األداة وهي جزء

 

أي خصم أو عالوة على الحيازة والرسوم  الوضع في اإلعتبار، التكلفة المطفأة لألصل( من خالل الفائدة الفعلي )وبالتالي معدليتم احتساب 
ستخدام معدل العائد الذي يمثل أفضل تقدير إالبنك إيرادات الفوائد ب يدرجالفائدة الفعلي.  معدلوالتكاليف التي تشكل جزًءا ال يتجزأ من 

األثر المحتمل لمختلف معدالت الفائدة المحتسبة في مراحل  يدرجلمعدل العائد الثابت على مدى العمر المتوقع للقرض. ومن ثم ، فإنه 
 ، وفرض الغرامة والرسوم(.نتج )بما في ذلك الدفعات المسبقةالم عمرلدورة مختلفة ، والخصائص األخرى 

 

 .نقداً  استالمهإمن الدخل حتى يتم  وتستبعدتدرج إيرادات الفوائد المشكوك في تحصيلها ضمن مخصص انخفاض القيمة 
 

سب ت، يح"1"المرحلة  يعتبر بالتالي في( وز 1-1أ اإليضاح)وفقًا لما هو مذكور في  ذو قيمة إئتمانية منخفضةعندما يصبح األصل المالي 
 . لألصل الماليالفائدة الفعلي على صافي التكلفة المطفأة  معدلالبنك إيرادات الفوائد بتطبيق 

 
 أرباح وخسائر القيمة العادلة ب-9-4أ

يتم ،  والقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىالتغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر 
 .اإليرادات الشاملة األخرى بيانعرضها في 

 

التغيرات المحققة وغير المحققة ، متضمناً جميع  يعرض صافي الدخل من األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
  نة.في بيان الدخل للسفي القيمة العادلة والفائدة وتوزيعات األرباح وفروق صرف العمالت األجنبية 

 
 إيراد توزيعات األرباح ج-9-4أ

 يتم إدراج توزيعات األرباح عند نشوء الحق في استالم توزيعات األرباح. 
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 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة 4أ
 
 الرسوم والعموالت د-9-4أ

البنك إيرادات رسوم وعموالت من مجموعة متنوعة من الخدمات التي يقدمها لعمالئه. اإليرادات من الرسوم، والتي ال تشكل  يجني
الفائدة الفعلي لألداة المالية، يتم الحصول عليها من مجموعة متنوعة من الخدمات التي يقدمها البنك إلى  معدلجزًءا ال يتجزأ من 

التقارير . بموجب معيار ت من العقود المبرمة مع العمالء""اإليرادا 15التقارير المالية الدولية رقم وفقًا لمعيار  إحتسابهاعمالئها، ويتم 
على المقابل المحدد في العقد المبرم مع العميل ويستثني المبالغ  بناءاً ، يتم قياس إيرادات الرسوم من قبل البنك 15المالية الدولية رقم 
 . يدرج البنك اإليرادات عندما ينقل السيطرة على منتج أو خدمة إلى عميل.أخرىابة عن أطراف التي يتم تحصيلها ني

 

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

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

 
 المخصصات هـ-9-4أ

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

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

 
 والمصاريف اتمقاصة اإليراد و -9-4أ

لألرباح أو بالنسبة ،  بذلك  معايير التقارير المالية الدوليةعلى أساس الصافي فقط عندما تسمح  والمصاريفيتم عرض اإليرادات 
 التي تنشأ من مجموعة معامالت مماثلة لألنشطة التجارية للبنك.  والخسائر

 
 التأثير الجوهري المؤقت ز-9-4أ

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

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

 
 األدوات المالية       1-4أ
 
 المبدئيوالقياس  اإلدراجتاريخ   أ-1-4أ

جميع  إدراجالبنك مبدئياً القروض والسلف والودائع وأوراق الدين المصدرة والمطلوبات الثانوية في التاريخ الذي نشأت فيه. يتم  يدرج
المالية( في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي يصبح فيه  األصولاألدوات المالية األخرى )بما في ذلك المشتريات العادية ومبيعات 

 األحكام التعاقدية لألداة. البنك طرفًا في
 

، الخسائرأو  األرباحيتم قياس األصل المالي أو االلتزام المالي مبدئياً بالقيمة العادلة زائداً، بالنسبة لبند ليس بالقيمة العادلة من خالل 
لمالية عند اإلثبات المبدئي عن سعر تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرةً إلى اكتسابها أو إصدارها. عندما تختلف القيمة العادلة لألدوات ا

 ربح أو خسارة اليوم األول كما هو موضح فيما يلي. بإحتسابالمعاملة، يقوم البنك 
 
 اليوم األول ربح أو خسارة   ب-1-4أ

مدخالت فقط يمكن  عندما يختلف سعر المعاملة لألداة عن القيمة العادلة عند اإلنشاء والقيمة العادلة بناءاً على أسلوب التقييم باستخدام
مالحظتها في معامالت السوق، يدرج البنك الفرق بين سعر المعاملة والقيمة العادلة في صافي دخل المتاجرة. في تلك الحاالت التي 

العتراف تستند فيها القيمة العادلة إلى نماذج ال يمكن مالحظة بعض مدخالتها، يتم تأجيل الفرق بين سعر المعاملة والقيمة العادلة ويتم ا
 عندما تصبح المدخالت قابلة للمالحظة أو عندما يتم استبعاد األداة. الخسائرأو  األرباحبها فقط في 
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 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة 4أ
 
 )تابع(األدوات المالية       1-4أ
 
 المالية واإللتزامات األصولفئات قياس   ج-1-4أ
 

 والشروط التعاقدية لألصل، والتي تم قياسها إما: األصوللنموذج األعمال إلدارة  أصوله المالية وفقاً يصنف البنك جميع 
 

 (؛1ج)-1-1كما تم شرحه في اإليضاح أ التكلفة المطفأةب •
 أو ؛(5)ج()-1-1وأ (1ج)-1-1كما تم شرحه في اإليضاحين أ اإليرادات الشاملة األخرىالقيمة العادلة من خالل ب •
 (.7ج)-1-1كما تم شرحه في اإليضاح أ األرباح أو الخسائرالقيمة العادلة من خالل ب •
 

األرباح أو المالية، بخالف التزامات القروض والضمانات المالية، بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل  اإللتزاماتيتم قياس 
 شتقة عند تحديد القيمة العادلة.عند االحتفاظ بها للمتاجرة واألدوات المالية الم الخسائر

 

أدوات مالية  تصنيفيجوز للبنك . األرباح أو الخسائريقوم البنك بتصنيف وقياس مشتقاته ومحفظة المتاجرة بالقيمة العادلة من خالل 
القياس أو  تطابقمن عدم تقليل بشكل كبير ال حذف أو بذلك يؤدي إلى القيام، إذا كان  األرباح أو الخسائربالقيمة العادلة من خالل 

 .اإلدراج
 

 مستحق من بنوك والقروض والسلف إلى العمالء واألدوات المالية بالتكلفة المطفأة   (1)
 

يقوم البنك فقط بقياس المستحق من البنوك والقروض والسلف إلى العمالء واالستثمارات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة في حالة 
 ين:استيفاء الشرطين التالي

 

 .المالية من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية باألصوليتم اإلحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال بهدف االحتفاظ • 
المالية تنشأ في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تكون فقط مدفوعات أصل وفائدة على المبلغ األصلي  لألصولالشروط التعاقدية • 

 غير المدفوع.
 

 تفاصيل هذه الشروط مبينة فيما يلي.
للمتاجرة، قد يختار البنك بشكل غير قابل للنقض عرض التغيرات الالحقة في  افي أسهم غير محتفظ به إلستثمارالمبدئي  اإلدراجعند 

 لماليةا األصول جميع فتصني ميت. يتم إجراء هذا الخيار على أساس إستثمار بإستثمار. اإليرادات الشاملة األخرىالقيمة العادلة في 
 .رلخسائأو ا حبارألا لخال نم لةدلعاا بالقيمة بأنه قد تم قياسها رىألخا
 

 بالتکلفة قياسه تلباطمت قيحقبشكل غير قابل للنقض  مالي لصأ فبتصني كلبنا وميق دق ،ئيدلمبا اإلدراج دعن ك،لذ لیإ باإلضافة
، إذا كان  رلخسائأو ا حبارألا لخال نم لةدلعاا بالقيمة للحاهو ا کما الشاملة األخرىاإليرادات أو بالقيمة العادلة من خالل  ةفأطلما

 .كلذ فبخال ينشأ دق ذيلا لمحاسبيا قابطلتا دمع نم رکبي لبشک ليقليحذف أو  القيام بذلك
 

 نموذج األعمال تقييم 
على مستوى المحفظة ألن هذا يعكس أفضل وجه طريقة إدارة  بأصولالبنك بتقييم هدف نموذج األعمال الذي يتم فيه االحتفاظ  يقوم

 األعمال وتقديم المعلومات إلى اإلدارة. المعلومات التي يتم النظر فيها تشمل:
 

السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة وتشغيل تلك السياسات في الممارسة. وعلى وجه الخصوص، ما إذا كانت استراتيجية  •
المالية مع مدة  األصولاإلدارة تركز على كسب إيرادات الفوائد التعاقدية، أو االحتفاظ بمظهر خاص بسعر الفائدة، ومطابقة مدة 

 ؛األصولأو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع  األصولالتي تمول تلك  اإللتزامات
 كيفية تقييم أداء المحفظة وإبالغ إدارة البنك بها؛ •
 المالية المحتفظ بها في ذلك نموذج األعمال( وكيفية إدارة هذه المخاطر؛ واألصولالمخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال ) •
المدارة أو  لألصولى سبيل المثال، ما إذا كان التعويض مستندا إلى القيمة العادلة عل-كيفية تعويض مديري النشاط التجاري  •

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

ي المعلومات المتعلقة بنشاط المبيعات بشكل منعزل، ولكن كجزء من تقييم شامل لكيفية تحقيق الهدف المعلن للبنك ال يتم النظر ف
 وكيفية تحقيق التدفقات النقدية. يةالمال األصولإلدارة 

 

" بعين مشددةتقييم نموذج األعمال على سيناريوهات متوقعة بشكل معقول دون وضع سيناريوهات "الحالة األسوأ" أو "حالة  يعتمد
 األصولاالعتبار. إذا تم تحقيق التدفقات النقدية بعد اإلدراج األولي بطريقة تختلف عن التوقعات األصلية للبنك، ال يغير البنك تصنيف 

حتفظ بها في ذلك نموذج األعمال، ولكنه يتضمن هذه المعلومات عند تقييم الموجودات المالية حديثة اإلنشاء أو الم بقيةالمالية المت
 المشتراة حديثًا للمضي قدما.

 

 لخال نم لةدلعاا بالقيمة لةدلعاا لقيمةا سساأ علی اأداؤه متقيي ميت لتيوا دارةلمأو ا رةللمتاج بها ظلمحتفا لماليةا األصول سقيا ميت
 بيعو يةدلتعاقا يةدلنقا تفقادلتا للتحصيوغير محتفظ بها  يةدلتعاقا يةدلنقا تفقادلتا للتحصي بها ظمحتف رغي ألنها رلخسائأو ا األرباح
 .لماليةا األصول
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 4أ
 
 )تابع(األدوات المالية       1-4أ

 
 )تابع( المالية واإللتزامات األصولفئات قياس  ج-1-4أ
 

 البملغ األصلي والفوائدما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات  تقييم  
" على الفوائد. يتم تعريف "اإلدراج المبدئي" على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند األصلي المبلغهذا التقييم، يتم تعريف " ألغراض

للقيمة الزمنية للنقود وللمخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ األصلي غير المدفوع خالل فترة زمنية معينة ولمخاطر وتكاليف  المقابلأنها 
 األخرى )مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية(، وكذلك هامش الربح. ساسيةاإلقراض األ

 

، يأخذ البنك في اإلعتبار الشروط التعاقدية المبلغ األصلي والفوائد تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات  عند
لألداة. ويشمل ذلك تقييم ما إذا كان األصل المالي يحتوي على مدة تعاقدية يمكن أن تغير توقيت أو مقدار التدفقات النقدية التعاقدية 

 هذا الشرط. عند إجراء التقييم، يأخذ البنك في االعتبار: فيال تستو                    بحيث 
 

 أحداث إحتمالية طارئة من شأنها تغيير مقدار وتوقيت التدفقات النقدية؛ •
 ميزات اإلقتراض؛ •
 شروط الدفع المسبق واالمتداد؛ •
 ن األصول المحددة )على سبيل المثال ترتيبات أصول غير محصلة(؛ والشروط التي تحد من مطالبة البنك بالتدفقات النقدية م •
 على سبيل المثال ، إعادة تعيين دورية ألسعار الفائدة. -الميزات التي تعدل النظر في القيمة الزمنية للنقود  •
 

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

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

 المبلغ األساسي غير المدفوع.
 

التدفقات النقدية التعاقدية غير المرتبطة إن الشروط التعاقدية التي تفرض أكثر من مجرد الحد األدنى من المخاطر أو التقلبات في 
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.
 
 الخسائرأو  األرباح( المشتقات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل 1)
 

 مشتق هو أداة مالية أو عقد آخر مع الخصائص الثالث التالية:
 

أو مؤشر األسعار و، سعر الصرف األجنبيو، سعر السلعةو، سعر األداة الماليةو، جة للتغير في سعر الفائدة المحددتتغير قيمته نتي • 
، فهو غير محدد ، أو متغير آخر، شريطة أن يكون ذلك، في حالة متغير غير ماليصنيف االئتماني أو مؤشر االئتمانالتو، األسعار

 "(.الضمنيلطرف في العقد )أي "
ردا  لها نتكوأن  لمتوقعا دلعقوا من ىخرأ اعألنو بمطلو وه مما صغرأ ليأو ريستثماا صافيأو  ريستثماا صافيأي  يتطلب ال • 

 .قلسوا ملاعو في اتللتغير مماثال
 يتم تسويتها في تاريخ مستقبلي.  •
 

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

. يتم اإلفصاح عن القيمة االسمية والقيمة العادلة لهذه المشتقات بشكل عندما تكون قيمتها العادلة سالبة وإلتزاماتقيمتها العادلة موجبة 
 مت. تدرج التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات في صافي دخل المتاجرة ما لم يتم تطبيق محاسبة التحوط. ب-11اإليضاح منفصل في 

 .م1-1أ اإليضاح في اإلستمراريةلعدم  لمحاسبيةا تإلفصاحاوا لفعاليةا متقييو وطلتحق اثائو ميدتق
 

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

 المضيف في الحاالت التالية:
 

 ؛9 رقمة الدولي ةالمالي التقاريرال يعتبر العقد المضيف أصاًل في نطاق معيار  •
 والخسائر ؛أال يدرج العقد المضيف ذاته بالقيمة العادلة من خالل األرباح  •
 تستوفي شروط المشتقات المتضمنة تعريف المشتق إذا كانت متضمنة في عقد منفصل؛ و •
 ة للعقد المضيف.ال ترتبط الخصائص والمخاطر االقتصادية للمشتقات المتضمنة ارتباطًا وثيقًا بالخصائص والمخاطر االقتصادي •
 

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

 المالي مع العقد المضيف.
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  اإليرادات الشاملة األخرىأدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل  (1)
 

اإليرادات الخاص بأدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل  9 ة رقمالدولي ةالمالي التقاريريطبق البنك الفئة الجديدة بموجب معيار 
 عند استيفاء الشرطين التاليين: الشاملة اآلخرى

 

 المالية؛ األصولقدية التعاقدية وبيع يتم اإلحتفاظ باألدوات ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل تحصيل التدفقات الن •
 الشروط التعاقدية لألصل المالي تفي باختبار فقط مدفوعات أصل وفائدة المبلغ األصلي. •
 

 الدولي بيمعيار المحاسالتم تصنيفها في السابق كاستثمارات مالية متاحة للبيع بموجب  أصولتشتمل هذه األدوات إلى حد كبير على 
 .19 رقم
 

اإليرادات الشاملة األرباح والخسائر في  إدراج، يتم اإليرادات الشاملة األخرىبالنسبة لسندات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل 
المالية التي يتم قياسها بالتكلفة  األصولبذات الطريقة كما في  األرباح أو الخسائرفي  إدراجها، باستثناء ما يلي ، والتي يتم  األخرى

 مطفأة:ال
 

 ستخدام طريقة الفائدة الفعلية؛إإيرادات الفوائد ب •
 خسائر اإلئتمان المتوقعة والقيود العكسية؛ و •
 أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية. •
 

 رلخسائأو ا حبارألا فتصني دةعاإ ميت،  اإليرادات الشاملة األخرى لخال نم لةدلعاا بالقيمةإلغاء إدراج أدوات الدين المقاسة  ميت مادعن
 من حقوق الملكية إلى األرباح أو الخسائر. اإليرادات الشاملة األخرى في سابقاًالمدرجة  کمةرالمتا
 
  اإليرادات الشاملة األخرى لخال نم لةدلعاا بالقيمةأدوات حقوق الملكية  (1)
 

 بالقيمة ملکية وقحق دواتکأ مألسها في تهراستثماا ضبع فتصنيبطريقة غير قابلة للنقض  حياناًأ كلبنا ريختا ،ئيدلمبا اإلدراج دعن
 دواتألا 11 رقم ليدولا المحاسبي المعيار بجوبم لملکيةا وقحق فيربتع تفي مادعن اإليرادات الشاملة األخرى لخال نم لةدلعاا
 . يتم تحديد هذا التصنيف على أساس كل أداة على حدة.رةللمتاجبها  ظمحتف سليو رضلع: الماليةا
 

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

ال  اإليرادات الشاملة األخرى لخال نم لةدلعاا بالقيمة. أدوات األسهم اإليرادات الشاملة األخرىيل هذه األرباح في تسج مالحالة، يت
 تخضع لتقدير انخفاض القيمة.

 
 الديون الصادرة واألموال المقترضة األخرى (5)
 

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

 لتي تحتوي على عنصر اإللتزام وحقوق الملكية في تاريخ اإلصدار.المركبة ا الماليةفصل األداة 
 
 المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر واإللتزامات األصول ( 6)
 

اإلدراج  دعن دارةإلا لقب نمتصنيفها  مت لتيوا رةللمتاج بها ظلمحتفا رغي األصول يه لفئةهذه ا في لماليةا واإللتزامات األصول
بتصنيف أداة  . تقوم اإلدارة فقط9 ة رقمالدولي ةالمالي التقاريرمعيار  بجوبم لةدلعاا للقيمة فقاًو ميةزالإ بصفة قياسهاأو ينبغي  المبدئي
من خالل األرباح أو الخسائر عند اإلدراج األولي عندما يتم استيفاء أحد المعايير التالية. يتم تحديد هذا التصنيف على  لعادلةبالقيمة ا

 أساس كل أداة على حدة:
 

 األرباح أو  إدراجأو  اإللتزاماتأو  األصولالتصنيف، أو يقلل بشكل كبير، المعاملة غير المتسقة التي قد تنشأ من قياس  يزيل
 أو ;ائر عليها على أساس مختلفالخس

 

 التي تتم إدارتها ويتم تقييم أدائها على والمالية، أو كالهما  األصولالمالية أو  اإللتزاماتجزًءا من مجموعة من  اإللتزامات تمثل
 أو؛ إلدارة المخاطر أو االستثمار موثقةأساس القيمة العادلة، وفقًا استراتيجية 

 

 التي تحتوي على واحد أو أكثر من المشتقات المتضمنة، ما لم تقم جوهرياً بتعديل التدفقات النقدية التي كان من الممكن  اإللتزامات
 ألول مرة أن فصل المشتق المضّمن محظور. شابهةأو ال، يعتبر أداة م أن يتطلبها العقد، أو كان واضًحا مع القليل من التحليل 
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 الضمانات المالية وخطابات االعتماد والتزامات القروض غير المسحوبة ( 7)
 

 يصدر البنك ضمانات مالية وخطابات ائتمانية والتزامات القروض.
 

المالية مبدئيًا في البيانات المالية بالقيمة العادلة، كونها العالوة المستلمة. الحقاً لإلدراج المبدئي، يتم قياس التزام البنك يتم إدراج الضمانات 
خسائر المخصص الشامل و بموجب كل ضمان بالقيمة األعلى للمبلغ المدرج مبدئياً، ناقًصا اإلطفاء المتراكم المدرج في بيان الدخل

 .و1-1كما هو مبين في اإليضاح أ وقعةالمت يةاإلئتمان
 

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

قرض بشروط محددة  القروض غير المسحوبة وخطابات االعتماد هي التزامات يلتزم بموجبها البنك، خالل مدة االلتزام، بتقديم التزامات
 سلفاً للعميل.

 

الموافقة على تقديم القروض  ميت ثحي ،بةولمسحا رغياالعتماد وإلتزامات القروض  تاباطخو لماليةا تللضمانا السميةا يةدلتعاقا لقيمةا إن
 . لماليا زکرلما نبيا فيعلى أساس السوق، ال يتم إدراجها 

 
 المالية اإللتزامات ( 8)

 لماليةا اإللتزامات فلتصني 19 رقم ليدولا المحاسبي المعيار في لحاليةا تلباطبالمت رکبي لبشک 9 ة رقمالدولي ةالمالي التقاريرمعيار  ظيحتف
المحددة  لإللتزامات، فقد تم إدراج جميع التغيرات في القيمة العادلة 19 رقم الدولي يمعيار المحاسبلومع ذلك، فعلى الرغم من أنه وفقًا ل

، يتم عرض التغيرات في القيمة العادلة بشكل  9 ة رقمالدولي ةالمالي التقاريرمعيار ل، وفقًا األرباح أو الخسائر تحت خيار القيمة العادلة في 
 عام على النحو التالي:

 

اإليرادات الشاملة  في ضهرع ميت باإللتزامات لمتعلقةا نالئتماا طرمخا في راتلتغيا لیالمنسوب إ لةدلعاا لقيمةا في رلتغيا مبلغ •
  و;األخرى

 

 .األرباح أو الخسائر في لةدلعاا لقيمةا في رلتغيا نم لمتبقيةا لقيمةا رضع ميت •
 

 لماليةا باإللتزامات لخاصةا نالئتماا مخاطر في اتبالتغيرالمتعلق  اإليرادات الشاملة األخرى في منفصل بشكل المعروض لمبلغا إن
وتم  اإللتزاماتإدراج  ءلغاإ تم لو حتى، األرباح أو الخسائرتدويره إلى  دةعاإ يتم ال لخسائرأو ا حبارألا لخال من لةدلعاا بالقيمة لمصنفةا

 إدراجذلك، ينبغي إعادة تصنيف األرباح والخسائر االئتمانية إلى األرباح غير الموزعة ضمن حقوق الملكية عند عدم  من. بدالً لمبالغدفع ا
 الصلة. ذوااللتزام 

 

 اإلدراجإلغاء  د-1-4أ
 

 المالية األصول إدراج( إلغاء 1)
 

األصل المالي )أو حيث يكون منطبق جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة أصول مالية مشابهة(  إدراجيتم إلغاء 

 عندما:
 

 ينتهي الحق من إستالم التدفقات النقدية من األصل؛ أو •

إلستالم التدفقات النقدية من األصل أو تحمَّل إلتزام دفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل دون يقوم البنك بتحويل حقوقه  •

 إما: أي تأخير جوهري إلى طرف ثالث بمقتضى ترتيبات "تمرير من خالل"؛ و

 أو;البنك بتحويل جوهري لكافة المخاطر ومنافع ملكية األصل قيام 

 البنك بتحويل كما لم تحتفظ جوهرياً بكافة المخاطر ومنافع ملكية األصل ولكن قامت بتحويل الرقابة  عدم قيام

 والسيطرة على األصل.  
 

حويل كما 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 خاطر ومنافع ملكية األصل كما لم يالم حتفظ جوهرياً بكافةلم ي

درج أيضا اإللتزام المرتبط. يتم قياس البنك يالمستمرة في األصل. في هذه الحالة، فإن  البنكاإلعتراف به إلى حد مشاركة 

. عندما تتخذ البنك قد احتفظ الحقوق وااللتزامات التي كان عكس، على أساس أن يذو الصلةالمنقولة واإللتزام  األصول

شكل ضمان لألصل المحول، يتم قياس المشاركة بالمبلغ األقل بين القيمة الدفترية األصلية لألصل  للبنكالمشاركة المستمرة 

 تسديده. البنكالذي قد يطلب من  المقابلوالحد األعلى لقيمة 
 

 ع.1-1الرجوع إلى اإليضاح أ، يرجى  لتعديالت جوهرية  اإلدراج نتيجةبالنسبة إللغاء 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 4أ
 
 )تابع(األدوات المالية       1-4أ

 

 )تابع( اإلدراجإلغاء  د-1-4أ
 

 تزام المالياإلل إدراج( إلغاء 1)
 

آخر يتم إلغاء اإللتزام المالي عندما يتم إستيفاء اإللتزام التعاقدي أو إلغاؤه أو تنتهي مدته. عندما يتم إستبدال إلتزام مالي بإلتزام 

من نفس المقرض بشروط مختلفة جوهرياً، أو بشروط اإللتزام الحالي ويتم تعديله جوهرياً، إن ذلك اإلستبدال أو التعديل يتم 

المدفوع   والمقابلء لإللتزام األصلي وإعتراف باإللتزام الجديد، الفرق بين القيم الدفترية لإللتزام المالي األصلي معاملته كإلغا

 .األرباح أو الخسائريتم إدراجه في 
 

 مقاصة األصول وااللتزامات المالية  هـد-1-41أ
القيمة بقائمة المركز المالي عندما يكون هناك حق يتم إجراء مقاصة بين األصول واإللتزامات المالية فقط ويتم إدراج صافي 

نافذ بالقانون إلجراء المقاصة بين المبالغ المدرجة وينوي البنك إما التسديد على أساس الصافي أو تحقيق األصل وسداد 

ير اإللتزام في نفس الوقت. يتم عرض اإليرادات والمصروفات على أساس صافي القيمة فقط عندما تسمح بذلك المعاي

 المحاسبية أو عندما تنشأ اإليرادات والمصروفات عن مجموعة معامالت متماثلة.
 
 اض قيمة األصول المالية انخف  و1-4أ

األرباح على األدوات المالية التالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الخسائر اإلئتمانية المتوقعة يقوم البنك بإثبات مخصصات 
 :أو الخسائر

 

 األصول المالية التي هي أدوات الدين؛ •
 عقود الضمان المالي الصادرة؛ و •
 التزامات القروض الصادرة. •
 

استثمارات األسهم. يقيس البنك مخصصات الخسارة بمبلغ يساوي خسارة اإلئتمان المتوقعة  علىخسارة انخفاض القيمة  إدراجال يتم 
الذي  اإلدراج المبدئيت المالية األخرى التي لم تزداد فيها مخاطر االئتمان بشكل كبير منذ على مدى أعمارها المحتملة، باستثناء األدوا

 شهر. 11المتوقعة لمدة  يةاإلئتمان الخسائريتم قياسها على أساس 
 

سداد أداة مالية التي تنتج عن أحداث تقصير المتوقعة  يةاإلئتمان الخسائرشهر جزءاً من  11لمدة المتوقعة  يةاإلئتمان الخسائرتعتبر 
 شهراً بعد تاريخ التقرير. 11ممكنة خالل 

 
 المتوقعة يةاإلئتمان الخسائرقياس ( 1)

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

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

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

 والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها؛ و
 .ادادهسترا لمجموعةا تتوقع لتيا لمبالغا عن لحاملا ضلتعوي لمتوقعةا تلمدفوعا: الماليةا تلضماناا دعقو •
 
 المتوقعة يةاإلئتمان الخسائرنظرة عامة على مبادئ  (1)

لكافة مخاطر التعرضات المالية واألصول المالية للديون األخرى غير  المتوقعة يةخسائر االئتماناليقوم البنك بتسجيل مخصصات 
، ويشار إليها جميعاً في هذا  المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر، إلى جانب التزامات التمويل وعقود الضمان المالي

 .9 ة رقملدولية االمالي التقاريرمعيار  بموجب لقيمةا ضالنخفا تخضع ال لملكية. أدوات حقوق االقسم بـ "أدوات مالية"
 

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

 شهًرا. 11 دةلمالمتوقعة  يةخسائر اإلئتمانال
 

خسائر العلى مدى أعمارها المحتملة، التي تمثل المتوقعة  يةخسائر اإلئتمانالشهًرا جزًءا من  11لمدة المتوقعة  يةخسائر اإلئتمانال تمثل
 شهراً بعد تاريخ التقرير. 11مالية ممكنة خالل الناتجة عن أحداث تقصير سداد أداة المتوقعة  يةاإلئتمان

 

شهًرا إما على  11لمدة المتوقعة  يةخسائر اإلئتمانوالعلى مدى أعمارها المحتملة، المتوقعة  يةخسائر اإلئتمانالإحتساب كل من  يتم
 أساس فردي أو على أساس جماعي، اعتماًدا على طبيعة المحفظة المتضمنة لألدوات المالية.

 

لبنك سياسة إلجراء تقييم، في نهاية كل فترة تقرير، حول ما إذا كانت المخاطر االئتمانية لألداة المالية قد زادت بشكل كبير منذ ا وضع
 ، وذلك من خالل األخذ في االعتبار التغير في مخاطر التقصير الذي يحدث على مدى العمر المتبقي لألداة المالية.اإلدراج المبدئي
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 المحاسبية الهامة )تابع(السياسات  4أ
 
 )تابع(األدوات المالية       1-4أ
 
 )تابع(اض قيمة األصول المالية انخف  و1-4أ
 
 )تابع( المتوقعة يةاإلئتمان الخسائرنظرة عامة على مبادئ  (1)
 

األصول المالية و والمرحلة الثالثة والمرحلة الثانية في المرحلة األولىقروضه على العملية المذكورة أعاله، يقوم البنك بتجميع  بناءاً 
 ، كما هو موضح فيما يلي:التي إنخفضت قيمتها اإلئتمانية  الناشئةالمشتراة أو 

 
 األولى المرحلة
شهًرا. يشمل التعرض  11لمدة المتوقعة  يةخسائر اإلئتماناليتم إدراج التمويل ألول مرة، يقوم البنك بإدراج مخصص على أساس  عندما

المرحلة األولى أيضاً التسهيالت التي تحسنت فيها مخاطر اإلئتمان وتم إعادة تصنيف التعرض لمخاطر التمويل من  لمخاطر تمويل
 المرحلة الثانية.

 

 الثانية المرحلة
 يةاإلئتمان للخسائريظهر التعرض لمخاطر التمويل زيادة كبيرة في مخاطر اإلئتمان منذ نشأتها، يقوم البنك بتسجيل مخصص  عندما

لمتوقعة على مدى أعمارها المحتملة، يشمل التعرض لمخاطر تمويل المرحلة الثانية أيضاً التسهيالت التي تحسنت فيها مخاطر ا
 لمخاطر التمويل من المرحلة الثالثة. عرضاإلئتمان وتم إعادة تصنيف الت

 

 الثالثة المرحلة
على مدى المتوقعة  يةخسائر اإلئتمانالقيمة اإلئتمان. يقوم البنك بتسجيل مخصص لإنخفاض بمثابة التعرض لمخاطر التمويل  تعتبر

 أعمارها المحتملة.
 

شهًرا. بعد اإلدراج  11لمدة المتوقعة  يةخسائر اإلئتمانالعند اإلدراج المبدئي ألصل مالي، يقوم البنك بإدراج مخصص خسارة يعادل 
 ترحات على النحو التالي:، سيتم تطبيق المراحل الثالث في المقالمبدئي

 

هي تعرض مالي معاد هيكلته ينتج عنه صافي قيمة حالية للتدفقات األصول المالية المشتراة أو الناشئة التي إنخفضت قيمتها اإلئتمانية 
 %.10النقدية المستقبلية من ترتيب معاد هيكلته يتجاوز القيمة الدفترية األصلية بما يزيد عن 

 
 المرحلة األولى

 شهًرا. 11لمدة المتوقعة  يةخسائر اإلئتمانالتدرج  -لم تزداد مخاطر االئتمان بشكل كبير منذ اإلدراج المبدئي 
 

 المرحلة الثانية
معيار التدرج أعمار الخسائر المتوقعة )هذا يدرج مخصص أقدم من  –ازدادت مخاطر االئتمان بشكل كبير منذ اإلدراج األولي 

 والقياس( مع احتساب إيرادات على أساس المبلغ اإلجمالي لألصل. اإلدراجالمالية:  األصول 19 رقم الدولي يالمحاسب
 

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

 )أي استناًدا إلى القيمة المنخفضة لألصل(.إيرادات إستناداً إلى المبلغ الصافي لألصل 
 
 المتوقعة يةاإلئتمان الخسائرإحتساب  ( 1)
 

استناًدا إلى سيناريوهات مرجحة محتملة ثالثة لقياس النقص النقدي المتوقع، مخصوًما المتوقعة  يةخسائر اإلئتماناليقوم البنك بإحتساب 
هو الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة لمنشأة وفقًا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع بسعر تقريبي لسعر الفائدة الفعلي. النقص النقدي 

 المنشأة استالمها.
 

 فيما يلي والعناصر الرئيسية، على النحو التالي:المتوقعة  يةخسائر اإلئتماناليتم توضيح آليات إحتساب 
 

  .نمعي 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

 

 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، 

 ، واألرباح المستحقة من المدفوعات غير المسددة.بها زموالسحوبات المتوقعة على التسهيالت الملت
 

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

 يتم التعبير عنها عادة كنسبة مئوية من التعرض للمخاطر عند التقصير.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 4أ
 
 )تابع(األدوات المالية       1-4أ
 
 )تابع( (9132يناير  3من  مطبقةانخفاض قيمة األصول المالية )السياسة   و1-4أ
 
 )تابع( المتوقعة يةاإلئتمان الخسائرنظرة عامة على مبادئ  (1)
 
 المتوقعة في بيان المركز المالي يةاإلئتمان الخسائرعرض مخصص  (1)
 
 المتوقعة في بيان المركز المالي كما يلي: يةاإلئتمان الخسائرعرض مخصصات  يتم
 
 القيمة الدفترية اإلجمالية لألصول؛األصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة: كاستقطاع من  •
 التزامات القروض وعقود الضمان المالي: بصفة عامة، كمخصص؛ •
حيث تشتمل األداة المالية على عنصر مسحوب وغير مسحوب، وال يستطيع البنك تحديد خسائر اإلئتمان المتوقعة على عنصر  •

حوب: يقدم البنك مخصص خسارة مجمعة لكال المكونين. يتم االلتزام بالقرض بشكل منفصل عن المكون الخاص بالمكون المس
اإلجمالية للمكون المسحوب. يتم عرض أي زيادة في مخصص الخسارة عن  يةعرض المبلغ المجمع كخصم من القيمة الدفتر

 المبلغ اإلجمالي للعنصر المسحوب كمخصص؛ و
: ال يتم إثبات مخصص خسارة في بيان المركز المالي ملة األخرىاإليرادات الشاأدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل  •

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

 
 رىاإليرادات الشاملة األخأدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل ( 5)
 
ال تقلل من القيمة الدفترية لهذه  اإليرادات الشاملة األخرىالمتوقعة ألدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل  يةاإلئتمان الخسائر إن

 دعن 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 کمبلغ اإليرادات الشاملة األخرى في ةفأطلما بالتکلفة األصول سقيا

إلى األرباح والخسائر عند استبعاد  اإليرادات الشاملة األخرى. يتم إعادة تدوير الخسائر المتراكمة المدرجة في األرباح أو الخسائر
 .األصول

 
 المشتراة أو الناشئة  ذات قيمة إئتمانية منخفضةالمالية  األصول( 6)
 

 الخسائرالمشتراة أو الناشئة، يدرج البنك فقط التغييرات المتراكمة في أعمار  ذات قيمة إئتمانية منخفضةالمالية  لألصولبالنسبة 
 في مخصص الخسارة. المبدئيالمتوقعة منذ اإلدراج  يةاإلئتمان

 
 االئتمان والتسهيالت المتجددة األخرىبطاقات ( 7)

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

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

 
تشبه منتجات اإلقراض األخرى.  للتسهيالت المتجددةإن التقييم المستمر حول ما إذا كانت الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان قد حدثت 

، ولكن يتم أيًضا التركيز بشكل أكبر على العوامل النوعية مثل التغييرات ي درجة االئتمان الداخلية للعميليعتمد هذا على التحوالت ف
 خدام.في االست

 

على  تحميلهلبطاقات االئتمان على متوسط سعر الفائدة الفعلي المتوقع  المتوقعة يةاإلئتمان الخسائريستند سعر الفائدة المستخدم في خصم 
           ، وبالتاليهيالت يتم سدادها بالكامل كل شهريأخذ هذا التقدير في الحسبان أن العديد من التس. للتسهيالتمدى فترة التعرض المتوقعة 

 أي فوائد عليها. تحميلال يتم 
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 106من  17صفحة  
 

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 4أ

 
 )تابع(األدوات المالية       1-4أ
 
 )تابع( انخفاض قيمة األصول المالية  و1-4أ
 
 المستقبلية( المعلومات 8)
 

 ، مثل:مات المستقبلية كمدخالت اقتصاديةعلى مجموعة واسعة من المعلو المتوقعة يةاإلئتمان الخسائريعتمد البنك في نماذج 
 

 إجمالي الناتج المحلي •
 االدخار واالستثمار • 
 التضخم •
 إحصاءات التجارة • 
 التركيبة السكانية • 
 والمصروفات اإليرادات •
 الدين العام • 
 العقارات •
 المؤشرات المركبة • 
 أسعار النفط واإلنتاج • 
 

ريخ البيانات دائما بجميع خصائص السوق في تاالمتوقعة  يةاإلئتمان الخسائر إلحتسابقد ال تحتفظ المدخالت والنماذج المستخدمة 
 جوهرياً ، يتم إجراء تعديالت أو تراكبات نوعية في بعض األحيان كتعديالت مؤقتة عندما تكون هذه االختالفات المالية. ولعكس ذلك

 كبيرة.
 
