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صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد
طيب ا� ثراه

تقليل  اقتصادية ومالية رشيدة من أهمها:  اتباع سياسات  االستمرار في  ال بد من   ...    
والتوجيه،  التوعية  خالل  من  االستهالكية،  الميول  ومحاربة  االدخار،  وتشجيع  ا?نفاق، 
وتشجيع اEفراد على المساهمة الفاعلة في االقتصاد الوطني، وحث المؤسسات المالية 

على ضرورة تسخير مواردها في تنمية القطاعات االنتاجية. . .

بمناسبة المعظم  سعيد  بن  قابوس  السلطان  الجاللة  لصاحب  السامي  النطق 
العيد الوطني ٢٩، 18 نوفمبر 1999

حضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد
حفظه ا� ورعاه

  إنَّ التجاوب الذي أَبديتموه ، مع ما تم اتخاذه من إجراءات حكومية في ظل الظروف المالية 
والمديونية  المالي  العجز  وتقليل  ا?نفاق  لترشيد  السلطنة  بها  تمر  التي  واالقتصادية 
العامة للدولة ، كان وما زال مـحل تقدير منا ، مؤكدين على أن الغاية من هذه ا?جراءات 
والتهيئة  للدولة  المالية  االستدامة  لتحقيق  هي  إنما  وطنية  خطط  من  به  ترتبط  وما 

لتنفيذ العديد من الخطط التنموية المشاريع االستراتيجية في كافة ربوع السلطنة

خطاب جاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه اe ورعاه -
بمناسبة العيد الوطني ال50 المجيد 18 نوفمبر 2020م



نستلهم مستقبل الفوز من 
رؤيتنا الواضحة

رؤيتنا
وقيمنا

أن نكــون مؤسســة خدميــة ُعمانية 
الهويــة عالميــة الريادة، تدعم 

زبائنهــا وترفــد المجتمــع بكل ما 
يحّقــق لهــم النمو واالزدهار. 

رؤيتنا
-

قيمنا
-

كــن نزيه5 فــي تعاملك
تعامل بصدق وجرأة وُحسن الخلق.

كــن منفتح5 فــي تفكيرك
 اســتمع بإصغــاء. وشــّجع اEفــكار.

وتبنــى االبتــكار. وتّقبــل اmراء.

بالصواب قم 
تحمــل المســؤولية. واتخــذ القــرارات الحاســمة. 

واحــرص علــى التفكيــر باmخريــن.

ارتقــي بفعلــك ل?فضل
ابحــث عــن الحلــول المناســبة أو ابتكرهــا إن 

لــم توجــد مــن قبــل ... خطــط لهــا، نفذها 
وتحمــل مســؤوليتها.



ُنبحر بأعمالنا نحو
أعماق النمو واالزدهار

المقدمة



 

قائمة قائمة 
المحتوياتالمحتويات

مجلس ا�دارة

تقرير رئيس مجلس ا?دارة

حوكمة الشركات

تقرير مراجعي الحسابات حول حوكمة الشركات

تقرير حوكمة الشركات

ا�دارة

فريق ا?دارة

كلمة الرئيس التنفيذي

التقرير ا?داري والتحليلي

بيان إدارة استمرارية اEعمال

البيانات المالية - صحار الدولي

تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى مساهمي صحار الدولي

بيان المركز المالي 

بيان الدخل الشامل

بيان التغّيرات في حقوق المساهمين

بيان التدفقات المالية

إيضاحات حول البيانات المالية

ا�فصاح التنظيمي - صحار الدولي

تقرير مراجعي الحسابات فيما يتعّلق بقواعد "بازل ٢ وبازل ٣" لsفصاح 

ا?فصاح التنظيمي طبقv لقواعد بازل ٢ وبازل ٣ لsفصاح 

صحار ا�سالمي

أعضاء هيئة الرقابة الشرعية

تقرير هيئة الرقابة الشرعية

قائمة الفتاوى

البيانات المالية  - صحار ا�سالمي

تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى مساهمي صحار ا?سالمي

بيان المركز المالي 

بيان الدخل الشامل

بيان التغيرات في حقوق المّالك

بيان التدفقات المالية

إيضاحات حول البيانات المالية

ا�فصاح التنظيمي - صحار ا�سالمي

تقرير مراجعي الحسابات فيما يتعّلق بقواعد "بازل ٢ وبازل ٣" لsفصاح 

ا?فصاح التنظيمي طبقv لقواعد "بازل ٢ وبازل ٣" لsفصاح 

للتواصل

شبكة الفروع وأرقام الهواتف٬ ومواقع أجهزة الصّراف اmلي
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بتوجيهات سديدة نمضي
نحو رؤية عنوانها الفوز

مجلس
ا�دارة



الفاضــل ســعيد بن أحمد صفرار
عضــو مجلس ا?دارة

الفاضل ســعيد بــن محمد العوفي
نائــب رئيــس مجلس ا?دارة

الفاضــل طارق بــن محمد المغيري
عضــو مجلس ا?دارة

من اليمين إلى اليســار

المهنــدس أحمد بــن حمد الصبحي
عضــو مجلس ا?دارة

الفاضل بيبين درامســي نانســي
عضــو مجلس ا?دارة

من اليمين إلى اليســار 

الفاضــل محمد بــن محفوظ العارضي
رئيــس مجلس ا?دارة

الفاضل ســالم بن محمد المشــايخي
عضــو مجلس ا?دارة



١٧التقرير السنوي لصحار الدولي ١٦٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

تقرير رئيس 
مجلس ا�دارة

-
ــة  ــنة المنتهيـ ــس ا�دارة للسـ ــس مجلـ ــر رئيـ تقريـ

ــمبر 2020 ــي 31 ديسـ فـ

يســرني أن أســتعرض عليكــم نتائــج صحــار الدولــي عــن الســنة الماليــة 
ــا اســتثنائًيا  المنتهيــة فــي ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠ ، لقــد كان العــام ٢٠٢٠ عاًم
إلــى  نحولهــا  أن  اســتطعنا  التــي  التحديــات  مــن  بالعديــد  وحافــًال 
فــرص حقيقيــة، فقــد واصــل صحــار الدولــي جهــوده لمواصلــة ريادتــه 
ــى أن ُيصبــح مؤسســة  ــة تهــدف إل ــر انتهــاج اســتراتيجية نمــو مّتزن عب
خدميــة ُعمانيــة الطابــع عالميــة الريــادة تســاعد الزبائــن والمجتمــع علــى 
االزدهــار والنمــو، بــدوره واصــل البنــك إعــادة تعريــف الخدمــات المصرفيــة 
فــي الســلطنة والتركيــز علــى مســاعدة الزبائــن لتحقيــق أكبــر قــدر 
مــن االســتقرار المالــي، مــع تعزيــز اســتراتيجياته فــي مواجهــة تحديــات 

ــات قطــاع اEعمــال المختلفــة.   وتقلب

اFداء المالي

انخفــض صافــي الربــح للســنة المنتهيــة فــي ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠ بنســبة 
٤١. ٣٤ مليــون  بـــ  ُعمانــي مقارنــة  ريــال  ٢٠ مليــون   .٠١ بلــغ  ٤١٫٨٪، حيــث 
ريــال ُعمانــي ُســجلت خــالل الفتــرة نفســها مــن  العــام ٢٠١٩. ممــا اتخــذ 
ــة علــى المســاهمين، نظــر�  ــاح نقدي ــع أي أرب مجلــس ا?دارة بعــدم توزي
إلــى الحاجــة فــي الحفــاظ علــى قاعــدة رأســمالية قويــة لدعــم عمالئنــا 

والمجتمــع بســبب اEوضــاع االقتصاديــة الحاليــة غيــر المســتقرة. 
بنســبة  اEصــول  إجمالــي  فــي  نمــًوا  الدولــي  صحــار  شــهد  كمــا 
 ٢٠٢٠ ٣١ ديســمبر  فــي  ُعمانــي  ريــال  ٣٫٦١١ مليــون  إلــى  ليصــل   ٪٣٫٠
مقارنــة بـــ ٣٫٥٠٥ مليــون ريــال ُعمانــي ُســجلت فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩، 
وقــد انخفــض صافــي القــروض والســلفيات بشــكل طفيــف بنســبة 
٢٫٠٪ ليصــل إلــى ٢٫٥٠٤ مليــون ريــال ُعمانــي مقارنــة بـــ ٢٫٤٥٤ مليــون ريــال 
ُعمانــي ُســجلت فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩، كمــا ســجلت ودائــع الزبائــن ارتفاًعا 
بنســبة ٦٫٤٤٪ لتصــل إلــى ٢٫٢٣٢ مليــون ريــال ُعمانــي مقارنــة بـــ ٢٫٠٩٧ 
مليــون ريــال ُعمانــي ســجلت فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩، ممــا يعكــس ذلــك 

ــدى البنــك. ــل ل ــز قاعــدة التموي ــى تعزي إل
 ٣١ فــي  المنتهيــة  للســنة  ارتفاًعــا  الفوائــد  إيــرادات  صافــي  شــهد 
ديســمبر ٢٠٢٠ بنســبة ٢٫٥٪ لتســجل بذلــك  ٩٧. ٧١  مليــون ريــال ُعمانــي 
مقارنــة بـــ ١٩. ٧٠ مليــون ريــال ُعمانــي ُســجلت فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩، وقــد 
انخفضــت ا?يــرادات التشــغيلية بنســبة ١٢٫١٪ للســنة المنتهيــة فــي ٣١ 
ديســمبر ٢٠٢٠ لتصــل إلــى  ٩٩. ٩١ مليــون ريــال ُعمانــي مقارنــة بـــ ٦٦. ١٠٤ 
مليــون ريــال ُعمانــي ُســجلت فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩ مدفوعــة بالتغيــرات 

ــرادات الصــرف اEجنبــي. فــي انخفــاض دخــل الرســوم وإي
كمــا شــهدت المصروفــات التشــغيلية انخفاًضــا بنســبة ٠٫٣٪ للســنة 
المنتهيــة فــي  ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠ لتصــل إلــى ١٦. ٤٥ مليــون ريــال ُعمانــي 

مقارنــة بـــ ٢٩. ٤٥ مليــون ريــال ُعمانــي ُســجلت فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩، 
بــدوره يواصــل البنــك إدارة المصروفــات لدعــم أهدافــه االســتراتيجية 
ــى الحفــاظ علــى معــدل قــوي لنســبة (التكلفــة / الدخــل)،  با?ضافــة إل
مســجًال بذلــك ٤٩٫١٪ للســنة المنتهيــة مــن هــذا العــام مقارنــة بـــ٤٣٫٣٪ 

لنفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي. 
القيمــة ومخصصــات مخاطــر  انخفــاض  بلــغ صافــي مخصصــات  وقــد 
االئتمــان اEخــرى ١٣. ٢٣ مليــون ريــال ُعمانــي للســنة المنتهيــة فــي ٣١ 
ديســمبر ٢٠٢٠ مقارنــة بـــ  ٨٥. ١٨ مليــون ريــال ُعمانــي ســجلت فــي نفــس 
االســتباقية  ا?دارة  ذلــك  يتضمــن  حيــث  الفائــت،  العــام  مــن  الفتــرة 
للتحديــات المتوقعــة فــي القطــاع االئتمانــي نتيجــة تفشــي جائحــة  
كورونــا (كوفيــد - ١٩) والهبــوط الحــاد الــذي تشــهده أســعار النفــط. 
وفــي ظــل الظــروف االســتثنائية والتأثيــرات االقتصاديــة المســتقبلية 
مراقبــة  ســتواصل  ا?دارة  فــإن   ،(١٩  - (كوفيــد  جائحــة  عــن  الناتجــة 

المتأثــرة. والمخصصــات  الرســوم  كفــاءة  مــدى  وتقييــم 
ارتفعــت نســبة القــروض والســلفيات المتعثــرة علــى إجمالــي القــروض 
والســلفيات مــن ٤٫٨٢٪ فــي ديســمبر ٢٠١٩م إلــى ٥٫٩٧٪ فــي ديســمبر 
٢٠٢٠م ممــا يعكــس انخفــاض جــودة اEصــول لبعــض عمــالء الشــركات، 
كمــا يواصــل البنــك تركيــزه علــى ا?دارة الفعالــة للمخاطــر االئتمانيــة بمــا 

يتماشــى مــع سياســات إدارة مخاطــر االئتمــان.

التواصل مع المجتمع

ــادي فــي بنــاء مجتمــع مســتدام مــن  ــدوره الري ــي ب ســاهم صحــار الدول
خــالل دعــم القطاعــات المتضــررة نتيجــة انتشــار جائحــة (كوفيــد - ١٩) 
فضــًال عــن العامليــن فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة، حيــث خصــص البنــك 
ــة عــن  ــار المترتب ــات اmث ــي لمواجهــة تداعي ــال ُعمان ــر مــن مليــون ري أكث
هــذه اEزمــة فــي إطــار دعمــه المتواصــل للجهــود الحكوميــة الراميــة 
إلــى ضمــان ســالمة كافــة المواطنيــن والمقيميــن علــى هــذه اEرض، 
وعــالوة علــى ذلــك، وفــي بــادرة منــه لتعزيــز االســتقرار المالــي وتخفيــف 
العــبء علــى زبائــن البنــك، قــدم صحــار الدولــي الدعــم لزبائنــه مــن فئــة 
المؤسســات بمــا فــي ذلــك المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة واEفــراد، 
وذلــك عبــر إتاحــة تأجيــل ســداد أقســاط القــروض وإعفائهــم عــن كافــة 

الرســوم المترتبــة عــن ذلــك.
والخبــرات  التجــارب  واســتقطاب  المعرفــة  لنشــر  إطــار جهــوده  وفــي 
االفتراضيــة ضمــن  النســخ  مــن  عــدد�  الدولــي  نظــم صحــار  الدوليــة، 
ســلط  حيــث  ا?دارة”،  مجلــس  رئيــس  منتــدى  ”آراء-  الرائــدة  مبادرتــه 
الوضــع  مــع  تتــواءم  مختلفــة  مواضيــع  علــى  نســخه  فــي  المنتــدى 
الراهــن للعديــد مــن القطاعــات والتحديــات التــي تواجههــا، فقــد ســلط 
إدارة  الضــوء علــى مواضيــع متعــددة كان أهمهــا ”كيفيــة  المنتــدى 
وتنميــة الشــركات العائليــة“ و“التعليــم وضــرورة مواكبــة التغيــرات“ 
وغيرهــا كمــا اســتضاف المنتــدى فــي العــام ٢٠٢٠ شــخصيات قياديــة 

محمد بن محفوظ العارضي

حــوارات  تناولــت  العالمــي  المســتوى  علــى  رائــدة  تجــارب  ذات  بــارزة 
ونقاشــات حــول  الديناميكيــات المتغيــرة فــي مختلــف القطاعــات حــول 

العالــم فــي ضــوء تفشــي جائحــة (كوفيــد - ١٩).  
با?ضافــة إلــى ذلــك، رحــب صحــار الدولــي بانضمــام الدفعــة الثانيــة مــن 
المتدربيــن المنتســبين إلــى برنامــج ”طموحــي“ الــذي يهــدف إلــى تعزيــز 

مهــارات الشــباب الُعمانــي وتعزيــز فــرص التوظيــف بالنســبة لهــم. 

الصيرفة بمفهوم رقمي

يواصــل صحــار الدولــي ســعيه والتزامــه بتقديم أحــدث التقنيات الرقمية 
فــي القطــاع المصرفــي مــن خــالل تقديــم خدمــات مصرفيــة تتســم 
بالســهولة والسالســة لكافــة زبائنــه، وكجــزء مــن اســتراتيجيته نحــو 
التحــول الرقمــي، قــام صحــار الدولــي بتعزيــز تجربــة زبائنــه المصرفيــة 
ليتســنى لهــم إنهــاء عــدد مــن معامالتهــم المصرفيــة بــكل ســهولة 
ــز  مــن أي مــكان، وذلــك عبــر إتاحــة القنــوات ا?لكترونيــة الرقميــة وتعزي

اEمــن الســيبراني والمنتجــات المبتكــرة.
الزبائــن  اســتخدام  نســبة  فــي   vملحوظــ  vارتفاعــ  ٢٠٢٠ العــام  وشــهد 
لتطبيــق صحــار الدولــي للخدمــات المصرفيــة عبــر الهواتــف الذكيــة، 
كمــا القــى إطــالق الخدمــة المصرفيــة عبــر الهواتــف الذكيــة للمؤسســات 
الصغيــرة والمتوســطة قبــوالً واســًعا، ومواصلــًة لجهــوده في االســتثمار 
فــي القنــوات الرقميــة الحاليــة قــام البنــك بطــرح تحديــث للمحفظــة 
أكثــر  وأمــان  أكبــر  الدفــع بســرعة  لتعزيــز عمليــات  الرقميــة   eFloos
التحويــالت  مثــل  والخدمــات  المميــزات  مــن  مزيــد  توفيــر  عــن  فضــًال 
الفوريــة إلــى تســع دول وتوســيع نطــاق نقــاط البيــع الخاصــة بالبنــك 
التــي شــهدت توســعv ملحوًظــا بيــن أصحــاب المتاجــر الكبــرى نظيــر 

تقديمهــم للخدمــات لشــريحة كبيــرة مــن الزبائــن. 

”الزبون أوالً“

يواصــل البنــك االلتــزام باســتراتيجيته المتمحــورة حــول زبائنــه التــي 
تتضمــن تعزيــز أصولــه التــي ُتعنــى بتجربــة الزبائــن وتوســيع شــبكة 
الرقميــة  الســلطنة فضــًال عــن تعزيــز قنواتــه  فروعــه علــى مســتوى 
والتفاعــل مــع اEطــراف ذات الصلــة إلكترونًيــا وانســجاًما مــع هــذا النهــج 
ــة الزبائــن، وذلــك  ــز تجرب ركــز صحــار الدولــي علــى كل مــا يتعلــق بتعزي
مــن خــالل انتهــاج مبــادرة ُتعنــى بـــ ”أساســيات الفــوز“ التــي تضــم عــدد� 
مــن موظفــي البنــك اEكفــاء والمنوطيــن بمتابعــة تجربــة الزبائــن ورصــد 

كافــة الشــكاوى لمعالجتهــا بشــكل فــوري.
كمــا كان اكتســابنا لتقديــم الدعــم للعديــد مــن المشــاريع الوطنيــة 
الكبــرى ترجمــًة Eهــداف صحــار الدولــي المتمثلــة فــي خلــق قيمــة محليــة 
مضافــة لالقتصــاد وإيجــاد مزيــد مــن فــرص العمــل، حيــث ركــز البنــك 
إلــى جانــب تطويــر وإطــالق  التجاريــة،  اEعمــال  علــى  اســتثماراته  فــي 
مبــادرات جديــدة تلبــي احتياجــات المجتمــع فــي الســلطنة ومواكبــة 
العالــم الدائــم التغيــر، إذ أطلــق البنــك حســاب صحــار | اEول الــذي يهــدف 
مــن خاللــه صحــار الدولــي إلــى توفيــر خدمــات مصرفيــة وغيــر مصرفيــة 
لشــريحة الزبائــن مــن ذوي الدخــل المرتفــع، وذلــك عبــر تقديــم مجموعــة 
واســعة مــن الحلــول المصرفيــة الُمصممــة خصيًصــا لهــذه الشــريحة 
مــن الزبائــن. وفــي ســعيه لمنــح الزبائــن المزيــد مــن الســهولة فــي إدارة 
مصروفاتهــم، وّســع البنــك تشــكيلة بطاقاتــه لتقديــم حلــول الدفــع 
المناســبة للزبائــن مــن خــالل تدشــين بطاقــة مســبقة الدفــع الجديــدة 
التــي يســتهدف مــن خاللهــا البنــك شــريحة أوســع مــن المســتخدمين 
ال تنحصــر بالضــرورة علــى الزبائــن فقــط، كمــا يســعى البنــك إلــى جــذب 
فئــات مختلفــة مــن الزبائــن وذلــك عبــر تركيــزه علــى الشــراكات المحليــة 

والدوليــة فــي مختلــف القطاعــات.

الجوائز 

ضمــن مســيرة البنــك نحــو تحقيــق التميــز، تــم تتويــج صحــار الدولــي 
بالعديــد مــن الجوائــز المحليــة وا?قليميــة والدوليــة نظيــر ريادتــه فــي 
مجــال اEعمــال فضــًال عــن النمــو المالــي الــذي يحققــه ومبادراتــه ضمــن 
صحــار  تتويــج  تــم  حيــث  للشــركات،  االجتماعيــة  المســؤولية  مجــال 
الدولــي مؤخــًرا ضمــن المراكــز المتقدمــة فــي النســخة السادســة مــن 
فئــة  عــن  المبتكــرة  للمنتجــات   (٢٠٢٠  Infosys Finacle) مؤسســة 
”إعــادة تصــور رحلــة الزبائــن“، كمــا حصــل علــى جائــزة ”أفضــل بنــك 
”The Banker“ الشــهرية  ُعمــان وذلــك مــن قبــل مجلــة  أداًء“ فــي 
صحــار  تــّوج   كمــا  البريطانيــة،   Financial Times عــن  الصــادرة 
الدولــي جهــوده فــي اســتراتيجية النمــو المســتدام بفــوزه بجائــزة 
جوائــز  توزيــع  حفــل  فــي  الســلطنة“  فــي  نمــو�  اEفضــل  ”البنــك 
إلــى  وبا?ضافــة   .  ٢٠٢٠ لعــام  الماليــة  والشــركات  للبنــوك  ُعمــان 
”أفضــل  فئــة  عــن  البرونزيــة  الجائــزة  الدولــي  صحــار  حصــد  ذلــك، 
التجاريــة“ علــى هامــش حفــل توزيــع جوائــز مجلــة  تجربــة للعالمــة 

 .  ٢٠٢٠ لعــام  أفريقيــا  وشــمال  اEوســط  الشــرق  ”ترانســفورم“ 
وتقديــر� لمســاهمته البــارزة فــي دعــم الجهــود الحكوميــة والمجتمــع 
المحلــي للتصــدي لآلثــار الناتجــة عــن تفشــي جائحــة (كوفيــد - ١٩)، تــم 
تكريــم صحــار الدولــي بجائــزة ”المصــرف اEكثــر تأثيــًرا للعــام“ ضمــن 
حفــل توزيــع جوائــز مجلــة عالــم االقتصــاد ٢٠٢٠ ، ويأتــي هــذا التكريــم فــي 
ــزام البنــك المســتمر بدعــم جهــود الســلطنة علــى الصعيــد  إطــار الت

االجتماعــي واالقتصــادي.

شكر وتقدير

صحــار  لــدى  الصلــة  ذات  اEطــراف  جميــع  إلــى  بالشــكر  أتوجــه  أن  أود 
الدولــي، وذلــك نظيــر ثقتهــم ودعمهــم المســتمر، كمــا أتقــدم بالشــكر 
للموظفيــن الذيــن أبــدوا التزامهــم للقيــام بــدور فاعــل وأداء عــال خــالل 

الفتــرة االســتثنائية الحاليــة.
كمــا أود أن أشــيد وأثمــن الدعــم والتوجيــه والرؤيــة المتميــزة للبنــك 
المركــزي الُعمانــي والهيئــة  العامــة لســوق المــال ودورهمــا فــي إيجــاد 
منصــة للقطــاع المالــي والمصرفــي تحــت مظلــة الحوكمــة والشــفافية 

والقيــادة القوية. 
وأخيــًرا أتقــدم نيابــة عــن مجلــس ا?دارة وجميــع موظفينــا المخلصيــن 
بالشــكر الجزيــل لحضــرة صاحــب الجاللــة الســلطان هيثــم بــن طــارق 
المعظم-حفظــه اe ورعــاه- علــى رؤيتــه وقيادتــه الحكيمــة لُعماننــا 
الحبيبــة، كمــا نقــدر كافــة الجهــود الدؤوبــة التــي تبذلهــا الحكومــة 
القطــاع  تعزيــز  ســبيل  فــي  الحكيمــة  القيــادة  ظــل  فــي  الرشــيدة 

الســلطنة.  فــي  المصرفــي 

محمد بن محفوظ العارضي
رئيس مجلس ا�دارة



نرسي بأعمالنا بحوكمة راسخة

حوكمة
الشركات



٢١التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠٢٠ ٢١التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

فلسفـة حوكمـة الشركـات   .١

تـــم تطويـــر فلسفـــة حوكمـــة الشركـــات  في بنـــك صحـــار الدولي ش. م. ع. ع («البنك» و/أو «صحار الدولي») وفـــقv لتوجيهـــات البنـــك المركـــزي الُعماني، والهيئـــة 

العامـــة لســـوق المـــال وقانـــون الشركـــات التجاريـــة في سلطنـــة ُعمان. وتشكـــل القيـــم العامـــة اEربعـــة المرادفـــة لحوكمـة الشركـــات - االلتـزام، العـــدل، المسؤوليـة 

والشفافيـــة جـــزء� ال يتجّزأ منهـا. 

وتعــرف حوكمـــة الشركـــات بمجموعــة مــن اmليــات، والعـــادات، والسياســـات، والقوانيـــن والتطبيقـــات التــي تؤثـــر علــى طريقـــة توجيــه و إدارة أو مراقبــة المؤسســة ، 

والمقصــود بهــا هنــا بنـــك صحـــار بالتحديــد، وتغطـــي حوكمــة الشركـــات العالقـــة بيـــن مختلــف اEفــراد والمؤسســات وكل ذوي العالقــة  الذيــن تربطهــم عالقــة مــع 

البنــك، وكذلــك اEهـــداف والمواضيــع التــي تحكـــم البنـــك. وتتمحــور العالقـــات الرئيسيـــة فــي بنـــك صحـــار الدولــي بيـــن مســاهمي البنـــك، ومجلـــس ا?دارة وا?دارة 

التنفيذيــة. أّمــا العالقـــات اEخـــرى فتتمحــور حــول الزبائــن وموظفـــي البنـــك، والجهـــات التنظيميـــة، والمورديـــن، والبيئـــة والمجتمـــع الــذي يعمـــل فــي إطــاره البنـــك. 

وذلــك با?ضافــة إلــى النظـــرة االقتصاديـــة الفعالـــة التــي يهـــدف مــن خاللهـــا نظـــام الحوكمـــة إلــى تعزيــز النتائـــج االقتصاديـــة وضمــان مصلحـــة المساهميـــن.

يلتــزم مجلــس إدارة بنــك صحــار الدولــي بتحقيــق أعلــى مســتويات حوكمــة الشــركات، ويحــرص البنــك ليكــون نموذجــv يحتــذى بــه فــي تطبيــق نــص وروح وثيقــة 

حوكمــة الشــركات الــذي وضعتــه الهيئــة العامــة لســوق المــال وأنظمــة حوكمــة الشــركات للبنــوك والمؤسســات الماليــة الصــادرة عــن البنــك المركــزي الُعمانــي 

والتــي تعتبــر هــي اEنظمــة والقواعــد والمحــركات الرئيســية لممارســات حوكمــة الشــركات فــي الســلطنة، ويتفــق بنــك صحــار الدولــي تمامــv مــع جميــع أحكامهــا، 

مــا عــدا تلــك النصــوص المشــار إليهــا فــي بيــان االلتــزام الــوارد فــي  الفقــرة (٧) مــن هــذا التقريــر ويمكــن االطــالع علــى ميثــاق حوكمــة الشــركات الصــادر عــن الهيئــة 

 .ww.cma.gov.om العامــة لســوق المــال علــى الموقــع التالــي

ويتطلب ا?طار اEساسي لحوكمـة الشركـات من مجلـس ا?دارة وهيئة الرقابة الشرعية لنافذة الصيرفة االسالمية (صحار ا?سالمي) والمـدراء:

العمـل باستمـرار على تحقيـق مستويـات أعلـى من حوكمـة الشركـات وااللتزام باللوائح.   •

تعزيـز الشفافيـة، والمسؤوليـة، واالستجابـة السريعـة والمسؤوليـة االجتماعيـة.   •

إدارة أعمال البنك مع المساهميـــن، والزبائن، والموظفيـــن، والمستثمريـــن، ومزودي الخدمـــات، والحكومـــة والمجتمـــع بوجـــه عـــام بطريقـــة عادلـة وواضحـة   •

وصريحــة. 

 .vوأخالقيـ vخلـق صـورة للبنـك ككيـان ملتـزم قانونيـ  •

مجلـس ا�دارة   .٢

إّن مجلــس إدارة بنــك صحــار الدولــي هــو الســلطة ا?دارّيــة العليــا، وتتمّثــل مهّمتــه فــي الســهر علــى ضمــان مزاولــة البنــك Eعمالـــه وفقـــv لقيـــم البنـــك اEساسيـــة 

وتطويـــر هـــذه القيـــم بشــكل مستمـــر ودائـــم. يتألـــف مجلـــس ا?دارة مــن أعضـــاء ذوي كفــاءة عاليــة مجــاالت ووظائـــف مختلفـــة مّمــا يجعلهــم أفضــل الممّثليــن 

للمساهميـــن، وا?دارييـــن في عمليـــة اتخـــاذ القـــرارت. إن الحضور الكبير ل عضـــاء المستقليـــن قـــد مّكن المجلـــس من إجراء نقاشـــات مثمـــرة واتخـــاذ مواقـــف غيـــر 

متحيـــزة حـــول المسائـــل المطروحة أمـــام المجلـــس. كما تجدر ا?شارة أيضا إلى أّن هنـــاك فصـــًال واضـــحv بيـــن ملكيـــة البنـــك وا?دارة . يتم فصل دور كل من رئيس 

مجلــس ا?دارة والرئيــس التنفيــذي  مــن خــالل توزيــع واضــح للمســؤوليات بيــن إدارة المجلــس وا?دارة التنفيذيــة لتســيير أعمــال البنــك، كمــا أن مجلــس ا?دارة هــو 

المســؤول عــن ا?شــراف علــى كيفيــة ا?دارة التــي تخــدم المصالــح طويلــة اEجــل للمســاهمين وأصحــاب المصلحــة الرئيســيين اmخريــن.

تشكيـل وتصنيـف مجلـس ا�دارة   ٢-١

يعــد تشــكيل مجلــس ا?دارة والعمليــة االنتخابيــة Eعضــاء المجلــس ومصالــح المســاهمين هــي مــن مجــاالت االهتمــام الرئيســي للبنــك بســبب حــرص البنــك علــى 

االلتــزام بالحوكمــة الســليمة. 

و يبين الجدول (١) التالي تفاصيل أعضاء المجلس المنتخب:

الجدول رقم ١ : تشكيـل وتصنيـف مجلـس ا�دارة 

الجهة التي يمثلهـاالفئـةاسـم العضـو 

مستقـلغيـر تنفيـذيالفاضـل محمد بن محفوظ العارضي ، (رئيس المجلـس)
مستقلغيـر تنفيـذيالفاضـل عبد اe بن سالم الحارثي (نائب رئيس المجلس)١

الفاضل سعيد بن محمد العوفي (نائب رئيس المجلس)

مستقـلغيـر تنفيـذيالفاضل سالـم بن محمد بن مسعود المشايخـي (عضو)

مستقـلغيـر تنفيـذيالفاضل سعيد بن أحمد صفرار (عضو)

غير مستقـلغيـر تنفيـذيالمهندس أحمد بن حمد الصبحي (عضو)

مستقـلغيـر تنفيـذيالفاضل طارق المغيري (عضو)

مستقلغير تنفيذي الفاضل بيبين درامسي نانسي (عضو)
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مجلـس ا�دارة (تابع)  ٢

لمحـة عن أعضـاء مجلـس ا�دارة الحاليين   ٢-٢

محمد بن محفوظ العارضي- رئيس مجلس ا�دارة

ــن محفــوظ العارضــي أيضــv منصــب رئيــس مجلــس ا?دارة التنفيــذي لـــ «إنفســتكورب»، المؤسســة الماليــة العالميــة المتخصصــة فــي  يشــغل الفاضــل محمــد ب
www.investcorp.com البديلــة  االســتثمارات 

ــه حتــى تــم  وكان العارضــي، وهــو اللــواء الركــن الطيــار المتقاعــد، قــد التحــق فــي مــا ســبق بســالح الجــو الســلطاني الُعمانــي فــي العــام 1978م، مقدمــv خدمات
تعيينــه بمنصــب قائــد ســالح الجــو. وتقديــر� لمســاهماته الكبيــرة لســالح الجــو الســلطاني الُعمانــي، كّرمــه صاحــب الجاللــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد – طيــب 

اe ثــراه- فــي العــام 2000م بمنحــه وســام الشــرف الســلطاني.

وكان قــد تمكــن مــن تحقيــق العديــد مــن ا?نجــازات فــي المناصــب التــي شــغلها، فعقــب عاميــن مــن انضمامــه لـــ «إنفســتكورب»، تمكنــت المؤسســة مــن مضاعفــة 
حجــم أصولهــا تحــت قيادتــه حتــى بلغــت 22 مليــار دوالر أميركــي.

ويذكــر بــأن العارضــي حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي العلــوم العســكرية مــن كليــة القيــادة واEركان فــي براكنيــل بالمملكــة المتحــدة، كمــا أنــه حاصــل علــى 
درجتــي ماجســتير، إحداهمــا فــي االســتراتيجيات مــن كليــة الحــرب بجامعــة الدفــاع الوطنــي بواشــنطن، واEخــرى فــي ا?دارة العامــة مــن كليــة جــون إف كينيــدي 
بجامعــة هارڤــارد. هــذا وقــد درس العارضــي أيضــv فــي «الكليــة الملكيــة للقــوات الجويــة» فــي كرانويــل. ويعتبــر العارضــي مــن المتحدثيــن الدائميــن فــي مواضيــع 
 - Arabs Down Under» ول بعنــوانEوســط والغــرب وأمــن الخليــج. هــذا وقــد قــام العارضــي بتأليــف ثالثــة كتــب، اEمثــل التجــارة الدوليــة والعالقــة بيــن الشــرق ا

با?نجليزيــة»، والثانــي بعنــوان «mلــئ مــن جزيــرة العــرب»، فيمــا يحمــل الثالــث عنــوان كتــاب «عرب بعيديــن عــن اEنظــار».

ويشغل العارضي حاليv رئاسة وعضوية مجالس إدارات مجموعة من المؤسسات التي تشمل:

رئاسة مجلس إدارة بنك صحار الدولي في مسقط، ُعمان،  •

عضوية المجلس االستشاري الدولي لمعهد بروكينغز في واشنطن عاصمة الواليات المتحدة اEمريكية،  @

عضوية مجلس أمناء برنامج أيزنهاور للزمالة في فالدلفيا،  @

عضوية مجلس كلية جون إف كينيدي بجامعة هارڤارد بالواليات المتحدة اEمريكية،  @

عضوية مجلس إدارة معهد دول الخليج العربي بواشنطن.  @

إضافة إلى منصبه كرئيس مجلس إدارة صحار الدولي، يشغل منصب رئيس اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات واEجور للمجلس.

الفاضـل عبد اb بن سالم الحارثي- نائب رئيس مجلس ا�دارة

يشــغل الفاضــل عبــداe بــن ســالم الحارثــي منصــب رئيــس قطــاع الماليــة بصنــدوق االحتياطــي العــام للدولــة، وتنــاط بــه مســؤولية الشــؤون الماليــة وعمليــات 
االســتثمار للصنــدوق. وضمــن منصبــه، يتولــى الحارثــي مســؤولية ا?شــراف علــى وحدتــي التخطيــط االســتراتيجي ل عمــال وتقنيــة المعلومــات.

ويمتلــك الحارثــي خبــرة تمتــد Eكثــر مــن ١٦ عامــv أمضاهــا فــي العمــل مــع الصنــدوق وخدمتــه، حيــث تبــوأ عــدد� مــن المناصــب واEدوار القياديــة، فــي إدارات االســتثمار 
واســتراتيجيات اEعمــال. فــي العــام ٢٠١٠م، تولــى رئاســة وحــدة اســتراتيجية اEعمــال، التــي وضعــت إطــار توزيــع أصــول الصنــدوق، وبنــاء القــدرات البحثيــة االقتصاديــة، 
با?ضافــة إلــى إدارة المحافــظ الماليــة المــدارة داخليــv وخارجيــv. ومنــذ العــام ٢٠٠٥م، شــارك الحارثــي فــي العديــد مــن المبــادرات التــي تهــدف إلــى تأســيس عــدد مــن 

المشــاريع والشــركات االســتثمارية، بمــا فــي ذلــك شــراكات مــع مؤسســات ســيادية فــي فيتنــام وبرونــاي و أوزبكســتان.

ويــرأس الحارثــي حاليــv  مجلــس إدارة شــركة أوزبــك ُعمــان لالســتثمار ومجلــس إدارة الشــركة الفيتناميــة الُعمانيــة لالســتثمار، كمــا تــرأس مجلــس إدارة شــركة 
فيتنــام ُعمــان لالســتثمارات لمــدة ١١ عامــv وكان عضــو� بمجلــس إدارة شــركة ُعمــان للتجــارة الدوليــة ويشــغل حاليــv عضويــة مجلــس إدارة شــركة مســقط الوطنيــة 
للتطويــر واالســتثمار (أســاس). وإلــى جانــب ذلــك، يشــغل الحارثــي عضويــة مجلــس إدارة كل مــن بورصــة دبــي للطاقــة، والشــركة الُعمانيــة للتجــارة، ومؤسســة 

.vُعمــان لالســتثمار، فضــًال عــن صنــدوق الكوثــر لــ وراق الماليــة المدرجــة خليجيــ

ويذكــر بــأن الحارثــي حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة اEعمــال مــن كليــة IMD للتطويــر ا?داري بسويســرا، كمــا أنــه حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي 
 CFA ــه عضــو فــي معهــد ــذ عــام ٢٠٠٤م، كمــا أن ــا معتمــد� (CFA) من ــًال مالي ــي محل ــوس فــي عــام ٢٠٠١م. ويعــد الحارث ــة مــن جامعــة الســلطان قاب ــوم المالي العل

ــات المتحــدة اEمريكيــة. بالوالي

يشــغل الحارثــي فــي الوقــت الراهــن منصــب نائــب رئيــس مجلــس إدارة صحــار الدولــي، رئيــس لجنــة التدقيــق، كمــا أّنــه عضــو فــي لجنــة إدارة المخاطــر وممّثــل لجنــة 
إدارة المخاطــر فــي اللجنــة التنفيذيــة والترشــيحات واEجــور. 

مجلـس ا�دارة (تابع)  ٢

لمحـة عن أعضـاء مجلـس ا�دارة الحاليين (تابع)   ٢-٢

الفاضل سعيد بن محمد العوفي – نائب رئيس مجلس ا�دارة

يشــغل الفاضــل / ســعيد بــن محمــد العوفــي منصــب رئيــس االســتثمارات فــي شــركة المريــخ للتنميــة واالســتثمار، والمســؤول عــن إدارة محفظــة متعــددة اEصــول 

فــي قطاعــات الخدمــات الماليــة والتكنولوجيــا الماليــة والتكنولوجيــا والســلع. قبــل انضمامــه إلــى شــركة المريــخ عمــل الفاضــل ســعيد فــي فريــق توزيــع اEصــول 

واســتراتيجية اEعمــال فــي الصنــدوق االحتياطــي العــام للدولــة. ويحمــل الفاضــل ســعيد درجــة مزدوجــة فــي القانــون التجــاري والمصرفــي والتمويــل مــن جامعــة 

مونــاش فــي أســتراليا، وهــو محلــل مالــي معتمــد ومحلــل اســتثمارات بديلــة معتمــد. كمــا أكمــل أيضــا العديــد مــن برامــج ا?دارة التنفيذيــة فــي مجــاالت القيــادة 

رنســي «العمــالت المشــفرة» والتكنولوجيــا الماليــة والــذكاء االصطناعــي وإنترنــت اEشــياء ورأس المــال  التنفيذيــة مثــل بلــوك تشــين «سلســلة الكتــل» وكريبتــو 

االســتثماري . وهــو عضــو فــي مجلــس إدارة شــركة ُعمــان لالتصــاالت والشــركة الُعمانيــة للنطــاق العريــض.

الفاضل سالم بن محمد بن مسعود المشايخي - عضو مجلس ا�دارة

يحمــل الفاضــل ســالم بــن محمــد بــن مســعود المشــايخي درجــة البكالوريــوس فــي الرياضيــات، ويعمــل حاليــv فــي قســم النفقــات فــي شــؤون البــالط الســلطاني. 

كذلــك، فــإن الفاضــل المشــايخي يشــغل منصــب نائــب رئيــس مجلــس إدارة الصنــدوق الُعمانــي للدخــل الثابــت.

يشغل الفاضل  سالم المشايخي منصب عضو لجنة التدقيق الداخلي و لجنة إدارة المخاطر في صحار الدولي.

الفاضل سعيد بن أحمد صفرار - عضو مجلس ا�دارة

يحمــل الفاضــل ســعيد بــن أحمــد صفــرار درجــة الماجســتير فــي إدارة اEعمــال مــن جامعــة هــال فــي المملكــة المتحــدة، كمــا أنــه حاصــل علــى دبلــوم فــي إدارة اEعمــال 

مــن الكليــة الملكيــة فــي بورنمــوث فــي المملكــة المتحــدة، ودبلــوم تخصصــي مــن اEكاديميــة العربيــة للعلــوم الماليــة والمصرفيــة فــي اEردن. ويمتلــك الفاضــل 

صفــرار خبــرة فــي القطــاع المصرفــي واالتصــاالت تمتــد لمــا يزيــد علــى ٢٤ ســنة. ويشــغل الفاضــل صفــرار حاليــv عضويــة مجلــس ا?دارة فــي كل مــن شــركة المركــز 

المالــي (فينكــورب)، وشــركة ظفــار للطاقــة، فضــًال عــن شــغله حاليــv لمنصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة ُعمــان لالســتثمارات والتمويــل ش.م.ع.ع.

وبا?ضافــة إلــى دوره كعضــو فــي مجلــس االدارة  فــي صحــار الدولــي، يتولــى الفاضــل ســعيد بــن أحمــد صفــرار رئاســة لجنــة المصادقــة علــى االئتمــان وعضويــة اللجنــة 

التنفيذيــة والترشــيحات واEجور.

المهندس أحمد بن حمد الصبحي- عضو مجلس ا�دارة

يتولـّـى المهنــدس أحمــد بــن حمــد الصبحــي حاليــv منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة أكــوا بــاور بــركاء (ش.م.ع.ع). ويذكــر بــأن المهنــدس الصبحــي حاصــل علــى درجــة 

الماجســتير فــي إدارة اEعمــال مــن جامعــة ســتراثكاليد، مــع درجتــي دبلــوم فــي الدراســات العليــا فــي الهندســة مــع مرتبــة الشــرف فــي هندســة الطاقــة الكهربائيــة.

