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 البيانات المالية                      

 0202 مارس 31في أشهر المنتهية  لثالثة        
 



 

 0202مارس  13قرير رئيس مجلس اإلدارة عن الثالثة أشهر املنتهية في ت

 

الكثير من التطورات في خضم ، ال سيما 0202مارس  13صحار الدولي "البنك" لألشهر الثالثة املنتهية في  نتائجيسرني أن أضع بين أيديكم 

 .العالمالتي يشهدها 

 

ب هللا طي  قابوس بن سعيد، السلطان جاللة ى الشعب العماني في مطلع هذا العام خبر وفاة املغفور له بإذن هللا ببالغ الحزن واألس ى تلق  و 

ا على صعيد كافة القطاعات قت على مدى خمسين عام  التي تحق   نجازاتالحافلة بال  مان الحديثة وباني نهضتها املجيدةمؤسس ع  ثراه، 

 .في البالدواملجاالت 

 

حفظه هللا ورعاه، يفخر  -جاللة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور صاحب الحضرة وحيث تقف عمان اليوم على مشارف فجر جديد بقيادة 

 كافة الجهود املبذولة  فيبالسهام صحار الدولي 
 
ماننا، مستمرين بذلك في تقديم الا بكل ثقة في مسيرة التطور واالزدهار دم  للمض ي ق دعم لع 

ا تحت قيادته نحو مجد مشرق مقبل حفظه هللا ورعاه -لجاللته ا وعرفان   الء  للمجتمع و   .الذي نمض ي جميع 
 

 األداء املالي
 

 في 
 
مليار  1. 200مقارنة بـ  م،0202 مارس 13 فيمليار ريال عماني  1. 636 ى% ليرتفع ال32.6إجمالي األصول بنسبة شهد صحار الدولي نموا

، من م0231 مارس 13ريال عماني في  مليون  0.663% إلى 5.1ارتفع صافي القروض والسلفيات بنسبة و   .م0231 مارس 13ريال عماني في 

ا بنسبة م0231 عام من الفترة نفس خاللريال عماني  مليون  0.113 ريال عماني في  مليون  0.313% إلى  33.0. سجلت ودائع الزبائن ارتفاع 

ارتفعت حصة البنك في السوق من ائتمان القطاع م، 0231 عام من الفترة نفس خاللني ريال عما مليون  3.030من  م،0202 مارس 13

وارتفعت حصة البنك في ودائع القطاع كما م ، 0231 مارس٪ في 32.00٪ من 33.11إلى  ،م0202من عام  فبراير الخاص في نهاية شهر 

 ٪ خالل نفس الفترة.0.60إلى ٪ 0.03الخاص من 

 مليون  32. 35 بـ مقارنة عماني ريال مليون  6. 33 إلى٪ 11.0 بنسبة م،0202 مارس 13 في املنتهية األولى الثالثة لألشهر الربح صافي انخفض

 .م0231 عام من الفترة نفس خالل عماني ريال

 لنفس عماني ريال مليون  31. 31 بـ مقارنة م،0202 مارس 13 عماني في ريال مليون  30. 01 إلى٪ 32.1 بنسبة التشغيلية األرباح انخفضت

مليون ريال عماني مقارنة  33. 61لى إ% لتصل 30.2بنسبة  م،0202 مارس 13 في الفوائد ايرادات صافي كما ارتفعتاملاض ي.  العام من الفترة

 05. 65ب  مقارنةعماني  ريال مليون  01. 23 إلى٪ 1.6 بنسبة ةالتشغيلي االيرادات ت. و انخفضم0231مليون ريال عماني في  35. 63بـ  

املاض ي. العام من الفترة لنفس عماني  ريال مليون   

 ريال مليون 33. 651 بـ مقارنة م،0202 مارس 13عماني  عماني ريال مليون  32. 300 إلى٪ 3.5انخفضت املصروفات التشغيلية بنسبة كما 

نسبة  على الحفاظ إلى بالضافة الستراتيجية أهدافه لدعم املصروفات إدارة املاض ي. كما يواصل البنك على العام من الفترة لنفس عماني

  ،قوية  الدخل(/  )التكلفة
 
  .املاض ي العام من الفترة لنفس٪ 66 بـ مقارنة للفترة٪ 63 مسجال

 ريال مليون  0. 56 بـ مقارنة عماني ريال مليون  5. 21 للفترة األخرى  االئتمان مخاطر ومخصصات القيمة انخفاض مخصصات صافي بلغ

القيمة توقعات االدارة في تدهور محتمل في القطاع  انخفاض تعكس هذي الزيادة في مخصصات. املاض ي العام من الفترة لنفس عماني

 ( وهبوط حاد في أسعار النفط.    31االئتماني نتيجة تفش ي جائحة  فيروس كورونا املستجد )كوفيد 



 

 (31-كوفيدانتشار فيروس كورونا )إجراءات ملواجهة     
 

جراءات السلطنة العديد من ال اتخذت حكومة (، وعليه فقد 31-)كوفيدفيروس كورونا تطورات استثنائية في ظل انتشار العالم يشهد 

ا من  انتشار الفيروس، و ملكافحة االحترازية  مليون ريال عماني للتعامل مع صحار الدولي أكثر من ص خص  دعم هذه الجهود الوطنية فقد ب االتزام 

زبائن املؤسسات الصغيرة لالفوائد والرسوم ليتضمن ذلك العالن مبادرته للغاء ، (31-كوفيدنتشار فيروس كورونا )االناتجة عن اآلثار 

 واملواد املعدات شراء في السلطاني للمستشفى الدعم الدولي م صحارقد   كما هم.أشهر وتأجيل سداد أقساط قروض 6واملتوسطة ملدة 

كما يعتزم  .األرواح من املزيد إنقاذ وبالتالي املصابين بفيروس كورونا من املزيد احتياجات تلبية في املستشفى قدرات وتعزيز لتسهيل األساسية

ا مستوى للمساهمة في تقليص بادرات البنك العالن عن مزيد من امل  مسؤوليتنا من نه جزءأبمنه اآلثار الناتجة عن فيروس كورونا إيمان 

 . الوطنية

 

ا بذلك موظفيه وزبائنهكافة للحفاظ على صحة وسالمة قصوى يولي صحار الدولي أهمية بدوره،  حيث تجربة مصرفية آمنة للجميع، ، مقدم 

 
 
على صفحاته الرسمية على منصات التي أطلقها العالمية للبنك في عدد من الحمالت بديلة اللكترونية القنوات الالضوء على ط البنك سل

 اللكترونية القنوات الستخدام اوذلك بهدف تشجيع الزبائن على التواصل االجتماعي، 
 
 من زيارة بديلة لتلبية متطل

 
باتهم املصرفية بدال

رفية آمنة تضمن سالمة تذليل كافة الصعاب لضمان توفير خدمات مصأعلى املعايير الصحية في بيئة العمل، تم تطبيق ا بلتزام  االفروع. و 

 املوظفين والزبائن في الفروع.

 

التي  التجارب تأثبتوقد  ،دارة استمرارية األعمالل صحار الدولي لبرنامج ا ميز  تم أداء   0202العامشهد الربع األول من قد وفي سياق متصل، ف

بنجاح ضمن النطاق املحدود تفعيل البرنامج تم حيث ، الحاليةالتطورات خالل فاعليته السيما بشكل منتظم برنامج هذا اليشهدها 

بما يتناسب مع برنامج إدارة استمرارية األعمال يواصل صحار الدولي العمل على تطوير ، األنشطةكافة واملخطط له للعام الحالي. وعلى غرار 

 على األقلبمعدل ث أفضل املمارسات الدولية التي تتضمن مراجعة خطط استمرارية األعمال وخطط التعافي من الكوار 
 
، مرة واحدة سنويا

 حيث 
 
 تحسين الخطط وتحديث البنية التحتية الالزمة من نت هذه املراجعات املنتظمة مك

 
 بات املواردمع مراعاة متطل

 
ملستوى . وترجمة

جراءات البنك باتخاذ سلسلة من ال ، قام األعمالستمرارية ا برنامج إدارةستجابة للحاالت الطارئة بما يتماش ى مع لال  ينالتأهب والوعي العالي

 .(31-كوفيدنتشار فيروس كورونا )المساهمة في مكافحة بادرات لاملحترازية و والتدابير اال 

 

ل البنك  البنك ، حيث أبدى (31-كوفيدفيروس كورونا ) على نطاق واسع لإلسهام في مكافحة انتشار خطة االستجابة للحاالت الطارئة فقد فع 

من أجل توفير خدمات مصرفية سلسة لقنوات اللكترونية لاألداء  رفع مستوى إلى جانب لعمل عن بعد لتمكين موظفيه من اتام ال هاستعداد

 لتلك املهام الوظيفية للزبائن. أما بالنسبة 
 
دوائره كافة البنك على تقليص عدد املوظفين في حرص فقد مقر العمل، في التواجد ب التي تتطل

 الفروع.عدا  ماجميع املكاتب إلى جراءات حازمة في عملية دخول الزوار أو الزبائن إباع وأقسامه، إضافة إلى ات
 

 للزبائنير قيمة مضافة توف
  

ا منه لدعم   المصادر الدخل لنحو تنويع الحكومي التوجه سعي 
 
ع صحار الدولي مذكرة تفاهم مع ميناء صحار واملنطقة قتصاد الوطني، وق

 ستكشاف فرص أكثر لتمويل األعمال واملشاريعلبنك ال لتفاقية سيتم تمهيد الطريق الحرة، وبموجب هذه اال
 
تفاقية منصة ر هذه اال، حيث توف

والتقنيات الجديدة، وبالتالي تسهيل رحلة الفوز للمستثمرين لضفاء قيمة مضافة عبر توفير املزيد من الخدمات واملنتجات مثالية للبنك 

 ء صحار واملنطقة الحرة.الحاليين واملحتملين في مينا

 



 
لبي احتياجات الزبائن األساسيةتوفير كل ما في للبنك  االستراتيجية ةرؤيوالالتجارية ته هويوضمن إطار   صحار أطلق صحار الدولي حساب ، ي 

 م حلول صيرفة لشريحة أوسع من الزبائن.وذلك بهدف توفير خدمات مصرفية شاملة ومتكاملة تقد  األول 

 

، حيث ليشمل املزيد من السحوبات واملزيد من الفائزين 0202حساب الجوائز  دخار، أطلق البنك برنامج صحاراهتمامه بثقافة اال وفي إطار 

 عن تعزيز هذه الثقافة تشجيع ومكافأة الزبائن في الهدف األساس ي من إطالق هذا البرنامج يكمن 
 
ة يجابيال الذين يحرصون على االدخار فضال

 زيادة املساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية االجتماعية واالقتصادية في السلطنة.وبالتالي لدى املجتمع، 

 

 املساهمة في مسيرة تطور البالد
 

اليجابي على الصعيد االجتماعي واالقتصادي في السلطنة، استضاف البنك النسخة الخامسة من منتدى رئيس التطور بهدف دفع عجلة 

، الدكتور سانتياغو كاالترافا راء" الذي"آمجلس الدارة 
 
  شهد مشاركة املهندس املعماري والنحات السباني املشهور عامليا

 
ا الذي ك لف أيض 

والصناعة الذين التجارية األعمال اد القرار ورو  بتصميم املقر الرئيس ي الجديد للبنك. ومن خالل الجمع بين الشخصيات البارزة وصانعي 

 يساهمون في تطوير السلطنة، 
 
األفكار مكانية استقطاب إعنى بتسليط الضوء على اتجاهات السوق العاملية و يعد منتدى "آراء" منصة مثالية ت

 يالعاملية وتنفيذها بما يؤثر إيجاب
 
. ومن خالل االستفادة من املنتدى، يفي البنك بوعده بتوفير استراتيجيات "الفوز" املحليعلى أداء السوق  ا

عد عالمي أوسع.إلى املحلية أفضل التجارب األخذ بإلى السلطنة و الناجحة أفضل التجارب واملمارسات العاملية  استقطابللزبائن من خالل   ب 

 

دعم بطولة عمان املفتوحة بالبنك قام فقد ، املختلفة دوليةالات ياضعاملية حاضنة للر ولتعزيز روح "الفوز" والترويج للسلطنة كوجهة 

يؤكد االجتماعية واالقتصادية، األهداف االستراتيجية في املجاالت مثالية لتحقيق املزيد من ا منصة وباعتباره، كراع رئيس ي 0202للجولف 

 دولية.الرياضية مستضيفة لألنشطة الالتزام البنك بتعزيز مكانة السلطنة كوجهة  العالمي الرياض يا الحدث هذ

 

 الوطنية، استقبل البنك الدفعة الثانيةالكوادر لتنمية  0262استراتيجية رؤية عمان بما ينسجم مع وفي إطار التزامه بتمكين الشباب العماني 

ريادة البنك في برامج ، األمر الذي يترجم برنامج تدريبي يستمر ملدة عاموهو من املنتسبين إلى برنامج "طموحي"،  اعشرين متدرب  واملكونة من 

ل النوعي في مهارات القوى العاملة الوطنية من خالل توفير برامج التزام البنك بتعزيز التحو  برنامج هذا الكما يعكس ، الوطنيالكادر تنمية 

 .للسوق املحليمباشرة تدريب وورش عمل متنوعة ذات صلة 

 

نتدى التواصل بالتعاون مع الكلية التقنية العليا م ، رعى صحار الدوليالبعيدوبهدف تحقيق قيمة مستدامة وإثراء املجتمع والبالد على املدى 

، إلى جانب تكريم عدد من نظير خدمتهم الطويلة في الكلية الذي تضمن تكريم عدد من املوظفين املتقاعدين من الكلية التقنية العليا التقني

تعزيز فرص توظيف التزامه باملساهمة الفاعلة ودعم املساعي الوطنية ل . وفي إطار3100الدفعة الثانية من خريجي الكلية التقنية العليا للعام 

رعى كما . 0202الشباب العماني، شارك صحار الدولي في النسخة الحادية والعشرين ملعرض جامعة السلطان قابوس للوظائف والتدريب 

ا بدوره الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية اصحار الدولي ملتقى التأمينات االجتماعية الذي نظمته م خدمات قتصر على تقدييال الذي  اإيمان 

ا خدمة املجتمع من خالل دعم العديد من املبادرات االجتماعية الهادفة للمساهمة في مسيرة التنمية يمصرفية فحسب، بل  شمل أيض 

 .االقتصادية واالجتماعية

 

بتوزيع المدادات الغذائية من صحار الدولي ن و موظفنحاء السلطنة، قام أبالتعاون مع مكاتب املواالة وجمعيات املرأة العمانية في مختلف 

 األساسية على املحتاجين في مختلف واليات السلطنة.
 