 لضمانات( تقييم ا9)
 

، المالية، يسعى البنك إلى استخدام ضمانات، حيثما أمكن. تأتي الضمانات بأشكال مختلفة األصولعلى  اإلئتمانللتخفيف من مخاطر 
والمخزونات وغيرها من األصول غير المالية  والمديونياتمثل النقدية واألوراق المالية وخطابات االعتماد / الضمانات والعقارات 

، فإن . ومع ذلكللبنك، في بيان المركز المالي الضمانات، ما لم يتم استردادها إدراجال يتم . المقاصةوالتحسينات االئتمانية مثل اتفاقات 
 هاتقييمإعادة يتم ، عند البدء وحد أدنى. يتم تقييمها بشكل عام، كخسائر اإلئتمان المتوقعةالقيمة العادلة للضمانات تؤثر على حساب 

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

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( 10)
 

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 ذلك، يقرر البنك أن المقترض ليس لديه أصول أو م

 قد تظل األصول المالية المشطوبة خاضعة ألنشطة اإلنفاذ من أجل االمتثال إلجراءات البنك السترداد المبالغ المستحقة.
 
 األصول المالية المعاد هيكلتها   ز-1-4أ
 

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

 

 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

 لألصولإذا أدت إعادة الهيكلة المتوقعة إلى إلغاء اإلعتراف باألصل الموجود، عندئذ يتم التعامل مع القيمة العادلة المطفأة المتوقعة  •
الجديدة على أنها التدفق النقدي النهائي من األصل المالي الموجود في وقت استبعاده. يتم تضمين هذا المبلغ في احتساب عجز النقدية 

المالية الموجودة التي تم خصمها من التاريخ المتوقع إللغاء إدراجها إلى تاريخ التقرير باستخدام سعر الفائدة الفعلي  ولاألصمن 
 األصلي لألصل المالي الحالي.

  



 بنك صحار الدولي ش م ع ع  
 ايضاحات حول البيانات المالية

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  18صفحة  
 

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 4أ
 
 )تابع(األدوات المالية       1-4أ
 
 منخفضةذات قيمة إئتمانية مالية  أصول  س-1-4أ
 

المالية للديون المدرجة بالقيمة  واألصولالمالية المدرجة بالتكلفة المطفأة  األصولفي تاريخ كل تقرير، يقوم البنك بتقييم ما إذا كانت 
" عند قيمة إئتمانية منخفضة" ذواألصل المالي يكون . ذات قيمة إئتمانية منخفضةهي  اإليرادات الشاملة األخرىالعادلة من خالل 

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

 البيانات التالية التي يمكن مالحظتها: ، ذو قيمة إئتمانية منخفضةاألدلة على أن األصل المالي  تتضمن
 

 صعوبة مالية كبيرة للمقترض أو المصدر؛ 
 ر عن الدفع؛لعقد مثل حدث التقصير أو التأخبا اإلخالل 
 إعادة هيكلة قرض أو سلفة من البنك بشروط ال يعتبرها البنك غير ذلك؛ 
 أصبح من المحتمل أن المقترض سيدخل في اإلفالس أو أية عملية إعادة تنظيم مالي أخرى؛ أو 
 .اختفاء سوق نشط لألوراق المالية بسبب الصعوبات المالية 
 

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

 أكثر منخفض القيمة.يوًما أو  90ذلك، يعتبر قرض تجارة التجزئة المتأخر عن الدفع لمدة 
 

 عند إجراء تقييم ما إذا كان االستثمار من الديون السيادية هو إئتمان منخفض القيمة، فإن البنك يأخذ بعين االعتبار العوامل التالية:
 

 .تقييم السوق للجدارة االئتمانية كما هو موضح في عوائد السندات 
 .تقييمات وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية 
  البلد على الوصول إلى أسواق رأس المال إلصدار سندات جديدة.قدرة 
 .احتمالية إعادة هيكلة الديون، مما يؤدي إلى تكبد أصحابها خسائر من خالل اإلعفاء الطوعي أو اإللزامي للديون 
  ،التي تعكسها البيانات العامة آليات الدعم الدولية القائمة لتوفير الدعم الالزم "كمقرض المالذ األخير" لذلك البلد، وكذلك النية

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

 
 المطفأةقياس التكلفة   ش-1-4أ

لألصل أو االلتزام المالي هي المبلغ الذي يتم به قياس األصل أو االلتزام المالي عند اإلدراج المبدئي ناقصاً المدفوعات  المطفأةالتكلفة 

ألي فرق بين المبلغ المبدئي المدرج  الفعليستخدام طريقة معدل الفائدة إالمتراكم ب اإلطفاءالرئيسية ومضافاً إليه أو مخصوماً منه 

 قصاً أية خصومات لالنخفاض في القيمة.والمبلغ المستحق نا
 
 قياس القيمة العادلة ص-1-4أ

يتطلب عدد من السياسات المحاسبية وإفصاحات البنك تحديد القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية وغير المالية. تم تحديد القيمة 

واألساليب المحاسبية. وحيثما ينطبق، تم اإلفصاح عن معلومات العادلة إلغراض القياس و/أو اإلفصاح استناداً إلى عدد من السياسات 

 حول افتراضات أجريت عند تحديد القيم العادلة ضمن اإليضاحات المعنية بذلك األصل أو االلتزام تحديداً.

ن المشاركين في السوق في إن القيمة العادلة هو السعر الذي سوف يستلم لبيع أحد األصول أو المدفوعة لتحويل إلتزام في معاملة منظمة بي

 تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن المعاملة لبيع األصل أو تحويل اإللتزام يقام إما:
 

 في السوق الرئيسي ألصل أو التزام، أو 

 .في حالة عدم وجود السوق الرئيسية، في السوق األكثر فائدة لألصل أو إلتزام 
 

يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو اإللتزام باستخدام االفتراضات  الرئيسية أو السوق األكثر فائدة في متناول البنك.يجب أن يكون السوق 

التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو اإللتزام، على افتراض أن المشاركين في السوق سيتصرفون بناءاً على 

 أفضل مصلحة إقتصادية.
 

غير المالية تأخذ في االعتبار قدرة المشاركين في السوق على توليد منافع اقتصادية باستخدام األصول في  لألصولالقيمة العادلة إن قياس 

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

ليب التقييم المناسبة حسب الظروف حيث تتوفر بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، واستخدام المدخالت ذات الصلة القابلة يستخدم البنك أسا

 للمالحظة إلى أقصى حد والتقليل من استخدام المدخالت غير قابلة للمالحظة إلى أدنى حد.

ادلة أو يتم اإلفصاح عنها في البيانات المالية ضمن التسلسل الهرمي التي يتم قياسها بالقيمة الع اإللتزاماتو األصوليتم تصنيف جميع 

 للقيمة العادلة، يتم وصفها على النحو التالي، بناءاً على مدخالت أقل مستوى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:
 

  مماثلة؛ ال اإللتزاماتأو  لألصولمدرجة )غير معدلة( في أسعار السوق في األسواق النشطة  – 1المستوى 

  تقنيات التقييم حيث مدخالت أدنى مستوى هام لقياس القيمة العادلة يمكن مالحظتها مباشرة أو غير مباشرة؛ - 1المستوى 

  تقنيات التقييم حيث مدخالت أدنى مستوى هام لقياس القيمة العادلة  ال يمكن مالحظتها. - 1المستوى 
 
 



 بنك صحار الدولي ش م ع ع  
 ايضاحات حول البيانات المالية

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  19صفحة  
 

 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 4أ
 
 
 )تابع(األدوات المالية       1-4أ
 

 )تابع( قياس القيمة العادلة ص-1-4أ
 

التي يتم إدراجها في البيانات المالية على أساس متكرر، يحدد البنك سواء التحويالت قد وقعت بين المستويات  واإللتزامات لألصولبالنسبة 

في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم التصنيف )بناءاً على مدخالت أقل مستوى هام لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة 

 مشمولة بالتقرير.
 

التي يتعين إعادة قياسها أو إعادة تقييمها وفقاً للسياسات  واإللتزامات األصولرير، يقوم البنك بتحليل الحركات في قيم في تاريخ كل تق

مع  المحاسبية للبنك. لهذا التحليل، يقوم البنك بالتحقق من المدخالت الرئيسية المطبقة في آخر تقييم بموافقة المعلومات في حساب التقييم

 ق ذات الصلة األخرى.العقود والوثائ
 

مع مصادر خارجية ذات الصلة لتحديد ما إذا كان  واإللتزامات األصولأيضاً، بمقارنة كل التغيرات في القيمة العادلة لكل  البنكقوم ي

 التغيير هو معقول.
 

أو  األصولعلى أساس طبيعة وخصائص ومخاطر  واإللتزامات األصولبتحديد فئات  البنك احات عن القيمة العادلة، قاملغرض اإلفص

 ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله. اإللتزامات
 
 والنقد المعادلالنقد   ض-1-4أ

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

 المركز المالي. بيانفي  المطفأةبالتكلفة  والنقد المعادلل. يتم إدراج النقد جانب البنك في إدارة ارتباطاته قصيرة األج
 
 عقود إعادة الشراء وإعادة البيع  ط-1-4أ

المركز المالي ويتم قياسها وفقاً  بيانيتم إدراج األوراق المالية المباعة مع التعهد الفوري بإعادة شرائها في تاريخ مستقبلي محدد في 
لهذه للسياسات المحاسبية لألوراق المالية للمتاجرة أو الستثمار األوراق المالية. تدرج االلتزامات المقابلة المتعلقة بالمبالغ المستلمة 

عادة الشراء كمصروف فائدة العقود في "المستحقات للبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد". تتم معاملة الفرق بين سعر البيع وسعر إ
 ق على مدى عمر عقد إعادة الشراء.وهو يستح

 

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

 سعر البيع وسعر إعادة الشراء كمصروف فوائد وتصبح مستحقة على مدى فترة العقد.
 
 أوراق القبول ظ-1-4أ

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

 
 األدوات المالية المشتقة المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر ع-1-4أ

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

 مد معالجة التغيرات في القيمة العادلة على تصنيف الفئات التالية:المركز المالي. تعت
 

 تغطية القيمة العادلة( 1)
عندما يتم تخصيص أداة مالية مشتقة كتغطية للتغير في القيمة العادلة ألصل أو التزام مالي مدرج أو ارتباط مؤكد يتم إدراج التغيرات 

الدخل الشامل معاً مع التغيرات في القيمة العادلة للبند المغطى المنسوبة إلى  بيانفي القيمة العادلة لألداة المالية المشتقة مباشرة في 
 مخاطر المغطاة.ال
 

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

كجزء من معدل الفائدة الفعلي المعاد احتسابه للبند على مدى  األرباح أو الخسائرفي  الفعليالمغطى الذي يستخدم ألجله معدل الفائدة 
 عمره المتبقي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بنك صحار الدولي ش م ع ع  
 ايضاحات حول البيانات المالية

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  10صفحة  
 

 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 4أ
 )تابع(األدوات المالية       1-4أ

 
 )تابع( المالية المشتقة المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطراألدوات  ع-1-4أ
 

 تغطية التدفق النقدي( 1)
عندما يتم تصنيف األداة المشتقة كأداة تغطية لتغيرات التدفق النقدي الناتجة عن المخاطر المصاحبة ألصل أو التزام مدرج أو معاملة 

فإن الجزء الساري من التغير في القيمة العادلة لألداة المشتقة يتم إدراجه  الخسائراألرباح أو توقع شديدة االحتمال التي قد تؤثر على 
األرباح أو يتم إعادة تصنيفه  اإليرادات الشاملة األخرىفي احتياطي التغطية. المبلغ المدرج ضمن  اإليرادات الشاملة األخرىضمن 
 بيانوبنفس بنود الخط في  األرباح أو الخسائرلنقدي للتغطية على كتعديل في التصنيف في نفس الفترة حيث يؤثر التدفق ا الخسائر

 .في األرباح أو الخسائرالدخل الشامل. وأي جزء غير ساٍر من التغير بالقيمة العادلة لألداة المشتقة يتم إدراجه فوراً 
 

التغطية لم تعد تفي بمعايير محاسبة  تغطية التدفق  إذا تم بيع أداة التغطية المشتقة أو انتهت مدتها أو تم إلغاؤها أو تمت ممارستها أو أن

النقدي أو تم رفض تصنيف التغطية، عندئذ يتم إيقاف محاسبة التغطية مستقبلياً. وفي حالة  إيقاف معاملة  تغطية التوقع، فإن المبلغ 

لمفعول، يتم إعادة تصنيفه من حقوق الملكية من الفترة التي تصبح فيها التغطية سارية ا اإليرادات الشاملة األخرىالمتراكم المدرج في 

. وإذا لم يكن من المتوقع حدوث معاملة األرباح أو الخسائرالدخل الشامل كتعديل للتصنيف عند حدوث معاملة التوقع وتأثر  بيانإلى 

كتعديل إعادة  الخسائراألرباح أو بشكل فوري إلى  اإليرادات الشاملة األخرىالتوقع مرة أخرى، يتم إعادة تصنيف الرصيد ضمن 

 تصنيف. 
 

 المشتقات األخرى لغير المتاجرة( 1)
عندما ال يتم االحتفاظ باألداة المشتقة ألغراض المتاجرة، وأنها لم تصنف بعالقة تغطية مؤهلة، فإن كل التغيرات بقيمها العادلة يتم 

 الدخل الشامل. بيانإدراجها فوراً في 

 

 إعادة التصنيف  غ-1-4أ

المالية. ال يتم  األصولستثناء الفترة التي تلي تغيير البنك لنموذج أعماله إلدارة إ، بالمبدئيالمالية بعد إدراجها  أصولهال يعيد البنك تصنيف 

  .1019المالية في سنة  إلتزاماتهأو  أصولهالمالية أبدا. لم يقم البنك بإعادة تصنيف أي من  اإللتزاماتإعادة تصنيف 

 

 تعديالت على األصول واإللتزامات المالية  ف-1-4أ
  

 األصول المالية
 تلتدفقاا كانتل مختلفة بشكل جوهري. إذا المعدّ  لألصلإذا تم تعديل شروط األصل المالي، يقوم البنك بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية 

 تلتدفقاا تكن لم. إذا لةدلعاا بالقيمة لجديدا لماليا ألصل  إدراج يتمو ألصليا لماليا ألصل إدراج ءلغاإ يتمكبير،  بشكل مختلفة لنقديةا

. في هذه الحالة، فإن البنك يقوم بإعادة حساب إجمالي القيمة لماليا ألصل إدراج ءلغاإ لىإ دييؤ ال لتعديلا نفإكبير،  بشكل مختلفة لنقديةا

تعديل في بيان الدخل. إذا تم  أرباح أو خسائرالقيمة الناجمة عن تعديل القيمة الدفترية اإلجمالي باعتبارها  ويدرجالمالية  لألصولالدفترية 

مع خسائر انخفاض القيمة. في حاالت أخرى،  األرباح أو الخسائرتنفيذ مثل هذا التعديل بسبب الصعوبات المالية للمقترض، فسيتم عرض 

 .كإيرادات فوائديتم إدراجها 
 

فيتم قياس انخفاض قيمة األصول  المالية بسبب الصعوبات المالية للمقترض ولم يتم إلغاء اإلعتراف باألصول، األصولتم تعديل شروط  إذا

 الفائدة قبل التعديل. معدلستخدام إب
 

 اإللتزامات المالية
لإللتزام المعدل بشكل كبير. في هذه الحالية ، يتم إدراج يدرج البنك اإللتزام المالي عندما يتم تعديل شروطه وتختلف التدفقات النقدية 

تزام المالي ، ويتم اإللتزام المالي الجديد وفقاً للشروط المعدلة إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة. يتم إلغاء الفرق بين القيمة الدفترية لإلل

 .الشامل الدخلإدراج اإللتزام المالي الجديد وفقاً للشروط المعدلة في بيان 
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 الممتلكات والمعدات والتركيبات 4-4أ

يتم قياس بنود الممتلكات والمعدات والتركيبات بالتكلفة التاريخية ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة. تتضمن 

التي تنسب بصفة مباشرة إلى اقتناء األصل وإعداده الستخدامه المقصود. يتم احتساب االستهالك بطريقة التكلفة التاريخية المصروفات 

القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر للممتلكات والمعدات والتركيبات باستثناء األرض بالملكية الحرة. األعمار اإلنتاجية 

 المقدرة للسنة الحالية على النحو التالي:
 

 عدد السنوات األصل

 5 السيارات

 7-6 األثاث والتركيبات

 7-6 معدات المكتب

 10 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.
 

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

منفصل، كما هو مناسب، فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق  تدرج التكاليف الالحقة ضمن القيمة الدفترية لألصل أو تدرج كأصل

ة المنافع االقتصادية المستقبلية المصاحبة للبند إلى البنك ويمكن تقدير تكلفة البند بشكل يعتمد عليه.  تستبعد القيمة الدفترية للقطع

 خالل الفترة المالية التي تتكبد فيها. ئراألرباح أو الخساالمستبدلة. وتم تحميل كافة االصالحات والصيانة األخرى على 
 

 العقارات االستثمارية 5-4أ

. ويحتفظ بهما حالياً 1008العقارات االستثمارية تمثل قطعتي أرض استلمهما البنك كمنحة من حكومة سلطنة ُعمان خالل عام 

 لالستخدام في أعمال غير محددة وال يشغلهما البنك حالياً. وقد قام البنك بإدراج هاتين القطعتين بمتوسط تقييم مقيمين اثنين خالل عام

 إن وجد. ، قطعتي األرض بالتكلفة ناقصاً انخفاض القيمة المتراكم تدرج المبدئي ،. وبعد القياس 1008
 

 الودائع وأوراق الدين المصدرة وااللتزامات الثانوية 2-4أ
. تُقاس الودائع وأوراق الدين المطفأةالحقاً بالتكلفة  وتدرجيتم إدراج كافة ودائع سوق النقد والعمالء بشكل مبدئي بالقيمة العادلة 

يف األدوات المالية الرأسمالية . يقوم البنك بتصنالفعليستخدام طريقة معدل الفائدة إب المطفأةالمصدرة وااللتزامات الثانوية بتكلفتها 

 البنود التعاقدية لألداة.  لموضوعلتزامات مالية أو أدوات حقوق ملكية وفقاً إك

 
 الضريبة  9-4أ

يتم تكوين مخصص للضريبة وفقاً للقوانين الضريبية المعمول بها في سلطنة عمان. تتكون ضريبة الدخل من ضريبة جارية وضريبة 

الدخل الشامل فيما عدا القدر الذي يتعلق ببنود مدرجة بصفة مباشرة في حقوق  بيانمؤجلة. يتم إدراج مصروف ضريبة الدخل في 

 . لة األخرىاإليرادات الشامالمساهمين أو 
 

ستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو التي تطبق على نحو واسع في تاريخ إالضريبة المستحقة الدفع محسوبة بالضريبة الجارية هي 

 التقرير وأية تعديالت على الضريبة المستحقة عن سنوات سابقة.
 

لتزامات إلة بين القيم الدفترية لألصول واالفروق المؤقتتزام لجميع إللضريبة المؤجلة باستخدام طريقة اتحتسب أصول/التزامات ال

مبلغ الضريبة المؤجلة وفقاً لمعدالت الضريبة التي  إحتسابلمستخدمة ألغراض الضريبة.  يتم ألغراض التقارير المالية والمبالغ ا

 تطبيقها على نحو واسع في تاريخ التقرير.يتوقع تطبيقها على الفروق المؤقتة عندما تعكس بناًء على القوانين المطبقة أو التي سيتم 
 

يتم إدراج أصل الضريبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي يكون من المحتمل معه توفر ربح ضريبي مستقبلي كاٍف يمكن في مقابله استخدام 

معه تحقق المنفعة األصل. تتم مراجعة أصول الضريبة المؤجلة في تاريخ كل تقرير وتخفيضها بالقدر الذي يكون من غير الممكن 

 الضريبية ذات الصلة.
 

 األصول االئتمانية 2-4أ
 المالية. البياناتال تعامل األصول المحتفظ بها كعهدة أو بصفة أمانة كأصول للبنك وبالتالي ال يتم إدراجها في هذه 

 

 عقود اإليجار 2-4أ
 الدخل الشامل على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. بيانالتشغيلي كمصروف في  عقود اإليجاريتم إدراج مدفوعات 

 

 

 

 



 بنك صحار الدولي ش م ع ع  
 ايضاحات حول البيانات المالية

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  11صفحة  
 

 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 4أ
 

 )تابع( عقود اإليجار 2-4أ

 

 يتم إدراج مدفوعات اإليجار التشغيلي كمصروف في بيان الدخل الشامل بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
 

التي  إحتساب معظم عقود اإليجار بواسطة المستأجر ضمن نطاق المعيار بطريقة مماثلة لتلك 16المالية الدولية رقم نتج عن معيار التقارير 

"عقود اإليجار". يدرج المستأجرون "الحق في  17كان يتم بها إحتساب عقود اإليجار التمويلي بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

المقابل في بيان المركز المالي. يتم إطفاء الحق في إستخدام األصل على مدى فترة اإليجار ، ويتم قياس إستخدام" األصل واإللتزام المالي 

لقد  .17اإللتزام المالي بالتكلفة المطفأة. لم تتغير محاسبة المؤجر بشكل كبير عما هو عليه الحال بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 بإستخدام طريقة األثر الرجعي المعدلة ، وبالتالي لم يتم تعديل أرقام المقارنة. 16الدولية رقم طبق البنك معيار التقارير المالية 
 

خدام مبدئياً ، يقيس البنك الحق في إستخدام األصل وإلتزامات اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المستقبلية. يتم خصم المبلغ بإست

إذا كان باإلمكان تحديده ، وإال يتم إستخدام معدل اإلقتراض المتزايد. تاريخ البدء هو التاريخ الذي  معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار

 يتيح فيه المؤجر األصل األساسي لإلستخدام. بعد اإلدراج المبدئي ، يقيس البنك الحق في إستخدام األصل بالتكلفة مطروحاً منها اإلطفاء

 راكمة.المتراكم وخسائر إنخفاض القيمة المت
 

)ب(  ;بعد اإلدراج المبدئي ، يقيس البنك إلتزامات اإليجار بواسطة )أ( زيادة القيمة الدفترية لكي تعكس الفوائد على إلتزامات اإليجار

 (إعادة قياس القيمة الدفترية لكي تعكس أي إعادة تقييم أو تعديالت1و) ;تخفيض القيمة الدفترية لكي تعكس مدفوعات اإليجار التي تمت

إلتزامات اإليجار هي المبلغ الذي ينتج معدل فائدة دوري  أو لكي تعكس مدفوعات اإليجار الموضوعية الثابتة. الفوائد على  جار على اإلي

منتظم على الرصيد المتبقي إللتزامات اإليجار. معدل الفائدة الدوري هو المعدل المستخدم لخصم مدفوعات اإليجار من أجل إحتساب 

 يجار.إلتزامات اإل

 
 الضمانات المالية  31-4أ

الضمانات المالية هي العقود التي يُطلب من البنك القيام بموجبها بمدفوعات محددة لتعويض مالكها عن الخسارة التي يتكبدها بسبب 

 فشل مدين محدد في القيام بالدفع عند حلول موعد استحقاقه وفقاً لبنود أداة الدين.
 

المالية في البيانات المالية بالقيمة العادلة في تاريخ إصدار الضمان المالي. إلحاقاً إلى اإلدراج المبدئي ، يتم قياس الضمانات يتم إدراج 

إيرادات الرسوم المحققة بطريقة  إلتزامات البنك بموجب تلك الضمانات وفقاً للقياس المبدئي مطروحاً منه اإلطفاء المحتسب إلدراج

دخل الشامل ، أيهما أقل ، على مدى عمر الضمان المالي وأفضل تقدير للنفقات الالزمة لتسوية أي إلتزام مالي القسط الثابت في بيان ال

يتم تحديد هذه التقديرات بناء على خبرة تعامالت مماثلة لخسائر سابقة ، معززة بإجتهادات اإلدارة. اي زيادة في  ينشأ في تاريخ التقرير.

  نات ، تدرج في بيان الدخل الشامل.اإللتزام تكون متعلقة بالضما
 

 منافع الموظفين 33-4أ
 

  منافع نهاية الخدمة أ-33-4أ
تستحق مكافآت نهاية الخدمة وفقاً لشروط تعاقد الموظفين بالبنك في تاريخ التقرير مع مراعاة متطلبات قانون العمل الُعماني لعام 

 وتعديالته.   1001

تدرج المساهمات في خطة تقاعد ذات مساهمات محددة والتأمين ضد إصابات العمل للموظفين الُعمانيين وفقا لقانون التأمينات 

 الدخل الشامل عند تكبدها. بيانويتم إدراجها كمصروف في  1991االجتماعية بسلطنة ُعمان لعام 
 
 المنافع قصيرة األجل ب-33-4أ

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

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

 

 عائد السهم الواحد 39-4أ

يقوم البنك بعرض بيانات العائد األساسي والعائد المعدل ألسهمه العادية. يتم احتساب العائد األساسي للسهم بقسمة الربح أو الخسارة 

القائمة خالل العام. يتم احتساب العائد علي أساس المنسوبة إلى حاملي األسهم العادية للبنك على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

سنوي للسهم عن طريق احتساب العائد للسهم الواحد على أساس سنوي للسنة بالكامل. يحدد العائد المعدل للسهم بتعديل الربح أو 

جميع األسهم العادية المحتملة المعدلة الخسارة المنسوبة إلى حاملي األسهم العادية والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة بتأثير 

 والتي تشتمل على أوراق قابلة للتحويل إلى أسهم أو أدوات مماثلة.
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 توزيعات أرباح على أسهم عادية    31-4أ

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

 توزيعات األرباح المرحلية من حقوق المساهمين عندما يتم دفعها.
 

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

 التشغيلالتقرير عن قطاعات  34-4أ
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 للبنك 

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

 المنفصلة. 
 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة 35-4أ
لتوجيهات الصادرة من قبل الهيئة العامة لسوق المال تحكم مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة كما هو محدد في قانون الشركات التجارية وا

 وعقد تأسيس البنك.
 

من  106تحدد الجمعية العمومية السنوية وتعتمد المكافآت وأتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة ولجانه الفرعية شريطة، وفقاً للمادة 

% من صافي الربح السنوي بعد خصم االحتياطي 5 ، وتعديالته، أن ال تتجاوز هذه األتعاب1971قانون الشركات التجارية لعام 

لاير عماني. ال يجوز  100.000القانوني واالحتياطي االختياري وتوزيعات األرباح النقدية للمساهمين على أن ال تتجاوز هذه األتعاب 

 لاير عماني في السنة الواحدة. 10.000أن تتجاوز أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة لكل عضو 
 

 3األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم   32-4أ

كمطلوبات مالية أو أدوات حقوق ملكية وفقا لمضمون الشروط  1يقوم البنك بتصنيف األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم 

من قبل  1ة الشريحة رقم . ال يمكن استرداد األوراق الرأسمالية المستديم1التعاقدية لألوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم 

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

 التقديرات واالجتهادات المحاسبية الجوهرية 5أ

المالية من اإلدارة إجراء اجتهادات وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المقرر  البياناتيتطلب إعداد 

عنها لألصول وااللتزامات وااليرادات والمصروفات. وترتكز التقديرات واالفتراضات المصاحبة على الخبرة السابقة وعوامل أخرى 

تشكل نتائجها أساس إلجراء أحكام حول القيم الدفترية لألصول وااللتزامات التي ال تكون  يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف والتي

 واضحة من مصادر أخرى. ويندر أن تكون التقديرات المحاسبية الناتجة مساوية للنتائج الفعلية ذات العالقة. 
 

التعديالت على التقديرات المحاسبية بالفترة التي تتم تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التي تستند عليها على أساس مستمر. وتدرج 

ى فيها مراجعة التقديرات إذا كانت التعديالت تؤثر فقط على الفترة أو خالل فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كان التعديل يؤثر عل

 الفترات الحالية والمستقبلية. التقديرات المحاسبية الجوهرية للبنك هي:
 

 لمالية األدوات ا  3-5أ

إن األحكام الصادرة في تطبيق السياسات المحاسبية والتي لها أكبر األثر على المبالغ المدرجة في البيانات المالية للسنة تتعلق 

 : األدوات المالية التي تؤثر على:9التقارير المالية الدولية رقم بالتغييرات التي تم إدخالها نتيجة تبني معيار 
 

 لألصولوتقييم ما إذا كانت الشروط التعاقدية  باألصولالمالية: تقييم نموذج األعمال الذي يتم فيه االحتفاظ  صولاألتصنيف  •

 المالية هي فقط دفع أصل وفائدة أصل المبلغ غيرالمدفوع.
 

الخسائر : التغييرات في اإلفتراضات والتقديرات بشأن الشكوك التي لها تأثير جوهري على الخسائر اإلئتمانية المتوقعةإحتساب  •

: األدوات المالية. 9الدولية رقم  المالية التقارير للسنة تتعلق بالتغييرات التي تم إدخالها نتيجة تبني معيار اإلئتمانية المتوقعة

 بموجب الخسائر اإلئتمانية المتوقعةإحتساب  في لمستخدمةا تلتقنياوا تضااالفتروا تلمدخالا لىإ ئيسير بشكل ألثرهذا ا يرجعو

 .9الدولية رقم  الماليةمعيار  منهجية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بنك صحار الدولي ش م ع ع  
 ايضاحات حول البيانات المالية

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  11صفحة  
 

 )تابع( التقديرات واالجتهادات المحاسبية الجوهرية 5أ
 

 2التقارير المالية الدولية رقم معيار منهجية  وفق خسائر اإلئتمان المتوقعةالمدخالت واالفتراضات والتقنيات المستخدمة لحساب 
في جميع فئات  19ومعيار المحاسبة الدولي  9الدولية رقم  المالية التقارير معيارمن  يتطلب قياس خسائر انخفاض القيمة في كلٍ 

تقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وقيم الضمانات عند  حول ،، على وجه الخصوصإصدار أحكام، الموجودات المالية
، حيث يمكن أن تؤدي بعدد من العوامل تقودهالتقديرات تحديد خسائر انخفاض القيمة وتقييم الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان. هذه ا

للبنك هي نواتج من النماذج المعقدة مع عدد من  وقعةخسائر اإلئتمان المتالتغييرات إلى مستويات مختلفة من المخصصات. حسابات 
التي خسائر اإلئتمان المتوقعة فيما يتعلق باختيار المدخالت المتغيرة واعتمادها المتبادل. تتضمن عناصر نماذج  الضمنيةاالفتراضات 

  تعتبر األحكام والتقديرات المحاسبية ما يلي:
 

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

 ؛يوالتقييم النوع على مدى أعمارها المحتملة الخسائر اإلئتمانية المتوقعةعلى أساس 
 ؛على أساس جماعي الخسائر اإلئتمانية المتوقعةتقسيم األصول المالية عندما يتم تقييم  • 
 ؛الصيغ المختلفة واختيار المدخالت، بما في ذلك  الخسائر اإلئتمانية المتوقعةتطوير نماذج  • 
، والتأثير على بطالة وقيم الضماناتل مستويات ال، مثتصاد الكلي والمدخالت االقتصاديةتحديد االرتباطات بين سيناريوهات االق • 

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

 .المتوقعة
 
 العادلة لألدوات المشتقة وغيرها من األدوات الماليةالقيمة  9-5أ

نيات يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية التي ال تتم المتاجرة بها في سوق نشطة )مثل االدوات المشتقة غير المتداولة( باستخدام تق
عتمد بشكل رئيسي على ظروف السوق القائمة في التقييم. يستخدم البنك تقديراته الختيار مجموعة طرق متنوعة والقيام بافتراضات ت

 ة.نهاية كل فترة تقرير. يستخدم البنك تحليل التدفقات النقدية المتوقعة ألصول مالية متاحة للبيع متنوعة التي لم يتاجر بها في سوق نشط
 
 تقدير القيمة العادلة لألوراق المالية غير المدرجة 1-5أ

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 صافي 

 ذه الكيانات تغيرات القيم العادلة المحدثة في االعتبار. األصول المبلغ عنه له
 

 إيرادات الرسوم والعموالت    4-5أ

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

 
 الضرائب  5-5أ

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

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

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

 

يبية غير المستخدمة إلى حد أنه من المحتمل أن الربح الخاضع للضريبة تدرج األصول الضريبية المؤجلة عن جميع الخسائر الضر
 سيكون متوفر مقابل الخسائر التي يمكن االستفادة منها. يتطلب من اإلدارة إتخاذ قرار هام لتحديد مقدار األصول الضريبية المؤجلة التي

لضريبة في المستقبل جنباً إلى جنب مع استراتيجيات التخطيط يمكن إثباتها، بناءاً على التوقيت المحتمل ومستوى األرباح الخاضعة ل
 الضريبي في المستقبل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بنك صحار الدولي ش م ع ع  
 ايضاحات حول البيانات المالية

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  11صفحة  
 

 النقدية واألرصدة لدى البنك المركزي 3ب

 ديسمبر 11 ديسمبر 13  ديسمبر 13 ديسمبر 11

1018 9132  9132 1018 

دوالر أمريكي 

 باآلالف
دوالر أمريكي 

  باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف
     

 11.171 92.229 النقدية  91.144 61.109

 505 515 وديعة رأس المال لدى البنك المركزي الُعماني 3.139 1.111

 17.577 29.311 األرصدة لدى البنك المركزي العماني 323.922 111.576
     

188.197 919.255  22.599 71.156 

 المال لدى البنك المركزي الُعماني بدون موافقة البنك المركزي الُعماني.ال يمكن سحب وديعة رأس  (1)

خالل السنة، إن متوسط رصيد الحد األدنى الذي ينبغي اإلحتفاظ به لدى البنك المركزي العماني كإحتياطي قانوني  (1)

 مليون لاير عماني(.  71.11: 1018مليون لاير عماني ) 76.89يبلغ 
 

 وإيداعات أخرى بسوق النقدمستحقات من بنوك  9ب

 ديسمبر 11 ديسمبر 13  ديسمبر 13 ديسمبر 11

1018 9132  9132 1018 

 دوالر أمريكي 

 باآلالف
 دوالر أمريكي 

 بالعملة المحلية: باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف
      

 5.000 5.113 إيداعات بسوق النقد 39.221 11.987
     

11.987 39.221  5.113 5.000 

   بالعملة األجنبية:  

 91.167 392.149 إيداعات بسوق النقد 425.144 115.109

 8.666 9.541 قروض لبنوك 2.215 11.509

 11.811 39.429 أرصدة عند الطلب  19.123 15.875
     

101.191 514.111  324.159 116.815 

116.180 539.191  322.151 111.815 

 (111) (232) الخسائر اإلئتمانية المتوقعةمخصص  (9.332) (1.118)
     

115.111 534.213 
 

322.919 111.101 

 

  



 بنك صحار الدولي ش م ع ع  
 ايضاحات حول البيانات المالية

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  16صفحة  
 

 

 )تابع( مستحقات من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد 9ب

وإيداعات تحليل التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية ومخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على المستحق من البنوك 

 أخرى بسوق النقد هو كما يلي:
  

 9132ديسمبر  13

ديسمبر  11

1018 

 لاير عماني 
 باآلالف

 لاير عماني
 باآلالف

      

 المجموع المجموع 1المرحلة  9المرحلة  3المرحلة  

 105.111 393.245 - 2.549 331.922 يناير  1كما في 

 16.601 24.213 - - 24.213 أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

 - (9.291) - (9.291) - أصول ملغاة أو تم سدادها
      

 111.815 322.151 - 294 322.392 9132ديسمبر  13كما في 

 

  

 9132ديسمبر  13

ديسمبر  11

1018 

 دوالر أمريكي 
 باآلالف

 دوالر أمريكي
 باآلالف

      

 المجموع المجموع 1المرحلة  9المرحلة  3المرحلة  

 171.156 132.423 - 99.911 924.923 يناير  1كما في 

 11.111 991.141 - - 991.141 أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

 - (32.213) - (32.213) - أصول ملغاة أو تم سدادها
      

 116.180 539.191 - 9.122 4.293 9132ديسمبر  13كما في 

 
  الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

 9132 ديسمبر 13

ديسمبر  11

1018 

 لاير عماني 
 باآلالف

 لاير عماني
 باآلالف

      

 المجموع المجموع 1المرحلة  9المرحلة  3المرحلة  

 1.019 449 - 931 919 يناير  1كما في 

 181 - - - -  9 ة رقمالدولي ةالمالي التقاريرأثر تبني معيار 

 1.110 449 - 931 919 )ُمعاد بيانه( 1018يناير  1كما في 

 (966) - - - -  الخسائر اإلئتمانية المتوقعةقروض مشطوبة مقابل مخصص 

 88 194 - (323) 555 (6صافي )المفرج( / المحمل للسنة )ج
      

 111 232 - 92 929 9132 ديسمبر  13كما في 

 

  

 9132ديسمبر  13

 ديسمبر 11

 1018 

 دوالر أمريكي 
 باآلالف

 دوالر أمريكي

 باآلالف
      

 المجموع المجموع 1المرحلة  9المرحلة  3المرحلة  

 1.699 3.342 - 545 211 يناير  1كما في 

 710 - - - -  9 ة رقمالدولي ةالمالي التقاريرأثر تبني معيار 

 1.119 3.342 - 545 211 )ُمعاد بيانه( 1018يناير  1كما في 

 (1.509) - - - -  اإلئتمانية المتوقعةالخسائر قروض مشطوبة مقابل مخصص 

 118 293 - (491) 3.443 (6صافي )المفرج( / المحمل للسنة )ج
      

 1.118 9.332 - 95 9.144 ديسمبر  13كما في 

 

 

 

 

 



 بنك صحار الدولي ش م ع ع  
 ايضاحات حول البيانات المالية

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  17صفحة  
 

 

 بالصافي  -القروض والسلف والتمويل  1ب
 

 ديسمبر 11 ديسمبر 13  ديسمبر 13 ديسمبر 11

1018 9132  9132 1018 

 دوالر أمريكي 

 باآلالف
 دوالر أمريكي 

  باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف
     

 1.578.111 3.222.492 الشركات 4.111.939 1.099.181

 761.117 213.112 التجزئة 9.141.995 1.980.155
     

 1.110.660 9.522.425 إجمالي القروض والسلف والتمويل 2.291.229 6.079.616

     

 (79.119) (22.222) الخسائر اإلئتمانية المتوقعةمخصص  (952.292) (106.101)

 (9.181) (35.224) الفوائد التعاقدية غير المدرجة (41.222) (11.166)
     

(110.167) (922.524)  (335.119) (88.710) 
     

5.819.169 2.194.491 
 صافي القروض والسلف والتمويل

9.454.351 1.151.910 

 

لاير عماني( من مليون  181.11: 1018لاير عماني ) مليون 116.59يتضمن إجمالي القروض والسلف والتمويل مبلغ 

 خالل أنشطة التمويل لصحار اإلسالمي وفق طريقة التمويل اإلسالمي. 
 