ويعتبــر المهنــدس الصبحــي مــن الشــخصيات المعروفــة ضمــن قطــاع توليــد الطاقــة وتحليــة الميــاه، نظــر� لمســيرته المهنيــة الحافلــة والتــي شــارك عبرهــا 

بفعاليــة فــي تطويــر وتنفيــذ أكبــر مشــروع مســتقل ?نتــاج الطاقــة وتحليــة الميــاه وغيــره مــن المشــاريع اEخــرى المهمــة علــى مســتوى المنطقــة.

ومــع خبرتــه الكبيــرة فــي العمليــات التشــغيلية والتــي اكتســبها خــالل مســيرته الحافلــة التــي أمضاهــا فــي خدمــة عــدة مؤسســات كبــرى متعــددة الجنســيات، 

تمكــن المهنــدس الصبحــي مــن وضــع بصمتــه فــي إنجــاح العديــد مــن مشــاريع التحــول وإعــادة الهيكلــة لمجموعــة مــن الشــركات المرموقــة. ويذكــر بــأن المهنــدس 

الصبحــي يشــغل رئاســة وعضويــة العديــد مــن مجالــس إدارات مجموعــة مــن المؤسســات المدرجــة فــي ســوق مســقط لــ وراق الماليــة.

يشغل الفاضل  أحمد الصبحي  منصب رئيس لجنة إدارة المخاطر، وعضو في لجنة التدقيق الداخلي في صحار الدولي.

الفاضل طارق المغيري- عضو مجلس ا�دارة

الفاضــل طــارق المغيــري هــو مديــر أّول االســتثمارات فــي مؤسســة ُعمــان لالســتثمار ش م ع م. وقبــل انضمامــه لمؤسســة ُعمــان لالســتثمار، عمــل الفاضــل المغيــري 

ــي  ــات التــي عمــل فيهــا فــي مجــال اســتراتيجية الشــركات واالندمــاج واالســتحواذ، وشــركة جــي ب ــة مثــل فيليبــس لsلكتروني ــدى عــدد مــن الشــركات العالمي ل

مورغــان التــي عمــل لديهــا فــي مجــال الخدمــات المصرفيــة االســتثمارية حيــث غطــى مجــال التكنولوجيــا فــي أوروبــا، هــذا إلــى جانــب عملــه فــي الشــركة الُعمانيــة 

للغــاز الطبيعــي المســال ضمــن فريــق تمويــل المشــاريع.

ويذكــر بــأن الفاضــل المغيــري حاصــل علــى درجتــي البكالوريــوس فــي القانــون والتجــارة مــن جامعــة أســتراليا الغربيــة. ويشــغل الفاضــل المغيــري عضويــة مجالــس 

.TMK GIPI إدارات عــدد مــن الشــركات التــي تشــمل شــركة ابتــكار للتنميــة الُعمانيــة، وشــركة تكافــل ُعمــان، وشــركة ســيمبكورب صاللــة للميــاه والكهربــاء، وشــركة

يشغل الفاضل  طارق المغيري منصب عضو لجنة المصادقة على االئتمان ، و اللجنة التنفيذية والترشيحات واEجور في صحار الدولي.



٢٥التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٤٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

مجلـس ا�دارة (تابع)  ٢

لمحـة عن أعضـاء مجلـس ا�دارة الحاليين (تابع)   ٢-٢

الفاضل بيبين درامسي نانسي - عضو مجلس ا�دارة

الفاضــل بيبــن درامســي نانســي حائــز علــى درجــة البكالوريــوس فــي المحاســبة والماليــة، ويتولــى منصــب مديــر شــركة درامســي نانســي منــذ العــام ١٩٧٧. يعمــل 

ــا لرئيــس مجلــس إدارة إحــدى البنــوك  ــو ٢٠٠٧. وعمــل نائب ــر تنفيــذي لشــركة الســوادي للطاقــة وشــركة مســقط للتأميــن منــذ ١٤ يولي ــر� مســتقًال غي ــv مدي حالي

.vكثــر مــن ١٥ عامــE المحليــة فــي الســلطنة

يشغل الفاضل بيبين درامسي منصب عضو لجنة المصادقة على االئتمان. 

مجلـس إدارة صحار الدولي - الصالحيـات التنفيذيـة    ٢-٣

يمتلك المجلس صالحيـات االشـراف العـام، و توجيـه و إدارة شؤون وأعمـال البنـك.  •

المسؤوليـة الكاملـة على االلتزام الشامل، وا?دارة العامـة للبنـك.  •

توجيـه البنـك لتحقيـق أهدافـه بطريقـة حكيمة وفّعالـة.  •

المسؤوليـة عن ضمان قانونيـة جميـع المعامـالت الماليـة، وأّن ا?فصـاح يتـم حسـب التشريعات.  •

وضـع قواعـد السلوك المهني التي تشمل جميـع أعضـاء مجلـس ا?دارة، وا?دارة العليـا للبنـك، والتي يجـب إتباعها في جميـع الظـروف.  •

اعتمـاد تفويـض الصالحيـات لsدارة التنفيذيـة ول عضـاء المرشحيـن للجـان الفرعيـة وتحديـد أدوارهـم ومسؤولياتهـم وسلطاتهـم.  •

تفويـض ا?دارة بتنفيـذ استراتيجية البنـك الهادفة لتعزيـز استثمارات المساهميـن.  •

تطويـر االستراتيجيات ?دارة المخاطـر المرتبطـة بالعمـل ومواجهـة التحديـات التي يفرضها المنافسون.  •

تطويـر رؤيـة استطالعّية ل زمـات، والقيام بإجراءات استباقّية عنـد الضـرورة.  •

ضمان وصول المعلومات إلى ا?دارة العليا وتفويض الصالحيـات إلى المرؤوسين، وأّن البنـك تحـت سيطـرة وإدارة وإشراف المجلـس.  •

قـام مجلـس ا�دارة خـالل هـذه السنـة: 

بمراجعـة واعتمـاد اEهداف المالية للبنك، و الخطط المستقبلية و السياسات المنظمة Eعماله   •

مراجعـة و تقييم أداء البنـك.   •

تقييـم مستوى إدارة أعمال البنك وما إذا كـانت متوافقة مع أهـداف البنـك.   •

التأكـد من التزام البنك بالقوانيـن واللوائـح من خـالل أنظمـة الرقابـة الداخليـة الفعالـة.   •

مراجعة كفاءة وفعالّية أنظمة الرقابة الداخلّية وضمان التزامها مع السياسات واللوائح الداخلّية.  •

أجــاز مجلـــس ا?دارة قواعـــد الســلوك المهنــي للبنـــك بمــا فــي ذلـــك قواعـــد السلـــوك لــsدارة العليـــا للبنـــك. والهــدف مــن هــذه القواعــد هــو ضمــان أكبــر قــدر ممكــن 

مــن المصداقّيــة، والنزاهــة المهنيــة، والســلوك اEخالقــي، وااللتــزام القانونــي.

ــة  ــات الداعمـ ــع االفتراضـ ــك مـ ــع البنـ ــول وضـ ــوي حـ ــر السنـ ــن بالتقريـ ــالغ المساهميـ ــة وإبـ ــة السنويـ ــات الماليـ ــر ربــع ســنوية والبيانـ ــاد ثالثــة تقاريـ ــام البنــك باعتمـ قـ

والتحفظــات الالزمـــة. 

اتخـــذ المجلـــس خطــوات للتقيـــد بجميــع القوانيـــن واللوائـــح المعتمــدة مــن الجهــات الرقابيــة المعنيــة، كمــا قــام بمراجعـــة تقاريـــر االلتـــزام المعـــدة مــن قبـــل إدارة 

البنــك تحــت جميــع أحــكام القانــون المعمــول بهــا. 

وقد قام مجلـس إدارة صحـار الدولي بممارسـة جميـع هـذه الصالحيـات واEعمـال المفـوض بممارستهـا. 

يقوم البنك بإعداد تقرير مناقشات ا?دارة والتحليل والتي يتم تضمينها باعتبارها جزء� منفصًال في التقرير السنوي.

مجلـس ا�دارة (تابع) ٢

اجتماعـات ومكافـآت مجلـس ا�دارة   ٢-٤

يجتمـــع مجلـــس ا?دارة بإنتظـــام، يراقـــب االدارة التنفيذيـــة ويقـــوم بممارســـة الرقابـــة الالزمـــة على أداء البنـــك. كما يقـــوم المجلـــس بمزاولـــة أعمالـــه في االجتماعـــات

الرسميـــة، وفــي اجتماعـــات مجلـــس ا?دارة يتـــم احتســـاب اEغلبيـــة المطلقـــة ل عضـــاء الحاضريـــن شخصيـــv أو المفوضيــن عنــد التصويــت .

بلــغ إجمالــي عــدد اجتماعــات المجلــس كاملــة النصــاب لعــام ٢٠٢٠م ســبعة اجتماعــات. وقــد التــزم المجلــس بالعمــل ضمــن الحــد اEقصــى للفتــرة الزمنيــة الفاصلــة

بيــن أي اجتماعيــن وفقــE vحــكام البنــد ١٠ مــن المبــدأ الثانــي مــن وثيقــة حوكمــة الشــركات، والــذي يتطلــب عقــد االجتماعــات بفاصــل زمنــي مــع حــد أقصــى ال يتجــاوز

الال أشــهر. وكانــت مواعيــد اجتماعــات مجلــس ا?دارة، واللجــان الفرعيــة خــالل العــام ٢٠٢٠م  علــى النحــو التالــي: ٤

الجـدول رقم ٢ : اجتماعـات مجلـس ا�دارة المنعقـدة في عـام٢٠20 تواريـخ هـذه االجتماعـات.

27 ديسمبر28 أكتوبر29 أغسطس29 يوليو5 مايو27 يناير26 ينايراسم العضـو

الفاضـل محمد العارضي

----الفاضل عبداe الحارثي

-الفاضل سالم المشايخي

الفاضل سعيد بن أحمد صفرار

المهندس أحمد الصبحي

الفاضل طارق المغيري

الفاضل بيبن دارامسي

----الفاضل سعيد العوفي

ُححويتـــم دفـــع رســـوم عــن حضـــور اEعضــاء الجتماعـــات مجلـــس ا?دارة واجتماعـــات لجــان المجلـــس. وتحــّدد الرســـوم ضمـــن الحـــدود المنصـــوص عليهـــا فــي قانـــون
الشركـــات التجاريـــة ووفـــق توجيهـــات الهيئـــة العامـــة لســوق المـــال. 

–: الحضور ورسوم الحضور – مجلس ا�دارة الجدول رقم ٣
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العضوية في اللجان 
الفرعية لمجلس ا�دارة

عدد اجتماعات اللجان
الفرعية التي حضرها

مجموع
رسوم حضور 

االجتماعات 2020

حضور إجتماع 
الجمعية العامة 

– مارس 2020 –السنوية

الفاضل محمد 
اللجنة التنفيذية ولجنة 71العارضي

الترشيحات واEجور

اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات 
واEجور4

لجنة التدقيق ١
5,500

 eالفاضل عبدا
33الحارثي

اللجنة التنفيذية ولجنة 
الترشيحات واEجور

لجنة التدقيق
لجنة إدارة المخاطر 

اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات 
واEجور 1

لجنة التدقيق 2
لجنة إدارة المخاطر 2

3,500

الفاضل سالم 
62المشايخي

لجنة التدقيق
لجنة إدارة المخاطر

لجنة التدقيق 4
5,800لجنة إدارة المخاطر 3

الفاضل سعيد 
722صفرار

اللجنة التنفيذية ولجنة 
الترشيحات واEجور

لجنة المصادقة على االئتمان

اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات 
واEجور 4

لجنة المصادقة على االئتمان 3
6,300

مهندس المهن
72أحمد الصبحيأح

لجنة إدارة المخاطر
لجنة إدارة المخاطر 3لجلجنة التدقيق

6,300لجنة التدقيق 4

الفاضل طارق
72المغيري

اللجنة التنفيفيذية ولجنة 
الترشيحاتت واEجور

لجنة المصادقة علعلى االئتمان

اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات 
واEجور 4

لجنة المصادقة على االئتمان 3
6,300

الفاضل بيبن 
4,300لجنة المصادقة على االئتمان 2ى االئتمانلجنة المصادقة علىى االئتم71يدرامسي

الفاضل سعيد 
33العوفي 

لتنفيذية وولجنة اللجنة التن
لترشيحات واEججورالترش

لجنة التدقيقق
لجنة إدارة المخااطر

شيحات اللجنة التنفيذية ولجنة الترشي
واEجور 2

لجنة التدقيق 11
1 خاطر لجنة إدارة المخاط

3,100

دفــع هــذه المبالبالــغ ضمــن الحــدود  ٣١ ديســمبر٢٠١٩م. وتــّم فــي م كمكافــأة Eعضــاء مجلجلــس ا?دارة للعــام المنتهــي فــيم ك مم ريــال ُعمانــي فــي عــام ٢٠٢٠ ُ تــم دفــع مبلــغ  ١٥٦,٠٠٠

.(٢٠٠٥/٩٩ م (ل بالمرســوم الســلطاني رقــم ّّ) المعــدعــّدّ ١٩٧٤/٤ ريــة رقــم (المنصــوص عليهــا فــي قانــون الشــركات التجاريــة



٢٧التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٦٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

٢

اجتماعـات ومكافـآت مجلـس ا�دارة (تابع)  ٢-٤

نن م مبّينة أدناه: رسوم الحضور التي دفعت Eعضاء مجلـس االدارة عن العام 2020

مجموع رسوم حضور اسم العضـوالرقم
االجتماعات 2020

5,500الفاضل محمد العارضي1

3,500الفاضل عبداe الحارثي2

5,800الفاضل سالم بن محمد المشايخي3

6,300الفاضل سعيد بن أحمد صفرار4

6,300المهندس أحمد الصبحي5

6,300الفاضل طارق المغيري6

4,300الفاضل بيبين درامسي نانسي7

3,100الفاضل سعيد العوفي8

41,100المجموع

لجـان مجلـس ا�دارة  ٢-٥

ققضــة للنظــر فــي المســائل المتعّلقــة  ّفّو ففــة، وُم ُ ــدة. وهــذه اللجــان مختّص ّ ّ، ومســؤوليات واضحــة، وأهــداف محــد ّــة ذات إطــار مرجعــّي ــأنشــأ مجلــس ا?دارة لجــان فرعي ّ
ـــبحوكمــة البنــك. وتشكـــل هــذه اللجــان المختلفـــة لمجلــس ا?دارة، با?ضافــة لقســم التدقيـــق الداخلـــي للبنــك ودائـــرة االلتـــزام ، آليــة هامـــة فــي عمليـــة حوكمـــة  ّ

ــي: سسالمؤّسســة، وجــاءت اللجــان الفرعيــة والمســؤوليات اEساســية علــى النحــو التال ّ

ننالهيكل ا�داري لحوكمة المؤسسة الخاص بصحار الدولي كما هو مبّين أدناه: ّ

الجـدول رقم ٤ : إجتماعات اللجان الفرعية لمجلس ا�دارة التي عقدت في عام ٢٠٢٠م / الحضور

اللجنة التنفيذية ولجنة اسم العضـو
الترشيحات واEجور

لجنة المصادقة على لجنة التدقيق
لجنة إدارة المخاطراالئتمان

--٤١محمد محفوظ العارضيالفاضل محمد

3-12لفاضل عبد اe الحارثيالفاض

٣-٤-الفاضل سالم بن محمد المشايخي

-3-4الفاضل سعيد بن أحمد صفرار

3-4-الفاضل أحمد الصبحي

-3-4الفاضل طارق المغيري

-2--الفاضل بيبين درامسي نانسي

1-21الفاضل سعيد العوفي

مجلس ا�دارة

لجنة المصادقة على لجنة التدقيق
لجنة إدارة المخاطراالئتمان

اللجنة التنفيذية ولجنة 
الترشيحات واEجور 

مجلـس ا�دارة (تابع) ٢

(أ) اللجنـة التنفيذيـة ولجنة الترشيحات واFجور ٢-٦

ّققاللجنـــة التنفيذيـــة ولجنــة الترشــيحات واEجــور هــي لجنــة فرعيــة مــن لجــان مجلــس ا?دارة وتســاعد مجلــس ا?دارة علــى القيام بــدوره والوفاء بمســؤولياته المتعّلقة

با?شــراف والرقابــة على: 

الجوانــب المتعلقــة بــاEداء العــام للبنــك، مثــل فــي ضمــان وضــع وتنفيـــذ استراتيجيـــة اEعمــال والسياســـات وا?جـــراءات التــي يتبعهــا البنـــك، عمــل -١

التوصيــات الالزمــة بخصــوص الميزانيــة الســنوية، تقنيــة المعلومــات وبشــكل عــام تقــوم اللجنــة بمســاعدة المجلــس فــي مراجعــة مهمــة مراجعــة

ــقــة بأعمــال البنــك والتــي تتطّلــب دراســة وتحليــل تفصيلــي.  ّ ّققاEداء الفعلــي للبنــك وخطــة العمــل ومراجعــة المقترحــات اEخــرى المتعّل

الجوانــب المتعلقــة بالمــوارد البشــرية والترشــيحات، كإعطــاء التوجيهــات الالزمــة للتأكــد مــن أن البنــك لديــه الرئيــس التنفيــذي وفريــق ا?دارة -٢

حقوقهــم.   علــى  المحافظــة  لضمــان  المصلحــة  شــركاء  مــن  وغيــره  ا?دارة  وفريــق  للبنــك  والتوجيــه  الدعــم  وتقديــم  المناســبين 

(ب) لجنـة التدقيـق  ٢-٦

ةةّةةة البيانـــات الماليـةةة. هذا وتقوم  ةةة، وشمولية، ومصداقّي ّ ةة الرئيسية للجنـــة التدقيـــق هـــي تقييـــم ومراجعـــة نظـــام التقاريـــر الماليـــة للبنـــك للتأكـد من صح ّ ّمن المهاّم
اللجنــة بمراجعــة البيانــات والقوائــم الماليـــة الفصليــة (ربـــع السنويـــة) والسنويـــة قبـــل تقديمهــا لالعتمـــاد والمصادقــة عليهــا مــن قبــل مجلــس ا?دارة. كمــا وتقـــوم 

ــاللجنـــة أيضـــv بمراجعـــة فاعليـــة أنظمـــة االلتـــزام وكفاءتها، وبمراجعة التقاريـــر التنظيميـــة والرقابية، وأنظمـــة الرقابـــة الداخليـــة لهيكـــل قسم التدقيـــق الداخلـــي  ّ
الالوالتــزام موظفـــيه، فضــًال عــن قيامهــا بتولــي مهمــة التحــاور مـــع مدققي الحســابات الداخلييـــن والخارجييـــن حـــول النتائـــج الهامـــة بشــأن بيئـــة الرقابـــة .

ــــويقــوم رئيــس دائــرة التدقيــق الداخلـــي بالتأكـــد مــن أن إطــار الرقابــة ا?داريــة المتبعــة تعمــل علــى نحــو فعــال، أمــا رئيــس دائــرة االلتــزام فيتمحــور دوره فــي ضمــان أن  ّ
ممالبنـــك ملتـــزم بجميـــع القوانيـــن و التعليمات و اللوائـــح الساريـــة بموجـــب إطـــار العمـــل التنظيمـــي في سلطنـــة ُعمان وأفضل الممارسات الدولية، و يقوم رئيسي  ُ

كال الدائرتيــن برفــع تقاريرهمــا مباشــرة للجنــة التدقيــق التابعــة لمجلــس ا?دارة.

(ج) لجنـة المصادقة على االئتمـان  ٢-٦

ــة. وتراجــع سياســات لجنــة المصادقــة علــى االئتمــان هــي لجنــة فرعيــة لمجلــس االدارة تقــوم باعتمــاد القــروض التــي تتعــدى قيمتهــا صالحيــات االدارة التنفيذي

المنتجات االئتمانية، وسياسة االئتمان ومحفظة القروض والتسهيالت االئتمانية الجارية بشكل سنوي. 

(د) لجنـة المجلس �دارة المخاطر  ٢-٦

ــقــة بالرقابــة وإدارة المخاطــر الخاّصــة بالبنــك. إضافــة إلــى  ّ ققات المجلــس المتعّل ااتتمحــور مهــام لجنــة إدارة المخاطــر فــي مســاعدة مجلــس ا?دارة علــى أداء مســؤولي ّ
ــتقديــم التوصيــات إلــى مجلــس ا?دارة بخصــوص المخاطــر االئتمانّيــة للبنــك، وأســعار الفائــدة، والســيولة ومخاطــر التشــغيل. ّ

ــقــة بالمخاطــر، ووجــود إطــار فّعــال ضمــن البنــك يضمــن الجــودة، والعوائــد  ّ ققة وسياســة البنــك المتعّل ةةــد مــن تنفيــذ اســتراتيجّي ّ ــكمــا يقــع علــى عاتــق اللجنــة التأك ّ

ــدة، والســيولة والتشــغيل. ّة ل صــول. وتقــدم اللجنــة أيضــا المشــورة والتوجيــه بشــأن سياســات ومخاطــر االئتمــان، والســوق، وســعر الفائ ةةالتشــغيلّي ّ



٢٩التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٨٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

هيئة الرقابة الشرعية لصحار اFسالمي (النافذة ا�سالمية لصحار الدولي) ٣

لمحة عن أعضاء هيئة الرقابة الشرعية 

يو(رئيس الهيئة من يونيو ٢٠٢٠)) يو ن ي يس ريالشيخ عزان بن ناصر بن فرفور العامري (ر ور ر بن ر بن ن ز يخ

يحمــل الشــيخ عــزان بــن ناصــر بــن فرفــور العامــري شــهادة البكالوريــوس فــي الدراســات ا?ســالمية باختصــاص الفقــه، كمــا عمــل نائبــv للمفتــي العــام للســلطنة فــي 

مجــال ا?فتــاء منــذ ٢٠٠١، و هــو ضليــع فــي قانــون الشــريعة، إذ قــدم عــدد� مــن المحاضــرات فــي هــذا المجــال و شــارك فــي ورش عمــل و مؤتمــرات كثيــرة ذات صلــة 

بالقوانيــن الشــرعية.

يس)صديقي (نائب الرئيس) ر ب ) ي ي رالدكتور مدثر  ور

يعتبــر الدكتــور مدثــر صديقــي خبيــر� عالميــv فــي مجــال الدراســات ا?ســالمية والقوانيــن الغربيــة، حصــل علــى درجــة الدكتــوراة فــي القانــون مــن كليــة شــيكاغو 

 ،vمريكيــة أيضــEمريكيــة، كمــا يحمــل درجــة الماجســتير فــي القانــون مــن جامعــة هارفــرد للقانــون مــن الواليــات المتحــدة اEكنــت للقانــون فــي الواليــات المتحــدة ا

تخــرج صديقــي باختصــاص الدراســات ا?ســالمية مــن جامعــة المدينــة المنــورة ا?ســالمية فــي المملكــة العربيــة الســعودية، و هــو عضــو هيئــة المحاســبة و المراجعــة 

للمنظمــات ا?ســالمية و المجلــس الفقهــي لشــمال أمريــكا، و مســجل كباحــث فــي اEكاديميــة الدوليــة ل بحــاث الشــرعية فــي التمويــل ا?ســالمي فــي ماليزيــا، و 

تزيــد خبرتــه عــن ٣٠ عامــا فــي مجــال تقديــم استشــارات الشــريعة و القانــون و توثيــق الصيرفــة ا?ســالمية و اEبحــاث و المحاضــرات و التحكيــم Eكثــر مــن ٤٠ منظمــة 

عالميــة با?ضافــة إلــى الجامعــات ومراكــز اEبحــاث.

يوالشيخ المعتصم بن سعيد المعولي (عضو الهيئة من يونيو ٢٠٢٠))  يو ن ي و ) ي و م ي بن م م يخ

مميعمــل المعتصــم بــن ســعيد المعولــي حاليــا بمســمى «مشــرف دينــي» بمركــز الدراســات الُعمانيــة بجامعــة الســلطان قابــوس، حيــث حصــل علــى دبلــوم الدراســات  ُ
ا?ســالمية مــن معاهــد مركــز الســلطان قابــوس للثقافــة ا?ســالمية (٢٠٠٢م)، ثــم علــى درجــة البكالوريــوس مــن قســم العلــوم ا?ســالمية بجامعــة الســلطان قابــوس 

(٢٠٠٦م)، ثــم علــى درجــة الماجســتير فــي العلــوم ا?ســالمية أيضــا مــن جامعــة برمنجهــام بالمملكــة المتحــدة (٢٠١٦م). ألــف سلســلة المعتمــد الفقهيــة مــن ســبعة 

أجــزاء بمــا فيهــا الجــزآن: الســادس فــي فقــه المعامــالت الماليــة، والســابع فــي فقــه الصيرفــة ا?ســالمية. ترجــم بعــض الكتــب منهــا كتــاب «المعتمــد فــي فقــه الصــالة» 

ممإلــى اللغــة ا?نجليزيــة، وكتــاب «النصــارى فــي ُعمــان» إلــى اللغــة العربيــة. قــدم العديــد مــن المحاضــرات الدينيــة والبرامــج التلفزيونيــة وا?ذاعيــة، كمــا قــام بنشــر  ُ
بعــض البحــوث العلميــة فــي مجلــدات علميــة محكمــة، وعــرض بعــض أوراق العمــل فــي مؤتمــرات دوليــة متعــددة.

)الشيخ فهد محمد هالل الخليلي (عضو غير مصوت) و ير و ) ي ي ل م يخ

ممتخــرج الشــيخ فهــد مــن جامعــه فلوريــدا اتلنتــك فــي الواليــات المتحــده االمريكيــة، وانضــم بعــد تخرجــه الــى البنــك المركــزي الُعمانــي فــي قســم الخزانــة و االســتثمار  ُ
مموكانــت مــن ضمــن مســؤولياته المســاهمة فــي إدارة احتياطيــات البنــك المركــزي الُعمانــي  فــي اEســواق الدوليــة. و بعــد ذلــك انضــم الشــيخ فهــد إلــى شــركة  ُ
الالســتثمارات حيــث ســرعان مــا اصبــح نائــب المديــر العــام للخدمــات المصرفيــة لالســتثمار. وقــد لعــب  دورا فعــاال فــي تعزيــز وجمــع رأســمال العديــد مــن  الالالمدينــة لال

الشــركات الناجحــة مثــل شــركة المدينــة للتكافــل، شــركة المدينــة العقاريــة، وصنــدوق التــالل وغيرهــا.  

الالســتثمار، حيــث يركــز علــى بنــاء العالقــات طويلــة اEجــل مــن خــالل تقديــم الخدمــات المصرفيــة االســتثمارية  الالفــي الوقــت الراهــن، أســس الشــيخ فهــد شــركة بيــان لال

و الخدمــات االستشــارية فــي مختلــف المجــاالت.

يوحسين حامد حسان (رئيس الهيئة حتى يونيو ٢٠٢٠))  يو ى ي يس (ر ن ين ورالدكتور 

ــه ماجســتير فــي الفقــه المقــارن مــن  ــة مصــر العربيــة، و لدي يحمــل المكــرم الدكتــور حســين درجــة الدكتــوراه فــي مجــال الشــريعة مــن جامعــة اEزهــر- جمهوري

ــة  ــرة الدكتــور حســين فــي مجــال الصيرف ــد خب ــون و االقتصــاد مــن جامعــة القاهــرة. تزي ــة القان ــج كلي ــة، و هــو خري ــات المتحــدة اEمريكي ــورك- الوالي ــة،جامعــة نيوي ــات المتحــدة اEمريكي - الوالي

٥٠ ا يزيــد عــن  مؤسســة مصرفيــة و ماليــة، لــدى الدكتــور حســين مــا يزيــد عــ ٥٠ عامــv، و يشــغل منصــب رئيــس مجلــسمجلــس استشــارات الشــريعة Eكثــر مــن ٣٠ ية عــن ا?ســالمية عــن

٢٠٠٢ مؤلــف مــن المؤلفــات مؤ هــذا ا?طــار،مؤلفــv و قــد نشــر مــا يزيــد عــن الـــ ٤٤٠٠ مق مقــال فــي هــذا المجــال، وأشــرف علــى أحــد أكبــر مشــاريع الترجمــة الــذي نقــل  ؤلفــv و بحثــا فــي

ا?ســالمية إلــى مختلــف لغــات العالــم، كمــا عمــل علــى إدخــال مفاا?ســالمية إلــى مختلــف لغــات العالــم، كمــا عمــل علــى إدخــال مفاهيــم وعمليــات الصيرفــة ا?ســالمية لعــدد كبيــر مــن البنــوك.

هيئة الرقابة الشرعية لصحار اFسالمي (النافذة ا�سالمية لصحار الدولي) (تابع) ٣

اجتماعـات ومكافـآت مجلـس الرقابة الشرعية لعام 2020:

الجدول ٥: الحضور و المكآفات  - الهيئة الشرعية

المكافآت السنوية التي 
تقاضاها اFعضاء بالدوالر 

ي

اFمريكي 

بدل حضور 
ا�جتماعات بالدوالر 

اFمريكي

عدد 
الحضور

٢٨ يناير 
٢٠٢١

١٤ أكتوبر 
٢٠٢٠

٢٠ يوليو 
٢٠٢٠

٢٠ يوليو 
٢٠٢٠ اسم العضو

20,000 - - الدكتور حسين حامد حسان @ 

30,000 4,000 ٤ الدكتور مدثر صديقي

40,000 4,000 ٤ الشيخ عزان بن ناصر بن فرفور العامري

20,000 4,000 ٤ الشيخ فهد بن محمد بن هالل الخليلي 

10,000 2,000 ٢ الشيخ المعتصم بن سعيد المعولي@@

@ إستقالة الدكتور حسين حامد رحمه ا' كرئيس الهيئة الشرعية بتاريخ 15 يونيو 2020 وتم دفع مكافآت نظير عمله إلى تاريخ 15 يونيو 2020.

@@ إنضمام الشيخ المعتصم المعولي كعضو شرعي للهيئة بعد موافقة الجمعية العمومية و المنعقدة بتاريخ 15 يونيو 2020.

فريـق ا�دارة: (كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠) ٤

يقــوم بــإدارة البنـــك فريــق إدارة نــال ثقــة مجلــس إدارة البنــك، يمتلـــك فريـــق ا?دارة العليـــا مجتمعيــن خبـــرة بنكيـــة واســعة تزيــد عــن الـــ ٢٠٠ عامــv، تقـــوم ا?دارة العليـــا 

الالغ مجلـــس ا?دارة بشـــأن جميـــع القضايـــا الخاصـــة بعمليات البنـــك واستـــالم التوجيهـــات من المجلـــس حول المسائـــل التي تؤثـــر على عمـــل البنـــك واEهـــداف  الالبإبـــال

المطلـــوب متابعتهـــا. ومن أجـــل الوصـــول إلي االلتـــزام الجيـــد ، تقـــوم ا?دارة العليـــا بوضـــع جميـــع المعلومـــات الهامـــة أمـــام المجلـس والتي تشكـــل جـزء� من أوراق 

جـدول اEعمـال.

لمحـة عن كبـار المسؤولين في ا�دارة التنفيذية ٤-١

ميالفاضل أحمد المسلمي: الرئيس التنفيذي م م ل

ــــيتقّلــد الفاضــل أحمــد المســلمي منصــب الرئيــس التنفيــذي لـــصحار الدولــي فــي مايــو ٢٠١٨، وســاهم بــدوره فــي التحــول الــذي شــهده البنــك نظيــر خبرتــه العمليــة 

الواســعة التــي تمتــد إلــى أكثــر مــن عقديــن ، اEمــر الــذي مكنــه مــن تكييــف رؤى البنــك لتتوافــق مــع مهــارات الموظفيــن. كمــا يتمتــع الفاضــل أحمــد المســلمي 

بمهــارات التخطيــط االســتراتيجي، إلــى جانــب خبرتــه العمليــة الواســعة فــي القطــاع المصرفــي بمــا فــي ذلــك الخدمــات المصرفيــة للشــركات، وســوق المــال، 

والخدمــات المصرفيــة بالتجزئــة وإدارة الثــروات، والتمويــل التجــاري، وإدارة المخاطــر، وإدارة العمليــات، با?ضافــة إلــى تقنيــة المعلومــات، والمــوارد البشــرية، والشــؤون 

الماليــة وتطويــر االســتراتيجيات وتخطيــط اEعمــال. 

ــرؤى الدقيقــة وأســلوب العمــل بــروح الفريــق الواحــد مــن أجــل تحفيــز الموظفيــن  الاليعــد الفاضــل أحمــد المســلمي شــخصية قياديــة ناجحــة تنتهــج التحليــالت وال

ًوتشــجيعهم علــى تحقيــق أعلــى مســتويات اEداء الوظيفــي. وقــد شــغل الفاضــل المســلمي عــددا مــن المناصــب القياديــة وعمــل فــي العديــد مــن المؤسســات 
الماليــة المرموقــة علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي. وقــد شــغل الفاضــل أحمــد المســلمي قبــل انضمامــه إلــى صحــار الدولــي منصــب الرئيــس التنفيــذي فــي 

البنــك الوطنــي العمانــي، حيــث قــاد بنجــاح مســيرة التحــول التــي شــهدها البنــك. 

ــارد ل عمــال ودرجــة الماجســتير فــي إدارة اEعمــال مــع مرتبــة الشــرف مــن جامعــة برادفــورد شــيربالمملكة  ســلمي حاصــل علــى شــهالفاضــل أحمــد المســلمي حاصــل علــى شــهادة هارف

ــــتمــد أيضــا علــى شــهادة الدبلــوم الدولــيالدولــي فــي الخدمــات الماليــة. ويعــد الفاضــل أحمــد المســلمي محلــل أســواق معتمــد ومحلــل مالــي معتمــد أيضــا، ا ً ــــوحاصــل أيضالمتحــدة، وحاصــل ً
، وقــد أكمــل العديــد  جانــب كونــه مديــر محافــظ معتمــد ومديــر ثــروات معتمإلــى جانــب كونــه مديــر محافــظ معتمــد ومديــر ثــروات معتمــد. كمــا أنــه حاصــل علــى شــهادة زمالــة مــن اEكاديميــة اEمريكيــة لــsدارة الماليــة، وقــد أك

مــال فــي ســتانفورد بالواليــات تقدمــة تشــمل دورة القيــادة وا?دارة مــة مــن معهــد التطويــر ا?داري بسويســرا وكليــة الدراســات العليــا ل عمــال ف تتمــن البرامــج التدريبيــة الممــن ُ
المتحــدة اEمريكيــة.

قيــق فــي المجموعــة.  كمــا انــه يعمــل كعضــو عــة اســياد حيــث يتــرأس لجنــةويشــغل الفاضــل أحمــد المســلمي حاليــv منصــب نائــب رئيــس مجلــس إ إدارة مجموعــة اســياد حيــث يتــرأس لجنــة التدقيــق

مجلــس إدارة كليــة الدراســات المصرفيــة والماليــة.



٣١التقرير السنوي لصحار الدولي ٣٠٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

الفاضل خليل الهديفي: المدير العام - رئيس التجزئة المصرفية

يتمتــع الفاضــل خليــل بــن ســالم الهديفــي بخبــرة تزيــد علــى ١٨ عامــv فــي مجــال التجزئــة المصرفيــة بالقطــاع المصرفــي، وإدارة الثــروات، والتخطيــط االســتراتيجي، 

 vعمــال مــن جامعــة نورثامبتــون فــي المملكــة المتحــدة، وشــغل ســابقEفــراد. ويحمــل الفاضــل خليــل الهديفــي درجــة الماجســتير فــي إدارة اEوإدارة المنتجــات وا

منصــب نائــب المديــر العــام - نائــب رئيــس قســم التجزئــة فــي أحــد البنــوك المحليــة.

فريـق ا�دارة: (كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠) (تابع)  ٤

الفاضل مانيش دميجا: رئيس اFعمال المصرفية التجارية

يمتلــك الفاضــل مانيــش خبــرة عمليــة واســعة تربــو عــن ٢٣ عاًمــا فــي القطــاع المصرفــي، وقــد شــغل مناصــب عــدة فــي دول مختلفــة فــي القــارة اEفريقيــة ومــدن 
مختلفــة فــي الهنــد، وأيًضــا منصــب مديــر عــام ورئيــس اEعمــال المصرفيــة فــي بنــك ســتاندرد تشــارترد فــي ا?مــارات العربيــة المتحــدة، حيــث يمتلــك مانيــش الخبــرة 
العمليــة والمهــارات التــي تمكنــه مــن تأســيس وتنميــة الشــركات الجديــدة، فضــًال عــن تحســين الربحيــة التجاريــة وتوطيــد العالقــات مــع الزبائــن وتنميــة مهــارات 

العمــل الجماعــي.

الفاضل إيوان ماكليود: رئيس التحول الرقمي

انضــم الفاضــل إيــوان ماكليــود إلــى صحــار الدولــي فــي فبرايــر ٢٠٢٠، وهــو يشــغل منصــب رئيــس التحــول الرقمــي. يتمتــع الفاضــل إيــوان بخبــرة مهنيــة تمتــد Eكثــر 
مــن ٢٤ عامــا فــي مجــال التحــول الرقمــي فــي عــدد مــن البنــوك والمؤسســات العالميــة الكبــرى، وهــو يعمــل جنبــا إلــى جنــب مــع فريــق ا?دارة التنفيذيــة لقيــادة 
برامــج التحــول الرقمــي الخاصــة بالبنــك. وتتمثــل خبرتــه الواســعة فــي تحديــد االســتراتيجية وتقديــم الحلــول واEولويــات المتعلقــة بالتحــول الرقمــي القــادر علــى 
دعــم التجــارب المصرفيــة لــدى المســتخدمين وتعزيــز منصــات المعامــالت المصرفيــة، ممــا يســهم فــي إضافــة قيمــة Eصحــاب المصلحــة لــدى البنــك. وقبــل انضمامــه 
ــا فــي الدنمــارك، والبنــك الملكــي  إلــى صحــار الدولــي، عمــل الفاضــل إيــوان فــي مناصــب قياديــة رئيســية فــي العديــد مــن المؤسســات الدوليــة مثــل بنــك نوردي

االســكتلندي. وهــو رائــد أعمــال متمــرس، وحاصــل علــى درجــة بكالوريــوس العلــوم فــي إدارة المعلومــات مــن جامعــة لنــدن.

الفاضل عبدالواحد بن محمدالمرشدي: رئيس الصيرفة ا�سالمية

إنضــم الفاضــل عبــد الواحــد المرشــدي إلــى صحــار الدولــي فــي يوليــو ٢٠١٩، ويتمتــع بخبــرة عمليــة طويلــة فــي القطــاع المصرفــي تزيــد عــن ١٨ عاًمــا فــي مختلــف 
المجــاالت المصرفيــة بمــا فــي ذلــك التدقيــق والماليــة واالســتثمار والخدمــات المصرفيــة ا?ســالمية. وقبــل انضمامــه إلــى صحــار الدولــي، شــغل الفاضــل عبدالواحــد 
ــدة.  الفاضــل عبدالواحــد المرشــدي حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة  ــر العــام فــي إحــدى البنــوك ا?ســالمية المحليــة الرائ ــب المدي المرشــدي منصــب نائ

اEعمــال التنفيذيــة مــن كليــة لنــدن ل عمــال، ودرجــة البكالوريــوس فــي العلــوم فــي جامعــة الســلطان قابــوس.

عبد العلي اللواتي: رئيس دائرة الخدمات المؤسسية

انضــم الفاضــل عبدالعلــي إلــى صحــار الدولــي فــي أغســطس عــام ٢٠٠٨، ويشــغل حالًيــا منصــب مســاعد مديــر عــام أول ورئيــس المــوارد البشــرية وا?ســناد بالوكالــة 
فــي صحــار الدولــي. تمتــع الفاضــل عبدالعلــي بخبــرة مهنيــة تمتــد Eكثــر مــن ٣٨ عامــا. وإلــى جانــب خبرتــه الواســعة فــي المجــال المصرفــي بشــكل عــام، يمتلــك 
خبــرة متنوعــة فــي مجــال التعليــم وا?دارة وحوكمــة الشــركات والدعــم المؤسســي وتكنولوجيــا المعلومــات وا?دارة العامــة. نظــًرا لخبرتــه الطويلــة والمتنوعــة، 
فقــد شــارك فــي إعــادة هيكلــة وتنفيــذ االســتراتيجيات وتيســير إدارة التغييــر فــي البنــك. وهــو مصرفــي إســالمي معتمــد وكان عضــو� فــي لجنــة تأســيس الصيرفــة 
 ILM ا?ســالمية، فضــًال عــن شــغله لمناصــب قياديــة فــي أحــد البنــوك المحليــة الرائــدة قبــل انضمامــه إلــى صحــار الدولــي .الفاضــل عبدالعلــي حاصــل علــى دبلــوم
IMQ فــي ا?دارة، كمــا أنــه حاصــل علــى «دبلــوم المســتوى الســابع فــي ا?دارة والقيــادة االســتراتيجية» مــن معهــد ا?دارة المعتمــد (CMI) بالمملكــة المتحــدة، وهــو 

عضــو وزميــل فــي نفــس المعهــد.

الفاضل كريغ بارينجتون بيل: المدير المالي للبنك

ــد علــى ٢٥ عامــv فــي القطــاع المصرفــي،  ــر ٢٠١٩ حامــًال معــه خبــرة تزي ــي فــي يناي ــر المال ــي بمنصــب المدي ــغ بارينجتــون بيــل إلــى صحــار الدول انضــم الفاضــل كري
حيــث قضــى ١٥عامــv منهــا بمنصــب المديــر المالــي فــي كل مــن مجموعــة إتــش إس بــي ســي وبنــك دويتشــه (Deutsche Bank )، با?ضافــة إلــى ٣ أعــوام بصفــة 
المديــر المالــي للبنــك الســعودي البريطانــي. ويمتلــك الفاضــل بيــل خلفيــة ماليــة وخبــرة واســعة فــي إدارة اEعمــال الدوليــة المعقــدة عبــر اEســواق الديناميكيــة 
والمتغيــرة. وقــد بــدأ مســيرته المصرفيــة فــي العــام ١٩٨٥م مــع ســيتي بنــك، حيــث يمتلــك الفاضــل بيــل مجموعــة واســعة مــن الخبــرات الفنيــة وا?داريــة فــي عــدة 
مجــاالت منهــا الماليــة والتنظيميــة وا?داريــة، والتحليــل المالــي، والبنيــة التحتيــة للنظــم وكيفيــة التحكــم بهــا، وإدارة الميزانيــة، والتخطيــط االســتراتيجي، وعالقــات 
المســتثمرين، والضرائــب. وقبــل انضمامــه إلــى صحــار الدولــي، عمــل الفاضــل بيــل Eكثــر مــن عاميــن بصفــة المديــر المالــي لــدى مصــرف الهــالل (أبوظبــي). كمــا انــه 
عضــو بــارز فــي معهــد المحاســبين القانونييــن فــي أســتراليا ونيوزيلنــدا، ويحمــل درجــة البكالوريــوس فــي التجــارة مــن جامعــة أوكالنــد مــع تخصــص فــي المحاســبة.