 

 كلمة شكر
 

 الدى صحار الدولي، وذلك على ثقتهم ودعمهم املستمر، واملوظفين الذين أبدو األطراف ذات الصلة ه بالشكر إلى جميع ني بداية أن أتوج  يسر  

 .االستثنائيةخالل هذه املرحلة لتزامهم للقيام بدور فاعل ا

 

سوق املال ودورهما في إيجاد منصة للقطاع العامة ل هيئةالكما أود أن أشيد وأثمن الدعم والتوجيه والرؤية املتميزة للبنك املركزي العماني و 

  ة القوية.والقياداملالي واملصرفي تحت مظلة الحوكمة والشفافية 

 

، أتقد  
 
السلطان هيثم بن طارق بن جاللة صاحب الحضرة لم نيابة عن مجلس الدارة وجميع موظفينا املخلصين بالشكر الجزيل وأخيرا

لها الحكومة الجهود الدؤوبة التي تبذر كافة نقد  كما ، مانع  سلطنة ، العريقعلى رؤيته وقيادته الحكيمة لبلدنا  -حفظه هللا ورعاه-تيمور 

 في سبيل تعزيز القطاع املصرفي في السلطنة. الحكيمةته الرشيدة تحت ظل قياد

 

 

 

 

 محمد بن محفوظ العارض ي

 رئيس مجلس اإلدارة

 

  
 





 

 11من 1المالية                                          صفحة  البياناتتكّون جزءاً ال يتجزأ من هذه  2إلى هـ 1اإليضاحات المرفقة من أ

 

 

 

 ي ش م ع ع بنك صحار الدول
 

 بيان الدخل الشامل

 )غير مدققة( 0202 مارس 13المنتهية في  أشهر لثالثة

 )لاير عماني باآلالف( 

                                          
 مارس 11 مارس 13  
  0202 9112 
   إيضاح 

    

 13.583 18.118 1ج  فوائدالإيرادات 

 (11.171) (36.682) 9ج  مصروفات الفوائد 

   ———— ———— 

 13.212 37.168  صافي ايرادات الفوائد

    

 1.281 3.163 ب-1ج  صافي ايرادات من التمويل اإلسالمي وأنشطة االستثمار

 8.318 1.321 4ج  إيرادات تشغيل أخرى

   ———— ———— 

 23.111 01.272  إيرادات التشغيل إجمالي 

   ———— ———— 

 (7.132) (8.131)  تكاليف الموظفين

 (1.212) (1.761) 2ج  األخرى  التشغيلية المصروفات

 (311) (736)  االستهالك

   ———— ———— 

 (11.231) (32.760)  مصروفات التشغيل إجمالي 

  ————— ————— 

 11.715 30.066  مخصصات انخفاض القيمةصافي إيرادات التشغيل قبل 

  ———— ———— 

 (2.317) (6.201) 6ج مصروفات إنخفاض قيمة القروض ومخصصات مخاطر  

 ————— —————  إئتمان أخرى )بالصافي(

    

 11.231 7.081  الربح قبل الضريبة 

 (1.151) (3.263)  مصروف ضريبة الدخل

  ————— ———— 

 15.132 8.376  للفترةالربح 

  ═══════ ═══════ 

    للفترةالربح 

 1.277 8.273  أعمال مصرفية تقليدية

 173 38  أعمال الصيرفة اإلسالمية

   ———— ———— 

  8.376 15.132 

  ═══════ ═══════ 

    

    

 بيسة بيسة  

 2.185 (2.667) 7ج  ةبالبيس –العائد األساسي للسهم الواحد للفترة 



 

 11من  1صفحة                المالية                            البياناتتكّون جزءاً ال يتجزأ من هذه  2إلى هـ 1اإليضاحات المرفقة من أ

 

 

 

 ي ش م ع ع بنك صحار الدول
 

 )تابع( بيان الدخل الشامل

 )غير مدققة( 0202 مارس 13المنتهية في  أشهر لثالثة

 )لاير عماني باآلالف(

 

                       
 مارس 11 مارس 13  
  0202 9112 
    

    
 15.132 8.376  لفترةلالربح 

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

 (311) (13)  بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر
    
  ———— ———— 

 (311) (13)  إجمالي خسائر/ الدخل الشامل اآلخر الذي سوف لن يعاد 
    تصنيفه إلى بيان الدخل

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

    
    أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر:

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

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

  ———— ———— 
    مل اخر للفترة بعد خصم ضريبة إجمالي خسائر/ الدخل الشا

 (311) (13)  الدخل
  ———— ———— 

 1.212 8.308  بعد خصم ضريبة الدخل للفترةإجمالي الدخل الشامل 
  ═══════ ═══════ 

 

 

 

 

 



 

 11من  3المالية                                          صفحة  البياناتتكّون جزءاً ال يتجزأ من هذه  2إلى هـ 1اإليضاحات المرفقة من أ

 

  

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
  

 

 بيان التغيرات في حقوق المساهمين

 )غير مدققة(  0202 مارس 13المنتهية في  أشهر لثالثة      

  ني باآلالف()لاير عما      
 
 

 

 

 
  

 رأس المال 

 

 

 

 عالوة إصدار

احتياطي 

 قانوني

احتياطي 

 عام

احتياطي 

انخفاض 

 القيمة

احتياطي 

القيمة 

 العادلة

 

 

احتياطي قروض 

 ثانوية

 األرباح

 المحتجزة

 

إجمالي حقوق 

 المساهمين

األوراق 

الرأسمالية 

المستديمة 

الشريحة رقم 

1 

إجمالي 

حقوق 

 المساهمين

            
 618.323 022.222 118.323 16.631 31.222 (0.031) - 366 06.633 33.310 018.182 0202يناير  1لرصيد كما في ا

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

            

 8.376 - 8.376 8.376 - - - - - - - للفترةربح 

 (13) - (13) - - (13) - - - - -  للفترةدخل شامل آخر 

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

 8.308 - 8.308 - - (13) - - - - - للفترةإجمالي الدخل الشامل 

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

 - - - - - - - - - (3.321) 3.321  صدار الئ راس المال تحويل عالوة اال

 (7.233) - (7.233) (7.233) - - - - - - - 9112توزيعات أرباح مدفوعة لسنة 

 - - - (7.233) - - - - - - 7.233 9112إصدار أسهم مجانية لسنة 

 (7.821) - (7.821) (7.821) - - - - - - - اإلضافية المدفوعة خالل السنة 1الشريحة رقم  قسيمة

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 
 607.613 022.222 107.613 00.321 31.222 (0.080) - 366 06.633 36.216 016.166 0202 مارس 31الرصيد كما في 

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



 

 11من  3المالية                                          صفحة  البياناتتكّون جزءاً ال يتجزأ من هذه  2إلى هـ 1اإليضاحات المرفقة من أ

 

  

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 بيان التغيرات في حقوق المساهمين

 )غير مدققة( 0212 مارس 31المنتهية في  أشهر لثالثة      

 (باآلالف عماني لاير)      
 

 رأس المال 

 
 
 
 

عالوة 
 إصدار

احتياطي 
 قانوني

احتياط
 ي عام

احتياطي 
انخفاض 

 القيمة

احتياطي 
القيمة 
 العادلة

 
 
 
 

احتياطي 
 قروض ثانوية

 األرباح
 حتجزةالم

 
 
 

إجمالي 
حقوق 

 المساهمين

 
األوراق 

الرأسمالية 
المستديمة 

الشريحة رقم 
1 

إجمالي حقوق 
 المساهمين

            

 183.121 155.555 283.121 18.881 7.555 (2.121)  - 188 21.173 18.517 118.223 9112يناير  1لرصيد كما في ا

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

 15.132 - 15.132 15.132 - - - - - - - للفترةربح 

 (315) - (315) - - (315)   - - - - -  للفترةدخل شامل آخر 

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

(315) - - - - - للفترةإجمالي الدخل الشامل   - 11.129 1.212 - 1.212 
 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 

(11.812) - - - - - - - 9119توزيعات أرباح مدفوعة لسنة   (11.812)  - (11.812)  

 155.555 155.555 - - - - - - - - - 1إصدار الشريحة رقم 
ل اإلضافية المدفوعة خال 1الشريحة رقم  قسيمة
 - الفترة 

- 
- - - - - (1.811)  

(1.811)  - 
(1.811)  

 1مصروفات إصدار أوراق رأسمالية الشريحة رقم 
 - إضافية

- 
- - - - - (111)  

(111)  - 
(111)  

(717) - - -  717 - - - - (11إيضاح بتحويالت )  - - 
 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 

(2.211) 717 299 21.173 18.517 118.223 9112 مارس 11 الرصيد كما في  7.555 12.128 271.112 255.555 472.116 

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



 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 
 التدفقات النقدية بيان

 )غير مدققة(  0202 مارس 13في لستة أشهر المنتهية
 

 11من  7صفحة  المالية البياناتإلى هـ تكّون جزءاً ال يتجزأ من هذه  1اإليضاحات المرفقة من أ

 

 
 

 مارس 31 

0202 

 مارس 11

9112 

   

   أنشطة التشغيل
 11.921 7.081 بةربح قبل الضريالصافي 

   تسويات لـ:
 221 736 االستهالك 

 9.217 6.201 صافي مصروفات انخفاض قيمة القروض ومخصصات خسائر االئتمان األخرى 
 177 78 ارباح من االستثمارات متاحة للبيع

 (9) - خسائر من بيع أصول ثابتة

 (116) (111) إيرادات من أنشطة اإلستثمارات اإلسالمية

 (4.114) (1.831) من استثمارات  فوائد
 614 833 الفائدة المستحقة على سندات قابلة للتحويل إلزامياً وقروض ثانوية

 ———— ———— 
 11.921 6.861 من أنشطة التشغيل قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل النقد

 1.419 (1.160) مستحق من بنوك وإيداعات بسوق النقد
 (97.191) (30.781) والتمويل القروض والسلف  

 (644) (066) استثمار في أوراق مالية محتفظ بها للمتاجرة
 7.642 (12.316) أصول أخرى

 (191.169) 66.138 مستحقات لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد
 (919) 11.173 ودائع العمالء
 (6)  (8) شهادات إيداع

 (2.111) 33.113 التزامات أخرى
 ────── ────── 

 (129.462) 73.618 النقد من أنشطة التشغيل
 (1.926) (1.010) ضريبة دخل مدفوعة

 ────── ────── 
 (122.762) 87.131 صافي النقد من / )المستخدم في( أنشطة التشغيل بعد خصم الضريبة

 ══════ ══════ 
   أنشطة االستثمار

 (7.926) (00.363) شراء استثمارات )بالصافي(
 7 - متحصالت من بيع/استرداد استثمارات

 (9.791) (0.383) شراء ممتلكات ومعدات وتركيبات
 944 1 إيرادات من أنشطة اإلستثمارات اإلسالمية

 4.114 1.831 فوائد مستلمة من االستثمارات 
 ────── ────── 

 (19.499) (02.136) صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار
 ══════ ══════ 

   أنشطة التمويل
 (11.926) (7.233) توزيعات أرباح مدفوعة

 (129) (161) فوائد مدفوعة على سندات قابلة للتحويل إلزامياً وقروض ثانوية
 111.111 - مستديمة 1إصدار أوراق رأسمالية الشريحة رقم 

 (1.941) (7.821) مستديمة 1فوائد مدفوعة على أوراق رأسمالية الشريحة رقم 
 (121) - مستديمة 1مصروفات إصدار أوراق رأسمالية الشريحة رقم 

 ────── ────── 
 91.719 (36.217) صافي النقد )المستخدم في( / من أنشطة التمويل

 ══════ ══════ 
 (199.462) 13.660 صافي التغير في النقد وما يماثل النقد

 144.711 076.171 الفترةالنقد وما يماثل النقد في بداية 
 ────── ────── 

 916.941 132.108 الفترةالنقد وما يماثل النقد في نهاية 
 ══════ ══════ 

   ممثال في:
 22.164 86.103 (1نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية )بإستثناء الوديعة الرأسمالية( )إيضاح ب

 49.717 63.316 (9ماً )إيضاح بيو 21مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد مستحقة في غضون 

 974.142 111.706 ب(-4يوماً )إيضاح ب 21استثمارات أوراق مالية مستحقة في غضون 

 (912.712) (360.866) (9يوماً )إيضاح ب 21مستحقات لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد مستحقة في غضون 

 ────── ────── 
 132.108 916.941 
 ══════ ══════ 



  
 المالية البياناتإيضاحات حول 

 0233ديسمبر  13للسنة المنتهية في   
 

 11من  8ة صفح  

 

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  0202مارس  13كما في 

 
 الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية  1أ

 
كشركة مساهمة ُعمانية عامة وهو يقوم بصفة أساسية بمزاولة  9117مارس  4تم تأسيس بنك صحار ش.م.ع.ع )"البنك"( في سلطنة ُعمان في 

اإلسالمية في السلطنة. يمارس للصيرفة و ثمانية افرع فرعاً  ثالثيناألنشطة التجارية واالستثمارية والصيرفة اإلسالمية من خالل شبكة من 

البنك نشاطه بموجب ترخيص تجاري واستثماري وصيرفة إسالمية صادر عن البنك المركزي الُعماني وهو مشمول بنظام البنك المركزي 

 .114رمز بريدي حي الميناء  44. العنوان المسجل للبنك هو ص.ب 9117أبريل  2لتأمين الودائع المصرفية. بدأ البنك عملياته التشغيلية في 

 سلطنة ُعمان. اإلدراج الرئيسي للبنك هو في سوق مسقط لألوراق المالية. .مسقط

 

يقدم صحار اإلسالمي ة اإلسالمية )"صحار اإلسالمي"(. حصل البنك على ترخيص لتشغيل نافذة الصيرف .9111إبريل  11اعتباراً من 

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

ستثمار وتقديم تمويل متوافق مع الشريعة اإلسالمية بناًء على المرابحة والمضاربة والمشاركة واإلجارة واالستصناع والسلم والقيام بأنشطة اال

 األخرى التي يسمح بها اإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية.  وتقديم خدمات مصرفية تجارية وأنشطة االستثمار

 

( من 1لمساهمي بنك صحار ش.م.ع.ع ووافق المساهمون في البنك على قرار بتعديل البند ) غير عاديعقد اجتماع  .9119ديسمبر  19في 

حار الدولي ش.م.ع.ع" )يشار إليه فيما يلي باسم "البنك"(. تم "بنك ص إلىالنظام األساسي للبنك لتغيير اسم البنك من "بنك صحار ش.م.ع.ع" 

 لشركة.ل مستندات السجل التجاريمن خالل إصدار مجموعة جديدة من  9112يناير  14تأكيد ذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة في 

 

 (.موظفاً  912 -9112 سمار 11.موظفاً  971  - 9112ديسمبر  11) 9191مارس  11كما في موظفاً  991يعمل بالبنك 

 
 أساس اإلعداد 0أ

 
 .اريير الدولية هذه القوائم تم إعدادها لفترة معينة لذا ال تحتوي على جميع اإليضاحات التي تخص القوائم المالية السنوية المعدة وفقاً لمعايير التق

 9112ديسمبر  11لذا حين قرائتها يجب دمجها مع القوائم المالية للسنة 

 
 االلتزام فقرة 1-0أ

 

المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ومتطلبات قانون الشركات التجارية والهيئة العامة لسوق المال ولوائح  البياناتتم إعداد 

 البنك المركزي الُعماني المطبقة.