 ما يلي:تتكون القروض والسلف والتمويل 
 

 ديسمبر 11 ديسمبر 13  ديسمبر 13 ديسمبر 11

1018 9132  9132 1018 
دوالر أمريكي 

 باآلالف
دوالر أمريكي 

  باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف
     

 1.051.105 9.132.124 قروض 2.135.292 5.117.515

 117.910 312.412 سحب على المكشوف  992.192 111.160

 107.717 24.314 أمانةقروض مقابل إيصاالت  944.492 179.810

 51.908 59.223 كمبياالت مخصومة 319.151 110.011
     

 1.110.660 9.522.425 إجمالي القروض والسلف والتمويل 2.291.229 6.079.616

 (79.119) (22.222) المتوقعة يةاإلئتمان الخسائرمخصص  (952.292) (106.101)

 (9.181) (35.224) غير المدرجةالفوائد التعاقدية  (41.222) (11.166)
     

(110.167) (922.524)  (335.119) 88.710 
     

5.819.169 2.194.491 
 صافي القروض والسلف والتمويل 

9.454.351 1.151.910 

 
  



 بنك صحار الدولي ش م ع ع  
 ايضاحات حول البيانات المالية

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  18صفحة  
 

 

 )تابع(بالصافي  -القروض والسلف والتمويل  1ب
 

 المقابل على القروض والسلف والتمويل: الخسائر اإلئتمانية المتوقعة ومخصصالقيمة الدفترية  إجمالي فيما يلي تحليل التغيرات في

 (لاير عماني باآلالف)
 

 المجموع   1المرحلة  9المرحلة  3المرحلة  إجمالي القيمة الدفترية 
     

 9.141.221 92.221 419.292 3.295.953 1019يناير  1كما في 

 3.112.922 32.939 322.421 299.124 أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

 (921.293) (32.229) (321.222) (521.441) أصول ملغاة أو تم سدادها

 - (3.242) (391.199) 394.992 1تحويالت إلى المرحلة 

 - (3.933) 99.291 (93.312) 1تحويالت إلى المرحلة 

 - 53.211 (99.294) (92.292) 1تحويالت إلى المرحلة 
     

 9.522.425 391.291 151.432 9.129 9132ديسمبر  13في 

 

 المجموع   1المرحلة  9المرحلة  3المرحلة  الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
     

 92.142 11.195 11.292 39.225 1019يناير  1كما في 

 15.214 33.923 91.225 1.192 أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

 (32.329) (921) (2.142) (2.252) سدادهاأصول ملغاة أو تم 

 229 229 - - محفظة خاصةقروض مستردة من 

 - (511) (5.952) 2.922 1تحويالت إلى المرحلة 

 - (929) 3.295 (231) 1تحويالت إلى المرحلة 

 - 1.323 (9.959) (492) 1تحويالت إلى المرحلة 
     

 22.222 49.339 43.945 31.233 9132ديسمبر  13في 
 

 

 المجموع   1المرحلة  1المرحلة  1المرحلة  إجمالي القيمة الدفترية 
     

 1.118.111 61.659 596.651 1.189.919 1018يناير  1كما في 

 817.616 8.169 110.610 698.817 أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

 (655.117) (6.190) (195.671) (151.055) أصول ملغاة أو تم سدادها

 - (1.111) (107.017) 108.158 1تحويالت إلى المرحلة 

 - (1.519) 10.655 (18.116) 1تحويالت إلى المرحلة 

 - 17.505 (17.111) (191) 1تحويالت إلى المرحلة 
     

 1.110.660 76.981 117.916 1.815.751 1018ديسمبر  11في 

 

 المجموع   1المرحلة  1المرحلة  1المرحلة  الخسائر اإلئتمانية المتوقعة 
     

 11.916 - - -  1018يناير  1كما في 

 18.918 - - - 9أثر تبني معيار التقرير المالي الدولي 
     

 61.891 17.111 18.115 6.017 1018يناير  1المتوقعة المعدل كما في  يةخسائر اإلئتمانالمخصص 

 - (511) (1.571) 1.107 1تحويالت إلى المرحلة 
 - (1.115) 1.118 (11) 1تحويالت إلى المرحلة 
 - 617 (615) (11)  1تحويالت إلى المرحلة 
 17.155 6.585 8.161 1.606 (6صافي المحمل للسنة )ج

     

 79.119 11.015 11.619 11.695 1018ديسمبر  11في 

 

  



 بنك صحار الدولي ش م ع ع  
 ايضاحات حول البيانات المالية

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  19صفحة  
 

 

 )تابع(بالصافي  -القروض والسلف والتمويل    1ب
 

     (أمريكي باآلالفدوالر )

 المجموع   1المرحلة  9المرحلة  3المرحلة  إجمالي القيمة الدفترية 
     

 2.192.212 322.252 3.319.491 4.949.931 1019يناير  1كما في 

 9.299.942 49.114 441.914 9.315.112 أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

 (9.192.422) (53.191) (422.921) (3.519.212) أصول ملغاة أو تم سدادها

 - (4.921) (132.223) 191.224 1تحويالت إلى المرحلة 

 - (4.444) 322.341 (324.222) 1تحويالت إلى المرحلة 

 - 314.545 (52.431) (95.319) 1تحويالت إلى المرحلة 
     

 2.291.229 199.112 239.221 5.414.132 9132 ديسمبر  13في 

 

     

 المجموع   1المرحلة  9المرحلة  3المرحلة  المتوقعة  يةخسائر اإلئتمانال
     

 912.313 25.992 29.142 19.294 (1-6)إيضاح أ 1019يناير  1كما في 

 29.222 11.211 54.511 9.225 أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

 (49.113) (999) (35.914) (95.211) أصول ملغاة أو تم سدادها

 3.231 3.231 - - حسابات خاصةقروض مستردة من 

 - (3.199) (34.253) 32.199 1تحويالت إلى المرحلة 

 - (3.292) 4.153 (9.193) 1تحويالت إلى المرحلة 

 - 2.929 (9.342) (3.334)  1تحويالت إلى المرحلة 
     

 952.292 399.122 312.492 92.123 9132ديسمبر  13في 

 

 المجموع   1المرحلة  1المرحلة  1المرحلة  إجمالي القيمة الدفترية 
     

 5.579.811 160.151 1.519.718 1.869.919 1018يناير  1كما في 

 1.101.678 11.118 165.171 1.815.187 أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

 (1.701.861) (16.857) (508.119) (1.176.766) أصول ملغاة أو تم سدادها

 - (1.157) (177.991) 181.119 1تحويالت إلى المرحلة 

 - (6.569) 51.619 (17.081) 1تحويالت إلى المرحلة 

 - 15.168 (11.969) (199) 1تحويالت إلى المرحلة 

 - - - - مبالغ مشطوبة

 - - - - تعديالت صرف العملة األجنبية 
     

 6.079.616 199.956 1.117.170 1.711.110 1018ديسمبر  11في 

 

 المجموع   1المرحلة  1المرحلة  1المرحلة  المتوقعة  يةخسائر اإلئتمانال
     

 111.518 - - -  1018يناير  1كما في 

 19.115 - - - 9أثر تبني معيار التقرير المالي الدولي 
     

 160.761 71.178 71.857 15.618  1018يناير  1 المتوقعة المعدل كما في يةخسائر اإلئتمانالمخصص 

 - (1.187) (9.181) 10.668 1تحويالت إلى المرحلة 

 - (1.896) 1.956 (60) 1تحويالت إلى المرحلة 

 - 1.680 (1.619) (11)  1تحويالت إلى المرحلة 

 15.118 17.101 11.165 6.769 (6صافي المحمل للسنة )ج
     

 106.101 85.779 87.118 11.971 1018ديسمبر  11في 

 

  



 بنك صحار الدولي ش م ع ع  
 ايضاحات حول البيانات المالية

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  10صفحة  
 

 

 )تابع(بالصافي  -القروض والسلف والتمويل    1ب
 

 تحليل التغيرات في الفائدة التعاقدية التي لم يتم إدراجها هو كما يلي:
 

 ديسمبر 11 ديسمبر 13  ديسمبر 13 ديسمبر 11

1018 9132  9132 1018 
دوالر أمريكي 

 باآلالف
دوالر أمريكي 

  باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف
     

   فائدة تعاقدية غير مدرجة  

 6.517 2.123 الرصيد في بداية السنة 94.122 16.979

 1.791 9.221 غير مدرجة خالل السنة 91.295 9.819

 (918) (3.299) محملة نتيجة لإلسترداد (4.155) (1.161)
     

11.166 41.222 
 نهاية السنةالرصيد في 

35.224 9.181 

 

تتطلب جميع القروض والسلف سداد فوائد، بعضها بسعر ثابت والبعض اآلخر بأسعار يعاد تعديلها قبل االستحقاق. يتم تجنيب الفائدة 

. تنخفض قيمتها بغرض االلتزام بالقواعد واللوائح اإلرشادية التي أصدرها البنك المركزي الُعماني مقابل القروض والسلف والتمويل التي

 القروض والسلف والتمويل التي لم يتم ادراج استحقاق عن فوائدها أو التي تم تجنيب فوائدها بلغت قيمتها،  1019ديسمبر  11   كما في

 مليون لاير عماني(. 76.986: 1018ديسمبر  11مليون لاير عماني ) 111.971
 

 BM 1119:  تعميم البنك المركزي العماني رقم المتعثرة حسب االصول انخفاض قيمة ادناه نبين ايضاحات اضافية على
 

حسب البنك  (لاير عماني باآلالف)

 المركزي

المعيار حسب 

 2التقرير الدولي 

 

 الفرق
    

 (191) 18.815 19.117 الى حساب االرباح والخسائر  خسارة إنخفاض القيمة المحملة

بها حسب معيار اتقارير محتفظ حسب البنك المركزي / مطلوبة مخصصات 

 11.709 110.605 108.896  9المالية الدولية رقم 

 (0.01) 1.81 1.86 نسبة اجمالي القروض المتعثرة *

 0.18 1.19 1.11 نسبة صافي القروض المتعثرة *
 

  القروض والسلف المتعثرة الممولة.نسبة صافي القروض المتعثرة * يتم إحتساب 



 بنك صحار الدولي ش م ع ع  
 ايضاحات حول البيانات المالية

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  11صفحة  
 

 

 )تابع(بالصافي  -القروض والسلف والتمويل    1ب
 

البنك  تعميم بموجبوالمطلوب  9التقارير المالية الدولية رقم لمعيار يقدم الجدول أدناه مقارنة بين المخصص المحتفظ به وفقًا 

 . BM 299المركزي العماني رقم 
 

 (لاير عماني باآلالف) 9132ديسمبر  13

تصنيف البنك 

المركزي 

 العماني

 تصنيف 

 التقاريرمعيار 

المالية الدولية 

  2رقم 

إجمالي القيمة 

 الدفترية 

مخصص 

البنك 

المركزي 

 العماني

معيار مخصص 

المالية  التقارير

 2الدولية رقم 

الفرق بين 

البنك المركزي 

معيار والعماني 

المالية  التقارير

 2الدولية رقم 

صافي القيمة 

 الدفترية 

إحتياطي 

الفائدة وفق 

 التقاريرمعيار 

المالية الدولية 

 2رقم 

 إحتياطي 

الفائدة وفق 

البنك المركزي 

 العماني 

  (3) (9) (1) (4(= )9)-(1) (5(=)3)-(1)   

 - - 1.018.911 17.111 9.197 16.718 1.018.118 1المرحلة  

 - - 89.651 (5.991) 7.161 1.169 96.916 1المرحلة  معياري

 - - 111 (76) 78 1 119 1المرحلة  

 - - 1.118.715 11.151 16.618 17.989 1.115.171  مجموع فرعي

 - - 17.708 (910) 1.100 160 19.108 1المرحلة  

 - - 115.557 (17.106) 11.511 7.105 160.068 1المرحلة  إشارة خاصة

 - - 7 (1) 1 - 9 1المرحلة  

 - - 161.171 (18.118) 15.911 7.765 199.185  مجموع فرعي

 - - 1 - - - 1 1المرحلة  

 - - 10 (1) 1 - 11 1المرحلة  دون المعيار

 1.161 1.161 15.591 (1.159) 9.717 8.568 15.111 1المرحلة  

 1.161 1.161 15.608 (1.161) 9.719 8.568 15.117  مجموع فرعي

 - - 111 (5) 5 - 118 1المرحلة  

 - - 11 (1) 1 - 11 1المرحلة  مشكوك في 

 511 511 18.011 1.115 9.105 11.110 17.118 1المرحلة  تحصيله

 511 511 18.507 1.117 9.111 11.110 17.610  مجموع فرعي

 - - 165 (1) 1 - 169 1المرحلة  

 - - 151 (71) 71 - 115 1المرحلة  خسارة

 11.969 11.969 17.111 (6.196) 11.861 17.668 61.176 1المرحلة  

 11.969 11.969 18.011 (6.171) 11.919 17.668 61.970  فرعيمجموع 

         

 إجمالي 

 القروض

والسلف 

 والتمويل

 - - 9.199.423 32.499 31.912 99.392 9.122.329 1المرحلة 

 - - 135.425 (11.992) 43.251 2.594 159.145 1المرحلة 

 1المرحلة 
391.291 59.422 29.992 (5.112) 23.329 35.224 

35.224 

 35.224 35.224 9.454.351 (99.339) 335.119 21.991 9.522.425  مجموع فرعي

*على 

المستحق من 

البنوك 

وإستثمار 

األوراق المالية 

وإلتزامات 

القروض 

والضمانات 

 المالية

 

 1المرحلة 
3.494.941 39 1.951 (1.912) 3.493.421 - 

- 

 - - 319.924 (3.229) 3.229 - 312.992 1المرحلة 

 - - 3.922 (43) 43 - 3.112 1المرحلة 

 المجموع

3.515.255 39 5.991 (5.923) 3.511.529 - 

- 

 - - 1.422.253 31.914 31.252 99.321 1.539.219 3المرحلة  المجموع

 - - 491.922 (15.952) 41.219 2.594 429.393 9المرحلة  

 35.224 35.224 29.425 (5.142) 29.239 59.422 395.139 1المرحلة  

 35.224 35.224 1.224.915 (99.191) 391.215 21.919 4.315.141 إجمالي 
 

  ذات الصلة. والتوجيهات BM 977البنود األخرى التي لم تتم تغطيتها بموجب تعميم البنك المركزي العماني رقم  *



 بنك صحار الدولي ش م ع ع  
 ايضاحات حول البيانات المالية

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  11صفحة  
 

 

 )تابع(بالصافي  -القروض والسلف والتمويل    1ب
 

  1018ديسمبر  11
 (لاير عماني باآلالف)

تصنيف البنك 

المركزي 

 العماني

 تصنيف 

معيار التقرير 

  9المالي الدولي 

إجمالي القيمة 

 الدفترية 

مخصص 

البنك 

المركزي 

 العماني

مخصص 

معيار التقرير 

 9المالي الدولي 

الفرق بين البنك 

المركزي 

العماني ومعيار 

التقرير المالي 

 9الدولي 

صافي القيمة 

 الدفترية 

إحتياطي الفائدة 

وفق معيار 

التقرير المالي 

  9الدولي 

 إحتياطي 

الفائدة وفق 

البنك المركزي 

 العماني 

  (1) (1) (1) (1(  )1)-(1) (5( )1)-(1)   

 - - 1.811.116 9.516 11.685 11.111 1.815.011 1المرحلة  

 - - 117.989 (7.015) 9.801 1.756 117.790 1المرحلة  معياري

 - - 118 (79) 81 1 199 1المرحلة  

 - - 1.010.151 1.111 11.567 11.989 1.051.010  مجموع فرعي

 - - 16 - - - 16 1المرحلة  

 - - 186.058 (11.810) 11.791 10.951 109.819 1المرحلة  إشارة خاصة

 - - 9 (1) 1 - 11 1المرحلة  

 - - 186.081 (11.811) 11.791 10.951 109.877  مجموع فرعي

 - - 98 (1) 1 - 99 1المرحلة  

 - - 110 (11) 11 - 151 1المرحلة  دون المعيار

 175 175 8.161 (755) 1.719 1.981 11.001 1المرحلة  

 175 175 8.190 (778) 1.761 1.981 11.151  مجموع فرعي

 - - 111 (1) 1 - 117 1المرحلة  

 - - 76 (5) 5 - 81 1المرحلة  مشكوك في 

 117 117 10.187 (181) 11.118 10.751 11.615 1المرحلة  تحصيله

 117 117 10.687 (191) 11.116 10.751 11.911  مجموع فرعي

 - - 169 (6) 6 - 175 1المرحلة  

 - - 11 (10) 9 - 51 1المرحلة  خسارة

 8.689 8.689 15.801 (1.870) 17.115 11.175 11.119 1المرحلة  

 8.689 8.689 16.117 (1.886) 17.161 11.175 11.578  مجموع فرعي

 - - 1.811.051 9.516 11.695 11.111 1.815.718 1المرحلة  

 - - 101.197 (19.911) 11.619 11.707 117.916 1المرحلة  المجموع

 9.181 9.181 11.580 (5.191) 11.106 17.115 76.986 1المرحلة  

 9.181 9.181 1.151.910 (15.577) 88.710 71.151 1.110.660 إجمالي 

 

  



 بنك صحار الدولي ش م ع ع  
 ايضاحات حول البيانات المالية

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  11صفحة  
 

 

 )تابع(بالصافي  -القروض والسلف والتمويل    1ب
 

  9132ديسمبر  13

 (دوالر أمريكي باآلالف)

تصنيف 

البنك 

المركزي 

 العماني

 تصنيف 

 التقاريرمعيار 

المالية الدولية 

  2رقم 

إجمالي القيمة 

 الدفترية 

مخصص 

البنك 

المركزي 

 العماني

مخصص 

 التقاريرمعيار 

المالية الدولية 

 2رقم 

الفرق بين 

البنك المركزي 

معيار والعماني 

المالية  التقارير

 2الدولية رقم 

صافي القيمة 

 الدفترية 

إحتياطي 

الفائدة وفق 

 التقاريرمعيار 

المالية الدولية 

 2رقم 

 إحتياطي 

الفائدة وفق 

البنك المركزي 

 عماني ال

  (3) (9) (1) (4(= )9(+)1) (5(=)3(+)1)   

 - - 1.191.911 11.119 11.118 69.197 1.110.099 1المرحلة  

 - - 111.861 (11.169) 18.861 1.196 111.710 1المرحلة  معياري

 - - 166 (198) 101 1 169 1المرحلة  

 - - 5.592.339 92.339 31.932 79.223 5.579.123  مجموع فرعي

 - - 97.911 (1.111) 1.616 1.191 101.179 1المرحلة  

 - - 181.861 (70.661) 89.619 18.971 671.101 1المرحلة  إشارة خاصة

 - - 18 (1) 1 - 11 1المرحلة  

 - - 231.391 (71.333) 21.931 91.322 777.311  مجموع فرعي

 - - 10 - - - 10 1المرحلة  

 - - 16 (1) 1 - 11 1المرحلة  دون المعيار

 1.011 1.011 66.178 (1.010) 11.161 11.111 91.711 1المرحلة  

 1.191 1.191 22.533 (1.135) 95.971 99.955 23.733  مجموع فرعي

 - - 1.111 (11) 11 - 1.161 1المرحلة  

 - - 11 (8) 8 - 61 1المرحلة  مشكوك في 

 711 711 17.811 1.111 10.106 11.117 18.110 1المرحلة  تحصيله

 795 795 92.112 1.321 31.197 31.537 12.122  مجموع فرعي

 - - 918 (10) 10 - 918 1المرحلة  

 - - 660 (181) 181 - 811 1المرحلة  خسارة

 16.181 16.181 11.116 (16.091) 111.911 97.819 119.118 1المرحلة  

 12.931 12.931 32.313 (32.937) 333.392 97.819 321.221  مجموع فرعي

         

 إجمالي 

 القروض

والسلف 

 والتمويل

 - - 5.122.111 39.735 97.317 71.529 5.391.331 1المرحلة 

 - - 332.327 (32.313) 313.713 99.971 293.322 1المرحلة 

 1المرحلة 
199.113 332.923 321.153 (31.732) 353.251 

41.222 41.222 

 41.222 41.222 2.173.391 (57.319) 922.529 939.311 2.271.235  فرعيمجموع 

*على 

المستحق من 

البنوك 

وإستثمار 

األوراق المالية 

وإلتزامات 

القروض 

والضمانات 

 المالية

 1المرحلة 
1.700.611 11 8.111 (8.111) 1.691.181 

- - 

 - - 179.981 (1.118) 1.118 - 181.111 1المرحلة 

 - - 1.171 (106) 106 - 1.178 1المرحلة 

 المجموع

1.232.911 13 31.222 (31.225) 1.275.517 

- - 

 - - 2.133.333 13.173 12.932 71.291 2.393.311 1المرحلة  المجموع

 - - 3.122.353 (23.572) 331.332 99.971 3.931.111 1المرحلة  

 41.222 41.222 329.195 (31.329) 321.321 332.923 195.335 1المرحلة  

 41.222 41.222 31.132.221 (73.127) 131.953 939.323 31.221.933 إجمالي 

  



 بنك صحار الدولي ش م ع ع  
 ايضاحات حول البيانات المالية

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  11صفحة  
 

 

 )تابع(بالصافي  -القروض والسلف والتمويل    1ب
 

 1018ديسمبر  11

 (دوالر أمريكي باآلالف)
 

تصنيف البنك 

 المركزي العماني

تصنيف معيار 

التقرير المالي 

  9الدولي 

إجمالي القيمة 

 الدفترية 

مخصص 

البنك 

المركزي 

 العماني

مخصص معيار 

التقرير المالي 

 9الدولي 

الفرق بين البنك 

المركزي العماني 

ومعيار التقرير 

 9المالي الدولي 

صافي القيمة 

 الدفترية 

إحتياطي الفائدة 

وفق معيار 

التقرير المالي 

  9الدولي 

 إحتياطي 

الفائدة وفق 

البنك المركزي 

 العماني 

 ألف د أ ألف د أ ألف د أ ألف د أ ألف د أ ألف د أ ألف د أ ألف د أ 

  (1) (1) (1) (1(  )1)+(1) (5( )1)+(1)   

 - - 1.707.191 11.795 11.918 57.711 1.710.110 1المرحلة  

 - - 566.105 (18.199) 15.157 7.158 591.661 1المرحلة  معياري

 1 - 106 (105) 110 5 517 1المرحلة  

 1 - 5.171.901 6.191 58.616 61.906 1.111.510  مجموع فرعي

 - - 11 - - - 11 1المرحلة  

 - - 181.168 (11.151) 61.795 18.111 515.061 1المرحلة  إشارة خاصة

 - - 11 (8) 8 - 11 1المرحلة  

 - - 181.111 (11.158) 61.801 18.111 515.115  مجموع فرعي

 - - 155 (1) 1 - 157 1المرحلة  

 - - 118 (57) 57 - 195 1المرحلة  دون المعيار

 711 711 11.160 (1.960) 9.711 7.751 11.171 1المرحلة  

 711 711 11.051 (1.010) 9.771 7.751 11.811  مجموع فرعي

 - - 581 (8) 8 - 590 1المرحلة  

 - - 197 (11) 11 - 110 1المرحلة  مشكوك في 

 1.081 1.081 16.980 (1.157) 19.189 17.911 56.169 1المرحلة  تحصيله

 1.081 1.081 17.759 (1.178) 19.110 17.911 56.969  مجموع فرعي

 - - 958 (16) 16 - 971 1المرحلة  

 - - 117 (16) 11 - 110 1المرحلة  خسارة

 11.569 11.569 11.019 (10.051) 71.016 60.971 111.075 1المرحلة  

 11.569 11.569 11.111 (10.091) 71.065 60.971 111.189  مجموع فرعي

 - - 1.709.119 11.769 11.971 57.711 1.711.101 1المرحلة  

 - - 1.050.111 (51.715) 87.118 15.601 1.117.170 1المرحلة  المجموع

 11.166 11.166 89.819 (11.181) 110.115 96.661 199.961 1المرحلة  

 11.166 11.166 5.819.169 (10.159) 110.167 190.008 6.079.616 إجمالي 
 

يتم تعريف القروض ذات الشروط التي أعيد التفاوض بشأنها على أنها قروض تمت إعادة هيكلتها بسبب تدهور الوضع المالي 

للمقترض، والذي قام البنك بتقديم تنازالت من خالل الموافقة على شروط وأحكام أكثر مالءمة للمقترض من البنك الذي قدمه 

القرض كجزء من القروض بشروط يتم إعادة التفاوض عليها حتى وقت االستحقاق  عرضيستمر في خالف ذلك.  تعتبرلن و، البدايةفي 

 أو السداد المبكر أو الشطب.
 

 9132ديسمبر  13

 (لاير عماني باآلالف)
 

 

 تصنيف 

البنك المركزي 

 العماني

 

تصنيف معيار 

 التقارير

 ةالمالي

  2 ة رقمالدولي

 

 

 إجمالي 

القيمة 

 الدفترية 

 

 

 مخصص 

البنك المركزي 

 العماني

 

 

مخصص معيار 

 ةالمالي التقارير

 2 ة رقمالدولي

 الفرق بين 

البنك المركزي 

معيار والعماني 

 ةالمالي التقارير

 2 ة رقمالدولي

 

 

 

صافي القيمة 

 الدفترية 

 

إحتياطي الفائدة 

وفق معيار 

 ةالمالي التقارير

 2 ة رقمالدولي

 

 

إحتياطي الفائدة 

وفق البنك 

 العماني المركزي 

  (1) (1) (1) (1(  )1)-(1) (5( )1)-(1)   

 - - 61.110 151 175 110 61.195 1المرحلة  

 - - 111.508 (16.111) 11.181 7.819 165.690 1المرحلة  مصنف غير 

 - - - - - - - 1المرحلة  متعثر 

 - - 914.292 (32.122) 94.159 2.952 992.325  فرعيمجموع 

 - - - - - - - 1المرحلة  

 - - - - - - - 1المرحلة  مصنف متعثر

 - - - - - - - 1المرحلة  

         مجموع فرعي

 - - 21.191 915 395 431 21.425 1المرحلة  

 - - 343.512 (32.111) 94.329 9.242 325.221 1المرحلة  المجموع

 - - - - - - - 1المرحلة  

 - - 914.292 (32.122) 94.159 2.952 992.325  إجمالي

 



 بنك صحار الدولي ش م ع ع  
 ايضاحات حول البيانات المالية

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  11صفحة  
 

 

 )تابع(بالصافي  -القروض والسلف والتمويل    1ب
 

 1018ديسمبر  11

 (لاير عماني باآلالف)
 

 

 تصنيف 

البنك المركزي 

 العماني

 

 

تصنيف 

معيار التقرير 

المالي الدولي 

9  

 

 

 إجمالي 

القيمة 

 الدفترية 

 

 

 مخصص 

البنك المركزي 

 العماني

 

 

مخصص معيار 

المالي التقرير 

 9الدولي 

 الفرق بين 

البنك المركزي 

العماني ومعيار 

التقرير المالي 

 9الدولي 

 

 

 

صافي القيمة 

 الدفترية 

 

إحتياطي الفائدة 

وفق معيار 

التقرير المالي 

  9الدولي 

 

 

إحتياطي الفائدة 

وفق البنك 

 المركزي العماني 

  (1) (1) (1) (1(  )1)-(1) (5( )1)-(1)   

 - - - - - - - 1المرحلة  

 - - 16.157 (1.119) 9.515 8.198 55.971 1المرحلة  مصنف غير 

 - - - - - - - 1المرحلة  متعثر 

 - - 16.157 (1.119) 9.515 8.196 55.971  مجموع 

 - - - - - - - 1المرحلة  

 - - - - - - - 1المرحلة  مصنف متعثر

 - - - - - - - 1المرحلة  

 - - - - - - - 1المرحلة  

 - - 16.157 (1.119) 9.515 8.196 55.971 1المرحلة  المجموع

 - - - - - - - 1المرحلة  

 - - 16.157 (1.119) 9.515 8.196 55.971  إجمالي

 
 9132ديسمبر  13

 (دوالر أمريكي باآلالف)

تصنيف البنك 

المركزي 

 العماني

تصنيف معيار 

 التقارير

 ةالمالي

  2 ة رقمالدولي

إجمالي 

القيمة 

 الدفترية 

مخصص البنك 

المركزي 

 العماني

معيار مخصص 

 ةالمالي التقارير

 2 ة رقمالدولي

الفرق بين 

البنك المركزي 

معيار والعماني 

 ةالمالي التقارير

 2 ة رقمالدولي

صافي القيمة 

 الدفترية 

إحتياطي الفائدة 

معيار وفق 

 ةالمالي التقارير

 2 ة رقمالدولي

إحتياطي الفائدة 

وفق البنك 

 المركزي العماني 

  (1) (1) (1) (1(  )1)-(1) (5( )1)-(1)   

 - - 161.167 610 155 1.065 161.911 1المرحلة  

 - - 167.111 (11.111) 61.810 10.187 110.161 1المرحلة  مصنف غير 

 - - - - - - - 1المرحلة  متعثر 

 - - 519.193 (33.331) 21.925 93.359 525.932  فرعي مجموع 

 - - - - - - - 1المرحلة  

 - - - - - - - 1المرحلة  مصنف متعثر

 - - - - - - - 1المرحلة  

 - - - - - - -  مجموع فرعي

 - - 324.429 231 455 3.125 324.299 1المرحلة  

 - - 127.553 (39.391) 29.331 91.137 311.123 1المرحلة  المجموع

 - - - - - - - 1المرحلة  

 - - 519.193 (33.331) 21.925 93.359 525.932 إجمالي 

  



 بنك صحار الدولي ش م ع ع  
 ايضاحات حول البيانات المالية

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  16صفحة  
 

 

 )تابع(بالصافي  -القروض والسلف والتمويل    1ب
 

 1018ديسمبر  11

 (دوالر أمريكي باآلالف)

تصنيف البنك 

المركزي 

 العماني

تصنيف 

معيار التقرير 

المالي الدولي 

9  

إجمالي 

القيمة 

 الدفترية 

مخصص 

البنك المركزي 

 العماني

مخصص معيار 

التقرير المالي 

 9الدولي 

الفرق بين البنك 

المركزي 

العماني ومعيار 

التقرير المالي 

 9الدولي 

صافي القيمة 

 الدفترية 

إحتياطي الفائدة 

وفق معيار 

التقرير المالي 

  9الدولي 

إحتياطي الفائدة 

وفق البنك 

 المركزي العماني 

  (1) (1) (1) (1(  )1)-(1) (5( )1)-(1)   

 - - - - - - - 1المرحلة  

 - - 110.668 (1.906) 11.711 11.808 111.181 1المرحلة  مصنف غير 

 - - - - - - - 1المرحلة  متعثر 

 - - 110.668 (1.906) 11.711 11.808 111.181  فرعي مجموع 

 - - - - - - - 1المرحلة  

 - - - - - - - 1المرحلة  مصنف متعثر

 - - - - - - - 1المرحلة  

 - - - - - - -  مجموع فرعي

 - - - - - - - 1المرحلة  

 - - 110.668 (1.906) 11.711 11.808 111.181 1المرحلة  المجموع

 - - - - - - - 1المرحلة  

 - - 110.668 (1.906) 11.711 11.808 111.181 إجمالي 
 

 القروض والسلف حسب القطاعات االقتصادية:يحلل الجدول أدناه تركيز 
 

 ديسمبر 11 ديسمبر 13  ديسمبر 13 ديسمبر 11

1018 9132  9132 1018 
دوالر أمريكي 

 باآلالف
 دوالر أمريكي

 باآلالف

 لاير عماني 
 باآلالف

لاير عماني 
 باآلالف

     

 761.117 213.112 األفراد 9.141.923 1.980.156

 117.115 123.252 اإلنشاءات 223.214 1.109.168

 167.151 115.951 مبيعات تجارية بالجملة أو التجزئة 291.992 691.111

 167.710 122.922 خدمات 3.111.145 955.117

 55.711 22.222 المؤسسات المالية 911.112 111.718

 18.991 21.255 نقل واتصاالت 359.545 101.181

 161.111 915.599 الصناعة 233.952 111.617

 19.618 39.933 التجارة الدولية 11.132 118.901

 87.117 21.331 التعدين والمحاجر 321.299 116.178

 76.011 29.215 كهرباء وغاز ومياه 935.432 197.188

 11.761 32.921 غير المقيمين 51.314 108.170

 1.507 - األنشطة الزراعية وخالفه - 6.511

 - - الحكومة - -

 1.908 9.322 أخرى 5.292 1.956
     

6.079.616 2.291.229  9.522.425 1.110.660 

  



 بنك صحار الدولي ش م ع ع  
 ايضاحات حول البيانات المالية

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  17صفحة  
 

 

 أوراق مالية إستثمارية   4ب
 

 ديسمبر 11 ديسمبر 13  ديسمبر 13 ديسمبر 11

1018 9132  9132 1018 

 دوالر أمريكي

 باآلالف
 دوالر أمريكي

 باآلالف

لاير عماني  

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف
     

 98.591 313.922 الخسائرأو  األرباحمحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل  921.114 156.081

761.107 291.242 

اإليرادات الشاملة محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل 

 191.016 112.155 األخرى

 111.151 322.259 محتفظ بها بالتكلفة المطفأة  532.122 166.616
     

1.181.816 3.255.992  219.495 511.769 

 

 محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر   أ-4ب
 

 ديسمبر 11 ديسمبر 13  ديسمبر 13 ديسمبر 11

1018 9132  9132 1018 

 دوالر أمريكي 

 باآلالف
 دوالر أمريكي 

 باآلالف

لاير عماني  

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف
     

 86.170 22.293 سلطنة ُعمان –سندات تنمية حكومية  911.214 111.078

 8.099 2.315 مضمونة -شهادات ائتمان صكوك  93.159 11.016

 1.500 9.511 أوراق مالية غير مدرجة  2.424 6.191

 1.711 3.929 أخرى 4.254 1.175
     

 98.591 313.922 المجموع 921.114 156.081
 

  مليون لاير عماني في صندوق التنمية  1.50على استثمار بمبلغ  المدرجةالمالية غير  األوراق، تشتمل  1019ديسمبر  11كما في

مع كون البنك هو  1196117بموجب ترخيص رقم.  1011مايو  7الُعماني ش.م.ع.م )"الصندوق"(. تم تأسيس الصندوق في 

القطاعات الصناعية والصناعة المتوسطة التي تستفيد من مزايا سلطنة عمان الفريدة  . يهدف الصندوق إلى تحديدالمؤسس المساهم

حصة  حالياً مثل البنية التحتية والمعاهدات الضريبية والجغرافية والموارد الطبيعية المعدنية للفرص االستثمارية المحتملة. يمتلك البنك 

 البنك اتفاقية إدارة استثمار مع الصندوق.٪(. لدى 11.66: 1018ديسمبر  11٪ في الصندوق )11.66

  



 بنك صحار الدولي ش م ع ع  
 ايضاحات حول البيانات المالية

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  18صفحة  
 

 

 أوراق مالية إستثمارية )تابع(   4ب
 

 اإليرادات الشاملة األخرىمحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل  ب -4ب
 

 