الفاضل خالد بن خلفان الصبحي: مساعد المدير العام ورئيس دائرة االلتزام

 قبــل إنضمامــه الــى بنــك صحــار عمــل  الفاضــل خالــد الصبحــي فــي بنــك المركــزي الُعمانــي ولديــه خبــرة ١٩ عامــا  فــي القطــاع المصرفــي ، وقــد عمــل خــالل هــذه 
الســنوات  كمفتــش  مالــي فــي البنك والشــركات التمويليةإضافــة الــى مراقبــة القطــاع المصرفــي والمالــي والنوافــذ االســالمية. يحمــل خالــد درجــة البكالوريــس  

فــي العلــوم الماليــة والمصرفيــة تخصــص العلــوم الماليــة والمصرفيــة مــن االكاديميــة العربيــة للعلــوم الماليــة والمصرفيــة .

فريـق ا�دارة: (كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠) (تابع)  ٤

الفاضل السموأل عبدالهادي إدريس: مساعد المدير العام - رئيس الشؤون القانونية وسكرتير مجلس ا�دارة

قبــل ا?نضمــام لبنــك صحــار، عمــل الفاضــل الســموأل لعــدد مــن البنــوك ومكاتــب المحامــاة فــي الســودان. ويمتلــك حوالــي ســبعة عشــر عامــv مــن الخبــرة فــي مجــال 

المحامــاة والقانــون. الفاضــل الســموأل حاصــل علــى شــهادتي البكالوريــوس والماجســتير فــي القانــون مــن جامعــة الخرطــوم.  

الفاضل حمود بن خلفان العيسري: رئيس التدقيق الداخلي

انظــم الفاضــل حمــود العيســري إلــى صحــار الدولــي فــي ديســمبر ٢٠٢٠م، ولديــه خبــرة تمتــد إلــى أكثــر مــن ٢٥ عامــا فــي القطــاع المصرفــي وهــو محاســب قانونــي 

معتمــد. وشــغل منصــب رئيــس وحــدة التدقيــق الداخلــي فــي البنــك الوطنــي الُعمانــي. يحمــل الفاضــل حمــود مؤهــل مــن كليــة لنــدن ل عمــال، ومؤهــل صيرفــة 

إســالمية مــن معهــد تشــارترد لــ وراق الماليــة واالســتثمار بالمملكــة المتحــدة.

الفاضل ماجد بن ناصر البوسعيدي: رئيس مجموعة إدارة المخاطر

انظــم الفاضــل ماجــد البوســعيدي إلــى صحــار الدولــي فــي نوفمبــر ٢٠٢٠، ويمتلــك خبــرة تمتــد إلــى ١٧ عامــا فــي مجــال إدارة المخاطــر. قبــل إنضمامــه الــى بنــك صحــار 

الدولــي عمــل الفاضــل ماجــد البوســعيدي فــي بنــك ُعمــان العربــي. كمــا أنــه حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي التجــارة واالقتصــاد مــن جامعــة الســلطان قابــوس.  

الفاضلة ماهرة بنت صالح الرئيسية: رئيسة مجموعة الموارد البشرية

تمتلــك الفاضلــة ماهــرة خبــرة تمتــد إلــى ٢١ عامــا فــي مجــال إدارة المــوارد البشــرية، وهــي تعمــل ضمــن فريــق صحــار الدولــي منــذ عــام ٢٠٠٧. وتمتلــك الفاضلــة ماهــرة 

خبــرة واســعة فــي تنفيــذ اســتراتيجيات المــوارد البشــرية مــن خــالل إدارة المســؤوليات، ودعــم سياســات المــوارد البشــرية. وقــد حققــت نجاًحــا فــي جميــع المجــاالت 

التــي تختــص بالمــوارد البشــري. فهــي حاصلــة علــى شــهادة الماجســتير فــي تنميــة المــوارد البشــرية مــن جامعــة ليســتر فــي المملكــة المتحــدة، ودرجــة الدبلــوم 

فــي  ا?دارة مــن معهــد القيــادة وا?دارة مــن كليــة هارفــارد ل عمــال. 

مكافـأة كبـار المـدراء لعـام ٢٠٢٠   ٤-٢

ــآت، و كان إجمالــي  ــا أعلــى ســبعة (٧) مراكــز لــsدارة العليــا علــى شــكل رواتـــب ورســـوم ومكافـ ــغ التــي حصـــل عليهـ ــا كافــة المبالـ ــأة ا?دارة العليـ تتضمـــن مكافـ

 .vالمكافــآت فــي عــام ٢٠٢٠ مبلــغ ١,٦٠١,٠٠٠ ريــاالً ُعمانيــ

إجـراءات الترشيـح لمجلـس ا�دارة  ٥

يقــوم مســاهموا البنــك بانتخــاب أعضــاء مجلــس ا?دارة فــي إجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوية،  تســري عضويــة المجلــس فتــرة أقصاهــا ثــالث ســنوات مــن 

ــر المجلــس للمســاهمين فــي االجتمــاع الســنوي للجمعيــة العموميــة أو تعقــد خصيصــا االجتماعــات العامــة  ــد، و تمنــح تقاري ــخ ا?نتخــاب وهــي قابلــة للتجدي تاري

للمســاهمين ، وتعقــد اجتماعــات المســاهمين بعــد إعطــاء مهلــة كافيــة و مالحظــات تفصيليــة حــول جــدول اEعمــال التــي يتــم إرســالها لهــم و  يتألــف المجلــس 

مــن ســبعة أعضــاء تــم إنتخابهــم مــن قبــل المســاهمين فــي الجمعيــة العامــة العاديــة للبنــك فــي ٣١ مــارس ٢٠١٩ لمــدة ثــالث ســنوات.

تتــم االنتخابــات عــن طريــق التصويــت الســري مــن مســاهمي البنــك ، حيــث يحــق للمســاهم بالتصويــت للمرشــحين بحــدود عــدد اEســهم التــي يمتلكهــا، يحــق 

للمســاهم التصويــت بجميــع أســهمه لمرشــح واحــد فقــط أو بتقســيم اEســهم التــي يمتلكهــا للتصويــت علــى عــدد مــن المرشــحين، شــريطة أن ال تتجــاوز عــدد 

اEصــوات التــي قدمهــا فــي التصويــت عــدد اEســهم التــي يمتلكهــا.

عمليــة الترشــيح واالنتخــاب بمــا فــي ذلــك معيــار اEهليــة ينظمهــا المــواد ١٩ إلــى ٢١ مــن النظــام اEساســي للبنــك،  كمــا تمتثــل ل حــكام ذات الصلــة مــن قانــون 

الشــركات التجاريــة للســلطنة،  وميثــاق حوكمــة الشــركات المســاهمة العامــة الصــادر عــن الهيئــة العامــة لســوق المــال،  والتعميمــات ذات الصلــة الصــادرة مــن 

البنــك المركــزي الُعمانــي.

سياسة توزيع اFرباح  ٦

تتماشــى سياســة توزيــع اEربــاح مــع المعاييــر الموضوعــة مــن قبــل البنــك المركــزي الُعمانــي، وهيئــة ســوق المــال. ويتبــع مجلــس ا?دارة سياســة توزيــع اEربــاح بدقــة 

شــديدة، ويقــوم بتقديــم التوصيــة الخاصــة بتوزيــع اEربــاح علــى المســاهمين مــع مراعــاة اEنظمــة التشــريعية الموضوعــة، وتوقعــات النمــّو المحتملــة، إضافــة إلــى 

اعتبــارات أخــرى.



٣٣التقرير السنوي لصحار الدولي ٣٢٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

بيـان االلتـزام   ٧

تـــم تعييـــن مجلـــس إدارة البنـــك وفقv ل طر العامة لقانـــون الشركات التجاريـــة، الصادر في عام ١٩٧٤ ووفقـــv للوائـــح البنـــك المركـــزي الُعماني. التـــزم مجلـــس ا?دارة 

بجميـــع اEطر العامة الخاصـــة بتعييـــن اEعضاء والمحـــددة بموجـــب قانـــون الشركات التجاريـــة الُعماني لعام ١٩٧٤ ولوائـــح البنـــك المركـــزي الُعماني. 

يتألـف مجلـس إدارة البنـك من سبعة أعضـاء من المساهميـن وغيـر المساهميـن. ويؤكد أعضاء مجلس ا?دارة أنه ليس هناك من بين اEعضاء:

موظف في صحـار الدولي أو موظف في أي بنـك آخـر في سلطنـة ُعمان.  •

عضو بمجلس ا?دارة في أي بنـك آخـر مسجـل في سلطنـة ُعمان.  •

عضو بمجلس إدارة أكثر من أربـع شركـات مساهمـة عامـة مسجلـة في السلطنة.  •

يشغـل منصـب رئيـس مجلـس ا?دارة Eكثـر من شركتيـن من شركـات المساهمـة العامـة مسجلة في سلطنـة ُعمان.   •

خـــالل السنـــة التي يشملها التقرير، التـــزم صحـــار الدولي بتوجيهـــات البنـــك المركـــزي الُعماني، و بلوائـــح ا?فصـاح الخاصـة بإصـدار اEوراق الماليـة والتداول الداخلـي 

، والمبادئ التوجيهية العامة لقانـــون الشركـــات التجاريـــة وبميثـــاق تنظيـــم الشركـــات الصـــادر من الهيئـــة العامـة لسوق المـــال للشركـات المدرجـة فيما عدا:

أن رئيــس لجنــة التدقيــق هــو أيضــا عضــو فــي لجنــة إدارة المخاطــر واللجنــة التنفيذيــة ولجنــة الترشــيحات واEجــور لمجلــس ا?دارة. الجديــر بالذكــر أن هــذا   •

الوضــع ناشــئ عــن محدوديــة عــدد أعضــاء مجلــس ا?دارة مقارنــة بعــدد اللجــان المطلــوب تشــكيلها مــن قبــل مجلــس ا?دارة. 

دفــع البنــك خــالل الثــالث ســنوات الماضيــة مبلغــv إجماليــv وقــدره 108,950.880 ريــال ُعمانــي كغرامــات علــى البنــك لــكّل مــن البنــك المركــزي الُعمانــي والهيئــة العامــة 

لســوق المــال. وقــد جــاءت هــذه  الغرامــات الخاصــة بالبنــك المركــزي الُعمانــي فــي أغلبيتهــا عــن مخالفــات وردت فــي تقاريــر التدقيــق الســنوي التــي يقــوم بهــا البنــك 

المركــزي الُعمانــي وتصنيــف هــذه المخالفــات يقــع ضمــن (منخفــض) و(عالــي). ومنهــا مخالفــات متعلقــة بتقييــم مخاطــر العمــالء والســقوفات المحــددة ل صــول 

والرســوم واالســتعانة بمــوارد خارجيــة ومراجعــة السياســات وأمــور متعلقــة باEنظمــة. لقــد قــام البنــك بمعالجــة معظــم المســائل المتعلقــة بهــذه المخالفــات كمــا 

قــام بوضــع خطــة زمنيــة لمعالجــة مــا تبقــى منهــا. 

قنـوات االتصـال بالمساهميـن والمستثمريـن  ٨

يبـــذل صحـــار الدولــي الجهـــود الالزمـــة لخلـــق عالقـــة مثمـــرة مـــع المساهميـــن والمستثمريـــن.  كمــا يلتــزم البنــك بالتأكــد مــن تقديــم ا?فصاحــات الالزمــة فــي اEوقــات 

ــر الماليــة الربــع  المحــددة وتوصيــل كافــة المعلومــات الجوهريــة للمســاهمين والجهــات الرقابيــة والمنظمــة لعمليــات الســوق.  وقــد قــام البنــك بتقديــم التقاري

الســنوية و النصــف ســنوية والتقريــر الســنوي وفقــv للقوانيــن واللوائــح المطبقــة و البنــود الخاصــة بعقــد التأســيس وعقــد إدراج أســهم البنــك بالســوق.

يتضمـــن التقريـــر السنـــوي ، تقريـــر مجلـــس ا?دارة ، تقريـــر حوكمـــة الشركـــات ، تقريـــر نقـــاش ا?دارة والتحليـــل والنتائـــج الماليـــة للتدقيق. إدارة البنـــك مسئولـــة عن 

ا?عـداد ونزاهة والتقديـم العادل للبيانـات الماليـة والمعلومـات اEخـرى في التقريـر السنـوي للبنـك. و تماشيـv مـع اللوائـح الصـادرة من قبـل الهيئـة العامـة لسـوق 

المـــال ســيتم إرســال ملخــص التقريـــر السنـــوي لجميـــع مســاهمي البنـــك. كمــا ينشــر البنــك البيانــات الماليــة فــي موقــع البنــك علــى الشــبكة العالميــة لsنترنــت 

www.soharinternational.com علــى عنــوان

قنـوات االتصـال بالمساهميـن والمستثمريـن (تابع)  ٨

أسهـم صحـار الدولي   ٨-١

أدرجــت فــي الجــدول أدنــاه تــداول ســهم بنــك صحــار فــي ســوق مســقط لــ وراق الماليــة و مؤشــر قطــاع البنــوك وشــركات االســتثمار فــي ســوق مســقط لــ وراق 

الماليــة، حيــث تتوفــر هــذه المعلومــات مــن وكاالت اEنبــاء ويتــم نشــرها، وتــدرج هنــا كجــزء مــن متطلبــات قانــون حوكمــة الشــركات للشــركات المدرجــة ضمــن ســوق 

مســقط لــ وراق الماليــة.

يجب قراءة الجدول أدناه مع أخذ في االعتبار تجزئة القيمة ا?سمية للسهم العادي ، (١٠٠ بيسة/للسهم)

الجـدول رقم 6: أسهم صحـار الدولي – سعـر السـوق 

إغالق مؤشر البنوك سعر سهم بنك صحار بالريال الُعمانيالشهـر 2020 م
وشركات االستثمار  ا�غـالقأدنـىأعلـى

31٠٫١١٢٠٫١١٢٠٫١١٢٦٥٢٤٫٣٦ ينايـر

29٠٫١١٢٠٫١١٠٠٫١١١٦٥١٨٫٦ فبراير

31٠٫٠٨٢٠٫٠٨٠٠٫٠٨١٥٤٤٢٫٥٤ مارس

30٠٫٠٨٤٠٫٠٨٢٠٫٠٨٣٥٥٦٩٫٢٦ أبريل

31٠٫٠٨٦٠٫٠٨٥٠٫٠٨٥٥٥٧٧٫٤٦ مايـو

30٠٫٠٨١٠٫٠٨١٠٫٠٨١٥٥٨٦٫٢٧ يونيو

31٠٫٠٩٣٠٫٠٩٢٠٫٠٩٣٥٧٠٦٫٣٩ يوليـو

31٠٫١٠٧٠٫١٠٧٠٫١٠٧٦١٢٥٫٩٨ أغسطـس

30٠٫٠٩٨٠٫٠٩٥٠٫٠٩٦٥٨٣٣٫٢٤ سبتمبـر

31٠٫٠٩٣٠٫٠٩٣٠٫٠٩٣٥٦٢١٫٧٧ أكتوبـر

30٠٫٠٩٨٠٫٠٩٦٠٫٠٩٧٥٧٠٩٫٤٨ نوفمبـر

31٠٫٠٩٢٠٫٠٩١٠٫٠٩١٥٦٥١٫٠٨ ديسمبـر

توزيـع ملكيـة اFسهـم    ٨-٢

يتكــون رأســمال البنــك المرخــص بــه مــن ٤٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ســهم بقيمــة ١٠٠ بيســة للســهم الواحــد. (٤٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ســهم بقيمــة ١٠٠ بيســة للســهم فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩). 

رأســمال البنــك المصــدر والمدفــوع هــو ٢,٤٣٤,٥٠٦,٧٣٥  ســهم بقيمــة ١٠٠ بيســة للســهم الواحــد. (٢,٣٦٣,٥٩٨,٧٧٢ ســهم بقيمــة ١٠٠ بيســة للســهم فــي ٣١ 

ديســمبر ٢٠١٩م). 

يتــم تــداول أســهم البنــك فــي ســوق مســقط لــ وراق الماليــة  ويبيــن الجــدول التالــي قائمــة المســاهمين الذيــن يملكــون نســبة ٥٪ أو أكثــر مــن رأســمال البنــك 

كمــا هــو عليــه فــي ٣١ ديســمبر ٢٠20م:

نسبـة التملـكاسـم المساهـم

١٥٫٣٦٩٠٩ شركه ُعمان لالستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع

14٫56903 %شؤون البـالط السلطانـي 

9٫02803 %القمر السابع لالستثمار المحدودة

7٫81079 %نيبتون الوطنية لالستثمار المحدودة

7٫60147 %البحر الغربي لالستثمار المحدودة 

6٫37899 %المريخ للتنمية واالستثمار المحدودة

5٫23736 %جهاز االستثمار الُعماني / ١

الحسابـات القانونيـة  ٩

تبنـى صحـار الدولي معاييـر التقاريـر الماليـة الدوليـة في إعـداد الحسابـات والبيانـات الماليـة. 



التقرير السنوي لصحار الدولي ٣٤٢٠٢٠

لمحـة عن المدققيـن   ١٠

نبذة عن ديلويت: 

ُيســتخَدم اســم ”ديلويــت“ للداللــة علــى واحــدة أو أكثــر مــن شــركات اEعضــاء المرخــص لهــا مــن قبــل ديلويــت تــوش توهماتســو المحــدودة، وهــي مجموعــة عالميــة 
مــن شــركات اEعضــاء المرخــص لهــا، والكيانــات المرتبطــة بهــا، تتمتــع اEخيــرة وكل مــن الشــركات المرخــص لهــا بشــخصية قانونيــة مســتقلة خاصــة بهــا. ال تقــدم 

ديلويــت تــوش توهماتســو المحــدودة والمشــار إليهــا بـــ ”ديلويــت العالميــة ” أي خدمــات للعمــالء، ُيرجــى مراجعــة موقعنــا االلكترونــي علــى العنــوان التالــي:

www.deloitte.com

تعتبــر ديلويــت شــركة عالميــة رائــدة فــي مجــال التدقيــق والمراجعــة، وا?ستشــارات ا?داريــة والماليــة، وخدمــات إستشــارات المخاطــر، خدمــات الضرائــب والخدمــات 
المتعلقــة بهــا. وهــي توفــر خدماتهــا Eربــع مــن بيــن خمــس شــركات علــى قائمــة مجلــة فورتشــن العالميــة Eفضــل ٥٠٠ شــركة، بفضــل شــبكة عالميــة مترابطــة 
مــن شــركات اEعضــاء المرخــص لهــا فــي أكثــر مــن ١٥٠ دولــة. للحصــول علــى المزيــد مــن التفاصيــل حــول مهنيــي ديلويــت ال ٣٠٠٫٠٠٠ وأثرهــم ا?يجابــي فــي مختلــف 

www.deloitte.com ::القطاعــات، ُيرجــى مراجعــة موقعنــا االلكترونــي علــى العنــوان التالــي

نبذة عن ديلويت أند توش (الشرق اFوسط):

ديلويــت أنــد تــوش (الشــرق اEوســط) هــي شــركة عضــو مرّخــص لهــا مــن قبــل ”ديلويــت تــوش توهماتســو المحــدودة“ وهــي واحــدة مــن الشــركات الرائــدة فــي 
تقديــم الخدمــات المهنيــة ا?ستشــارية وقــد تأسســت فــي منطقــة الشــرق اEوســط ويمتــد وجودهــا منــذ ســنة ١٩٦ فــي المنطقــة. إن وجــود شــركة ديلويــت أنــد 
تــوش (الشــرق اEوســط) فــي منطقــة الشــرق اEوســط مكــّرس مــن خــالل الشــركات الحائــزة علــى ترخيــص مــن قبلهــا لتقديــم الخدمــات وفقــاً للقوانيــن والمراســيم 
المرعيــة ا?جــراء فــي البلــد التابعــة لــه وتتمتــع بالشــخصية القانونيــة المســتقلة. ال تســتطيع الشــركات والكيانــات المرخصــة مــن قبلهــا إلــزام بعضهــا البعــض 
و/ أو إلــزام شــركة ديلويــت أنــد تــوش (الشــرق اEوســط). عنــد تقديــم الخدمــات، تتعاقــد كل شــركة مرّخــص لهــا أو كيــان مرخــص لــه مــن قبــل ديلويــت أنــد تــوش 
(الشــرق اEوســط) وبشــكل مســتقل مــع العمــالء الخاصيــن بهــا دون الرجــوع إلــى ديلويــت أنــد تــوش (الشــرق اEوســط) وتكــون هــذه الشــركات والكيانــات مســؤولة 

فقــط عــن أفعالهــا أو تقصيرهــا.

© ٢٠٢٠ ديلويت أند توش (الشرق اEوسط). جميع الحقوق محفوظة.

وخــالل ســنة 20٢٠ تمــت تغطيــة نفقــات المدّققيــن الخارجييــن بمبلــغ ١٠٣,٥٠٠ ريــال ُعمانــي وذلــك مقابــل تقديــم خدمــات للبنــك ٨٧,٥٠٠ ريــال ُعمانــي لعمليــات التدقيــق 
علــى اEعمــال المصرفيــة التقليديــة وا?ســالمية، ومبلــغ ١٤,٠٠٠ ريــال مقابــل تقديــم خدمــات التدقيــق الشــرعي، ومبلــغ ٢٠٠٠ ريــال لخدمــات الضرائــب). 

حقوق المساهمين  .١١

تتســاوى جميــع أســهم البنــك المتأصلــة فــي ملكيتهــا فــي الحقــوق ، أي الحــق فــي الحصــول علــى أربــاح اEســهم المعلنــة و المعتمــدة فــي االجتمــاع العــام ، والحــق 
ــع البنــك ل صــول عنــد التصفيــة، والحــق فــي نقــل اEســهم وفقــE vحــكام  ــدة ، والحــق فــي الحصــول علــى حصــة فــي توزي فــي اEفضليــة لالكتتــاب Eســهم جدي
القانــون، و الحــق فــي ا?طــالع علــى البيــان المالــي للبنــك، بيــان الدخــل الشــامل وســجل المســاهمين، والحــق فــي الحصــول علــى إشــعار و الحــق فــي المشــاركة 
والتصويــت فــي االجتماعــات شــخصيا أو بواســطة وكيــل ، والحــق فــي تقديــم طلــب للحصــول علــى إبطــال أي قــرار تتخــذه الجمعيــة العموميــة أو مجلــس ا?دارة ، و 
مــا يتعــارض مــع القانــون أو النظــام اEساســي للبنــك أو اللوائــح، والحــق فــي إقامــة الدعــاوى ضــد ا?دارة ومدققــي الحســابات للبنــك نيابــة عــن المســاهمين أو نيابــة 
عــن البنــك وفقــE vحــكام المــادة ( ١١٠ ) مــن قانــون الشــركات التجاريــة رقــم ( ١٩٧٤/٤) وتعديالتــه، و يولــي بنــك صحــار مســاهمي اEقليــة أهميــة قصــوى مــن حيــث 
الحفــاظ علــى مصالحهــم وضمــان أن تنعكــس وجهــات نظرهــم فــي اجتماعــات المســاهمين،  وينطبــق مبــدأ «ســهم واحــد صــوت واحــد» لجميــع المســاهمين 
بحيــث يمكــن لمســاهمي اEقليــة ترشــيح أعضــاء مجلــس ا?دارة و يمكــن اتخــاذ إجــراءات ضــد المجلــس أو ا?دارة إذا كانــت تصرفــات مجلــس ا?دارة تمــس  مصالحهــم 

بــأي طريقــة.

المعامالت والتعامالت والسياسات مع اFطراف ذات العالقة   .١٢

هنــاك سياســة شــاملة بشــأن التعامــالت مــع اEطــراف ذات العالقــة، والعمليــات وا?جــراءات المنصــوص عليهــا و المتبعــة فــي هــذا الشــأن فيمــا يتعلــق بالقــروض 
الممنوحــة للمــدراء واEطــراف ذات العالقــة بهــم ، وكذلــك أي معامــالت مــع الشــركات التــي يكــون لهــم فيهــا مصالــح هامــة، وتأتــي تفاصيــل القــروض والســلف، 
ــة الــواردة فــي التقريــر الســنوي، و  ــح للمديــر أو اEطــراف ذات الصلــة محتويــة علــى التفاصيــل الكاملــة و المالحظــات علــى البيانــات المالي إن وجــدت ، والتــي تمن
ــب  ــى جان ــة للمســاهمين إل ــة تفضيلي ــة و دون أي معامل ــsدارة فــي ســياق اEعمــال االعتيادي ــة معامــالت أخــرى نفــذت ل ا?فصاحــات العامــة، و يتــم ا?فصــاح عــن أي

ــة. مالحظــات جــدول أعمــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة العادي

الخاتمة  .١٣

يقـر مجلـس ا?دارة بأن إعـداد التقريـر السنـوي للبنـك مـع تقريـر نقـاش ا?دارة والتحليـل ، تقريـر حوكمـة الشركـات والميزانيـة العموميـة المدققـة قـد تمـت بمعرفـة 
المجلـس الكاملـة وطبقـv لمعاييـر المحاسبـة واللوائـح القانونيـة التي تحكـم ا?فصـاح والصـادرة من الهيئـة العامـة لسـوق المـال والبنـك المركـزي الُعماني. 

كما يقـر مجلـس ا?دارة مراجعة كفاءة وفعالّية أنظمة الرقابة الداخلّية وضمان التزامها مع السياسات واللوائح الداخلّية

كما يقـر مجلـس ا?دارة بعـدم وجـود معلومـات أو عوائق ملموسة يمكـن أن تؤثـر على استمـرار أعمـال البنـك في السنـة الماليـة القادمـة.



نستدلل ُخطانا باستراتيجية الفوز

فريق ا�دارة



 الفاضــل مانيش دميجا
رئيــس مجموعــة الخدمــات المصرفيــة التجاريــة

الفاضــل إلســماول عبدالهادي محمد
الرئيــس القانونــي وأميــن ســر مجلس ا?دارة

الفاضلــة ماهرة بنت صالح الرئيســية
رئيــس مجموعــة الموارد البشــرية

الفاضــل عبدالواحد بن محمد المرشــدي
رئيــس مجموعــة الصيرفة ا?ســالمية

الصــف اdمامي (من اليمين إلى اليســار) الصــف اdمامي (من اليمين إلى اليســار)

الصــف الخلفي (من اليمين إلى اليســار) الخلفي الصف 

الصف اdوســط (من اليمين إلى اليســار) الصف اdوســط (من اليمين إلى اليســار)

الفاضــل خميس الرحبي
رئيــس مجموعــة العمليــات

الفاضــل كريــغ بارينجتون بيل
مديــر عــام رئيــس المالية 

الفاضل إيــوان جون ماكليود
رئيــس مجموعــة التحــول الرقمي

الفاضل أحمد المســلمي
الرئيــس التنفيــذي

الفاضــل خليل بن ســالم الهديفي
رئيــس مجموعــة التجزئــة المصرفيــة

الفاضــل خالد بــن خلفان الصبحي
رئيــس دائرة االلتزام

الفاضــل عبدالعلي بــن عبداj اللواتي
رئيــس خدمات االســناد المؤسســي

  الفاضــل ماجد بن ناصر البوســعيدي
رئيــس مجموعــة إدارة المخاطــر

الفاضــل حمود بن خلفان العيســري
رئيــس دائــرة التدقيــق الداخلي



٤١التقرير السنوي لصحار الدولي ٤٠٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

كلمة
الرئيس

التنفيذي
-

الفاضل أحمد المســلمي

الريــادة  عالميــة  الهويــة  ُعمانيــة  ليكــون مؤسســة خدميــة  رؤيتــه  إطــار  فــي 
صحــار  أثبــت  والنمــو،  االزدهــار  علــى  والنــاس  والمجتمعــات  الزبائــن  تســاعد 
الدولــي قدرتــه علــى االســتمرار فــي تحقيــق معــدل نمــو جيــد، ممــا يعكــس 
إمكاناتــه التــي ترتكــز علــى مواصلــة االســتثمار فــي المبــادرات التــي تأتــي تنــدرج 
تحــت مظلــة اســتراتيجية النمــو التــي ينتهجهــا البنــك. وبهــدف بنــاء مؤسســة 
قــادرة علــى مواكبــة كافــة التحديــات التــي يشــهدها القطــاع فضــًال عــن تحقيــق 
ــل، يواصــل البنــك جهــوده بهــدف المضــي  نمــو مســتدام علــى المــدى الطوي

قدًمــا فــي اســتراتيجية التطويــر المؤسســي وتعزيزهــا نحــو المســتقبل.

يســرني أن أضــع بيــن أيديكــم تقريــر� مفصــًال حــول مــا حققــه البنــك واالقتصــاد 
عاًمــا   ٢٠٢٠ كان  فقــد  العــام،  التــي شــهد  التحديــات  ظــل  فــي  عــام  بشــكل 
اســتثنائًيا، ولكــن فــي المقابــل كان نقطــة تحــول بالنســبة لصحــار الدولــي فــي 
ظــل مواصلــة البنــك ســعيه إلــى إعــادة تعريــف الخدمــات المصرفيــة لزبائنــه 

بهــدف تلبيــة متطلباتهــم فــي عالمهــم دائــم التغيــر. 

التنويع االقتصادي وا�جراءات التصحيحية المالية 

اEنشــطة  جميــع  علــى  مســبوقة  غيــر  تحديــات  كوفيــد-١٩  جائحــة  فرضــت 
االقتصاديــة ممــا تطلــب اســتجابة ســريعة ?دارة اEزمــة، ومــع تولــي حضرة صاحب 
المعظــم -حفظــه اe ورعــاه- مقاليــد  بــن طــارق  الســلطان هيثــم  الجاللــة 
الحكــم فــي الســلطنة فــي عــام ٢٠٢٠، كان مــن المتوقــع حــدوث تغييــرات جذريــة 
التحديــات بكفــاءة  السياســات وتبنــي اســتراتيجيات جديــدة لمواجهــة  فــي 
ومواصلــة التقــدم فــي خطــط التنويــع االقتصــادي والتنميــة الوطنيــة الشــاملة. 

ــا فــي مســار أعمالــه، فــإن  فــي الوقــت الــذي يشــهد فيــه االقتصــادا تغيــًرا جذرًي
مرونــة التعامــل مــع اEحــداث هــي مفتــاح للنجــاح لتجــاوز كافــة التحديــات، عليــه 
فقــد اتخــذت حكومــة الســلطنة الكثيــر مــن ا?جــراءات التصحيحيــة الماليــة 
الرئيســية لمســاعدة االقتصــاد علــى التعامــل  مــع الوضــع الراهــن فــي ظــل 
االنخفــاض الــذي تشــهده أســعار النفــط للتمكــن مــن الحفــاظ علــى اســتدامة 

ــة العامــة.  المالي

تشــير البيانــات اEوليــة الصــادرة عــن المركــز الوطنــي لالحصــاء والمعلومــات 
إلــى انخفــاض الناتــج المحلــي ا?جمالــي للســلطنة بنســبة 13.4٪  فــي الربــع 
وذلــك  الماضــي،  العــام  مــن  نفســها  بالفتــرة  مقارنــة   2020 عــام  مــن  الثانــي 
نتيجــة انخفــاض مســاهمة القطاعــات النفطيــة فــي الناتــج المحلــي بنســبة ٪20 
وكذلــك انخفــاض مســاهمة القطاعــات غيــر النفطيــة بنســبة 9.9٪ خــالل الربــع 

الثانــي مــن عــام 2020، حيــث بلــغ متوســط ســعر النفــط 47.7 دوالًرا للبرميــل 
(مقابــل 58 دوالًرا الســعر المعتمــد فــي الموازنــة العامــة) خــالل اEشــهر الثمانيــة 
اEولــى مــن عــام 2020 وهــو أقــل بنســبة 26.3٪ عــن الفتــرة نفســها مــن العــام 
الماضــي، إال أن أداء اقتصــاد  الســلطنة كان متوافًقــا مــع التوقعــات الموضوعــة 

فــي ظــل انكمــاش االقتصــاد العالمــي.

يعتمــد االقتصــاد الوطنــي اعتمــاد� كبيــر� علــى قطــاع النفــط والغــاز، وبالتالــي 
االقتصــادي  اEداء  تحديــد  فــي  مهًمــا  دوًرا  العالميــة  النفــط  أســعار  تلعــب 
للســلطنة، وفــي ظــل تراجــع أســعار النفــط العالميــة وانخفاضهــا فــي عــام ٢٠٢٠، 
واصلــت الســلطنة جهودهــا نحــو تعزيــز تنويــع مصــادر الدخــل االقتصــادي، 
حيــث نتوقــع أن تثمــر هــذه الجهــود فــي الســنوات القادمــة بنتائــج ايجابيــة 
نظيــر المبــادرات والبرامــج الجديــدة والتوجــه نحــو تعزيــز دور القطاعــات غيــر 
النفطيــة واســهامها فــي الناتــج المحلــي، حيــث قامــت الســلطنة بإعــداد رؤيــة 
اقتصاديــة وخطــة للتــوازن المالــي بمــا يتماشــى مــع رؤيــة ُعمــان ٢٠٤٠، ومــن 
المتوقــع أن تؤتــي هــذه ا?صالحــات ثمارهــا علــى المــدى المتوســط والبعيــد، 
كمــا إنــه مــن المتوقــع أن تشــهد مســاهمة القطاعــات غيــر النفطيــة فــي الناتــج 

المحلــي ا?جمالــي ارتفاًعــا بشــكل أكبــر.

وبا?ضافــة إلــى ذلــك، فــإن دخــول قــرار تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة حيــز 
التنفيــذ اعتبــاًرا مــن أبريــل ٢٠٢١  إلــى جانــب القــرارات اEخــرى التــي تــم اتخاذهــا 
حتــى اmن ستســهم فــي زيــادة ا?يــرادات الحكوميــة، اEمــر الــذي يترجــم حــرص 
التنويــع  المالــي وتعزيــز  التــوازن  فــي تحقيــق  الحقيقيــة  الحكومــة ورغبتهــا 

االقتصــادي فــي ظــل النهضــة المتجــددة.

بدورهــا تبــث البرامــج وا?جــراءات االقتصاديــة التصحيحيــة التــي تهــدف إلــى 
تحســين بيئــة اEعمــال فــي الســلطنة بــروح التفــاؤل مــع نهجهــا الــذي يركــز 
علــى المواطــن والمجتمــع، وذلــك عبــر خلــق فــرص عمــل وتوطيــن مــع التأكيــد 
علــى الحاجــة إلــى تعزيــز الجوانــب المتعلقــة بالبحــث العلمــي وتطويــر الكفــاءات 
الوطنيــة. كمــا إن االســتثمار فــي القطاعــات المتنوعــة مــن قبــل القطــاع العــام 
فــرص  مــن  المزيــد  القطاعــات وخلــق  والخــاص سيســاعد علــى تعزيــز هــذه 

العمــل فيهــا. 

مــن  المزيــد  لتحقيــق  أساســية  ركيــزة  التعليــم  بــأن   ٢٠٤٠ ُعمــان  رؤيــة  فــي 
التطــورات والعمــل علــى التغييــر مــن أجــل مســتقبل أفضــل، حيــث إنهــا تضــع 
بيئــة مناســبة  التعليــم ويوفــر  فــي قطــاع  الكفــاءات  يمّكــن  نظــام وطنــي 

للبحــث العلمــي واالبتــكار وا?بــداع لبنــاء اقتصــاد ومجتمــع مبنــي علــى المعرفــة، 
حيــث تؤكــد رؤيــة ُعمــان ٢٠٤٠ علــى أهميــة تمكيــن المعرفــة لتعزيــز ثقــة المواطــن 

الُعمانــي فــي هويتــه الوطنيــة والتزامــه بثقافتــه وِقَيمــه.

فــي ســياق آخــر فقــد اتخــذت الســلطنة عــدًدا مــن الخطــوات نحــو تعزيــز االســتدامة 
البيئيــة مــن خــالل تطبيــق مشــاريع مطــورة تســتخدم مصــادر الطاقــة المتجــددة 
مثــل الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح، وذلــك اســتجابًة للتحــوالت التــي شــهدها 
العلمــي  البحــث  يــؤدي  أن  المتوقــع  ومــن  العالمــي.  المســتوى  علــى  المنــاخ 
ــى إنشــاء  ــب االبتــكار التقنــي المتعلــق بالطاقــة المتجــددة إل ــى جان ــر إل والتطوي
الــذي يســاهم فــي جهــود الحكومــة نحــو تعزيــز  اEمــر  فــرص تجاريــة جديــدة، 
واالعتمــاد  الرقمنــة  ســاهمت  فقــد  ذلــك،  إلــى  وبا?ضافــة  االقتصــادي.  التنويــع 
وإجــراء  الشــفافية  تحقيــق  فــي  الحديثــة  التكنولوجيــا  تبنــي  علــى  المتســارع 
المعامــالت بشــكل أســرع مــع تحقيــق مزايــا أخــرى تتمثــل فــي تمكيــن الســلطنة 
نحــو التحــول الرقمــي فــي كافــة عملياتهــا، اEمــر الــذي يســاهم فــي تعزيــز جهــود 

الحكومــة فــي حمايــة البيئــة واســتدامتها.

لقــد مكنــت القيــادة الحكيمــة لجاللــة الســلطان الراحــل قابــوس بــن ســعيد- 
طيــب اe ثــراه- مــن تحــول ُعمــان إلــى دولــة حديثــة ومتقدمــة مــع الحفــاظ علــى 
تقاليدهــا وإرثهــا الضــارب فــي عمــق التاريــخ،  ومواصلــة لهــذا ا?رث العظيــم يقــود 
حضــرة صاحــب الجاللــة الســلطان هيثــم بــن طــارق المعظــم - حفظــه اe ورعــاه- 
مرحلــة جديــدة نحــو تحقيــق تنميــة متجــددة ومســتدامة تشــمل كافــة أرجــاء 

البــالد.

بدايــة  منــذ  الســلطنة  فــي  البــارزة  الســمة  والقانونــي  التنظيمــي  ا?طــار  كان 
مــن  عــدًدا  الماضييــن  العاميــن  فــي  اســُتحِدثت  حيــث  المتجــددة،  النهضــة 
القوانيــن مثــل قانــون الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص وقانــون ا?فــالس 
ــة ممــا أثمــر عــن تطــورات  هامــة . وقــد أشــاد صنــدوق  ــون الشــركات التجاري وقان
النقــد الدولــي بالجهــود وا?جــراءات الماليــة التــي اتخذتهــا الســلطنة مثــل خطــة 
التــوازن المالــي متوســطة المــدى، حيــث أشــاد صنــدوق النقــد الدولــي فــي تقريــره 
بالجهــود الســريعة التــي اتخذتهــا الســلطنة مؤخــر� فــي تبنــي تعديــالت مهمــة 

فــي التشــريعات االقتصاديــة والتحكيــم وتســهيل إجــراءات التراخيــص. 

وفــي ســياق متصــل، فقــد أشــاد تقريــر صنــدوق النقــد الدولــي أيًضــا إلــى أن تركيــز 
رؤية ُعمان ٢٠٤٠ على االســتدامة المالية والحوكمة وســيادة القانون، حيث إن بذل 
المزيــد مــن الجهــود لتعزيــز بيئــة اEعمــال التجاريــة بمــا فــي ذلــك تذليــل التحديــات 
أمــام االســتثمار اEجنبــي المباشــر وتعزيــز المنافســة وتخفيــف القيــود التجاريــة 
مــن شــأنه أن يســاعد فــي تعزيــز القــدرة التنافســية للســلطنة، كمــا ســتعزز 
لالســتثمارات  الســلطنة  اســتقطاب  فــي  التنظيميــة  اللوائــح  فــي  التغييــرات 

كوجهــة تجاريــة واســتثمارية  وبالتالــي يســهم فــي تعزيــز اقتصادهــا.

جاهزية القطاع المصرفي نحو النمو

ــة التشــغيلية خــالل عــام ٢٠٢٠،  ــات التــي شــهدتها البيئ علــى الرغــم مــن التحدي
اســتمر القطــاع المصرفــي فــي الســلطنة فــي مســاهمته فــي دعــم نمــو اEنشــطة 
االقتصاديــة المتنوعــة فــي الســلطنة، وذلــك فــي ظــل تأثــر أداء القطــاع المصرفــي 
بســبب االنكمــاش االقتصــادي الســيما خــالل الربــع الثانــي والثالــث والرابــع مــن عــام 
٢٠٢٠. ووفقــv للبيانــات الصــادرة عــن البنــك المركــزي الُعمانــي، تشــير الميزانيــة 
العموميــة المجمعــة للبنــوك التجاريــة إلــى نمــو رصيــد االئتمــان الممنــوح مــن 
قبــل هــذه البنــوك بنســبة ١٫٢٪ مــن إجمالــي االئتمــان حتــى نهايــة أغســطس ٢٠٢٠، 
فــي حيــن شــهد االئتمــان الممنــوح للقطــاع الخــاص انخفاًضــا بنســبة ٠٫٧٪ ليبلــغ 
١٨٫٨ مليــار ريــال ُعمانــي. كمــا ارتفــع إجمالــي ودائــع فــي البنــوك التجاريــة إلــى ٢٠٫٤ 
ــة  ــال ُعمانــي فــي أغســطس ٢٠٢٠ مســجلًة بذلــك نمــو� بنســبة ٤٪ مقارن مليــار ري
ــي 4.5  ــغ حوال ــة بنســبة ٪16.9 لتبل ــع الحكومي بالعــام ٢٠١٩. كمــا انخفضــت الودائ
مليــار ريــال ُعمانــي، بينمــا ارتفعــت ودائــع المؤسســات العامــة بنســبة ١٤٫٦٪ لتبلــغ 

حوالــي ١٫١ مليــار ريــال ُعمانــي. كمــا ارتفعــت ودائــع القطــاع الخــاص بنســبة ٪11.5 
لتبلــغ حوالــي 14.3 مليــار ريــال ُعمانــي مشــكلة بذلــك 70٪ مــن إجمالــي الودائــع 

لــدى البنــوك التجاريــة. 

فــي الوقــت الراهــن تواجــه معظــم البنــوك المحليــة فــي الســلطنة تأثيــرات نظيــر 
التحديــات  مــن  الرغــم  التشــغيلية، وعلــى  العمليــات  فــي  االحترازيــة  ا?جــراءات 
التــي واجههــا القطــاع المصرفــي، اســتطاعت البنــوك التعامــل مــع  العديــدة 
مختلــف التحديــات، حيــث أعلنــت الحكومــات والبنــوك المركزيــة فــي دول مجلــس 
فــي ظــل  االقتصــادي  للتحفيــز  اتخــاذ تدابيــر مختلفــة  الخليجــي عــن  التعــاون 

اشــتداد تأثيــرات الجائحــة حتــى النصــف الثانــي مــن عــام ٢٠٢٠. 