بنك المركزي العماني تعميم رقم ط ، أصدر ال9111المتعلق بتعديل القانون المصرفي رقم  62/9119وفقاً للمرسوم السلطاني رقم 

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

لهم بربح مناسب في السعر على أساس الدفع  مباشرةمتعلقة بالتجارة تتضمن شراء بضائع من قبل البنوك من عمالئها وبيعها 

المالية بهذه الطريقة، ولكنها مقيدة لمبلغ  البياناتآلجل. لم يتم عكس هذه المشتريات والمبيعات الناشئة من هذه الترتيبات في هذه ا

 التسهيالت المستخدمة فعلياً والنسبة المالئمة للربح عليها.

اض التقرير بعد حذف المعامالت/ األرصدة بين المالية ألغر البياناتتم عكس النتائج المالية لنافذة الصيرفة اإلسالمية في هذه 

الفروع. 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.

 
  ساس القياسأ 0-0أ

 

 أُعدت البيانات المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء التالي:

 يتم قياس األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة؛ •

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

 ؛ اإليرادات الشاملة األخرىقيمة العادلة من خالل مالية بال أصول •

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

 
 العملة التنفيذية وعملة العرض  3-0أ

 
. تم تقريب جميع المعلومات المالية المقدمة بالريال العماني إلى أقرب وهي العملة الوظيفية للبنك .تم عرض هذه القوائم المالية بالريال الُعماني

 ما لم يشر إلى خالف ذلك. .آالف 

 
 استخدام التقديرات واالجتهادات 4-0أ

 
 تطلب اإلدارة وضع بعض التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبلغ الُمعلن للموجودات .عند إعداد البيانات المالية للبنك يتطلب

هناك حاجة إلى حكم كبير من قبل اإلدارة  .والمطلوبات المالية والمخصصات الناتجة عن انخفاض القيمة والقيمة العادلة. على وجه الخصوص

 والمديونيات المنخفضة القيمة باإلضافة إلىفي تقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد مستوى المخصصات الالزمة للقروض 

 

 

 



 المالية البياناتضاحات حول 
 )تابع( 0233ديسمبر  13للسنة المنتهية في   

 

 11من  1صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  0202مارس  13كما في 

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 )تابع( أساس اإلعداد 0أ

 
 )تابع( استخدام التقديرات واالجتهادات 4-0أ

 
 يخيةرلتاا رةلخبا لیإ دتستنو رمستم لبشک مألحکاوا راتيدلتقا متقيي ميتمخصصات انخفاض قيمة األوراق المالية االستثمارية غير المدرجة. 

يجوز أن تختلف النتائج الفعلية مع هذه  .ظروفلا تتح لةومعق نهاأ دعتقيُ لتيا لمستقبليةا داثألحا تقعاوت كلذ في بما رىألخا لموالعوا

  التقديرات.

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

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

 
 تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة 3أ

  

لمعدلة الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية قام البنك بتطبيق كافة المعايير والتفسيرات الجديدة وا 9191 مارس 11المنتهية في  للفترةبالنسبة 

تطبيق بالنسبة الدولية )المجلس( ولجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية )اللجنة( التابعة للمجلس والتي تتعلق بعملياته والتي دخلت حيز ال

 . 9191يناير  1للفترات التي تبدأ في 

 
 

 الئتمانية المتوقعةومخصصات الخسائرا 12كوفيد           4أ

 

م، توقعات االدارة في حدوث تدهور محتمل 9191أخذ البنك في عين االعتبار لدى حسابه مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة  للربع األول 

النفط. إن تاثير ( وهبوط حاد في أسعار 12في القطاع االئتماني بسبب التاثير االقتصادي نتيجة تفشي جائحة  فيروس كورونا المستجد )كوفيد 

هذه الحالة االقتصادية الغير متوقعة أمر تقديري وافتراضي، لذلك سيستمر البنك في اتباع سياسات ومبادرات البنك المركزي في تقييم 

 م من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية.  9191مارس 97لمخصصات الخسائراإلئتمانية المتوقعة مع مراعاة التوجيهات الصادرة في 

 

 تشمل مبادرات البنك المركزي العماني المتعلقة مباشرة بمخصصات الخسائر اإلئتمانية المتوقعة: أ( اإلستجابة لطلبات تأجيل سداد أقساط 

وفوائد/أرباح القروض المتأثرة بتداعيات الوضع الراهن، خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك لفترة ستة أشهر بأثر فوري وعدم 

م من التصنيف اإلئتماني لمدة ستة 9191لى التصنيف اإلئتماني لها.  ب( إعفاء القروض المرتبطة بتمويل مشارع حكومية لعام تأثيرذلك ع

أشهر. واستجابة لذلك شرع البنك في اعالنه عن برنامج إلعفاء عمالئه من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من كافة الفوائد والرسوم على 

هذا اإلعفاء المقدم لعمالء البنك من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى زيادة كبيرة في حجم  المخاطر اإلئتمانية. لكن  المدى القصير. قد يشير

ية،  من وجهة نظر البنك إن هذا اإلعفاء سوف يساعد المقترضين في استئناف دفع األقساط االعتيادية ولن يؤدي الى زيادة في المخاطر اإلئتمان

ير في التصنيف اإلئتماني الذي من شأنه احداث تغييرات في حساب مخصصات الخسائر اإلئتمانية. في هذه المرحلة ال تتوفر وال إلى حدوث تغي

هم على بيانات كافية لدى البنك عن المقترضين لمعرفة القيود المترتبة على التدفق النقدي قصيرالمدى لديهم او المخاطر اإلئتمانية المتعلقة ب

 .المدى الطويل

 

 يواصل البنك تقييم المقترضين لمعرفة المؤشرات األخرى  لتخلف عن السداد، مع األخذ في عين االعتبار السبب األساسي ألية صعوبات مالية

ت ( أوطويلة األجل. كما يواصل البنك تقييم الشركا12تواجههم وما إذا كانت من المحتمل أن تكون مؤقتًة نتيجة لفيروس كورونا المستجد )كوفيد 

 .الكبرى ومدى تأثرها بسبب الفيروس باإلضافة إلى مراقبة حسابات األفراد العامليين في القطاعات األكثر تأثراً بالجائحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المالية البياناتضاحات حول 
 )تابع( 0233ديسمبر  13للسنة المنتهية في   

 

 11من  15صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  0202مارس  13كما في 

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 واألرصدة لدى البنك المركزي النقد 1ب

 مارس 11 ديسمبر 11 مارس 31 

 0202 9112 9112 

 )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( 

    

 22.111 22.127 12.667 نقدية ال

 351 353 622 وديعة رأس المال لدى البنك المركزي الُعماني

 72.121 22.155 17.781 األرصدة لدى البنك المركزي العماني

 ────── ────── ────── 

 86.603 81.372 11.321 

 ══════ ══════ ══════ 

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

 

كإحتياطي قانوني يبلغ إن متوسط رصيد الحد األدنى الذي ينبغي اإلحتفاظ به لدى البنك المركزي العماني  الفترةخالل  (9)

مليون لاير   74. 1 :9112 مارس 11 .مليون لاير عماني  76. 2: 9112ديسمبر  11مليون لاير عماني ) 74. 1

  (.عماني

 
 مستحقات من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد 0ب

 مارس 11 ديسمبر 11 مارس 31 

 0202 9112 9112 

 )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( 

    بالعملة المحلية: 
 - 3.551 - إيداعات بسوق النقد

 ————— ————— ————— 

 - 3.551 - 

 ————— ————— ————— 

    بالعملة األجنبية:

 11.212 171.512 18.173 داعات بسوق النقدإي

 2.115 2.311 1.221 قروض لبنوك

 17.112 12.127 31.186 أرصدة عند الطلب 

 ————— ————— ————— 

 81.662 111.532 11.728 

 ———— ———— ———— 

 81.662 111.531 11.728 

    

(311) خسائر إئتمان متوقعةمخصص   (812)  (181)  

 ————— ————— ————— 

 81.727 118.217 11.313 

 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المالية البياناتضاحات حول 
 )تابع( 0233ديسمبر  13للسنة المنتهية في   

 

 11من  11صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  0202مارس  13كما في 

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 )تابع( مستحقات من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد 0ب

 

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

 
  0202 مارس 31  

 ير مدققة()غ

      

      

 المجموع    3المرحلة  0المرحلة  1المرحلة   

      
 333.261 - 301 336.303  9191يناير  1كما في 

 1.161 - - 1.161  أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

 (316.667) - (301) (317.881)  أصول ملغاة أو تم سدادها

  ────── ────── ────── ────── 

 81.662 - - 81.662  0202مارس  31في  كما

  ══════ ══════ ══════  ══════ 

 

 خسائر اإلئتمان المتوقعة

 
  0202 مارس 31 

 )غير مدققة(

ديسمبر  11

9112 

 مارس 11

9112  

 )غيرمدققة( )مدققة(          

       

 المجموع     المجموع المجموع    3المرحلة  0المرحلة  1المرحلة  

       
 112 112 638 - 03 767 9191يناير  1كما في 

 (231) 171 (871) - (03) (811) (6صافي )المفرج( / المحمل للفترة )ج

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

 181 812 311 - - 311 0202مارس  31كما في 

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

 
 بالصافي  -لف والتمويل القروض والس 3ب

 

 

 مارس 11 ديسمبر 11 مارس 31 

 0202 9112 9112 

 )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( 

    

 1.217.251 1.228.171 3.880.176 الشركات

 715.723 151.552 326.723 التجزئة 

 ─────── ─────── ─────── 

 2.127.121 2.321.183 0.686.267 إجمالي القروض والسلف والتمويل

    

 (81.118) (11.228) (63.266) مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة

 (1.151) (13.221) (37.312) الفوائد التعاقدية غير المدرجة 

 ─────── ─────── ─────── 

 (327.236) (113.112) (11.517) 

 ─────── ─────── ─────── 

 2.112.882 2.131.131 0.183.270 صافي القروض والسلف والتمويل 

 ═══════ ═══════ ═══════ 

 
 

 

 



 المالية البياناتضاحات حول 
 )تابع( 0233ديسمبر  13للسنة المنتهية في   

 

 11من  12صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  0202مارس  13كما في 

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 )تابع(بالصافي  -القروض والسلف والتمويل  3ب

 

 . مليون لاير ُعماني 916. 22: 9112ديسمبر  11لاير عماني ) مليون 992. 96مبلغ  والتمويل يتضمن إجمالي القروض والسلف

  تمويل لصحار اإلسالمي وفق طريقة التمويل اإلسالمي.أنشطة ال معلاير عماني( مليون  124. 96: 9112 مارس 11

 

 ما يلي:تتكون القروض والسلف والتمويل 

 

 مارس 11 ديسمبر 11 مارس 31 

 0202 9112 9112 

    

 )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( 

    
 2.111.527 2.112.511 0.102.613 قروض

 127.183 152.152 333.673 سحب على المكشوف 

 111.831 11.151 63.866 قروض مقابل إيصاالت أمانة

 31.318 32.881 61.363 كمبياالت مخصومة

 ─────── ─────── ─────── 

 2.127.121 2.321.183 0.686.267 إجمالي القروض والسلف والتمويل

    

 (81.118) (11.228) (63.266) مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة

 (1.151) (13.221) (37.312) المدرجة الفوائد التعاقدية غير

 ─────── ─────── ─────── 

 (327.236) (113.112) (11.517) 

 ─────── ─────── ─────── 

 2.112.882 2.131.131 0.183.270 صافي القروض والسلف والتمويل 

 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 

 

 
 المقابل على القروض والسلف والتمويل: خسائر اإلئتمان المتوقعة ومخصصية القيمة الدفتر إجمالي فيما يلي تحليل التغيرات في

 

 
 )غير مدققة( 0202 مارس 31                                          

 
 المجموع   3المرحلة  0المرحلة  1المرحلة  إجمالي القيمة الدفترية 

     
     

 0.683.166 301.371 161.138 0.230.238 9191يناير  1كما في 

 113.801 7.680 38.232 136.763 أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

 (101.636)  (3.087)  (37.327)  (126.103)  أصول ملغاة أو تم سدادها

المذكرات ةحافظ تم تحويلها الئ  القروض التي   -     -     (38.181)  (38.181) 

 16 16 - - المذكرات ةالقروض التي أعيدت من حافظ

 - (01) (13.361) 13.377 1تحويالت إلى المرحلة 

 - (816) 30.231 (33.186) 9تحويالت إلى المرحلة 

 - 16.167 (11.633) (766) 1تحويالت إلى المرحلة 

 ────── ────── ────── ────── 

 0.686.267 316.612 178.362 0.210.077 0202مارس  31 في

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 

  

 

 

 



 المالية البياناتضاحات حول 
 )تابع( 0233ديسمبر  13للسنة المنتهية في   

 

 11من  11صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  0202مارس  13كما في 

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 (بالصافي )تابع -القروض والسلف والتمويل  3ب

 
 )غير مدققة( 0202 مارس 31                                                               

       خسائر اإلئتمان المتوقعة
 المجموع   3المرحلة  0المرحلة  1المرحلة   
      

 118228 178112 118713 158811  9191يناير  1كما في 

 78212 28131 18515 221  أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

 (18817) (81) (73) (18281)  أصول ملغاة أو تم سدادها

 تم تحويلها الئ  القروض التي
 المذكرات ةحافظ

  -     -     (128121)  (128121) 

 ةالقروض التي أعيدت من حافظ
 المذكرات

 - - 18 18 

 - (8) (18777) 18783  1الت إلى المرحلة تحوي

 - (288) 28223 (28117)  9تحويالت إلى المرحلة 

 - 18123 (18215) (77)   1تحويالت إلى المرحلة 

  ────── ────── ────── ────── 

 818583 118123 118218 88722  0202 مارس 31في 

  ══════ ══════ ══════ ══════ 

 
                                                                                                                 

                             

 
 المجموع   1المرحلة  9المرحلة  1المرحلة                  الدفترية إجمالي القيمة 

     
     

 9.141.661 76.291 417.296 1.992.721 9112يناير  1كما في 

 1.112.726 19.919 162.421 999.124 أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