القيمة الدفترية/ 

 العادلة

ديسمبر  13

9132 

 التكلفة

 ديسمبر 13

9132 

القيمة الدفترية/ 

 العادلة

ديسمبر  11

1018 

 التكلفة

 ديسمبر 11

1018 

 
لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

 11 - 14 - أوراق مالية غير مدرجة 

 2.159 أوراق مالية مدرجة
 

2.515 
 

18.909 
 

11.011 
 

 2.159 
 

2.522 
 

18.909 
 

11.056 
 

     

 171.150 171.117 111.599 111.192 أذونات الخزانة

 - - - (92) مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
     

 192.222 
 

111.599 
 

171.117 
 

171.150 
 

     

 112.155 112.343 191.016 191.106 
 

 

القيمة الدفترية/ 

 العادلة

ديسمبر  13

9132 

 التكلفة

 ديسمبر 13

9132 

القيمة الدفترية/ 

 العادلة

ديسمبر  11

1018 

 التكلفة

 ديسمبر 11

1018 

 
دوالر أمريكي 

 باآلالف

دوالر أمريكي 

 باآلالف

دوالر أمريكي 

 باآلالف

دوالر أمريكي 

 باآلالف
     

 88 - 22 - أوراق مالية غير مدرجة 

)متضمنة أوراق مالية  أوراق مالية مدرجة

 32.533 إستثمارية(
 

99.322 
 

19.115 
 

51.601 
 

 32.533 99.959 19.115 51.691 
     

 710.000 711.991 252.292 259.933 أذونات الخزانة

 - - - (91) مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
     

 259.312 
 

252.292 
 

711.991 
 

710.000 
 

     

 291.242 221.222 761.107 761.691 
 

     

 المجموع   1المرحلة  9المرحلة  3المرحلة  )لاير عماني باآلالف(
     

 91 - - 91 9132يناير  3الرصيد كما في 

 5 - - 5 أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 
     

 92 - - 92 9132ديسمبر  13في 

 
 

  1018ديسمبر  11مليون لاير عماني ) 110.571تتضمن سندات الخزينة استثمارات في سندات الخزينة بالدوالر األمريكي بقيمة :

 كضمانات مقابل قروض البنك. تصنيفهامليون لاير عماني( تم  171.15
 

  اإليرادات الشاملة بالقيمة العادلة من خالل  أسهمهمليون لاير عماني من  1.17، استلم البنك توزيعات أرباح بقيمة 1019في عام

 كإيرادات تشغيلية أخرى. مسجلة مليون لاير عماني(، 1.18: 1018) األخرى

 

 

 

 

 

 

 

 



 بنك صحار الدولي ش م ع ع  
 ايضاحات حول البيانات المالية

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  19صفحة  
 

 )تابع(أوراق مالية إستثمارية    4
 

 محتفظ بها بالتكلفة المطفأة    ج-4ب
 

 ديسمبر 11 ديسمبر 13  ديسمبر 13 ديسمبر 11

1018 9132  9132 1018 

 دوالر أمريكي

 باآلالف
 دوالر أمريكي

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني

 باآلالف
     

 111.117 913.121 مدرجة 591.131 169.111
     

169.111 591.131  913.121 111.117 

 (996) (3.512) المتوقعة يةخسائر اإلئتمانالمخصص  (1.239) (1.587)
     

 111.151 322.259 المجموع    122.292 166.616
 

بها المقابل على استثمارات الدين المصنفة على أنها محتفظ المتوقعة  يةخسائر اإلئتمانالومخصص إن تحليل التغيرات في القيمة العادلة 

 بالتكلفة المطفأة هو كالتالي:
 

     )لاير عماني باآلالف(

 المجموع   1المرحلة  9المرحلة  3المرحلة  
     

 349.349 - 94.149 332.311 1019يناير  1كما في الرصيد 

 52.931 - 1.224 55.992 أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 
     

 913.121 - 92.113 391.192 9132ديسمبر  13في 

 

 

 المجموع   1المرحلة  9المرحلة  3المرحلة  الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
     

 222 - 299 132 1019يناير  1كما في الرصيد 

 539 - 931 922 أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 
     

 3.512 - 221 232 9132ديسمبر  13في 

 

     )لاير عماني باآلالف(

 المجموع   1المرحلة  1المرحلة  1المرحلة  
     

 91.750 - - 91.750 1018يناير  1كما في الرصيد 

 50.197 - - 50.197 أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

 - - 11.017 (11.017) 1تحويالت إلى المرحلة 
     

 111.117 - 11.017 118.100 1018ديسمبر  11في 

 

     )لاير عماني باآلالف(

 المجموع   1المرحلة  1المرحلة  1المرحلة  الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
     

 - - - -  1018يناير  1الرصيد كما في 

 111 - - 111  9التقارير المالية الدولية رقم أثر تبني معيار 

 يناير  1المتوقعة المعدل كما في  يةخسائر اإلئتمانالمخصص 

 1018 111 - - 111 

 - - 165 (165) 1إلى المرحلة تحويالت 

 661 - 511 151 (6صافي المحمل للسنة )ج
     

 996 - 677 119 1018ديسمبر  11في 

 
 
 
 
 
 

 

 



 بنك صحار الدولي ش م ع ع  
 ايضاحات حول البيانات المالية

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  10صفحة  
 

 أوراق مالية إستثمارية )تابع(   4ب
 

 )تابع(محتفظ بها بالتكلفة المطفأة    ج-4ب
 

     )باآلالف دوالر أمريكي(

 المجموع   1المرحلة  9المرحلة  3المرحلة  
     

 122.931 - 29.421 112.951 1019يناير  1كما في الرصيد 

 351.211 - 31.142 341.459 أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 
     

 591.131 - 99.212 451.915 9132ديسمبر  13في 

 

 الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

 المجموع   1المرحلة  9المرحلة  3المرحلة  
     

 9.529 - 3.952 292 1019يناير  1كما في الرصيد 

 3.111 - 551 999 أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 
     

 1.239 - 9.139 3.215 9132ديسمبر  13في 

 

     )باآلالف دوالر أمريكي(

 المجموع   1المرحلة  1المرحلة  1المرحلة  
     

 118.111 - - 118.111 1018يناير  1كما في الرصيد 

 110.901 - - 110.901 أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

 - - 61.160 (61.160) 1تحويالت إلى المرحلة 
     

 169.111 - 61.160 106.751 1018ديسمبر  11في 

 

 المجموع   1المرحلة  1المرحلة  1المرحلة  
     

 - - - -  1018يناير  1الرصيد كما في 

 861 - - 861  9التقارير المالية الدولية رقم أثر تبني معيار 

 يناير  1المتوقعة المعدل كما في  يةخسائر اإلئتمانالمخصص 

 1018 861 - - 861 

 - - 119 (119) 1تحويالت إلى المرحلة 

 1.715 - 1.110 195 (6صافي المحمل للسنة )ج
     

 1.587 - 1.759 818 1018ديسمبر  11في 

 
 

  



 بنك صحار الدولي ش م ع ع  
 ايضاحات حول البيانات المالية

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  11صفحة  
 

  ممتلكات وآالت وتركيبات 5ب

 

 

أرض 

بالملكية 

 الحرة

 

برمجيات 

 حاسب آلي

األثاث 

 والتركيبات

 

معدات 

 المكتب

 

 سيارات

أعمال 

 رأسمالية 

 قيد اإلنجاز

 

 المجموع

 
لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

        التكلفة: 

 12.551 1.922 292 9.141 5.422 39.991 4.311 1019يناير  1

 93.942 9.241 32 229 595 512 32.412 إضافات

 (2) (9.123) - 25 3.923 292 - تحويالت / إستبعادات

        
 52.921 4.993 245 9.225 9.119 32.943 91.512 9132ديسمبر  13كما في 

        االستهالك المتراكم:

 32.294 - 951 5.149 4.952 2.593 - 1019يناير  1

 9.511 - 25 549 532 3.419 - استهالك 
        

 93.414 - 235 5.222 4.999 2.292 - 9132ديسمبر  13كما في 

 صافي القيمة الدفترية في 
 12.122 4.993 311 9.312 9.521 2.231 91.512 9132ديسمبر  13

        

  9132ديسمبر  13
 22.939 33.124 112 5.491 2.242 99.223 51.991 )دوالر أمريكي باآلالف(

        

 

 

 

أرض 

بالملكية 

 الحرة

 

برمجيات 

 حاسب آلي

األثاث 

 والتركيبات

 

معدات 

 المكتب

 

 سيارات

أعمال 

 رأسمالية 

 قيد اإلنجاز

 

 المجموع

 

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

        التكلفة: 

 11.817 1.076 811 6.168 5.171 15.107  1.100 1018يناير  1

 5.917 1.678 107 717 161 1.051 - إضافات

 (111) (865)        - (71) (71) 8         - تحويالت / إستبعادات

 - (5المشطوبة )ج

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

(1.100) (1.100) 

        
 5.166 17.111  1.100  1018ديسمبر  11كما في 

 

7.011 

 

919 

 

1.789 

 

18.550 

        االستهالك المتراكم: 

 16.718        - 671 1.919 1.919 7.109        - 1018يناير  1

 1.171 - 79 189 191 1.111 - استهالك 

 - استبعادات

 

- 

 

(66) 

 

(71) 

 

- 

 

- 

 

(117) 

 
        

  1018ديسمبر  11كما في 
- 

 

8.511 

 

1.156 

 

5.117 

 

750 

 

- 

 

18.871 

 
 صافي القيمة الدفترية في 

 19.676 1.789 179 1.696 1.110 8.701  1.100  1018ديسمبر  11
        

  1018ديسمبر  11

 11.119 9.811 165 1.105 1.111 11.601 10.619 )دوالر أمريكي باآلالف(
        

 

 مليون لاير عماني التي سبق رسملتها، ولم تعد مرتبطة بالمشروع المعني. 1.1، تم شطب تكلفة التصميم البالغة 1018خالل سنة  (1
 

 اإلنجاز هي التكاليف المتكبدة من أجل مشروع المركز الرئيسي الجديد.المدرجة ضمن األعمال الرأسمالية قيد  ( 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بنك صحار الدولي ش م ع ع  
 ايضاحات حول البيانات المالية

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  11صفحة  
 

 عقارات استثمارية 2ب
 

. وقد قام البنك بإدراج هاتين 1008العقارات االستثمارية تمثل قطعتي أرض استلمهما البنك كمنحة من حكومة سلطنة ُعمان خالل عام 

. قطعتا األرض حاليا محتفظ بهما خاليتين. بلغت القيمة العادلة لهذه الممتلكات 1008القطعتين بمتوسط تقييم مقيمين اثنين خالل عام 

 .مليون لاير عماني( 1.0: 1018) 1019ديسمبر  11 عماني كما في مليون لاير 1.0
 

، تستند القيم العادلة للعقارات على التقييمات التي تم إجراؤها من قبل مقيم مستقل معتمد. تم إجراء 1018و  1019ديسمبر  11في كما 

 المستوى الثالث.التقييم على أساس السوق المفتوح. تم تصنيف هذه العقارات كاستثمارات من 
 

 أصول أخرى 9ب
 

 ديسمبر 11 ديسمبر 13  ديسمبر 13 ديسمبر 11

1018 9132  9132 1018 

 دوالر أمريكي

 باآلالف

 دوالر أمريكي

 باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني

 باآلالف
     

 10.151 24.123 (1) أوراق قبول 329.991 78.577

 1.106 9.391 مدفوعات مقدماً  5.512 5.710

 1.178 95 مديونيات  325 1.819

 1.881 2.312 (11القيمة العادلة الموجبة للمشتقات )إيضاح ب   35.225 1.891

 - 1.299 الحق في إستخدام الصول 2.241 -

 9.150 9.222 أخرى 91.419 11.515
     

117.581 932.322  24.192 15.169 

 

 (.1)10المتوقعة حول أوراق قبول مبينة في اإليضاح ب يةخسائر اإلئتماناإلفصاح عن ال

 

 مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد      2ب
 

 ديسمبر 11 ديسمبر 13  ديسمبر 13 ديسمبر 11

1018 9132  9132 1018 

دوالر أمريكي 

 باآلالف
دوالر أمريكي 

 باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني

 باآلالف

   المحلية:بالعملة   

 10.001 9.251 اقتراضات من سوق النقد   32.291 15.977

 1.911 5.942 أرصدة عند الطلب 34.211 11.816
     

18.791 14.211  31.122 11.915 

   بالعملة األجنبية:  

 197.811 294.292 اقتراضات من سوق النقد 3.291.199 1.011.109

 118 - أرصدة عند الطلب - 106

 109.181 22.224 قروض مشتركة  953.249 801.075
     

1.816.690 3.294.222  993.221 707.116 
     

1.875.181 3.212.922  915.923 711.061 

 

مع  مليون لاير عماني( 196.15: 1018مليون لاير عماني ) 151.10 بمبلغ بنكية، إقتراضات  اإلقتراضات بالعمالت األجنبية تضمنت 

 مليون لاير عماني(. 171.15: 1018) مليون لاير عماني 110.57 بمبلغخزانة بالدوالر األمريكي  اتضمانات ضمنية في شكل أذون
 

متطلبات الحد األدنى من صافي القيمة الملموسة للبنك والحد األدنى من نسبة كفاية  للقروض المشتركةتتضمن التعهدات المالية المطبقة 

 رأس المال التي يحتفظ بها البنك.

  



 بنك صحار الدولي ش م ع ع  
 ايضاحات حول البيانات المالية

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  11صفحة  
 

 

 ودائع العمالء   2ب
 

 ديسمبر 11 ديسمبر 13  ديسمبر 13 ديسمبر 11

1018 9132  9132 1018 

 دوالر أمريكي 

 باآلالف

 دوالر أمريكي 

 باآلالف
 لاير عماني  

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف
     

 1.011.776 249.119 ودائع ألجل 9.449.292 1.615.781

 508.610 252.934 ودائع تحت الطلب 9.911.191 1.111.065

 176.511 921.323 ودائع توفير 915.523 718.111

 18.111 39.122 ودائع هامش 13.145 17.901
     

1.711.995 5.449.552  9.129.131 1.818.151 

 

9132 ديسمبر 13  1018ديسمبر  11   

 

 الصيرفة التقليدية

 الصيرفة

 اإلسالمية

 

 المجموع

الصيرفة 

 التقليدية

 الصيرفة

 اإلسالمية

 

 المجموع

 لاير عماني  

 باآلالف

 لاير عماني

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف
       

 1.011.776 110.910 891.856 249.119 312.911 211.314 ودائع ألجل

 508.610 11.157 197.151 252.934 23.222 929.935 ودائع تحت الطلب

 176.511 10.717 115.787 921.323 92.329 954.112 ودائع توفير

 18.111 7.911 10.511 39.122 5.392 2.249 ودائع هامش
       

 1.818.151 180.815 1.617.518 9.129.131 915.531 3.223.211 المجموع

 
9132 ديسمبر 13  1018 ديسمبر 11   

دوالر أمريكي  

 باآلالف

 دوالر أمريكي

 باآلالف

دوالر أمريكي 

 باآلالف

دوالر أمريكي 

 باآلالف

 دوالر أمريكي

 باآلالف

دوالر أمريكي 

 باآلالف
       

 1.615.781 111.078 1.111.701 9.449.292 921.244 9.321.225 عمالء الشركات: 

 1.111.065 19.119 1.191.816 9.911.191 323.112 9.193.229 ودائع ألجل

 718.111 105.810 611.111 915.523 95.929 252.924 ودائع تحت الطلب

 17.901 10.518 17.156 13.145 31.134 32.113 ودائع هامش
       

 4.231.929 511.923 5.449.552 1.151.110 169.675 1.711.995 

 

 

 

 

 

  



 بنك صحار الدولي ش م ع ع  
 ايضاحات حول البيانات المالية

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  11صفحة  
 

 

 التزامات أخرى   31ب
 

 ديسمبر 11 ديسمبر 13  ديسمبر 13 ديسمبر 11

1018 9132  9132 1018 

دوالر أمريكي 

 باآلالف

 دوالر أمريكي 

 باآلالف

 لاير عماني  

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف
     

 10.151 24.123 أوراق قبول 329.991 78.577

 1.691 5.443 مستحقات الموظفين  34.319 9.587

 1.988 2.299 ضريبة الدخل مستحقة الدفع  95.315 11.956

 1.701 412 (15القيمة العادلة السالبة للمشتقات )إيضاح ب  3.121 9.616

 181 293 إلتزامات ضريبية مؤجلة  3.231 1.155

 16.916 34.421 مستحقات أخرى ومخصصات  19.232 95.917

11.979 9.529 

 المتوقعة على إلتزامات يةخسائر اإلئتمانالمخصص 

 1.611 9.293 القروض والضمانات المالية

 - 9.529 إلتزامات اإليجار على الحق في إستخدام األصول 2.919 -
     

 81.661 311.594 المجموع 923.313 119.907

   الموظفين:مستحقات   
     

 515 212 مكافآت نهاية الخدمة 3.529 1.116

 1.116 4.219 التزامات أخرى 39.551 8.171
  

 

  

9.587 34.319  5.443 1.691 

   :الحركة في التزام منافع نهاية الخدمة  

 661 545 يناير 1في  3.432 1.717

 116 351 الخسائرأو  األرباحالمصروفات المدرجة في  122 151

 (151) (22) مكافآت نهاية الخدمة مدفوعة (991) (655)
     

1.116 3.529  212 515 
 

والضمانات القروض  إلتزامات المقابل على المتوقعة يةخسائر اإلئتمانال ومخصصالقيمة الدفترية  إجمالي فيما يلي تحليل التغيرات في( 1)

 :وأوراق قبول المالية
 

     (لاير عماني باآلالف)

 المجموع   1المرحلة  9المرحلة  3المرحلة   المخاطر القائمة
     

 922.952 3.249 314.243 252.995 1019يناير  1كما في الرصيد 

 152.511 (54) 2.539 151.149 أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها

 (191.149) (524) (12.921) (923.455) أصول ملغاة أو تم سدادها

 - (42) (99.321) 99.912 1إلى المرحلة تحويالت 

 - (31) 5.353 (5.312) 1تحويالت إلى المرحلة 

 - 129 (911) (329) 1تحويالت إلى المرحلة 

 - 2 - (2) مبالغ مشطوبة
     

 215.432 3.112 51.293 951.959 9132ديسمبر  13في 

 (لاير عماني باآلالف)

 المجموع   1المرحلة  9المرحلة  3المرحلة  المتوقعة  يةخسائر اإلئتمانال
     

 4.239 31 3.242 9.254 1019يناير  1كما في الرصيد 

 124 31 (324) 542 أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها

 (9.155) (3) (214) (3.451) أصول ملغاة أو تم سدادها

 - - (93) 93 1تحويالت إلى المرحلة 

 - - 5 (5) 1تحويالت إلى المرحلة 

 - 99 (93) (3)  1تحويالت إلى المرحلة 
     

 9.293 43 3.121 3.239 9132ديسمبر  13في 

 

 

 

 



 بنك صحار الدولي ش م ع ع  
 ايضاحات حول البيانات المالية

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  11صفحة  
 

 )تابع( التزامات أخرى   31ب
 

     (لاير عماني باآلالف)

 المجموع   1المرحلة  1المرحلة  1المرحلة  المخاطر القائمة 
     

 786.119 1.911 171.781 609.501 1018يناير  1الرصيد كما في 

 170.161 87 11.119 115.615 أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها

 (111.175) (1.887) (66.111) (151.116) متوقفة  مخاطر ملغاة أو إستحقت/

 - (11) (15.111) 15.115 1تحويالت إلى المرحلة 

 - 1.511 (1.511) - 1تحويالت إلى المرحلة 
     

 711.915 1.616 101.811 616.115 1018ديسمبر  11في 

 

     (لاير عماني باآلالف)

 المجموع   1المرحلة  1المرحلة  1المرحلة  المتوقعة  يةخسائر اإلئتمانال
     

 - - - - 1018يناير  1كما في الرصيد 

 1.191 1.018 711 751  9التقارير المالية الدولية رقم أثر تبني معيار 

 1.191 1.018 711 751  1018يناير  1المتوقعة المعدل كما في  يةاإلئتمانخسائر المخصص 

 - - (176) 176 1تحويالت إلى المرحلة 

 - 1 (1) -  1تحويالت إلى المرحلة 

 1.119 (1.019) 1.111 1.715 (6صافي المحمل للسنة )ج
     

 1.611 10 1.918 1.651 1018ديسمبر  11في 

 

     (باآلالفدوالر أمريكي )

 المجموع   1المرحلة  9المرحلة  3المرحلة  المخاطر القائمة 
     

 3.221.923 4.925 999.134 3.931.913 1019يناير  1الرصيد كما في 

 211.922 (341) 94.912 212.911 أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها

 (219.159) (3.541) (22.429) (913.159) أصول ملغاة أو تم سدادها

 - (332) (91.545) 91.225 1تحويالت إلى المرحلة 

 - (14) 31.192 (31.145) 1تحويالت إلى المرحلة 

 - 3.113 (529) (414) 1تحويالت إلى المرحلة 

 - 32 - (32) مبالغ مشطوبة
     

 9.123.221 1.492 312.925 3.242.932 9132ديسمبر  13في 

 

     (دوالر أمريكي باآلالف)

 المجموع   1المرحلة  9المرحلة  3المرحلة  المتوقعة  يةخسائر اإلئتمانال
     

 33.292 92 5.121 2.221 1019يناير  1كما في الرصيد 

 242 92 (514) 3.494 أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها

 (5.112) (1) (3.522) (1.922) أصول ملغاة أو تم سدادها

 - - (324) 324 1تحويالت إلى المرحلة 

 - - 31 (31) 1تحويالت إلى المرحلة 

 - 59 (54) (1)  1تحويالت إلى المرحلة 
     

 9.529 312 9.929 4.932 9132ديسمبر  13في 
 

  



 بنك صحار الدولي ش م ع ع  
 ايضاحات حول البيانات المالية

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  16صفحة  
 

 )تابع( التزامات أخرى   31ب
 

     (دوالر أمريكي باآلالف)

 المجموع   1المرحلة  1المرحلة  1المرحلة  المخاطر القائمة 
     

 1.011.151 5.050 151.981 1.581.119 1018يناير  1الرصيد كما في 

 961.157 116 89.151 871.779 مخاطر جديدة

 (1.099.915) (7.199) (171.577) (919.859) مخاطر ملغاة أو إستحقت/ متوقفة 

 - (19) (91.010) 91.019 1تحويالت إلى المرحلة 

 - - (6.517) - 1تحويالت إلى المرحلة 
     

 1.901.675 1.175 171.111 1.617.078 1018ديسمبر  11في 

 

     (دوالر أمريكي باآلالف)

 المجموع   1المرحلة  1المرحلة  1المرحلة  المتوقعة  يةخسائر اإلئتمانال
     

 - - - - 1018يناير  1كما في الرصيد 

 6.175 1.670 1.819 1.956  9 ة رقمالدولي ةالمالي التقاريرأثر تبني معيار 

      1المتوقعة المعدل كما في  يةخسائر اإلئتمانالمخصص 

 6.175 1.670 1.819 1.956 1018يناير 

 - - (156) 156 1تحويالت إلى المرحلة 

 - 1 (1) -  1تحويالت إلى المرحلة 

 5.501 (1.617) 1.670 1.181 (6صافي المحمل للسنة )ج
     

 11.979 16 5.060 6.891 1018ديسمبر  11في 

 

 قروض ثانوية 33ب
سنوات.  7مع فترة استحقاق مدتها  1016مليون لاير ُعماني خالل سنة  15قام البنك بإصدار سندات الديون الثانوية بقيمة 

هذه األداة غير مدرجة وغير قابلة للتحويل وغير قابلة للتفاوض بدون خيار طلب مبكر وحسبت عليها فائدة بسعر ثابت. 

بينما الفائدة سوف يتم سدادها على  1011القيمة األصلية من الديون الثانوية سوف يتم سدادها عند االستحقاق أي في سنة 

% من قيمة اإلصدار بشكل سنوي خالل آخر 10نصف سنوية. البنك مطالب بتكوين احتياطي للديون الثانوية بنسبة فترات 

بالتالي، تم يتم تكوين هذا اإلحتياطي في نهاية كل سنة مالية من األرباح المحتجزة.   خمس سنوات من فترة الديون الثانوية.

لمتبقي من هذه المبلغ ا لاير عماني(. مليون 7.0: 1018ون لاير عماني )ملي 7.0تكوين إحتياطي بمقدار  1019خالل سنة 

 15.191: 1018مليون لاير عماني ) 15.191 تعادل 1019ديسمبر  11في  كماالى فائدة  باإلضافةالقروض الثانوية 

 .مليون لاير عماني(
 

 1حتياطي السندات الثانوية كرأس المال فئة إبعتبار الديون الثانوية مخفضة إئح البنك المركزي الُعماني، يتم طبقا للوا

 ألغراض كفاية رأس المال. 
 

 شهادات إيداع  39ب 

آالف لاير  509: 1018) آالف لاير عماني 509 والبالغ 1019ديسمبر  11كما في  يتعلق الرصيد الحالي المستحق

مع استحقاق يبلغ خمس سنوات. هذه غير مضمونة، مقومة  1016 عام بشهادات اإليداع التي تم إصدارها في  عماني(

 بالريال العماني وتحمل سعر فائدة ثابت.
 

 رأس المال 31ب 

ديسمبر  11للسهم الواحد ) لاير عماني 0.100سهم بقيمة  1.000.000.000يتكون رأسمال البنك المرخص به من 

والمدفوع من احد(. يتكون رأسمال البنك المصدر للسهم الولاير عماني  0.100سهم بقيمة  1.000.000.000 :1018

سهم بقيمة  1.981.616.191: 1018ديسمبر  11للسهم الواحد ) لاير عماني 0.100سهم بقيمة  1.161.598.771

 198.165: 1018ديسمبر  11مليون لاير عماني ) 116.160رأسمال البنك هو للسهم الواحد(.  لاير عماني 0.100

 عماني(. مليون لاير
 

بيسة  107سهماً من خالل حق إصدار إلى المساهمين الحاليين بسعر  180.951.181، اصدر البنك  1019يوليو  15 في

بيسة للسهم  1بيسة و 5بيسة للسهم الواحد باإلضافة إلى عالوة إصدار بمبلغ  100للسهم الواحد ، تكون من قيمة إسمية قدرها 

مليون لاير عماني وعالوة  18.095اإلصدار ، مما نتج عنه زيادة في رأس المال بمبلغ الواحد من أجل تغطية مصاريف حق 

آالف لاير عماني بعد  701تم تحويل مصاريف حق اإلصدار وقدرها  مليون لاير عماني على الترتيب. 1.905إصدار بمبلغ 

  تغطية نفقات اإلصدار ، إلى اإلحتياطي القانوني.

 

 

 



 بنك صحار الدولي ش م ع ع  
 ايضاحات حول البيانات المالية

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  17صفحة  
 

 )تابع( رأس المال 31ب 
 

% أو أكثر من رأسمال البنك سواًء بصفة شخصية أو مع 10كان المساهمون الذين يملكون نسبة  1019ديسمبر  11كما في 

 كالتالي: األطراف ذات العالقة
  

 عدد األسهم

نسبة المساهمة 

% 
   

 %35.19 121.921.512 شركة عمان للتمويل واالستثمار ش.م.ع.ع

 %34.59 144.151.511 شؤون البالط السلطاني
 

 توزيعات أرباح مقترحة أ-31ب 
 (للسهم الواحد اتبيس 1)٪ من رأس المال أي 1نقدية بنسبة  أرباح ، اقترح مجلس اإلدارة توزيعات1019بالنسبة لعام 

 7.090.8000مبلغ  سهم( 100أسهم لكل  1٪ من رأس المال )1( وأسهم مجانية بنسبة  لاير عماني 7.090.8000بمبلغ 

بمبلغ  (للسهم الواحد اتبيس 6)٪ من رأس المال أي 6أرباح نقدية بنسبة توزيعات : 1018ديسمبر  11) لاير عماني. 

 العامةاألرباح المقترحة لموافقة رسمية من المساهمين في اجتماع الجمعية  توزيعات تخضع .لاير عماني( 11.895.900

 السنوي.
  

 احتياطي قانوني 34ب 
% من ربح العام إلى االحتياطي 10يجب على البنك تحويل  1971وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الُعماني لعام 

 رأسمال البنك المصدر على األقل. القانوني إلى أن يبلغ الرصيد المتراكم لالحتياطي القانوني ثلث 
  

 احتياطي عام 35ب 
قد تم تكوينه من أجل تغطية  لاير عماني( 988.000: 1018ديسمبر  11) لاير عماني 988.000اإلحتياطي العام وقدره 

تحقق أرباحاً من سنة نافذة صحار اإلسالمي  بدأت. 1011و 1011 لعاميالخسائر المتكبدة من قبل نافذة صحار اإلسالمي 

 . 1011بعد عام  وبالتالي، لم يتم إجراء أي تحويل إضافي 1015
 

 العادلةاحتياطي القيمة  32ب 
المحتفظ بها بالقيمة العادلة  األوراق المالية الستثماراتالتغير التراكمي للقيمة العادلة يتضمن احتياطي القيمة العادلة صافي 

أو تخفيض  ضريبة الدخل التي تنطبق إلى حين استبعاد أو بيع االستثمارمن خالل اإليرادات الشاملة األخرى بالصافي من 
 .قيمته

 

 3األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم   39ب 
 

. تحمل 1017سبتمبر  15مليون لاير عماني في  100 بمبلغ 1قام البنك بإصدار أوراق رأسمالية مستديمة الشريحة رقم 
األول  اإلستدعاءفائدة على قيمتها االسمية من تاريخ اإلصدار إلى تاريخ  1األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم 

سعر الفائدة على فترات خمس سنوات. يتم دفع الفائدة  تحديد٪. وبعد ذلك سيتم إعادة 7.75سنوي ثابت قدره  بسعر فائدة
 المساهمين. كخصم من حقوق  وتعاملعلى أساس نصف سنوي على أساس متأخرات 

 

مليون لاير  100بمبلغ  1الشريحة رقم قام البنك باإلصدار الثاني لألوراق الرأسمالية المستديمة ،  1019مارس  11في 
فائدة على قيمتها االسمية من تاريخ اإلصدار إلى تاريخ  1تحمل األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم عماني. 

٪. وبعد ذلك سيتم إعادة تحديد سعر الفائدة على فترات خمس سنوات. 7.75اإلستدعاء األول بسعر فائدة سنوي ثابت قدره 
 ع الفائدة على أساس نصف سنوي على أساس متأخرات وتعامل كخصم من حقوق المساهمين. يتم دف

 

تشكل األوراق المالية التزامات مباشرة وغير مشروطة وثانوية وغير مضمونة للبنك وتصنف كحقوق مساهمين وفقاً 
تحقاق ثابت أو نهائي. يجوز للبنك وفقاً التصنيف. ليس لديها تاريخ اس -: األدوات المالية 11 رقم الدولي يمعيار المحاسبلل

لتقديره وبعد موافقة مسبقة من الهيئة التنظيمية ذات الصلة أن يمارس خياره في استرداد األوراق المالية بالكامل )وليس 
الخامسة لتاريخ اإلصدار وفي كل خمس سنوات بعد ذلك، رهناً  السنوية جزئياً( في تاريخ اإلستدعاء األول أي الذكرى

 وهذا ال يعتبر حدثاً  .لتقديره وحده أن يختار عدم توزيع الفوائد يجوز للبنك وفقاً  بموافقة مسبقة من السلطات التنظيمية.
على البنك عدم إجراء  فينبغيان(، للتخلف عن السداد. إذا لم يقم البنك بدفع فوائد ، في تاريخ دفع الفائدة المقرر )ألي سبب ك

أو األوراق المالية،  1أي توزيع أو دفع آخر فيما يتعلق بأسهمه العادية أو أي من أسهمه األخرى أدوات رأس المال العادية 
ئد إال إذا دفعت دفعة واحدة من الفوا 1األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم التي تحتل مرتبة أدنى أو متقاربة مع 

)كامالً أو  للبنك بخفض 1األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم  شروط كما تسمح .الماليةاألوراق بالكامل على 
 .المالية في بعض الظروف األوراقأي مبالغ مستحقة لحاملي  جزئياً(

 

 إدراجهاوتم  لاير عماني(مليون  7.750: 1018) 1019 سنة خالل )كوبون( مليون لاير عماني كقسيمة 11.511تم دفع 
 في بيان التغيرات في حقوق المساهمين.

 

 

 

 
 



 بنك صحار الدولي ش م ع ع  
 ايضاحات حول البيانات المالية

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  18صفحة  
 

 
 صافي األصول للسهم الواحد 32ب 

 

ديسمبر  11كما في  عمانيلاير  مليون 116.11يستند احتساب صافي األصـول للسهم الواحـد على صافي األصول البالغة 
( المنسوبة إلى حاملي األسهم العادية على عدد عمانيلاير  مليون 185.11: 1018ديسمبر  11) 1019

في كما عدد األسهم القائمة  كونها سهم عادي(، 1.981.616.191: 1018ديسمبر  11) سهم عادي 1.161.598.771
 .1019ديسمبر  11
 

 االلتزامات العرضية واالرتباطات 32ب 
 

 االلتزامات العرضية  أ -32ب 
 

تؤدي خطابات االعتماد المستندي والضمانات القائمة إلى ارتباط البنك بالدفع بالنيابة عن عمالء في حالة عجز العميل عن 
 األداء بموجب بنود العقد.  

 

 ديسمبر 11 ديسمبر 13    ديسمبر 13 ديسمبر 11

1018 9132  9132 1018 

دوالر أمريكي 

 باآلالف

 دوالر أمريكي 

 باآلالف
 عمانيلاير  

 باآلالف 

 لاير عماني

 باآلالف 
     

 179.017 111.419 ضمانات   922.159 981.511

 106.105 22.112 اعتمادات مستندية   913.222 175.597
     

1.160.109 3.191.192  129.931 185.111 
     

 ديسمبر 11 ديسمبر 13  ديسمبر 13 ديسمبر 11

1018 9132  9132 1017 

أمريكي دوالر 

 باآلالف

 دوالر أمريكي 

 باآلالف
 لاير عماني  

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف
     

 175.176 919.112 اإلنشاءات 235.222 715.001

 98.181 51.122 المؤسسات المالية 319.232 155.518

 18.111 19.124 التجارة الدولية 22.199 99.019

 15.166 95.142 خدمات 25.155 91.110

 11.801 91.129 الصناعة 59.292 15.819

 8.166 1.222 الحكومة 31.149 11.710

 1.518 5.112 نقل واتصاالت 31.229 11.761

 167 329 التعدين والمحاجر 493 111

 9.056 9.332 الكهرباء والغاز والمياه 32.423 11.511

 1.165 1.552 أخرى 2.944 5.881
     

1.160.109 3.191.192  129.931 185.111 

 

 االرتباطات   ب-32ب 
 

تتضمن االرتباطات المتعلقة باالئتمان االرتباطات بزيادة ائتمان واعتمادات مستندية ضمانات مساندة تم تصميمها لمقابلة 

العادة تكون متطلبات عمالء البنك. االرتباطات لزيادة ائتمان تمثل االرتباطات التعاقدية لتقديم قروض وائتمان متجدد. في 

لالرتباطات تواريخ انتهاء ثابتة أو شروط إنهاء أخرى وهي تتطلب دفع رسوم عنها. حيث أن تلك االرتباطات قد تنتهي بدون 

 السحب منها لذا ليس بالضرورة أن يمثل إجمالي مبالغ العقد التزامات التدفق النقدي المستقبلية.
 

 ديسمبر 11 ديسمبر 13  ديسمبر 13 ديسمبر 11

1018 9132  9132 1018 

دوالر أمريكي 

 باآلالف
دوالر أمريكي 

 باآلالف
 لاير عماني  

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف
     

 1.658 35.235 ارتباطات رأسمالية 11.118 1.106

 117.686 142.195 ارتباطات متعلقة باالئتمان 214.941 1.116.817
     

1.111.151 242.192  124.941 119.111 

 

 

 

 

 

 



 بنك صحار الدولي ش م ع ع  
 ايضاحات حول البيانات المالية

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  19صفحة  
 

 )تابع( االلتزامات العرضية واالرتباطات 32ب 
 

 التقاضي   ج-32ب 

التقاضي أمر شائع في القطاع المصرفي نظرا لطبيعة األعمال المضطلع بها. يوجد لدى البنك ضوابط وسياسات رسمية 

بتوفير إلدارة المطالبات القانونية. عند الحصول على المشورة المهنية ويتم تقدير مبلغ الخسارة على نحو معقول، يقوم البنك 

ديسمبر  11كما في  لم يتم تكوين أي مخصصمن المطالبات على مركزه المالي. ية آثار سلبية التي قد تكون أل تقديمات

خسارة كبيرة سوف  ة، حيث كما تشير المشورة المهنية أنه من غير المحتمل أن أي: لم يتم تكوين مخصص(1018) 1019

 تنشأ.
 

 عالقةالالمعامالت مع األطراف ذات  91ب 

بإجراء معامالت مع بعض أعضاء مجلس إدارته ومساهميه وإدارته العليا ومجلس ضمن سياق أعماله االعتيادية يقوم البنك 

الرقابة الشرعية والمراجع الشرعي والشركات التي يكون لهم فيها مصالح هامة. تتم هذه المعامالت على أساس التعامالت 

 التجارية ويتم اعتمادها من قبل إدارة البنك ومجلس اإلدارة.
 