التحديــات  لمعالجــة  ســريعة  إجــراءات  الُعمانــي  المركــزي  البنــك  اتخــذ  بــدوره 
نهايــة  حتــى  وتمديدهــا  واالحترازيــة  التحفيزيــة  ا?جــراءات  مــن  وتقديــم حزمــة 
مــارس 2021، ويجــدر بالذكــر أن البنــوك فــي الســلطنة اســتطاعت أن تســتمر فــي 
تقديــم الخدمــات المصرفيــة بكفــاءة عاليــة لجميــع القطاعــات االقتصاديــة عبــر 
اتبــاع أفضــل الممارســات لتقليــل المخاطــر. كمــا واصــل البنــك المركــزي الُعمانــي 
القطــاع المصرفــي  اتبــاع سياســاته للمســاهمة فــي ضمــان اســتمرار دور  فــي 
بكفــاءة كشــريك مالــي دون أن يشــكل ذلــك أي خطــورة علــى االســتقرار المالــي.

ــر فــي مواجهــة  مــن المتوقــع أن يســتمر القطــاع المصرفــي علــى المــدى القصي
تحديــات مثــل ارتفــاع تكلفــة االئتمــان والتمويــل، كمــا إن ارتفــاع أســعار الفائــدة 
وتقلــب أســعار النفــط العالميــة تشــكل تحديــات محتملــة للقطــاع. مــن جانــب 
آخــر فــإن الســلطنة تمتلــك فرًصــا كبيــرة لنمــو الخدمــات الرقميــة فــي ظــل وجــود 
قــد يشــكل تحديــا  مــا  الشــباب. وهــو  المجتمــع مــن فئــة  فــي  غالبيــة كبيــرة 
بالنســبة للقطــاع المصرفــي لمواكبــة المتطلبــات المتزايــدة مــن الخدمــات غيــر 

التقليديــة والتــي تعتمــد علــى أحــدث التقنيــات المبتكــرة.

لقــد بــات التركيــز علــى مســتقبل هــذا القطــاع أمــر� مهمــا مــع االخــذ فــي االعتبــار 
التحــوالت والمتغيــرات التــي يشــهدها العالــم بصــورة مســتمرة فضــًال عــن حجــم 
التحديــات التــي تواجــه االقتصــاد العالمــي حالًيــا، وهــو مــا قــد يتطلــب ان يواكبــه 
تحــوالً فــي نمــط التفكيــر نحــو تعزيــز أكبــر للشــمول المالــي واالســتفادة مــن 

التطــورات التقنيــة المتســارعة.

إن تطويــر نظــام توفيــر نظــام خدمــات متكامــل عبــر الشــراكات التقنيــة بهــدف 
تســخير أحــدث اEفــكار وتوظيــف التقنيــات المبتكــرة هــو الطريــق اEمثــل لالرتقــاء 
بهــذا القطــاع، حيــث يمكــن أن تســاعد التكنولوجيــا المبتكــرة فــي تســريع النمــو 
الرقمــي ســيوفر دعــم للشــركات  النظــام  الســلطنة. كمــا إن  االقتصــادي فــي 
الناشــئة مــن المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة مــن خــالل تطويــر القــدرات فــي 
هــذه المجــاالت ممــا يخلــق فرًصــا كبيــرة ل فــراد، اEمــر الــذي ســينعكس علــى 
مختلــف الصناعــات بمــا فيهــا الخدمــات الماليــة وتجــارة التجزئــة وا?عــالم والســفر 

ــة الصحيــة. والضيافــة والرعاي

٢٠٢٠: عام المرونة

المتغيــرات  مــع  التكيــف  فــي  المرونــة  درجــات  أقصــى  الدولــي  صحــار  أظهــر 
التــي فرضتهــا جائحــة كوفيــد-١٩، حيــث واصــل البنــك تقديــم خدماتــه لزبائنــه 
باســتمرار، وذلــك عبــر توفيــر صيرفــة تفاعليــة، كمــا عمــل البنــك علــى تنميــة 
قاعــدة زبائنــه بمــا يتماشــى مــع مبــادئ البنــك التــي تركــز علــى توفيــر ســرعة 
أكبــر، بمــا يجعــل كل شــيء أبســط وأســرع، وقيمــة أكبــر، بمــا يضمــن تقديــم 
ــة،  ــة أشــمل، بمــا يخــدم أصحــاب العالق ــن، ورؤي ــة بحاجــات الزبائ خدمــات ذات عالق
حيــث واصــل البنــك االســتثمار فــي بنيتــه التحتيــة لضمــان توفيــر خدماتــه للزبائــن 
بشــكل فّعــال وتزويدهــم بمجموعــة متكاملــة وواســعة مــن المنتجــات والحلــول 

الماليــة لمســاعدتهم علــى تحقيــق «الفــوز» فــي عالمهــم دائــم التغيــر.



٤٣التقرير السنوي لصحار الدولي ٤٢٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

لقــد اســتطاع البنــك أن يتعامــل مــع اmثــار الماليــة الناتجــة عن جائحــة كوفيد-١٩، 
اEمــر الــذي يعكــس اســتقرار أداء البنــك المالــي فــي العــام ٢٠٢٠، وهــذا يعكــس 
أيًضــا نجــاح خطــة اســتمرارية اEعمــال االســتراتيجية واالســتعداد ل زمــات التــي 

وضعتهــا إدارة البنــك إلــى جانــب تكاتــف فريــق العمــل لــدى البنــك.

وفــي الســياق المالــي،  انخفــض صافــي أربــاح البنك للســنة الماليــة المنتهيــة 
فــي ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠ بنســبة ٤١٫٨٪ مســجلة ٢٠٫٠ مليــون ريــال ُعمانــي، مقارنــة 
ــك  ــي خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام ٢٠١٩، ويعــزى ذل ــال ُعمان مــع ٣٤٫٤ مليــون ري
وزيــادة  البنــك،  إيــرادات  كوفيد-١٩علــى  جائحــة  عــن  الناجمــة  التأثيــرات  إلــى 
مخصصــات مخاطــر االئتمــان. وقــد أعلــن البنــك أيًضــا عــن نســبة التكلفــة إلــى 
الدخــل التــي بلغــت ٤٩٫١٪ مقارنــة مــع ٤٣٫٣٪ خــالل نفــس الفتــرة مــن العــام 
ــى الرغــم  الماضــي، ممــا يعكــس اEداء القــوي ل ربــاح التشــغيلية للبنــك. وعل
مــن التحديــات االقتصاديــة االســتثنائية التــي شــهدها عــام ٢٠٢٠، ســجل البنــك 
نمــًوا نســبًيا فــي صافــي القــروض والســلفيات بنســبة ٢٫٠٪ لتبلــغ ٢،٥٠٤ مليــون 
ــات  ــي. كمــا اســتطاع أيًضــا توفيــر الســيولة علــى الرغــم مــن التحدي ــال ُعمان ري
والمنافســة الكبيــرة، ونجــح فــي زيــادة قاعــدة ودائعــه بنســبة ٦٫٤٤٪ لتصــل إلــى 
٢٫٢٣٢ مليــون ريــال ُعمانــي مقارنــة بـــ ٢٫٠٩٧ مليــون ريــال ُعمانــي فــي عــام ٢٠١٩.

شــهد العــام ٢٠٢٠ تعزيــز لsمكانــات الرقميــة للبنــك مــن خــالل توفيــر قيمــة 
مضافــة فــي الخدمــات الحاليــة فضــًال عــن تقديــم خدمــات جديــدة للزبائــن فــي 
مختلــف نقــاط الخدمــة التابعــة للبنــك. إننــا نــرى العصــر الرقمــي كنهــج قائــم 
ــدة للعمــل مــن  ــر أســاليب جدي ــى تطوي ــع إل علــى عنصــر االبتــكار، حيــث نتطل
أجــل الحفــاظ علــى قدرتنــا التنافســية، ولتحقيــق هــذه الغايــة فإننــا نعتمــد 
ــة . وفــي  علــى اســتخدام أحــدث التقنيــات مبتكــرة فــي القيــام بأعمالناالتجاري
ظــل تســارع وتيــرة التحــول الرقمــي، يســعى البنــك إلــى تقديــم المزيــد مــن 
القيمــة لزبائنــه وتحســين خدماتــه الحاليــة وايجــاد مجــاالت جديــدة للنمــو. وفــي 
ــد مــن  ــن ومراكــز االبتــكار لتحقيــق المزي نفــس الوقــت يدعــم البنــك المبتكري
التقــدم واالبــداع. وفــي ضــوء إدراكنــا بــأن أفضــل ا?مكانــات الرقميــة تتوفــر فــي 
ــة  ــدرك أهمي ــا ن ــه فإنن ــة القطــاع المصرفــي ، وعلي خدمــات ال تنــدرج تحــت مظل
دعــم التعــاون للدخــول فــي عصــر جديــد مــن الرقمنــة الماليــة، اEمــر الــذي يعــزز 
ــادي فــي القطاعــي المصرفــي ليكــون الشــريك  ــي الري مــن موقــع صحــار الدول

ــي المفضــل. المال

ــدوره  ــد علــى التكنولوجيــا يســهم ب ــك، فــإن االعتمــاد المتزاي ــى ذل با?ضافــة إل
فــي التحــول الرقمــي فــي الســلطنة مثــل ”الشــمول المالــي“، والــذي  يتمثــل 
فــي إمكانيــة الحصــول علــى تســهيالت ائتمانيــة فــي الوقــت المناســب وهــو مــا 
يمثــل تحدًيــا للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة. وبدوره يحرص صحــار الدولي 
علــى دعــم قطــاع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة وضمــان حصولهــم علــى 
االئتمــان المناســب. وفــي ظــل ا?غــالق الــذي شــهدته معظــم اEنشــطة التجاريــة 
ــاء عــن  ــي وتخفيــف االعب ــز االســتقرار المال ــه لتعزي ــادرة من طــوال العــام وفــي ب
الدعــم لزبائنــه مــن فئــة المؤسســات الصغيــرة  الدولــي  زبائنــه، منــح صحــار 
المســتحقة.  ل قســاط  وتأجيــل  والرســوم  الفوائــد  عــن  اعفــاء  والمتوســطة 
وعلــى الرغــم مــن اســتخدام التقنيــات المبتكــرة، إال أن صحــار الدولــي يؤمــن بــأن 
التوصــل الشــخصي الزال يشــكل أفضــل اEســاليب لخدمــة الزبائــن. ومــن خــالل 
هــذا النهــج، يهــدف البنــك إلــى توســيع نطــاق منتجاتــه وخدماتــه لزبائنــه مــع 

إمكانيــة وصولهــم إلــى اEســواق العالميــة.

بمتطلباتــه  والوفــاء  النمــو  مواصلــة  علــى  الدولــي  صحــار  قــدرة  تتمثــل 
االســتراتيجية فــي الثقــة التــي أوالهــا المســاهمون للبنــك، ممــا يؤكــد مجــدًدا 
ــه علــى  ــدة فــي القطــاع وثقــة المســتثمرين ب ــي الرائ ــة صحــار الدول علــى مكان

التشــغيلية.  البيئــة  تواجههــا  التــي  التحديــات  مــن  الرغــم 

بمــا  المجتمــع  تجــاه  التزامنــا بمســؤوليتنا  أهميــة  نــدرك  الدولــي  فــي صحــار 
يعكــس الجوانــب ا?نســانية لهويــة عالمتنــا التجاريــة، حيــث يلتــزم البنــك بــإدارة 
أعمالــه بطريقــة توفــر قيمــة مســتدامة لجميــع اEطــراف ذات الصلــة. وفــي ظــل 
التحديــات التــي فرضتهــا الجائحــة فــي العــام ٢٠٢٠، كان الحاجــة الــى االســهام 
المجتمعــي أكثــر ضــرورة مــن أي وقــت مضــى. وفــي هــذا الســياق وانطالًقــا مــن 
واجبــه الوطنــي، أولــى صحــار الدولــي ُجــل اهتمامــه فــي تقديــم الدعــم الكافــي 
للقطــاع الصحــي لضمــان تعزيــز قدرتــه فــي مواجهــة التحديــات الناجمــة عــن 
تفشــي جائجــة كوفيــد ١٩ مــن خــالل تقديــم الدعــم للمستشــفى الســلطاني.

أثنــاء اEزمــات، بــات مــن الضــروري علــى المؤسســات أن تحافــظ علــى ثباتهــا 
لضمــان المضــي قدًمــا بشــكل فاعــل فضــًال عــن أهميــة التواصــل المســتمر مــع 
اEطــراف ذات الصلــة بمــا فــي ذلــك الزبائــن، وهــو مــا اعتمدنــاه خــالل اEيــام اEولــى 
للجائحــة، حيــث توجهنــا نحــو التواصــل االفتراضــي مــع كافــة اEطــراف ذات الصلــة 

وذلــك عبــر اســتخدام أحــدث وســائل التكنولوجيــا. 

وفــي هــذا الســياق، كان إجــراء الســحوبات االفتراضيــة ضمــن برنامــج صحــار | 
حســاب الجوائــز  أحــد المبــادرات الرئيســية التي شــهدت نقلــة نوعية نحو الرقمنة 
والتــي باتــت منصــة تفاعليــة مــع الزبائــن فضــًال عــن كونهــا منصــة مثاليــة لsعــالن 
عــن أســماء الفائزيــن بالجوائــز ضمــن البرنامــج، ويعــد توجــه البنــك إلــى إجــراء 
ــذي مّكــن البنــك  ــى مــن نوعــه فــي القطــاع، اEمــر ال الســحوبات االفتراضيــة اEول

التواصــل  مواصلــة  مــن 
ومتابعيــه  زبائنــه  مــع 
وكذلــك ضمــان اســتمرارية 
عملياتــه ممــا ســاهم فــي 
تواصــل البنــك مع شــريحة 

أوســع مــن الجمهــور.

فــي مثــل هــذه التطــورات 
التــي  االســتثنائية 
الوقــت  فــي  نشــهدها 
ثقــة  تقــاس   ، الراهــن 
ذات  واEطــراف  الزبائــن 
كبيــر  حــد  إلــى  الصلــة 
معاييــر  ثالثــة  علــى 
فــي  تتمثــل  رئيســية 
وتوفــر  البنــك  رأســمال 
والمرونــة  الســيولة 
لمواجهــة  الشــاملة 
االقتصاديــة  التحديــات 
وعليــه  االســتثنائية، 
صحــار  قــام  فقــد 
نهجــه  بتنفيــذ  الدولــي 
االســتراتيجي مــع مراعــاة 

هــذه العوامــل والتــي يهــدف مــن خاللهــا إلــى تحقيــق التميــز والنمــو علــى 
البعيــد. المــدى 

يعتمــد المســتقبل علــى مــدى االســتفادة مــن دروس العــام المنصــرم، حيــث 
اســتفاد اEفــراد والشــركات مــن تطويــر خطــط وأســاليب لالســتجابة بشــكل أكثــر 
فعالية ل زمات، حيث تعد السالســة والمرونة عوامل رئيســية لتحقيق االســتجابة 
الســريعة فــي إدارة اEزمــات. كمــا تعــد خدمــة المجتمــع أمــًرا أساســًيا للبقــاء علــى 
صلــة بــه ودعمــه نحــو إحــداث التغييــر ا?يجابــي، اEمــر الــذي يعــود بالنفــع ويضيــف 

طابًعــا إنســانًيا علــى المؤسســة فضــًال عــن تعزيــز التزامهــا الوطنــي.

ــادر  ــراع» ، حيــث ب ــإن «الحاجــة ُأم االخت ــا فــي العــام المنصــرم ف ــى لن وكمــا يتجل
نحــو  تركيزهــم  وتوجيــه  مبتكــرة  بطــرق  التفكيــر  علــى  والشــركات  اEفــراد 
االبتــكار وتحســين الخدمــات وتســخيرها لنتشــارك مــع محيطنــا ، فضــًال عــن 
ضــرورة التفاعــل والتواصــل خــالل فتــرة اEزمــة بصــورة مســتمرة مــع الزبائــن 
الصعيــد  علــى  ســواء  متعــددة  مســتويات  علــى  والمجتمــع  والموظفيــن 
والجماعــي  الفــردي  الحــرص  بــدوره  يعــزز  وهــذا  المهنــي،  أو  الشــخصي 

للمؤسســة.  والتنظيمــي 

وأخيــر� وليــس آخــًرا، فــإن اســتدامة المؤسســات علــى المــدى البعيــد هــو رهــن 
تقليــص حجــم  المخاطــر وتأميــن المســتقبل وهــو مايعــد بحــد ذاتــه أمــر حتمــي 

الســتدامة المؤسســة فــي المســتقبل.

لخطــط  ايجابيــة  نتائــج  الدولــي  صحــار  يتوقــع   المســتقبل،  إلــى  وبالنظــر 
التنويــع االقتصــادي للحكومــة والتــي بــال شــك ستســهم فــي تحقيــق انتعــاش 
اقتصــادي شــامل، وذلــك فــي ظــل القيــادة الحكيمــة لحضــرة صاحــب الجاللــة 
الســلطان هيثــم بــن طــارق المعظــم -حفظــه اe ورعــاه، حيــث ستســهم رؤيــة 

ُعمــان ٢٠٤٠ إلــى خلــق اقتصــاد متنــوع وشــامل خــالل الســنوات المقبلــة.

وفــي الوقــت الــذي يــدرك فيــه البنــك بــأن البيئــة التشــغيلية ال زالــت تواجههــا 
العديــد مــن التحديــات إال أننــا متفائلــون بشــأن العــام المقبــل، ومــع ارتفــاع 
فــإن  المتزايــد،  والطلــب  العالمــي  االســتهالك  زيــادة  بســبب  النفــط  أســعار 
اEســواق ستشــهد بعــض االســتقرار النســبي. ويعتــزم صحــار الدولــي تحقيــق 
التــوازن بيــن االســتمرارية والتغييــر، وعلــى المســتوى التشــغيلي ســنعمل 
علــى تقديــم منتجــات جديــدة تواكــب احتياجــات الزبائــن فــي عالمهــم دائــم 
التغيــر فضــًال عــن تعزيــز معاييــر الخدمــة مــع التركيــز علــى تبنــي التكنولوجيــا 
العديــد مــن  البنــك  االنجــازات، فقــد حصــد  المبتكــرة. وفــي ســياق  الحديثــة 
الجوائــز واالعترافــات المرموقــة خــالل العــام الماضــي تقديــر� لــ داء الــذي شــهده 

البنــك وومبــادرات المســؤولية االجتماعيــة التــي أطلقهــا. 

مــن جانــب آخــر، اكتســب مبــادرة «آراء - منتــدى رئيــس مجلــس ا?دارة» انتشــار 
واســع بيــن أوســاط المجتمــع المحلــي مــن خــالل اســتضافته أســماء وشــخصيات 
قياديــة دوليــة بــارزة تناولــت قضايــا عديــدة ومتنوعــة، ممــا ســاهم فــي إثــراء 
النطــاق المحلــي بالمعــارف والمواضيــع ذات الصلــة بالمجتمــع. كمــا إننــا نلتــزم 
التنظيميــة  المؤسســات  مــع  والتعــاون  الزبائــن  بخدمــة  الدولــي  صحــار  فــي 
لتعزيــز القطــاع المصرفــي الُعمانــي والمســاهمة فــي تقــدم الســلطنة. وبصورة 
عامــة تتمثــل رؤيتنــا فــي ضمــان مســاهمة خطــط التحــول الرقمــي االســتراتيجي 
للبنــك بشــكل إيجابــي فــي دعــم االقتصــاد الوطنــي وجهــود التنميــة الشــاملة 

للســلطنة.

-انتهى-

الدروس المستفادة من 
جائحة كوفيد-١٩

القدرة على التكيف هي العامل 
اEساسي ليس فقط للبقاء واالستمرار  بل 

لتحقيق االزدهار

القدرة على خدمة اkخرين أمر أساسي 
للحفاظ على التواصل

القدرة على االبتكار من أجل تحقيق 
اEفضل 

القدرة على التعامل مع الزبائن 
والموظفين والمساهمين والمجتمع  

والمشرعين أمر بالغ في اEهمية

القدرة على تقليص حجم المخاطر 
وتأمين المستقبل أمًرا ضرورًيا لبناء 

مؤسسة مستدامة على المدى البعيد



٤٥التقرير السنوي لصحار الدولي ٤٤٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

البيئة التشغيلية

أدت جائحــة كوفيــد-19 إلــى تغييــر أداء الشــركات واالقتصــاد بشــكل عــام حــول العالــم، ووفًقــا لتقريــر آفــاق االقتصــاد العالمــي الصــادر عــن صنــدوق النقــد الدولــي، 

تــدل المؤشــرات علــى انكمــاش االقتصــاد العالمــي بنســبة 3.5٪ فــي عــام 2020، االنخفــاض الــذي يوصــف بأنــه اEســوأ منــذ الكســاد العظيــم فــي ثالثينيــات القــرن 

ــة. وبالرغــم مــن ذلــك،  الماضــي، حيــث تســتمر اEعمــال التجاريــة فــي مواجهــة تحديــات مختلفــة وســط بيئــة غيــر مســتقرة تشــهدها كافــة القطاعــات االقتصادي

تواصــل البنــوك بشــكل خــاص والمؤسســات الماليــة بشــكل عــام لعــب دورهــا التحفيــزي لدفــع عجلــة االنتعــاش االقتصــادي فــي ظــل تأثيــرات الجائحــة.

وفــي الجانــب المحلــي، لــم تكــن ســلطنة ُعمــان فــي منــأى عــن تأثيــرات هــذه اEزمــة االســتثنائية، وذلــك فــي ظــل تأثــر أســعار النفــط الملحــوظ فــي االقتصــاد الوطنــي، 

فقــد ســجلت الســلطنة عجــًزا متوقًعــا نتيجــة ا?جــراءات التــي اتخذتهــا الحكومــة فــي مواجهــة انخفــاض أســعار النفــط والغــاز، حيــث تشــير البيانــات اEوليــة الصــادرة 

عــن الجهــات المعنيــة إلــى انخفــاض إجمالــي الناتــج المحلــي للســلطنة بنســبة 3.9٪ فــي الربــع اEول مــن عــام 2020؛ وانخفــاض مســاهمة القطاعــات الغيــر نفطيــة 

بنســبة 6٪. كمــا بلــغ متوســط ســعر النفــط 47.7 دوالًرا للبرميــل (مقابــل الســعر المــدرج فــي الموازنــة والــذي بلــغ 58 دوالر للبرميــل) خــالل اEشــهر الثمانيــة اEولــى 

مــن عــام 2020 وهــو أقــل بنســبة 26.3٪ عــن الفتــرة نفســها مــن العــام الماضــي. عليــه فقــد اســتمر العجــز المالــي وارتفــاع االســتحقاقات الخارجيــة نتيجــة االنخفــاض 

فــي أســعار النفــط.

وفــي ظــل التحديــات العالميــة، اتخــذت الســلطنة العديــد مــن ا?جــراءات لتقليــص حجــم اmثــار قصيــرة وطويلــة المــدى علــى االقتصــاد الوطنــي، حيــث تبنــت ُعمــان 

ــز البيئــة االنتاجيــة ونمــو الدخــل فــي الســوق المحليــة، ممــا  ــذي ُيســهم فــي تعزي ــر االســتثمار اEجنبــي، اEمــر ال ــع العــام سياســات تمحــورت حــول تحري فــي مطل

يســهم فــي دعــم جهــود وخطــط التنويــع االقتصــادي التــي وضعتهــا الســلطنة. وممــا الشــك فيــه، فــإن البــدء فــي تنفيــذ السياســات التــي تــم ا?عــالن عنهــا فــي 

نهايــة العــام الماضــي سيســهم بشــكل ايجابــي فــي بيئــة اEعمــال التجاريــة فــي العاميــن المقبليــن. 

كمــا إن البــدء فــي تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة 5٪ فــي أبريــل 2021 ســيضع الســلطنة علــى خارطــة العالــم مــن حيــث تبنــي سياســة الحيطــة الماليــة، 

ومــن المتوقــع أن تثمــر هــذه الخطــوة عــن مايقــارب 300 مليــون ريــال ُعمانــي (780 مليــون دوالر)، أي مــا يزيــد عــن واحــد بالمائــة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي المتوقــع 

فــي الســلطنة خــالل االثنــي عشــر شــهًرا اEولــى مــن بــدء التنفيــذ.

ــب ا?جــراءات التــي اتخذتهــا حكومــة الســلطنة الحتــواء عجــز  ــى جان ــًدا، إل ــل 2020 مؤشــًرا جي ــذي تشــهده أســعار النفــط منــذ أبري كمــا يعــد التحســن المطــرد ال

الموازنــة، اEمــر الــذي ســينعكس أثــره علــى االداء العــام خــالل العــام الجديــد. كمــا أن خطــة التــوازن المالــي التــي وضعتهــا الســلطنة تســعى إلــى زيــادة ا?يــرادات 

ــة ُعمــان 2040 والمتمثلــة فــي دعــم النمــو االقتصــادي مــن خــالل  ــذي سيســهم فــي تنفيــذ رؤي ــال ُعمانــي بحلــول العــام 2024، اEمــر ال ــى 12.1 مليــار ري الحكوميــة إل

مبــادرات تســتهدف قطاعــات مختلفــة؛ وتنشــيط وتنويــع عوائــد االســتثمار الحكومــي مــن خــالل نهــج موحــد فــي جميــع القطاعــات، وإدخــال سياســات ضريبيــة 

جديــدة وتعزيزهــا علــى مســتويات متعــددة، فضــًال عــن ترشــيد وتحســين كفــاءة ا?نفــاق الحكومــي مــن خــالل عمليــة المراجعــة المســتمرة وإعــادة التوجيــه.

ــز دور التكافــل  ــر مــن خــالل تعزي ــر اتخــاذ مجموعــة مــن ا?جــراءات والتدابي ــة عب ــة ا?جتماعي ــز منظومــة الحماي ــة إنشــاء وتعزي ــة ُعمــان 2040 علــى أولوي وتؤكــد رؤي

المجتمعــي والمؤسســي لsســهام نحــو التكيــف مــع اEوضــاع الماليــة واالقتصاديــة الحاليــة. وســيتم دعــم هــذه المنظومــة مــن خــالل رفــع الكفــاءة ا?داريــة العامــة 

عبــر تحديــث وتطويــر اEنظمــة وا?جــراءات الحكوميــة بهــدف تعزيــز القــدرات الحاليــة. 

عــالوة علــى ذلــك، تعــد الخطــة الخمســية العاشــرة (202٠-202٥) للســلطنة والتــي تــم ا?عــالن عنهــا مؤخــر� أول خطــة تنفيذيــة لرؤيــة ُعمــان 2040 والتــي ســتصب 

جهودهــا علــى تحقيــق التنويــع االقتصــادي. حيــث تــدرك الحكومــة اEهميــة التــي يشــكلها القطــاع غيــر النفطــي فــي تقليــل اعتمــاد االقتصــاد علــى النفــط المتقلــب 

لضمــان تحقيــق تنميــة اقتصاديــة شــاملة ومســتدامة علــى المدييــن المتوســط والطويــل. عليــه، فقــد ركــزت الخطــة علــى زيــادة اســهام خمســة قطاعــات اقتصادية 

واعــدة تتمثــل فــي قطــاع الزراعــة والثــروة الســمكية، وقطــاع التصنيــع، وقطــاع الخدمــات اللوجســتية والنقــل، وقطــاع الطاقــة والتعديــن وأخيــًرا قطــاع الســياحة.

القطاع المصرفي 

أظهــرت البنــوك علــى مســتوى العالــم قدرتهــا علــى التعامــل مــع نســبة رأس المــال والســيولة العاليــة فــي فتــرة مــا قبــل الجائحــة، با?ضافــة إلــى دعــم السياســات 

ــب المخــاوف المرتبطــة  ــى جان ــا للقطــاع إل ــذي شــكل تحدًي ــًرا عكســًيا، اEمــر ال ــاح القطــاع المصرفــي شــهدت تأثي ــة، إال أن أرب ــة الصــادرة مــن البنــوك المركزي المرن

بارتفــاع التمويــل المتعثــر. عليــه، فــإن االقتصــاد الُعمانــي ليــس بمنــأى عــن هــذه التحديــات، إلــى جانــب اmثــار الناتجــة عــن تقلــب أســعار النفــط وانخفاضهــا، حيــث أثــر 

االنكمــاش االقتصــادي علــى أداء القطــاع المصرفــي فــي ســلطنة ُعمــان كمــا هــو الحــال فــي القطــاع المصرفــي العالمــي، الســيما خــالل الربعيــن الثانــي والثالــث مــن 

عــام 2020. ووفقــv للبيانــات الصــادرة عــن البنــك المركــزي الُعمانــي، تشــير أرقــام الميزانيــة المجمعــة للبنــوك التجاريــة إلــى نمــو رصيــد االئتمــان الممنــوح مــن قبــل 

هــذه البنــوك بنســبة 1.2٪ حتــى نهايــة أغســطس 2020، فــي حيــن أن االئتمــان الممنــوح للقطــاع الخــاص شــهد انخفاًضــا بنســبة 0.7٪ ليبلــغ 18.8 مليــار ريــال ُعمانــي. 

كمــا ارتفعــت ودائــع القطــاع الخــاص بنســبة 11.5٪ لتبلــغ حوالــي 14.3 مليــار ريــال ُعمانــي لتشــكل بذلــك 70٪ مــن إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك التجاريــة . ومــع ذلــك، 

اتســم موقــف البنــوك الُعمانيــة بالمرونــة والثبــات فــي مواجهتــه للتحديــات االقتصاديــة.

ال شــك أن العوامــل التــي أدت إلــى االنكمــاش فــي القطــاع المصرفــي كانــت عديــدة، بمــا فــي ذلــك تدهــور بيئــة التشــغيل وزيــادة المخاطــر االئتمانيــة وانخفــاض 

الســيولة الماليــة فــي الســوق  وزيــادة التكلفــة االئتمانيــة، با?ضافــة إلــى ذلــك تكلفــة التمويــل وانخفــاض اEربــاح وارتفــاع المصروفــات التشــغيلية والخســائر 

 vالمحتملــة والمخاطــر الســيبرانية وزيــادة احتماليــة إفــالس الشــركات. الجديــر بالذكــر أن القطــاع المصرفــي الُعمانــي متأســس علــى قاعــدة راســخة وال يــزال محافظــ

علــى مكانتــه وذلــك نظيــر امتالكــه احتياطيــات قويــة مــن رأس المــال ونســبة تغطيــة ســيولة جيــدة وأنظمــة ُمحكَمــة  ?دارة المخاطــر.

عــالوة علــى ذلــك، اتســمت اســتجابة البنــك المركــزي الُعمانــي بالســرعة فــي تقديــم الدعــم التنظيمــي للنظــام المصرفــي كلمــا لــزم اEمــر، حيــث يتجلــى ذلــك فــي 

تقديــم الســيولة ا?ضافيــة التــي تقــدر ٨ مليــار ريــال ُعمانــي مــن خــالل تدابيــر السياســة التنظيميــة وا?عــالن عــن الحوافــز الماليــة النتعــاش االقتصــاد. وقــد اتخــذ 

البنــك المركــزي الُعمانــي إجــراءات ســريعة ُمقــدرة لمعالجــة التحديــات وتقديــم حزمــة مــن ا?جــراءات التحفيزيــة واالحترازيــة وتمديدهــا حتــى نهايــة مــارس 2021 .

وعلــى الرغــم مــن االنكمــاش االقتصــادي الراهــن، واصــل القطــاع المصرفــي الُعمانــي دوره فــي دعــم االقتصــاد، حيــث تواصــل البنــوك الُعمانيــة التزامهــا تجــاه 

مواجهــة التحديــات التــي يواجههــا القطــاع واالقتصــادي بشــكل عــام، وقــد ســاهمت ا?جــراءات الحكيمــة التــي اتخذهــا البنــك المركــزي الُعمانــي فــي الحــد مــن 

خســائر القطــاع، وذلــك عبــر دعمــه للبنــوك لتقديــم الدعــم للزبائــن. كمــا كانــت اســتجابة البنــوك فــي الســلطنة ســريعة فــي تبنــي أســاليب جديــدة لتقديــم خدمــات 

بتقنيــات مبتكــرة لخدمــة زبائنهــا بصــورة أكثــر فاعليــة الســيما خــالل التحديــات الناجمــة عــن تفشــي جائحــة كوفيــد-19. بــدوره يوفــر البنــك المركــزي الُعمانــي البيئــة 

المالئمــة الســتخدام أحــدث التقنيــات لتوفيــر الخدمــات الماليــة للمؤسســات المصرفيــة والشــركات الناشــئة وجميــع أصحــاب المصلحــة. وفــي الربــع الثانــي مــن 

العــام 2020، وضــع البنــك المركــزي الُعمانــي إطــار ”البيئــة التجريبيــة الرقابيــة للتكنولوجيــا الماليــة“ والــذي ســيمكن المتقدميــن مــن المؤسســات المرخصــة وغيــر 

المرخصــة مــن تجربــة مشــاريعها الحديثــة فــي بيئــة آمنــة مــن أجــل طــرح حلــول مبتكــرة فــي القطــاع المصرفــي والمالــي تحــت إشــراف البنــك المركــزي الُعمانــي. 

كمــا يســهم االعتمــاد المتزايــد علــى التكنولوجيــا فــي تحقيــق اEهــداف المرجــوة للحكومــة والبنــك المركــزي الُعمانــي مثــل ”الشــمول المالــي“، والــذي  يتمثــل فــي 

إمكانيــة الحصــول علــى تســهيالت ائتمانيــة فــي الوقــت المناســب وهــو مــا يمثــل تحدًيــا للشــركات الصغيــرة والمتوســطة. كمــا ان اطــالق مركــز ُعمــان للمعلومــات 

ــم  ــد المركــز بأحــدث التقنيــات العالميــة لتقدي ــم تزوي ــر الشــركات الصغيــرة والمتوســطة. وقــد ت ــي وتطوي ــز الشــمول المال ــى تعزي االئتمانيــة والماليــة ”مــالءة“ إل

خدمــات االســتعالم االئتمانــي والمالــي، كمــا ســيوفر مبدئيــv تقاريــر حــول درجــة قيــاس الجــدارة ل فــراد والشــركات.

اFداء المالي

انخفــض صافــي أربــاح البنك للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020 بنســبة 41.8٪ مســجلة 20.0 مليــون ريــال ُعمانــي، مقارنــة مــع 34.4 مليــون ريــال ُعمانــي 

خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2019، ويأتــي ذلــك بســبب التأثيــرات الناجمــة عــن جائحــة كوفيد-19علــى إيــرادات البنــك، وزيــادة مخصصــات مخاطــر االئتمــان.

وفــي ظــل رويتــه واســتراتيجيته الطموحــة، يواصــل البنــك تركيــزه علــى تنويــع مصــادر إيراداتــه وترشــيد المصروفــات للحفــاظ علــى معــدل جيــد مــن نســبة التكلفــة 

إلــى الدخــل، ممــا يعكــس اEداء القــوي ل ربــاح التشــغيلية للبنــك. وخــالل عــام 2020، أعلــن البنــك عــن نســبة التكلفــة إلــى الدخــل 49.1٪ مقارنــة مــع 43.3٪ خــالل نفــس 

الفتــرة مــن العــام الماضي.

وعلــى الرغــم مــن التحديــات االقتصاديــة االســتثنائية التــي شــهدها عــام 2020، اســتمر البنــك فــي تقديــم القــروض لزبائنــه، حيــث ســجل البنــك نمــًوا فــي صافــي 

القــروض والســلفيات بنســبة 2.0٪ لتبلــغ 2،504 مليــون ريــال ُعمانــي. كمــا اســتطاع أيًضــا توفيــر الســيولة علــى الرغــم مــن التحديــات والمنافســة الكبيــرة، ونجــح فــي 

زيــادة قاعــدة ودائعــه بنســبة 6.44٪ لتصــل إلــى 2.232 مليــون ريــال ُعمانــي مقارنــة بـــ 2.097 مليــون ريــال ُعمانــي فــي عــام 2019.

وإدراًكا مــن مجلــس ا?دارة بأهميــة المحافظــة علــى قاعــدة رأســمالية قويــة لدعــم زبائــن البنــك والمجتمــع بشــكل عــام فــي مواجهــة التحديــات االقتصاديــة 

تعريــف  إعــادة  لمواصلــة  متجــدد  وهــدف  أكبــر  بثقــة  يظهــر  البنــك  جعــل  الــذي  اEمــر  الســنة،  لهــذه  اEربــاح  توزيــع  عــدم  المجلــس  اقتــرح  االســتثنائية، 

اEعمــال. قطاعــات  فــي  التقلبــات  مختلــف  تحمــل  علــى  قدراتــه  تعزيــز  مــع  لزبائنــه،  أفضــل  مالــي  اســتقرار  وبنــاء  الســلطنة،  داخــل  المصرفيــة   الخدمــات 

التقرير ا�داري 
والتحليلي

-



٤٧التقرير السنوي لصحار الدولي ٤٦٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

تحســنت نســبة كفايــة رأس المــال، المحســوبة وفــق المبــادئ الصــادرة عــن بنــك التســويات الدولية إلــى 19.05٪ بنهايــة 31 ديســمبر 2020 مقارنــة مــع 18.86٪ فــي العــام 

الماضــي وهــي أعلــى بكثيــر مــن الحــد االدنــى المطلــوب مــن قبــل بنــك التســويات الدوليــة البالــغ 8٪ ، فيمــا يشــترط البنــك المركــزي الُعمانــي أن تحافــظ البنــوك 

علــى معــدل كفايــة لــرأس المــال بنســبة ٪12.25.

النمو االستراتيجي

لقــد كان العــام الماضــي اســتثنائيv بالنســبة لصحــار الدولــي، حيــث واصــل البنــك ريادتــه فــي اعتمــاد نهــج الرقمنــة أوالً، كمــا كان تبنــي النهــج المالــي الصحيــح 

ــا هــو العالمــة الفارقــة فــي العــام المنصــرم، ممــا يعنــي أن االســتعداد ل زمــات أمــر هــام ويجــب أن ُيبنــى علــى عنصــري المرونــة وا?ســتدامة.   ــا واقتصادًي اجتماعًي

ولضمــان اســتمرارية أعمالــه، يتبنــى البنــك اســتراتيجية نمــو متوازنــة تتماشــى مــع رؤيتــه فــي أن يكــون مؤسســة خدميــة ُعمانيــة الطابــع عالميــة الريــادة تســاعد 

ــف الخدمــات المصرفيــة داخــل الســلطنة  ــة إعــادة تعري ــن والمجتمــع والنــاس علــى االزدهــار والنمــو. لقــد ظهــر البنــك بثقــة أكبــر وبهــدف متجــدد لمواصل الزبائ

وخدمــة زبائنــه كجــزء مــن اســتراتيجية النمــو التــي ينتهجهــا. وفــي ذات الســياق، ركــز صحــار الدولــي علــى بنــاء اســتقرار مالــي أفضــل لزبائنــه وتعزيــز إمكاناتــه علــى 

التكيــف مــع تقلبــات القطــاع. 

ومــع وضــع ذلــك فــي عيــن االعتبــار، نركــز جهودنــا فــي صحــار الدولــي علــى تعزيــز المعامــالت المصرفيــة والخدمــات الرقميــة، وفــي ظــل اســتمرار والء وثقــة الزبائــن 

فــي الخدمــات المصرفيــة التــي يقدمهــا صحــار الدولــي، شــهدت ودائــع البنــك خــالل العــام تســجيل أعلــى نمــو فــي القطــاع المصرفــي إلــى جانــب نمــو أصــول البنــك 

ممــا ســاهم فــي اســتحواذه علــى حصــة أكبــر فــي الســوق بنحــو 11٪ ليصبــح ثالــث أكبــر بنــك مــن حيــث الحجــم داخــل الســلطنة. اEمــر الــذي يترجــم كــون صحــار 

الدولــي أحــد البنــوك الرائــدة فــي الســلطنة التــي تواصــل جهودهــا باســتمرار للمســاهمة فــي التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي البــالد.

ــي اتفاقيــة قــرض مشــترك بقيمــة 100 مليــون دوالر أمريكــي لمــدة عاميــن، وتعــد هــذه االتفاقيــة إنجــاز هــام يحققــه البنــك فــي عــام 2020، حيــث  وقــع صحــار الدول

تعكــس االتفاقيــة ثقــة البنــوك الدوليــة فــي الســلطنة وصحــار الدولــي كمؤسســة ماليــة محليــة رائــدة. ويعــد التمويــل الجديــد جــزء مــن جهــود صحــار الدولــي 

ــة أشــمل لزبائنــه.  ــراء أكثــر ورؤي ــم حلــول مصرفيــة بســرعة أكبــر وإث ــي تقدي لتوســيع نطــاق الحلــول التمويليــة لتلبيــة االحتياجــات العامــة للشــركات، وبالتال

وخــالل الســنة الماليــة ٢٠٢٠، واصــل صحــار الدولــي التزامــه ودعــم زبائنــه ال ســيما أثنــاء الظــروف االســتثنائية، حيــث قــام بتقديــم المشــورة الماليــة لزبائنــه فضــًال عــن 

تقديــم التمويــل لهــم، ممــا يبــرز النهــج القــوي للبنــك والــذي ينســجم مــع نهجــه « الزبــون أوالً» والخبــرة ا?داريــة المتميــزة. والقــدرة علــى إدارة الســيولة فــي وقــت 

اEزمــات. وفــي ســياق هــذا النهــج، يولــي صحــار الدولــي اهتمامــv أكبــر بتبنــي ثقافتــي االبتــكار والفــوز، اEمــر الــذي يعــد أمــًرا أساســًيا ضمــن هويتــه التجاريــة.

حلول رقمية مبتكرة 

ــا مــن تحقيــق  ــد للتكنولوجي ــن االعتمــاد المتزاي يعــد االبتــكار التكنولوجــي وأهــداف التنميــة المســتدامة مــن المواضيــع الرئيســية فــي المســتقبل، حيــث ُيمكِّ

اEهــداف الوطنيــة اEخــرى بمــا ينســجم مــع رؤيــة ُعمــان 2040. ويشــهد القطــاع المصرفــي فــي الســلطنة تحــوًلا متزامًنــا مــع التغييــرات التــي طــرأت علــى المشــهد 

العالمــي مــع تبنــي تقنيــات حديثــة، ممــا يــؤدي إلــى تقديــم خدمــات مصرفيــة رقميــة للزبائــن. وفــي إطــار ســعيه نحــو تبنــي أنظمــة تقنيــة حديثــة، يقــدم صحــار 

الدولــي حلــوًلا متطــورة ?دارة ثــروات الشــركات والمؤسســات واEفــراد مــن الزبائــن، وقــد نجــح البنــك فــي االســتفادة مــن الفــرص الجديــدة وتكثيــف االســتثمارات فــي 

رقمنــة خدماتــه ومنتجاتــه المصرفيــة مــن خــالل دمــج مجموعــة مــن التقنيــات الحديثــة المتطــورة لضمــان تعزيــز جهــود صحــار الدولــي للمســتقبل الرقمــي.