 (791.271) (12.669) (191.962) (291.441) أصول ملغاة أو تم سدادها

 - (1.642) (191.177) 194.796 1تحويالت إلى المرحلة 

 - (1.711) 79.991 (71.112) 9تحويالت إلى المرحلة 

 - 21.911 (99.974) (99.296) 1إلى المرحلة تحويالت 
     

 9.262.492 191.271 121.416 9.129.126 9112ديسمبر  11في 

 

 المجموع   1المرحلة  9المرحلة  1المرحلة  الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

     
     

 72.142 11.192 11.692 19.622 9112يناير  1كما في 

 12.914 11.791 91.222 1.199 شراؤها أصول جديدة نشأت أو تم 

 (16.199) (991) (6.146) (2.926) أصول ملغاة أو تم سدادها

 627 627 - - قروض مستردة من محفظة خاصة

 - (211) (2.726) 6.996 1تحويالت إلى المرحلة 

 - (769) 1.672 (211) 9تحويالت إلى المرحلة 

 - 1.191 (9.729) (492) 1تحويالت إلى المرحلة 
     

 22.669 47.119 41.742 11.911 9112ديسمبر  11في 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المالية البياناتضاحات حول 
 )تابع( 0233ديسمبر  13للسنة المنتهية في   

 

 11من  11صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  0202مارس  13كما في 

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 (بالصافي )تابع -القروض والسلف والتمويل  3ب
 

 

 
 المجموع   1المرحلة  9المرحلة  1المرحلة  إجمالي القيمة 

     
     

 2.115.225 72.181 117.122  1.823.731   9112 يناير 1كما في 
 113.117 8.731 75.222 122.155  ة نشأت أو تم شراؤها أصول جديد

 (137.818) (1.253) (21.122) (281.181)  أصول ملغاة أو تم سدادها
 -    - (155.111)  155.111  1تحويالت إلى المرحلة 
 - (1.713) 11.113 (12.135)  9تحويالت إلى المرحلة 
 - 1.115 (1.121) (112)  1تحويالت إلى المرحلة 

 2.127.121 78.221 171.188 1.173.217 9112مارس  11في 

                                                                                              
 خسائر اإلئتمان المتوقعة 

     

 المجموع   1المرحلة  9المرحلة  1المرحلة   

      

 71.111 11.523 11.221 12.213  9112يناير  1كما في 

 - - - -   2أثر تبني معيار التقرير المالي الدولي 

 - (313) (1.375) 1.153  1تحويالت إلى المرحلة 

 - (1.111) 1.185 (22)  9تحويالت إلى المرحلة 
 - 717 (753) (12)   1تحويالت إلى المرحلة 

 - - - -  تحويالت إلى حسابات المذكرة

 1.781 (317) 7.222 (3.125)  (6)ج للفترةل صافي المحم

 81.118 11.372 18.255 11.122  9112مارس  11في 

 

 

 

 

 :فيما يلي تحليل التغيرات في الفائدة التعاقدية غير المعترف بها     

 
 مارس 11 ديسمبر 11 مارس 31 

 0202 9112 9112 

    

 )غير مدققة( )مدققة(       )غير مدققة( 

    
    الفوائد التعاقدية غير المدرجة 

 2.191 2.191 11.664 الفترةالرصيد في بداية 

 249 7.261 3.120 الفترةغير مدرجة خالل 

(1.036) المعكوس نظراً لالسترداد   (1.677)  (414)  

        ─────── ─────── ─────── 

 2.212 12.664 11.232 الفترةالرصيد في نهاية       

 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المالية البياناتضاحات حول 
 )تابع( 0233ديسمبر  13للسنة المنتهية في   

 

 11من  13صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  0202مارس  13كما في 

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 (بالصافي )تابع -القروض والسلف والتمويل  3ب

 

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

 المحفظة. 

أسعار يعاد تعديلها قبل االستحقاق. يتم تجنيب بعضها بسعر ثابت والبعض اآلخر ب .تتطلب جميع القروض والسلف سداد فوائد

الفائدة بغرض االلتزام بالقواعد واللوائح اإلرشادية التي أصدرها البنك المركزي الُعماني مقابل القروض والسلف والتمويل التي 

تي تم تجنيب أو ال القروض والسلف والتمويل التي لم يتم ادراج استحقاق عن فوائدها 9191مارس  11كما في تنخفض قيمتها. 

 – 9112 مارس 11.لاير ُعمانيمليون  191. 271–  9112ديسمبر  11لاير ُعماني )مليون  149. 911 فوائدها بلغت قيمتها

 (.مليون لاير ُعماني  79. 994
 

      BM:  تعميم البنك المركزي العماني رقم ادناه نبين ايضاحات اضافية على القروض المتعثرة حسب

 
نك حسب الب 

 المركزي
المعيار حسب 

 2التقرير الدولي 
 الفرق

    
    

الى حساب االرباح   مصروفات انخفاض المحمل
 والخسائر

1.237 6.201 0.227 

مخصصات حسب البنك المركزي / المعيارالتقرير 
  2الدولي 

331.037 333.183 (0.716) 

 (2.21) 6.62 6.60 *)بالنسبة(نسبة اجمالي القروض المتعثرة

 2.60 1.86 0.61 *)بالنسبة(نسبة صافي القروض المتعثرة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المالية البياناتضاحات حول 
 )تابع( 0233ديسمبر  13للسنة المنتهية في   

 

 11من  12صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  0202مارس  13كما في 

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 (بالصافي )تابع -القروض والسلف والتمويل  3ب
 

 البنك المركزي والمطلوب وفقًا لقواعد  2 لمعيار التقرير المالي الدولييقدم الجدول أدناه مقارنة بين المخصص المحتفظ به وفقًا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0202مارس 31  
الفائد المدرجة 

معاير البنك حسب 

  المركزي

الفائد المدرجة 

حسب المعيار 

الدولي للتقارير 

2المالية  

صافي القيمة 

 الدفترية

 بين الفرق

المخصصات حسب 

البنك المركزي 

والمعيار للتقارير 

  2المالية 

المخصصات حسب 

المعيار للتقارير 

2المالية  

المخصصات 

حسب معايير 

لبنك المركزي ا

 العماني 

تصنيف االصول  المبلغ االجمالي 

حسب المعيار 

الدولي للتقارير 

2المالية   

تصنيف االصول 

حسب معايير البنك 

 المركزي العماني 

  (6(=)3)-(1) (1(=)0)-(1)         (1)        (0)        (3)   

 معيارية ىالمرحله االول  2.511.123   22.112   8.211   17.187   2.515.812     -     - 
 المرحله الثانية  113.121   1.818   1.223  (7.817)   113.211     -     - 

 المرحلة الثالثة  171   1   152  (153)   71   13   13 
 المجموع الجزئي   0.386.226   07.366   36.102   3.616   0.318.666  16   16 

 خاص تنويه ىالمرحله االول  21.118   288   21   221   21.871     -     - 
 المرحله الثانية  211.221   2.112   21.181  (21.171)   251.718     -     - 

 المرحلة الثالثة  115   3   22  (21)   111     2    2
 المجموع الجزئي   061.683   8.126   03.831  (01.026)   001.368  8 8
 المعيارية دون ىالمرحله االول    -     -     -     -     -     -     - 
 المرحله الثانية  1     -   3  (3)   1     -     - 

 المرحلة الثالثة  15.882   8.817   1.513  (118)   11.811   132   132 
 الجزئيالمجموع    12.636   6.617   3.262  (021)   13.616   360   360 

 في مشكوك ىالمرحله االول  123     -   3  (3)   125     -     - 
 المرحله الثانية  2     -     -     -   2     -     -  تحصيلھا

 المرحلة الثالثة  31.811   21.112   25.311   8.228   11.127   1.152   1.152 
 المجموع الجزئي   82.130   03.310   02.633   6.801   13.731   1.320   1.320 

 خسارة ىالمرحله االول  151     -   1  (1)   153     -     - 
 المرحله الثانية  185     -   83  (83)   213     -     - 

 المرحلة الثالثة  17.311   21.121   21.121  (3.155)   18.115   11.823   11.823 
 المجموع الجزئي   16.121   01.301   03.131  (6.163)   36.632   31.606   31.606 

         
القروض والسلف  المرحله االولى  2.512.277   22.121   8.722   17.752   2.511.333     -     - 

 المرحله الثانية  172.185   7.115   11.218  (11.158)   117.712     -     -  والتمويل
  المرحلة الثالثة  316.612   83.302   63.268   0.681   63.771   37.312   37.312 
 المجموع الجزئي   0.686.267   38.071   327.238  (32.711)   0.183.273   37.312   37.312 

 :خرئ*ا ىالمرحله االول  1.133.783   13   2.812  (2.877)   1.132.811     -     - 
مستحقات من 

 ارفالمص
األوراق المالية 

 االستثمارية

التزامات القروض 

 والضمانات المالية

 المرحله الثانية  121.222     -   1.183  (1.183)   122.111     -     - 

 المرحلة الثالثة  3.121     -   72  (72)   3.188     -     - 

 المجموع  3.161.676   36   1.161  (1.116)   3.162.100    -     - 

  المرحله االولى  1.118.522   22.111   11.211   11.823   1.182.118     -     - 
 

 المجموع
 المرحله الثانية  355.252   7.115   15.721  (12.711)   131.881     -     - 

 الثالثة المرحلة  131.211   21.125   31.112   2.787   13.122  17.115  17.115 
  المجموع  1.260.380   38.063   333.183  (36.363)   1.313.131   37.312   37.312 



 المالية البياناتضاحات حول 
 )تابع( 0233ديسمبر  13للسنة المنتهية في   

 

 11من  17صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  0202مارس  13كما في 

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 (بالصافي )تابع -القروض والسلف والتمويل  3ب

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0212ديسمبر 31
 

الفائد المدرجة 

حسب معاير البنك 

 المركزي 

الفائد المدرجة 

حسب المعيار 

الدولي للتقارير 

2المالية  

صافي القيمة 

 الدفترية

الفرق بين 

المخصصات حسب 

البنك المركزي 

والمعيار للتقارير 

  2المالية 

المخصصات حسب 

المعيار للتقارير 

2المالية  

المخصصات 

حسب معايير 

البنك المركزي 

 العماني 

تصنيف االصول  المبلغ االجمالي 

حسب المعيار 

الدولي للتقارير 

2المالية   

تصنيف االصول 

معايير البنك حسب 

 المركزي العماني 

  (3(=)1)-(1) (1(=)2)-(1)         (1)        (2)        (1)   

 معيارية المرحله االولى 2.518.218 22.718 1.217 17.121 2.518.111 - -
 المرحله الثانية 12.112 1.221 7.221 (3.111) 81.231 - -
 المرحلة الثالثة 211 2 78 (72) 111 - -
 المجموع الجزئي  2.113.171 27.181 12.218 11.131 2.128.713 - -
 خاص تنويه المرحله االولى 11.158 125 1.155 (115) 17.758 - -
 المرحله الثانية 225.528 7.153 11.311 (27.252) 223.337 - -
 المرحلة الثالثة 1 - 2 (2) 7 - -
 المجموع الجزئي  211.183 7.723 13.111 (28.118) 221.272 - -
 المعيارية دون المرحله االولى 1 - - - 1 - -
 المرحله الثانية 12 - 2 (2) 15 - -

 المرحلة الثالثة 13.121 8.328 1.727 (1.131) 23.311 1.121 1.121
 المجموع الجزئي  13.117 8.328 1.721 (1.121) 23.258 1.121 1.121

 في مشكوك الولىالمرحله ا 118 - 3 (3) 111 - -
 المرحله الثانية 21 - 1 (1) 21 - - تحصيلھا

 المرحلة الثالثة 27.118 11.215 1.153 2.123 18.511 311 311
 المجموع الجزئي  27.225 11.215 1.111 2.117 18.357 311 311

 خسارة المرحله االولى 121 - 1 (1) 123 - -
 المرحله الثانية 123 - 71 (71) 231 - -

 المرحلة الثالثة 21.272 17.228 11.821 (2.112) 17.112 11.121 11.121
 المجموع الجزئي  21.175 17.228 11.111 (2.271) 18.511 11.121 11.121

         
القروض والسلف  المرحله االولى 2.588.127 27.178 15.752 12.172 2.577.121 - -

 المرحله الثانية 137.113 8.371 11.835 (11.272) 113.113 - - والتمويل
  المرحلة الثالثة 121.171 37.128 22.772 (3.158) 21.117 13.221 13.221
 المجموع الجزئي  2.321.183 11.225 113.112 (22.112) 2.131.131 13.221 13.221

 :خرئ*ا المرحله االولى 1.121.715 12 1.235 (1.218) 1.121.115 - -
مستحقات من 

 مصارفال
األوراق المالية 

 االستثمارية

التزامات القروض 

 والضمانات المالية

- - 157.711 (1.182) 1.182 - 151.772 
 المرحله الثانية

 المرحلة الثالثة 1.111 - 11 (11) 1.218 - -

- - 1.315.382 (3.221) 3.271 12 1.313.833 
 المجموع

  المرحله االولى 1.312.157 27.115 11.132 11.211 1.118.131 - -
 

 المجموع
 المرحله الثانية 127.121 8.371 11.812 (13.238) 121.281 - -

 الثالثة المرحلة 123.112 37.128 22.817 (3.111) 22.113 13.221 13.221
  المجموع     1.153.115 11.212 125.253 (27.171) 1.181.713 13.221 13.221



 المالية البياناتضاحات حول 
 )تابع( 0233ديسمبر  13للسنة المنتهية في   

 

 11من  18صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  0202مارس  13كما في 

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 (بالصافي )تابع -لقروض والسلف والتمويل ا 3

 
 
 
 
 

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

 

 

بنك الذي قدمه في والذي قام البنك بتقديم تنازالت من خالل الموافقة على شروط وأحكام أكثر مالءمة للمقترض من ال .للمقترض

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

 أو السداد المبكر أو الشطب.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0212 مارس 31
 

الفائد المدرجة 

حسب معاير البنك 

 المركزي 

الفائد المدرجة 

حسب المعيار 

الدولي للتقارير 

2المالية  

صافي القيمة 

 الدفترية

الفرق بين 

المخصصات حسب 

البنك المركزي 

والمعيار للتقارير 

  2المالية 

المخصصات حسب 

ار للتقارير المعي

2المالية  

المخصصات 

حسب معايير 

البنك المركزي 

 العماني 

تصنيف االصول  المبلغ االجمالي 

حسب المعيار 

الدولي للتقارير 

2المالية   

تصنيف االصول 

حسب معايير البنك 

 المركزي العماني 

  (3(=)1)-(1) (1(=)2)-(1)         (1)        (2)        (1)   