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

ديسمبر 13 ديسمبر 11  ديسمبر 11 ديسمبر 13  

1018 9132  9132 1018 

دوالر أمريكي 

 باآلالف
دوالر أمريكي 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

    العليااإلدارة  و اإلدارة  

 1.110 9.223 القروض والسلفيات والتمويل في نهاية السنة 2.239 6.051

 165 512 قروض مصروفة خالل السنة 3.129 119

 (101) (124) قروض مسددة خالل السنة (245) (790)
     

 985 3.129 الودائع في نهاية السنة 1.211 1.558

 110 234 ودائع مستلمة خالل السنة 3.525 1.065

 (111) (242) ودائع مدفوعة خالل السنة (3.292) (118)
     

 99 319 ايرادات فوائد خالل السنة 925 157

 - 34 مصروف فوائد خالل السنة 12 -

 181 321 اتعاب حضور جلسات ومكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة 424 178

 50 49 أعضاء مجلس الرقابة الشرعية 399 110

     

   أطراف ذات عالقة أخرى   

 81.058 12.999 القروض والسلفيات والتمويل في نهاية السنة 25.125 118.111

 87.111 37.339 قروض مصروفة خالل السنة 33.595 117.111

 (1.161) (2.422) قروض مسددة خالل السنة (32.211) (11.590)
     

 7.961 9.114 الودائع في نهاية السنة 32.321 10.681

 8.107 2.522 ودائع مستلمة خالل السنة 39.334 11.117

 (1.611) (9.234) ودائع مدفوعة خالل السنة (9.522) (9.105)
     

 1.105 1.919 ايرادات فوائد خالل السنة 2.111 6.117

 18 55 مصروفات فوائد خالل السنة 341 115
     

     

 تعويض اإلدارة الرئيسية

( من كبار المديرين التنفيذيين. يعتبر البنك أن هؤالء األعضاء هم من موظفي اإلدارة الرئيسيين لغرض اإلفصاح 7: 1018) 7اإلدارة الرئيسية تضم 

 11عن المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 

التي لديهم مصلحة كبيرة. األرصدة المتعلقة في سياق األعمال العادية ، يجري البنك معامالت مع بعض من موظفي اإلدارة الرئيسيين والشركات 

 بهذه األطراف ذات العالقة كما في تاريخ التقرير هي كما يلي:

 

     

   موظفي اإلدارة العليا   

 111 11 القروض والسلفيات والتمويل في نهاية السنة 339 1.118

 111 180 الودائع في نهاية السنة 237 110

 11 1 السنة ايرادات فوائد خالل 5 11

 - 8 مصروف فوائد خالل السنة 93 -

 1.111 1.117 رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل 5.322 1.987

 116 11 مزايا ما بعد الوظيفة 29 101



 بنك صحار الدولي ش م ع ع  
 ايضاحات حول البيانات المالية

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  60صفحة  
 

 

  )تابع( المعامالت مع األطراف ذات عالقة 91ب 
 

% أو أكثر من أسهم البنك هي 10المالكين لنسبة القيمة التراكمية لألرصدة واإليرادات والمصروفات المتولدة مع المساهمين 

 كالتالي:
 

 ديسمبر 11 ديسمبر 13  ديسمبر 13 ديسمبر 11

1018 9132  9132 1018 

دوالر أمريكي 

 باآلالف
دوالر أمريكي 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني

 باآلالف
     

 1.000 2.454 السنةالقروض والسلفيات والتمويل في نهاية  93.252 10.190

 1.000 2.451 قروض مصروفة خالل السنة 93.252 10.190

 - - قروض مسددة خالل السنة - -
     

 1.195 9.113 الودائع في نهاية السنة 5.329 6.111

 1.009 3 ودائع مستلمة خالل السنة 1 5.118

 (875) (125) ودائع مدفوعة خالل السنة (3.192) (1.171)
     

 11 912 ايرادات فوائد خالل السنة 231 109

 11 25 مصروفات فوائد خالل السنة 993 11
 

 .: صفر(1018ديسمبر  11) لم يتم تخفيض قيمة أي قرض تم منحه ألي طرف ذات عالقة 1019ديسمبر  11كما في 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  93ب 
 

استالمه لبيع أصل أو المدفوع لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم 

 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؛ أو1

 ( في غياب السوق الرئيسي، في السوق األكثر مالءمة لألصل أو اإللتزام. 1
 

 يستخدم البنك التسلسل الهرمي التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية:

 األداة )أي بدون تعديل أو إعادة تغليف(؛ لذات: األسعار المدرجة في األسواق النشطة 1المستوى 

المشابهة أو أساليب التقييم األخرى التي تستند إليها  واإللتزاماتفي األسواق النشطة لألصول  المدرجة: األسعار 1المستوى 

 جميع المدخالت الهامة على بيانات السوق القابلة للمالحظة؛ و

 .ةظللمالح لقابلةا وقلسا تبيانا لیإ امةه تخالدمأي  فيها ديستن ال متقيي بسالي: أ1 وىلمستا
 

( في كل المستحقةيرى البنك أن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف اختالفاً جوهرياً عن القيمة الدفترية )متضمنةً الفائدة 

 :من تلك التواريخ. يوضح الجدول التالي تصنيف كل فئة من األصول وااللتزامات المالية وقيمها العادلة
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 )تابع( لألدوات الماليةالقيمة العادلة   93ب 
 

 

 

 التكلفة المطفأة 9132ديسمبر  13في 

القيمة العادلة 

من خالل 

اإليرادات 

 الشاملة األخرى

القيمة العادلة 

 األرباحمن خالل 

  الخسائرأو 

إجمالي القيمة 

)متضمنةً  الدفترية

/ الفائدة المستحقة(

  القيمة العادلة

 
لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

    األصول 

 22.599 - - 22.599 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

 322.919 - - 322.919 مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد

 9.454.351 - - 9.454.351 قروض وسلف وتمويل 

 219.495 313.922 112.155 322.259 استثمارات

 29.952 - - 29.952 أصول أخرى )باستثناء المدفوعات مقدماً(
     

 1.423.222 313.922 112.155 1.194.191 اإلجمالي

     

    االلتزامات 

 915.923 - - 915.923 مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

 9.129.131 - - 9.129.131 ودائع العمالء 

 التزامات أخرى )بإستثناء المستحقات األخرى 

 22.143 - - 22.143 والمخصصات( 

 15.129 - - 15.129 قروض ثانوية

 512 - - 512 شهادات إيداع
     

 9.254.531 - - 9.254.531 اإلجمالي
     

 

 

 

 

 التكلفة المطفأة 1018ديسمبر  11في 

القيمة العادلة من 

اإليرادات خالل 

 األخرىالشاملة 

القيمة العادلة من 

أو  األرباحخالل 

  الخسائر

إجمالي القيمة 

)متضمنةً  الدفترية

/  الفائدة المستحقة(

 القيمة العادلة 

 

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

    األصول 

 71.156 - - 71.156 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

 111.101 - - 111.101 مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد

 1.151.910 - - 1.151.910 قروض وسلف وتمويل 

 511.769 98.591 191.016 111.151 استثمارات

 11.061 - - 11.061 أصول أخرى )باستثناء المدفوعات مقدماً(
     

 1.011.611 98.591 191.016 1.610.001 اإلجمالي

     

    االلتزامات 

 711.061 - - 711.061 مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

 1.818.151 - - 1.818.151 ودائع العمالء 

 التزامات أخرى )بإستثناء المستحقات األخرى 

 17.718 - - 17.718 والمخصصات( 

 15.191 - - 15.191 قروض ثانوية

 509 - - 509 شهادات إيداع
     

 1.611.011 - - 1.611.011 اإلجمالي
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 التكلفة المطفأة 9132ديسمبر  13في 

القيمة العادلة 

من خالل 

اإليرادات 

 الشاملة األخرى

القيمة العادلة 

 األرباحمن خالل 

  الخسائرأو 

إجمالي القيمة 

الدفترية )متضمنةً 

الفائدة المستحقة(/ 

 القيمة العادلة 

 
دوالر أمريكي 

 باآلالف

دوالر أمريكي 

 باآلالف

دوالر أمريكي 

 باآلالف

دوالر أمريكي 

 باآلالف

     األصول 

 919.255 - - 919.255 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

 534.213 - - 534.213 النقدمستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق 

 2.194.491 - - 2.194.491 قروض وسلف وتمويل

 3.255.992 921.114 291.242 532.122 استثمارات 

 931.221 - - 931.221 أصول أخرى )باستثناء المدفوعات مقدماً(
     

 2.223.432 921.114 291.242 9.254.915 اإلجمالي

     

     االلتزامات 

 3.212.922    لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقدمستحق 

 5.449.552    ودائع العمالء 

 991.421    التزامات أخرى )بإستثناء المستحقات األخرى والمخصصات(

 23.299    قروض ثانوية

 3.199    شهادات إيداع
     

 9.294.152    اإلجمالي

 

 التكلفة المطفأة 1018ديسمبر  11في 

العادلة من القيمة 

خالل دخل شامل 

 آخر

القيمة العادلة من 

خالل الربح أو 

 الخسارة 

إجمالي القيمة 

الدفترية / القيمة 

العادلة )متضمنةً 

 الفائدة المستحقة(

 

دوالر أمريكي 

 باآلالف

دوالر أمريكي 

 باآلالف

دوالر أمريكي 

  باآلالف

     األصول 

 188.197 - - 188.197 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

 115.111 - - 115.111 مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد

 5.819.169 - - 5.819.169 قروض وسلف وتمويل

 1.181.816 156.081 761.107 166.616 استثمارات 

 111.851 - - 111.851 أصول أخرى )باستثناء المدفوعات مقدماً(
     

 7.818.166 156.081 761.107 6.811.176 اإلجمالي

     

    االلتزامات 

دوالر أمريكي 

 باآلالف

 1.875.181    مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

 1.711.995    ودائع العمالء 

 111.969    التزامات أخرى )بإستثناء المستحقات األخرى والمخصصات(

 91.917    قروض ثانوية

 1.111    شهادات إيداع
     

 6.815.696    اإلجمالي
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 القيمة العادلة لألدوات المالية )تابع(  93ب 
 

 تقدير القيم العادلة

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

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

افتراض حدوث سداد القروض في تواريخ السداد التعاقدية، حيثما ينطبق. بالنسبة للقروض التي ليس لها فترات سداد محددة 

بقة عندما كانت معدالت أو تلك التي تخضع لمخاطر الدفعات المقدمة يتم تقدير السداد على أساس الخبرة في الفترات السا

الفائدة بمستويات مماثلة للمستويات الحالية، بعد تعديلها بأي فروق في منظور معدل الفائدة. يتم تقدير التدفقات النقدية 

المستقبلية المتوقعة بوضع مخاطر االئتمان وأي مؤشر على االنخفاض في القيمة في االعتبار. يتم تقدير التدفقات النقدية 

ية المتوقعة ألي تصنيفات قروض متجانسة على أساس المحفظة ويتم خصمها بالمعدالت الحالية المقدمة للقروض المستقبل

المماثلة للمقترضين الجدد ذوي مالمح االئتمان المماثلة. تعكس القيم العادلة المقدرة للقروض التغيرات في مركز االئتمان 

 معدالت الفائدة في حالة القروض ذات معدالت الفائدة الثابتة.منذ تاريخ تقديم القروض كما تعكس التغيرات في 
 

 واألدوات المالية المشتقة المطفأةاالستثمارات المدرجة بالتكلفة 
تستند القيمة العادلة على األسعار المدرجة بالسوق في تاريخ التقرير بدون أي خصم لتكاليف المعاملة. في حالة عدم وجود 

 سعر مدرج بالسوق يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام أساليب التدفقات النقدية المخصومة وأية طرق أخرى للتقييم. 

لمخصومة تستند التدفقات النقدية المستقبلية على أفضل تقديرات اإلدارة ومعدل الخصم عند استخدام أساليب التدفقات النقدية ا

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

 الودائع البنكية وودائع العمالء 
بالنسبة للودائع تحت الطلب والودائع التي ليس لها فترات استحقاق معلومة، يتم اعتبار أن القيمة العادلة هي المبلغ المستحق 

السداد عند الطلب في تاريخ التقرير. تستند القيمة العادلة المقدرة للودائع ذات فترات االستحقاق الثابتة، بما في ذلك شهادات 

ت النقدية المخصومة باستخدام معدالت الفائدة المعروضة حالياً للودائع ذات فترات االستحقاق الباقية اإليداع، على التدفقا

 المماثلة. ال يتم أخذ قيمة العالقات طويلة األجل مع المودعين في االعتبار عند تقدير القيم العادلة. 
 

 أدوات مالية أخرى داخل الميزانية العمومية
 افة األدوات المالية األخرى داخل الميزانية العمومية مقاربة لقيمها الدفترية.   تعتبر القيم العادلة لك

 

 أدوات مالية خارج الميزانية العمومية
ال يتم إجراء تسويات للقيمة العادلة لألدوات المالية خارج الميزانية العمومية المتعلقة باالئتمان، والتي تتضمن االرتباطات 

واالعتمادات المستندية وخطابات الضمانات سارية المفعول ألن االيرادات المستقبلية المرتبطة بها تعكس لتقديم االئتمان 

 جوهرياً األتعاب والعموالت التعاقدية المحُملة بالفعل في تاريخ التقرير التفاقيات ذات ائتمان واستحقاق مماثلين.
 

عار السوق. تم إدراج تعديالت القيم السوقية لتلك العقود في القيم يتم تقييم عقود صرف العمالت األجنبية استناداً إلى أس

 الدفترية لألصول وااللتزامات األخرى. 
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 التقرير: سنةيوضح الجدول التالي تصنيف األدوات المالية بالقيمة العادلة في نهاية 
 

     (لاير عماني باآلالف)

 

 

 9132ديسمبر  13

 

أوراق مالية 

 إستثمارية

القيمة العادلة 

الموجبة 

 للمشتقات

القيمة العادلة 

السالبة 

 للمشتقات 

 

 

 المجموع
     

 2.159 - - 2.159 1المستوى 

 414.422 (412) 2.312 492.922 1المستوى 

 9.511 - - 9.511 1المستوى 
     

 419.291 2.312 (412) 441.191 

 
     (لاير عماني باآلالف)

 

 

 1018ديسمبر  11

 

أوراق مالية 

 إستثمارية

القيمة العادلة 

الموجبة 

 للمشتقات

القيمة العادلة 

السالبة 

 للمشتقات 

 

 

 المجموع
     

 7.160 - - 7.160 1المستوى 

 179.919 (1.701) 1.881 181.758 1المستوى 

 1.500 - - 1.500 1المستوى 
     

 191.618 1.881 (1.701) 189.799 

 

 دارةإلا ومتق، حيث يتم تداول أسهمها بشكل ضئيل. ستثمارات في أسهم شركة غير مدرجةهي ا 1استثمارات المستوى 

 فيها رلمستثما کةرللش لماليةا البيانات لیإ داً ستناا فيها رلمستثما کةرللش ولألصا قيمة صافي دامباستخ رالستثماا بتقييم

قيمتها العادلة كمحافظة كبيرة لالستثمارات  تقاربالدفترية لإلستثمار  مةالقي بأن اإلدارة ترى. المنطبقة العالوة لیإ باإلضافة

حالياً في مرحلة البناء. لذلك ، فإن القيمة الدفترية تمثل القيمة  وتثمر فيها )مشروع رئيسي جاهز( وهللشركة المس المعنية

 العادلة لالستثمارات.
 

     (أمريكي باآلالفدوالر )

 

 

 9132ديسمبر  13

 

أوراق مالية 

 إستثمارية

القيمة العادلة 

 الموجبة

 للمشتقات

القيمة العادلة 

السالبة 

 للمشتقات 

 

 

 المجموع
     

 32.539 - - 32.539 1المستوى 

 3.392.421 (3.121) 35.222 3.331.299 1المستوى 

 2.424 - - 2.424 1المستوى 
     

 3.312.221 35.222 (3.121) 3.353.422 

 
  

     (دوالر أمريكي باآلالف)

 

 

 1018ديسمبر  11

 

أوراق مالية 

 إستثمارية

القيمة العادلة 

 الموجبة

 للمشتقات

القيمة العادلة 

السالبة 

 للمشتقات 

 

 

 المجموع
     

 19.117 - - 19.117 1المستوى 

 986.851 (9.616) 1.891 991.579 1المستوى 

 6.191 - - 6.191 1المستوى 
     

 1.017.190 1.891 (9.616) 1.011.165 
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 األدوات المالية المشتقة  99ب 
في إطار النشاط االعتيادي يرتبط البنك بالعديد من أنواع المعامالت التي تتضمن أدوات مالية مشتقة. األداة المالية المشتقة 

هي عقد مالي بين طرفين تعتمد فيه المدفوعات على التحركات في سعر واحد أو أكثر من األدوات المالية أو المعدل 

وات المشتقة بالقيمة العادلة. القيمة العادلة لألداة المشتقة هي ما يساوي الربح أو االستداللي أو المؤشر. تدرج هذه األد

الخسارة غير المدرجين من المقارنة مع السوق بالنسبة لألداة المشتقة باستخدام األسعار السائدة بالسوق أو أساليب التسعير 

الشامل. تم وصف األدوات المالية المشتقة المستخدمة من الدخل  بيانالداخلية.  تدرج األرباح أو الخسائر غير المحققة في 

 جانب البنك أدناه:
 

 أنواع األدوات المالية المشتقة  3-99ب 
 العقود اآلجلة هي اتفاقيات تعاقدية إما لشراء أو لبيع عملة أو سلعة أو أداة مالية بسعر محدد في تاريخ محدد في المستقبل.

 

عقود المقايضة هي اتفاقيات تعاقدية بين طرفين لمقايضة الفائدة أو فروق صرف العمالت األجنبية استناداً إلى مبلغ تقديري 

مة محدد. بالنسبة لعقود مقايضة معدالت الفائدة تتبادل األطراف المتقابلة في العادة معدالت الفائدة الثابتة والمتغيرة استناداً إلى قي

 واحدة.   تقديرية بعملة 
 

الخيارات هي اتفاقيات تعاقدية تنقل الحق وليس االلتزام إما في شراء أو بيع مقدار معين من السلع أو العمالت األجنبية أو األداة 

 المالية بسعر محدد إما في تاريخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خالل فترة زمنية محددة.  
 

 غراض التغطيةالمشتقات المحتفظ بها أو المصدرة أل 9-99ب 
كجزء من إدارة أصوله والتزاماته يقوم البنك باستخدام األدوات المالية المشتقة في أغراض التغطية بغرض تخفيض تعرضه 

لمخاطر العمالت ومعدالت الفائدة. تحقق تلك التغطية أدوات مالية محددة ومعامالت متوقعة إضافة إلى التغطية 

 المركز المالي.   بياناالستراتيجية ضد جميع مخاطر 
 

للحفاظ على نسبة صافي حد ويستخدم البنك عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة للتغطية مقابل مخاطر عملة محددة 

 الوضع المفتوح المحددة من البنك المركزي الُعماني. 
 

عن طريق رصد إعادة تسعير األصول وااللتزامات بالنسبة لمخاطر معدالت الفائدة يتم القيام بإجراء تغطية استراتيجية 

المالية والدخول في مقايضة معدالت فائدة لتغطية حصة من مخاطر معدالت الفائدة. وحيث أن التغطية االستراتيجية ال 

  تؤهل للمحاسبة الخاصة عن التغطية تتم المحاسبة عن األدوات المالية المشتقة ذات الصلة على أنها أدوات للمتاجرة.
 

القيم العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية المشتقة، باإلضافة إلى قيمها اإلعتبارية اإلسمية، ويتم  يوضح الجدول التالي

على حجم المعامالت القائمة في نهاية  تحليلها حسب الفترة حتى تاريخ اإلستحقاق. إن المبالغ اإلسمية، التي توفر مؤشراً 

 مؤشر تُعتبر الإلسمية المبالغ اهذه  فإنرة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المعنية. بالتالي، الفترة، ال تعكس بالضرو

  .وليس لمخاطر السوق ،للمشتقات الموجبةعلى القيمة العادلة  تقتصر عامةً التي  اإلئتمان لمخاطرالبنك  لتعرض
 

 المبالغ التقديرية حسب الفترة واالستحقاق    
 

 9132ديسمبر  13كما في 

 القيمة 

 موجبة الالعادلة 

 القيمة 

 السالبة العادلة

المبالغ 

 التقديرية

 

 أشهر 1خالل 

 

 شهرا 1-39

 

 أكثر من سنة

لاير عماني  

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف
       

       

 119.222 54.321 112.591 992.912 121 99 عقود شراء آجل لعمالت أجنبية 
       

 132.519 14.251 111.929 222.224 92 2.123 عقود بيع آجل لعمالت أجنبية

 

  



 بنك صحار الدولي ش م ع ع  
 ايضاحات حول البيانات المالية

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  66صفحة  
 

 

 )تابع(األدوات المالية المشتقة  99ب 
 

 )تابع( المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة ألغراض التغطية 9-99ب 
 

 المبالغ التقديرية حسب الفترة واالستحقاق    
 

 1018ديسمبر  11كما في 

 القيمة 

 موجبة الالعادلة 

 القيمة 

 السالبة العادلة

المبالغ 

 التقديرية

 

 أشهر 1خالل 

 

 شهرا 1-11

 

 أكثر من سنة

لاير عماني  

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف
       

 - 161.179 176.017 110.506 1.660 51 عقود شراء آجل لعمالت أجنبية 
       

 - 161.117 175.701 119.918 11 1.811 عقود بيع آجل لعمالت أجنبية

 
 المبالغ التقديرية حسب الفترة واالستحقاق    

 

 9132ديسمبر  13كما في 

 القيمة 

 العادلة الموجبة 

 القيمة 

 العادلة السالبة

 المبالغ

 أكثر من سنة شهرا 39-1 أشهر 1خالل  التقديرية 

دوالر أمريكي  

 باآلالف

دوالر أمريكي 

 باآلالف

دوالر أمريكي 

 باآلالف

دوالر أمريكي 

 باآلالف

دوالر أمريكي 

 باآلالف

دوالر أمريكي 

 باآلالف
       

 224.255 341.221 229.112 3.229.542 229 91 أجنبيةعقود شراء آجل لعمالت 
       

 299.122 21.111 229.115 3.924.194 91 35.925 عقود بيع آجل لعمالت أجنبية

 
 المبالغ التقديرية حسب الفترة واالستحقاق    

 

 1018ديسمبر  11كما في 

 القيمة 

 لموجبة االعادلة 

 القيمة 

 العادلة السالبة

 المبالغ

 أكثر من سنة شهرا 11-1 أشهر 1خالل  التقديرية 

دوالر أمريكي  

 باآلالف

دوالر أمريكي 

 باآلالف

دوالر أمريكي 

 باآلالف

دوالر أمريكي 

 باآلالف

دوالر أمريكي 

 باآلالف

دوالر أمريكي 

 باآلالف
       

 - 117.118 716.951 1.111.171 9.507 111 عقود شراء آجل لعمالت أجنبية
       

 - 116.518 716.106 1.111.611 109 1.758 عقود بيع آجل لعمالت أجنبية

 
  إيرادات الفوائد 3ج
 

 ديسمبر 11

1018 
 ديسمبر 13

9132 
 ديسمبر 13 

9132 

 ديسمبر 11

1018 

دوالر أمريكي 

 باآلالف
دوالر أمريكي 

 باآلالف
 لاير عماني  

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

     

 111.110 392.999 قروض وسلف للعمالء 192.342 191.791

 1.610 9.924 مستحق من بنوك وايداعات أخرى بسوق النقد 5.219 9.151

 11.571 39.223 استثمارات  45.295 15.155
     

118.501 123.115  342.229 110.111 

 
  



 بنك صحار الدولي ش م ع ع  
 ايضاحات حول البيانات المالية

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  67صفحة  
 

 
 مصروفات الفوائد 9ج
 

 ديسمبر 11

1018 

 ديسمبر 13

9132 
 ديسمبر 13 

9132 

 ديسمبر 11

1018 

أمريكي دوالر

 باآلالف
دوالر أمريكي 

 باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

     

 11.108 51.232 ودائع العمالء 313.495 109.611

 1.150 9.451 قروض ثانوية 2.124 6.161

 18.980 91.492 مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد 21.259 75.171

 11 - سندات قابلة للتحويل إلزامياً  - 88
     

191.156 322.223  92.422 71.671 

 

 صافي اإليرادات المحققة من التمويل اإلسالمي واألنشطة اإلستثمارية  1ج
 

 اإليرادات المحققة من التمويل اإلسالمي واألنشطة اإلستثماريةإجمالي  أ -1ج
 

 ديسمبر 11

1018 
 ديسمبر 13

9132 

 ديسمبر 13 

9132 

 ديسمبر 11

1018 

أمريكي  دوالر

 باآلالف
دوالر أمريكي 

  باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف
     

 8.117 31.231 تمويل إلى العمالء 92.122 11.911

 105 154 مستحق من بنوك وإيداعات السوق النقدية  232 511

 910 3.919 إستثمارات  1.931 1.116
     

11.861 19.932  39.414 9.571 
     

 

 أرباح دفعت إلى مودعين / إقتراضات السوق النقدية   ب 1ج
 
 ديسمبر 11

1018 
 ديسمبر 13

9132 

 ديسمبر 13 

9132 

 ديسمبر 11

1018 

دوالر أمريكي 

 باآلالف
دوالر أمريكي 

  باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف
     

 1.611 2.145 أرباح دفعت إلى مودعين 35.913 11.979

 101 515 أرباح دفعت إلى بنوك ونقود السوق األخرى 3.139 781

   إقتراضات  
     

11.761 39.131  2.551 1.911 
     

11.099 35.915 
صافي اإليرادات المحققة من التمويل اإلسالمي واألنشطة 

 1.658 5.254 اإلستثمارية

 

  



 بنك صحار الدولي ش م ع ع  
 ايضاحات حول البيانات المالية

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  68صفحة  
 

 
  التشغيل األخرىإيرادات  4ج
 

 ديسمبر 11

1018 

 ديسمبر 13

9132 
 ديسمبر 13 

9132 

 ديسمبر 11

1018 

دوالر أمريكي 

 باآلالف
دوالر أمريكي 

 باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف
     

 15.710 32.121 أتعاب وعموالت  51.124 10.801

 18.165 2.493 أجنبيةصافي أرباح من التعامالت بعمالت  99.119 17.961

 (7) 9 من بيع أصول ثابتة ارباح 5 (18)

 166 (322) استرداد ديون معدومة  (412) 111

 1.181 3.211 إيرادات توزيعات أرباح 4.923 1.075

(6.101) (9.194) 
 األرباحخسائر من إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 (1.189) (234) الخسائرأو  
     

86.019 94.199  92.234 11.119 

 

 مصروفات التشغيل األخرى 5ج
 

 ديسمبر 11

1018 

 ديسمبر 13

9132 

 ديسمبر 13 

9132 

 ديسمبر 11

1018 

دوالر أمريكي 

 باآلالف
دوالر أمريكي 

 باآلالف

 لاير عماني  

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف
     

 9.795 31.259 تكاليف تشغيل وإدارة 92.449 15.111

 1.100 - (5شطب أعمال رأسمالية قيد التنفيذ )ب - 1.857

 1.617 1.321 تكاليف اإلشغال 2.922 6.875

 110 342 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 192 118

 51 44 أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة  111 110

110 399 
 مكافآت وأتعاب حضور جلسات ألعضاء مجلس الرقابة 

 50 49 الشرعية  
     

15.781 19.142  34.192 11.776 

 

 األخرىصافي مصروفات إنخفاض قيمة القروض ومخصصات مخاطر اإلئتمان    2ج
 

 ديسمبر 11

1018 

 ديسمبر 13

9132 

 ديسمبر 13 

9132 

 ديسمبر 11

1018 

أمريكي دوالر 

 باآلالف
دوالر أمريكي 

  باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

  

 مصروفات إنخفاض قيمة تم تكوين مخصص لها / 

   )مفرج عنها( حول: 

 17.155 32.299 (1قروض وسلف وتمويل )ب 51.229 15.118

 1.119 (3.223) (10إلتزامات قروض وضمانات مالية )ب (4.129) 5.501

 88 194 مستحق من بنوك وإيداعات السوق النقدية األخرى 293 118

 661 539 سندات الدين بالتكلفة المطفأة  3.111 1.715

16 31 

اإليرادات الشاملة سندات الدين بالقيمة العادلة من خالل 

 6 5 األخرى

 - 91 خالل السنة مشطوبةقروض  21 -

 (109) - قروض مستردة خالل السنة - (511)
     

51.168 42.242 

مصروفات إنخفاض قيمة قروض ومخصصات مخاطر 

،  2ة رقم الدولي ةالمالي التقاريراإلئتمان األخرى وفق معيار 

 10.111 32.245 بالصافي
     

  



 بنك صحار الدولي ش م ع ع  
 ايضاحات حول البيانات المالية

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  69صفحة  
 

 

 )تابع( صافي مصروفات إنخفاض قيمة القروض ومخصصات مخاطر اإلئتمان األخرى   2ج
 

 األصول المالية مبينة أدناه:تفاصيل مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لكافة 
 

 البنك المركزي العماني 2معيار التقارير المالية الدولية رقم  

 91.110 99.668 إجمالي سلف وتمويل القروض

 11 816 مستحقات من بنوك

 - 1.508 أوراق مالية إستثمارية )بالتكلفة المطفأة(

اإليرادات الشاملة أوراق مالية إستثمارية )بالقيمة العادلة من خالل 

 - 18 األخرى(

 - 1.911 إلتزامات قرض وضمانات مالية
   

 21.991 314.243 المجموع

 15.661 15.661 فائدة تعاقدية غير مدرجة

 312.222 391.215 المجموع
 

والقروض  مستحقات من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقدتحليل التغيرات في مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على 

  )بإستبعاد فائدة تعاقدية غير مدرجة( واإلستثمارات وإلتزامات القرض والضمانات المالية ، هو كما يلي: والسلف والتمويل
 

 المجموع  1المرحلة  9المرحلة  3المرحلة  

 لاير عماني  

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

 25.499 11.115 12.424 35.291 1019يناير  1كما في 

 12.225 33.923 93.134 1.221 الخسائر اإلئتمانية المتوقعة المدرجة

 (39.221) (923) (2.213) (31.953) إستردادات من الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

 229 229 - - خاصة قروض مستردة من محفظة

 - (511) (5.299) 2.159 1تحويالت إلى المرحلة 

 - (929) 3.221 (232) 1تحويالت إلى المرحلة 

 (411) 1تحويالت إلى المرحلة 
 

(9.991) 
 

1.911 
 

- 
 

     

 34.123 9132ديسمبر  13في 
 

41.999 
 

49.351 
 

314.243 
 

 

والقروض  مستحقات من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقدتحليل التغيرات في مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على 

  )بإستبعاد فائدة تعاقدية غير مدرجة( واإلستثمارات وإلتزامات القرض والضمانات المالية ، هو كما يلي: والسلف والتمويل
 

 المجموع  1المرحلة  9المرحلة  3المرحلة  

  دوالر أمريكي 

 باآلالف

  دوالر أمريكي

 باآلالف

  دوالر أمريكي

 باآلالف

  دوالر أمريكي

 باآلالف

 993.295 25.215 24.939 43.152 1019يناير  1كما في 

 25.929 11.292 54.529 31.192 الخسائر اإلئتمانية المتوقعة المدرجة

 (42.122) (911) (39.941) (99.295) إستردادات من الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

 3.231 3.231 - - قروض مستردة من محفظة خاصة

 - (3.199) (35.315) 32.539 1تحويالت إلى المرحلة 

 - (3.292) 4.124 (9.124) 1تحويالت إلى المرحلة 

 (3.339) 1تحويالت إلى المرحلة 
 

(9.911) 
 

2.132 
 

- 
 

     

 12.599 9132ديسمبر  13في 
 

331.592 
 

399.494 
 

999.594 
 

  



 بنك صحار الدولي ش م ع ع  
 ايضاحات حول البيانات المالية

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  70صفحة  
 

 

 ضريبة الدخل 9ج
 

 الدخل الشامل بيانفي  ةمدرج    ( أ
 

 ديسمبر 11

1018 

 ديسمبر 13

9132 

 ديسمبر 13 

9132 

 ديسمبر 11

1018 

دوالر أمريكي 

 باآلالف
دوالر أمريكي 

  باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

   مصروفات الضريبة   

 1.958 5.224 الضريبة الحالية - 35.541 11.878

 199 312 مصروف ضريبة مؤجلة  - 152 517
     

 5.157 2.399 إجمالي مصروفات ضريبة الدخل  35.213 11.195

 

 .على األرباح الخاضعة  %15يخضع البنك لضريبة الدخل للسنة وفقاً لقانون ضريبة الدخل في سلطنة ُعمان بمعدل 
 

   التسوية ب( 
 

 ديسمبر 11

1018 

 ديسمبر 13

9132 

 ديسمبر 13 

9132 

 ديسمبر 11

1018 

دوالر أمريكي 

 باآلالف

دوالر أمريكي 

  باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف
     

 11.110 41.592 الربح قبل الضريبة للسنة 315.922 89.118

 5.165 2.192 %15بمعدل ضريبة الدخل  35.922 11.116

   أثر ضريبة لـ:  

 197 334 مصروفات / خسائر غير قابلة للخصم - 922 1.011

 (198) (93) المعفى من الضريبةالدخل  (324) (1.191)
     

 5.061 2.399 مصروف ضريبة الدخل 35.213 11.151

 

 

 الربط الضريبي ( ج
ولم يتم اإلتفاق بعد مع األمانة العامة للضرائب في  1015إلى  1007للبنك عن السنوات من  ةط الضريبيوتم اإلنتهاء من الرب

. ويرى البنك أن أية ضرائب إضافية، إن وجدت، والمتعلقة 1018و 1016للسنتين وزارة المالية على الربط الضريبي للبنك 

 .1019ديسمبر  11لمركز المالي للبنك كما في للن تكون جوهرية  بسنوات الضريبة المفتوحة

 

  



 بنك صحار الدولي ش م ع ع  
 ايضاحات حول البيانات المالية

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  71صفحة  
 

 

  )تابع( ضريبة الدخل 9ج
 

 الحاليةحركة مخصص الضريبة       (د
 

 ديسمبر 11

1018 

 ديسمبر 13

9132  
 ديسمبر 13

9132 

 ديسمبر 11

1018 

 دوالر أمريكي

 باآلالف

 دوالر أمريكي 

  باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف
     

 1.117 4.222 الرصيد في بداية السنة  39.252 10.771

 1.958 5.224 المحمل خالل السنة  35.541 11.878

 (1.117) (3.925) المدفوع خالل السنة (1.124) (10.691)
     

 1.988 2.299 في نهاية السنةكما الرصيد  95.315 11.956

 

 ضريبية مؤجلة أصول )التزامات(  الحركة في ( هـ
 

 ديسمبر 11

1018 
 ديسمبر 13

9132  
 ديسمبر 13

9132 

 ديسمبر 11

1018 

 دوالر أمريكي 

 باآلالف
 دوالر أمريكي 

  باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف
     

 (181) (421) الرصيد في بداية السنة  (3.955) (718)

 (199) (312) المكون خالل السنة (152) (517)
     

 (181) (293) في نهاية السنة كما الرصيد  (3.231) (1.155)

 

 العائد األساسي والمعدل للسهم الواحد 2ج 
 . السنةيتم احتساب العائد للسهم بقسمة صافي الربح للسنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 

 

 ديسمبر 11

1018 

 ديسمبر 13

9132  
 ديسمبر 13

9132 

 ديسمبر 11

1018 

 دوالر أمريكي 

 باآلالف

 دوالر أمريكي 

  باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف
     

 19.166 11.106 ربح السنة 22.122 76.175

 (7.750) (33.513) اإلضافية  1ناقص: قسيمة الفئة  (92.251) (10.110)

 (56) (992) اإلضافية 1مال الفئة ناقص: مصروفات إصدار رأس (529) (115)

56.000 52.292 
ربح السنة المنسوب إلى حملة أسهم البنك بعد القسيمة 

 11.650 99.242 اإلضافية  1مال الفئة رأسهم وتكلفة إصدار أس
     

 1.981.616 9.342.212 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة )باأللف(   9.342.212 1.981.616
     

 10.871 31.512 (بالسنت / بالبيسةالعائد األساسي للسهم الواحد للسنة ) 9.94 1.81

 

 

  



 بنك صحار الدولي ش م ع ع  
 ايضاحات حول البيانات المالية

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  71صفحة  
 

 

 إدارة المخاطر المالية   د
الهدف األساسي لنظام إدارة المخاطر هو حماية رأسمال البنك وموارده المالية من مختلف المخاطر. يتعرض البنك للمخاطر 

 التالية من استخدامه ألدواته المالية:

 مخاطر االئتمان 

 مخاطر السيولة 

 مخاطر السوق 

 المخاطر التشغيلية 
 

ولية الكلية عن وضع ومراقبة إطار عمل إدارة المخاطر بالبنك. قام المجلس بتكوين لجنة تقع على مجلس اإلدارة المسؤ

األصول وااللتزامات ولجنة االئتمان والمخاطر وهما مسؤولتان عن وضع ورصد سياسات إدارة المخاطر بالبنك. تقدم لجنة 

 في مخاطر البنك. والتغيراتإدارة المخاطر تقارير دورية للمجلس فيما يتعلق بجوانب مختلفة للمخاطر 
 

تركز سياسات إدارة المخاطر بالبنك على تحديد مخاطر االئتمان وقياسها ورصدها وتخفيفها بغض النظر عن مظاهرها 

إدارة المختلفة. وخالل هذه العملية، يدرك البنك أن حركية السوق قد تتطلب قرارت تنحرف في بعض الحاالت عن مبادئ 

ضمن سياسات إدارة مستوى ضئيل وضروري من المرونة  فقد تم تحديد ، ولتلبية مثل هذه المتطلبات مخاطر اإلئتمان.