ومــع التطــور الهائــل فــي التطبيقــات التقنيــة، يولــي صحــار الدولــي اEمــن الســيبراني أهميــة قصــوى وذلــك مــن أجــل تكريــس الرقمنــة كأســلوب حيــاة، حيــث تلعــب 

التكنولوجيــا دوًرا محورًيــا فــي اســتراتيجية صحــار الدولــي علــى المــدى القريــب والبعيــد. بــدروه يعمــل البنــك علــى تشــجيع زبائنــه وموظفيــه علــى تعزيــز الخدمــات 

المصرفيــة الرقميــة بشــكل متزايــد لضمــان تحقيــق مســتوى مناســب مــن الوعــي واعتمــاد أفضــل الممارســات. 

وكجــزء مــن اســتراتيجيته نحــو التحــول الرقمــي، بــدأ صحــار الدولــي فــي تنفيــذ مشــاريع تقنيــة رئيســية Eتمتــة خدماتــه داخلًيــا وتعزيــز كفاءاتهــا فضــًال عــن المســاهمة 

فــي تعزيــز التجربــة المصرفيــة للزبائــن واEطــراف ذات الصلــة بشــكل عــام؛ ســواء علــى مســتوى التجزئــة المصرفيــة أو الخدمــات التجاريــة للشــركات، عليــه ســتثمر هــذه 

المشــاريع الرئيســية عــن نجــاح البنــك فــي إعــادة تعريــف الصيرفــة لتواكــب تطلعــات كافــة اEطــراف ذات الصلــة والمصلحــة العامــة. وانســجاًما مــع ذلــك، فقــد عــزز البنــك 

خدماتــه المصرفيــة عبــر الهواتــف الذكيــة خــالل العــام 2020، كمــا القــى تدشــين الخدمــة المصرفيــة عبــر الهواتــف الذكيــة الخاصــة بالشــركات الصغيــرة والمتوســطة قبوالً 

واســعv مــن قبــل الزبائــن.

واســتمراًرا لجهــوده فــي تعزيــز االســتثمار فــي القنــوات الرقميــة الحاليــة وتدشــين حلــول رقميــة مبتكــرة لزبائنــه، يواصــل صحار الدولي التركيز ســعيه نحــو تعزيز خدماته 

الرقميــة لتلبيــة احتياجــات شــريحة أوســع مــن المســتفيدين. وعبــر غــرس ثقافــة االبتــكار ضمــن إطــار البنك مــن خالل امتــالك إطار عملــي ُممّكن للتحــول الرقمي لمواكبة 

تطلعــات الزبائــن فــي عصــر االبتــكارات التكنولوجيــة. وسيســتمر البنــك مــن خــالل رؤيتــه بعيــدة المــدى فــي تحقيــق مزيــد مــن ا?نجــازات للمســاهمة فــي دعــم مســيرة 

التحــول الرقمــي التــي ينتهجهــا البنــك وتأثراتهــا المترتبــة علــى الزبائــن من الشــركات . 

ونظــر� للتغيــرات الحاليــة التــي يشــهدها القطــاع، يواصــل صحــار الدولــي جهــوده فــي تبنــي أفضــل الممارســات العالميــة ?حــداث تغييــر جوهــري فــي التجربــة المصرفيــة 

للزبــون، حيــث كان البنــك رائــًدا فــي توفيــر أحــدث التقنيــات فــي القطــاع المصرفــي ســعًيا منــه نحو االلتــزام بتحقيق رؤيته فــي تقديم خدمات آمنة وســهلة لجميع زبائنه. 

نهج ”التميز في الخدمة“ و ”الزبون أوالً“

يواصــل البنــك المضــي قدًمــا فــي اســتراتيجيته التــي تتمحــور حــول زبائنــه وتتضمــن تعزيــز تجربتهــم المصرفيــة فضــًال عــن توســيع شــبكة فروعــه محلًيــا، با?ضافــة 

ــع أقــوى  ــن ويشــكل داف ــزه علــى الزبائ ــذي يعــزز نهــج البنــك فــي تركي ــر ال ــت، اEم ــر ا?نترن ــة عب ــة الخدمــات والتواصــل المســتمر مــع اEطــراف ذات الصل ــى رقمن إل

لموظفيــه لتنفيــذ مبــادرات مبتكــرة ُتعــزز مــن عالقتهــم مــع الزبائــن وتتيــح لهــم فرصــة التعــرف عــن قــرب علــى نمــط حياتهــم. وفــي إطــار هــذا االلتــزام، أنشــأ البنــك 

وحــدة مخصصــة لتعزيــز تجربــة الزبائــن عبــر مختلــف منافــذ تقديــم الخدمــات.

كمــا اســتطاع صحــار الدولــي مــن تقديــم خدماتــه بكفــاءة واحترافيــة عاليــة لتلبيــة المتطلبــات الماليــة للشــركات وذلــك مــن خــالل فريــق عمــل يمتلــك خبــرة واســعة 

ومهــارة عاليــة. وفــي ظــل التحديــات االقتصاديــة الراهنــة غيــر المســتقرة ركــز البنــك علــى اEصــول الخاصــة وذلــك عبــر تخصيــص مجموعــة مــن الموظفيــن فــي 

التعامــل مــع الزبائــن مــن الشــركات وتقديــم المشــورة لهــم فــي الوقــت المناســب.

وخــالل العــام، واصــل البنــك طــرح منتجــات جديــدة تلبــي احتياجــات زبائنــه وتواكــب كافــة تطلعاتهــم فــي عالمهــم دائــم التغيــر، وقــد تضمنــت هــذه المنتجــات 

الجديــدة إطــالق حســاب صحــار | اEول والــذي يهــدف إلــى توفيــر نظــام خدمــات متكامــل للخدمــات المصرفيــة وغيــر المصرفيــة لتعزيــز تجربــة زبائنــه، حيــث يســتهدف 

ــد ــا لتناســب كافــة تطلعاتهــم وتضفــي لهــم مزي ــول التــي ُصممــت خصيُص ــا لهــم مجموعــة واســعة مــن الحل  الحســاب أصحــاب الدخــل المرتفــع نســبًيا مقدًم

من القيمة. 

كمــا أطلــق البنــك حســاب صحــار | الشــباب والــذي يعتبــر جــزًءا مــن اســتراتيجية البنــك كمؤسســة تعمــل علــى ضمــان تقديــم أفضــل الخدمــات للزبائــن، حيــث يلبــي 

الحســاب كافــة تطلعــات الشــباب الماليــة، وتشــجيعهم علــى التخطيــط المســبق واعتمــاد ممارســات ماليــة متوازنــة، وذلــك كــون فئــة الشــباب تشــكل غالبيــة 

ســكان الســلطنة.  

ــه نحــو خدمــة  ــدة المدفوعــة مســبًقا ســعًيا من ــه الجدي ــي بطاقت ــق صحــار الدول ــع مريحــة وســهلة، أطل ــول دف ــم حل ــه لتقدي ومــن أجــل توســيع منتجــات بطاقات

شــريحة أوســع مــن المســتهلكين ســواء كانــوا أصحــاب حســابات تابعــة لصحــار الدولــي أو بنــوك اخــرى، ممــا يمنــح حامــل البطاقــة القــدرة علــى التحكــم والدفــع 

بــكل ســهولة وأمــان.

إدارة الثروات

بهــدف تقديــم حلــول مصرفيــة متخصصــة وخدمــات استشــارية لزبائنــه مــن ذوي الدخــل العالــي فــي الســلطنة، تســعى الخدمــات االستشــارية المخصصــة ?دارة 

الثــروات إلــى تقديــم خدمــات مخصصــة تتناســب مــع تطلعــات كل زبــون علــى حــدة، وتشــمل هــذه الخدمــات والمنتجــات بطاقــات االئتمــان الحصريــة والتأمينــات 

المجانيــة واEســعار التنافســية علــى التمويــل والخدمــات االستشــارية وعــروض الخصــم فــي المطاعــم ومرافــق التســوق.

وقــد حظيــت هــذه الخدمــات المخصصــة والتــي تــم إطالقهــا فــي عــام 2019 باستحســان واســع مــن قبــل الزبائــن، كمــا ســاهمت فــي تعزيــز اســتراتيجية صحــار الدولــي 

مــن أجــل تنويــع مصــادر إيراداتــه عبــر توفيــر  خدمــات مصرفيــة مبتكــرة، باالضافــة إلــى توفيــر خدمــات مصرفيــة ذات قيمــة مضافــة، واالســهام فــي تحســين تجربــة 

زبائنــه، وتعزيــز المســاهمة ا?جماليــة للقطــاع. وقــد شــهد إيــراد رســوم االســتثمار ?دارة الثــروات نمــًوا ملحوًظــا بلــغ مــا نســبته 400٪ حيــث يعمــل بصــورة مســتمرة 

علــى اجتــذاب شــرائح مهمــة مــن الزبائــن والتــي يســعى البنــك إلــى تلبيــة احتياجاتهــا.

كمــا وقــع البنــك مؤخــر� علــى شــراكة اســتراتيجية مــع المجموعــة الماليــة اEوروبيــة (EFG)، وهــي إحــدى الشــركات العالميــة الرائــدة فــي إدارة الثــروات ومقرهــا زيــورخ 

فــي سويســرا، وذلــك مــن أجــل توســيع نطــاق منتجاتــه وخدماتــه للزبائــن مــع إمكانيــة الوصــول إلــى اEســواق العالميــة. وســاهم هــذا التحالــف االســتراتيجي فــي 

دعــم اEجنــدة االســتراتيجية للبنــك فــي إدارة الثــروات والخدمــات المقدمــة لزبائنــه.

الخدمات المصرفية للشركات

تمتلــك مجموعــة الخدمــات المصرفيــة للشــركات قاعــدة زبائــن مــن فئــة المؤسســات تشــمل المؤسســات الحكوميــة والمؤسســات الماليــة ومجموعــات اEعمــال 

الكبيــرة والشــركات المتوســطة والمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة. وكمــا تقــدم مجموعــة الخدمــات المصرفيــة للشــركات أيًضــا العديــد مــن المنتجــات والحلــول 

المصرفيــة مثــل تمويــل المشــاريع وتمويــل رأس المــال العامــل والمعامــالت المصرفيــة (إدارة النقــد والحلــول التجاريــة وتمويــل سلســلة التوريــد) واEســواق العالميــة 

(الخزينــة وإدارة المخاطــر عبــر الحــدود) والخدمــات المصرفيــة االســتثمارية (استشــارات اEعمــال وإدارة اEصــول) وذلــك مــن أجــل تلبيــة المتطلبــات المصرفيــة لزبائنها.

يســعى النهــج الــذي اتخــذه صحــار الدولــي ”بنــك واحد-وفريــق عمــل واحــد“ و نهــج ”التركيــز علــى الزبــون“ إلــى تقديــم مجموعــة متكاملــة مــن المنتجــات والحلــول 

ــا مثــل: البطاقــات االئتمانيــة وحلــول الدفــع والتجــارة والحلــول المصرفيــة الرقميــة واالستشــارات االســتثمارية وإدارة مخاطــر العمــالت اEجنبيــة  المصرفيــة لزبائنن

وأســعار الفائــدة ومنتجــات التجزئــة (مثــل الراتــب وإدارة الثــروة المصرفيــة والتأميــن  والقــروض العقاريــة والبطاقــات وغيرهــا) Eصحــاب اEعمــال والموظفيــن. تســعى 



٤٩التقرير السنوي لصحار الدولي ٤٨٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

مجموعــة الخدمــات المصرفيــة للشــركات إلــى فهــم اEهــداف االســتراتيجية للزبــون لتحديــد حلــول شــاملة وبالتالــي التحــول مــن مديــري عالقــات إلــى مستشــارين 

موثــوق بهــم، وبالتالــي تقديــم خدمــات مثريــة ذات قيمــة مضافــة لضمــان أن يكــون صحــار الدولــي هــو اختيــار الزبائــن اEول.

ــة وأعــاد تنشــيط الهيــكل التنظيمــي لمجموعــة الخدمــات المصرفيــة للشــركات  ــد مــن العمليــات التجاري ــة مرموقــة فــي العدي وخــالل العــام، رســخ البنــك مكان

بهــدف مواءمــة متطلبــات اEعمــال االســتراتيجية للبنــك مــع بيئــة اEعمــال التشــغيلية الحاليــة، اEمــر الــذي مكــن مجموعــة الخدمــات المصرفيــة للشــركات مــن وضــع 

أدوار ومســؤوليات محــددة تجــاه مختلــف فئــات الزبائــن مــع التركيــز علــى تقديــم الخدمــات بشــكل أكثــر فعاليــة وكفــاءة.

ــا مســيرة التحــول الرقمــي التــي تســعى البنــك أن  تنتهــج مجموعــة الخدمــات المصرفيــة للشــركات الخدمــات المصرفيــة المبتكــرة للزبائــن لالســتفادة مــن مزاي

?دراجهــا فــي أعمالهــا المصرفيــة. وخــالل فتــرة جائحــة كورونــا، نجــح البنــك فــي نقــل زبائنــه مــن الخدمــات المصرفيــة التقليديــة إلــى الخدمــات المصرفيــة الرقميــة 

وبالتالــي ضمــان تقديــم خدمــات مصرفيــة بطريقــة سلســلة وميســرة. حيــث وضــع البنــك خارطــة طريــق للتأكــد مــن وصــول الزبائــن إلــى منصــة الحلــول المصرفيــة 

الرقميــة الخاصــة بنــا، وبالتالــي ضمــان تجربــة مصرفيــة آمنــة للجميــع.

 يواصــل البنــك مســيرته فــي التحــول الرقمــي وقــد اســتثمر فــي منصــات المعامــالت المصرفيــة الرقميــة لتســهيل تجربــة الزبائــن وتوســيع حجــم المعامــالت فــي 

الخزينــة والتجــارة وإدارة النقــد. يخطــط البنــك لتقديــم منصــات رقميــة علــى مراحــل مختلفــة خــالل الربــع اEول مــن عــام 2021 لتمكيــن الزبائــن مــن إجــراء معامالتهــم 

رقمًيــا بمــا فــي ذلــك التســوية السلســة.

أبــرم صحــار الدولــي اتفاقيــات مخصصــة مــع البنــوك الرائــدة فــي الواليــات المتحــدة وأوروبــا واليابــان ودول مجلــس التعــاون الخليجــي للمدفوعــات بالعملــة المحليــة. 

مــن خــالل االســتفادة مــن شــبكتنا العالميــة الواســعة مــن العالقــات المصرفيــة، لتقديــم تحويــالت ماليــة غيــر منقطعــة ومتوافقــة مــع اللوائــح التنظيميــة وخدمــات 

المدفوعــات الدوليــة لزبائننــا عبــر مناطــق جغرافيــة متعــددة وبأســعار تنافســية.

ــادة  كمــا يعمــل قســم االستشــارات المصرفيــة االســتثمارية فــي توجيــه وإدارة اEصــول لــكل مــن الهيئــات الحكوميــة والشــركات فــي إعــادة هيكلــة رأســمال وزي

رأســمال النمــو وتســييل اEصــول الثانويــة. يمتلــك قســم إدارة اEصــول بالبنــك جميــع المنصــات المطلوبــة للمســتثمرين لالســتفادة مــن اEســواق المحليــة والدوليــة. 

كمــا يتيــح القســم فرصــة الوصــول إلــى منصــات التــداول الدوليــة مــع المؤسســات الماليــة الرائــدة مــع ميــزة االســتثمارات لزبائننــا مــن فئــة المؤسســات، وقــد وفــر 

تحالــف البنــك االســتراتيجي الحصــري مــع المجموعــة الماليــة اEوروبيــة (EFG) فرًصــا اســتثمارية بديلــة للزبائــن مــن فئــة المؤسســات.   

 يقــدم فريــق اEســواق العالميــة خدمــات وحلــول خزينــة مخصصــة ?دارة مخاطــر أســعار الفائــدة ومخاطــر الصــرف اEجنبــي لزبائننــا بشــكل اســتباقي. فضــًال عــن 

ــر أيًضــا بمهــارة متطلبــات الســيولة واالحتياطــي القانونــي. تأميــن متطلبــات ومصالــح الزبائــن، فــإن فريــق اEســواق العالميــة يدي

ويعــد توســيع نطــاق الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي الســلطنة مــن اEولويــات الرئيســية للبنــك. حيــث تــؤدي وحــدة مجموعــة الخدمــات المصرفيــة للشــركات 

الصغيــرة والمتوســطة دوًرا حيوًيــا فــي دعــم المجموعــات الصناعيــة الناشــئة فــي ســلطنة ُعمــان. وتواصــل وحــدة الخدمــات المصرفيــة للشــركات الصغيــرة 

والمتوســطة التركيــز علــى اتبــاع توجيهــات الحكومــة فــي التنويــع مــن االقتصــاد المعتمــد علــى النفــط والمســاعدة فــي إطــالق إمكانــات قطــاع الشــركات الصغيــرة 

والمتوســطة. وفــي ظــل انتشــار جائحــة كوفيــد-١٩ وتأثيــره الســلبي علــى اEنشــطة التجاريــة - وال ســيما الشــركات الصغيــرة والمتوســطة التــي تعــد مكوًنــا 

حيوًيــا لالقتصــاد، قــام البنــك باتخــاذ مجموعــة مــن ا?جــراءات بنــاًء علــى توجيهــات وإجــراءات التحفيــز االقتصــادي التــي اتخذتهــا الحكومــة مــن خــالل البنــك المركــزي 

الُعمانــي، حيــث قــدم البنــك اعفــاء عــن الفوائــد والرســوم وكمــا قــام بتأجيــل اEقســاط المســتحقة بشــكل مناســب. وتعــد وحــدة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة 

شــريك استشــاري حيــث إنهــا توفــر حلــول شــاملة ل عمــال ولــرواد اEعمــال الناشــئين وتعريــف الشــركات الصغيــرة والمتوســطة بــإدارة المخاطــر مــن خــالل تثقيفهــم 

بشــأن مؤشــرات ا?نــذار المبكــر. وكمــا يعــد الترويــج لـــ تمويــل النظــام ا?يكولوجــي» لضمــان البيــع ا?ضافــي للمنتجــات جانبــv رئيســًيا آخــر لمســاعدتهم مالًيــا.

لقــد أدت قــدرات البنــك القويــة وتركيــزه علــى الزبائــن دوًرا أساســًيا فــي اكتســاب عــدد مــن الزبائــن مــن فئــة المؤسســات وتكويــن عالقــات جديــدة مــع المســتثمرين. 

لقــد ســاهمت هــذه الشــراكات المرموقــة مــع الزبائــن مــن فئــة الشــركات والمؤسســات الكبيــرة واالســتثمار فــي مجــاالت متنوعــة ذات أهميــة وطنيــة  فــي زيــادة 

ــه بالتوقيــع علــى مشــاريع كبيــرة ،وتوجيــه اســتثمارات  المســاهمة فــي دفــع أجنــدة التنويــع االقتصــادي للحكومــة. أصبــح البنــك اmن فــي مكانــة جيــدة تســمح ل

جديــدة كبيــرة الحجــم بغــرض خلــق قيمــة حقيقيــة فــي الســلطنة وتعزيــز ا?نتــاج والتصنيــع  وخلــق فــرص العمــل، وكذلــك وتحقيــق اEهــداف الوطنيــة المتمثلــة 

فــي التوطيــن واالكتفــاء الذاتــي. يتمتــع الفريــق بخبــرة واســعة ومتنوعــة عبــر القطاعــات بمــا يتماشــى مــع رؤيــة ُعمــان 2040. تعــد االتفاقيــات التجاريــة مــع المؤسســات 

الحكوميــة والمؤسســات التجاريــة الرائــدة فــي الســلطنة بمثابــة شــهادة علــى حقــوق المســاهمين فــي البنــك ومركزيــة الزبائــن با?ضافــة إلــى تنــوع اEعمــال 

والمؤسســات التــي تمكــن مــن وصولهــا خــالل فتــرة زمنيــة قصيــرة جــدا.

الخدمات المصرفية ا�سالمية

انســجامv مــع رؤيــة صحــار الدولــي، يواصــل صحــار ا?ســالمي دوره فــي تقديــم منتجــات وخدمــات تتوافــق مــع مرحلــة النمــو والتطــور التــي ينتهجهــا البنــك، حيــث 

يشــكل صحــار ا?ســالمي جــزًءا ال يتجــزأ مــن الخطــط االســتراتيجية التــي تمكــن صحــار الدولــي مــن المضــي قدًمــا مــع اEخــذ بعيــن االعتبــار التحــول الرقمــي كمحــرك 

رئيســي لهــذا النمــو. ويعــد الموقــع ا?لكترونــي الجديــد الــذي تــم تحديثــه بالكامــل لصحــار ا?ســالمي خطــوة ضمــن مشــوار صحــار االســالمي نحــو التحــول الرقمــي. 

حيــث يوفــر الموقــع االلكترونــي لصحــار ا?ســالمي قيمــة أكبــر بمــا يضمــن مشــاركة المحتــوى مــع الزبائــن، وســرعة أكبــر بمــا يجعــل الوصــول إلــى المعلومــات أبســط 

وأســرع، ورؤيــة أشــمل لتمكيــن الزبائــن مــن تحقيــق الفــوز. ومــن أجــل تســهيل المعامــالت المصرفيــة لزبائــن صحــار ا?ســالمي، تمــت إعــادة تحديــث أجهــزة الصــرف 

اmلــي / ا?يــداع النقــدي التابعــة لصحــار الدولــي ليتمكــن زبائــن صحــار االســالمي مــن إيــداع النقــد عبــر اســتخدام هــذه اEجهــزة إلــى حســاباتهم ضمــن صحــار 

ا?ســالمي. كمــا يقــوم البنــك أيًضــا بتحديــث تطبيــق صحــار ا?ســالمي للهاتــف المحمــول وقنــاة الخدمــات المصرفيــة ا?لكترونيــة ا?ســالمية لتزويــد الزبائــن بواجهــة 

مصرفيــة رقميــة أكثــر ســهولة وســرعة.

الوعي المجتمعي

وخــالل العــام، أطلــق صحــار الدولــي العديــد مــن المبــادرات المجتمعيــة بهــدف تعزيــز دوره ومســاهماته الوطنيــة، وذلــك إدراًكا مــن البنــك بأهميــة دوره فــي دعــم 

المجتمــع وأفــراده، حيــث قــدم البنــك الدعــم للجهــود الوطنيــة المبذولــة لمكافحــة اmثــار المترتبــة عــن جائحــة كوفيــد-19، كمــا اســتمر فــي القيــام بمســؤولياته 

االجتماعيــة ، ومواءمتهــا لتحقيــق أقصــى قــدر مــن التأثيــر االجتماعــي واالقتصــادي. كمــا حــرص البنــك علــى اســتقطاب أفضــل التجــارب العالميــة واالســتفادة منهــا 

علــى النطــاق المحلــي، وذلــك عبــر اســتضافة أســماء بــارزة عالمًيــا ومناقشــتها موضوعــات وقضايــا تفاعليــة لتســتقطب بذلــك أفضــل التجــارب العالميــة واالســتفادة 

منهــا علــى النطــاق المحلــي.

جائحــة كوفيــد - 19: فــي إطــار التزامــه بدعــم المجتمــع، قــام صحــار الدولــي باتخــاذ سلســلة مــن ا?جــراءات والتدابيــر االحترازيــة لضمــان ســالمة الزبائــن واEطــراف 

ذات الصلــة والمجتمــع بشــكل عــام فــي ظــل الظــروف االســتثنائية الناتجــة عــن تفشــي جائحــة كوفيــد-19. فقــد واصــل صحــار الدولــي دوره الريــادي للمســاهمة فــي 

ضمــان توفيــر الدعــم للقطاعــات المتضــررة نتيجــة انتشــار جائحــة كوفيــد-19 وكذلــك للعامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة.  وفــي هــذا ا?طــار خصــص البنــك أكثــر 

مــن مليــون ريــال ُعمانــي لمواجهــة تداعيــات اmثــار المترتبــة عــن هــذه اEزمــة فــي إطــار دعمــه المتواصــل للجهــود الحكوميــة الراميــة إلــى ضمــان ســالمة المواطنيــن 

والمقيميــن علــى هــذه أرض ُعمــان، وقــد تــم تفعيــل هــذه المبــادرات مــن خــالل تزويــد العامليــن فــي القطــاع الصحــي بالمعــدات واEدوات الطبيــة الالزمــة. وعــالوة 

ــك، وفــي بــادرة منــه لتعزيــز االســتقرار المالــي وتخفيــف االعبــاء عــن زبائــن البنــك، منــح صحــار الدولــي الدعــم لزبائنــه مــن فئــة الشــركات (المؤسســات  علــى ذل

الصغيــرة والمتوســطة) واEفــراد، وذلــك مــن خــالل تقديــم إعفــاء عــن الرســوم لســتة أشــهر وتأجيــل ســداد أقســاط القــروض. كمــا قــام صحــار الدولــي بتحســين 

تجربــة الزبائــن الرقميــة مــن خــالل تعزيــز القنــوات الرقميــة وتعزيــز اEمــن الســيبراني والمنتجــات المبتكــرة. وانســجاًما مــع توجيهــات البنــك المركــزي الُعمانــي، قــام 

صحــار الدولــي وصحــار ا?ســالمي بإطــالق برنامــج ”تعديــل شــروط ســداد القــروض/ التمويــالت الممنوحــة للمتقاعديــن، وتأتــي هــذه المبــادرة فــي إطــار جهــود البنــك 

لتخفيــف االعبــاء الماليــة عــن مــع زبائنــه مــن المتقاعديــن.

مبــادرة ”آراء - منتــدى رئيــس مجلــس ا�دارة“: وفــي إطــار جهــوده لنشــر المعرفــة والمســاهمة فــي دعــم مختلــف التحديــات ، نظــم صحــار الدولــي العديــد 

مــن النســخ الناجحــة ضمــن مبادرتــه الرائــدة ”آراء- منتــدى رئيــس مجلــس ا?دارة ” عبــر اســتقطاب التجــارب والخبــرات الدوليــة ومناقشــة مواضيــع تتــواءم مــع 

مختلــف االوضــاع الراهنــة، حيــث تــم اســتضافة شــخصيات وقيــادات بــارزة ذات تجــارب رائــدة علــى المســتوى العالمــي بمــا فــي ذلــك اللــورد جيــري جريمســتون وهــو 

وزيــر االســتثمار فــي كل مــن وزارة التجــارة الدوليــة ووزارة إدارة اEعمــال والطاقــة والصناعــة فــي المملكــة المتحــدة، وا?عالميــة المعروفــة مينــا العريبــي، رئيــس 

تحريــر صحيفــة (The National)، والدكتــور راينهــارد كريســتيان زينــكان الشــريك المؤســس والمديــر التنفيــذي لمجموعــة ميلــي اEلمانيــة التــي يمتــد عمرهــا إلــى 

حوالــي 121 عاًمــا، والفاضلــة ميســاء جلبــوط، وهــي باحثــة زائــرة ومستشــارة خاصــة فــي معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا وجامعــة واليــة أريزونــا، واســتضاف 

البنــك أيًضــا الدكتــور روبيــرت ديكجــراف وهــو أســتاذ ليــون ليفــي ومديــر معهــد الدراســات المتقدمــة فــي برينســتون بواليــة نيــو جيرســي فــي الواليــات المتحــدة 

اEمريكيــة. وقــد تناولــت نســخ المنتــدى التــي تــم بثهــا عبــر قنــاة البنــك الخاصــة علــى اليوتيــوب حــوارات ونقاشــات حــول المتغيــرات والتطــورات التــي تشــهدها 

مختلــف القطاعــات حــول العالــم نتيجــة تداعيــات تفشــي جائحــة ”كوفيــد-19“، كمــا شــهدت اقبــاال واســعv لتتجــاوز نســبة المشــاهدة 250 ألــف مشــاهد فــي مختلــف 

صفحــات البنــك علــى منصــات التواصــل االجتماعــي. 

برنامــج طموحــي:  إيمانــا مّنــا بأهميــة فئــة الشــباب الُعمانــي كونــه القــوة الحقيقيــة للبــالد، اســتقبل صحــار الدولــي الدفعــة الثانيــة مــن المتدربيــن المنتســبين 

إلــى برنامــج ”طموحــي“ فــي عــام 2020، ممــا يؤكــد دور هــذا البرنامــج فــي تطويــر مهــارات وقــدرات الخريجيــن الُعمانييــن مــن الكليــات والجامعــات بمــا يتماشــى مــع 

اEجنــدة الوطنيــة لجعــل الســلطنة مجتمًعــا مبنيــv علــى المعرفــة. يهــدف برنامــج ”طموحــي“ التدريبــي الــذي يمتــد لمــدة عــام كامــل إلــى صقــل مهــارات الشــباب 

الُعمانــي وتعزيــز فرصهــم فــي العمــل، وتعــد هــذه المبــادرة اEولــى مــن نوعهــا فــي الســلطنة والتــي تركــز علــى تمكيــن الشــباب الُعمانييــن وتوجيههــم نحــو 

مســتقبل مشــرق. 

دعــم الســياحة الرياضيــة فــي ُعمــان: فــي ظــل مــا تتمتــع بــه الســلطنة مــن تضاريــس ومعالــم فريــدة ومتنوعــة ُتمكنهــا مــن أن تكــون وجهــة دوليــة للســياحة 

ــز ثقافــة ”الفــوز“ لزبائنــه وإحــداث تغييــر اجتماعــي واقتصــادي  ــم، وضمــن إطــار التــزام البنــك فــي تحقيــق هدفــه المتمثــل فــي تعزي الرياضيــة علــى خريطــة العال

إيجابــي فــي الســلطنة، شــارك صحــار الدولــي فــي دعــم البطولــة الوطنيــة الُعمانيــة للدراجــات التــي نظمهــا ا?تحــاد الُعمانــي للدراجــات الهوائيــة. كمــا قــام البنــك 

بدعــم بطولــة ُعمــان المفتوحــة للجولــف للســنة الثانيــة علــى التوالــي انعكاســv الســتمرار التــزام البنــك فــي دعــم جهــود الحكومــة فــي وضــع الســلطنة علــى خارطــة 

العالــم للســياحة الرياضيــة، اEمــر الــذي يســهم فــي تحقيــق التنــوع االقتصــادي للبــالد.



تطوير الموظفين

ــة عالميــة حقيقيــة للزبائــن فــي الســلطنة فريــق عمــل متخصــص وقــادر علــى تلبيــة متطلبــات الســوق الحاليــة وتوقــع احتياجــات الزبائــن.  يتطلــب تقديــم تجرب

بــدوره يؤمــن صحــار الدولــي بــأن شــغف والتــزام موظفيــه هــو أســاس تحقيــق النمــو االســتراتيجي للبنــك، ومــن هنــا يبــرز إيمــان البنــك بأهميــة توفيــر فــرص التعلــم 

والتدريــب والتطويــر المناســبة لموظفيــه.

ــث اEنظمــة  ــب تحدي ــى جان ــز مهاراتهــم إل ــب المناســب لتعزي ــر التدري ــه مــن خــالل توفي ــر قــدرات موظفي ــر فــي تطوي ــى االســتثمار بشــكل كبي يســعى البنــك إل

التقنيــة والعمليــات لتمكيــن االســتخدام اEمثــل واEكثــر كفــاءة. وفــي إطــار ذلــك، أنشــأ البنــك وحــدة التحــول الرقمــي وهيــأ لهــا البيئــة المناســبة والكــوادر المهنيــة 

ذات الخبــرة العاليــة مــن أجــل إحــداث تغييــر إيجابــي يعكــس رؤيــة البنــك نحــو التحــول الرقمــي والــذي يعــد مــن أهــم ركائــز اســتراتيجيات المؤسســة. وممــا ال شــك 

فيــه أن الرقمنــة هــي المحــرك الرئيســي لعمليــات البنــك السلســة لضمــان االســتمرار االســتراتيجي والتشــغيلي خــالل اEوضــاع الراهنــة، وقــد حــرص البنــك علــى 

اتخــاذ كافــة التدابيــر وا?جــراءات ?بقــاء الموظفيــن علــى اطــالع بالمعلومــات ذات الصلــة مــن خــالل وســائل التواصــل المختلفــة.

عــالوًة علــى ذلــك، يلتــزم البنــك فــي دعــم اســتراتيجية الحكومــة المتعلقــة بالتعميــن باعتبارهــا ركيــزة أساســية فــي خطتــه، حيــث حقــق البنــك نجاًحــا واســًعا فــي 

بتطويــر مهــارات الــكادر الوطنــي وتعيينــه فــي مناصــب عليــا فــي مختلــف المجــاالت. كمــا يواصــل البنــك التزامــه بتنميــة الكــوادر الوطنيــة وإيجــاد المزيــد مــن فــرص 

العمــل للشــباب الُعمانــي. وفــي هــذا الســياق، يواصــل صحــار الدولــي برنامجــه المتكامــل ?دارة اEداء وتطويــر القــدرات ”إرتقــاء“ والــذي تــم تطويــره بالتعــاون مــع دار 

النشــر التابعــة لكليــة هارفــارد ل عمــال مــن أجــل دعــم قــدرات موظفيــه وتعزيــز ثقافــة اEداء العالــي. وفــي عــام 2020، دشــن البنــك برنامــج ”ارتقــاء بلــس“ لتهيئــة 

موظفــي ا?دارة الوســطى فــي إطــار هــذا البرنامــج  والــذي ســيمكنهم مــن تولــي أدوار قياديــة فــي المســتقبل. 

بــدوره يحــرص صحــار الدولــي علــى رفــع مســتوى اEداء مــن خــالل توفيــر بيئــة عمــل مناســبة ُممّكنــة للتطــور، مــع االســتمرار بدعمهــم لتحقيــق أهدافهــم الشــخصية 

وتنميــة قدراتهــم بمــا يحقــق االســتقرار الوظيفــي فــي المؤسســة، حيــث أطلــق البنــك برنامــج ”زيــارة الفــروع“ للموظفيــن مــن ا?دارة العليــا. وفضــًال عــن غــرس ثقافــة 

الرقمنــة ضمــن إطــار المؤسســة، تشــكل منصــة إدارة الموظفيــن الرقميــة حاليــv ركيــزة أساســية لنظــام إدارة المــوارد البشــرية فــي صحــار الدولــي.

النظرة المستقبلية

كان العــام 2020 حافــًال بالعديــد مــن الــدروس والتــي يمكــن االســتفادة منهــا فــي التخطيــط ل زمــات والظــروف غيــر المتوقعــة، حيــث يستشــرف البنــك بــأن يكــون 

العــام 2021 ايجابيــا حيــث تتقــدم الســلطنة بخطــى واثقــة نحــو تحقيــق أهــداف رؤيــة ُعمــان 2040. وبدورهــا تتوافــق رؤيــة البنــك ومســاره االســتراتيجي مــع رؤيــة ُعمــان 

2040، والتــي يســعى مــن خاللهــا البنــك إلــى تحقيــق التميــز ووضــع صحــار الدولــي علــى مســار نمــو مســتدام وبالتالــي المســاهمة فــي دعــم االقتصــاد الوطنــي 

ليتــواءم مــع أهــداف الســلطنة.

وفــي الوقــت الــذي قــد تســتمر فيــه التحديــات خــالل عــام 2021، إال أن البنــك متفائــل بأنــه ســيحظى بالكثيــر مــن الفــرص أمــام هــذه التحديــات لتحقيــق النمــو والتطــور. 

كمــا يعمــل البنــك علــى اطــالق عــدًدا مــن المنتجــات والخدمــات الجديــدة لزبائنــه والتــي تــم تصميمهــا بأحــدث التقنيــات المبتكــرة لتســتهدف شــريحة أوســع مــن 

الزبائــن وتجعــل تجربتهــم المصرفيــة أكثــر سالســة وســرعة، فضــًال عــن تحقيــق التــوازن بيــن االســتمرارية والتغييــر فــي نمــوذج أعمالــه والــذي يتماشــى مــع غايــة 

البنــك المتمثلــة فــي مســاعدة الزبائــن والمجتمــع والنــاس علــى االزدهــار والنمــو فــي عالمهــم دائــم التغّيــر. 

بــدوره يعمــل البنــك جاهــًدا علــى غــرس ثقافــة الرقمنــة لــدى كافــة اEطــراف ذات الصلــة، كمــا ســتدعم الرقمنــة جميــع مبــادرات البنــك وجهــوده، ممــا يجعــل تعزيــز 

عالقــة التواصــل مــع الزبائــن بنفــس اEهميــة.

إن صحــار الدولــي علــى ثقــة بــأن الســلطنة تحــت القيــادة الحكيمــة لحضــرة صاحــب الجاللــة الســلطان هيثــم بــن طــارق  المعظــم -حفظــه اe ورعــاه - ستشــهد 

نهضــة متجــددة تحقــق تطلعــات الُعمانييــن وسيســتمر البنــك فــي توفيــر خدمــات وحلــول ومنتجــات تتواكــب مــع مختلــف التطــورات التــي تشــهدها البــالد عــالوة 

ــز فــرص النمــو  ــدة وذات توجــه اجتماعــي مــن خــالل تعزي ــدة كمؤسســة رائ علــى تبنــي التقنيــات الحديثــة والرقمنــة المبتكــرة، كمــا ســيضع البنــك معاييــر جدي

للشــباب الُعمانــي والمســاهمة فــي دعــم المجتمــع بصــورة عامــة. 

تــم إنشــاء وتطويــر برنامــج إدارة اســتمرارية اEعمــال فــي صحــار الدولــي للتخفيــف مــن مخاطــر تعطــل اEنشــطة واmثــار الناجمــة عــن الظــروف غيــر المتوقعــة. حيــث 

يخضــع البرنامــج الختبــارات مهمــة ســنويv ولــم يكــن عــام 0202 اســتثناًء حيــث تــم إكمــال اختبــار إدارة اســتمرارية اEعمــال بنجــاح ضمــن النطــاق المحــدد والمخطــط 

لــه اســتعداد� لعــام 1202. وعلــى غــرار جميــع اEنشــطة داخــل البنــك ، يســتمر تحســين برنامــج إدارة اســتمرارية اEعمــال علــى قــدم المســاواة مــع أفضــل الممارســات 

الدوليــة والتــي تتضمــن مراجعــة خطــط اســتمرارية اEعمــال وخطــط التعافــي مــن الكــوارث مــرة واحــدة علــى اEقــل ســنويv. وقــد تمكنــت هــذه المراجعــات المنتظمــة 

تحســين الخطــط وتحديــث البنيــة التحتيــة الالزمــة مــع مراعــاة متطلبــات المــوارد.

لــدى صحــار الدولــي فريــق متخصــص يديــر برنامــج إدارة اســتمرارية االعمــال والــذي لــه تأثيــر إيجابــي مباشــر علــى أصحــاب المصلحــة الداخلييــن والخارجييــن. حيــث 

يتضمــن البرنامــج سياســة إدارة اســتمرارية اEعمــال المعتمــد مــن قبــل مجلــس ا?دارة، جنبــv الــى جنــب مــع خطــة اســتمرارية اEعمــال المدونــة وخطــة التعافــي مــن 

الكــوارث وا?جــراءات التــي تمــت مراجعتهــا بشــكل مســتقل مــن قبــل إدارة المخاطــر. وعلــى الرغــم مــن أن التفاصيــل المحــددة لترتيــب إدارة اســتمرارية اEعمــال 

لدينــا ســرية Eســباب أمنيــة، فــإن صحــار الدولــي يحتفــظ بخطــط اســتمرارية اEعمــال التــي تعالــج ســيناريوهات المخاطــر واEحــداث ذات النطــاق المتنــوع بمــا فــي 

ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر فقــدان الخدمــات أو البنيــة التحتيــة، او صعوبــة الوصــول الــى الخدمــات، الهجمــات ا?لكترونيــة ، اEوبئــة ، أو اEزمــات ا?قليميــة. 

وتتضمــن خطــة اســتمرارية اEعمــال عمليــات حاســمة مركــزة بمــا فــي ذلــك خدمــات الخزانــة ورأس المــال والســيولة والدفــع ، ممــا يوفــر للزبائــن وصــوالً غيــر متقطــع 

إلــى أموالهــم والحفــاظ علــى اتصــاالت فعالــة مــع العمــالء والموظفيــن وجميــع أصحــاب المصلحــة اmخريــن. 