 معيارية المرحله االولى 1.128.152 21.112 11.111 12.831 1.132.727 - -
 المرحله الثانية 111.111 1.851 2.727 (1.121) 112.382 - -
 المرحلة الثالثة 211 2 111 (112) 85 - -
 المجموع الجزئي  2.117.211 23.118 18.255 7.718 2.511.111 - -
 خاص نويهت المرحله االولى 2.121 72 13 21 2.152 - -
 المرحله الثانية 221.157 15.282 11.178 (25.112) 111.121 - -
 المرحلة الثالثة 31 1 18 (17) 11 1 1
 المجموع الجزئي  215.187 15.731 11.211 (25.132) 111.272 1 1
 المعيارية دون المرحله االولى 21 - - - 21 - -
 المرحله الثانية 23 - 17 (17) 18 - -

 المرحلة الثالثة 3.817 1.118 1.815 (112) 1.517 11 11
 المجموع الجزئي  3.171 1.118 1.827 (151) 1.112 11 11

 في مشكوك المرحله االولى 272 - 1 (1) 221 - -
 المرحله الثانية 127 - 112 (112) 211 - - تحصيلھا

 المرحلة الثالثة 22.112 11.577 1.833 1.222 12.117 151 151
 المجموع الجزئي  22.811 11.577 1.111 1.581 12.817 151 151

 خسارة المرحله االولى 237 - 3 (3) 232 - -
 المرحله الثانية 112 - 112 (112) 211 - -

 المرحلة الثالثة 13.112 23.811 11.731 2.585 22.131 1.358 1.358
 لمجموع الجزئيا  17.553 23.811 11.152 3.111 27.511 1.358 1.358

         
القروض والسلف  المرحله االولى 1.173.217 21.228 11.122 12.153 1.121.833 - -

 المرحله الثانية 171.188 12.183 18.255 (23.713) 112.288 - - والتمويل
  المرحلة الثالثة 78.221 18.117 11.372 2.722 12.218 1.151 1.151
 المجموع      2.127.121 73.515 81.118 (2.518) 2.112.711 1.151 1.151



 المالية البياناتضاحات حول 
 )تابع( 0233ديسمبر  13للسنة المنتهية في   

 

 11من  11صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  0202مارس  13كما في 

 )لاير عماني باآلاللف(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0202 مارس 31
 

الفائد المدرجة 

حسب معاير البنك 

 المركزي 

الفائد المدرجة 

معيار حسب ال

الدولي للتقارير 

2المالية  

صافي القيمة 

 الدفترية

الفرق بين 

المخصصات حسب 

البنك المركزي 

والمعيار للتقارير 

  2المالية 

المخصصات حسب 

المعيار للتقارير 

2المالية  

المخصصات 

حسب معايير 

البنك المركزي 

 العماني 

تصنيف االصول  المبلغ االجمالي 

حسب المعيار 

ر الدولي للتقاري

2المالية   

تصنيف االصول 

حسب معايير البنك 

 المركزي العماني 

  (3(=)1)-(1) (1(=)2)-(1)  (1) (2) (1)   

 مصنف غير المرحله االولى 218112 - 22 (22) 218875 - -

 المرحله الثانية 1328275 28217 258225 (118381) 1128535 - - متعثر
 المرحلة الثالثة - - - - - - -
 المجموع الجزئي  371,028 8,817 02,068 (31,813) 361,302 - -
                 المرحله االولى - - - - - - -

 المرحله الثانية - - - - - - - مصنف متعثر
 المرحلة الثالثة - - - - - - -
 المجموع الجزئي  - - - - - - -
  المرحله االولى 03,318 - 88 (88) 03,672 - -

 المرحله الثانية 360,072 8,817 02,002 (31,661) 310,262 - - وعالمجم
 المرحلة الثالثة - - - - - - -
- - 361,302 (31,813) 02,068 8,817 371,028   

 0212 ديسمبر 31
 

الفائد المدرجة 

حسب معاير البنك 

 المركزي 

الفائد المدرجة 

حسب المعيار 

الدولي للتقارير 

2المالية  

افي القيمة ص

 الدفترية

الفرق بين 

المخصصات حسب 

البنك المركزي 

والمعيار للتقارير 

  2المالية 

المخصصات حسب 

المعيار للتقارير 

2المالية  

المخصصات 

حسب معايير 

البنك المركزي 

 العماني 

تصنيف االصول  المبلغ االجمالي 

حسب المعيار 

الدولي للتقارير 

2المالية   

تصنيف االصول 

يير البنك حسب معا

 المركزي العماني 

  (3(=)1)-(1) (1(=)2)-(1)         (1)        (2)        (1)   

 مصنف غير المرحله االولى 21.113 115 173 213 21.125 - -

 المرحله الثانية 123.215 7.811 21.182 (12.111) 111.358 - - متعثر
 المرحلة الثالثة - - - - - - -
 المجموع الجزئي  221.183 8.231 21.137 (12.518) 251.828 - -
                 المرحله االولى       

 المرحله الثانية - - - - - - - مصنف متعثر
 المرحلة الثالثة - - - - - - -
 المجموع الجزئي  - - - - - - -
  المرحله االولى 21.113 115 173 213 21.125 - -

 المرحله الثانية 123.215 7.811 21.182 (12.111) 111.358 - - المجموع
 المرحلة الثالثة - - - - - - -
- - 251.828 (12.518) 21.137 8.231 221.183   



 المالية البياناتضاحات حول 
 )تابع( 0233ديسمبر  13للسنة المنتهية في   

 

 11من  25صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  0202مارس  13كما في 

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 

 

 

 بالصافي )تابع( -القروض والسلف والتمويل  3ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0212 مارس 31
 

الفائد المدرجة 

حسب معاير البنك 

 المركزي 

درجة الفائد الم

حسب المعيار 

الدولي للتقارير 

2المالية  

صافي القيمة 

 الدفترية

الفرق بين 

المخصصات حسب 

البنك المركزي 

والمعيار للتقارير 

  2المالية 

المخصصات حسب 

المعيار للتقارير 

2المالية  

المخصصات 

حسب معايير 

البنك المركزي 

 العماني 

تصنيف االصول  المبلغ االجمالي 

حسب المعيار 

ولي للتقارير الد

2المالية   

تصنيف االصول 

حسب معايير البنك 

 المركزي العماني 

  (3(=)1)-(1) (1(=)2)-(1)         (1)        (2)        (1)   

 مصنف غير المرحله االولى - - - - - - -

 المرحله الثانية 88.211 8.275 11.521 (1.731) 73.112 - - متعثر
 الثالثة المرحلة - - - - - - -
 المجموع الجزئي  88.211 8.275 11.521 (1.731) 73.112 - -
                 المرحله االولى - - - - -  

 المرحله الثانية - - - - - - - مصنف متعثر
 المرحلة الثالثة - - - - - - -
 المجموع الجزئي  - - - - - - -
  المرحله االولى - - - - - - -

 المرحله الثانية 88.211 8.275 11.521 (1.731) 73.112 - - المجموع
 المرحلة الثالثة - - - - - - -
- - 73.112 (1.731) 11.521 8.275 88.211   



 المالية البياناتضاحات حول 
 )تابع( 0233ديسمبر  13للسنة المنتهية في   

 

 11من  21صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  0202مارس  13كما في 

 )لاير عماني باآلاللف(

 
  أوراق مالية إستثماربة 4ب
 
 
 مارس 11 ديسمبر 11 مارس 31 

 0202 9112 9112 
    
 )غير مدققة(  )مدققة(   )غير مدققة(  

    

 11.215 151.228 323.182 محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 212.213 112.133 113.221 محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 118.113 111.832 001.236 محتفظ بها بالتكلفة المطفأة 

 ─────── ─────── ─────── 

 315.125 217.173 886.160 المجموع

 ════════  ═══════ ═══════ 

 
 
 محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر أ     -4ب

 
 
 

 
 مارس 11 ديسمبر 11 مارس 31 
 0202 9112 9112 
    

 )غير مدققة(  )مدققة(   )غير مدققة(  
    

 82.712 88.871 63.630     سلطنة ُعمان –سندات تنمية حكومية 

 8.271 8.153 6.336         مضمونة –شهادات ائتمان صكوك 

 2.355 2.355 0.622 أوراق مالية غير مدرجة 

 1.711 1.712 3.061 أخرى

 ─────── ─────── ─────── 

 11.215 151.228 323.182 ألمجموع

 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 
مليون لاير عماني في صندوق التنمية  9. 21على استثمار بمبلغ  المدرجةالمالية غير  األوراقمل تشت . 9191 مارس 11كما في 

مع كون البنك هو  1126497بموجب ترخيص رقم.  9114مايو  7الُعماني ش.م.ع.م )"الصندوق"(. تم تأسيس الصندوق في 
ة المتوسطة التي تستفيد من مزايا سلطنة عمان . يهدف الصندوق إلى تحديد القطاعات الصناعية والصناعالمؤسس المساهم

الفريدة مثل البنية التحتية والمعاهدات الضريبية والجغرافية والموارد الطبيعية المعدنية للفرص االستثمارية المحتملة. يمتلك البنك 
تفاقية إدارة (. لدى البنك ا٪19.66: 9112 مارس 11 .٪19.66: 9112ديسمبر  11٪ في الصندوق )19.66حصة  حالياً 

  استثمار مع الصندوق



 المالية البياناتضاحات حول 
 )تابع( 0233ديسمبر  13للسنة المنتهية في   

 

 11من  22صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  0202مارس  13كما في 

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 )تابع( أوراق مالية إستثماربة 4ب

 

 محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر     ب-4ب
 
 
 
 

 
/  القيمة الدفترية

 التكلفة العادلة
 / القيمة الدفترية

 التكلفة العادلة
 / القيمة الدفترية

 التكلفة العادلة

 مارس 11 مارس 11 ديسمبر 11 ديسمبر 11 مارس 31 مارس 31 
 0202 0202 9112 9112 9112 9112 
 )غير مدققة( )غير مدققة( )مدققة( )مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 
       

 11 - 11 - 11 - أوراق مالية غير مدرجة 
 21.172 18.335 8.313 2.137 6.616 8.127 أوراق مالية مدرجة

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 8.127 6.683 2.137 8.321 18.335 21.252 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 271.811 271.113 115.372 115.522 116.202 111.706 أذون الخزانة
 - - - (28) - (06) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 111.837 116.202 121.118 115.372 271.113 271.811 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 113.221 111.663 112.133 111.111 212.213 212.511 

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

 
 
 

 ديسمبر 11  مجموع ال  3المرحلة  0المرحلة  1المرحلة  
     9112 
      

 21 06 - - 06 9191يناير  1كما في 

 3 - - - - أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

 ────── ────── ────── ────── ────── 

 28 06 - - 06 0202مارس  31في 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 

 

 مطفأة استثمارات محتفظ بها بالتكلفة ال  ج-4ب
 
 

 مارس 11 ديسمبر 11 مارس 31 
 0202 9112 9112 
    

 )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( 
    

 111.781 251.125 001.812 مدرجة 
 ─────── ─────── ─────── 

 001.812 251.125 111.781 
 (1.118) (1.358) (3.800) مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة

 ─────── ─────── ─────── 

 118.113 111.832 001.236 المجموع  
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 
 
 
 
 
 
 



 المالية البياناتضاحات حول 
 )تابع( 0233ديسمبر  13للسنة المنتهية في   

 

 11من  21صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  0202مارس  13كما في 

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 )تابع( أوراق مالية إستثماربة 4ب
 
 
 

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

 
 المجموع   3المرحلة  0المرحلة  1المرحلة  
     
     

 023.182 - 06.213 371.103 9191يناير  1كما في 

 01.062 - 77 01.021 أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

 ────── ────── ────── ────── 

 001.812 - 06.326 338.610 0202مارس  31في 

 ══════ ══════ ══════  ══════ 

 
 
 

 خسائر اإلئتمان المتوقعة
 مارس 11 ديسمبر 11 المجموع   3المرحلة  0المرحلة  1المرحلة  
     9112 9112 
 )غير مدققة( )مدققة(     

 112 112 3.626 - 632 836 9191يناير  1الرصيد كما في 

 132 312 331 - 06 63 أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها

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

 1.118 1.358 3.800 - 336 727 0202مارس  31في 

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

 
 
 
 
 أصول أخرى     1ب

 
 مارس 11 ديسمبر 11 مارس 31 

 0202 9112 9112 

    
 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 

    

 15.111 21.181 71.633 أوراق قبول

 1.313 2.125 0.712 مدفوعات مقدماً 

 11 73 0.316 مديونيات 

 2.351 2.158 8.060 (94القيمة العادلة الموجبة للمشتقات )إيضاح ب  

 15.112 1.827 8.030 حق استخدام االصل

 1.381 7.828 00.760 أخرى

 ─────── ─────── ─────── 

 331.226 81.171 12.131 

 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المالية البياناتضاحات حول 
 )تابع( 0233ديسمبر  13للسنة المنتهية في   

 

 11من  21صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  0202مارس  13كما في 

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد      6ب

 
 مارس 11 ديسمبر 11 مارس 31 

 0202 9112 9112 

    
 )غير مدققة(  )مدققة(    )غير مدققة(   

    بالعملة المحلية:

 28.215 7.235 - اقتراضات من سوق النقد  

 1.558 3.718 7.273 أرصدة عند الطلب

 ─────── ─────── ─────── 

 7.273 11.118 12.218 

 ─────── ─────── ─────── 

    بالعملة األجنبية:
 111.111 221.171 620.181 اقتراضات من سوق النقد

 2 - - أرصدة عند الطلب
 212.818 12.881 38.666 قروض مشتركة 

 ─────── ─────── ─────── 

 633.000 721.821 217.213 

 ─────── ─────── ─────── 

 828.123 713.221 271.871 

 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

  

 
 ودائع العمالء 1ب

 

   مارس 31 

 0202   

   )غير مدققة( 

   
 المجموع اإلسالمية الصيرفة التقليدية الصيرفة

 3.208.186 333.637 331.673 ودائع ألجل

 623.623 72.226 713.623 ودائع تحت الطلب

 063.363 11.118 066.626 ودائع توفير

 31.082 6.201 6.018 ودائع هامش

 ─────── ─────── ─────── 

 0.312.866 033.376 3.332.731 المجموع

 ══════ ══════ ══════ 

 

 
   ديسمبر 11 

 9112   

   )غير مدققة( 

   
 المجموع اإلسالمية الصيرفة التقليدية الصيرفة

 112.117 151.251 811.111 ودائع ألجل

 831.711 21.111 717.713 ودائع تحت الطلب

 281.111 21.182 231.551 ودائع توفير

 12.528 3.122 2.112 ودائع هامش

 ─────── ─────── ─────── 

 2.517.115 253.315 1.811.855 المجموع

 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 



 المالية البياناتضاحات حول 
 )تابع( 0233ديسمبر  13للسنة المنتهية في   

 