 باإلضافة إلى حماية/ورقابة مالئمة وكافية. المخاطر
 

لجنة التدقيق بالبنك مسؤولة عن رصد االلتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر بالبنك وعن مراجعة كفاية إطار عمل إدارة 

طر فيما يتعلق بالمخاطر التي يواجهها البنك. تتم مساعدة لجنة التدقيق في أداء هذه الوظائف بواسطة التدقيق الداخلي. يقوم المخا

التدقيق الداخلي بأداء مراجعات دورية ومراجعات غير دورية لرقابات وإجراءات إدارة المخاطر ويتم تقديم تقرير عن نتائجها 

 إلى لجنة التدقيق.
 

لجان فرعية على مستوى اإلدارة إلدارة المخاطر في األعمال. تعد لجنة األصول وااللتزامات مسؤولة عن إدارة هناك 

المخاطر في الميزانية العمومية الناشئة عن إدارة السيولة وإدارة معدالت الفائدة باالضافة إلى مضمون المخاطر المتخذة من 

قبل لجنة األصول وااللتزامات حول إدارة هذه المخاطر ويتم إعالن اتجاه المخاطر  قبل البنك. يتم تقديم اإلرشادات لإلدارة من

( متطلبات الحوكمة الخاصة ECLPCتدير لجنة توفير خسائر االئتمان المتوقعة ) من خالل عدة حدود ومعدالت وغطاءات.

يتم إدارة  . تمان للبنك والدوافع األساسية، لرصد واعتماد أحكام مخاطر االئ 9بمعيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم 

تم تكوين لجنة أصول والتزامات منفصلة لمراقبة أداء المخاطر التشغيلية من قبل لجنة المخاطر التشغيلية بمستوى اإلدارة. 

في جميع إدارة المخاطر  اإلشراف على مهامالبنك ب تتولى لجنة إدارة المخاطرالصيرفة اإلسالمية.  صحار األصول لخدمات

 .أقسام البنك

 

 مخاطر االئتمان 3د
مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة المالية التي يتعرض لها البنك في حالة عجز العميل أو الطرف المقابل في األداة 

ي طرف مقابل عن سداد أصل القرض و/أو إحتمال تخلف أ . تمثل مخاطر اإلئتمانالمالية عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية

 لتزامات الفوائد بما يتفق مع البرنامج الزمني لسداد الدين أو شروط العقد. ا

 

 إدارة مخاطر االئتمان  3-3د
قام مجلس اإلدارة بتفويض مسؤولية رصد مخاطر االئتمان للجنة إدارة المخاطرالتابعة له وهي مسؤولة عن التعامل مع كافة 

أوجه المخاطر لقسمي الصيرفة التقليدية واإلسالمية. ولدى البنك رئيس مخاطر يرأس إدارة المخاطر ويقرر للجنة إدارة 

 إدارة مخاطر االئتمان:تتضمن المخاطر. 
 

  إلنشاء المخاطر ليكون ضمن سياسة مخاطر البنك المعتمدة. -ضمن التوجيهات التنظيمية -وضع حدود المخاطر 

  مخاطر االئتمان في المؤسسة من خالل عملية تقييم ائتمان زمني والتي تتضمن مراجعة مخاطر ائتمان تراقب  اإلدارة

البيع بالتجزئة المعتمدة من قبل المجلس ونموذج مستقلة لعروض االئتمان للشركات ومن خالل سياسة منتجات 

 اإلقراض. تتم مراجعة االستثناءات من قبل قسم مخاطر االئتمان.

  رقابة مستمرة لمخاطر االئتمان المنفصلة في محفظة "الشركة" و "الشركات المنبثقة" باإلضافة إلى محفظة ائتمان

لدرجات المحافظ وتتبع  للجنة إدارة المخاطر لدى المجلسابعة التجزئة من خالل مجموعة مراجعة القروض المستقلة الت

 حركة الدرجات. 

  .قياس محفظة مخاطر االئتمان عبر تتبع عوامل مخاطر المحافظ مثل مخاطر التركيز 

  لن يعتد البنك بالعروض المقدمة من هيئات/أفراد تظهر أسمائهم في قائمة البنك المركزي العماني تحت مركز

إحصائيات االئتمان البنكي. وبالرغم من ذلك يتم إعتماد القروض في حاالت خاصة في وحدة أعمال األفراد بمبررات 

يما بعد تحويلها إلى الجهات المفوض لها وفقاً لسياسة قوية وتخفيف المخاطر لوضع اعتبار لمثل هذه العروض، ويتم ف

 قروض األفراد. 
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  الحد من تركيز المخاطر لألطراف المقابلة والمناطق الجغرافية والصناعات )للقروض والسلف( وبالمصدر وسيولة

 السوق والدولة )بالنسبة الستثمارات األوراق المالية(.

 )تابع(إدارة المخاطر المالية   د
 

 )تابع( مخاطر االئتمان 3د
 

 )تابع( إدارة مخاطر االئتمان  3-3د
 

  ًلدرجة مخاطر الخسارة المالية التي  تطوير والحفاظ على تصنيف مخاطر البنك من أجل تصنيف التعرضات وفقا

 على المخاطر المصاحبة لها.  اإلدارةتواجهها وتركيز اهتمام 

  البنك في  أقساملتعزيز أفضل الممارسات في جميع  األعمالتقديم المشورة والتوجيه والمهارات المتخصصة لوحدات

 .اإلئتمانإدارة مخاطر 
 

يوظف البنك نطاقاً من السياسات والممارسات لتخفيف مخاطر االئتمان. يتبع البنك ممارسة تخفيف المخاطر لتحديد التدفقات 

نه الدافع الرئيسي للسلفيات المقدمة. بعدها يتم فحص هذه التدفقات النقدية لتحديد االستدامة على مدار النقدية للعمل على أ

فترة تسهيالت االئتمان ووضع آلية مناسبة للحصول عليها ضمن حساب العميل. ولتغطية بعض المخاطر غير المتوقعة، 

أوراق مالية ملموسة إضافية مثل العقارات أو أسهم الملكية.   والتي بسببها تخف التدفقات النقدية، يتم أخذ ضمانة على شكل

يطبق البنك اإلرشادات الخاصة بمدى القدرة على قبول فئات محددة لتخفيف مخاطر االئتمان. فئات الضمانات األساسية 

 للقروض والسلف هي: 
 

 .الرهن على عقارات 

 .رهن على األصول وفقاً التفاقية المرابحة 

 ة األصول وفقاً لتمويل اإلجارة.ملكية/سند ملكي 

 .رهن على أصول الشركات مثل المقرات والمخزون والحسابات المستحقة القبض 

 .رهن على األدوات المالية مثل األوراق المالية للدين والملكية 
 

تتم متابعة كافة قروض وسلف البنك بانتظام للتأكد من االلتزام بشروط السداد المحددة.  يتم تصنيف هذه القروض والسلف 

 بموجبإلى احد أنواع تصنيفات المخاطر الخمس وهي: معيارية وخاصة وغير معيارية ومشكوك في تحصيلها وخسارة 

يتم تصنيف ، 9معيار التقرير المالي الدولي فقاً للتفويض من ، ولكذعلى وة عالنظم وتوجيهات البنك المركزي الُعماني. 

األصول المالية المشتراة أو الناشئة التي و الثالثةلمرحلة والثانية المرحلة ، والىوألالمرحلة الى إيضًا ألسلف وض والقرا

ن الئتماامخاطر ت في معايير / متطلبا ةلكبيردة الزيااخلية / الداالئتمانية ت التصنيفاس اساأعلى إنخفضت قيمتها اإلئتمانية 

وحدة وتدير حسابات وتصنيفها تقع مع وظيفة خط األعمال إن ال .BM 1119رقم بتعميم البنك المركزي العماني لخاصة ا

 حسابات.مشكلة المنفصلة 
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 )تابع(إدارة المخاطر المالية   د
 

 )تابع( مخاطر االئتمان 3د
 

 التعرض لمخاطر اإلئتمان  9-3د

المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. ما لم يتم تحديده بشكل محدد،  لألصوليوضح الجدول التالي معلومات حول جودة االئتمان 

 المالية، تمثل المبالغ في الجدول إجمالي المبالغ الدفترية. لألصولبالنسبة 
 

     (لاير عماني باآلالف)

 

 9132ديسمبر  13

خسائر ال

 يةاإلئتمان

 المتوقعة 

 شهر 39لمدة 

خسائر ال

ية اإلئتمان

المتوقعة على 

مدى أعمارها 

المحتملة غير 

 منخفضة القيمة

خسائر ال

 يةاإلئتمان

المتوقعة على 

مدى أعمارها 

المحتملة 

 المجموع منخفضة القيمة

     الخدمات المصرفية للشركات -القروض والسلف للعمالء 

 3.919.214 3.115 22.199 3.312.999 (5إلى  1القروض الفاعلة )درجات من 

 329.312 41 21.135 312.923 (6القروض الفاعلة )درجات 

 354.999 - 354.999 - (7القروض الفاعلة )درجات 

 22.219 22.999 325 - (10إلى  8القروض غير الفاعلة )درجات من 
     

 3.222.492 22.249 322.942 3.123.224 الخدمات المصرفية للشركات -إجمالي القروض والسلف للعمالء 

     

     الخدمات المصرفية لألفراد -القروض والسلف للعمالء 

 223.992 2.295 94.319 251.932 (7إلى  1القروض الفاعلة )درجات من 

 32.921 32.321 529 - (10إلى  8القروض غير الفاعلة )درجات من 
     

 213.112 92.122 94.932 251.932 الخدمات المصرفية لألفراد -إجمالي القروض والسلف للعمالء 
     

 9.522.425 335.235 993.429 9.919.311 مجموع إجمالي القروض والسلف للعمالء

     

     البنود اإلحتمالية الطارئة المتعلقة باالئتمان

 212.234 - 5.229 213.349 (5إلى  1القروض الفاعلة )درجات من 

 341.322 - 91.512 332.213 (6القروض الفاعلة )درجات 

 99.423 91 99.412 19 (7القروض الفاعلة )درجات 

 299 299 311 - (10إلى  8القروض غير الفاعلة )درجات من 
     

 215.432 229 51.934 951.231 مجموع إجمالي القروض والسلف للعمالء

     

 322.151 - 294 322.392 اسواق المالمستحق من البنوك و ايداعات  
     

 513.122 - 92.113 511.155 أوراق مالية إستثمارية
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 )تابع(إدارة المخاطر المالية   د
 

 )تابع( مخاطر االئتمان 3د
 

 )تابع( التعرض لمخاطر اإلئتمان  9-3د

     (لاير عماني باآلالف)
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خسائر ال

ية اإلئتمان

 المتوقعة 

 شهر 11لمدة 

خسائر ال

 يةاإلئتمان

المتوقعة على 

مدى أعمارها 

المحتملة غير 

 منخفضة القيمة

خسائر ال

 يةاإلئتمان

المتوقعة على 

مدى أعمارها 

المحتملة 

 المجموع منخفضة القيمة

     الخدمات المصرفية للشركات -القروض والسلف للعمالء 

 1.011.159 671 181.789  817.899 (5إلى  1القروض الفاعلة )درجات من 

  101.155  18 15.011  156.115 (6القروض الفاعلة )درجات 

  186.616  11  186.618  16 (7القروض الفاعلة )درجات 

 59.061 58.086 176 701 (10إلى  8القروض غير الفاعلة )درجات من 
     

 1.578.111 58.787 111.695 1.101.711 للشركاتالخدمات المصرفية  -إجمالي القروض والسلف للعمالء 

     

     الخدمات المصرفية لألفراد -القروض والسلف للعمالء 

 711.118 - 11.111 711.007 (7إلى  1القروض الفاعلة )درجات من 

 18.199 18.199 - - (10إلى  8القروض غير الفاعلة )درجات من 
     

 761.117 18.199 11.111 711.007 الخدمات المصرفية لألفراد - إجمالي القروض والسلف للعمالء
     

 1.110.660 76.986 117.916 1.815.718 مجموع إجمالي القروض والسلف للعمالء

     

     البنود اإلحتمالية الطارئة المتعلقة باالئتمان

  150.570 - - 150.570 (5إلى  1القروض الفاعلة )درجات من 

  175.855  -  -  175.855 (6الفاعلة )درجات القروض 

  101.811 - 101.811 - (7القروض الفاعلة )درجات 

 1.616 1.616 - - (10إلى  8القروض غير الفاعلة )درجات من 
     

 711.915 1.611 101.811 616.115 مجموع إجمالي القروض والسلف للعمالء

     

 111.815 -  8.666 111.179 المال مستحق من البنوك و ايداعات  اسواق
     

 101.118 - 51.010 150.188 أوراق مالية إستثمارية
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 )تابع(إدارة المخاطر المالية   د
 

 )تابع( مخاطر االئتمان  3د
 

 التعرض لمخاطر اإلئتمان )تابع(  9-3د

 

     (دوالر أمريكي باآلالف)

 

 9132ديسمبر  13

خسائر ال

ية اإلئتمان

 المتوقعة 

 شهر 39لمدة 

خسائر ال

 يةاإلئتمان

المتوقعة على 

مدى أعمارها 

المحتملة غير 

 منخفضة القيمة

خسائر ال

 يةاإلئتمان

المتوقعة على 

مدى أعمارها 

المحتملة 

 المجموع منخفضة القيمة

     الخدمات المصرفية للشركات -القروض والسلف للعمالء 

 1.934.214 9.222 955.125 9.252.553 (5إلى  1القروض الفاعلة )درجات من 

 422.129 314 912.231 999.151 (6القروض الفاعلة )درجات 

 419.115 - 419.115 - (7القروض الفاعلة )درجات 

 913.112 911.599 492 - (10إلى  8القروض غير الفاعلة )درجات من 
     

 4.111.939 911.122 533.114 1.522.112 للشركاتالخدمات المصرفية  -إجمالي القروض والسلف للعمالء 

     

     الخدمات المصرفية لألفراد -القروض والسلف للعمالء 

 9.922.222 39.259 29.223 9.912.121 (7إلى  1القروض الفاعلة )درجات من 

 53.199 42.259 3.595 - (10إلى  8القروض غير الفاعلة )درجات من 
     

 9.141.995 29.912 24.912 9.912.121 الخدمات المصرفية لألفراد -والسلف للعمالء إجمالي القروض 
     

 2.291.229 113.192 595.941 5.929.222 مجموع إجمالي القروض والسلف للعمالء

     

     البنود اإلحتمالية الطارئة المتعلقة باالئتمان

 3.254.121 - 34.932 3.212.144 (5إلى  1القروض الفاعلة )درجات من 

 124.195 - 51.145 131.911 (6القروض الفاعلة )درجات 

 93.199 59 93.329 21 (7القروض الفاعلة )درجات 

 9.595 9.925 921 - (10إلى  8القروض غير الفاعلة )درجات من 
     

 9.123.221 9.139 312.532 3.251.359 مجموع إجمالي القروض والسلف للعمالء

     

 539.193 - 9.122 534.293 مستحق من البنوك و ايداعات اسواق المال
     

 3.121.994 - 99.212 3.119.432 أوراق مالية إستثمارية
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 )تابع(إدارة المخاطر المالية   د
 

 )تابع( مخاطر االئتمان  3د
 

 التعرض لمخاطر اإلئتمان )تابع(  9-3د
 

     (دوالر أمريكي باآلالف)

 

 1018ديسمبر  11

خسائر ال

ية اإلئتمان

 المتوقعة 

 شهر 11لمدة 

خسائر ال

 يةاإلئتمان

المتوقعة على 

مدى أعمارها 

المحتملة غير 

 منخفضة القيمة

خسائر ال

 يةاإلئتمان

المتوقعة على 

مدى أعمارها 

المحتملة 

 المجموع منخفضة القيمة

     الخدمات المصرفية للشركات -القروض والسلف للعمالء 

 1.678.855 1.711 171.777 1.101.115 (5إلى  1القروض الفاعلة )درجات من 

 781.111 17 116.911 665.160 (6القروض الفاعلة )درجات 

 181.795 11 181.711 11 (7القروض الفاعلة )درجات 

 151.111 150.871 717 1.811 (10إلى  8القروض غير الفاعلة )درجات من 
     

 1.099.181 151.691 1.077.110 1.869.157 الخدمات المصرفية للشركات -والسلف للعمالء إجمالي القروض 

     

     الخدمات المصرفية لألفراد -القروض والسلف للعمالء 

 1.911.085 - 60.110 1.871.715 (7إلى  1القروض الفاعلة )درجات من 

 17.170 17.170 - - (10إلى  8القروض غير الفاعلة )درجات من 
     

 1.980.155 17.170 60.110 1.871.715 الخدمات المصرفية لألفراد -إجمالي القروض والسلف للعمالء 
     

 6.079.616 199.961 1.117.170 1.711.101 مجموع إجمالي القروض والسلف للعمالء

     

     البنود اإلحتمالية الطارئة المتعلقة باالئتمان

 650.811 - - 650.811 (5إلى  1)درجات من القروض الفاعلة 

 976.117 - - 976.117 (6القروض الفاعلة )درجات 

 171.111 - 171.111 - (7القروض الفاعلة )درجات 

 1.175 1.175 - - (10إلى  8القروض غير الفاعلة )درجات من 
     

 1.901.675 1.175 171.111 1.617.078 مجموع إجمالي القروض والسلف للعمالء

     

 116.180 - 11.509 191.971 مستحق من البنوك و ايداعات  اسواق المال
     

 1.011.670 - 111.571 910.099 أوراق مالية إستثمارية
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ة لجميع الموجودات بالميزاني األخرى اإلئتمانيةقبل الضمانات المحتفظ بها أو التعزيزات  اإلئتمانللتعرض لمخاطر  األقصىإن الحد 

 في بيان المركز المالي. واردالدفترية كما هو  العمومية تستند إلى صافي القيم
 

في اإليضاح  يتم إظهارها 1محسوبة وفقًا لمبادئ بازل إن الحد األقصى لمخاطر االئتمان المتعلقة بالبنود خارج الميزانية العمومية ال

، دون 1018و 1019 يسمبرد 11 في كما نالئتماا لمخاطر ضلتعرا تحاال أسوأ يورسينا 5د اإليضاح في الواردة لمبالغا تمثل. 5د

 .مرفقة ىخرأ ئتمانيةا اتتعزيزأو أي  بها محتفظ تضماناأي  ةعاامر
 

 تقييم إنخفاض القيمة 
 

 التخلف عن السداد والعالجتعريف 
 

)إنخفاض قيمة اإلئتمان( إلحتساب  خسائر اإلئتمان  1يرى البنك أن أداة مالية تخلفت عن السداد، وبالتالي، المرحلة 

دة صك أرلبنر ايعتبيوًما عن سداد مدفوعاته التعاقدية.  90المتوقعة في جميع الحاالت عندما يصبح المقترض متأخرا 

ل ألعماق اغالل إبة قبولطلماخلية دالت اعاوفدلمم سداد اما ال يتدعنوري فراء جذ إيتخمتخلفة عن السداد ووك لبنواينة زلخا

 ية.ردلفت االتفاقياافي ن مبيهو کما 
 

كجزء من التقييم النوعي لما إذا كان العميل متخلفًا عن السداد، يأخذ البنك أيًضا في عين اإلعنبار مجموعة متنوعة من 

تشير إلى عدم إحتمال الدفع. عندما تحدث مثل هذه األحداث، يدرس البنك بعناية ما إذا كان ينبغي أن يؤدي  الحاالت التي قد

إلحتساب  خسائر اإلئتمان المتوقعة أو  1هذا الحدث إلى معاملة العميل على أنه متعثر، ومن ثم يتم تقييمه على أنه المرحلة 

 داث تشمل:مناسبة. مثل هذه األح 1ما إذا كانت المرحلة 
 

 التقييم الداخلي للمقترض يشير إلى التقصير أو شبه التقصير –

 المقترض طلب التمويل في حاالت الطوارئ من البنك –

 المقترض الذي لديه التزامات مستحقة متأخرة للدائنين العموميين أو الموظفين –

 المقترض المتوفى –

 المتوقع استرداد القرض من بيع الضمانات انخفاض جوهري في قيمة الضمانات المتضمنة حيث من –

 انخفاض جوهري في مبيعات المقترض أو فقدان أحد كبار العمالء –

 خرق إلتفاق ال يتنازل عنه البنك –

تعليق ديون أو حقوق .  المدين )أو أي منشأة قانونية داخل مجموعة المدين( تقوم بتقديم طلب إعالن اإلفالس –

 ورصة بسبب الشائعات أو الحقائق المتعلقة بالصعوبات المالية.المساهمين المدرجة في الب
 

عندما ال يكون أي من  1إن سياسة البنك في إعتبار أداة مالية "قد تم عالجها"، وبالتالي إعادة تصنيفها خارج المرحلة 

قرار تصنيف أصل ما في  .  إن1للسحبات المصنفة في المرحلة  معايير التخلف موجوًدا لمدة ستة أشهر متتالية على األقل

عند عالجه يعتمد على درجة االئتمان المحدثة، في وقت العالج، وما إذا كان هذا يشير إلى وجود  1أو المرحلة  1المرحلة 

 زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان مقارنة باإلدراج المبدئي.
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 تأسيس معلومات تطلعية
 

يقوم البنك بتأسيس معلومات تطلعية في كل من تقييمه لما إذا كانت مخاطر االئتمان لألداة قد ازدادت بشكل كبير منذ 

إعتبار مجموعة متنوعة من المعلومات الفعلية والمتوقعة اإلدراج األولي وقياسه لخسائر اإلئتمان المتوقعة. وبناًء على 

الخارجية، يقوم البنك بصياغة وجهة نظر أساسية لالتجاه المستقبلي للمتغيرات االقتصادية ذات الصلة باإلضافة إلى 

 مجموعة معقولة من السيناريوهات المحتملة.
 

ثوقة إحصائياً التاريخية، فإن البنك يستمد احتمال التقصير بالنظر إلى طبيعة تعرض البنك للمخاطر وتوافر المعلومات المو

باستخدام بيانات إحتمالية التقصير خالل الدورة المحسوبة من بيانات التقصير في سداد الدين لكل فئة التصنيف. يتم تحديد 

ؤ بمعدالت التخلف عن السداد إحتمالية التقصير باستخدام المتغيرات االقتصادية الكلية ومحركات المخاطر غير الدورية للتنب

 لقيادةبعوامل اقتصادية مستقبلية  إحتمالية التقصيرخالل دورة اقتصادية. يستخدم البنك نموذج تحليل معدل التدفق لربط 

. يأخذ نموذج االقتصاد الكلي بعين االعتبار التوقعات االقتصادية Moodyلكل فئة تصنيف  إحتمالية التقصيرتقديرات 

التحسن االقتصادي كحالة ، واالنكماش االقتصادي كحالة سلبية ،ثة سيناريوهات )الحالة األساسيةفي ظل ثالالمستقبلية 

التخلف عن الشتقاق  إحتمالية التقصير، ووالبيانات االقتصادية التاريخية، وارتباط األصول لكل فئة تصنيف ،إيجابية(

التخلف عن السداد باستخدام البيانات التاريخية و الخسارة ومعدالت قد تم تطوير العالقة بين العوامل االقتصاديةالسداد. ل

 الداخلية وبيانات السوق الخارجية ذات الصلة.
 

 إحتمالية التقصيرتقدير عملية التقييم الداخلي للبنك و
 

مخاطر االئتمان المستقلة بالبنك نماذج التقييم الداخلية. يدير البنك نماذج منفصلة لمحافظه الرئيسية التي يتراوح  دائرةتدير 

ة إلى ، وباإلضافضمن النماذج معلومات نوعية وكميةتتباستخدام الدرجات الداخلية.  10 إلى 1معدل عمالئها من 

لوك المقترض. من الناحية خارجية اإلضافية التي يمكن أن تؤثر على س، تستخدم المعلومات الالمعلومات الخاصة بالمقترض

إحتمالية ، فإنها تعتمد أيًضا على المعلومات من وكالة التقييم الجيد. تُستخدم مصادر المعلومات هذه ألول مرة لتحديد العملية

على هذه الدرجات من المستوى  بناءاً تصنيف درجات االئتمان الداخلية الخاص بالبنك. يتم  1في إطار عمل بازل  التقصير

 .لبازل الثالث
 

 9التقارير المالية الدولية رقم المتوقعة وفق معيار  يةخسائر اإلئتمانال إحتسابمن أجل  إحتمالية التقصيريتم بعد ذلك تعديل 

. يتم تكرار هذا 9رقم التقارير المالية الدولية معيار  للمخاطر وفق لتعرضمرحلة التضمين معلومات مستقبلية وتصنيف 

 لكل سيناريوهات اقتصادية حسب االقتضاء.
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 توليد مصطلح هيكلة إحتمالية التقصير

وكيف  لمخاطر التعرض إلحتمالية التقصيريوظف البنك نماذج إحصائية لتحليل البيانات التي يتم تحصيلها ووضع تقديرات 

. يتضمن هذا التحليل تحديد ومعايرة العالقات بين التغيرات في معدالت التخلف عن الزمنيتوقع أن تتغير نتيجة مرور 

 ، عبر مختلف المناطق الجغرافية التي يتعرض فيها البنك.الرئيسيةي عوامل االقتصاد الكلي السداد والتغيرات ف
 

 المعنية هي كالتالي: إحتمالية التقصيرإن درجات التصنيف االئتماني الداخلية للبنك مع 
 

درجات التصنيف 

 الداخلية

 وصف درجات 

 التصنيف الداخلية

 مدى إحتمالية 

 التقصير

  اإلستثماردرجة  1

  درجة اإلستثمار 1

 %1.00% إلى 0.10 درجة اإلستثمار 1

  درجة اإلستثمار 1

  درجة اإلستثمار 5

  درجة اإلستثمار 6

 %1.70 درجة اإلستثمار فرعية 7

 %10.00% إلى 6.60 متعثرة  8-10
 

 افتراضات اقتصادية متغيرة

يحصل البنك على البيانات المستخدمة من مصادر طرف ثالث )البنك الدولي ومصادر عامة وخاصة أخرى( للتحقق من دقة 

المدخالت في نماذج خسائر اإلئتمان المتوقعة للبنك بما في ذلك تحديد األوزان المنسوبة إلى السيناريوهات المتعددة. بالنسبة 

، تم إجراء تحليل كات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطةتم تطبيقه على قطاع الشر الذيخسائر اإلئتمان المتوقعة لنموذج 

 ( يتكون من ثالثة متغيرات وهيCIمكون أساسي لتشكيل مؤشر مركب )

 عدم التأخير(و، غييرالتو، واألسعار الثابتة )العملة الوطنية، ( الناتج المحلي اإلجمالي للفرد1)

 ( و1، متخلفة غييرجم الواردات من السلع )٪ الت( ح1)

  (.1، تأخر مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي( إيرادات الحكومة العامة )نسبة 1)
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 افتراضات اقتصادية متغيرة )تابع(
 

 ( للسنوات األربع القادمة هي على النحو التالي.CIالمؤشر المركب المتوقع )
 

 الفترة

خط أساس 

 المؤشر المركب

 ترجع

 المؤشر المركب

 ارتفاع 

 المؤشر المركب

1019 0.91 0.55 1.11 

1010 0.11 0.05 0.81 

1011 0.10 -0.19 0.19 

1011 -0.11 0.51 0.11 
 

التعرض للمخاطر عند التقصير و الخسارة لى إحتمالية التقصير واالقتصادية واألثر المرتبط بها عتختلف هذه المتغيرات 

الناشئة من التقصير باختالف األدوات المالية. كما تم تطبيق حكم الخبير في هذه العملية. يتم جمع التوقعات الخاصة بهذه 

ن قاعدة البيانات اإلحصائية للبنك الدولي وغيره من المصادر المتغيرات االقتصادية )"السيناريو االقتصادي األساسي"( م

العامة والخاصة لتوفير أفضل عرض تقديري لالقتصاد خالل السنوات الخمس القادمة. بعد خمس سنوات، إلخراج 

ن المتغيرات ، مما يعني أتم استخدام نهج االرتداد المتوسطالمتغيرات االقتصادية من أجل العمر الكامل المتبقي لكل أداة، 

معدل متوسط المدى الطويل )على سبيل المثال للبطالة( أو متوسط المدى الطويل معدل النمو إنشاء االقتصادية تميل إما إلى 

)مثل الناتج المحلي اإلجمالي( على مدى فترة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات. تم تحديد تأثير هذه المتغيرات االقتصادية 

من خالل إجراء تحليل التعرض للمخاطر عند التقصير و الخسارة الناشئة من التقصير التقصير وعلى إحتمالية على 

على معدالت التخلف عن السداد وعلى مكونات  واألثراالنحدار اإلحصائي لفهم التغيرات في التأثيرات في هذه المتغيرات 

  .الخسارة الناشئة من التقصيرالتعرض للمخاطر عند التقصير و
 

، رجة عالية من عدم اليقين المتأصل، فإن التوقعات واحتماالت حدوثها تخضع لدهو الحال مع أي توقعات اقتصادية كما

وبالتالي قد تكون النتائج الفعلية مختلفة بشكل كبير عن تلك المتوقعة. يعتبر البنك أن هذه التنبؤات تمثل أفضل تقديراته 

تفاوتات في المحافظ المختلفة للبنك للتأكد من أن السيناريوهات المختارة تمثل للنتائج المحتملة وقد حللت عدم الخطية وال

 بشكل مناسب مجموعة من السيناريوهات المحتملة.
 

ات تنظيمية أو ، مثل تأثير أي تغييرتدرج في سياق السيناريوهات أعالهكما تم النظر في اعتبارات تطلعية أخرى لم 

لهذه  خسائر اإلئتمان المتوقعةوبالتالي لم يتم إجراء تعديل على  جوهريلها تأثير  ، ولكن ال يعتبرتشريعية أو سياسية

 العوامل. يتم مراجعة هذا ومراقبته لمالءمته على أساس ربع سنوي.
 

 الخزينة والتجارة والعالقات بين البنوك
 

ت المالية، والمصارف، وتجار إن الخزينة والتجارة والعالقات بين البنوك واألطراف المقابلة تشمل مؤسسات الخدما

السماسرة، وتجار صرف العمالت، ودور المقاصة. بالنسبة لهذه العالقات، يقوم قسم مخاطر االئتمان في البنك بتحليل 

المعلومات المتاحة للجمهور مثل المعلومات المالية والبيانات الخارجية األخرى، على سبيل المثال، تصنيف وكالة التقييم 

 ن التصنيف الداخلي.الجيد، ويعي
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 إقراض الشركات واألعمال التجارية الصغيرة
 

واالستثمارات، يتم تقييم المقترضين من قبل موظفي مخاطر االئتمان المتخصصين في بالنسبة للقروض المصرفية للشركات 

البنك. يستند تقييم مخاطر االئتمان على نموذج تقييم النقاط االئتمانية الذي يأخذ في االعتبار مختلف المعلومات التاريخية 

 والحالية والمستقبلية مثل:
 

التوقعات والموازنات التي أعدها العميل. تشمل هذه المعلومات المالية النتائج المحققة المعلومات المالية التاريخية مع  –

والمتوقعة ونسب المالءة ونسب السيولة وأي نسب أخرى ذات صلة لقياس األداء المالي للعميل. يتم التقاط بعض هذه 

 من االهتمام.المؤشرات في اإلتفاقيات المبرمة مع العمالء، وبالتالي، يتم قياسها بمزيد 

أي معلومات متاحة للجمهور حول العمالء من األطراف الخارجية. وهذا يشمل درجات التصنيف الخارجية الصادرة  –

عن وكاالت التصنيف، وتقارير المحللين المستقلين، وسندات متداولة عالنيةً أو أسعار مقايضة تقصير اإلئتمان أو 

 البيانات الصحفية والمقاالت.

ات اقتصادية جغرافية أو جيوسياسية، على سبيل المثال، نمو إجمالي الناتج المحلي المتعلق بقطاعات أي معلوم –

 صناعية وجغرافية محددة حيث يعمل العميل.

 أي معلومات داعمة أخرى موضوعية عن جودة وقدرات إدارة العميل ذات الصلة بأداء الشركة. –

لى تعرض البنك وتعقيد وحجم العميل. يتم تصنيف بعض القروض التجارية يختلف مدى تعقيد وتقنيات التصنيف بناًء ع –

 الصغيرة األقل تعقيًدا ضمن نماذج البنك الخاصة بمنتجات التجزئة.
 

 اإلقراض اإلستهالكي ورهونات التجزئة
 

يشمل اإلقراض االستهالكي قروض شخصية غير مضمونة وبطاقات ائتمان وسحب على المكشوف. يتم تصنيف هذه 

المنتجات مع رهون التجزئة وبعض عمليات اإلقراض الصغيرة لألعمال األقل تعقيًدا من خالل أداة بطاقة األداء اآللي التي 

 تعتمد في المقام األول على األيام التي فات موعد إستحقاقها. المدخالت الرئيسية األخرى في النماذج هي:
 

التقلبات، زونمو الناتج المحلي اإلجمالي، ومعدالت البطالة، منتجات اإلقراض االستهالكي: استخدام السقوف و –

التغيرات في مستويات الدخل / المرتبات الشخصية بناءاً على سجالت الحسابات الجارية والمديونية الشخصية وإعادة 

 تسعير الفائدة المتوقعة.

في مستويات الدخل / المرتبات الشخصية  رهون التجزئة: نمو الناتج المحلي اإلجمالي، ومعدالت البطالة، والتغيرات –

 استناداً إلى سجالت الحسابات الجارية، والمديونية الشخصية، وإعادة تسعير الفائدة المتوقعة.
 

 التعرض للمخاطر عند التقصير 
 

يمة، مما يمثل التعرض  للمخاطر عند التقصير القيمة الدفترية اإلجمالية لألدوات المالية الخاضعة لحسابات انخفاض الق

 يعالج قدرة العميل على زيادة التعرض للمخاطر مع االقتراب من التخلف عن الدفع والسداد المبكر المحتمل أيًضا.
 

شهًرا  11، يقوم البنك بتقييم أحداث التخلف المحتملة في غضون 1لحساب التعرض للمخاطر عند التقصير لقرض المرحلة 

شهًرا من  11شهر ومع ذلك، إذا كان قرض المرحلة األولى متوقع التخلف في  11لحساب خسائر اإلئتمان المتوقعة لمدة 

تاريخ الميزانية العمومية ومن المتوقع أيًضا عالجه ثم التعثر مرة أخرى، عندئٍذ يتم أخذ جميع أحداث التخلف المرتبطة بعين 

، فإن التعرض للمخاطر عند  ن منخفض القيمةتراة أصالً بإئتماواألصول المالية المش 1و  1االعتبار. بالنسبة للمرحلة 

 التقصير يعتبر لألحداث على مدى عمر األدوات.
 

يحدد البنك التعرض للمخاطر عند التقصير عن طريق نمذجة مجموعة من نتائج التعرض المحتملة في نقاط زمنية مختلفة، 

لكل سيناريو  9قتضى معيار التقرير المالي الدولي المقابلة لسيناريوهات متعددة. يتم بعد ذلك تعيين إحتمالية التقصير بم

 اقتصادي بناءاً على نتائج نماذج البنك.
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 إدارة المخاطر المالية )تابع(   د
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 التعرض لمخاطر اإلئتمان )تابع(  9-3د
 

 )تابع( تقييم إنخفاض القيمة
 

 الخسارة الناشئة من التقصير
 

شهًرا  11لألدوات المالية المصرفية للشركات واالستثمار، يتم تقييم قيم الخسائر الناشئة من التقصير على األقل كل بالنسبة 

من قبل مديري الحسابات وتتم مراجعتها والموافقة عليها من قبل قسم مخاطر االئتمان المتخصصة للبنك. يعتمد تقييم 

الناشئة من التقصير ينتج عنه معدل معين للخسارة الناشئة من التقصير.  مخاطر االئتمان على إطار تقييم موحد للخسارة

تأخذ هذه المعدالت الخاصة بالخسارة الناشئة من التقصيرفي الحسبان التعرض للمخاطرعند التقصير المتوقع مقارنة بالمبلغ 

 المتوقع استرداده أو تحقيقه من أي ضمانات محتفظ بها.
 

اإلقراض بالتجزئة إلى محافظ أصغر متجانسة، بناءاً على الخصائص األساسية ذات الصلة بتقدير يقوم البنك بتقسيم منتجات 

التدفقات النقدية المستقبلية. تعتمد البيانات المطبقة على بيانات الخسارة المجمعة تاريخيا وتتضمن مجموعة أوسع من 

 واع الضمانات( باإلضافة إلى خصائص المقترض.خصائص المعامالت )على سبيل المثال، نوع المنتج، نطاق أوسع من أن
 

دل الخسارة الناشئة من التقصير معد يدتحل جن ألمستقبلية ماية دالقتصات ااوهيرلسينارة واألخيت البيانادام استخم ايت

توقع على عند تقييم المعلومات التطلعية، يستند اللمالية. دوات األن اعة مومجمل لک 9بمقتضى معيار التقرير المالي الدولي 

سيناريوهات متعددة. تتضمن أمثلة المدخالت الرئيسية تغييرات في قيم الضمانات بما في ذلك أسعار العقارات الخاصة 

 بالرهون العقارية و أسعار السلع وحالة الدفع أو عوامل أخرى تدل على خسائر في البنك.
 