بيان إدارة 
استمرارية اFعمال

-

التقرير السنوي لصحار الدولي ٥١٢٠٢٠التقرير السنوي لصحار الدولي ٥٠٢٠٢٠



البيانات
المالية

نوثق انجازاتنا لمستقبل ناجح

صحار الدولي



٥٥التقرير السنوي لصحار الدولي ٥٤٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠



٥٧التقرير السنوي لصحار الدولي ٥٦٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠



٣١ ديسمبر٣١ ديسمبر٣١ ديسمبر٣١ ديسمبر
٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠١٩

دوالر أمريكي
باmالف

دوالر أمريكي 
إيضاحبا�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
باmالف

اFصول
٦٢٠٢٫٦٣٠٨٩٫٥٧٢نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي٢٣٢٫٦٥٥٥٢٦٫٣١٢

٧٨١٫٥٨٤١٩٨٫٢٣٧مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد٥١٤٫٩٠١٢١١٫٩٠٦
٨٢٫٥٠٣٫٤٩٧٢٫٤٥٤٫١٥٣قروض وسلف وتمويل (بالصافي)٦٫٣٧٤٫٤٢٣٦٫٥٠٢٫٥٩٠
٩٧٠١٫١١٨٦٣٧٫٤٧٥أوراق مالية استثمارية١٫٦٥٥٫٧٧٩١٫٨٢١٫٠٨٦

١٠٤٤٫٢٧٨٣٨٫٣٨٩ممتلكات ومعدات وتركيبات ٩٩٫٧١٢١١٥٫٠٠٨
١١٢٫٩٠٠٢٫٩٠٠عقارات استثمارية٧٫٥٣٢٧٫٥٣٢

١٢٧٤٫٩٨٠٨٤٫٣٧٩  أصول أخرى٢١٩٫١٦٦١٩٤٫٧٥٣

٣٫٦١٠٫٩٨٧٣٫٥٠٥٫١٠٥إجمالي اFصول٩٫١٠٤٫١٦٨٩٫٣٧٩٫١٨٧

االلتزامات
١٣٧٢٠٫٥٦١٧٣٥٫٢٦١مستحقات لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد١٫٩٠٩٫٧٦٩١٫٨٧١٫٥٨٦

١٤٢٫٢٣١٫٥٦٥٢٫٠٩٧٫٣١٠ودائع العمالء٥٫٤٤٧٫٥٥٨٥٫٧٩٦٫٢٧٣
١٥٩١٫٢٥٨١٠٠٫٥٢٤التزامات أخرى٢٦١٫١٠١٢٣٧٫٠٣٤

١٦٣٥٫٣٩٢٣٥٫٣٩٢قروض ثانوية٩١٫٩٢٧٩١٫٩٢٧
١٧٥٠٩٥٠٩شهادات إيداع١٫٣٢٢١٫٣٢٢

٣٫٠٧٩٫٢٨٥٢٫٩٦٨٫٩٩٦إجمالي االلتزامات٧٫٧١١٫٦٧٧٧٫٩٩٨٫١٤٢

حقوق المساهمين
١٨٢٤٥٫٣٥٥٢٣٦٫٣٦٠رأس المال٦١٣٫٩٢٢٦٣٧٫٢٨٥
١٨١٨٫٠٣٨١٩٫٩٤٢عالوة إصدار٥١٫٧٩٧٤٦٫٨٥٢
١٩٣٠٫٥٢٠٢٨٫٥١٩احتياطي قانوني٧٤٫٠٧٥٧٩٫٢٧٢
٢٠٩٨٨٩٨٨احتياطي عام٢٫٥٦٦٢٫٥٦٦

(٢٫٢١٣)(٣٫٤٣٧)٢١احتياطي القيمة العادلة(٨٫٩٢٧)(٥٫٧٤٨)
١٦٢١٫٠٠٠١٤٫٠٠٠احتياطي قروض ثانوية٣٦٫٣٦٤٥٤٫٥٤٦

-٢٢٥٫٤٦٤احتياطي انخفاض القيمة١٤٫١٩٣-
١٣٫٧٧٤٣٨٫٥١٣أرباح محتجزة١٠٠٫٠٣٤٣٥٫٧٧٧

٣٣١٫٧٠٢٣٣٦٫١٠٩إجمالي حقوق المساهمين٨٧٣٫٠١٠٨٦١٫٥٦٤

٢٣٢٠٠٫٠٠٠٢٠٠٫٠٠٠اEوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم ٥١٩٫٤٨١٥١٩٫٤٨١١

٥٣١٫٧٠٢٥٣٦٫١٠٩إجمالي حقوق المساهمين١٫٣٩٢٫٤٩١١٫٣٨١٫٠٤٥

٣٫٦١٠٫٩٨٧٣٫٥٠٥٫١٠٥إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين٩٫١٠٤٫١٦٨٩٫٣٧٩٫١٨٧

٤٢١٫٠٤٨٣٩٢٫٧١٠أ.٢٥االلتزامات العرضية١٫٠٢٠٫٠٢٦١٫٠٩٣٫٦٣١
٤٣٨٫١٠٤٣٤٩٫٣٦٧ب.٢٥االرتباطات٩٠٧٫٤٤٦١٫١٣٧٫٩٣٢

بيسةبيسةسنتسنت
٢٤١٣٦٫٢٥١٤٢٫٢٠صافي اFصول للسهم الواحد ٣٦٫٩٤٣٥٫٣٩

اعتمد مجلس ا?دارة البيانات المالية وصرح بإصدارها بتاريخ  ٢٨ يناير ٢٠٢١ ووقعها بالنيابة عنه كل من:

بيان المركز المالي
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

ا?يضاحات المرفقة من أ١ إلى هـ٢ تكّون جزء� ال يتجزأ من هذه البيانات المالية

مجلسرئيس مجلس اmدارة  اادارةرئيس mا اعضو مجلس اmدارةس mا ل

٥٩التقرير السنوي لصحار الدولي ٥٨٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠



٦١التقرير السنوي لصحار الدولي ٦٠٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

بيان الدخل الشامل
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

ا?يضاحات المرفقة من أ١ إلى هـ٢ تكّون جزء� ال يتجزأ من هذه البيانات المالية

٣١ ديسمبر ٢٠١٩

 دوالر أمريكي
باmالف

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

 دوالر أمريكي
با�الف

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

 ريال ُعماني 
با�الف

٣١ ديسمبر ٢٠١٩

 ريال ُعماني
باmالف

إيضاح

26146٫987146٫687إيرادات فوائد381٫005381٫784

(76٫496)(75٫016)27مصروفات الفوائد (194٫847)(198٫691)

71٫97170٫191صافي إيرادات الفوائد182٫314186٫937

5٫6995٫854ب.٢٨صافي إيرادات من التمويل ا?سالمي وأنشطة االستثمار15٫20514٫803

2914٫31528٫614إيرادات تشغيل أخرى74٫32237٫182

91٫985104٫659إجمالي إيرادات التشغيل 271٫841238٫922

(28٫377)(27٫268)تكاليف الموظفين(70٫826)(73٫706)

(14٫379)(14٫916)30المصروفات التشغيلية اEخرى (38٫743)(37٫348)

(2٫530)(2٫971)10االستهالك(7٫717)(6٫571)

(45٫286)(45٫155)إجمالي مصروفات التشغيل (117٫286)(117٫625)

46٫83059٫373صافي إيرادات التشغيل قبل مخصصات انخفاض القيمة154٫216121٫636

 مصروفات انخفاض قيمة القروض ومخصصات مخاطر 

(18٫845)(23٫134)31 ائتمان أخرى (بالصافي)(60٫088)(48٫949)

23٫69640٫528الربح قبل الضريبة 105٫26761٫548

(6٫122)(3٫683)أ.٣٢مصروف ضريبة الدخل(9٫566)(15٫901)

20٫01334٫406الربح للسنة89٫36651٫982

الدخل الشامل ا�خر / (المصروفات)

(749)(2٫079)البنود التي سوف لن يعاد تصنيفها إلى بيان الدخل (5٫400)(1٫945)
خسائر إعادة تقييم أدوات حقوق الملكية المحتفظ بها بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل الشامل اmخر

(749)(2٫079)مصروفات أخرى شاملة للسنة٫ صافي من ضريبة الدخل(5٫400)(1٫945)

17٫93433٫657إجمالي الدخل الشامل للسنة٫ صافي ضريبة الدخل87٫42146٫582

الربح للفترة

19٫52732٫898أعمال مصرفية تقليدية85٫44950٫720

4861٫508أعمال الصيرفة ا?سالمية3٫9171٫262

89٫36651٫98220٫01334٫406

بيسةبيسةبيسةبيسة

331٫95610٫200العائد اEساسي للسهم الواحد للفترة بالبيسة2٫650٫51
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-
-

-
-

-

سنة 2019
ت أرباح مدفوعة ل

توزيعا
-

-
-

-
-

-
-

(7٫091)
(7٫091)

-
(7٫091)

م مجانية لعام ٢٠١٩
ه

س
صدار أ

إ
7٫091

-
-

-
-

-
-

(7٫091)
-

-
-

سنة 
ضافية المدفوعة خالل ال

م ١ ا?
شريحة رق

سيمة ال
ق

-
-

-
-

-
-

-
(15٫250)

(15٫250)
-

(15٫250)
كية عند إلغاء 

ت حقوق المل
ي القيمة العادلة Eدوا

ي التغير ف
صاف

ف 
صني

إعادة ت
ا?دراج

-
-

-
-

855
-

-
(855)

-
-

-

(B
M

ض ثانوي (1149
ي قر

ط
ى احتيا

ل إل
تحوي

-
-

-
-

-
-

5٫464
(5٫464)

-
-

-

ضاح ١٦ و ١٩)
ت (إي

تحويال
-

-
2٫001

-
-

7٫000
-

(9٫001)
-

-
-

سمبر 2020
ي ٣١ دي

د كما ف
صي

الر
245٫355

18٫038
30٫520

988
(3٫437)

21٫000
5٫464

13٫774
331٫702

200٫000
531٫702



٦٣التقرير السنوي لصحار الدولي ٦٢٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

ت المالية
ن هذه البيانا

كّون جزء� ال يتجزأ م
ى هـ٢ ت

ن أ١ إل
ت المرفقة م

ضاحا
ا?ي

ن (تابع)
همي

سا
ق الم

ي حقو
ت ف

غيرا
بيان الت

سمبر ٢٠٢٠ (تابع)
ي ٣١ دي

هية ف
سنة المنت

لل

س المال
رأ

صدار
عالوة إ

ي 
ط

احتيا
ي

قانون
ي 

ط
احتيا

عام

ي 
ط

احتيا
القيمة 
العادلة

ي 
ط

احتيا
ض 

قرو
ثانوية

ي 
ط

احتيا
ض 

انخفا
القيمة

اEرباح
المحتجزة

ي 
إجمال

حقوق 
ن

ساهمي
الم

اEوراق 
سمالية 

الرأ
ستديمة 

الم
شريحة 

ال
م ١

رق

ي 
إجمال

حقوق 
ن

ساهمي
الم

ي 
ريال ُعمان

ف
  باmال

ي 
ريال ُعمان

ف
باmال

ي 
ريال ُعمان

ف
باmال

ي 
ريال ُعمان

ف
باmال

ي 
ريال ُعمان

ف
باmال

ي 
ريال ُعمان

ف
باmال

ي 
ريال ُعمان

ف
باmال

ي 
ريال ُعمان

ف
باmال

ي 
ريال ُعمان

ف
باmال

ي 
ريال ُعمان

ف
باmال

ي 
ريال ُعمان

ف
باmال

ي ١ يناير 2019
صيد كما ف

الر
198٫265

18٫037
24٫375

988
(2٫124)

7٫000
-

38٫883
285٫424

100٫000
385٫424

سنة
ربح ال

-
-

-
-

-
-

-
34٫406

34٫406
-

34٫406

سنة
شاملة اEخرى لل

سارة ال
االخ

-
-

-
-

(749)
-

-
-

(749)
-

(749)

سنة
ل لل

شام
ل ال

ي الدخ
إجمال

-
-

-
-

(749)
-

-
34٫406

33٫657
-

33٫657

م 
ه

س
صدار أ

إ
38٫095

-
-

-
-

-
-

-
38٫095

-
38٫095

ستلمة
صدار م

عالوة إ
-

1٫905
-

-
-

-
-

-
1٫905

-
1٫905

ضاح ٢٢)
صدار (إي

ت إ
صروفا

م
-

-
704

-
-

-
-

-
704

-
704

ضافية
م ١ إ

شريحة رق
سمالية ال

صدار أوراق رأ
ت إ

صروفا
م

-
-

-
-

-
-

-
-

-
100٫000

100٫000

سنة 2018
ت أرباح مدفوعة ل

توزيعا
-

-
-

-
-

-
-

(11٫896)
(11٫896)

-
(11٫896)

سنة 
ضافية المدفوعة خالل ال

م ١ ا?
شريحة رق

سيمة ال
ق

-
-

-
-

-
-

-
(11٫531)

(11٫531)
-

(11٫531)

ضافية
م ١ إ

شريحة رق
سمالية ال

صدار - أوراق رأ
ت إ

صروفا
م

-
-

-
-

-
-

-
(226)

(226)
-

(226)
كية عند إلغاء 

ت حقوق المل
ي القيمة العادلة Eدوا

ي التغير ف
صاف

ف 
صني

إعادة ت
ا?دراج

-
-

-
-

683
-

-
(683)

-
-

-

ت 
ن خالل ا?يرادا

ن القيمة العادلة م
ن م

ف القيمة العادلة Eداة الدي
صني

إعادة ت
ستثمارية

ى أوراق مالية ا
شاملة اEخرى إل

ال
-

-
-

-
(23)

-
-

-
(23)

-
(23)

ضاح 16 و 19)
ت (إي

تحويال
-

-
3٫440

-
-

7٫000
-

(10٫440)
-

-
-

سمبر 2019
ي ٣١ دي

صيد كما ف
الر

236٫360
19٫942

28٫519
988

(2٫213)
14٫000

-
38٫513

336٫109
200٫000

536٫109

ت المالية
ن هذه البيانا

كّون جزء� ال يتجزأ م
ى هـ٢ ت

ن أ١ إل
ت المرفقة م

ضاحا
ا?ي

ن (تابع)
همي

سا
ق الم

ي حقو
ت ف

غيرا
بيان الت

سمبر ٢٠٢٠ (تابع)
ي ٣١ دي

هية ف
سنة المنت

لل

س المال
رأ

صدار
عالوة إ

ي 
احتياط
ي

قانون
ي 

احتياط
عام

ي 
احتياط
القيمة 
العادلة

ي 
احتياط
ض 

قرو
ثانوية

ي 
احتياط

ض 
انخفا

القيمة
اFرباح

المحتجزة

ي 
إجمال

حقوق 
ن

همي
سا

الم

اFوراق 
سمالية 

الرأ
ستديمة 

الم
شريحة 

ال
م ١

رق

ي 
إجمال

حقوق 
ن

همي
سا

الم

دوالر 
ي 

ك
أمري

ف
با�ال

دوالر 
ي 

ك
أمري

ف
با�ال

دوالر 
ي 

ك
أمري

ف
با�ال

دوالر 
ي 

ك
أمري

ف
با�ال

دوالر 
ي 

ك
أمري

ف
با�ال

دوالر 
ي 

ك
أمري

ف
با�ال

ريال
 

ي 
ُعمان

ف
با�ال

دوالر 
ي 

ك
أمري

ف
با�ال

دوالر 
ي 

ك
أمري

ف
با�ال

دوالر 
ي 

ك
أمري

ف
با�ال

دوالر 
ي 

ك
أمري

ف
با�ال

ي ١ يناير 2020
د كما ف

صي
الر

613٫922
51٫797

74٫075
2٫566

(5٫748)
36٫364

-
100٫034

873٫010
519٫481

1٫392٫491

سنة
ربح ال

-
-

-
-

-
-

-
51٫982

51٫982
-

51٫982

سنة
شاملة اFخرى لل

سائر ال
الخ

-
-

-
-

(5٫400)
-

-
-

(5٫400)
-

(5٫400)

سنة
ل لل

شام
ل ال

دخ
ي ال

إجمال
-

-
-

-
(5٫400)

-
-

51٫982
46٫582

-
46٫582

س المال
ى رأ

صدار محولة إل
عالوة إ

4٫945
(4٫945)

-
-

-
-

-
-

-
-

-

سنة 2019
ت أرباح مدفوعة ل

توزيعا
-

-
-

-
-

-
-

(18٫418)
(18٫418)

-
(18٫418)

م مجانية لعام ٢٠١٩
ه

س
صدار أ

إ
18٫418

-
-

-
-

-
-

(18٫418)
-

-
-

سنة 
ضافية المدفوعة خالل ال

م ١ ا?
شريحة رق

سيمة ال
ق

-
-

-
-

-
-

-
(39٫610)

(39٫610)
-

(39٫610)
كية عند إلغاء 

ت حقوق المل
ي القيمة العادلة Eدوا

ي التغير ف
صاف

ف 
صني

إعادة ت
ا?دراج

-
-

-
-

2٫221
-

-
(2٫221)

-
-

-

(B
M

ض ثانوي (1149
ي قر

ط
ى احتيا

ل إل
تحوي

-
-

-
-

-
-

14٫193
(14٫193)

-
-

-

ضاح 16 و 19)
ت (إي

تحويال
-

-
5٫197

-
-

18٫182
-

(23٫379)
-

-
-

سمبر 2020
ي ٣١ دي

د كما ف
صي

الر
637٫285

46٫852
79٫272

2٫566
(8٫927)

54٫546
14٫193

35٫777
861٫564

519٫481
1٫381٫045



٦٥التقرير السنوي لصحار الدولي ٦٤٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

ت المالية
ن هذه البيانا

كّون جزء� ال يتجزأ م
ى هـ٢ ت

ن أ١ إل
ت المرفقة م

ضاحا
ا?ي

ن (تابع)
همي

سا
ق الم

ي حقو
ت ف

غيرا
بيان الت

سمبر ٢٠٢٠ (تابع)
ي ٣١ دي

هية ف
سنة المنت

لل

س المال
رأ

صدار
عالوة إ

ي 
ط

احتيا
ي

قانون
ي 

ط
احتيا

عام

ي 
ط

احتيا
القيمة 
العادلة

ي 
ط

احتيا
ض 

قرو
ثانوية

ي 
ط

احتيا
ض 

انخفا
القيمة

اEرباح
المحتجزة

ي 
إجمال

حقوق 
ن

ساهمي
الم

اEوراق 
سمالية 

الرأ
ستديمة 

الم
شريحة 

ال
م ١

رق

ي 
إجمال

حقوق 
ن

ساهمي
الم

ي 
ك

دوالر أمري
ف

باmال
ي 

ك
دوالر أمري

ف
باmال

ي 
ك

دوالر أمري
ف

باmال
ي 

ك
دوالر أمري

ف
باmال

ي 
ك

دوالر أمري
ف

باmال
ي 

ك
دوالر أمري

ف
باmال

ي 
ريال ُعمان

ف
باmال

ي 
ك

دوالر أمري
ف

باmال
ي 

ك
دوالر أمري

ف
باmال

ي 
ك

دوالر أمري
ف

باmال
ي 

ك
دوالر أمري

ف
باmال

ي ١ يناير 2019
صيد كما ف

الر
514٫974

46٫849
63٫312

2٫566
(5٫517)

18٫182
-

100٫995
741٫361

259٫740
1٫001٫101

سنة
ربح ال

-
-

-
-

-
-

-
89٫366

89٫366
-

89٫366

سنة
شاملة اEخرى لل

سائر ال
الخ

-
-

-
-

(1٫945)
-

-
-

(1٫945)
-

(1٫945)

سنة
ل لل

شام
ل ال

ي الدخ
إجمال

-
-

-
-

(1٫945)
-

-
89٫366

87٫421
-

87٫421

م 
ه

س
صدار أ

إ
98٫948

-
-

-
-

-
-

-
98٫948

-
98٫948

ستلمة
صدار م

عالوة إ
-

4٫948
-

-
-

-
-

-
4٫948

-
4٫948

ضاح ٢٢)
صدار (إي

ت إ
صروفا

م
-

-
1٫828

-
-

-
-

-
1٫828

-
1٫828

ضافية
م ١ إ

شريحة رق
سمالية ال

صدار أوراق رأ
ت إ

صروفا
م

-
-

-
-

-
-

-
-

-
259٫741

259٫741

سنة 2018
ت أرباح مدفوعة ل

توزيعا
-

-
-

-
-

-
-

(30٫899)
(30٫899)

-
(30٫899)

سنة 
ضافية المدفوعة خالل ال

م ١ ا?
شريحة رق

سيمة ال
ق

-
-

-
-

-
-

-
(29٫950)

(29٫950)
-

(29٫950)

ضافية
م ١ إ

شريحة رق
سمالية ال

صدار - أوراق رأ
ت إ

صروفا
م

-
-

-
-

-
-

-
(587)

(587)
-

(587)
كية عند

ت حقوق المل
ي القيمة العادلة Eدوا

ي التغير ف
صاف

ف 
صني

إعادة ت
إلغاء ا?دراج

-
-

-
-

1٫774
-

-
(1٫774)

-
-

-

ت 
ن خالل ا?يرادا

ن القيمة العادلة م
ن م

ف القيمة العادلة Eداة الدي
صني

إعادة ت
ستثمارية

ى أوراق مالية ا
شاملة اEخرى إل

ال
-

-
-

-
(60)

-
-

-
(60)

-
(60)

ضاح 16 و 19)
ت (إي

تحويال
-

-
8٫935

-
-

18٫182
-

(27٫117)
-

-
-

سمبر 2019
ي ٣١ دي

صيد كما ف
الر

613٫922
51٫797

74٫075
2٫566

(5٫748)
36٫364

-
100٫034

873٫010
519٫481

1٫392٫491

بيان التدفقات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

ا?يضاحات المرفقة من أ١ إلى هـ٢ تكّون جزء� ال يتجزأ من هذه البيانات المالية

31 ديسمبر
2019

31 ديسمبر
2020

31 ديسمبر
2020

31 ديسمبر
2019

دوالر أمريكي 
باmالف

دوالر أمريكي
 با�الف

ريال ُعماني
با�الف

ريال ُعماني
 باmالف

أنشطة التشغيل
23٫69640٫528الربح قبل الضريبة105٫26761٫548

تسويات لـ:
2٫9712٫530االستهالك (إيضاح10)6٫5717٫717

23٫13418٫845صافي مصروفات انخفاض قيمة القروض ومخصصات خسائر االئتمان اEخرى (إيضاح 31)48٫94960٫088
69914صافي خسائر استثمارات بالقيمة العادلة من خالل اEرباح والخسائر (إيضاح ٢٩)2٫374179

(2)-(أرباح)/خسائر من بيع أصول ثابتة-(5)
(1٫237)(1٫438)إيرادات من أنشطة االستثمارات ا?سالمية (إيضاح٢٨.أ)(3٫735)(3٫213)

(17٫681)(18٫637)فوائد من استثمارات (إيضاح 26)(48٫408)(45٫925)
2٫4572٫450الفائدة المستحقة على سندات قابلة للتحويل إلزاميv وقروض ثانوية (إيضاح ٢٧)6٫3646٫382

32٫25246٫347نقدية من أنشطة التشغيل قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل120٫38283٫771
6٫085(219)مستحق من بنوك وإيداعات بسوق النقد(569)15٫805

(221٫869)(74٫237) القروض والسلف والتمويل (192٫823)(576٫283)
(3٫584)(3٫051)أوراق مالية استثمارية محتفظ بها للمتاجرة(7٫925)(9٫309)
(38٫693)8٫809أصول أخرى22٫881(100٫501)

(209٫383)(68٫463)مستحقات لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد(177٫826)(543٫852)
134٫258278٫952ودائع العمالء724٫551348٫722
12٫315(7٫179)التزامات أخرى(18٫647)31٫987

(129٫830)22٫170النقد من أنشطة التشغيل57٫584(337٫220)
(1٫295)(4٫231)ضريبة دخل مدفوعة(10٫989)(3٫364)

(131٫125)17٫939صافي النقد (المستخدم في)/من أنشطة التشغيل بعد خصم الضريبة46٫595(340٫584)

أنشطة االستثمار
(59٫777)(20٫981)شراء استثمارات (بالصافي)(54٫496)(155٫265)

35512٫155متحصالت من بيع/استرداد استثمارات31٫571922
(21٫240)(8٫861)شراء ممتلكات ومعدات وتركيبات(23٫016)(551٫169)

1٫3431٫469إيرادات من أنشطة االستثمارات ا?سالمية3٫8163٫488
18٫63717٫681فوائد مستلمة من االستثمارات 45٫92548٫408

(49٫712)(9٫507)صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار(24٫694)(129٫122)

أنشطة التمويل
(11٫896)(7٫091)توزيعات أرباح مدفوعة(18٫418)(30٫899)

(2٫450)(2٫457)فوائد مدفوعة على سندات قابلة للتحويل إلزاميv وقروض ثانوية(6٫382)(6٫364)
38٫095-إصدار أسهم-98٫948

1٫905-عالوة إصدار مستلمة-4٫948
704-مصروفات إصدار -1٫829

100٫000-إصدار أوراق رأسمالية الشريحة رقم ١ مستديمة-259٫740
(11٫531)(15٫249)فوائد مدفوعة على أوراق رأسمالية الشريحة رقم ١ مستديمة(39٫608)(29٫951)

(226)-مصروفات إصدار أوراق رأسمالية الشريحة رقم ١ مستديمة-(587)

114٫601(24٫797)صافي النقد من/(المستخدم في) أنشطة التمويل(64٫408)297٫664

(66٫236)(16٫365)صافي التغير في النقد والنقد المعادل(42٫507)(172٫042)
278٫474344٫710النقد والنقد المعادل في بداية السنة895٫351723٫309

262٫109278٫474النقد والنقد المعادل في نهاية السنة723٫309680٫802

ممثال في:
202٫13089٫072نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية (باستثناء الوديعة الرأسمالية) (إيضاح 6)231٫356525٫013
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٦٧التقرير السنوي لصحار الدولي ٦٦٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

الشكل القانوني واFنشطة الرئيسية  ١
ــار الدولـــي ش.م.ع.ع. (”البنـــك“) فـــي ســـلطنة ُعمـــان فـــي ٤ مـــارس ٢٠٠٧ كشـــركة مســـاهمة ُعمانيـــة عامـــة وهـــو يقـــوم بصفـــة أساســـية  تـــم تأســـيس بنـــك صحـ
ـــة واالســـتثمارية والصيرفـــة ا?ســـالمية مـــن خـــالل شـــبكة مـــن ثالثيـــن فرعـــv و ٨ فـــروع للصيرفـــة ا?ســـالمية فـــي الســـلطنة، يمـــارس البنـــك  ـــة اEنشـــطة التجاري بمزاول
نشـــاطه بموجـــب ترخيـــص تجـــاري واســـتثماري وصيرفـــة إســـالمية صـــادر عـــن البنـــك المركـــزي الُعمانـــي وهـــو مشـــمول بنظـــام البنـــك المركـــزي لتأميـــن الودائـــع 
المصرفيـــة، بـــدأ البنـــك عملياتـــه التشـــغيلية فـــي ٩ أبريـــل ٢٠٠٧، العنـــوان المســـجل للبنـــك هـــو ص.ب.: ٤٤ حـــي المينـــاء رمـــز بريـــدي ١١٤، مســـقط، ســـلطنة ُعمـــان، 

ا?دراج الرئيســـي للبنـــك هـــو فـــي ســـوق مســـقط لـــ وراق الماليـــة.

اعتبـــار� مـــن ٣٠ أبريـــل ٢٠١٣، حصـــل البنـــك علـــى ترخيـــص لتشـــغيل نافـــذة الصيرفـــة ا?ســـالمية («صحـــار ا?ســـالمي»)، يقـــدم صحـــار ا?ســـالمي مجموعـــة متكاملـــة مـــن 
خدمـــات ومنتجـــات الصيرفـــة ا?ســـالمية، تتضمـــن اEنشـــطة الرئيســـية للنافـــذة قبـــول ودائـــع العمـــالء المتوافقـــة مـــع الشـــريعة ا?ســـالمية وتقديـــم تمويـــل متوافـــق 
مـــع الشـــريعة ا?ســـالمية بنـــاًء علـــى المرابحـــة والمضاربـــة والمشـــاركة وا?جـــارة واالســـتصناع والســـلم والقيـــام بأنشـــطة االســـتثمار وتقديـــم خدمـــات مصرفيـــة تجاريـــة 

وأنشـــطة االســـتثمار اEخـــرى التـــي يســـمح بهـــا ا?طـــار التنظيمـــي والرقابـــي للصيرفـــة ا?ســـالمية. 

فـــي ١٨ ديســـمبر ٢٠١٨، عقـــد اجتمـــاع غيـــر عـــادي لمســـاهمي بنـــك صحـــار ش.م.ع.ع. ووافـــق المســـاهمون فـــي البنـــك علـــى قـــرار بتعديـــل البنـــد (١) مـــن النظـــام 
ـــك  ـــم تأكيـــد ذل ـــى «بنـــك صحـــار الدولـــي ش.م.ع.ع.» (يشـــار إليـــه فيمـــا يلـــي باســـم «البنـــك»)٬ ت اEساســـي للبنـــك لتغييـــر اســـم البنـــك مـــن «بنـــك صحـــار ش.م.ع.ع.» إل

مـــن قبـــل وزارة التجـــارة والصناعـــة فـــي ١٤ ينايـــر ٢٠١٩ مـــن خـــالل إصـــدار مجموعـــة جديـــدة مـــن مســـتندات الســـجل التجـــاري للشـــركة.

.(v٣١ ديسمبر ٢٠١٩: ٨٧١ موظف) كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ vيعمل بالبنك ٨٧٣ موظف

أساس ا�عداد  ٢

فقرة االلتزام  ٢-١

ـــة والهيئـــة العامـــة لســـوق المـــال ولوائـــح البنـــك المركـــزي  ـــر الماليـــة الدوليـــة ومتطلبـــات قانـــون الشـــركات التجاري ـــات الماليـــة وفقـــv لمعاييـــر التقاري تـــم إعـــداد البيان
الُعمانـــي المطبقـــة.

 vرقـــم ط ب- ١ والـــذي صـــدر وفقـــ vللمرســـوم الســـلطاني رقـــم ٢٠١٢/٦٩ المتعلـــق بتعديـــل القانـــون المصرفـــي رقـــم ٢٠٠٠، أصـــدر البنـــك المركـــزي الُعمانـــي تعميمـــ vوفقـــ
ـــع مـــن قبـــل  ـــل مســـموح بهـــا متعلقـــة بالتجـــارة تتضمـــن شـــراء بضائ ـــي كامـــل للصيرفـــة ا?ســـالمية («االطـــار»)، يحـــدد ا?طـــار وســـائل تموي ـــه إطـــار تنظيمـــي ورقاب ل
ـــم يتـــم عكـــس هـــذه المشـــتريات والمبيعـــات الناشـــئة مـــن  ـــح مناســـب فـــي الســـعر علـــى أســـاس الدفـــع اmجـــل، ل البنـــوك مـــن عمالئهـــا وبيعهـــا مباشـــرة لهـــم برب

هـــذه الترتيبـــات فـــي هـــذه البيانـــات الماليـــة بهـــذه الطريقـــة، ولكنهـــا مقيـــدة لمبلـــغ التســـهيالت المســـتخدمة فعليـــv والنســـبة المالئمـــة للربـــح عليهـــا.

تـــم عكـــس النتائـــج الماليـــة لنافـــذة الصيرفـــة ا?ســـالمية فـــي هـــذه البيانـــات الماليـــة Eغـــراض التقريـــر بعـــد حـــذف المعامـــالت/ اEرصـــدة بيـــن الفـــروع، إن مجموعـــة 
ـــة المحاســـبة والمراجعـــة للمؤسســـات  ـــة ا?ســـالمية لبنـــك صحـــار، صحـــار ا?ســـالمي، التـــي أعـــدت فـــي إطـــار هيئ ـــة مســـتقلة لنافـــذة الصيرف ـــات مالي ـــة مـــن بيان كامل

الماليـــة ا?ســـالمية، يتـــم إدراجهـــا ضمـــن التقريـــر الســـنوي للبنـــك.

أساس القياس   ٢-٢

ُأعدت البيانات المالية وفقv لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء التالي:

يتم قياس اEدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة؛  •  

اEدوات المالية المصنفة العادلة من خالل اEرباح أو الخسائر يتم قياسها بالقيمة العادلة؛  •  

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل ا?يرادات الشاملة اEخرى؛  •  

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

العملة التنفيذية وعملة العرض   ٢-٣

تـــم عـــرض هـــذه البيانـــات الماليـــة بالريـــال الُعمانـــي وهـــو العملـــة التنفيذيـــة للبنـــك وبالـــدوالر اEمريكـــي أيضـــv تســـهيال للقـــارئ٬ تـــم تحويـــل المبالـــغ بالـــدوالر اEمريكـــي 
ـــم  ـــي = ١٠٠٠ بيســـة)٬ ت ـــال ُعمان ـــي و (١ ري ـــال ُعمان ـــي بســـعر صـــرف يعـــادل ١ دوالر أمريكـــي = ٠٬٣٨٥ ري ـــال الُعمان ـــغ بالري ـــة مـــن مبال ـــات المالي المعروضـــة فـــي هـــذه البيان

تقريـــب جميـــع المعلومـــات الماليـــة المعروضـــة بالريـــال الُعمانـــي والـــدوالر اEمريكـــي إلـــى أقـــرب ألـــف، مـــا لـــم يذكـــر خـــالف ذلـــك.

استخدام التقديرات واالجتهادات  ٢-٤

ــول  ــه ل صـ ــاح عنـ ــم ا?فصـ ــذي تـ ــغ الـ ــى المبلـ ــر علـ ــي تؤثـ ــات التـ ــرات واالفتراضـ ــع بعـــض التقديـ ــب ا?دارة وضـ ــك، تطلـ ــة للبنـ ــات الماليـ ــداد البيانـ ــد إعـ ــب عنـ يتطلـ
وااللتزامـــات الماليـــة والمخصصـــات الناتجـــة عـــن انخفـــاض القيمـــة والقيـــم العادلـــة٬ علـــى وجـــه الخصـــوص، هنـــاك حاجـــة إلـــى حكـــم كبيـــر مـــن قبـــل ا?دارة فـــي تقديـــر 
ـــى مخصصـــات  ـــة إل ـــد مســـتوى المخصصـــات الالزمـــة للقـــروض والمديونيـــات منخفضـــة القيمـــة با?ضاف ـــة المســـتقبلية عنـــد تحدي ـــغ وتوقيـــت التدفقـــات النقدي مبل
انخفـــاض قيمـــة اEوراق الماليـــة االســـتثمارية غيـــر المدرجـــة، يتم تقييم التقديرات واEحكام بشـــكل مســـتمر وتســـتند إلـــى الخبـــرة التاريخيـــة والعوامل اEخرى بما في 

ذلك توقعات اEحداث المستقبلية التي ُيعتقد أنهـــا معقولة تحت الظـــروف، يجـــوز أن تختلـــف النتائـــج الفعليـــة عـــن هـــذه التقديـــرات. 

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

أساس ا�عداد (تابع)  ٢

استخدام التقديرات واالجتهادات (تابع)  ٢-٤

تتـــم مراجعـــة التقديـــرات واالفتراضـــات المتعلقـــة بهـــا بشـــكل مســـتمر، يتـــم إدراج تعديـــالت التقديـــرات المحاســـبية فـــي الفتـــرة التـــي يتـــم فيهـــا تعديـــل التقديـــر إذا 
ـــر� علـــى الفتـــرة الحاليـــة والفتـــرات المســـتقبلية،  ـــر� علـــى تلـــك الفتـــرة فقـــط أو فـــي فتـــرة التعديـــل والفتـــرات المســـتقبلية إذا كان التعديـــل مؤث كان التعديـــل مؤث

يتـــم مناقشـــة التقديـــرات التـــي يعتبـــر البنـــك أن لهـــا مخاطـــر جوهريـــة لتعديـــالت هامـــة فـــي الفتـــرات الالحقـــة فـــي ا?يضـــاح ٥.

تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة  ٣

المعايير والتعديالت والتفسيرات التي دخلت حيز التطبيق في ٢٠٢٠ وتتعلق بأعمال البنك  ٣-١

بالنســبة للســنة المنتهيــة فــي ٣١ ديســمبر 2020 قــام البنــك بتطبيــق كافــة المعاييــر والتفســيرات الجديــدة والمعدلــة الصــادرة عــن مجلــس المعاييــر المحاســبية 
الدوليــة (المجلــس) ولجنــة تفســيرات معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة (اللجنــة) التابعــة للمجلــس والتــي تتعلــق بعملياتــه والتــي دخلــت حيــز التطبيــق بالنســبة 

للفتــرات التــي تبــدأ فــي ١ ينايــر 2020. 

معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة المطبقة والتي ال تؤثر بشكل جوهري على البيانات المالية

تــم تطبيــق معاييــر التقاريــر الماليــة الجديــدة والمعدلــة التاليــة، والتــي أصبحــت ســارية المفعــول للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد ١ ينايــر ٢٠٢٠، فــي هــذه 
البيانــات الماليــة. 

تطبق للفترات 

السنوية التي 

تبدأ في أو بعـد

معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة

1 يناير 2020 تعريف العمل التجاري – تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم ٣ اندماج اEعمال

توضــح التعديــالت أنــه لكــي يتــم اعتبــار مجموعــة اEنشــطة واEصــول نشــاًطا تجارًيــا، يجــب أن تتضمــن، علــى اEقــل، مدخــالت 
وعمليــة موضوعيــة تســاهم مًعــا بشــكل كبيــر فــي القــدرة علــى إنشــاء المخرجــات. يوضــح مجلــس معاييــر المحاســبة 
ــة يمكــن أن توجــد دون تضميــن جميــع المدخــالت والعمليــات الالزمــة ?نشــاء المخرجــات.  الدوليــة أيًضــا أن اEعمــال التجاري
بمعنــى أن المدخــالت والعمليــات المطبقــة علــى تلــك المدخــالت يجــب أن تتمتــع ”بالقــدرة علــى المســاهمة فــي إنشــاء 

المخرجــات“ بــدالً مــن ”القــدرة علــى إنشــاء المخرجــات“.

1 يناير 2020 تعديــالت علــى ا?شــارة إلــى إطــار العمــل الخــاص بالمفاهيــم فــي معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة – تعديــالت علــى معاييــر 
التقاريــر الماليــة الدوليــة أرقــام ٢ و ٣ و ٦ و ١٤ والمعاييــر المحاســبية الدوليــة أرقــام ١ و ٨ و ٣٤ و ٣٧ و ٣٨ ومعاييــر لجنــة 
تفســيرات معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة أرقــام ١٢ و ١٩ و ٢٠ و٢٢ والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم ٣٢، وذلــك لتحديــث 
التصريــات حــول ا?شــارة إلــى وا?قتبــاس مــن إطــار العمــل أو لsشــارة إلــى المصــدر الــذي يشــار فيــه إلــى إصــدار مختلــف مــن 

إطــار العمــل الخــاص بالمفاهيــم.

1 يناير 2020 معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم ٧ اEدوات الماليــة: ا?فصاحــات ومعيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم ٩ – اEدوات الماليــة. 
التعديــالت المتعلقــة بمســائل مــا قبــل االســتبدال فــي ســياق معالجــة ســعر الفائــدة بيــن البنــوك.

تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ١ والمعيار المحاسبي الدولي رقم ٨ تعريف المواد

تجعــل التعديــالت تعريــف المــواد الــواردة فــي المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم ١ أســهل للفهــم وال تهــدف إلــى تغييــر 
علــى  ”التعتيــم“  تــم تضميــن مفهــوم  الدوليــة.  الماليــة  التقاريــر  فــي معاييــر  النســبية  ل هميــة  اEساســي  المفهــوم 

المعلومــات الماديــة بمعلومــات غيــر ماديــة كجــزء مــن التعريــف الجديــد.

تــم تغييــر اEهميــة النســبية التــي تؤثــر علــى المســتخدمين مــن «يمكــن أن تؤثــر» إلــى «يمكــن توقــع تأثيرهــا بشــكل 
معقــول». تــم اســتبدال تعريــف المــادة فــي المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم ٨ بإشــارة إلــى تعريــف المــادة فــي المعيــار 
المحاســبي الدولــي رقــم 1. با?ضافــة إلــى ذلــك، قــام مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة بتعديــل المعاييــر اEخــرى وا?طــار 

المفاهيمــي الــذي يحتــوي علــى تعريــف ”مــادة“ أو يشــير إلــى مصطلــح ”مــادة“ لضمــان االتســاق.

1 يونيو 2020 تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم ١٦ ”عقود ا?يجار“

لتزويد المستأجرين بإعفاء من تقييم ما إذا كان امتياز ا?يجار المتعلق وباء كوفيد - ١٩ يعد تعديًال لعقد ا?يجار.

ـــر علـــى احتســـاب التعامـــالت أو  ـــم ا?فصـــاح عنـــه للفتـــرات الحاليـــة والســـابقة ولكـــن قـــد يؤث ـــذي ت ـــغ ال ـــر علـــى المبل ـــة أعـــاله تأثي ـــر المعدل ـــم يكـــن لتطبيـــق المعايي ل
الترتيبـــات المســـتقبلية.

إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ (تابع)
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

٦٩التقرير السنوي لصحار الدولي ٦٨٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠
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معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة قيد ا�صدار ولم يبدأ سريانها بعد ولم يطبقها البنك بشكل مبكر:   2-3

لم يطبق البنك بعد معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة التي صدرت ولم يبدأ سريانها بعد: 

تسري للفترات السنوية 
التي تبدأ في أو بعـد

معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة

1 يناير 2023 معيار التقارير المالية الدولية رقم ١٧ عقود التأمين

متاحة للتطبيق ا?ختياري 
/ تاريخ السريان مؤجل إلى 

أجل غير مسمى

ــر الماليــة الدوليــة رقــم ١٠ والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم ٢٨ – بيــع أو مســاهمة اEصــول بيــن  تعديــالت علــى معيــار التقاري
المســتثمر وشــركته التابعــة أو مشــروعه المشــترك

1 يناير 2023. يسمح 
بالتطبيق المبكر 

تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ١ – تصنيف االلتزامات كمتداولة أو غير متداولة

1 يناير 2022 تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم ٣ – ا?شارات إلى إطار العمل المرجعي

1 يناير 2022. يسمح 
بالتطبيق المبكر

للغايــة  االســتخدام  قبــل  العوائــد   – والمعــدات  واmالت  الممتلــكات   –  ١٦ رقــم  الدولــي  المحاســبي  المعيــار  علــى  تعديــالت 
لمخصصــة. ا

1 يناير 2022. يسمح 
بالتطبيق المبكر

تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٧ – العقود الشاقة – تكلفة الوفاء بالعقد

1 يناير 2021 معالجــة معيــار ســعر الفائــدة - المرحلــة ٢ (تعديــالت علــى معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 9 والمعيــار المحاســبي الدولــي 
رقــم 39 ومعيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 7 ومعيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 4 ومعيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 16)

1 يناير 2022. يسمح 
بالتطبيق المبكر

التحسينات السنوية على معايير التقارير المالية الدولية ٢٠١٨ - ٢٠٢٠

•      معيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم ١: تطبيـــق المعاييـــر الدوليـــة للتقاريـــر الماليـــة للمـــرة اEولـــى: يوفـــر التعديـــل تخفيًفـــا 
إضافًيـــا للشـــركة التابعـــة التـــي تطبـــق للمـــرة اEولـــى بعـــد الشـــركة اEم احتســـاب فـــروق التحويـــل المتراكمـــة.

•      معيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم ٩ - اEدوات الماليـــة: يوضـــح التعديـــل أنـــه عنـــد تطبيـــق اختبـــار «١٠ بالمائـــة» لتقييـــم مـــا 
إذا كان ســـيتم إلغـــاء إدراج التـــزام مالـــي.

•      معيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم ١٦ عقـــود ا?يجـــار: يزيـــل التعديـــل الرســـم التوضيحـــي لســـداد تحســـينات العقـــارات 
ــتأجرة. المسـ

•      المعيـــار المحاســـبي الدولـــي رقـــم ٤١ الزراعـــة: يلغـــي التعديـــل مطلـــب المعيـــار المحاســـبي الدولـــي رقـــم ٤١ الخـــاص بالمنشـــآت 
الســـتبعاد التدفقـــات النقديـــة للضرائـــب عنـــد قيـــاس القيمـــة العادلـــة.