 11من  23صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  0202مارس  13كما في 

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 )تابع( ودائع العمالء 1ب

 
   مارس 11 

 9112   

   )غير مدققة( 

   
 المجموع اإلسالمية الصيرفة التقليدية الصيرفة

 1.511.527 112.513 125.182 ودائع ألجل

 183.115 11.117 175.121 ودائع تحت الطلب

 281.387 11.571 212.358 ودائع توفير

 17.221 7.213 15.188 ودائع هامش

 ─────── ─────── ─────── 

 1.211.811 المجموع
171.152 

 
1.818.117 

 

 ══════ ══════ ══════ 

 

 

 
 التزامات أخرى  8ب

 مارس 11 ديسمبر 11 مارس 31 
 0202 9112 9112 

    
 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(   

    

 15.111 21.181 71.811 أوراق قبول

 2.152 3.111 1.178 مستحقات الموظفين 

 1.717 1.277 2.312 لدفع ضريبة الدخل مستحقة ا

 153 158 127 (14القيمة العادلة السالبة للمشتقات )إيضاح ب 

 185 221 211 إلتزامات ضريبية مؤجلة 

 11.812 - - ارباح االسهم

 28.211 11.181 21.111 مستحقات أخرى ومخصصات 

 3.118 2.121 2.231 مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة على إلتزامات
     والضمانات المالية القروض 

 1.211 2.312 3.112 التزامات عقود اإليجار

 ─────── ─────── ─────── 

 71.271 155.321 113.115 المجموع

 ═══════ ═══════ ═══════ 

 
      

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

 :والضمانات المالية

 

 
 المجموع          3المرحلة        0المرحلة        1المرحلة  القيمة الدفترية

     
     

 626.138 3.116 61.603 762.067 9191يناير  1الرصيد كما في 

 336.820 - 1.606 336.271 أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

 (317.362) (6.310) (8.376) (316.212) دهاأصول ملغاة أو تم سدا

    -  (6) (730) 622 1تحويالت إلى المرحلة 

 - - 08.036 (08.036) 9تحويالت إلى المرحلة 

 - 32.278 (32.260) (01) 1تحويالت إلى المرحلة 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 668.683 6.181 88.806 761.773 0202 مارس 31في 

 ═══════ ═══════ ═══════  ═══════ 

 
 



 المالية البياناتضاحات حول 
 )تابع( 0233ديسمبر  13للسنة المنتهية في   

 

 11من  22صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  0202مارس  13كما في 

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 )تابع( التزامات أخرى  8ب

 

 
 مارس 11 ديسمبر 11 المجموع   3المرحلة  0المرحلة  1المرحلة  خسائر اإلئتمان المتوقعة 

     9112 9112 
       

 1.212 1.212 0.303 13 3.281 3.637 9191يناير  1كما في 

 812 121 316 - 023 717 أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

 - (2.533) (3.022) (868) (76) (188) أصول ملغاة أو تم سدادها

 - - - - (7) 7 1تحويالت إلى المرحلة 

 - - - - 16 (16) 9تحويالت إلى المرحلة 

 - - - 833 (833) - 1تحويالت إلى المرحلة 

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

 3.118 2.121 0.863 78 611 0.262 0202 مارس 31في 

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

 
 

 

 
 رأس المال 2ب 

    
(. بلغت األسهم المصدرة 4.111.111.111: 9112ديسمبر  11سهم ) 4.111.111.111رأس المال المصرح به للبنك هو 

سهم(.  1.299.646.121: 9112مارس  11 ،سهم 9.161.229.779: 9112ديسمبر  11سهم ) 9.414.216.712للبنك 
مارس  11 ، مليون لاير عماني 916.161: 9112ديسمبر  11مليون لاير عماني ) 942.122يبلغ رأس المال المدفوع للبنك 

 مليون لاير عماني(. 129.962: 9112
 
 

٪ من األسهم المصدرة كما في 1يعادل  سهم مجاني 71.217.261قام البنك بتوزيع  .9191مارس  11خالل الفترة المنتهية في 
مليون لاير عماني. لم يتم إصدار أسهم مجانية في الفترة  7.121مما أدى إلى زيادة في رأس المال بمقدار  .9112ديسمبر  11

 المقارنة من العام الماضي.
 

ك سواًء بصفة شخصية أو مع % أو أكثر من رأسمال البن11كان المساهمون الذين يملكون نسبة  .9112ديسمبر  11كما في 
 األطراف ذات العالقة كالتالي:

 نسبة المساهمة % عدد األسهم 

%11.31    314.161.442    شركة عمان للتمويل واالستثمار ش.م.ع.ع  

%14.11 314.684.121 شؤون البالط السلطاني  

 

 
 1األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم   12ب 

 

 
. تحمل األوراق 9117سبتمبر  92مليون لاير عماني في  111 بمبلغ 1أوراق رأسمالية مستديمة الشريحة رقم  قام البنك بإصدار

فائدة على قيمتها االسمية من تاريخ اإلصدار إلى تاريخ اإلستدعاء األول بسعر فائدة سنوي  1الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم 
يد سعر الفائدة على فترات خمس سنوات. يتم دفع الفائدة على أساس نصف سنوي ٪. وبعد ذلك سيتم إعادة تحد7.72ثابت قدره 

 على أساس متأخرات وتعامل كخصم من حقوق المساهمين. 
 

مليون لاير عماني.  111بمبلغ  1قام البنك باإلصدار الثاني لألوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم  . 9112مارس  14في 
فائدة على قيمتها االسمية من تاريخ اإلصدار إلى تاريخ اإلستدعاء األول بسعر  1ية المستديمة الشريحة رقم تحمل األوراق الرأسمال

٪. وبعد ذلك سيتم إعادة تحديد سعر الفائدة على فترات خمس سنوات. يتم دفع الفائدة على أساس 7.21فائدة سنوي ثابت قدره 
 ق المساهمين. نصف سنوي على أساس متأخرات وتعامل كخصم من حقو

 
معيار لتشكل األوراق المالية التزامات مباشرة وغير مشروطة وثانوية وغير مضمونة للبنك وتصنف كحقوق مساهمين وفقاً ل

التصنيف. ليس لديها تاريخ استحقاق ثابت أو نهائي. يجوز للبنك وفقاً لتقديره وبعد  -: األدوات المالية 19 رقم الدولي يالمحاسب
من الهيئة التنظيمية ذات الصلة أن يمارس خياره في استرداد األوراق المالية بالكامل )وليس جزئياً( في تاريخ  موافقة مسبقة

رهناً بموافقة مسبقة من السلطات  .السنوية الخامسة لتاريخ اإلصدار وفي كل خمس سنوات بعد ذلك اإلستدعاء األول أي الذكرى
وهذا ال يعتبر حدثاً للتخلف عن السداد. إذا لم يقم البنك بدفع  .ده أن يختار عدم توزيع الفوائديجوز للبنك وفقاً لتقديره وح التنظيمية.

 فينبغي على البنك عدم إجراء أي توزيع أو دفع آخر فيما يتعلق بأسهمه العادية  .في تاريخ دفع الفائدة المقرر )ألي سبب كان( .فوائد 



 المالية البياناتضاحات حول 
 )تابع( 0233ديسمبر  13للسنة المنتهية في   

 

 11من  27صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  0202مارس  13كما في 

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 )تابع( 1حة رقم األوراق الرأسمالية المستديمة الشري  12ب 

 
 

التي تحتل مرتبة أدنى أو متقاربة مع األوراق الرأسمالية  .أو األوراق المالية 1أو أي من أسهمه األخرى أدوات رأس المال العادية 
الية األوراق الرأسم شروط . كما تسمحالماليةإال إذا دفعت دفعة واحدة من الفوائد بالكامل على األوراق  1المستديمة الشريحة رقم 
 للبنك بخفض )كامالً أو جزئياً( أي مبالغ مستحقة لحاملي األوراق المالية في بعض الظروف. 1المستديمة الشريحة رقم 

 
، مليون لاير عماني 11. 219: 9112 ديسمبر 11) 9191مارس  11في  )كوبون( مليون لاير عماني كقسيمة 7. 611تم دفع 

 في بيان التغيرات في حقوق المساهمين. إدراجهاوتم  ( مليون لاير عماني 1. 941: 9112 مارس 11
 
 

 االلتزامات العرضيةأ -11ب 
تؤدي خطابات االعتماد المستندي والضمانات القائمة إلى ارتباط البنك بالدفع بالنيابة عن عمالء في حالة عجز العميل عن األداء 

 بموجب بنود العقد.  
 
 
 

 مارس 11 ديسمبر 11 مارس 31   

 0202 9112 9112 

    

 )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( 

    

 157.781 151.152 131.232 ضمانات  

 111.113 81.158 31.362 اعتمادات مستندية  

 ────── ────── ────── 

 111.751 112.715 126.012 المجموع

 ══════ ══════ ══════ 

    
 
 
 
 
 

 االرتباطات ب-11ب 
 

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

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

 
 مارس 11 ديسمبر 11 مارس 31 

 0202 9112 9112 

    

 )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( 

    
 1.112 13.113 37.167 ماليةارتباطات رأس

 321.511 118.123 171.717 ارتباطات متعلقة باالئتمان

 ────── ────── ────── 

 322.312 121.215 130.301 المجموع

 ══════ ══════ ══════ 

 
 
  

 

 

 

 



 المالية البياناتضاحات حول 
 )تابع( 0233ديسمبر  13للسنة المنتهية في   

 

 11من  28صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  0202مارس  13كما في 

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 المعامالت مع األطراف ذات عالقة 10ب 

عض أعضاء مجلس إدارته ومساهميه وإدارته العليا ومجلس الرقابة ضمن سياق أعماله االعتيادية يقوم البنك بإجراء معامالت مع ب

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.

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

 
 مارس 11 ديسمبر 11 مارس 13 

 0202 2511 2511 

 
   

 )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( 

    موظفي اإلدارة العليا 
 1.511 2.221 0.868 (الفترةالقروض والسلفيات والتمويل )الرصيد في نهاية 

 815 318 110 ةالفترقروض مصروفة خالل 

 (72) (121) (320) الفترةقروض مسددة خالل 

    

 1.311 1.187 632 الفترةالودائع في نهاية 

 133 211 323 الفترةودائع مستلمة خالل 

 (211) (212) (332) الفترةودائع مدفوعة خالل 

    

 2 152 07 الفترةايرادات فوائد خالل 

 - 11 1 الفترةمصروفات فوائد خالل 

 138 115 30 اتعاب حضور جلسات ومكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة

 1 17 31 أعضاء مجلس الرقابة الشرعية

    

    أطراف ذات عالقة أخرى 

 18.811 12.727 18.636 الفترةالقروض والسلفيات والتمويل في نهاية 

 21.832 17.112 36.613 الفترةقروض مصروفة خالل 

 (1) (2.128) - ترةالفقروض مسددة خالل 

    

 1.512 7.551 1.767 الفترةودائع في نهاية 

 1.123 2.381 337 الفترةودائع مستلمة خالل 

 (333) (2.111) (0.638) الفترةودائع مدفوعة خالل 

    

 11 1.257 163 الفترةايرادات فوائد خالل 

 3 33 08 الفترةمصروفات فوائد خالل 

    

 
 لرئيسيةتعويض اإلدارة ا

( من كبار المديرين التنفيذيين. يعتبر البنك أن هؤالء األعضاء هم من موظفي اإلدارة الرئيسيين لغرض 7: 9112) 7تضم اإلدارة الرئيسية 

 94اإلفصاح عن المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 

والشركات التي لديهم مصلحة كبيرة. األرصدة المتعلقة يجري البنك معامالت مع بعض من موظفي اإلدارة الرئيسيين  .في سياق األعمال العادية 

 بهذه األطراف ذات العالقة كما في تاريخ التقرير هي كما يلي:

 
    موظفي اإلدارة العليا

 128 11 103 القروض والسلفيات والتمويل في نهاية السنة

 315 185 021 الودائع في نهاية السنة

 1 2 1 ايرادات فوائد خالل السنة

 - 8 3 صروف فوائد خالل السنةم

 113 2.117 110 رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل

 8 21 32 مزايا ما بعد الوظيفة

 

 



 المالية البياناتضاحات حول 
 )تابع( 0233ديسمبر  13للسنة المنتهية في   

 

 11من  21صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  0202مارس  13كما في 

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 )تابع(  المعامالت مع األطراف ذات عالقة 10ب 

 

 

 

 البنك هي كالتالي: % أو أكثر من أسهم11القيمة التراكمية لألرصدة واإليرادات والمصروفات المتولدة مع المساهمين المالكين لنسبة 

 
 مارس 11 ديسمبر 11 مارس 31 

 0202 9112 9112 

 
   

 )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( 

    

 - 8.131 6.010 القروض والسلفيات والتمويل في نهاية الفترة

 - 8.131 6.166 قروض مصروفة خالل الفترة

 - - - قروض مسددة خالل الفترة

    

 2.113 2.551 0.216 الفترة الودائع في نهاية

 15 1 16 ودائع مستلمة خالل الفترة

 - (113) (3) ودائع مدفوعة خالل الفترة

    

 - 212 336 ايرادات فوائد خالل الفترة

 - 83 00 مصروفات فوائد خالل الفترة

 
 .: صفر(9112ديسمبر  11) في المرحلة الثالثة أي قرض تم منحه ألي طرف ذات عالقة ال يوجد 9191مارس  11كما في 

 
 
 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  13ب 
 
 

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

 
 ( في السوق الرئيسية التي يمكن الوصول إليه لألصل أو اإللتزام؛ أو1
 في السوق األكثر مالءمة لألصل أو اإللتزام.  .( في غياب السوق الرئيسي9
 

 يستخدم البنك التسلسل الهرمي التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية:
 األداة )أي بدون تعديل أو إعادة تغليف(؛ لذاتاألسعار المدرجة في األسواق النشطة  :1المستوى 
المشابهة أو أساليب التقييم األخرى التي تستند إليها جميع  واإللتزاماتفي األسواق النشطة لألصول  المدرجة: األسعار 9المستوى 

 المدخالت الهامة على بيانات السوق القابلة للمالحظة؛ و
 ة.ظللمالح لقابلةا وقلسا تبيانا لیإ امةه تخالدمأي  فيها ديستن ال متقيي بسالي: أ1 وىتلمسا
 

( في كل من تلك المستحقةيرى البنك أن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف اختالفاً جوهرياً عن القيمة الدفترية )متضمنةً الفائدة 
 :األصول وااللتزامات المالية وقيمها العادلةالتواريخ. يوضح الجدول التالي تصنيف كل فئة من 

 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المالية البياناتضاحات حول 
 )تابع( 0233ديسمبر  13للسنة المنتهية في   