س ساأعلی  9 ة رقمالدولي ةالمالي التقاريروالخسارة الناشئة من التقصير بموجب معيار يمية ظلتند اعوالقر ايدبتقك لبنوم ايق

، 1، والمرحلة 1، يتم تقدير معدالت الخسارة الناشئة من التقصير للمرحلة 9ف. وفقًا لمعيار التقرير المالي الدولي مختل

لكل فئة من  9 ة رقمالدولي ةالمالي التقاريرمعيار اة أصالً بإئتمان منخفض القيمة بموجب ، والقطاعات المشتر1والمرحلة 

فئات األصول. يتم تقدير مدخالت هذه المعدالت الخاصة بالخسارة الناشئة من التقصير، إن أمكن، من خالل اختبار 

 المستردات األخيرة. يتم تكرار هذه لكل سيناريو اقتصادي حسب االقتضاء.

 

 لزيادة الهامة في مخاطر اإلئتمانا
 

يراقب البنك باستمرار جميع األصول الخاضعة لخسائر اإلئتمان المتوقعة من أجل تحديد ما إذا كانت أداة أو محفظة من 

شهر أو خسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى أعمارها المحتملة، يقوم  11األدوات تخضع إلى خسائر اإلئتمان المتوقعة لمدة 

 ك بتقييم ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي.البن
 

يطبق البنك أيًضا طريقة نوعية ثانوية لتحفيز زيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان ألحد األصول، مثل نقل العميل / المنشأة 

ي ورة فيما يلي هکذلمداث األحأن ايضا ك ألبنر ايعتبد قت ، لحاالض افي بعإلى قائمة المراقبة، أو حساب يصبح متعثر. 

بالتقصير. بغض النظر عن التغير في الدرجات االئتمانية، إذا تجاوزت المدفوعات نة رمقان الئتماطر افي مخارة کبيدة ياز

 يوًما من موعد سدادها، يعتبر أن مخاطر االئتمان قد زادت بشكل كبير منذ االعتراف األولي. 10التعاقدية أكثر من 
 

يوًما من  110عدم كفاية أو عدم موثوقية المعلومات المالية أو غيرها مثل عدم توفر البيانات المالية المدققة خالل  أ. 

 نهاية الفترة المحاسبية.

 خضع المقترض للتقاضي من قبل أطراف ثالثة قد يكون لها تأثير كبير على مركزه المالي.ي ب. 

 اإلدارة العليا دون خلفاء أو إدارة مهنية مقبولة.تغييرات متكررة في كبار موظفي  ج. 

 ٪ من صافي القيمة الملموسة.50تحويل األموال بين المجموعة بدون معامالت متضمنة تتجاوز  د. 

التأجيل / التأخير في تاريخ بدء العمليات التجارية بأكثر من عام واحد ما عدا في المشروعات الحكومية أو التأخير  هـ. 

 الموافقات الحكومية.يرجع إلى 

تعديالت على المصطلحات تؤدي إلى تنازالت تمنح للمقترض )بعد فحص التدفقات النقدية للمقترض / المركز المالي  و. 

/ القدرة على السداد( بما في ذلك تمديد الوقف االختياري وتأجيل السداد والتنازل عن اإلتفاقيات وما إلى ذلك. يجب 

 افقاً مع إرشادات إعادة الهيكلة الصادرة عن البنك المركزي العماني من وقت آلخر.أن يكون هذا المطلب متو
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٪ أو أكثر في المبيعات أو في األرباح قبل ضريبة الدخل مقارنة بالسنة السابقة باستثناء حالة التغيير 15بنسبة هبوط  ز.

 في نموذج األعمال/ أحد األحداث الجوهرية.

 باستثناء الحاالت التي تتمتع بدعم ائتماني خارجي مقبول. 1انخفاض في نسبة تغطية خدمة الدين إلى أقل من  ح.

عدا الحسابات المصنفة  PDدرجتين في مقياس التصنيف الرئيسي للبنك إلى جانب  تخفيض في تقييم الرتبة تخفيض  ط. 

 تصنيفات اإلستثمار الفرعي.درجات في  1عند إنشائها حيث يتم تخفيضها  1في الدرجة 

 مرة. 1.5الرافعة المالية بمقدار ٪ مقارنة بالسنة السابقة إلى جانب الزيادة في 10التآكل في القيمة الصافية بأكثر من  ي.
 

 إدارة المخاطر النموذجية 
 

استخدم البنك نماذج في العديد من أنشطته المالية والتجارية من االكتتاب في تسهيل ائتماني لإلبالغ عن الخسارة المتوقعة 

 .9بموجب معيار القرير المالي الدولي 
 

. اإلطار هو سياسة البنك 9ر الحوكمة بموجب معيار التقرير المالي الدولي إلدارة المخاطر النموذجية، قام البنك بتطبيق إطا

واسعة وينطبق على جميع نماذج البنك. ووفقًا لإلطار، فإن جميع النماذج الداخلية والخارجية )القائمة على الموردين( 

سارة المتوقعة وخسائر اإلئتمان طورت نماذج قياس المخاطر التي تؤثر بشكل مباشر على إعداد التقارير المالية عن الخ

 المتوقعة على مدى أعمارها المحتملة التي تتطلب التحقق من الصحة بشكل مستقل.
 

يحدد إطار العمل منهجية منظمة إلدارة التطوير والتحقق والموافقة والتطبيق واالستخدام المستمر للنماذج. وهو يحدد بنية 

وسياسات وضوابط رقابة محددة بوضوح إلدارة مخاطر النموذج. تتم مراجعة اإلطار إدارية فعالة ذات أدوار ومسؤوليات 

على أساس منتظم لضمان استيفائه للمعايير التنظيمية والممارسات الدولية. يجب اعتماد أي تغيير كبير في اإلطار من قبل 

 مجلس اإلدارة أو لجنة المخاطر التابعة للمجلس.
 

  تحليل تصنيف االئتمان 1-3د
 

يبين الجدول التالي تحليالً لألوراق المالية للدين وسندات الخزانة والسندات األخرى المؤهلة حسب تقييم وكالة تصنيف في 

 استناداً إلى تصنيفات وكالة موديز أو ما يعادلها: 1018ديسمبر  11
 

ديسمبر  11

1018 
ديسمبر  13

9132  
ديسمبر  13

9132 
ديسمبر  11

1018 

دوالر أمريكي 

 باآلالف
دوالر أمريكي 

  باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف
     

     

     

- 12.315 Ba1 31.239 - 

6.511 - BBB - 1.508 

- 93.159 Baa1 2.315 - 

11.111 - Baa1  - 15.911 

 11.716 32.222 السندات غير المصنفة 41.141 59.001

 181.515 529.249 أوراق مالية سيادية  3.512.141 1.158.181
     

 515.681 213.151 المجموع 3.212.291 1.165.110
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 إدارة المخاطر المالية )تابع(   د
 

 مخاطر االئتمان )تابع(  3د
 

 )تابع( تحليل تصنيف االئتمان 1-3د
 

 يبين الجدول التالي إجمالي اإليداعات المحتفظ بها لدى أطراف مقابلة بتاريخ التقرير: 
 

ديسمبر  11

1018 
ديسمبر  13

9132  
ديسمبر  13

9132 
ديسمبر  11

1018 

دوالر أمريكي 

 باآلالف
دوالر أمريكي 

  باآلالف
لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف
      

101.701 99.199 Aaa1   إلىAaa1 2.522 19.915 

9.917 31.929 A1  إلىA1 4.355 1.811 

180.161 912.295 Baa1  إلىBaa1 21.439 69.101 

509 3.199 Ba1  إلىBa1 533 196 

11.081 991.222 B1  إلىCaa 315.194 8.501 
     

 111.815 322.151 المجموع 539.191 116.180
     

 

 مستقالً استناداً إلى عوامل نوعية وكمية في حالة كون بنك ما غير مصنف.يجري البنك تقييماً 
 

 الضمانات اإلضافية 4-3د
إلى العمالء في شكل حقوق رهن على ممتلكات وضمانات  والتمويل يحتفظ البنك بضمانات إضافية مقابل القروض والسلف

لى قيمة الضمان اإلضافي المقدرة في وقت االقتراض مسجلة أخرى على األصول وضمانات. تستند تقديرات القيم العادلة ع

ويتم تحديثها مرة واحدة كل ثالث سنوات فيما عدا الحاالت التي يتم فيها تقدير أن القرض بصورة منفردة قد انخفضت 

ها على قيمته. أما بالنسبة لألسهم المتداولة بسوق مسقط لألوراق المالية والتي أخذت كضمانات للقروض، فإنه يتم تقييم

 حيث يتم إجراء التقييم على أساس يومي.  في األسهم أساس كل أسبوعين إال إذا كان هناك تذبذب جوهري

 تقدير القيمة العادلة للضمانة اإلضافية وتحسينات الضمانة األخرى المحتفظ بها مقابل القروض والسلف موضحة فيما يلي: 
 

ديسمبر  11

1018 
ديسمبر  13

9132  
ديسمبر  13

9132 
ديسمبر  11

1018 

دوالر أمريكي 

 باآلالف
دوالر أمريكي 

  باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

   مقابل ما تجاوز استحقاقه ولم تنخفض قيمته  

 161.111 922.511 ممتلكات 229.422 686.556

 1.110 221 حقوق المساهمين 3.922 1.710

 95.990 41.924 رهن تجاري 315.219 119.115

 1.711 9.991 سيارات 9.125 9.691

 9.157 952 ودائع ثابتة 291 11.561
     

 171.911 139.295 اإلجمالي 239.293 971.878

   مقابل ما تجاوز استحقاقه وانخفضت قيمته  

 11.898 93.444 ممتلكات 55.699 59.175

 10.116 12.191 رهن تجاري 319.312 16.817

 119 223 سيارات 9.594 611
     

 11.171 23.952 اإلجمالي 321.433 86.911

   مقابل ما لم يتجاوز استحقاقه ولم تنخفض قيمته  

 668.050 922.911 ممتلكات 9.191.195 1.715.195

 111.875 929.322 رهن تجاري 952.252 607.168

 60.796 92.121 ودائع ثابتة 329.232 157.911

 10.811 13.934 حقوق المساهمين 23.195 51.086

 17.918 39.332 سيارات 44.425 16.618
     

 1.001.191 3.934.245 اإلجمالي 1.355.443 1.601.179
     

 1.109.908 3.522.592 إجمالي الضمانات المحتفظ بها 4.392.991 1.661.100
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 إدارة المخاطر المالية )تابع(   د
 

 االئتمان )تابع( مخاطر  3د
 

 مخاطر السداد 5-3د
 

مخاطر السداد هي مخاطر الخسارة التي تعزى إلى عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته لدفع النقد أو تقديم الضمانات 

 أو األصول األخرى كما هو متفق عليه تعاقدياً.
 

عندما ال توجد مخاطر سداد، كما هو الحال عموماً للعمليات التجارية بالعمالت األجنبية، فإن البدء المتزامن للدفع وتسليم 

أجزاء المعاملة هو ممارسة شائعة بين أطراف المتاجرة )السداد الحر(. في مثل هذه الحاالت يجب تخفيف مخاطر السداد 

 ي االتفاقيات. عبر تنفيذ دفع ثنائي للوصول إلى صاف
 

 التركيزات 2-3د
 

تنشأ التركيزات بمخاطر االئتمان عندما يشترك عدد من األطراف المقابلة في أنشطة عمل مشابهة أو أنشطة في نفس 

المنطقة الجغرافية أو تكون لهم خصائص اقتصادية مشابهة يمكن أن تؤثر على قدرتهم على الوفاء بااللتزامات التعاقدية 

بسبب التغيرات في الظروف االقتصادية والسياسية والظروف األخرى. وتشير التركيزات بمخاطر االئتمان بشكل مشابهة 

 إلى الحساسية النسبية ألداء البنك تجاه التطورات التي تؤثر على مجال عمل معين أو موقع جغرافي معين.
 

ض لتجنب تركيزات المخاطر غير المفضلة مع دارة تعرضه لمخاطر االئتمان من خالل تنويع أنشطة االقرابإالبنك  يقوم

يتم تقديم فيما يلي أفراد أو مجموعات من العمالء في موقع جغرافي أو مجال محددين.  كما أنه يحصل على ضمانة مالئمة. 

 تركيزات مخاطر اإلئتمان اإلجمالية:
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قروض وسلف  

 وتمويل

مستحق من بنوك 

وإيداعات أخرى 

 بسوق النقد

األوراق المالية 

 للديون

قروض وسلف  

 وتمويل

مستحق من بنوك 

وإيداعات أخرى 

 بسوق النقد

األوراق 

 المالية للديون

 
لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف
  

  حسب القطاعالتركيز 

 11.168 - 1.578.111 12.449 - 3.222.492 شركات

 - - 761.117 - - 213.112 األفراد

 181.515 - - 529.211 - - الدولة

     - 111.815           - - 322.151 - بنوك
       

 9.522.425 322.151 213.151 1.110.660 111.815 515.681 

  

  التركيز حسب الموقع

 115.791 51.111 1.199.850 925.542 22.132 9.529.193 الشرق األوسط

 5.775 60.518 19.170 - 21.153 294 أوروبا

 171117 5.057 - 111.192 9.329 - أميركا الشمالية

 - 1.918 1.510 5.995 39.994 3.541 آسيا
       

 9.522.425 322.151 213.151 1.110.660 111.815 515.681 
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( د 
 
 مخاطر االئتمان )تابع( 3د
 
 التركيزات )تابع( 2-3د
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 قروض 

 وسلف وتمويل

مستحق من بنوك 

وإيداعات أخرى 

 بسوق النقد

 األوراق 

 المالية للديون

 قروض 

وسلف 

 وتمويل

مستحق من بنوك 

وإيداعات أخرى 

 النقدبسوق 

 األوراق 

 المالية للديون

 
دوالر أمريكي 

 باآلالف

دوالر أمريكي 

 باآلالف

دوالر أمريكي 

 باآلالف

دوالر أمريكي 

 باآلالف

دوالر أمريكي 

 باآلالف

دوالر أمريكي 

 باآلالف
  

  التركيز حسب القطاع

 106.919 - 1.099.181 22.229 - 4.111.939 شركات

 - - 1.980.155 - - 9.141.995 األفراد

 1.158.181 - - 3.541.112 - - الدولة

 - 116.180             - - 539.191 - بنوك
       

 2.291.229 539.191 3.212.291 6.079.616 116.180 1.165.110 

       

  التركيز حسب الموقع

 618.118 111.117 5.971.616 929.221 994.329 2.111.939 الشرق األوسط

 15.000 157.116 101.000 - 949.422 9.141.995 أوروبا

 711.991 11.115 - 259.931 5.232 - أميركا الشمالية

           - 1.981 1.000 35.111 44.912 - آسيا
       

 2.291.229 539.191 3.212.291 6.079.616 116.180 1.165.110 

 

 االقتصادي.للتحليل حسب القطاع  1الرجوع إلى ب 

يتم قياس التركيز حسب الموقع بالنسبة للقروض والسلف استناداً على موقع الشركة المالكة لألصل وهو ما له عالقة 

كبيرة مع موقع المقترض. يتم قياس التركيز حسب الموقع بالنسبة لألوراق المالية االستثمارية استناداً إلى موقع مصدر 

طر االئتمان عبر تنويع أنشطة االقراض لتفادي التركيزات غير المرغوب فيها للمخاطر الضمانة. يسعى البنك إلدارة مخا

تحليل إجمالي مخاطر البنك مع لى ضمانة، متى كان ذلك مالئماً. لدى البنك أو لدى العمالء بعملة معينة. كما أنه يحصل ع

 القطاعات ذات العالقة مبين باإليضاح رقم هـ.
 

 مخاطر السيولة 9د
السيولة هي مخاطر أن يواجه البنك صعوبة في مقابلة ارتباطاته التي تتم تسويتها عن طريق تقديم نقد أو أصل مالي مخاطر 

 آخر.
 

 إدارة مخاطر السيولة  3-9د
لديه على الدوام سيولة كافية للوفاء بالتزاماته عند حلول موعد  أن الغرض من منهج البنك إلدارة مخاطر السيولة هو لضمان

البنك لدى استحقاقها، تحت الظروف العادية والصعبة، بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة باإلضرار بسمعة البنك. 

 . السيولة الطارئة من أجل تسهيل إدارة السيولة في ظل ظروف مشددة خطة لحاالت
 

خاطر السيولة بالبنك عن طريق مراقبة عن كثب للفجوات بين األصول وااللتزامات ووضع سقف أعلى لهذه يتم ادارة م

 الفجوات.
 

تتلقى الخزينة المركزية معلومات من وحدات النشاط األخرى بخصوص وضع السيولة ألصولها والتزاماتها المالية 

النشاط المستقبلي. من ثم تحتفظ الخزينة بمحفظة مكونة من أصول وتفاصيل التدفقات النقدية المتوقعة األخرى التي تنشأ من 

سائلة قصيرة األجل مكونة بشكل كبير من أوراق مالية استثمارية سائلة قصيرة األجل وقروض وسلف للبنك وتسهيالت 

الالزمة لضمان أن  أخرى داخلية لدى البنوك لضمان االحتفاظ بسيولة كافية داخل البنك. وفي هذه العملية يجب بذل العناية

 البنك يلتزم بلوائح البنك المركزي.
 

يجري البنك اختبارات الضغط على السيولة على أساس االفتراضات التي وافقت عليها لجنة األصول وااللتزامات وأيضا 

جانب لجنة تخضع جميع سياسات وإجراءات السيولة إلى المراجعة واالعتماد من وفقا لتوجيهات البنك المركزي العماني. 

 األصول وااللتزامات.
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( د 
 

 مخاطر السيولة )تابع( 9د
  

 التعرض لمخاطر السيولة 9-9د
معدل اإلقراض وهو معدل إجمالي القروض والسلف لودائع العمالء ورأس المال ويتم رصدها على أساس يومي بما 

داخلياً يتم وضع معدل االقراض على أساس أكثر تحفظاً مما هو مطلوب بموجب يتماشى مع الخطوط اإلرشادية التنظيمية. 

اللوائح. كما يقوم البنك أيضاً بإدارة مخاطر السيولة لديه على أساس شهري برصد معدل صافي األصول السائلة إلى إجمالي 

ثل النقد، وأوراق الدين المصنفة األصول. لهذا الغرض فإن صافي األصول السائلة يعتبر على أنه يتضمن النقد وما يما

 استثمار والتي تتمتع بسوق نشط وبه سيولة.
 

 كانت تفاصيل معدل االقراض والسيولة المقدم عنه التقرير على النحو التالي: 
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 معدل 

 االقراض

 معدل

 السيولة

 معدل

 اإلقراض

 معدل

 السيولة
     

 %11.0 %78.0 %34.9 %92.9 المتوسط للسنة

 %15.0 %79.1 %39.1 %21.1 الحد األقصى للسنة

 %10.0 %76.1 %39.1 %99.9 الحد األدنى للسنة
 

كما يقوم البنك بمراقبة السيولة من خالل نسبة تغطية السيولة وصافي نسبة التمويل الثابت. نبين فيما يلي المستويات الحالية 

 لهذه النسب.
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 %115.1 %349.9 نسبة تغطية السيولة )كما في ديسمبر(

 %111.7 %355.5 نسبة تغطية السيولة )المتوسط للربع السنوي(

 %106.1 %319.4 صافي نسبة التمويل الثابت )كما في ديسمبر(*

 %11.8 %34.5 نسبة الرفع المالي )كما في ديسمبر(*
 

عماني  لاير 7.090.800خصم توزيعات األرباح النقدية المقترحة بمبلغ  هي بعد 1019* النسب الخاصة بشهر ديسمبر 

 أ.-11كما هو مبين في اإليضاح ب
 

واإلرشادات المعتمدة من البنك  1يتم إحتساب نسبة تغطية السيولة وصافي نسبة التمويل الثابت وفقاً إلطار عمل بازل 

. اإلفصاحات الكاملة المطلوبة بموجب هذين التعميمين BM 1117و  BM 1117المركزي العماني بموجب التعميم رقم 

 لكتروني للبنك.متاحة في القسم المتعلق باالستثمار على الموقع اإل
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( د 
 

 مخاطر السيولة )تابع( 9د
  

 )تابع( التعرض لمخاطر السيولة 9-9د
 

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

وااللتزامات على أساس الفترة المتبقية في تاريخ قائمة المركز المالي إلى تاريخ االستحقاق االستحقاقات التعاقدية لألصول 

التعاقدي وهي ال تأخذ في االعتبار االستحقاقات الفعلية كما هو مشار إليها في تاريخ الودائع المحتفظ بها لدى البنك وتوفر 

 األموال السائلة.
 

 

 القيمة الدفترية 9132ديسمبر  13

 إجمالي 

 شهراً  39-1 أشهر 1خالل  التدفق االسمي

 أكثر من 

 عام واحد
لاير عماني  

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

      التزامات غير مشتقة

 914.942 111.125 942.521 952.124 915.923 بسوق النقد مستحق لبنوك واقتراضات أخرى

 422.925 492.225 3.322.919 9.332.229 9.129.131 ودائع العمالء 

 - - 311.594 31.594 311.594 التزامات أخرى

 43.122 9.319 151 41.242 15.129 قروض ثانوية

 532 32 2 549 512 شهادات إيداع
      

 914.232 914.325 3.542.325 1.132.922 9.222.222 اإلجمالي 
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 إجمالي 

 شهراً  11-1 أشهر 1خالل  التدفق االسمي

 أكثر من 

 عام واحد

لاير عماني  

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

      التزامات غير مشتقة

 101.616 118.595 111.091 711.115 711.061 مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

 111.171 191.711 1.011.781 1.970.967 1.818.151 ودائع العمالء 

 - - 81.661 81.661 81.661 التزامات أخرى

 11.868 1.081 166 16.118 15.191 قروض ثانوية

 509 - - 509 509 شهادات إيداع
      

 اإلجمالي 
1.660.979 1.811.791 1.118.908 715.190 889.195 
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( د 
 

 مخاطر السيولة )تابع( 9د
 

 التعرض لمخاطر السيولة )تابع( 9-9د
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 إجمالي 

 شهراً  39-1 أشهر 1خالل  التدفق االسمي

 أكثر من 

 عام واحد
دوالر أمريكي  

 باآلالف

دوالر أمريكي 

 باآلالف

دوالر أمريكي 

 باآلالف

دوالر أمريكي 

 باآلالف

دوالر أمريكي 

 باآلالف

      التزامات غير مشتقة

 513.212 929.329 245.291 3.224.221 3.212.922 مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

 3.922.993 3.334.991 1.332.329 5.422.223 5.449.552 ودائع العمالء 

 - - 923.313 923.313 923.313 أخرىالتزامات 

 319.514 5.491 212 331.222 23.299 قروض ثانوية

 3.145 49 32 3.412 3.199 شهادات إيداع
      

 اإلجمالي 
9.933.299 9.212.915 4.191.221 3.212.294 3.212.292 
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 إجمالي 

 شهراً  11-1 أشهر 1خالل  التدفق االسمي

 أكثر من 

 عام واحد

دوالر أمريكي  

 باآلالف

دوالر أمريكي 

 باآلالف

دوالر أمريكي 

 باآلالف

دوالر أمريكي 

 باآلالف

دوالر أمريكي 

 باآلالف

      التزامات غير مشتقة

 1.011.116 567.779 188.556 1.899.571 1.875.181 مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

 1.151.875 1.181.961 1.681.556 5.119.195 1.711.995 ودائع العمالء 

 - - 119.907 119.907 119.907 التزامات أخرى

 111.911 5.111 950 110.106 91.917 قروض ثانوية

 1.111 - - 1.111 1.111 شهادات إيداع
      

 1.110.176 1.858.156 1.191.969 7.160.501 6.911.611 اإلجمالي 

 

يقوم البنك بإعداد تقرير فجوة السيولة لرصد مركز السيولة قصير األجل للبنك لألصول وااللتزامات المدرجة بالريال 

الُعماني وللفترة الزمنية المستحقة خالل شهر واحد.  يجب تسوية الفجوة عند توفر أدوات إعادة الشراء أو إعادة التمويل 

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

 مخاطر السوق 1د
مخاطر السوق هي تلك المخاطر التي تنشأ من التغيرات في معدالت الفائدة وأسعار األسهم ومعدالت صرف العمالت 

والسيطرة على التعرض لمخاطر السوق في حدود األجنبية وأسعار السلع. الغرض من إدارة مخاطر السوق هو إدارة 

 معايير مقبولة في نفس الوقت الذي يتم فيه الحصول على أفضل عائد في ظل المخاطر.
 

 قياس مخاطر السوق 3-1د
يقوم البنك بشكل رئيسي بمزاولة نشاط العقود الحالية واآلجلة وتبادل العمالت. وحيث يتم أخذ المراكز فقط لتعامالت 

عن طريق وضع  في مخاطره التحكموفقد تم تقليص التعقيد بصورة أكبر. في ضوء ما ذكر أعاله يقوم البنك بقياس العمالء 

سقف وحدود للمعامالت. متى وكيفما دخل البنك في أدوات مالية مشتقة معقدة أكثر، سيكون لديه أنماط رفيعة المستوى 

 ناسبة.الم ضوابط الرقابةوتقنيات لقياس مخاطر السوق تدعمها 
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( د 
 

 مخاطر السوق )تابع( 1د
 

 إدارة مخاطر السوق 9-1د
يفصل البنك في تعرضه لمخاطر السوق بين المحافظ للمتاجرة ولغير المتاجرة. تتضمن محافظ المتاجرة جميع المراكز 

األصول وااللتزامات المالية التي تدار على أساس القيمة الناشئة من المتاجرة بالسوق والوصول إلى مراكز الملكية بجانب 

 العادلة.
 

يتم تحويل جميع مخاطر صرف العمالت األجنبية من جانب الخزينة المركزية إلى مجال المتاجرة. بناًء على ذلك فإن مركز 

راقبة وإدارة مخاطر صرف العمالت األجنبية يعامل كجزء من محفظة المتاجرة بالبنك ألغراض إدارة المخاطر. تتم م

العمالت األجنبية في البنك عن طريق تأسيس المكتب الوسيط لمراقبة مخاطر السوق، وتتم عملية إدارة هذه المخاطر من 

خالل تطبيق سياسة إدارة مخاطر السوق ووضع حدود لإلطار الوظيفي كعمل تقرير وضع العمالت، وتحليل المخاطر 

 ليل اإلخالل بقوانين المخاطر وتقرير اإلخالل بالحد المسموح للمتعامل المالي.المتعلقة بوضع العمالت، تقرير تح
 

يتم تفويض السلطة الكلية لمخاطر السوق إلى لجنة األصول وااللتزامات.  دائرة إدارة المخاطر مسؤولة عن وضع سياسات 

وااللتزامات ولجنة إدارة المخاطر بالمجلس(.  إدارة المخاطر المفصلة )التي تخضع إلى االعتماد من جانب لجنة األصول 

 تتم مراجعة سياسة مخاطر السوق بشكل دوري  لتتماشى مع تطورات السوق.
 

 المحافظ لغير المتاجرة -التعرض لمخاطر معدالت الفائدة  1-1د
بلية أو القيم العادلة تنشأ مخاطر معدالت الفائدة من احتمال وجود تغيرات في معدالت الفائدة تؤثر على الربحية المستق

لألدوات المالية. يتعرض البنك لمخاطر معدالت الفائدة نتيجة إلى عدم التماثل فيما بين إعادة تسعير معدالت الفائدة لألصول 

 وااللتزامات.
 

نتج عنها القيمة معدل الفائدة الحقيقي )العائد الحقيقي( لألداة المالية هو المعدل المستخدم في احتساب القيمة الحالية والتي ي

الدفترية لألداة. المعدل هو معدل تاريخي ألداة ذات سعر ثابت مدرجة بالتكلفة المهلكة ومعدل حالي ألداة ذات معدل متغير 

 أو األداة المدرجة بالقيمة العادلة. 
 

تدفقات النقدية المستقبلية الخطر الرئيسي الذي تتعرض له المحافظ لغير المتاجرة هو خطر الخسارة الناتجة من التقلبات في ال

أو في القيم العادلة لألداة المالية بسبب التغير في معدالت الفائدة بالسوق. تتم إدارة مخاطر معدالت الفائدة بصورة أساسية 

عبر رصد فجوات معدالت الفائدة. لجنة األصول وااللتزامات هي الجهة المكلفة برصد االلتزام بهذه الحدود يساعدها في 

ائرة المخاطر في األنشطة اليومية للرصد. ملخص لمركز فجوة معدل الفائدة بالبنك بالنسبة للمحافظ لغير المتاجرة ذلك د

مقدم في هذا اإليضاح. كذلك يقوم البنك بتقييم مخاطر الفائدة عن طريق تقييم التأثيرات المترتبة على التقلبات في أسعار 

البنك المركزي الُعماني وذلك من قبل  1-ة االقتصادية( طبقا لتوجيهات لجنة بازل الفائدة )من منظور العوائد ومنظور القيم

نقطة أساس وأخذ التدابير لتقليل هذه التأثيرات. أيضاً يقوم البنك بتقييم التأثيرات  100بتطبيق صدمة معدل الفائدة بواقع 

 نقطة أساس. 100و  50المترتبة على صدمة معدل فائدة العوائد 
 

  



 بنك صحار الدولي ش م ع ع  
 ايضاحات حول البيانات المالية

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  91صفحة  
 

 

 إدارة المخاطر المالية )تابع( د 
 

 مخاطر السوق )تابع( 1د
 

 المحافظ لغير المتاجرة )تابع( -التعرض لمخاطر معدالت الفائدة  1-1د
 

 ديسمبر على النحو التالي: 11كان مركز حساسية سعر الفائدة استناداً إلى ترتيبات إعادة تسعير تعاقدية في 
 

 

 معدل 

 الفعلي الفائدة

 السنوي

 خالل 

 ثالثة أشهر

 39إلى  4من 

 شهراً 

 أكثر من 

 عام واحد

غير معرض 

 لمخاطر 

 أسعار الفائدة

 

 المجموع

  

% 

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

       9132ديسمبر  13

       األصول

نقدية وأرصدة لدى البنوك 

 22.599 22.529 515 - 511 1.13 المركزية

أخرى  وإيداعاتمستحق من بنوك 

 322.919 39.321 42 - 322.115 1.92 بسوق النقد

 9.454.351 32.153 222.595 514.219 211.295 5.59 وتمويل قروض وسلفصافي 

 219.495 19.251 353.214 24.949 122.942 1.42 أوراق ماليةاستثمارات 

 12.122 12.122 - - - - ممتلكات ومعدات وتركيبات 

 9.211 9.211 - - - - العقارات االستثمارية

 24.192 24.192 - - - - أصول أخرى
       

 1.515.315 992.432 3.342.231 522.144 3.512.492  إجمالي األصول

       

       االلتزامات وحقوق المساهمين

 مستحق لبنوك واقتراضات أخرى 

 915.923 5.942 - 994.422 455.142 1.91 بسوق النقد 

 9.129.131 212.213 199.145 415.224 452.111 9.51 ودائع العمالء 

 311.594 311.594 - - - - التزامات أخرى

 15.129 191 15.111 - - 9.11 قروض ثانوية

 512 - 512 - - 4.95 شهادات إيداع

 512.312 512.312 - - - -  حقوق المساهمينمجموع 
       

 مجموع االلتزامات وحقوق 

 1.515.315 3.542.199 129.554 221.311 231.142  لمساهمينا 
       

 525.121  فجوة ال
 

(331.922) 
 

922.152 
 

(3.991.251) 
 

- 
 

 - - 3.991.251 424.524 525.121  الفجوة التراكمية 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 بنك صحار الدولي ش م ع ع  
 ايضاحات حول البيانات المالية

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  91صفحة  
 

 

 إدارة المخاطر المالية )تابع( د 
 

 مخاطر السوق )تابع( 1د
 

 المحافظ لغير المتاجرة )تابع( -التعرض لمخاطر معدالت الفائدة  1-1د
  

 

 معدل 

الفائدة الفعلي 

 السنوي

 خالل 

 ثالثة أشهر

 11إلى  1من 

 شهراً 

 أكثر من 

 عام واحد

غير معرض 

 لمخاطر 

 أسعار الفائدة

 

 المجموع

  

% 

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

       1018ديسمبر  11

       األصول

نقدية وأرصدة لدى البنوك 

 71.156 71.951 505    -  - 0.01 المركزية

مستحق من بنوك وإيداعات أخرى 

 111.101 11.511 - 1.510 106.151 1.51 بسوق النقد

 1.151.910 18.181 815.161 101.111 1.007.151 5.17 صافي قروض وسلف وتمويل

 511.769 15.118 115.101 11.011 111.111 1.11 استثمارات 

 19.676 19.676 - - - - ممتلكات ومعدات وتركيبات 

  1.900 1.900 - - - - العقارات االستثمارية

 15.169 15.169 - - - - أخرىأصول 
       

 1.016.101 106.808 960.971 111.785 1.111.818  إجمالي األصول

       

       االلتزامات وحقوق المساهمين

مستحق لبنوك واقتراضات أخرى 

 711.061 7.711 - 181.875 511.151 1.91 بسوق النقد

 1.818.151 771.116 166.110 106.961 171.715 1.61 ودائع العمالء 

 81.661 81.661 - - - - التزامات أخرى

 15.191 191 15.000 - - 7.00 قروض ثانوية

 509 9 500 - - 1.00 شهادات إيداع

 185.111 185.111 - - - -  حقوق المساهمينمجموع 
       

 مجموع االلتزامات وحقوق 

 1.016.101 1.151.517 101.810 589.817 801.179  المساهمين 
       

         - (1.011.719) 559.111 (156.051) 611.659  الفجوة 

 - - 1.011.791 185.607 611.659  الفجوة التراكمية 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بنك صحار الدولي ش م ع ع  
 ايضاحات حول البيانات المالية

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  91صفحة  
 

 إدارة المخاطر المالية )تابع( د 
 

 مخاطر السوق )تابع( 1د
 

 المحافظ لغير المتاجرة )تابع( -التعرض لمخاطر معدالت الفائدة  1-1د
 

 

 معدل 

 الفعلي الفائدة

 السنوي

خالل ثالثة 

 أشهر

 39إلى  4من 

 شهراً 

أكثر من عام 

 واحد

غير معرض 

لمخاطر أسعار 

 الفائدة

 

 المجموع

  

% 

دوالر أمريكي 

 باآلالف

دوالر أمريكي 

 باآلالف

دوالر أمريكي 

 باآلالف

دوالر أمريكي 

 باآلالف

دوالر أمريكي 

 باآلالف

       9132ديسمبر  13

       األصول

 نقدية وأرصدة لدى البنوك 

 919.255 911.144 3.139 - 3.922 1.13 المركزية 

  وإيداعاتمستحق من بنوك 

 534.213 13.244 399 - 421.311 1.92 بسوق النقد أخرى 

 2.194.491 51.923 9.522.199 3.131.254 9.495.313 5.59 صافي قروض وسلف وتمويل

 3.255.992 24.215 124.194 322.323 3.112.412 1.42 استثمارات 

 22.939 22.939 - - - - ممتلكات ومعدات وتركيبات 

 9.519 9.519 - - - - العقارات االستثمارية

 932.322 932.322 - - - - أصول أخرى
       

 2.314.322 991.324 9.224.321 3.492.235 1.239.222 - إجمالي األصول

       

       االلتزامات وحقوق المساهمين

 مستحق لبنوك واقتراضات أخرى 

 3.212.922 34.295 - 939.212 3.323.212 1.91 بسوق النقد 

 5.449.552 9.154.219 242.422 3.151.291 3.322.231 9.51 ودائع العمالء 

 923.313 923.313 - - - - التزامات أخرى

 23.299 3.132 21.212 - - 9.11 ثانوية قروض

 3.199 - 3.199 - - 4.95 شهادات إيداع

 3.129.423 3.129.423 - - - -  حقوق المساهمينمجموع 
       

 مجموع االلتزامات وحقوق 

 2.314.322 4.194.149 243.222 3.922.592 9.193.542  المساهمين 

 - (1.113.392) 9.149.423 (929.924) 3.542.453  فجوة ال

 - - 1.113.392 3.952.229 3.542.453  الفجوة التراكمية 
       

 

 

 

 

 

  



 بنك صحار الدولي ش م ع ع  
 ايضاحات حول البيانات المالية

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  91صفحة  
 

 

 إدارة المخاطر المالية )تابع( د 
  

 مخاطر السوق )تابع( 1د
 

 المحافظ لغير المتاجرة )تابع( -التعرض لمخاطر معدالت الفائدة  1-1د
 

 

 معدل 

 الفعلي الفائدة

 السنوي

ثالثة خالل 

 أشهر

 11إلى  1من 

 شهراً 

 أكثر من 

 عام واحد

غير معرض 

لمخاطر أسعار 

 الفائدة

 

 المجموع

  

% 

دوالر أمريكي 

 باآلالف

دوالر أمريكي 

 باآلالف

دوالر أمريكي 

 باآلالف

دوالر أمريكي 

 باآلالف

دوالر أمريكي 

 باآلالف

       1018ديسمبر  11

       األصول

 188.197 186.886 1.111 - - 0.01 المركزية نقدية وأرصدة لدى البنوك

 مستحق من بنوك وإيداعات أخرى 

 115.111 15.091 - 1.000 176.119 1.15 بسوق النقد 

 5.819.169 17.119 1.111.519 1.011.158 1.616.111 5.18 صافي قروض وسلف وتمويل

 1.181.816 91.716 151.179 80.556 860.115      1.86 استثمارات 

 51.107 51.107 - - - - ممتلكات ومعدات وتركيبات 

 7.511 7.511 - - - - العقارات االستثمارية

 117.581 117.581 - - - - أصول أخرى
       

 7.911.715 517.165 1.196.019 1.116.711 1.751.817 - إجمالي األصول

       

       االلتزامات وحقوق المساهمين

 مستحق لبنوك واقتراضات أخرى 

 1.875.181 10.081 - 175.000 1.180.100 1.71 بسوق النقد 

 1.711.995 1.008.619 951.511 1.057.011 705.779 1.68 ودائع العمالء 

 119.907 119.907 - - - - التزامات أخرى

 91.917 1.018 90.909 - - 7.00 قروض ثانوية

 1.111 11 1.199 - - 1.75 شهادات إيداع

 1.001.101 1.001.101 - - - -  حقوق المساهمينمجموع 
       

 7.911.715 1.150.771 1.011.711 1.511.011 1.086.179  مجموع االلتزامات وحقوق المساهمين

            - (1.711.606) 1.151.188 (105.110) 1.666.618  الفجوة 

 - - 1.711.606 1.161.118 1.666.618  الفجوة التراكمية 
       

 

بأخذ وجهات نظر عن التحركات في معدالت الفائدة للسنة وإعادة تصفيف محافظ وتعهدات مخاطر معدالت الفائدة تدار 

 يوماً من البنك 18االقراض للمبادأة وتقليص أية آثار سلبية. الممارسة المعيارية الحالية المتاحة في ُعمان هي معدل االئتمان 

 :وتكلفة اإليداعات للسنة مبينة فيما يلي للفوائد على القروض المتوسط المرجحاني. المركزي الُعم
  

 ديسمبر نوفمبر أكتوبر  سبتمبر  أغسطس  يوليو  يونيو  مايو  إبريل  مارس  فبراير  يناير  9132

 - - %5.12 %5.42 %5.44 %5.41 %5.49 %5.12 %5.19 %5.15 %5.14 %5.12 معدل اإليداع

 %3.22 %3.22 %3.25 %3.25 %3.24 %3.21 %3.21 %3.22 %3.22 %3.22 معدل اإلقراض
- - 

 

 ديسمبر نوفمبر أكتوبر  سبتمبر  أغسطس  يوليو  يونيو  مايو  إبريل  مارس  فبراير  يناير  1018

 %5.11 %5.11 %5.10 5.19 %5.18 %5.15 %5.11 %5.11 %5.17 %5.16 %5.19 %5.11 معدل اإليداع

 %1.81 %1.79 %1.76 %1.71 %1.71 %1.70 %1.67 %1.61 %1.70 %1.67 معدل اإلقراض
1.81% 1.90% 

 

  



 بنك صحار الدولي ش م ع ع  
 ايضاحات حول البيانات المالية

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  96صفحة  
 

 

 إدارة المخاطر المالية )تابع( د 
 

 مخاطر السوق )تابع( 1د
 

 المحافظ لغير المتاجرة )تابع( -التعرض لمخاطر معدالت الفائدة  1-1د
 

أحد أهم عناصر إدارة مخاطر السوق في البنوك. تنشأ مخاطر أسعار الفائدة أساسا من  إدارة مخاطر أسعار الفائدة تعتبر

الممولة لها. توجد طريقتان أساسيتان إلدارة مخاطر أسعار الفائدة بالبنك،  المعاد تسعيرها فجوات بين األصول وااللتزامات

في  سعار الفائدة على أساس تأثير صدمة التقلباتوهما "توجه الربحية" و"توجه القيمة االقتصادية". يتم تقييم مخاطر أ

 مال البنك. أسعار الفائدة على ربحية ورأ
  

يعتمد توجه الربحية على فهم تأثير )صدمة( تقلبات في أسعار الفائدة في األصول وااللتزامات على صافي أرباح الفائدة 

 النخفاض في صافي أرباح الفائدة. للبنك.  يهدف هذا التوجه إلى قياس إمكانية البنك على تحمل هذا ا
 

كما تؤثر تقلبات أسعار الفائدة على القيمة الحالية ألصول البنك والتزاماته. يعتمد "توجه القيمة االقتصادية" على القيمة 

لتوجه على الحالية ألصول البنك والتزاماته ويقدر اآلثار التي تتركها تقلبات في أسعار الفائدة على المدى الطويل. يركز هذا ا

مدى تأثير القيمة االقتصادية ألصول والتزامات والتغير في الحركة في معدالت الفائدة ويعكس أثر التقلبات في أسعار الفائدة 

 على القيمة االقتصادية للمؤسسة. 
 