يتوقـــع أعضـــاء مجلـــس ا?دارة بـــأن يتـــم تطبيـــق المعاييـــر والتفســـيرات والتعديـــالت الجديـــدة علـــى البيانـــات الماليـــة للبنـــك عندمـــا تصبـــح قابلـــة للتطبيـــق وأن 
تطبيـــق تلـــك المعاييـــر والتفســـيرات والتعديـــالت الجديـــدة قـــد ال يكـــون لـــه تأثيـــر جوهـــري علـــى البيانـــات الماليـــة للبنـــك فـــي فتـــرة التطبيـــق اEولـــي.

معالجة أسعار الفائدة المعيارية  3-3

أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة تعديــالت علــى معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة أرقــام ٩ و٧ والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم ٣٩ فــي ســبتمبر ٢٠١٩ من خالل 
معالجــة أســعار الفائــدة المعياريــة. تعــدّل هــذه التعديــالت متطلبــات محــددة لمحاســبة التحــوط وذلــك للســماح باســتمرار محاســبة التحــوط خــالل فتــرة عــدم اليقيــن 
قبــل تعديــل بنــود التحــوط أو أدوات التحــوط المتأثــرة بمعاييــر أســعار الفائــدة الحاليــة كنتيجــة للمعالجــات القياســية Eســعار الفائــدة الحاليــة. التعديــالت ذات صلــة 
بالبنــك، بشــرط أن يقــوم البنــك بالتحــوط ويطبــق محاســبة التحــوط لمخاطــر أســعار الفائــدة المعياريــة الخاصــة بــه. ال يؤثــر تطبيــق التعديــالت علــى احتســاب البنــك 

حيــث إن البنــك غيــر معــرض حاليــE vي عالقــات محاســبة تحــوط.

كان لــدى البنــك أحجــام كبيــرة مــن اEدوات الماليــة المشــتقة وغيــر المشــتقة، ومعظمهــا ضمــن دفتــر البنــوك الخــاص بــه، والتــي لــم يتــم تضمينهــا فــي عالقــات 
محاســبة التحــوط. نظــر� لعــدم تطبيــق محاســبة التحــوط، ال يوجــد تخفيــف محاســبي. تعكــس القيمــة العادلــة لهــذه اEصــول وااللتزامــات الماليــة حــاالت عــدم اليقيــن 

الناشــئة عــن معالجــة أســعار الفائــدة المعياريــة.
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يراقــب البنــك عــن كثــب الســوق والمخرجــات مــن مختلــف مجموعــات العمــل الصناعيــة التــي تديــر االنتقــال إلــى أســعار الفائــدة القياســية الجديــدة. يتضمــن ذلــك 
ا?عالنــات الصــادرة عــن الجهــات التنظيميــة لســعر الفائــدة المعــروض بيــن البنــوك فــي لنــدن (LIBOR)  (بمــا فــي ذلــك هيئــة الســلوك المالــي (FCA) ولجنــة تــداول 
العقــود اmجلــة للســلع اEمريكيــة) فيمــا يتعلــق باالنتقــال مــن ســعر الفائــدة المعــروض بيــن البنــوك فــي لنــدن (LIBOR ) (بمــا فــي ذلــك ســعر الفائــدة المعــروض 
بيــن البنــوك فــي لنــدن بالجنيــه ا?ســترليني والــدوالر اEمريكــي واليــن اليابانــي) إلــى المتوســط المرجــح Eســعار الفائــدة للجنيــه ا?ســترليني (SONIA) ومعــدل 
ســعر الفائــدة علــى قــروض الــدوالر لليلــة واحــدة (SOFR) والمتوســط المرجــح Eســعار الفائــدة لليــن اليابانــي (TONAR) علــى التوالــي، وا?عالنــات عــن االنتقــال 
مــن معــدل ســعر الفائــدة علــى قــروض اليــورو لليلــة واحــدة (EONIA ) إلــى ســعر اليــورو قصيــر اEجــل (€ STR). أوضحــت هيئــة الســلوك المالــي (FCA) أنهــا فــي 
نهايــة عــام 2021 لــن تســعى إلــى إقنــاع البنــوك أو إلزامهــا بالخضــوع إلــى ســعر الفائــدة المعــروض بيــن البنــوك فــي لنــدن (LIBOR). با?ضافــة إلــى ذلــك ، ســيتوقف 

نشــر معــدل ســعر الفائــدة علــى قــروض اليــورو لليلــة واحــدة (EONIA ) اعتبــار� مــن ٣ ينايــر ٢٠٢٢.

واســتجابة لsعالنــات، أنشــأ البنــك برنامــج االنتقــال مــن ســعر الفائــدة بيــن البنــوك فــي لنــدن (IBOR) الــذي يشــتمل علــى مســارات العمــل التاليــة: إدارة المخاطــر 
ــا المعلومــات. يخضــع البرنامــج ?دارة لجنــة اEصــول وااللتزامــات (ALCO ) التــي يترأســها الرئيــس التنفيــذي  ــة والشــؤون القانونيــة وتكنولوجي والماليــة والخزان
والــذي يقــدم تقاريــره إلــى مجلــس ا?دارة. الهــدف مــن البرنامــج هــو فهــم أماكــن التعرضــات لســعر الفائــدة بيــن البنــوك فــي لنــدن (IBOR) داخــل اEعمــال وإعــداد 
خطــة عمــل وتقديمهــا لتمكيــن االنتقــال الســلس إلــى المعــدالت المعياريــة البديلــة بحلــول نهايــة عــام ٢٠٢١. ال يتضمــن أي مــن العقــود الحاليــة المرتبطــة بـــسعر 
ــدة المرجعــي. تعمــل مجموعــات العمــل المختلفــة فــي  ــة لوقــف ســعر الفائ ــدة بيــن البنــوك فــي لنــدن (IBOR) للبنــك مخصصــات احتياطيــة كافيــة وقوي الفائ
الصناعــة علــى لغــة رجعيــة Eدوات مختلفــة وأســعار مختلفــة للفائــدة بيــن البنــوك فــي لنــدن (IBORs)، والتــي يراقبهــا البنــك عــن كثــب وســيتطلع إلــى تنفيذهــا 

عنــد الضــرورة.

بالنســبة للمشــتقات الماليــة البنــك، تــم توفيــر البنــود االحتياطيــة للجمعيــة الدوليــة للمبــادالت والمشــتقات (ISDA) فــي نهايــة عــام 2019 وســيبدأ البنــك إجــراء 
مناقشــات مــع البنــوك المقابلــة بهــدف تطبيــق هــذه اللغــة فــي اتفاقيــات الجمعيــة الدوليــة للمبــادالت والمشــتقات (ISDA) الخاصــة بــه فــي أوائــل عــام ٢٠٢١ 

ــة. ــر المصرفيــة والتجاري للمشــتقات فــي الدفات

بالنســبة لديــون البنــك ذات الســعر المتغيــر ، ســيبدأ البنــك إجــراء مناقشــات مــع اEطــراف المقابلــة المعنيــة لتعديــل معــدل ســعر الفائــدة علــى قــروض اليــورو 
لليلــة واحــدة (EONIA) بحيــث يتغيــر ســعر الفائــدة المرجعــي إلــى ســعر اليــورو قصيــر اEجــل (€ STR) نظــر� Eن معــدل ســعر الفائــدة علــى قــروض اليــورو لليلــة 
واحــدة (EONIA) ســيتوقف عــن العمــل فــي ينايــر ٢٠٢٢. ويهــدف البنــك إلــى االنتهــاء مــن هــذا التعديــل فــي النصــف الثانــي مــن عــام ٢٠٢١. بالنســبة للســندات 
الصــادرة عــن ســعر الفائــدة المعــروض بيــن البنــوك فــي لنــدن (LIBOR) بالــدوالر اEمريكــي ، ســيبدأ البنــك حــوار� مــع حملــة الســندات فــي عــام ٢٠٢١ ?قتــراح تعديــالت 
علــى المخصصــات االحتياطيــة لالنتقــال مــن ســعر الفائــدة المعــروض بيــن البنــوك فــي لنــدن (LIBOR) بالــدوالر اEمريكــي إلــى معــدل ســعر الفائــدة علــى قــروض 

.(SOFR) الــدوالر لليلــة واحــدة

 فيمــا يتعلــق بالســلف والودائــع المتغيــرة للعمــالء، تركــز اســتجابة البنــك علــى معاملــة العمــالء بإنصــاف وتأخــذ فــي االعتبــار العديــد مــن جوانــب االنتقــال بمــا فــي 
ذلــك الحــد مــن تعــرض العمــالء لعقــود ســعر الفائــدة بيــن البنــوك فــي لنــدن (IBOR) القديمــة عــن طريــق تعديــل أو اســتبدال العقــود الحاليــة لتشــمل مخصصــات 
احتياطيــة قويــة أو اســتبدال ســعر الفائــدة بيــن البنــوك فــي لنــدن (IBOR) مــع أســعار الفائــدة المعياريــة البديلــة ذات الصلــة. ومــن الجوانــب المهمــة لهــذه 
االســتجابة أيضــv تطويــر منتجــات جديــدة مرتبطــة بأســعار فائــدة مرجعيــة بديلــة ذات صلــة. ســيضع البنــك خطــة اتصــال مفصلــة مــع التركيــز علــى التواصــل مــع 

العمــالء بطريقــة واضحــة وعادلــة وغيــر مضللــة.

ســيبدأ تنفيــذ هــذه الخطــة فــي عــام ٢٠٢١، وســتتضمن شــرحv لمــا ســيحدث للعقــود التــي تســتحق بعــد نهايــة عــام ٢٠٢١ وتأثيــر اســتبدال ســعر الفائــدة بيــن البنــوك 
فــي لنــدن (IBOR) علــى العمــالء. ســيتم إجــراء االتصــاالت فــي الوقــت المناســب للتأكــد مــن أن جميــع العمــالء لديهــم الوقــت للنظــر فــي الخيــارات المتاحــة قبــل 
نهايــة عــام ٢٠٢١. ســتركز االتصــاالت اEوليــة علــى زيــادة الوعــي وســتزداد المشــاركة مــع المناقشــات التفصيليــة مــع جميــع العمــالء التــي تجــري قبــل النهايــة بوقــت 
طويــل ٢٠٢١. تتضمــن اســتجابتنا أيضــv برنامجــv تدريبيــv صارمــv لضمــان تمتــع الموظفيــن الذيــن يتعاملــون مــع العمــالء بالمعرفــة والكفــاءة الكافيــة لفهــم اmثــار 

المترتبــة علــى انتهــاء ســعر الفائــدة بيــن البنــوك فــي لنــدن (IBOR) وأن بإمكانهــم االســتجابة للعمــالء بشــكل مناســب.



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

٧١التقرير السنوي لصحار الدولي ٧٠٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة (تابع)  3

معالجة أسعار الفائدة المعيارية (تابع)  3-3

ســيواصل البنــك تطبيــق التعديــالت علــى معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم ٩/ المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 39 حتــى انتهــاء حالــة عــدم اليقيــن الناشــئة عــن 
معالجــة اســعار الفائــدة المعياريــة فيمــا يتعلــق بتوقيــت ومقــدار التدفقــات النقديــة اEساســية التــي يتعــرض لهــا البنــك. لقــد افتــرض البنــك أن عــدم اليقيــن هــذا لــن 
ينتهــي حتــى يتــم تعديــل عقــود البنــك بمرجعيــة أســعار مختلفــة للفائــدة بيــن البنــوك فــي لنــدن (IBORs) لتحديــد التاريــخ الــذي ســيتم فيه اســتبدال مؤشــر ســعر 
الفائــدة والتدفقــات النقديــة لســعر المعيــار البديــل وتعديــل (Spread) ذي الصلــة. ســيعتمد هــذا جزئيــv علــى إدخــال البنــود االحتياطيــة التــي لــم يتــم إضافتهــا بعــد 

إلــى عقــود البنــك والتفــاوض مــع المقرضيــن وحملــة الســندات.

السياسات المحاسبية الهامة  4
تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل متوافق من قبل البنك لكافة الفترات المعروضة في هذه البيانات المالية. 

المعامالت بالعملة اFجنبية  ٤-١

ـــة الســـائدة فـــي تاريـــخ المعاملـــة، يتـــم تحويـــل اEصـــول وااللتزامـــات الماليـــة  يتـــم تحويـــل المعامـــالت بالعملـــة اEجنبيـــة إلـــى عملـــة التشـــغيل بأســـعار الصـــرف الفوري
ـــاح أو خســـائر العمـــالت  ـــخ، أرب ـــك التاري ـــة الســـائدة فـــي ذل ـــة التشـــغيل للشـــركة وفقـــE vســـعار الصـــرف الفوري ـــى عمل ـــر إل ـــخ التقري ـــة بتاري المســـجلة بالعمـــالت اEجنبي
اEجنبيـــة فـــي البنـــود الماليـــة هـــي الفـــرق بيـــن التكاليـــف المطفـــأة بعملـــة التشـــغيل فـــي بدايـــة الفتـــرة والتـــي تتـــم تســـويتها بمعـــدل الفائـــدة الحقيقـــي 
والمدفوعـــات خـــالل الفتـــرة والتكاليـــف المطفـــأة بالعمـــالت اEجنبيـــة المحولـــة بســـعر الصـــرف فـــي نهايـــة الفتـــرة، اEصـــول وااللتزامـــات غيـــر الماليـــة بالعملـــة اEجنبيـــة 
ـــة٬ فـــروق العملـــة اEجنبيـــة الناتجـــة  ـــة يتـــم تحويلهـــا إلـــى عملـــة التشـــغيل بســـعر الصـــرف الســـائد بتاريـــخ تحديـــد القيمـــة العادل التـــي يتـــم قياســـها بالقيمـــة العادل
عـــن التحويـــل يتـــم إدراجهـــا فـــي بيـــان الدخـــل الشـــامل باســـتثناء اEصـــول الماليـــة غيـــر النقديـــة مثـــل اEســـهم المصنفـــة بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل ا?يـــرادات 
الشـــاملة اEخـــرى، والتـــي تـــدرج فـــي ا?يـــرادات الشـــاملة اEخـــرى، يتـــم قيـــاس اEصـــول وااللتزامـــات غيـــر النقديـــة بتكلفتهـــا التاريخيـــة بالعملـــة اEجنبيـــة ويتـــم تحويلهـــا 

ـــخ المعاملـــة. باســـتخدام معـــدل الصـــرف الســـائد بتاري

إدراج ا�يرادات والمصروفات  ٤-٢

إيراد ومصروف الفائدة ٤-٢-أ  

يتـــم تســـجيل إيـــرادات ومصاريـــف الفوائـــد باســـتخدام طريقـــة معـــدل الفائـــدة الفعلـــي لكافـــة اEدوات الماليـــة المقاســـة بالتكلفـــة المطفـــأة واEدوات الماليـــة 
المصنفـــة بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل اEربـــاح أو الخســـائر، يتـــم تســـجيل إيـــرادات الفوائـــد علـــى اEصـــول الماليـــة التـــي تحمـــل معـــدل فائـــدة والتـــي تـــم قياســـها 
 vخـــرى باســـتخدام طريقـــة معـــدل الفائـــدة الفعلـــي، معـــدل الفائـــدة الفعلـــي هـــو المعـــدل الـــذي يخصـــم فعليـــEبالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل ا?يـــرادات الشـــاملة ا
ـــة ل صـــل أو  ـــى صافـــي القيمـــة الدفتري ـــرة أقصـــر، عنـــد الضـــرورة، إل ـــة، أو لفت ـــ داة المالي ـــع ل ـــة المســـتقبلية المتوقعـــة علـــى مـــدى العمـــر المتوق المدفوعـــات النقدي
االلتـــزام المالـــي، يضـــع االحتســـاب فـــي االعتبـــار جميـــع الشـــروط التعاقديـــة لـــ داة الماليـــة ويشـــمل أيـــة رســـوم أو تكاليـــف إضافيـــة منســـوبة مباشـــرة إلـــى اEداة وهـــي 

جـــزء ال يتجـــزأ مـــن معـــدل الفائـــدة الفعلـــي وليـــس الخســـائر االئتمانيـــة المســـتقبلية. 

يتـــم احتســـاب معـــدل الفائـــدة الفعلـــي (وبالتالـــي، التكلفـــة المطفـــأة ل صـــل) مـــن خـــالل الوضـــع فـــي االعتبـــار أي خصـــم أو عـــالوة علـــى الحيـــازة والرســـوم والتكاليـــف 
التـــي تشـــكل جـــزًءا ال يتجـــزأ مـــن معـــدل الفائـــدة الفعلـــي٬ يـــدرج البنـــك إيـــرادات الفوائـــد باســـتخدام معـــدل العائـــد الـــذي يمثـــل أفضـــل تقديـــر لمعـــدل العائـــد الثابـــت 
ـــر المحتمـــل لمختلـــف معـــدالت الفائـــدة المحتســـبة فـــي مراحـــل مختلفـــة، والخصائـــص اEخـــرى لـــدورة  ـــه يـــدرج اEث علـــى مـــدى العمـــر المتوقـــع للقـــرض، ومـــن ثـــم، فإن

عمـــر المنتـــج (بمـــا فـــي ذلـــك الدفعـــات المســـبقة، وفـــرض الغرامـــة والرســـوم).

تدرج إيرادات الفوائد المشكوك في تحصيلها ضمن مخصص انخفاض القيمة وتستبعد من الدخل حتى يتم استالمها نقد�.

ـــرادات  ـــا لمـــا هـــو مذكـــور فـــي ا?يضـــاح ٤.٣ ز) ويعتبـــر بالتالـــي فـــي «المرحلـــة ٣»، يحتســـب البنـــك إي عندمـــا يصبـــح اEصـــل المالـــي ذو قيمـــة ائتمانيـــة منخفضـــة (وفًق
الفوائـــد بتطبيـــق معـــدل الفائـــدة الفعلـــي علـــى صافـــي التكلفـــة المطفـــأة ل صـــل المالـــي. 

٤-٢-ب  أرباح وخسائر القيمة العادلة

ـــان  ـــرادات الشـــاملة اEخـــرى، يتـــم عرضهـــا فـــي بي ـــة مـــن خـــالل ا?ي ـــة للمشـــتقات المحتفـــظ بهـــا Eغـــراض إدارة المخاطـــر والقيمـــة العادل ـــرات فـــي القيمـــة العادل التغي
ا?يـــرادات الشـــاملة اEخـــرى.

يعـــرض صافـــي الدخـــل مـــن اEصـــول الماليـــة بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل اEربـــاح أو الخســـائر، متضمنـــv جميـــع التغيـــرات المحققـــة وغيـــر المحققـــة فـــي القيمـــة العادلـــة 
والفائـــدة وتوزيعـــات اEربـــاح وفـــروق صـــرف العمـــالت اEجنبيـــة فـــي بيـــان الدخـــل للســـنة. 

السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  4
إدراج ا�يرادات والمصروفات  ٤-٢ 

إيراد توزيعات اFرباح ٤-٢-ج 

يتم إدراج توزيعات اEرباح عند نشوء الحق في استالم توزيعات اEرباح. 

الرسوم والعموالت ٤-٢-د 

ـــرادات مـــن الرســـوم، والتـــي ال تشـــكل جـــزًءا ال يتجـــزأ مـــن  ـــه، ا?ي ـــرادات رســـوم وعمـــوالت مـــن مجموعـــة متنوعـــة مـــن الخدمـــات التـــي يقدمهـــا لعمالئ يجنـــي البنـــك إي
معـــدل الفائـــدة الفعلـــي لـــ داة الماليـــة، يتـــم الحصـــول عليهـــا مـــن مجموعـــة متنوعـــة مـــن الخدمـــات التـــي يقدمهـــا البنـــك إلـــى عمالئهـــا، ويتـــم احتســـاب ا?يـــرادات 
مـــن العقـــود المبرمـــة مـــع العمـــالء، يتـــم قيـــاس إيـــرادات الرســـوم مـــن قبـــل البنـــك بنـــاء علـــى المقابـــل المحـــدد فـــي العقـــد المبـــرم مـــع العميـــل ويســـتثني المبالـــغ 

ـــرادات عندمـــا ينقـــل الســـيطرة علـــى منتـــج أو خدمـــة إلـــى عميـــل. التـــي يتـــم تحصيلهـــا نيابـــة عـــن أطـــراف أخـــرى، يـــدرج البنـــك ا?ي

يتـــم إدراج إيـــراد ومصروفـــات الرســـوم والعمـــوالت والتـــي تشـــكل جـــزء� ال يتجـــزأ مـــن معـــدل الفائـــدة الفعلـــي ل صـــل أو االلتـــزام المالـــي فـــي قيـــاس معـــدل الفائـــدة 
الفعلـــي. 

يتضمـــن إيـــراد الرســـوم والعمـــوالت أتعـــاب خدمـــة الحســـابات أو رســـوم القـــرض ورســـوم االستشـــارات ورســـوم إدارة االســـتثمار وعمـــوالت المبيعـــات، يتـــم إدراج هـــذه 
الرســـوم والعمـــوالت عنـــد أداء الخدمـــات ذات الصلـــة، يتـــم احتســـاب رســـوم القـــروض المشـــتركة ورســـوم ا?يـــداع عندمـــا يتـــم ترتيـــب القـــرض٬ رســـوم التـــزام قـــرض 
للقـــروض التـــي مـــن المحتمـــل أن يكـــون ســـحب القـــروض والرســـوم اEخـــرى ذات الصلـــة باالئتمـــان هـــي مؤجلـــة (جنبـــv إلـــى جنـــب مـــع أي تكاليـــف إضافيـــة) ويتـــم 
إدراجهـــا كتعديـــل لســـعر الفائـــدة الفعلـــي علـــى القـــرض٬ عندمـــا يكـــون مـــن غيـــر المرجـــح أن القـــرض ســـيتم ســـحبه، يتـــم إدراج رســـوم التـــزام القـــرض علـــى مـــدى 

فتـــرة االلتـــزام علـــى أســـاس القســـط الثابـــت.

المخصصات ٤-٢-هـ  

يتـــم إدراج المخصـــص إذا كان لـــدى البنـــك التـــزام قانونـــي أو اســـتداللي حالـــي، نتيجـــة لحـــدث مـــاٍض، يمكـــن تقديـــره بشـــكل يعتمـــد عليـــه ومـــن المحتمـــل أن 
ــا بخصـــم  ــتقبلية التـــي يتـــم تحديدهـ ــات المسـ ــأة لاللتزامـ ــة المطفـ ــادل التكلفـ ــات تعـ ــات، المخصصـ ــة لســـداد االلتزامـ ــع االقتصاديـ ــv للمنافـ ــv خارجـ يتطلـــب تدفقـ
التدفقـــات النقديـــة المســـتقبلية بمعـــدل مـــا قبـــل الضريبـــة والـــذي يعكـــس تقييمـــات الســـوق الحاليـــة للقيمـــة الزمنيـــة للنقـــود والمخاطـــر المرتبطـــة بااللتـــزام.

مقاصة ا�يرادات والمصاريف ٤-٢-و 

ـــاح والخســـائر التـــي تنشـــأ  ـــك، أو بالنســـبة ل رب ـــر الماليـــة الدوليـــة بذل ـــرادات والمصاريـــف علـــى أســـاس الصافـــي فقـــط عندمـــا تســـمح معاييـــر التقاري يتـــم عـــرض ا?ي
ـــة للبنـــك.  ـــة ل نشـــطة التجاري مـــن مجموعـــة معامـــالت مماثل

التأثير الجوهري المؤقت ٤-٢-ز 

ـــر الجوهـــري  ـــv بشـــكل مقصـــود، يشـــير التأثي ـــر الجوهـــري علـــى شـــركة شـــقيقة مؤقت ـــا يكـــون التأثي ـــة عندم إن البنـــك معفـــى مـــن تطبيـــق طريقـــة حقـــوق الملكي
المؤقـــت إلـــى وجـــود دليـــل علـــى االســـتحواذ علـــى شـــركة شـــقيقة مـــع نيـــة تخفيـــض حصتهـــا بحيـــث ال يعـــود لهـــا تأثيـــر جوهـــري علـــى الشـــركة المســـتثمر فيهـــا وأن 

ا?دارة تســـتقطب المســـتثمرين لضـــخ رؤوس أمـــوال جديـــدة فـــي الشـــركة المســـتثمر فيهـــا، يصنـــف االســـتثمار كمتـــاح للبيـــع فـــي البيانـــات الماليـــة. 

٤-٣      اFدوات المالية 

تاريخ ا�دراج والقياس المبدئي ٤-٣-أ  

يـــدرج البنـــك مبدئيـــv القـــروض والســـلف والودائـــع وأوراق الديـــن المصـــدرة والمطلوبـــات الثانويـــة فـــي التاريـــخ الـــذي نشـــأت فيـــه، يتـــم إدراج جميـــع اEدوات الماليـــة 
ـــة  ـــا فـــي اEحـــكام التعاقدي ـــخ الـــذي يصبـــح فيـــه البنـــك طرًف ـــة ومبيعـــات اEصـــول الماليـــة) فـــي تاريـــخ المتاجـــرة، وهـــو التاري اEخـــرى (بمـــا فـــي ذلـــك المشـــتريات العادي

ـــ داة. ل

يتـــم قيـــاس اEصـــل المالـــي أو االلتـــزام المالـــي مبدئيـــv بالقيمـــة العادلـــة زائـــد�، بالنســـبة لبنـــد ليـــس بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل اEربـــاح أو الخســـائر، تكاليـــف المعاملـــة 
ــك  ــوم البنـ ــة، يقـ ــعر المعاملـ ــن سـ ــي عـ ــات المبدئـ ــد ا?ثبـ ــة عنـ ــ دوات الماليـ ــة لـ ــة العادلـ ــف القيمـ ــا تختلـ ــا، عندمـ ــابها أو إصدارهـ ــى اكتسـ ــرًة إلـ ــوبة مباشـ المنسـ

ـــي. ـــح أو خســـارة اليـــوم اEول كمـــا هـــو موضـــح فيمـــا يل باحتســـاب رب

ربح أو خسارة اليوم اFول  ٤-٣-ب 

عندمـــا يختلـــف ســـعر المعاملـــة لـــ داة عـــن القيمـــة العادلـــة عنـــد ا?نشـــاء والقيمـــة العادلـــة بنـــاء علـــى أســـلوب التقييـــم باســـتخدام مدخـــالت فقـــط يمكـــن 
ـــة فـــي صافـــي دخـــل المتاجـــرة، فـــي تلـــك الحـــاالت التـــي تســـتند فيهـــا  مالحظتهـــا فـــي معامـــالت الســـوق، يـــدرج البنـــك الفـــرق بيـــن ســـعر المعاملـــة والقيمـــة العادل
ـــاح  ـــة ويتـــم االعتـــراف بهـــا فقـــط فـــي اEرب ـــة إلـــى نمـــاذج ال يمكـــن مالحظـــة بعـــض مدخالتهـــا، يتـــم تأجيـــل الفـــرق بيـــن ســـعر المعاملـــة والقيمـــة العادل القيمـــة العادل

أو الخســـائر عندمـــا تصبـــح المدخـــالت قابلـــة للمالحظـــة أو عندمـــا يتـــم اســـتبعاد اEداة.



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

٧٣التقرير السنوي لصحار الدولي ٧٢٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠
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اFدوات المالية (تابع)   ٤-٣

فئات قياس اFصول وااللتزامات المالية ٤-٣-ج 

يصنف البنك جميع أصوله المالية وفقv لنموذج اEعمال ?دارة اEصول والشروط التعاقدية ل صل، والتي تم قياسها إما:

بالتكلفة المطفأة كما تم شرحه في ا?يضاح ٤.٣.ج(١)؛  •

بالقيمة العادلة من خالل ا?يرادات الشاملة اEخرى كما تم شرحه في ا?يضاحين 4.3.ج (4) و4.3.ج(5)؛ أو  •

بالقيمة العادلة من خالل اEرباح أو الخسائر كما تم شرحه في ا?يضاح 4.3.ج(7).  •

يتـــم قيـــاس االلتزامـــات الماليـــة، بخـــالف التزامـــات القـــروض والضمانـــات الماليـــة، بالتكلفـــة المطفـــأة أو بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل اEربـــاح أو الخســـائر عنـــد االحتفـــاظ 
بهـــا للمتاجـــرة واEدوات الماليـــة المشـــتقة عنـــد تحديـــد القيمـــة العادلـــة.

يقـــوم البنـــك بتصنيـــف وقيـــاس مشـــتقاته ومحفظـــة المتاجـــرة بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل اEربـــاح أو الخســـائر٬ يجـــوز للبنـــك تصنيـــف أدوات ماليـــة بالقيمـــة العادلـــة 
مـــن خـــالل اEربـــاح أو الخســـائر ، إذا كان القيـــام بذلـــك يـــؤدي إلـــى حـــذف أو التقليـــل بشـــكل كبيـــر مـــن عـــدم تطابـــق القيـــاس أو ا?دراج.

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

ــتيفاء  ــة اسـ ــي حالـ ــأة فـ ــة المطفـ ــرى بالتكلفـ ــة اEخـ ــتثمارات الماليـ ــالء واالسـ ــى العمـ ــلف إلـ ــروض والسـ ــوك والقـ ــن البنـ ــتحق مـ ــاس المسـ ــط بقيـ ــك فقـ ــوم البنـ يقـ
الشـــرطين التالييـــن:

يتم االحتفاظ باEصل المالي ضمن نموذج أعمال بهدف االحتفاظ باEصول المالية من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.  •

الشـــروط التعاقديـــة ل صـــول الماليـــة تنشـــأ فـــي تواريـــخ محـــددة للتدفقـــات النقديـــة التـــي تكـــون فقـــط مدفوعـــات أصـــل وفائـــدة علـــى المبلـــغ اEصلـــي غيـــر   •
ــوع. المدفـ

تفاصيل هذه الشروط مبينة فيما يلي٬

عنـــد ا?دراج المبدئـــي الســـتثمار فـــي أســـهم غيـــر محتفـــظ بهـــا للمتاجـــرة، قـــد يختـــار البنـــك بشـــكل غيـــر قابـــل للنقـــض عـــرض التغيـــرات الالحقـــة فـــي القيمـــة 
العادلـــة فـــي ا?يـــرادات الشـــاملة اEخـــرى، يتـــم إجـــراء هـــذا الخيـــار علـــى أســـاس اســـتثمار باســـتثمار، يتم تصنيف جميع اEصـــول المالية اEخرى بأنـــه قـــد تـــم قياســـها 

أو الخسائر. اEرباح  العادلة من خالل  بالقيمة 

ـــة  ـــل للنقـــض يحقق متطلبات قياســـه بالتكلفـــة المطفأة أو بالقيمـــة العادل ـــر قاب ـــى ذلك، عند ا?دراج المبدئي، قد يقوم البنك بتصنيف أصل مالي بشـــكل غي با?ضافة إل
مـــن خـــالل ا?يـــرادات الشـــاملة اEخـــرى كمـــا هـــي الحال بالقيمة العادلة من خالل اEرباح أو الخسائر، إذا كان القيـــام بذلـــك يحـــذف أو يقلل بشـــكل كبيـــر من عدم التطابق 

المحاسبي الذي قد ينشأ بخالف ذلك.

تقييم نموذج اEعمال  •

يقـــوم البنـــك بتقييـــم هـــدف نمـــوذج اEعمـــال الـــذي يتـــم فيـــه االحتفـــاظ بأصـــول علـــى مســـتوى المحفظـــة Eن هـــذا يعكـــس أفضـــل وجـــه طريقـــة إدارة اEعمـــال 
وتقديـــم المعلومـــات إلـــى ا?دارة، المعلومـــات التـــي يتـــم النظـــر فيهـــا تشـــمل:

السياســـات واEهـــداف المعلنـــة للمحفظـــة وتشـــغيل تلـــك السياســـات فـــي الممارســـة، وعلـــى وجـــه الخصـــوص، مـــا إذا كانـــت اســـتراتيجية ا?دارة تركـــز علـــى   •
كســـب إيـــرادات الفوائـــد التعاقديـــة، أو االحتفـــاظ بمظهـــر خـــاص بســـعر الفائـــدة، ومطابقـــة مـــدة اEصـــول الماليـــة مـــع مـــدة االلتزامـــات التـــي تمـــول تلـــك 

اEصـــول أو تحقيـــق التدفقـــات النقديـــة مـــن خـــالل بيـــع اEصـــول؛

كيفية تقييم أداء المحفظة وإبالغ إدارة البنك بها؛  •

المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج اEعمال (واEصول المالية المحتفظ بها في ذلك نموذج اEعمال) وكيفية إدارة هذه المخاطر؛  •

كيفيـــة تعويـــض مديـــري النشـــاط التجـــاري -علـــى ســـبيل المثـــال، مـــا إذا كان التعويـــض مســـتند� إلـــى القيمـــة العادلـــة ل صـــول المـــدارة أو التدفقـــات   •
و المحصلـــة؛  التعاقديـــة  النقديـــة 

وتيـــرة وحجـــم وتوقيـــت المبيعـــات فـــي فتـــرات ســـابقة، وأســـباب هـــذه المبيعـــات وتوقعاتهـــا بشـــأن نشـــاط المبيعـــات فـــي المســـتقبل، ومـــع ذلـــك، ال يتـــم   •
النظـــر فـــي المعلومـــات المتعلقـــة بنشـــاط المبيعـــات بشـــكل منعـــزل، ولكـــن كجـــزء مـــن تقييـــم شـــامل لكيفيـــة تحقيـــق الهـــدف المعلـــن للبنـــك ?دارة 

اEصـــول الماليـــة وكيفيـــة تحقيـــق التدفقـــات النقديـــة.

ـــة مشـــددة“ بعيـــن االعتبـــار، إذا تـــم  ـــة اEســـوأ» أو «حال يعتمـــد تقييـــم نمـــوذج اEعمـــال علـــى ســـيناريوهات متوقعـــة بشـــكل معقـــول دون وضـــع ســـيناريوهات «الحال
تحقيـــق التدفقـــات النقديـــة بعـــد ا?دراج اEولـــي بطريقـــة تختلـــف عـــن التوقعـــات اEصليـــة للبنـــك، ال يغيـــر البنـــك تصنيـــف اEصـــول الماليـــة المتبقيـــة المحتفـــظ بهـــا 

ـــا للمضـــي قدمـــا. فـــي ذلـــك نمـــوذج اEعمـــال، ولكنـــه يتضمـــن هـــذه المعلومـــات عنـــد تقييـــم الموجـــودات الماليـــة حديثـــة ا?نشـــاء أو المشـــتراة حديًث

ــا غير  ــاح أو الخسائر Eنهـ ــا علـــى أساس القيمة العادلة بالقيمة العادلة من خالل اEربـ ــا للمتاجرة أو المدارة والتي يتم تقييم أدائهـ يتم قياس اEصـــول المالية المحتفظ بهـ
ــا لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع اEصـــول المالية. ــا لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وغيـــر محتفـــظ بهـ محتفظ بهـ
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اFدوات المالية (تابع)   ٣-٤

فئات قياس اFصول وااللتزامات المالية (تابع) ٤-٣-ج 

• تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات المبلغ اEصلي والفوائد 

ـــل  ـــد“ علـــى أنهـــا المقاب ـــي، يتـــم تعريـــف ”الفوائ ـــي عنـــد ا?دراج المبدئ ـــة ل صـــل المال ـــه القيمـــة العادل Eغـــراض هـــذا التقييـــم، يتـــم تعريـــف ”المبلـــغ اEصلـــي“ علـــى أن
للقيمـــة الزمنيـــة للنقـــود وللمخاطـــر االئتمانيـــة المرتبطـــة بالمبلـــغ اEصلـــي غيـــر المدفـــوع خـــالل فتـــرة زمنيـــة معينـــة ولمخاطـــر وتكاليـــف ا?قـــراض اEساســـية اEخـــرى 

ـــة)، وكذلـــك هامـــش الربـــح. (مثـــل مخاطـــر الســـيولة والتكاليـــف ا?داري

عنـــد تقييـــم مـــا إذا كانـــت التدفقـــات النقديـــة التعاقديـــة هـــي فقـــط مدفوعـــات المبلـــغ اEصلـــي والفوائـــد، يأخـــذ البنـــك فـــي االعتبـــار الشـــروط التعاقديـــة لـــ داة، 
ـــة بحيـــث ال تســـتوفي  ـــة التعاقدي ـــة يمكـــن أن تغيـــر توقيـــت أو مقـــدار التدفقـــات النقدي ويشـــمل ذلـــك تقييـــم مـــا إذا كان اEصـــل المالـــي يحتـــوي علـــى مـــدة تعاقدي

ـــار: هـــذا الشـــرط، عنـــد إجـــراء التقييـــم، يأخـــذ البنـــك فـــي االعتب

أحداث احتمالية طارئة من شأنها تغيير مقدار وتوقيت التدفقات النقدية؛  •  

ميزات االقتراض؛  •  

شروط الدفع المسبق واالمتداد؛  •  

•  الشروط التي تحد من مطالبة البنك بالتدفقات النقدية من اEصول المحددة (على سبيل المثال ترتيبات أصول غير محصلة)؛  

و الميـــزات التـــي تعـــدل النظـــر فـــي القيمـــة الزمنيـــة للنقـــود - علـــى ســـبيل المثـــال، إعـــادة تعييـــن دوريـــة Eســـعار الفائـــدة، يمتلـــك البنـــك محفظـــة قـــروض طويلـــة 
اEجـــل بفائـــدة ثابتـــة يكـــون للبنـــك فيهـــا خيـــار اقتـــراح تعديـــل ســـعر الفائـــدة فـــي تواريـــخ إعـــادة التعييـــن الدوريـــة٬ تقتصـــر حقـــوق إعـــادة التعييـــن هـــذه علـــى ســـعر 
الســـوق فـــي وقـــت التعديـــل، لـــدى المقترضيـــن خيـــار إمـــا قبـــول الســـعر المعـــدل أو اســـترداد القـــرض علـــى قـــدم المســـاواة دون جـــزاء، لقـــد قـــرر البنـــك أن التدفقـــات 
النقديـــة التعاقديـــة لهـــذه القـــروض هـــي فقـــط مدفوعـــات أصـــل وفائـــدة Eن الخيـــار يختلـــف مـــن ســـعر الفائـــدة بطريقـــة نظـــًرا للقيمـــة الزمنيـــة للنقـــود ومخاطـــر 

االئتمـــان ومخاطـــر ا?قـــراض اEساســـية اEخـــرى والتكاليـــف المرتبطـــة المبلـــغ اEساســـي غيـــر المدفـــوع.

إن الشـــروط التعاقديـــة التـــي تفـــرض أكثـــر مـــن مجـــرد الحـــد اEدنـــى مـــن المخاطـــر أو التقلبـــات فـــي التدفقـــات النقديـــة التعاقديـــة غيـــر المرتبطـــة بترتيـــب ا?قـــراض 
اEساســـي ال تـــؤدي إلـــى التدفقـــات النقديـــة التعاقديـــة التـــي تكـــون فقـــط مدفوعـــات أصـــل وفائـــدة علـــى المبلـــغ غيـــر المســـدد، فـــي مثـــل هـــذه الحـــاالت، يتعيـــن 

ـــاح أو الخســـائر. ـــة مـــن خـــالل اEرب ـــي بالقيمـــة العادل قيـــاس اEصـــل المال

(٢) المشتقات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل اEرباح أو الخسائر

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

تتغيـــر قيمتـــه نتيجـــة للتغيـــر فـــي ســـعر الفائـــدة المحـــدد، وســـعر اEداة الماليـــة، وســـعر الســـلعة، وســـعر الصـــرف اEجنبـــي، ومؤشـــر اEســـعار أو اEســـعار،   •
ـــي، فهـــو غيـــر محـــدد لطـــرف فـــي العقـــد (أي  ـــة متغيـــر غيـــر مال ـــك، فـــي حال والتصنيـــف االئتمانـــي أو مؤشـــر االئتمـــان، أو متغيـــر آخـــر، شـــريطة أن يكـــون ذل

«الضمنـــي“).

ال يتطلب أي صافي استثماري أو صافي استثماري أولي أصغر مما هو  مطلوب Eنواع أخرى من العقود المتوقع أن تكون لها رد� مماثًال للتغيرات في   •
عوامل السوق.

يتم تسويتها في تاريخ مستقبلي.  •

يبـــرم البنـــك معامـــالت مشـــتقة مـــع أطـــراف مقابلـــة مختلفـــة، تشـــمل هـــذه مقايضـــات أســـعار الفائـــدة والعقـــود اmجلـــة وعقـــود مقايضـــة العمـــالت وعقـــود صـــرف 
العمـــالت اEجنبيـــة اmجلـــة وخيـــارات أســـعار الفائـــدة والعمـــالت اEجنبيـــة، يتـــم تســـجيل المشـــتقات بالقيمـــة العادلـــة كأصـــول عندمـــا تكـــون قيمتهـــا العادلـــة موجبـــة 
والتزامـــات عندمـــا تكـــون قيمتهـــا العادلـــة ســـالبة، يتـــم ا?فصـــاح عـــن القيمـــة االســـمية والقيمـــة العادلـــة لهـــذه المشـــتقات بشـــكل منفصـــل فـــي ا?يضـــاح ٣٦، تـــدرج 
التغيـــرات فـــي القيمـــة العادلـــة للمشـــتقات فـــي صافـــي دخـــل المتاجـــرة مـــا لـــم يتـــم تطبيـــق محاســـبة التحـــوط، تم تقديم وثائق التحوط وتقييم الفعالية وا?فصاحات 

المحاسبية لعـــدم االســـتمرارية في ا?يضـــاح 4.3.م.

المشتقات المتضمنة

يمكـــن تضميـــن المشـــتقات فـــي ترتيـــب تعاقـــدي آخـــر (عقـــد مضيـــف)، يقـــوم البنـــك بمحاســـبة المشـــتقات المتضمنـــة بشـــكل منفصـــل عـــن العقـــد المضيـــف فـــي 
الحـــاالت التاليـــة:

ال يعتبر العقد المضيف أصًال في نطاق معيار التقارير المالية الدولية رقم ٩؛  •

ال يدرج العقد المضيف ذاته بالقيمة العادلة من خالل اEرباح أوالخسائر ؛  •

تستوفي شروط المشتقات المتضمنة تعريف المشتق إذا كانت متضمنة في عقد منفصل؛ و  •

ال ترتبط الخصائص والمخاطر االقتصادية للمشتقات المتضمنة ارتباًطا وثيًقا بالخصائص والمخاطر االقتصادية للعقد المضيف.  •

ـــاح أو الخســـائر مـــا لـــم تشـــكل جـــزًءا مـــن  ـــة فـــي اEرب ـــة، مـــع إدراج جميـــع التغيـــرات فـــي القيمـــة العادل يتـــم قيـــاس المشـــتقات المتضمنـــة المنفصلـــة بالقيمـــة العادل
التدفقـــات النقديـــة المؤهلـــة أو صافـــي عالقـــة التحـــوط االســـتثمارية، يتـــم عـــرض المشـــتقات المتضمنـــة المنفصلـــة فـــي بيـــان المركـــز المالـــي مـــع العقـــد المضيـــف.