 

 11من  15صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  0202مارس  13كما في 

 )لاير عماني باآلاللف(

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )تابع( القيمة العادلة لألدوات المالية  13ب 
 

 
 
 
 

 التكلفة المطفأة 0202 مارس 31في 

القيمة العادلة 
من خالل دخل 

 شامل آخر

القيمة العادلة من 
خالل الربح أو 

 الخسارة 

إجمالي القيمة 
/ القيمة  الدفترية

)متضمنةً  لعادلةا
 الفائدة المستحقة(

     )غير مدققة(
     

    األصول 

 86.603 - - 86.603 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

 81.727 - - 81.727 مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد  

 0.183.270 - - 0.183.270 قروض وسلف وتمويل 

 886.160 323.182 113.221 001.236 استثمارات

 333.076 - - 333.076 أصول أخرى )باستثناء المدفوعات مقدماً(

 ────── ───── ───── ────── 

 1.172.167 323.182 113.221 0.307.631 اإلجمالي

 ══════  ═════ ═════ ═══════ 

     

    االلتزامات 
 

 828.123 - - 828.123  مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد   

 0.312.866 - - 0.312.866 ودائع العمالء

 32.338 - - 32.338 التزامات أخرى )بإستثناء المستحقات األخرى والمخصصات(  

 16.862 - - 16.862 قروض ثانوية  

 621 - - 621 شهادات إيداع    

 ────── ───── ───── ────── 

 0.681.316 - - 0.681.316 

 ══════ ═════ ═════ ═══════ اإلجمالي   

     



 المالية البياناتضاحات حول 
 )تابع( 0233ديسمبر  13للسنة المنتهية في   

 

 11من  11صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  0202مارس  13كما في 

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 )تابع( القيمة العادلة لألدوات المالية  13ب 

 
 

 
 
 
 
 

 التكلفة المطفأة 9112ديسمبر  11في 

القيمة العادلة 
من خالل دخل 

 شامل آخر

القيمة العادلة من 
خالل الربح أو 

 الخسارة 

 إجمالي القيمة الدفترية
 / القيمة العادلة

)متضمنةً الفائدة 
 المستحقة(

     )مدققة(
     

    األصول 

 81.372 - - 81.372 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

 118.217 - - 118.217 مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد  

 2.131.131 - - 2.131.131 قروض وسلف وتمويل 

 217.173 151.228 112.133 111.832 استثمارات

 82.231 - - 82.231 أصول أخرى )باستثناء المدفوعات مقدماً(

 ────── ───── ───── ────── 

 1.121.212 151.228 112.133 1.521.571 اإلجمالي

 ══════  ═════ ═════ ══════ 

     

    االلتزامات 

 مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد
713.221 

- - 
713.221 

 2.517.115 - - 2.517.115 العمالء  ودائع

 82.511 - - 82.511 التزامات أخرى )بإستثناء المستحقات األخرى والمخصصات(  

 13.112 - - 13.112 قروض ثانوية

 351 - - 351 شهادات إيداع

 ─────── ───── ───── ────── 

 2.131.311 - - 2.131.311 اإلجمالي

 ═══════ ═════ ═════ ══════ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المالية البياناتضاحات حول 
 )تابع( 0233ديسمبر  13للسنة المنتهية في   

 

 11من  12صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  0202مارس  13كما في 

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 )تابع( القيمة العادلة لألدوات المالية 13ب 

 9112 مارس 11في
 التكلفة المطفأة )غير مدققة(

سندات الدين 
في القيمة 
العادلة من 

خالل الدخل 
الشامل 
 االخر 

القيمة  العادلة 
من خالل 

الربح 
 والخسارة

إجمالي القيمة الدفترية 
)متضمنةً الفائدة 

 بدة(/ العادلةالمتك
     

     األصول
 11.321 - - 11.321 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي الُعماني

 11.313 - - 11.313 مستحق من بنوك وإقراضات أخرى بسوق النقد
 2.112.882 - - 2.112.882 قروض وسلف وتمويل

 315.125 11.215 212.213 118.113 االستثمارات

 12.111 - - 12.111 المدفوعات مقدماً(أصول أخرى )بإستثناء 
 ─────── ───── ───── ────── 

 1.531.223 11.215 212.213 2.221.115 اإلجمالي
 ═══════  ═════ ═════ ═══════ 

     
     االلتزامات

 271.871 - - - مستحقات لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد
 1.818.117 - - - ودائع العمالء 

 12.515 - - - مات أخرى )بإستثناء مستحقات أخرى ومخصصات(التزا
 13.213 - - - قروض ثانوية

 351 - - - سندات قابلة للتحويل إلزامياً 
 ───── ───── ───── ───── شهادات إيداع

 2.385.118 - - - اإلجمالي
 ═════ ═════ ═════ ═════ 
     

 
 
  
 
 

  



 المالية البياناتضاحات حول 
 )تابع( 0233ديسمبر  13للسنة المنتهية في   

 

 11من  11صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  0202مارس  13كما في 

 )لاير عماني باآلاللف(

 
  مالية )تابع(القيمة العادلة لألدوات ال 13ب 
 

 يوضح الجدول التالي تصنيف األدوات المالية بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير:
 
 

 0202 مارس 31في
 )غير مدققة(

 

 المجموع

القيمة العادلة 

 السالبة للمشتقات

القيمة العادلة 

 الموجبة للمشتقات

أوراق مالية 

 إستثمارية

     

 1المستوى  4.812 - - 4.812 

 9المستوى  442.888 (461) 6.010 431.121 

 1المستوى  0.122 - - 0.122 

 ────── ────── ────── ────── 

 440.464 6.010 (461) 448.046 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
 
 
 

 9112ديسمبر  11
 )مدققة(

إستثمارات 
 أوراق مالية

القيمة العادلة 
 الموجبة للمشتقات

القيمة العادلة 
 المجموع السالبة للمشتقات 

     

 6.127 - - 6.127 1المستوى 

 414.466 (419) 6.119 499.766 9المستوى 

 9.211 - - 9.211 1المستوى 

 ───── ───── ───── ───── 

 417.691 6.119 (419) 441.191 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 
 
 

 9112 مارس 11
 مدققة(غير )

إستثمارات أوراق 
 مالية

القيمة العادلة 
 الموجبة للمشتقات

القيمة العادلة 
 المجموع السالبة للمشتقات 

     

 6.222 - - 6.222 1المستوى 

 194.111 (212) 9.212 199.496 9المستوى 

 9.211 - - 9.211 1المستوى 

 ───── ───── ───── ───── 

 121.292 9.212 (212) 121.292 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المالية البياناتضاحات حول 
 )تابع( 0233ديسمبر  13للسنة المنتهية في   

 

 11من  11صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  0202مارس  13كما في 

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة ألغراض التغطية 14ب 
 

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

 اإلئتمان لمخاطرالبنك  لتعرض مؤشر تُعتبر الإلسمية المبالغ اهذه  فإن .بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المعنية. بالتالي
  .س لمخاطر السوقولي .للمشتقات الموجبةعلى القيمة العادلة  تقتصر عامةً التي 

 
 

 حسب الفترة واالستحقاقسمية المبالغ األ    

  0202  مارس 31كما في 
 )غير مدققة(

القيمة العادلة 
 الموجبة

 المبلغ القيمة العادلة السالبة
سمياأل  

 خالل
أشهر 1  

1-19  
 شهرا

 أكثر من
سنة 1  

       
 036.321 373.333 071.781 713.768 187 13 لعمالت أجنبيةه عقود شراء آجل

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 060.317 372.368 011.610 837.766 322 8.033 لعمالت أجنبية هعقود بيع آجل

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

 حسب الفترة واالستحقاقسمية المبالغ األ    

 9112 برديسم 11كما في 
 )مدققة(

القيمة العادلة 
 الموجبة

 المبلغ القيمة العادلة السالبة
سمياأل  

 خالل
أشهر 1  

1-19  
 شهرا

 أكثر من
سنة 1  

       
 112.121 31.121 111.371 722.752 185 27 لعمالت أجنبيةه عقود شراء آجل

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 118.317 11.235 111.717 282.181 28 2.581 لعمالت أجنبية هعقود بيع آجل

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

 حسب الفترة واالستحقاقسمية المبالغ األ    

 9112 مارس 11كما في 
 )غير مدققة(

القيمة العادلة 
 الموجبة

 المبلغ القيمة العادلة السالبة
سمياأل  

 خالل
أشهر 1  

1-19  
 شهرا

 أكثر من
سنة 1  

       
 11.283 21.321 285.155 187.111 151 1 لعمالت أجنبيةه عقود شراء آجل

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 15.123 12.551 73.177 137.111 2 2.352 لعمالت أجنبية هعقود بيع آجل

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



 المالية البياناتضاحات حول 
 )تابع( 0233ديسمبر  13للسنة المنتهية في   

 

 11من  13صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  0202مارس  13كما في 

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 إيرادات الفوائد 1ج

      
                                                                           

  

 مارس 31

0202 

 

 مارس 11

9112 

 )غير مدققة( )غير مدققة( 

   

 15.111 13.308 قروض وسلف للعمالء

 717 607 وايداعات أخرى بسوق النقدمستحق من بنوك 

 1.551 1.831 استثمارات 

 ───── ───── 

 18.118 13.583 

 ═════ ═════ 

 
 
 
 
 مصروفات الفوائد 0ج

    
                                                                        

  

 مارس 31

0202 

 

 مارس 11

9112 

 )غير مدققة( )غير مدققة( 

   

 11.177 31.833 ودائع العمالء

 251 833 قروض ثانوية

 7.112 1.816 مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

  ─────  ───── 

 36.682 11.171 

 ═════ ═════ 

   

 
 

 صافي اإليرادات المحققة من التمويل اإلسالمي واألنشطة اإلستثمارية 3ج

   

 اإليرادات المحققة من التمويل اإلسالمي واألنشطة اإلستثماريةمالي أ إج-3ج

 
 

  

 مارس 31

0202 

 

 مارس 11

9112 

 )غير مدققة( )غير مدققة( 

   

 2.188 0.316 تمويل إلى العمالء

 151 1 مستحق من بنوك وإيداعات السوق النقدية 

 152 111 إستثمارات 

 ────── ────── 

 1.063 2.718 

 ══════ ══════ 

 

 

 

 

 



 المالية البياناتضاحات حول 
 )تابع( 0233ديسمبر  13للسنة المنتهية في   

 

 11من  12صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  0202مارس  13كما في 

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 صافي اإليرادات المحققة من التمويل اإلسالمي واألنشطة اإلستثمارية )تابع( 3ج

 
 أرباح دفعت إلى مودعين / إقتراضات السوق النقدية  ب 3ج

                                                   
  

 مارس 31

0202 

 

 مارس 11

9112 

 )غير مدققة( )غير مدققة( 

   

 1.115 3.868 أرباح دفعت إلى مودعين

 121 331 أرباح دفعت إلى بنوك ونقود السوق األخرى

 ───── ───── 

 3.622 1.351 

 ────── ────── 

 1.281 3.163 صافي االيرادات المحققة من التمويل االسالمي 

 ══════ ══════ واألنشطة اإلستثمارية

 
 

 
  إيرادات التشغيل األخرى 4ج

                                                               
  

 مارس 31

0202 

 

 مارس 11

9112 

 )غير مدققة( )غير مدققة( 

   

 2.583 1.638 أتعاب وعموالت 

 1.118 101 صافي أرباح من التعامالت بعمالت أجنبية

 2 (37) استرداد ديون معدومة 

 725 082 إيرادات توزيعات أرباح

ألرباح من استثمارات محتفظ بها صافي ا

 للمتاجرة
02 (177) 

  ─────  ───── 

 1.321 6.616 

 ═════ ═════ 

 
 مصروفات التشغيل األخرى 1ج

                               
  

 مارس 31

0202 

 

 مارس 11

9112 

 )غير مدققة( )غير مدققة( 

   

 2.711 0.761 تكاليف تشغيل وإدارة

 711 376 تكاليف اإلشغال

 112 - مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 12 31 أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة 

مكافآت وأتعاب حضور جلسات ألعضاء مجلس 

 الرقابة الشرعية 

31 1 

  ─────  ───── 

 1.761 1.212 

 ═════ ═════ 

 

 
 



 المالية البياناتضاحات حول 
 )تابع( 0233ديسمبر  13للسنة المنتهية في   

 

 11من  17صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  0202مارس  13كما في 

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 األخرىصافي مصروفات إنخفاض قيمة القروض ومخصصات مخاطر اإلئتمان   6ج

                                                                                      
  

 مارس 31

0202 

 

 مارس 11

9112 

 )غير مدققة( )غير مدققة( 

   مخصص خالل الفترة:

مصروفات إنخفاض قيمة تم تكوين مخصص لها / )مفرج 

   عنها( حول:

 1.781 6.616 (1قروض وسلف وتمويل )ب

 812 (080) (9تزامات قروض وضمانات مالية )بإل

 (231) (871) (9)بمستحق من بنوك وإيداعات السوق النقدية األخرى

 132 331 سندات الدين بالتكلفة المطفأة 

 (1) - سندات الدين بالقيمة العادلة من خالل دين شامل آخر

 (185) - قروض تم شطبها خالل الفترة

 ────── ────── خصصات مصروفات إنخفاض قيمة قروض وم

 مخاطر اإلئتمان األخرى وفق معيار التقرير المالي
 

6.201 

 
2.317 

 ═══════ ══════ بالصافي. 2الدولي 

 

 
 تفاصيل مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لكافة األصول المالية مبينة أدناه:

 
 البنك المركزي العماني 2معيار التقارير المالية الدولية رقم  

   

 12.272 81.583 إجمالي سلف وتمويل القروض

 13 111 مستحقات من بنوك

 - 1.222 أوراق مالية إستثمارية )بالتكلفة المطفأة(

أوراق مالية إستثمارية )بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 

 األخرى(

28 - 

 - 2.231 إلتزامات قرض وضمانات مالية
   

 38.067 31.613 المجموع

 17.115 17.115 فائدة تعاقدية غير مدرجة

 331.037 333.183 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المالية البياناتضاحات حول 
 )تابع( 0233ديسمبر  13للسنة المنتهية في   

 

 11من  18صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  0202مارس  13كما في 

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 تابع()األخرىصافي مصروفات إنخفاض قيمة القروض ومخصصات مخاطر اإلئتمان   6ج

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

  (لتزامات القروض والضمانات الماليةواالستثمارات و ا .والمالية ) ما عدا إيرادات الفوائد التعاقدية 

 