وجود صدمة بواقع  بتقييم التأثيرات المترتبة على التقلبات في أسعار الفائدة في حالةبأن يقوم البنك  1توصي معاهدة بازل 

 مال البنك.اه هذه التأثيرات على عوائد ورأسنقطة أساس. يبين الجدول أدن 100
 

ديسمبر  11

1018 

ديسمبر  13

9132  

ديسمبر  13

9132 

ديسمبر  11

1018 

دوالر أمريكي 

 باآلالف
دوالر أمريكي 

  باآلالف
لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف
     

 61.109 92.145 )متضمنه التمويل اإلسالمي(  صافي ايرادات الفوائد 329.532 159.111

 116.585 525.121 (3-5إجمالي رأس المال النظامي )إيضاح د  3.421.934 1.108.011

     

   نقطة أساس 51على أساس صدمة تقلبات أسعار الفائدة بواقع    

 1.187 5.352 نقطة أساس 50 تأثير صدمة تقلبات معدالت الفائدة بواقع 31.123 6.160

 %1.06 %2.92 نسبة التأثير على صافي ايرادات الفائدة  2.92% 1.06%

 %0.58 %1.21 نسبة التأثير على رأس المال 1.21% 0.58%

      

   نقطة أساس 311على أساس صدمة تقلبات أسعار الفائدة بواقع   

 1.971 31.133 نقطة أساس 100بواقع  تأثير صدمة تقلبات معدالت الفائدة 92.929 11.919

 %8.11 %31.52 نسبة التأثير على صافي ايرادات الفائدة 31.52% 8.11%

 %1.17 %3.92 نسبة التأثير على رأس المال 3.92% 1.17%

      

   نقطة أساس 911على أساس صدمة تقلبات أسعار الفائدة بواقع    

 9.918 91.299 نقطة أساس 100معدالت الفائدة بواقع تأثير صدمة تقلبات  51.524 15.819

 %16.11 %99.39 نسبة التأثير على صافي ايرادات الفائدة 99.39% 16.11%

 %1.11 %1.52 نسبة التأثير على رأس المال 1.52% 1.11%

 

 

 



 بنك صحار الدولي ش م ع ع  
 ايضاحات حول البيانات المالية

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  97صفحة  
 

 إدارة المخاطر المالية )تابع( د 
 

 مخاطر السوق )تابع( 1د
 

 التعرض لمخاطر السوق األخرى  4-1د
مخاطر أسعار االستثمار هي مخاطر االنخفاض في القيمة السوقية لمحفظة البنك نتيجة انخفاض القيمة السوقية لالستثمارات 

الفردية. وتقع مسؤولية إدارة مخاطر أسعار االستثمارات على عاتق قسم االستثمار بالبنك تحت إشراف وتوجيهات لجنة ادارة 

ثمار واللجنة التنفيذية بالمجلس. وتحكم استثمارات البنك سياسة االستثمارات وسياسة المخاطر المعتمدة من مجلس االست

اإلدارة. تتم مراقبة تصنيف وأسعار األدوات بانتظام وتتخذ اإلجراءات الضرورية لتقليل التعرض للمخاطر. ويتم إعادة تقييم 

السوق للتأكد من أن الخسائر غير المحققة، إن وجدت، بسبب انخفاض القيمة السوقية كل المحفظة بإنتظام وفق أسعار اإلقفال ب

 لالستثمار عن تكلفتها تبقى في نطاق المقاييس المقبولة المحددة بسياسة االستثمار للبنك. 
 

 -نسبة التغير في القيمة العادلة +/ الورقة المالية حسب البلد

5% 

ديسمبر  13 

9132 

ديسمبر  11

1018 

لاير عماني  

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف
   

 56 52 دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

 191 422 سلطنة عمان

 5 5 دول مجلس التعاون الخليجي األخرى
 

 -نسبة التغير في القيمة العادلة +/ الورقة المالية حسب البلد

5% 

ديسمبر  13 

9132 

ديسمبر  11

1018 

دوالر أمريكي  

 باآلالف

دوالر أمريكي 

 باآلالف
   

 115 353 دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

 1.181 3.932 سلطنة عمان

 11 31 دول مجلس التعاون الخليجي األخرى
 

 مخاطر العملة
األجنبية. مخاطر العمالت هي المخاطر التي تنشأ من تقلب قيمة األداة المالية بسبب التغيرات في معدالت صرف العمالت 

قام مجلس اإلدارة بوضع حدود للمراكز المفتوحة الكلية وللمراكز المفتوحة لكل العملة. تتضمن حدود المراكز المفتوحة 

مراكز مفتوحة مبيتة ومراكز مفتوحة لحظية. يتم رصد المراكز المفتوحة على نحو يومي ويتم استخدام استراتيجيات تغطية 

 ي إطار الحدود الموضوعة. لدى البنك صافي التعرض التالي للمخاطر بالعمالت األجنبية:لضمان المحافظة على المراكز ف
 

1018ديسمبر  11 9132ديسمبر  13  )لاير عماني باآلالف(  

 االلتزامات األصول 

صافي 

 (/االلتزامات)

 االلتزامات األصول األصول

صافي 

/ (االلتزامات)

 األصول
       

 (151.715) 1.001.188 1.751.611 (411.525) 1.113.459 9.229.229 دوالر أمريكي

 18 117.198 117.116 4 343.994 343.992 يورو

 76.951 18.111 115.076 (2.222) 54.931 44.145 درهم إماراتي

 1.015 51.111 51.116 9.142 9.232 4.229 ين ياباني

 - - - 32 4.153 4.122 فرنك سويسري

 15 8.161 8.179 - 4.919 4.919 جنيه استرليني

 11.761 196 11.957 2.412 22 2.599 روبية هندية

 888 - - - - - عمالت أخرى

       
 

مراكز العملة األجنبية المفتوحة للبنك هي نتيجة التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية السائدة على مركزه المالي 

وتدفقاته النقدية. يقوم المجلس بوضع الحدود لمستوى التعرض للمخاطر حسب العملة وإلجمالي المراكز الليلية واليومية 

  التي يتم رصدها على نحو يومي. 
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 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  98صفحة  
 

 إدارة المخاطر المالية )تابع( د 
 

 المخاطر التشغيلية 4د
في العمليات  تعرف المخاطر التشغيلية بأنها مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناشئة عن عدم كفاية أو فشل

ومخاطر السوق من العوامل الخارجية وال تتضمن مخاطر االئتمان  وأوموظفيه وتقنياته وبنيته التحتية  الداخلية للبنك

 ومخاطر السيولة.
 

يهدف البنك إلى إدارة المخاطر التشغيلية من أجل تفادي/تقليل الخسائر المالية للبنك عن طريق وضع أنظمة الرقابة 

واألنظمة واإلجراءات الضرورية. ويدرك البنك أهمية تفادي إجراءات الرقابة المفرطة التي تؤثر على اإلبداع وأعمال 

باإلضافة إلى زيادة التكاليف.  وتبعاً لذلك، يهدف البنك إلدارة فعالة للمخاطر التشغيلية من خالل زيادة الرقابة وأرباح البنك 

 ووضع إطار النظمة وطرق الحوكمة بشكل جيد.
 

نشاط. المسؤولية األساسية عن وضع وتنفيذ الضوابط التي تعالج المخاطر التشغيلية مسندة إلى اإلدارة العليا داخل كل وحدة 

 يدعم هذه المسؤولية تطوير المعايير العامة للبنك في المجاالت التالية:
 

 .وجود تسلسل إداري واضح ومحدد 

 .وجود تفويضات وتوزيع الصالحيات بشكل جيد 

 .الفصل المناسب للمهام والتفويض بالمعامالت من خالل نظام الصانع المدقق ومصفوفة الصالحيات 

 باتتسوية الملكية وورصد الحسا. 

 توثيق الضوابط واإلجراءات. 

 االلتزام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية األخرى. 

  متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تتم مواجهتها وكفاية الضوابط واإلجراءات للتعامل مع هذه المخاطر 

 .التي تم تحديدها

 وضع خطط  الخسائر التشغيلية وإجراءات العالج المقترحة متطلبات التقارير عن الخسائر التشغيلية واطالق حوادث

 .الطوارئ

 التدريب وتنمية المهارات والتطوير المهني. 

 المعايير األخالقية والتجارية. 

 .تخفيف المخاطر متضمنة التأمين متى كان ذلك فعاال 
 

جعات دورية يتم القيام بها من جانب التدقيق االلتزام بمعايير البنك لقسمي الصيرفة التقليدية واإلسالمية يدعمها برنامج مرا

الداخلي. تتم مناقشة النتائج التي يتوصل إليها التدقيق الداخلي مع إدارة وحدة النشاط المتعلقة بها مع ملخصات يتم تقديمها 

إدارة المخاطر التشغيلية سياسة والبنك نظام شامل إلدارة المخاطر التشغيلية  لدىإلى لجنة التدقيق واإلدارة العليا بالبنك. 

وسياسات المخاطر ورقابة التقييم الذاتي وإطار المخاطر التشغيلية باإلبالغ عن حدث الخسارة وصيانة إطار المخاطر 

 ويجريالبنك داخلياً نموذج مخاطر ورقابة التقييم الذاتي  يديرمخاطر ورقابة التقييم الذاتي. تشغيلية بفقدان قاعدة البيانات وال

للمخاطر ورقابة التقييم الذاتي لكافة أنشطة العمل الرئيسية: الخدمات المصرفية للشركات الخدمات المصرفية بالتجزئة  تقييم

ات المصرفية اإللكترونية، واإلدارية وعمليات فرع موالخزينة وعمليات البطاقات والودائع والموارد البشرية والخد

وحدد البنك مؤشرات المخاطر المعلومات، وإدارة االئتمان، ووحدة الدفع الخ. واالمتثال، والشئون القانونية، وتكنولوجيا 

عتبة الحدود التي تتم مراقبتها شهرياً لقياس مستوى  ووضعالرئيسية للمخاطر التشغيلية في األنشطة الرئيسية للبنك 

 المخاطر. 
 

إطار الحوكمة لتنفيذ بيئة وثقافة إدارة مخاطر دارة مخاطر االحتيال. تحدد السياسة إل عمل فعال البنك سياسة وإطار لدى

 أقسامغطي متطلبات تحديد مخاطر االحتيال وتقييمها وقياسها ورصدها وإدارتها بشكل فعال في جميع ت. والمؤسسياالحتيال 

 لمنع عمليات االحتيال واكتشافها واإلبالغ عنها. عالالبنك مع اشتراط مستوى 
 

 تعميم البنك المركزي العماني رقم  تلف جوانب إدارة مخاطر االحتيال المنصوص عليها في تهدف السياسة إلى االمتثال لمخ

BM1151  1017ديسمبر  15بتاريخ. 
 

استمرارية األعمال. سيؤدي ذلك إلى حماية وحوكمة إدارة لسياسة  عمل قوي باإلضافة إلى ذلك ، قام البنك بتطوير إطار

مصالح عمالء البنك وموظفيه وأصحاب المصلحة في حالة وقوع كارثة أو تعطل كبير قد يؤثر على عملياته ومبانيه. تم 

استمرارية إدارة استمرارية األعمال إلى جانب خطة التعافي من الكوارث بما يتماشى مع إرشادات إدارة تطوير إطار عمل 

 .البنك المركزي العماني فرضهاعمال التي األ
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 إدارة رأس المال 5د
 

 رأس المال النظامي 3-5د

 

تقوم الجهة الرقابية األساسية للبنك وهي البنك المركزي الُعماني بوضع ورصد متطلبات رأس المال للبنك في مجمله. لتنفيذ 

الُعماني في الوقت الحالي االحتفاظ بالنسبة المقررة إلجمالي رأس المتطلبات الحالية لرأس المال يتطلب البنك المركزي 

المال بالنسبة إلجمالي األصول المرجحة بالمخاطر. يقوم البنك باحتساب متطلبات رأس المال بالنسبة لمخاطر السوق 

 ومخاطر التشغيل استناداً إلى النموذج الموضوع من جانب البنك المركزي الُعماني كما يلي:
 

  ال شئ –مطالبات مقابل جهات سيادية في العمالت الوطنية ذات الصلة 

  بموجب البنك المركزي العماني %100 المخاطر المرجحة –مطالبات مقابل جهات سيادية في العمالت األخرى 

 100في غياب نموذج تصنيف ائتمان يتم استخدام ترجيح  -قروض األفراد والشركات% 

 حسب عوامل تحويل االئتمان والمخاطر المرجحة حسب البنك المركزي الُعماني.  -مومية البنود خارج الميزانية الع 
 

 يتم تصنيف رأس المال النظامي للبنك إلى ثالث فئات:
 

  ويتضمن رأس المال األسهم العادية وعالوة اإلصدار والسندات الدائمة )التي يتم تصنيفها على أنها  1رأسمال الفئة

( واألرباح المحتجزة واحتياطي صرف العمالت األجنبية وحقوق األقلية بعد خصم 1ي الفئة أوراق مالية مبتكرة ف

الشهرة واألصول غير الملموسة والتسويات التنظيمية األخرى المتعلقة بالبنود الواردة في حقوق الملكية ولكن تتم 

 معامالتها بصورة مختلفة بالنسبة ألغراض كفاية رأس المال.
 

  ويتضمن االلتزامات الثانوية المؤهلة والمخصص التجميعي لالنخفاض في القيمة وعنصر احتياطي  1رأسمال الفئة

 القيمة العادلة المتعلق بالمكاسب غير المحققة أو بأدوات حقوق الملكية المصنفة على أنها متاحة للبيع. 
 

نسبة  1ال يتجاوز مبلغ األوراق المالية المبتكرة في الفئة يتم تطبيق مختلف الحدود على عناصر قاعدة رأس المال. يجب أن 

كما يجب أن ال تزيد  1عن الفئة  1ويجب أن ال يزيد رأس المال المؤهل في الفئة  1في المائة من إجمالي رأسمال الفئة  15

إجمالي مخصصات  . كما أن هناك قيوداً على مبلغ1في المائة من رأسمال الفئة  50القروض الثانوية ألجل المؤهلة 

. تتضمن الخصومات األخرى من رأس المال القيم الدفترية 1االنخفاض في القيمة التي يتم إدراجها كجزء من رأسمال الفئة 

 لالستثمارات في شركات تابعة ال يتم إدراجها ضمن التجميع القانوني واستثمارات في رأسمال بنوك وبنود تنظيمية أخرى.
 

تشغيلية المصرفية على إنها إما مجاالت متاجرة أو مجاالت أعمال مصرفية واألصول مرجحة يتم تصنيف العمليات ال

بالمخاطر ويتم تحديدها وفقاً للمتطلبات المحددة التي تسعى لعكس المستويات المختلفة للمخاطر المصاحبة لألصول 

رأسمال قوية للمحافظة على ثقة المستثمر والقرض للمخاطر خارج الميزانية العمومية. سياسة البنك هي االحتفاظ بقاعدة 

والدائن والسوق والتطور المستقبلي المستديم للنشاط التجاري. كما يتم أيضاً تحديد أثر مستوى رأس المال على عائدات 

المساهمين كما يقوم البنك بإدراج الحاجة إلى المحافظة على توازن بين العائدات األعلى التي قد تكون ممكنة مع نسبة 

 مديونية أكبر والمزايا واألمن الذين يمكن تحملهما من جانب مركز مالي قوي.   
 

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

 المخاطر.العمومية والغرض للمخاطر خارج الميزانية العمومية مرجحاً وفقا لنطاق واسع من 
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( د 
 

 إدارة رأس المال )تابع(  5د
 

 رأس المال النظامي )تابع(  3-5د
 

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

 ديسمبر 11

1018 

 ديسمبر 13

9132  
 ديسمبر 13

9132 

ديسمبر  11

1018   

دوالر أمريكي 

 باآلالف

دوالر أمريكي 

  باآلالف
 لاير عماني

 باآلالف

 لاير عماني

 باآلالف

   3رأس المال الفئة   

 198.165 912.121 رأس المال العادي 231.299 511.971

 18.017 32.249 عالوة إصدار األسهم 53.929 16.819

 11.175 92.532 االحتياطي القانوني 94.195 61.111

 988 222 احتياطي عام 9.522 1.566

 7.000 34.111 احتياطي قرض ثانوي 12.124 18.181

 16.987 13.499 األرباح المحتجزة * 23.232 70.096

 (1.111) (9.931) خسائر القيمة العادلة   (5.942) (5.510)
     

 171.519 192.132 3رأس المال الفئة إجمالي  254.529 710.119
     

   3الفئةرأسمال إضافي   

 100.000 911.111 1األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم  532.423 159.710
  

  
 

 171.519 592.132 3رأس المال الفئة إجمالي  3.194.191 970.179
     

   9رأس المال الفئة   

 15.061 95.129 مخصص انخفاض في القيمة على أساس المحفظة 25.122 65.096

 1 - أرباح القيمة العادلة - 10

 18.000 93.111 قرض ثانوي 54.545 71.717
     

 51.066 42.129 9رأس المال الفئة إجمالي  332.243 117.811
     

1.108.011 
 

3.421.934 
 

 595.121 مجموع رأس المال النظامي
 

116.585 
 

     

   األصول المرجحة بالمخاطر  

 1.679.106 9.291.324 مخاطر االئتمان ومخاطر السوق 9.454.293 6.959.116

 157.910 392.942 مخاطر التشغيل 422.221 110.181
     

 1.817.116 1.142.231 مجموع األصول المرجحة بالمخاطر 9.293.253 7.169.118
     

   معدل كفاية رأس المال  

15.01% 32.22% 

النظامي معبر عنه كنسبة مجموع رأس المال 

 %15.01 %32.22 مئوية من إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر

11.16% 39.15% 

معبر عنه كنسبة مئوية  1مجموع رأسمال الفئة 

 %11.16 %39.15 من إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر

9.61% 31.92% 

معبر عنه كنسبة مئوية  1مجموع رأسمال الفئة 

 %9.61 %31.92 المرجحة بالمخاطرمن إجمالي األصول 
 

: 1018لاير عماني ) 7.090.800 بمقدار النقدية توزيعات األرباح إستبعادهي بعد  1019* األرباح المحتجزة لعام 

  .أ-11ب مبين في إيضاح، كما هو  لاير عماني( 11.895.900

المطبقة بالبنك المركزي. اإلفصاحات المطلوبة بموجب  1معاهدة بازل  لمتطلباتيتم احتساب معدل كفاية رأس المال وفقاً 

الصادر عن البنك المركزي العماني متاحة في القسم المتعلق  1011نوفمبر  17المؤرخ  BM-1111والتعميم رقم  1بازل 

 باالستثمار على الموقع اإللكتروني للبنك.
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 المعلومات القطاعية 1هـ
 

قطاعات  ستةطاعية فيما يتعلق بالقطاعات التشغيلية للبنك. ألغراض إدارية، يتم تنظيم البنك في تم عرض المعلومات الق

 تشغيلية وفقاً للمنتجات والخدمات كالتالي:
 

 :لألفرادالخدمات المصرفية 

 إلى ومن الودائع من العمالء األفراد وبطاقات اإلئتمان وتسهيالت تحويل األموال. متضمنة القروض  
 

 :للشركاتالخدمات المصرفية 

  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعمالء التمويل الكبيرة والمتوسطة والشركات متضمنة القروض والودائع من

 التجاري.

  وتمويل المشاريع  ةالحكومة والمؤسسات المالي من ودائعوالحكومة والتمويل المشترك للمشاريع يشمل القروض إلى

 والقروض المشتركة.

  الخدمات المصرفية االستثمارية.و اإلستثمارات استثمارات العقاراتتشمل 

 أدوات أموال السوق والمشتقات ومنتجات صرف العمالت األجنبية. الخزانة تشمل 
 

 :المركز الرئيسي

  بالقطاعات التشغيلية للبنكمتضمنة بنود الميزانية العمومية واإليرادات والمصاريف التي ال تتعلق مباشرة.  
 

 :الصيرفة اإلسالمية

  متضمنة أنشطة التمويل اإلسالمي والحسابات الجارية وحسابات االستثمار غير المقيدة ومنتجات وخدمات أخرى

 للشركات واألفراد وفقاً لمبادئ الشريعة.
 

يراقب الرئيس التنفيذي نتائج التشغيل من وحدات أعمالها بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد 

 وتقييم األداء. 
 

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

٪ أو أكثر من اجمالي ايرادات البنك في 10مقابل بلغت طرف  عميل خارجي واحد أوال توجد ايرادات من المعامالت مع 

 . 1018أو  1019عام 
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 الخدمات

 لألفراد المصرفية

 الخدمات 

 المركز الرئيسي المصرفية للشركات

الصيرفة 

 المجموع اإلسالمية

 

 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني 

 باآلالف

 لاير عماني

 باآلالف 

      بيان الدخل

 342.229 - - 315.299 41.221 إيرادات الفوائد

 (92.422) - - (55.922) (93.999) مصروفات الفوائد
      

 91.323 - - 51.552 32.211 صافي إيرادات الفوائد 

 5.254 5.254 - - - وأنشطة اإلستثمار  اإلسالمي التمويلصافي اإليرادات من 

 92.234 3.312 9 93.251 5.253 إيرادات تشغيل أخرى
      

 314.252 2.229 9 99.433 95.924 تشغيلالإجمالي إيرادات 

 (45.922) (4.921) - (39.511) (99.222) إجمالي مصروفات التشغيل
      

 52.191 9.399 9 54.223 9.132 صافي إيرادات التشغيل

 (519) 2 - (512) - بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىإنخفاض قيمة استثمارات 

 (32.141) (414) - (39.129) (249) رسوم إنخفاض قيمة قرض ومخصصات مخاطر اإلئتمان األخرى ، بالصافي
      

 41.592 3.994 9 19.923 3.493 ربح/ )خسارة( القطاع  

 (2.399) (922) - (5.292) (992) مصروف ضريبة الدخل

 14.412 3.512 9 13.251 3.941 السنةربح/)خسارة( 
      

       الميزانية العمومية

      أصول 

 22.599 33.221 - 99.529 - نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

 322.919 5.924 - 329.251 - مستحق من بنوك وايداعات أخرى بسوق النقد

 9.454.351 931.122 - 3.424.122 992.222 صافي قروض وسلف وتمويل 

 219.495 91.491 - 234.159 - أوراق مالية إستثمارات

 12.122 3.122 19.921 - - ممتلكات ومعدات وتركيبات

 9.211 - 9.211 - - العقارات االستثمارية

 24.192 9.192 39.319 91.322 - أصول أخرى

 1.515.315 959.925 59.111 9.432.243 992.222 صولاألإجمالي 
      

      التزامات 

 915.923 35.522 - 932.291 - مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

 9.129.131 915.531 - 3.429.115 414.925 ودائع العمالء

 311.594 9.399 11.522 24.923 - التزامات أخرى

 15.129 - 15.129 - - قروض ثانوية

 512 - - 512 - شهادات إيداع

 9.222.222 991.995 22.252 9.993.222 414.925 اإللتزاماتإجمالي 

 512.312 11.211 519.332 - - حقوق المساهمينإجمالي 

 
414.925 9.993.222 593.199 959.925 1.515.315 



 بنك صحار الدولي ش م ع ع  
 ايضاحات حول البيانات المالية

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  101صفحة  
 

 

 المعلومات القطاعية )تابع( 3هـ

 

 

 

 

 1018ديسمبر  11
 الخدمات

 لألفراد المصرفية

 الخدمات 

 المصرفية للشركات

 المركز 

 الرئيسي

 الصيرفة 

 المجموع اإلسالمية

 
 لاير عماني 

 باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف
 لاير عماني 

 باآلالف
 لاير عماني
 باآلالف

 لاير عماني
 باآلالف 

      بيان الدخل

 110.111 - - 91.011 17.180 إيرادات الفوائد

 (71.671) - - (56.119) (17.511) الفوائدمصروفات 
      

 56.651 - - 16.911 19.717 صافي إيرادات الفوائد 

 1.771 1.771 - - - وأنشطة اإلستثمار  اإلسالمي صافي اإليرادات من التمويل

 91.118 5.181 - 61.511 11.616 إيرادات تشغيل أخرى
      

 91.118 5.181 - 61.511 11.616 إجمالي إيرادات تشغيل

 (19.885) (1.616) (1.100) (11.187) (10.671) إجمالي مصروفات التشغيل

 51.551 1.655 (1.100) 50.011 1.971 صافي إيرادات التشغيل

 (681) (11) - (650) - بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىإنخفاض قيمة استثمارات 

 (19.111) (991) - (15.601) (1.816) محددمخصص انخفاض قيمة 
      

 11.110 611 (1.100) 11.770 1.118 ربح/ )خسارة( القطاع  

 (5.061) (95) 165 (1.965) (169) مصروف ضريبة الدخل

 19.166 517 (915) 18.805 959 ربح/)خسارة( للسنة
      

       الميزانية العمومية

      أصول 
 71.156 8.717 - 61.719 - لدى البنك المركزي نقدية وأرصدة

 111.101 9.810 - 111.571 - مستحق من بنوك وايداعات أخرى بسوق النقد

 1.151.910 180.166 - 1.196.589 671.975 صافي قروض وسلف وتمويل 
 511.769 10.911 - 511.815 - إستثمارات 

 19.676 1.116 18.550 - - ممتلكات ومعدات وتركيبات
 1.900 - 1.900 - - العقارات االستثمارية

 15.169 1.198 11.107 11.761 - أصول أخرى

 1.016.101 111.101 11.757 1.115.170 675.975 صولاألإجمالي 
      

      التزامات 

 711.061 11.701 - 709.158    - مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

 1.818.151 180.815 - 1.161.919 171.609 ودائع العمالء
 81.661 1.191 19.561 11.911 - التزامات أخرى

 15.191 - 15.191 - - قروض ثانوية

 509 - - 509 - شهادات إيداع

 1.660.979 191.719 81.951 1.006.698 171.609 إجمالي اإللتزامات

 185.111 7.181 157.911 - - حقوق المساهمينإجمالي 

 
171.609 1.006.698 111.895 111.101 1.016.101 



 بنك صحار الدولي ش م ع ع  
 ايضاحات حول البيانات المالية

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  101صفحة  
 

 

 

 

 المعلومات القطاعية )تابع( 3هـ

 

 

 9132ديسمبر  13

 الخدمات

 لألفراد المصرفية

 الخدمات 

 المركز الرئيسي المصرفية للشركات

الصيرفة 

 المجموع اإلسالمية

 
  دوالر أمريكي

 باآلالف

  دوالر أمريكي

 باآلالف

  دوالر أمريكي

 باآلالف

  دوالر أمريكي

 باآلالف

  دوالر أمريكي

 باآلالف

      بيان الدخل

 123.115 - - 994.295 312.311 إيرادات الفوائد

 (322.223) - - (341.552) (55.315) مصروفات الفوائد
      

 329.134 - - 313.132 51.225 صافي إيرادات الفوائد 

 35.915 35.915 - - - وأنشطة اإلستثمار  اإلسالمي صافي اإليرادات من التمويل

 94.199 9.292 5 52.923 34.292 إيرادات تشغيل أخرى
      

 993.243 32.121 5 322.121 25.291 تشغيلالإجمالي إيرادات 

 (339.295) (39.443) - (45.519) (52.259) إجمالي مصروفات التشغيل
      

 354.932 5.249 5 349.542 2.193 صافي إيرادات التشغيل

 (3.114) 32 - (3.191) - إنخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع

 (49.245) (3.151) - (44.125) (9.911) رسوم إنخفاض قيمة قرض ومخصصات مخاطر اإلئتمان األخرى ، بالصافي
      

 315.929 4.212 5 22.211 1.293 ربح/ )خسارة( القطاع  

 (35.213) (223) - (34.232) (529) مصروف ضريبة الدخل

 22.122 1.239 5 29.935 1.992 السنةربح/)خسارة( 
      

       الميزانية العمومية

      أصول 

 919.255 13.341 - 913.539 - نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

 534.213 31.995 - 513.399 - مستحق من بنوك وايداعات أخرى بسوق النقد

 2.194.491 554.995 - 1.219.292 9.139.199 صافي قروض وسلف وتمويل 

 3.255.992 21.212 - 3.524.241 - إستثمارات 

 22.939 9.249 22.225 - - ممتلكات ومعدات وتركيبات

 9.519 - 9.519 - - العقارات االستثمارية

 932.322 5.129 13.595 329.942 - أصول أخرى

 2.314.322 222.993 315.299 2.929.914 9.139.199 صولاألإجمالي 
      

      التزامات 

 3.212.922 41.422 - 3.222.923 - مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

 5.449.552 511.929 - 1.229.151 3.153.432 ودائع العمالء

 923.313 5.255 29.324 322.929 - التزامات أخرى

 23.299 - 23.299 - - قروض ثانوية

 3.199 - - 3.199 - شهادات إيداع

 9.933.299 592.215 392.333 5.213.935 3.153.432 اإللتزاماتإجمالي 

 3.129.423 22.922 3.114.915 - - حقوق المساهمينإجمالي 

 
3.153.432 5.213.935 3.421.132 222.993 2.314.322 



 بنك صحار الدولي ش م ع ع  
 ايضاحات حول البيانات المالية

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  101صفحة  
 

 

 

 

 المعلومات القطاعية )تابع( 3هـ

 

 
 

 الخدمات

 لألفراد المصرفية

 الخدمات 

 المصرفية للشركات

 المركز 

 الرئيسي

 الصيرفة 

 المجموع اإلسالمية

 

 دوالر أمريكي

 باآلالف

 دوالر أمريكي

 باآلالف

 دوالر أمريكي

 باآلالف

 دوالر أمريكي

 باآلالف

 دوالر أمريكي

 باآلالف

      بيان الدخل

 118.501 - - 111.670 96.811 إيرادات الفوائد

 (191.156) - - (115.790) (15.566) مصروفات الفوائد
      

 117.115 - - 95.880 51.165 صافي إيرادات الفوائد 

 11.099 11.099 - - - وأنشطة اإلستثمار  اإلسالمي صافي اإليرادات من التمويل

 86.019 1.618 - 71.680 11.751 إيرادات تشغيل أخرى
      

 115.191 11.717 - 167.560 61.016 إيرادات تشغيلإجمالي 

 (101.597) (9.118) (1.857) (17.618) (51.691) إجمالي مصروفات التشغيل

 111.696 1.199 (1.857) 119.911 110.111 صافي إيرادات التشغيل

 (1.769) (81) - (1.688) - إنخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع

 (50.199) (1.577) - (10.510) (7.191) مخصص انخفاض قيمة محدد
      

 89.118 1.611 (1.857) 87.711 1.910 ربح/ )خسارة( القطاع  

 (11.151) (117) 119 (11.896) (119) مصروف ضريبة الدخل

 76.175 1.191 (1.118) 71.818 1.191 ربح/)خسارة( للسنة
      

       الميزانية العمومية

      أصول 
 188.197 11.691 - 165.501 - نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

 115.111 15.511 - 189.800 - مستحق من بنوك وايداعات أخرى بسوق النقد

 5.819.169 168.181 - 1.617.501 1.751.181 صافي قروض وسلف وتمويل 
 1.181.816 51.100 - 1.119.116 - إستثمارات 

 51.107 1.915 18.181 - - ممتلكات ومعدات وتركيبات

 7.511 - 7.511 - - العقارات االستثمارية

 117.581 1.111 11.966 81.501 - أصول أخرى

 7.911.715 577.116 87.680 5.191.718 1.751.181 صولاألإجمالي 
      

      التزامات 

 1.875.181 11.995 - 1.811.188    - مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

 1.711.995 169.675 - 1.180.110 971.010 ودائع العمالء
 119.907 1.091 118.710 88.081 - التزامات أخرى

 91.917 - 91.917 - - قروض ثانوية

 1.111 - - 1.111 - شهادات إيداع

 159.710 - 159.710 - - 1األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم 

 6.911.611 505.761 110.657 5.111.101 971.010 اإللتزاماتإجمالي 

 1.001.101 71.181 919.719 - - حقوق المساهمينإجمالي 

 
971.010 5.111.101 1.150.176 577.116 7.911.715 



 بنك صحار الدولي ش م ع ع  
 ايضاحات حول البيانات المالية

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  106صفحة  
 

  



 بنك صحار الدولي ش م ع ع  
 ايضاحات حول البيانات المالية

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 106من  107صفحة  
 

 

 أرقام المقارنة 9هـ

لتتوافق مع العرض الخاص بالفترة الحالية. ال تؤثر عمليات إعادة  1018تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لعام 

 .التي تم بيانها سابقاً التصنيف هذه على صافي الربح أو حقوق المساهمين 

 






































































































