 
 المجموع 3المرحلة  0المرحلة  1المرحلة  

     )غير مدققة(
     

 321.313 17.361 11.707 31.283 9191يناير  1كما في 

 6.772 8.166 3.081 3.216 أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

 (1.718) (716) (311) (0.666) أصول ملغاة أو تم سدادها

 (38.181) (38.181) - - المذكرات ةالقروض التي أعيدت من حافظ

المذكرات ةحافظ تم تحويلها الئ  القروض التي  - - 16 16 

 - (6) (3.631) 3.603 1التحول الى المرحلة 

 - (066) 0.872 (0.160) 9التحول الى المرحلة 

 - 6.267 (1.363) (78) 1التحول الى المرحلة 

 ────── ────── ────── ────── 

 33.831 12.701 13.023 31.613 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 0202 مارس 31كما في 

     

 

 

 
 العائد األساسي والمعدل للسهم الواحد 1ج 

 . الفترةسهم القائمة خالل على المتوسط المرجح لعدد األ للفترةيتم احتساب العائد للسهم بقسمة صافي الربح 

 

               

 

 

 مارس 31

0202 

 

 مارس 11

9112 

 )غير مدققة( )غير مدققة( 

   

 15.132 8.376 الفترةصافي ربح 

 (1.811) (7.821) اإلضافية  1ناقص: قسيمة الفئة 

 (115) - اإلضافية 1ناقص: مصروفات إصدار رأس مال الفئة 

 ────── ────── 
ربح للفترة المنسوب إلى حملة أسهم البنك بعد القسيمة 

 2.111 (3.106) اإلضافية  1وتكلفة إصدار أسهم رأس مال الفئة 

  ─────── ────── 

 2.531.331 0.111.627  الفترةالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 

 ────── ───────  )باأللف(  

 2.185 (2.667) (بالبيسة) للفترةسهم الواحد العائد األساسي لل

  ═══════ ══════ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المالية البياناتضاحات حول 
 )تابع( 0233ديسمبر  13للسنة المنتهية في   

 

 11من  11صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  0202مارس  13كما في 

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 إدارة المخاطر المالية  د 

 مخاطر السيولة 1د
 
 

( ونسبة NSFRونسبة التمويل الصافي المستقر ) .( LCRيتم احتساب نسبة تغطية السيولة ) يتم احتساب نسبة تغطية السيولة
.     و       BMو       BMعبر التعميم  CBOواإلرشادات المعتمدة من قبل  IIIبازل  وفقًا إلطار عمل المالي الرفع
BM .واإلفصاحات الكاملة المطلوبة بموجب هذه التعميمات هي متاح على صفحة عالقات المستثمرين على موقع البنك 

 
 

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

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

 

 القيمة الدفترية

إجمالي التدفق 

 شهراً  10-3 أشهر 3خالل  االسمي

عام أكثر من 

 واحد

      

      )غير مدققة( 0202 مارس 31

      

      التزامات غير مشتقة

 011.233 001.133 380.622 802.012 828.123 مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

 138.311 166.831 3.027.137 0.380.006 0.312.866 ودائع العمالء 

 - - 336.312 336.312 336.312 التزامات أخرى

 13.163 0.327 162 11.618 16.862 قروض ثانوية

 630 36 8 618 621 شهادات إيداع

 ────── ────── ────── ────── ────── 

 770.261 861.012 3.166.831 0.313.377 0.666.060 اإلجمالي

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 
 
 

 

 القيمة الدفترية

إجمالي التدفق 

 شهراً  19-1 أشهر 1خالل  االسمي

أكثر من عام 

 واحد

لاير عماني  

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

لاير عماني 

 باآلالف

 ققة()مد 9112ديسمبر  11

 

     

      التزامات غير مشتقة

 251.712 151.523 218.381 732.111 713.221 مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

 188.223 128.113 1.111.712 2.112.112 2.517.115 ودائع العمالء 

 - - 155.321 155.321 155.321 التزامات أخرى

 11.181 2.157 135 11.812 13.112 قروض ثانوية

 318 18 2 312 351 شهادات إيداع

 ────── ────── ────── ────── ────── 

 2.128.112 1.518.218 1.311.113 711.183 711.118 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المالية البياناتضاحات حول 
 )تابع( 0233ديسمبر  13للسنة المنتهية في   

 

 11من  15صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  0202مارس  13كما في 

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 )تابع(إدارة المخاطر المالية  د 

 مخاطر السيولة 1د
 

 

 القيمة الدفترية

إجمالي التدفق 

 أكثر من عام واحد شهراً  19-1 أشهر 1خالل  سمياال

      )غير مدققة( 9112 مارس 11

      

      التزامات غير مشتقة

 213.111 111.228 235.311 288.171 271.871 مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

 238.215 325.171 711.132 1.127.811 1.818.117 ودائع العمالء 

 - - 71.271 71.271 71.271 ت أخرىالتزاما

 11.112 1.381 875 13.117 13.213 قروض ثانوية

 312 18 2 325 351 شهادات إيداع

 ────── ────── ────── ────── ────── 

 117.131 713.518 1.573.112 2.717.387 2.258.112 اإلجمالي 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المالية البياناتضاحات حول 
 )تابع( 0233ديسمبر  13للسنة المنتهية في   

 

 11من  11صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  0202مارس  13كما في 

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 إدارة رأس المال  0د

  رأس المال النظامي 1-0د

 

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

 سع من المخاطر.والغرض للمخاطر خارج الميزانية العمومية مرجحاً وفقا لنطاق وا

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

 

 
 مارس 31

0202 

ديسمبر 11  

9112 

 مارس 11

9112    

 )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( 

    

    1رأس المال الفئة 

 118.223 212.125 016.166 رأس المال العادي

 18.517 11.112 36.216 عالوة إصدار األسهم

 21.173 28.311 06.633 االحتياطي القانوني

 188 188 366 احتياطي عام

 7.555 11.555 31.222 احتياطي قرض ثانوي

 12.128 11.122 38.706 األرباح المحتجزة 

 (2.211) (2.211) (0.087) خسائر القيمة العادلة  

 ────── ────── ────── 

 278.115 121.518 103.183 1رأس المال الفئة  إجمالي

    

    1رأس المال الفئة إضافي 

 255.555 255.555 022.222 1األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم 

 ────── ────── ────── 

 178.115 321.518 603.183 1رأس المال الفئة  إجمالي

 ────── ────── ────── 

    0رأس المال الفئة 
 21.222 23.522 01.733 مخصص انخفاض في القيمة على أساس المحفظة

 1 - 0 أرباح القيمة العادلة

 28.555 21.555 03.222 قرض ثانوي

 ────── ────── ────── 

 32.222 12.522 16.731 0رأس المال الفئة  إجمالي

 ────── ────── ────── 

 311.532 373.585 687.271 مجموع رأس المال النظامي

 ══════ ══════ ══════ 

    األصول المرجحة بالمخاطر
 2.281.712 2.875.121 2.152.322 مخاطر االئتمان ومخاطر السوق

 137.125 171.711 171.711 مخاطر التشغيل

+ ────── ────── ────── 

 2.812.232 1.511.111 1.582.111 خاطرمجموع األصول المرجحة بالم

 ══════ ══════ ══════ 

    معدل كفاية رأس المال
    

 مجموع رأس المال النظامي معبر عنه كنسبة مئوية

 من إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر 
18.15% 18.82 % 18.28% 

    
معبر عنه كنسبة مئوية من  1مجموع رأسمال الفئة 

 المرجحة بالمخاطرإجمالي األصول 
12.11% 17.13 % 12.81% 

    
    مجموع األسهم رأس المال المشتركة 

 إجمالي األصول كنسبة مئوية من امعبر عنه

 المرجحة بالمخاطر 
15.11% 15.71 % 1.71% 

 
والتعميم رقم  1المطبقة بالبنك المركزي. اإلفصاحات المطلوبة بموجب بازل  9معاهدة بازل  لمتطلباتيتم احتساب معدل كفاية رأس المال وفقاً 

BM-      الصادر عن البنك المركزي العماني متاحة في القسم المتعلق باالستثمار على الموقع اإللكتروني للبنك. 9111نوفمبر  17المؤرخ 



 المالية البياناتضاحات حول 
 )تابع( 0233ديسمبر  13للسنة المنتهية في   

 

 11من  12صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  0202مارس  13كما في 

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 المعلومات القطاعية هـ

 
  

يتم تنظيم البنك في ستة قطاعات  .تم عرض المعلومات القطاعية فيما يتعلق بالقطاعات التشغيلية للبنك. ألغراض إدارية

 تشغيلية وفقاً للمنتجات والخدمات كالتالي:
 

 :لألفرادت المصرفية الخدما

 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  ةيل المشترك للمشاريع يشمل القروض إلى وودائع من الحكومة والمؤسسات الماليالحكومة والتمو

 المشاريع والقروض المشتركة.

 الخدمات المصرفية االستثمارية.و تشمل اإلستثمارات استثمارات العقارات 

 أدوات أموال السوق والمشتقات ومنتجات صرف العمالت األجنبية. الخزانة تشمل 
 

 :يسيالمركز الرئ

  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

 شريعة.للشركات واألفراد وفقاً لمبادئ ال
 

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 11مالت مع عميل خارجي واحد أو طرف مقابل بلغت ال توجد ايرادات من المعا

 . 9112أو  9191في عام 

 
 

 
  



 المالية البياناتضاحات حول 
 )تابع( 0233ديسمبر  13للسنة المنتهية في   

 

 11من  11صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  0202مارس  13كما في 

 )لاير عماني باآلاللف(

 

  

 0202 مارس 31

الخدمات 

 المصرفية

 لألفراد

الخدمات 

المصرفية 

 المركز الرئيسي للشركات

الصيرفة 

 المجموع اإلسالمية

    بيان الدخل

 
 

 36.346 - - 01.422 12.246 إيرادات الفوائد

 (18.862) - - (13.008) (1.630) مصروفات الفوائد

 11.486 - - 10.110 1.314 صافي إيرادات الفوائد 

 1.481 1.481 - - - االسالميةصافي اإليرادات من التمويل وأنشطة 

 4.123 121 - 0.180 1.814 إيرادات تشغيل أخرى

 03.212 1.188 - 14.314 1.108 إجمالي إيرادات تشغيل

 (12.180) (1.031) - (4.102) (1.218) إجمالي مصروفات التشغيل

 10.088 313 - 2.801 0.112 صافي إيرادات التشغيل

 (114) - - (114) - للبيع إنخفاض قيمة استثمارات متاحة

 (4.212) (041) - (3.321) (1.014) مخصص انخفاض قيمة محدد

 1.064 110 - 6.316 836 ربح/ )خسارة( القطاع  

 (1.282) (16) - (201) (146) مصروف ضريبة الدخل

 6.111 26 - 1.382 622  للفترةربح/)خسارة(  

      

      

      بيان المركز المالي

      أصول 

 86.603 6.866 - 82.318 - نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

 81.727 108 - 81.063 - مستحق من بنوك وايداعات أخرى بسوق النقد

 0.183.270 006.723 - 3.166.626 778.666 صافي قروض وسلف وتمويل 

 886.160 01.827 - 813.676 - إستثمارات 

 13.618 3.216 16.623 - - ممتلكات ومعدات وتركيبات

 0.322 - 0.322 - - العقارات االستثمارية

 331.226 6 11.667 62.311 - أصول أخرى

 1.136.601 063.187 76.666 0.121.311 778.666 اجمالي االصول

      التزامات 

 828.123 1.383 - 820.110 - مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

 0.312.866 033.376 - 3.626.022 120.631 ودائع العمالء

 336.312 0.620 17.362 71.166 - التزامات أخرى

 16.862 - 16.862 - - قروض ثانوية

 621 - - 621 - دات إيداعشها

 0.666.060 008.718 71.812 0.366.131 120.631 مجموع االلتزامات

 607.613 11.268 131.166 - - حقوق المساهمين

 1.136.601 082.610 687.266 0.366.131 120.631 مجموع االلتزامات وحقوق المساهمين



 المالية البياناتضاحات حول 
 )تابع( 0233ديسمبر  13للسنة المنتهية في   

 

 11من  11صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المالية البياناتإيضاحات حول 
  0202مارس  13كما في 

 )لاير عماني باآلاللف(

 
 المعلومات القطاعية )تابع(هــ  

 

 

 

 

 
 
 
 

 أرقام المقارنة 0هـ
 

لتتوافق مع العرض الخاص بالفترة الحالية. ال تؤثر عمليات إعادة  9112تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لعام 
 .التي تم بيانها سابقاً التصنيف هذه على صافي الربح أو حقوق المساهمين 

 9112 مارس 11

الخدمات 

 المصرفية

 لألفراد

الخدمات 

المصرفية 

 المركز الرئيسي للشركات

الصيرفة 

 المجموع اإلسالمية

      بيان الدخل

      

 13.583 - - 23.115 1.213 إيرادات الفوائد

 (11.171) - - (11.811) (1.215) مصروفات الفوائد

 13.212 - - 15.252 3.552 صافي إيرادات الفوائد

 1.281 1.281 - - - إليرادات من التمويل وأنشطة اإلستثمارصافي ا

 8.318 125 1 7.211 1.115 إيرادات تشغيل أخرى

 23.111 1.151 1 17.155 2.112 إجمالي إيرادات التشغيل

 (11.231) (831) (31) (1.718) (3.131) إجمالي مصروفات التشغيل

 11.715 333 (35) 11.152 181 صافي إيرادات التشغيل

 (131) - - (131) - إنخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع

 (2.181) 1 - (1.125) 2.172 مخصص انخفاض قيمة محدد

 11.231 331 (35) 8.181 2.133 ربح/ )خسارة( القطاع  

 (1.151) (81) 7 (851) (225) مصروف ضريبة الدخل

 15.132 173 (11) 7.383 2.113  للفترةربح/)خسارة(  

      ان المركز الماليبي

      الصولا

 11.321 17.775 - 81.711 - نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

 11.313 21.212 - 21.151 - مستحق من بنوك وايداعات أخرى بسوق النقد

 2.112.882 111.151 - 1.111.855 213.271 صافي قروض وسلف وتمويل 

 315.125 21.557 - 311.131 - إستثمارات 

 27.828 1.527 22.851 - - ممتلكات ومعدات وتركيبات

 2.155 - 2.155 - - العقارات االستثمارية

 12.131 1.222 22.277 12125 - أصول أخرى

 213.271 2.583.772 31.178 231.113 1.587.378 

      التزامات 

 271.871 35.251 - 221.221 - مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

 1.818.117 171.152 - 1.212.311 118.152 ودائع العمالء

 71.271 1.158 38.235 11.112 - التزامات أخرى

 13.213 - 13.213 - - قروض ثانوية

 351 - - 351 - شهادات إيداع

 2.258.112 227.818 11.213 1.888.527 118.152 مجموع االلتزامات

 171.112 27.137 131.171 - - حقوق المساهمين

 118.152 1.888.527 313.171 233.773 1.587.378 