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

٧٥التقرير السنوي لصحار الدولي ٧٤٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠
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٤-٣      اFدوات المالية (تابع)

فئات قياس اFصول وااللتزامات المالية (تابع) ٤-٣-ج 

(٣)   أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل ا?يرادات الشاملة اEخرى 

يطبق البنك الفئة الجديدة بأدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل ا?يرادات الشاملة اEخرى عند استيفاء الشرطين التاليين:

يتم االحتفاظ باEدوات ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع اEصول المالية؛  •

الشروط التعاقدية ل صل المالي تفي باختبار فقط مدفوعات أصل وفائدة المبلغ اEصلي.  •

تشتمل هذه اEدوات إلى حد كبير على أصول تم تصنيفها في السابق كاستثمارات مالية متاحة للبيع بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٩.

بالنســـبة لســـندات الديـــن المقاســـة بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل ا?يـــرادات الشـــاملة اEخـــرى، يتـــم إدراج اEربـــاح والخســـائر فـــي ا?يـــرادات الشـــاملة اEخـــرى، باســـتثناء مـــا 
يلـــي، والتـــي يتـــم إدراجهـــا فـــي اEربـــاح أو الخســـائر بـــذات الطريقـــة كمـــا فـــي اEصـــول الماليـــة التـــي يتـــم قياســـها بالتكلفـــة المطفـــأة:

إيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية؛  •

خسائر االئتمان المتوقعة والقيود العكسية؛ و  •

أرباح وخسائر صرف العمالت اEجنبية.  •

ـــرادات الشـــاملة اEخـــرى، يتم إعادة تصنيف اEرباح أو الخسائر المتراكمـــة المدرجـــة سابقv في  ـــن المقاســـة بالقيمة العادلة من خالل ا?ي عندما يتم إلغـــاء إدراج أدوات الدي
ـــاح أو الخســـائر. ـــرادات الشـــاملة اEخـــرى مـــن حقـــوق الملكيـــة إلـــى اEرب ا?ي

أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل ا?يرادات الشاملة اEخرى   (٤)

عند ا?دراج المبدئي، يختار البنك أحيانv بطريقـــة غيـــر قابلـــة للنقـــض تصنيف بعض استثماراتـــه في اEســـهم كأدوات حقوق ملكيـــة بالقيمة العادلة من خالل ا?يـــرادات 
ــد  ــم تحديـ ــا للمتاجرة، يتـ ــم ٣٢ اEدوات المالية: العرض وليس محتفظ بهـ ــبي الدولي رقـ ــار المحاسـ ــة بموجب المعيـ ــرى عندما تفي بتعريف حقوق الملكيـ ــاملة اEخـ الشـ

هـــذا التصنيـــف علـــى أســـاس كل أداة علـــى حـــدة.

اEربـــاح والخســـائر مـــن أدوات حقـــوق الملكيـــة هـــذه ال يتـــم إعـــادة تدويرهـــا أبـــد� إلـــى الربـــح، يتـــم إثبـــات توزيعـــات اEربـــاح فـــي اEربـــاح أو الخســـائر كإيـــرادات تشـــغيلية 
أخـــرى عنـــد إثبـــات حـــق الدفـــع، إال عندمـــا يســـتفيد البنـــك مـــن هـــذه المحصـــالت كاســـترداد جـــزء مـــن تكلفـــة اEداة، وفـــي هـــذه الحالـــة، يتـــم تســـجيل هـــذه اEربـــاح فـــي 

ا?يـــرادات الشـــاملة اEخـــرى، أدوات اEســـهم بالقيمة العادلة من خالل ا?يـــرادات الشـــاملة اEخـــرى ال تخضـــع لتقديـــر انخفـــاض القيمـــة.

الديون الصادرة واEموال المقترضة اEخرى  (٥)

بعـــد القيـــاس المبدئـــي، يتـــم بعـــد ذلـــك قيـــاس الديـــون الصـــادرة واEمـــوال المقترضـــة اEخـــرى بالتكلفـــة المطفـــأة، يتـــم احتســـاب التكلفـــة المطفـــأة مـــن خـــالل اEخـــذ 
فـــي االعتبـــار أي خصـــم أو عـــالوة علـــى اEمـــوال الصـــادرة والتكاليـــف التـــي تشـــكل جـــزًءا ال يتجـــزأ مـــن ســـعر الفائـــدة الفعلـــي، يتـــم فصـــل اEداة الماليـــة المركبـــة التـــي 

تحتـــوي علـــى عنصـــر االلتـــزام وحقـــوق الملكيـــة فـــي تاريـــخ ا?صـــدار.

اEصول وااللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل اEرباح أو الخسائر  (٦)

اEصـــول وااللتزامـــات المالية في هـــذه الفئة هـــي اEصـــول غير المحتفظ بهـــا للمتاجرة والتي تم تصنيفهـــا من قبل ا?دارة عند ا?دراج المبدئـــي أو ينبغـــي قياســـها بصفة 
إلزامية وفقv للقيمة العادلة بموجب معيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم ٩، تقـــوم ا?دارة فقـــط بتصنيـــف أداة بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل اEربـــاح أو الخســـائر عنـــد 

ا?دراج اEولـــي عندمـــا يتـــم اســـتيفاء أحـــد المعاييـــر التاليـــة٬ يتـــم تحديـــد هـــذا التصنيـــف علـــى أســـاس كل أداة علـــى حـــدة:

يزيـــل التصنيـــف، أو يقلـــل بشـــكل كبيـــر، المعاملـــة غيـــر المتســـقة التـــي قـــد تنشـــأ مـــن قيـــاس اEصـــول أو االلتزامـــات أو إدراج اEربـــاح أو الخســـائر عليهـــا   •
علـــى أســـاس مختلـــف؛ أو

تمثـــل االلتزامـــات جـــزًءا مـــن مجموعـــة مـــن االلتزامـــات الماليـــة أو اEصـــول الماليـــة، أو كالهمـــا والتـــي تتـــم إدارتهـــا ويتـــم تقييـــم أدائهـــا علـــى أســـاس القيمـــة   •
العادلـــة، وفقـــv اســـتراتيجية موثقـــة ?دارة المخاطـــر أو االســـتثمار؛ أو

االلتزامـــات التـــي تحتـــوي علـــى واحـــد أو أكثـــر مـــن المشـــتقات المتضمنـــة، مـــا لـــم تقـــم جوهريـــv بتعديـــل التدفقـــات النقديـــة التـــي كان مـــن الممكـــن أن   •
يتطلبهـــا العقـــد، أو كان واضًحـــا مـــع القليـــل مـــن التحليـــل أو ال، يعتبـــر أداة مشـــابهة Eول مـــرة أن فصـــل المشـــتق المضّمـــن محظـــور.
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الضمانات المالية وخطابات االعتماد والتزامات القروض غير المسحوبة  (٧)

يصدر البنك ضمانات مالية وخطابات ائتمانية والتزامات القروض.

يتـــم إدراج الضمانـــات الماليـــة مبدئًيـــا فـــي البيانـــات الماليـــة بالقيمـــة العادلـــة، كونهـــا العـــالوة المســـتلمة٬ الحقـــv لـــsدراج المبدئـــي، يتـــم قيـــاس التـــزام البنـــك بموجـــب 
ـــv، ناقًصـــا ا?طفـــاء المتراكـــم المـــدرج فـــي بيـــان الدخـــل الشـــامل ومخصـــص الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة كمـــا  ـــغ المـــدرج مبدئي كل ضمـــان بالقيمـــة اEعلـــى للمبل

هـــو مبيـــن فـــي ا?يضـــاح 4.3.و.

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

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

إن القيمة التعاقدية االسمية للضمانـــات المالية وخطابات االعتمـــاد والتزامـــات القـــروض غير المسحوبـــة، حيـــث يتـــم الموافقـــة علـــى تقديـــم القـــروض علـــى أســـاس 
الســـوق، ال يتـــم إدراجهـــا في بيـــان المركـــز المالي. 

االلتزامات المالية  (٨)

يحتفظ معيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم ٩ بشـــكل كبيـــر بالمتطلبات الحالية في المعيـــار المحاســـبي الدولي رقـــم ٣٩ لتصنيف االلتزامـــات المالية ومـــع ذلـــك، فعلـــى 
ـــة  ـــار القيمـــة العادل ـــة لاللتزامـــات المحـــددة تحـــت خي ـــم إدراج جميـــع التغيـــرات فـــي القيمـــة العادل ـــي رقـــم ٣٩، فقـــد ت ـــار المحاســـبي الدول ـــا للمعي ـــه وفًق الرغـــم مـــن أن

فـــي اEربـــاح أو الخســـائر، وفًقـــا لمعيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم ٩، يتـــم عـــرض التغيـــرات فـــي القيمـــة العادلـــة بشـــكل عـــام علـــى النحـــو التالـــي:

مبلغ التغير في القيمة العادلة المنسوب إلى التغيرات في مخاطر االئتمان المتعلقة بااللتزامات يتم عرضه في ا?يرادات الشاملة اEخرى؛و   •

يتم عرض القيمة المتبقية من التغير في القيمة العادلة في اEرباح أو الخسائر.  •

ـــرادات الشـــاملة اEخـــرى المتعلـــق بالتغيرات في مخاطر االئتمان الخاصة بااللتزامـــات المالية المصنفة بالقيمة العادلة  إن المبلغ المعـــروض بشكل منفصل في ا?ي
من خالل اEرباح أو الخسائر ال يتم إعادة تدويـــره إلـــى اEربـــاح أو الخســـائر، حتى لو تم إلغاء إدراج االلتزامـــات وتـــم دفـــع المبالغ، بـــدالً مـــن ذلـــك، ينبغـــي إعـــادة تصنيـــف 

اEربـــاح والخســـائر االئتمانيـــة إلـــى اEربـــاح غيـــر الموزعـــة ضمـــن حقـــوق الملكيـــة عنـــد عـــدم إدراج االلتـــزام ذي الصلـــة.

إلغاء ا�دراج ٤-٣-د 

إلغاء إدراج اEصول المالية  (١)

يتم إلغاء إدراج اEصل المالي (أو حيث يكون منطبق جزء من اEصل المالي أو جزء من مجموعة أصول مالية مشابهة) عندما:

ينتهي الحق من استالم التدفقات النقدية من اEصل؛ أو  •

ــر  ـــل التـــزام دفـــع التدفقـــات النقديـــة المســـتلمة بالكامـــل دون أي تأخيـ يقـــوم البنـــك بتحويـــل حقوقـــه الســـتالم التدفقـــات النقديـــة مـــن اEصـــل أو تحمَّ  •
جوهـــري إلـــى طـــرف ثالـــث بمقتضـــى ترتيبـــات ”تمريـــر مـــن خـــالل“؛ و إمـــا:

قيام البنك بتحويل جوهري لكافة المخاطر ومنافع ملكية اEصل؛أو  •

عدم قيام البنك بتحويل كما لم تحتفظ جوهريv بكافة المخاطر ومنافع ملكية اEصل ولكن قامت بتحويل الرقابة والسيطرة على اEصل.    •

 vصـــل أو قـــد أبرمـــت ترتيبـــات تمريـــر مـــن خـــالل، ولـــم يقـــم بتحويـــل كمـــا لـــم يحتفـــظ جوهريـــEعندمـــا يقـــوم البنـــك بتحويـــل حقوقـــه الســـتالم التدفقـــات النقديـــة مـــن ا
بكافـــة المخاطـــر ومنافـــع ملكيـــة اEصـــل كمـــا لـــم يقـــم بتحويـــل الرقابـــة والســـيطرة علـــى اEصـــل، فـــإن أصـــًال جديـــد� يتـــم االعتـــراف بـــه إلـــى حـــد مشـــاركة البنـــك 
ـــة وااللتـــزام ذي الصلـــة، علـــى أســـاس أن يعكـــس  ـــة، فـــإن البنـــك يـــدرج أيضـــv االلتـــزام المرتبـــط، يتـــم قيـــاس اEصـــول المنقول المســـتمرة فـــي اEصـــل، فـــي هـــذه الحال
الحقـــوق وااللتزامـــات التـــي كان البنـــك قـــد احتفـــظ٬ عندمـــا تتخـــذ المشـــاركة المســـتمرة للبنـــك شـــكل ضمـــان ل صـــل المحـــول، يتـــم قيـــاس المشـــاركة بالمبلـــغ اEقـــل 

بيـــن القيمـــة الدفتريـــة اEصليـــة ل صـــل والحـــد اEعلـــى لقيمـــة المقابـــل الـــذي قـــد يطلـــب مـــن البنـــك تســـديده.

بالنسبة ?لغاء ا?دراج نتيجة لتعديالت جوهرية، يرجى الرجوع إلى ا?يضاح ٤-٣-ب.



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

٧٧التقرير السنوي لصحار الدولي ٧٦٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  4

اFدوات المالية (تابع)  ٤-٣

إلغاء ا�دراج (تابع) ٤-٣-د 

إلغاء إدراج االلتزام المالي   (٢)

ــا يتـــم اســـتبدال التـــزام مالـــي بالتـــزام آخـــر مـــن نفـــس  ــا يتـــم إســـتيفاء االلتـــزام التعاقـــدي أو إلغـــاؤه أو تنتهـــي مدتـــه، عندمـ ــاء االلتـــزام المالـــي عندمـ يتـــم إلغـ
ـــل يتـــم معاملتـــه كإلغـــاء لاللتـــزام اEصلـــي  ـــك االســـتبدال أو التعدي ـــv، إن ذل ـــي ويتـــم تعديلـــه جوهري ـــv، أو بشـــروط االلتـــزام الحال المقـــرض بشـــروط مختلفـــة جوهري

واعتـــراف بااللتـــزام الجديـــد، الفـــرق بيـــن القيـــم الدفتريـــة لاللتـــزام المالـــي اEصلـــي والمقابـــل المدفـــوع يتـــم إدراجـــه فـــي اEربـــاح أو الخســـائر.

مقاصة اFصول وااللتزامات المالية ٤-٣-هـ 

يتـــم إجـــراء مقاصـــة بيـــن اEصـــول وااللتزامـــات الماليـــة فقـــط ويتـــم إدراج صافـــي القيمـــة بقائمـــة المركـــز المالـــي عندمـــا يكـــون هنـــاك حـــق نافـــذ بالقانـــون ?جـــراء المقاصـــة 
بيـــن المبالـــغ المدرجـــة وينـــوي البنـــك إمـــا التســـديد علـــى أســـاس الصافـــي أو تحقيـــق اEصـــل وســـداد االلتـــزام فـــي نفـــس الوقـــت، يتـــم عـــرض ا?يـــرادات والمصروفـــات 

علـــى أســـاس صافـــي القيمـــة فقـــط عندمـــا تســـمح بذلـــك المعاييـــر المحاســـبية أو عندمـــا تنشـــأ ا?يـــرادات والمصروفـــات عـــن مجموعـــة معامـــالت متماثلـــة.

انخفاض قيمة اFصول المالية  ٤-٣-و   

يقوم البنك بإثبات مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة على اEدوات المالية التالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل اEرباح أو الخسائر:

اEصول المالية التي هي أدوات الدين؛  •

عقود الضمان المالي الصادرة؛ و  •

التزامات القروض الصادرة.  •

ــان المتوقعـــة علـــى مـــدى  ــارة االئتمـ ــارة بمبلـــغ يســـاوي خسـ ــارة انخفـــاض القيمـــة علـــى اســـتثمارات اEســـهم، يقيـــس البنـــك مخصصـــات الخسـ ال يتـــم إدراج خسـ
أعمارهـــا المحتملـــة، باســـتثناء اEدوات الماليـــة اEخـــرى التـــي لـــم تـــزداد فيهـــا مخاطـــر االئتمـــان بشـــكل كبيـــر منـــذ ا?دراج المبدئـــي الـــذي يتـــم قياســـها علـــى أســـاس 

الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة لمـــدة ١٢ شـــهر�.

تعتبـــر الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة لمـــدة ١٢ شـــهر� جـــزء� مـــن الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة التـــي تنتـــج عـــن أحـــداث تقصيـــر ســـداد أداة ماليـــة ممكنـــة خـــالل ١٢ 
ـــر. شـــهر� بعـــد تاريـــخ التقري

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة  (١)

الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح محتمل لخسائر االئتمان، تقاس على النحو التالي:

اEصـــول الماليـــة التـــي ال تنخفـــض فيهـــا قيمـــة االئتمـــان فـــي تاريـــخ التقريـــر: كالقيمـــة الحاليـــة لجميـــع حـــاالت العجـــز النقـــدي (أي الفـــرق بيـــن التدفقـــات   •
اســـتالمها)؛ البنـــك  يتوقـــع  التـــي  النقديـــة  والتدفقـــات  للعقـــد   vوفقـــ للمنشـــأة  المســـتحقة  النقديـــة 

اEصول المالية التي انخفضت قيمة االئتمان في تاريخ التقرير: بالفرق بين القيمة الدفترية ا?جمالية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية   •
المقدرة؛

التزامـــات القـــروض غيـــر المســـحوبة: كالقيمـــة الحاليـــة للفـــرق بيـــن التدفقـــات النقديـــة التعاقديـــة المســـتحقة للبنـــك فـــي حالـــة ســـحب االلتـــزام والتدفقـــات   •
النقديـــة التـــي تتوقـــع المجموعـــة اســـتالمها؛ و

عقود الضمانات المالية: المدفوعات المتوقعة لتعويض الحامل عن المبالغ التي تتوقع المجموعة استردادها.  •

نظرة عامة على مبادئ الخسائر االئتمانية المتوقعة  (٢)

يقـــوم البنـــك بتســـجيل مخصصـــات الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة لكافـــة مخاطـــر التعرضـــات الماليـــة واEصـــول الماليـــة للديـــون اEخـــرى غيـــر المحتفـــظ بهـــا بالقيمـــة 
العادلـــة مـــن خـــالل اEربـــاح والخســـائر، إلـــى جانـــب التزامـــات التمويـــل وعقـــود الضمـــان المالـــي، ويشـــار إليهـــا جميعـــv فـــي هـــذا القســـم بــــ «أدوات ماليـــة»، أدوات حقـــوق 

الملكية ال تخضع النخفاض القيمة بموجب معيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم ٩.

يســـتند مخصـــص الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة علـــى الخســـائر االئتمانيـــة المتوقـــع حدوثهـــا علـــى مـــدى عمـــر اEصـــل (خســـائر االئتمـــان المتوقعـــة علـــى مـــدى 
ــة  ــائر االئتمانيـ ــى الخسـ ــتند المخصـــص علـ ــة، يسـ ــذه الحالـ ــي هـ ــاء، وفـ ــذ ا?نشـ ــان منـ ــر االئتمـ ــي مخاطـ ــرة فـ ــادة كبيـ ــاك زيـ ــن هنـ ــم تكـ ــا لـ ــة)، مـ ــا المحتملـ أعمارهـ

ــهًرا. ــدة ١٢ شـ ــة لمـ المتوقعـ

تمثـــل الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة لمـــدة ١٢ شـــهًرا جـــزًءا مـــن الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة علـــى مـــدى أعمارهـــا المحتملـــة، التـــي تمثـــل الخســـائر االئتمانيـــة 
المتوقعـــة الناتجـــة عـــن أحـــداث تقصيـــر ســـداد أداة ماليـــة ممكنـــة خـــالل ١٢ شـــهر� بعـــد تاريـــخ التقريـــر.

ـــا علـــى أســـاس فـــردي أو  ـــة المتوقعـــة لمـــدة ١٢ شـــهًرا إم ـــة، والخســـائر االئتماني ـــة المتوقعـــة علـــى مـــدى أعمارهـــا المحتمل يتـــم احتســـاب كل مـــن الخســـائر االئتماني
ـــة. ـــ دوات المالي ـــة ل علـــى أســـاس جماعـــي، اعتمـــاًدا علـــى طبيعـــة المحفظـــة المتضمن

وضـــع البنـــك سياســـة ?جـــراء تقييـــم، فـــي نهايـــة كل فتـــرة تقريـــر، حـــول مـــا إذا كانـــت المخاطـــر االئتمانيـــة لـــ داة الماليـــة قـــد زادت بشـــكل كبيـــر منـــذ ا?دراج المبدئـــي، 
وذلـــك مـــن خـــالل اEخـــذ فـــي االعتبـــار التغيـــر فـــي مخاطـــر التقصيـــر الـــذي يحـــدث علـــى مـــدى العمـــر المتبقـــي لـــ داة الماليـــة.

السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  4

اFدوات المالية (تابع)  ٤-٣

انخفاض قيمة اFصول المالية (تابع)  ٤-٣-و   

نظرة عامة على مبادئ الخسائر االئتمانية المتوقعة (تابع)   (٢)

بنـــاء علـــى العمليـــة المذكـــورة أعـــاله، يقـــوم البنـــك بتجميـــع قروضـــه فـــي المرحلـــة اEولـــى والمرحلـــة الثانيـــة والمرحلـــة الثالثـــة واEصـــول الماليـــة المشـــتراة أو الناشـــئة 
التـــي انخفضـــت قيمتهـــا االئتمانيـــة، كمـــا هـــو موضـــح فيمـــا يلـــي:

المرحلة اFولى

عندمـــا يتـــم إدراج التمويـــل Eول مـــرة، يقـــوم البنـــك بـــإدراج مخصـــص علـــى أســـاس الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة لمـــدة ١٢ شـــهًرا، يشـــمل التعـــرض لمخاطـــر تمويـــل 
المرحلـــة اEولـــى أيضـــv التســـهيالت التـــي تحســـنت فيهـــا مخاطـــر االئتمـــان وتـــم إعـــادة تصنيـــف التعـــرض لمخاطـــر التمويـــل مـــن المرحلـــة الثانيـــة.

المرحلة الثانية

عندمـــا يظهـــر التعـــرض لمخاطـــر التمويـــل زيـــادة كبيـــرة فـــي مخاطـــر االئتمـــان منـــذ نشـــأتها، يقـــوم البنـــك بتســـجيل مخصـــص للخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة 
ـــم إعـــادة تصنيـــف  ـــل المرحلـــة الثانيـــة أيضـــv التســـهيالت التـــي تحســـنت فيهـــا مخاطـــر االئتمـــان وت علـــى مـــدى أعمارهـــا المحتملـــة، يشـــمل التعـــرض لمخاطـــر تموي

التعـــرض لمخاطـــر التمويـــل مـــن المرحلـــة الثالثـــة.

المرحلة الثالثة

يعتبر التعرض لمخاطر التمويل بمثابة انخفاض لقيمة االئتمان٬ يقوم البنك بتسجيل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى أعمارها المحتملة.

عنـــد ا?دراج المبدئـــي Eصـــل مالـــي، يقـــوم البنـــك بـــإدراج مخصـــص خســـارة يعـــادل الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة لمـــدة ١٢ شـــهًرا، بعـــد ا?دراج المبدئـــي، ســـيتم 
تطبيـــق المراحـــل الثـــالث فـــي المقترحـــات علـــى النحـــو التالـــي:

ـــة للتدفقـــات  ـــه صافـــي قيمـــة حالي ـــج عن ـــه ينت ـــي معـــاد هيكلت ـــة هـــي تعـــرض مال ـــئة التـــي انخفضـــت قيمتهـــا االئتماني ـــتراة أو الناش ـــة المش ـــول المالي اFص
النقديـــة المســـتقبلية مـــن ترتيـــب معـــاد هيكلتـــه يتجـــاوز القيمـــة الدفتريـــة اEصليـــة بمـــا يزيـــد عـــن ٣٠٪.

المرحلة اFولى

لم تزداد مخاطر االئتمان بشكل كبير منذ ا?دراج المبدئي - تدرج الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة ١٢ شهًرا.

المرحلة الثانية

ازدادت مخاطـــر االئتمـــان بشـــكل كبيـــر منـــذ ا?دراج اEولـــي - تـــدرج أعمـــار الخســـائر المتوقعـــة (هـــذا يـــدرج مخصـــص أقـــدم مـــن المعيـــار المحاســـبي الدولـــي رقـــم ٣٩ 
اEصـــول الماليـــة: ا?دراج والقيـــاس) مـــع احتســـاب إيـــرادات علـــى أســـاس المبلـــغ ا?جمالـــي ل صـــل.

المرحلة الثالثة

ـــى  ـــرادات اســـتناد� إل ـــة، مـــع إدراج إي ـــر ?دراج الخســـائر المتوقعـــة علـــى مـــدى أعمارهـــا المحتمل ـــخ التقري يوجـــد دليـــل موضوعـــي علـــى انخفـــاض القيمـــة كمـــا فـــي تاري
ـــى القيمـــة المنخفضـــة ل صـــل). ـــغ الصافـــي ل صـــل (أي اســـتناًدا إل المبل

احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة  (٣)

يقـــوم البنـــك باحتســـاب الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة اســـتناًدا إلـــى ســـيناريوهات مرجحـــة محتملـــة ثالثـــة لقيـــاس النقـــص النقـــدي المتوقـــع، مخصوًمـــا بســـعر 
تقريبـــي لســـعر الفائـــدة الفعلـــي، النقـــص النقـــدي هـــو الفـــرق بيـــن التدفقـــات النقديـــة المســـتحقة لمنشـــأة وفًقـــا للعقـــد والتدفقـــات النقديـــة التـــي تتوقـــع المنشـــأة 

اســـتالمها.

يتم توضيح آليات احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة فيما يلي والعناصر الرئيسية، على النحو التالي:

احتمـــال التقصيـــر هـــو تقديـــر الحتمـــال التخلـــف عـــن الســـداد خـــالل أفـــق زمنـــي معيـــن٬ قد يحدث التخلف عن السداد فقط في وقت معين خالل الفترة المقدرة،   •
المحفظة. يزال في  التســـهيل مسبقv وال  يتم استبعاد  لم  إذا 

ــة فـــي  ــرات المتوقعـ ــار التغييـ ــذ فـــي االعتبـ ــع اEخـ ــتقبلي، مـ ــر مسـ ــخ تقصيـ ــر فـــي تاريـ ــر التعـــرض للمخاطـ ــو تقديـ ــر هـ ــد التقصيـ ــر عنـ التعـــرض للمخاطـ  •
ــة علـــى  ــر ذلـــك، والســـحوبات المتوقعـ ــد أو غيـ ــرر� بالعقـ ــواء كان مقـ ــا فـــي ذلـــك تســـديد اEصـــل والربـــح، سـ ــر، بمـ ــخ التقريـ ــد تاريـ ــر بعـ التعـــرض للمخاطـ

التســـهيالت الملتـــزم بهـــا، واEربـــاح المســـتحقة مـــن المدفوعـــات غيـــر المســـددة.

ـــن  ـــى الفـــرق بي ـــر هـــي تقدير الخسارة الناتجة في الحالة التي يحدث فيها تخلـــف عن السداد في وقت معين٬ ويســـتند إل الخســـارة الناشـــئة مـــن التقصي  •
التدفقـــات النقديـــة التعاقديـــة المســـتحقة وتلـــك التـــي يتوقـــع البنـــك اســـتالمها، بمـــا فـــي ذلـــك مـــن تحقيـــق أيـــة ضمانـــات، إن وجـــدت، يتـــم التعبيـــر عنهـــا 

عـــادة كنســـبة مئويـــة مـــن التعـــرض للمخاطـــر عنـــد التقصيـــر.



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

٧٩التقرير السنوي لصحار الدولي ٧٨٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠
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اFدوات المالية (تابع)  ٤-٣

انخفاض قيمة اFصول المالية (تابع)  ٤-٣-و   

عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي   (٤)

يتم عرض مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي كما يلي:

اEصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة: كاستقطاع من القيمة الدفترية ا?جمالية ل صول؛  •

التزامات القروض وعقود الضمان المالي: بصفة عامة، كمخصص؛  •

حيـــث تشـــتمل اEداة الماليـــة علـــى عنصـــر مســـحوب وغيـــر مســـحوب، وال يســـتطيع البنـــك تحديـــد خســـائر االئتمـــان المتوقعـــة علـــى عنصـــر االلتـــزام بالقـــرض   •
بشـــكل منفصـــل عـــن المكـــون الخـــاص بالمكـــون المســـحوب: يقـــدم البنـــك مخصـــص خســـارة مجمعـــة لـــكال المكونيـــن، يتـــم عـــرض المبلـــغ المجمـــع 
كخصـــم مـــن القيمـــة الدفتريـــة ا?جماليـــة للمكـــون المســـحوب، يتـــم عـــرض أي زيـــادة فـــي مخصـــص الخســـارة عـــن المبلـــغ ا?جمالـــي للعنصـــر المســـحوب 

كمخصـــص؛ و

أدوات الديـــن المقاســـة بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل ا?يـــرادات الشـــاملة اEخـــرى: ال يتـــم إثبـــات مخصـــص خســـارة فـــي بيـــان المركـــز المالـــي Eن القيمـــة الدفتريـــة   •
لهـــذه اEصـــول هـــي قيمتهـــا العادلـــة، ومـــع ذلـــك، يتـــم ا?فصـــاح عـــن مخصـــص الخســـارة ويتـــم إدراجـــه فـــي احتياطـــي القيمـــة العادلـــة.

أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل ا?يرادات الشاملة اEخرى   (٥)

إن الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة Eدوات الديـــن المقاســـة بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل ا?يـــرادات الشـــاملة اEخـــرى ال تقلـــل مـــن القيمـــة الدفتريـــة لهـــذه اEصـــول الماليـــة 
ــة المطفأة في  ــاٍو للمخصص الذي ينشأ عند قياس اEصـــول بالتكلفـ ــة، بدًال من ذلك، يتم إدراج مبلغ مسـ ــة العادلـ ــز المالـــي، والتـــي تظـــل عنـــد القيمـ ــان المركـ فـــي بيـ
ا?يـــرادات الشـــاملة اEخـــرى كمبلـــغ انخفاض في القيمة المتراكمـــة، مع تحميـــل مصـــروف مقابـــل علـــى اEربـــاح أو الخســـائر٬ يتـــم إعـــادة تدويـــر الخســـائر المتراكمـــة 

ـــد اســـتبعاد اEصـــول. ـــاح والخســـائر عن ـــى اEرب ـــرادات الشـــاملة اEخـــرى إل المدرجـــة فـــي ا?ي

اEصول المالية ذات قيمة ائتمانية منخفضة المشتراة أو الناشئة    (٦)

بالنســـبة ل صـــول الماليـــة ذات قيمـــة ائتمانيـــة منخفضـــة المشـــتراة أو الناشـــئة، يـــدرج البنـــك فقـــط التغييـــرات المتراكمـــة فـــي أعمـــار الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة 
منـــذ ا?دراج المبدئـــي فـــي مخصـــص الخســـارة.

بطاقات االئتمان والتسهيالت المتجددة اEخرى   (٧)

ـــة وبطاقـــات االئتمـــان، والتـــي يحـــق للبنـــك  يتضمـــن عـــرض منتجـــات البنـــك مجموعـــة متنوعـــة مـــن تســـهيالت الســـحب علـــى المكشـــوف للشـــركات وتجـــارة التجزئ
فيهـــا إلغـــاء و / أو تقليـــل التســـهيالت بإشـــعار يـــوم واحـــد، ال يحـــد البنـــك مـــن تعرضـــه لمخاطـــر خســـائر االئتمـــان لفتـــرة ا?شـــعار التعاقـــدي، ولكنـــه يقـــوم بـــدالً مـــن 
ذلـــك باحتســـاب خســـائر االئتمـــان المتوقعـــة علـــى مـــدى فتـــرة تعكـــس توقعـــات البنـــك بشـــأن ســـلوك العميـــل، واحتمـــال حـــدوث التخلـــف عـــن الســـداد، وإجـــراءات 

البنـــك المســـتقبلية للتخفيـــف مـــن المخاطـــر، التـــي يمكـــن أن تتضمـــن خفًضـــا أو إلغـــاء التســـهيالت.

إن التقييـــم المســـتمر حـــول مـــا إذا كانـــت الزيـــادة الكبيـــرة فـــي مخاطـــر االئتمـــان قـــد حدثـــت للتســـهيالت المتجـــددة تشـــبه منتجـــات ا?قـــراض اEخـــرى، يعتمـــد هـــذا 
علـــى التحـــوالت فـــي درجـــة االئتمـــان الداخليـــة للعميـــل، ولكـــن يتـــم أيًضـــا التركيـــز بشـــكل أكبـــر علـــى العوامـــل النوعيـــة مثـــل التغييـــرات فـــي االســـتخدام.

يســـتند ســـعر الفائـــدة المســـتخدم فـــي خصـــم الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة لبطاقـــات االئتمـــان علـــى متوســـط ســـعر الفائـــدة الفعلـــي المتوقـــع تحميلـــه علـــى 
ـــد مـــن التســـهيالت يتـــم ســـدادها بالكامـــل كل شـــهر، وبالتالـــي ال يتـــم  ـــر فـــي الحســـبان أن العدي مـــدى فتـــرة التعـــرض المتوقعـــة للتســـهيالت، يأخـــذ هـــذا التقدي

ـــد عليهـــا. تحميـــل أي فوائ

(٨) المعلومات المستقبلية

يعتمد البنك في نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة على مجموعة واسعة من المعلومات المستقبلية كمدخالت اقتصادية، مثل:

إجمالي الناتج المحلي  •

االدخار واالستثمار  •

التضخم  •

إحصاءات التجارة  •

التركيبة السكانية  •

ا?يرادات والمصروفات  •

الدين العام  •

العقارات  •

المؤشرات المركبة  •

أسعار النفط وا?نتاج  •

ـــات الماليـــة، ولعكـــس  ـــخ البيان قـــد ال تحتفـــظ المدخـــالت والنمـــاذج المســـتخدمة الحتســـاب الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة دائمـــv بجميـــع خصائـــص الســـوق فـــي تاري
ـــv كبيـــرة. ـــك، يتـــم إجـــراء تعديـــالت أو تراكبـــات نوعيـــة فـــي بعـــض اEحيـــان كتعديـــالت مؤقتـــة عندمـــا تكـــون هـــذه االختالفـــات جوهري ذل

السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  4

اFدوات المالية (تابع)  ٤-٣

انخفاض قيمة اFصول المالية (تابع)  ٤-٣-و   

تقييم الضمانات   (٩)

ـــة  ـــات بأشـــكال مختلفـــة، مثـــل النقدي ـــي الضمان ـــات، حيثمـــا أمكـــن، تأت ـــى اســـتخدام ضمان للتخفيـــف مـــن مخاطـــر االئتمـــان علـــى اEصـــول الماليـــة، يســـعى البنـــك إل
واEوراق الماليـــة وخطابـــات االعتمـــاد / الضمانـــات والعقـــارات والمديونيـــات والمخزونـــات وغيرهـــا مـــن اEصـــول غيـــر الماليـــة والتحســـينات االئتمانيـــة مثـــل اتفاقـــات 
المقاصـــة، ال يتـــم إدراج الضمانـــات، مـــا لـــم يتـــم اســـتردادها، فـــي بيـــان المركـــز المالـــي للبنـــك، ومـــع ذلـــك، فـــإن القيمـــة العادلـــة للضمانـــات تؤثـــر علـــى حســـاب خســـائر 
االئتمـــان المتوقعـــة، يتـــم تقييمهـــا بشـــكل عـــام، كحـــد أدنـــى، عنـــد البـــدء ويتـــم إعـــادة تقييمهـــا بشـــكل دوري بنـــاء علـــى نـــوع اEصـــل، علـــى ســـبيل المثـــال، النقـــد 

ـــا. ـــح، يتـــم تقييمهـــا يومًي أو اEوراق الماليـــة المتعلقـــة بمتطلبـــات هامـــش الرب

ـــات غيـــر الماليـــة، مثـــل العقـــارات،  ـــات٬ يتـــم تقييـــم الضمان ـــات الســـوق النشـــطة لتقييـــم اEصـــول الماليـــة المحتفـــظ بهـــا كضمان يســـتخدم البنـــك قـــدر ا?مـــكان بيان
ـــث. مـــن قبـــل مقيميـــن معتمديـــن مـــن طـــرف ثال

الشطب   (١٠)

يتـــم شـــطب القـــروض وأوراق الديـــن (إمـــا جزئيـــv أو كليـــv) عندمـــا ال يكـــون هنـــاك احتمـــال واقعـــي الســـتردادها، وهـــذا هـــو الحـــال عموًمـــا عندمـــا يقـــرر البنـــك أن 
ـــك، قـــد تظـــل اEصـــول الماليـــة  ـــغ الخاضعـــة للشـــطب، ومـــع ذل ـــة كافيـــة لســـداد المبال ـــد تدفقـــات نقدي ـــه أصـــول أو مصـــادر دخـــل يمكـــن أن تول المقتـــرض ليـــس لدي

المشـــطوبة خاضعـــة Eنشـــطة ا?نفـــاذ مـــن أجـــل االمتثـــال ?جـــراءات البنـــك الســـترداد المبالـــغ المســـتحقة.

اFصول المالية المعاد هيكلتها ٤-٣-ز  

فـــي حالـــة إعـــادة التفـــاوض علـــى شـــروط اEصـــل المالـــي أو تعديلهـــا أو اســـتبدال أحـــد اEصـــول الماليـــة الحاليـــة بأصـــل جديـــد بســـبب الصعوبـــات الماليـــة للمقتـــرض، 
يتـــم إجـــراء تقييـــم مـــا إذا كان يجـــب اســـتبعاد اEصـــل المالـــي وقيـــاس الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة علـــى النحـــو التالـــي.

إذا لم تؤِد إعادة الهيكلة المتوقعة إلى إلغاء االعتراف باEصل الموجود، فإن التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عن اEصل المالي المعدل يتم إدراجها   •
الموجود. اEصـــل  النقدي من  العجز  احتســـاب  في 

إذا أدت إعـــادة الهيكلـــة المتوقعـــة إلـــى إلغـــاء االعتـــراف باEصـــل الموجـــود، عندئـــذ يتـــم التعامـــل مـــع القيمـــة العادلـــة المطفـــأة المتوقعـــة ل صـــول الجديـــدة   •
علـــى أنهـــا التدفـــق النقـــدي النهائـــي مـــن اEصـــل المالـــي الموجـــود فـــي وقـــت اســـتبعاده، يتـــم تضميـــن هـــذا المبلـــغ فـــي احتســـاب عجـــز النقديـــة مـــن 
اEصـــول الماليـــة الموجـــودة التـــي تـــم خصمهـــا مـــن التاريـــخ المتوقـــع ?لغـــاء إدراجهـــا إلـــى تاريـــخ التقريـــر باســـتخدام ســـعر الفائـــدة الفعلـــي اEصلـــي ل صـــل 

المالـــي الحالـــي.

أصول مالية ذات قيمة ائتمانية منخفضة ٤-٣-ح   

فـــي تاريـــخ كل تقريـــر، يقـــوم البنـــك بتقييـــم مـــا إذا كانـــت اEصـــول الماليـــة المدرجـــة بالتكلفـــة المطفـــأة واEصـــول الماليـــة للديـــون المدرجـــة بالقيمـــة العادلـــة مـــن 
ـــه تأثيـــر ضـــار  خـــالل ا?يـــرادات الشـــاملة اEخـــرى هـــي ذات قيمـــة ائتمانيـــة منخفضـــة، يكـــون اEصـــل المالـــي ذو ”قيمـــة ائتمانيـــة منخفضـــة“ عنـــد وقـــوع حـــدث أو أكثـــر ل

ـــي. ـــة المســـتقبلية المقـــدرة ل صـــل المال علـــى التدفقـــات النقدي

تتضمن اEدلة على أن اEصل المالي ذو قيمة ائتمانية منخفضة ، البيانات التالية التي يمكن مالحظتها:

صعوبة مالية كبيرة للمقترض أو المصدر؛  •

ا?خالل بالعقد مثل حدث التقصير أو التأخر عن الدفع؛  •

إعادة هيكلة قرض أو سلفة من البنك بشروط ال يعتبرها البنك غير ذلك؛  •

أصبح من المحتمل أن المقترض سيدخل في ا?فالس أو أية عملية إعادة تنظيم مالي أخرى؛ أو  •

اختفاء سوق نشط ل وراق المالية بسبب الصعوبات المالية٬  •

إن القـــرض الـــذي تـــم إعـــادة التفـــاوض عليـــه بســـبب تدهـــور حالـــة المقتـــرض عـــادة يعتبـــر ائتمانـــv منخفضـــv القيمـــة مـــا لـــم يكـــن هنـــاك دليـــل علـــى أن مخاطـــر عـــدم 
ـــر قـــرض تجـــارة  ـــك، يعتب ـــى ذل ـــة قـــد انخفضـــت بشـــكل ملحـــوظ وليـــس هنـــاك مؤشـــرات أخـــرى النخفـــاض القيمـــة، با?ضافـــة إل ـــة التعاقدي اســـتالم التدفقـــات النقدي

ـــة المتأخـــر عـــن الدفـــع لمـــدة ٩٠ يومـــv أو أكثـــر منخفـــض القيمـــة. التجزئ

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

تقييم السوق للجدارة االئتمانية كما هو موضح في عوائد السندات.  •

تقييمات وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية.  •

قدرة البلد على الوصول إلى أسواق رأس المال ?صدار سندات جديدة.  •

احتمالية إعادة هيكلة الديون، مما يؤدي إلى تكبد أصحابها خسائر من خالل ا?عفاء الطوعي أو ا?لزامي للديون.  •

ـــات العامـــة للحكومـــات  ـــك النيـــة، التـــي تعكســـها البيان ـــك البلـــد، وكذل ـــالزم «كمقـــرض المـــالذ اEخيـــر» لذل آليـــات الدعـــم الدوليـــة القائمـــة لتوفيـــر الدعـــم ال  •
والـــوكاالت الســـتخدام هـــذه اmليـــات٬ ويشـــمل ذلـــك تقييمـــv لعمـــق تلـــك اmليـــات، وبغـــض النظـــر عـــن النيـــة السياســـية، ســـواء كانـــت هنـــاك القـــدرة علـــى 

ــة. ــر المطلوبـ ــاء بالمعاييـ الوفـ



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

٨١التقرير السنوي لصحار الدولي ٨٠٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  4

اFدوات المالية (تابع)  ٤-٣

قياس التكلفة المطفأة ٤-٣-ط   

التكلفـــة المطفـــأة ل صـــل أو االلتـــزام المالـــي هـــي المبلـــغ الـــذي يتـــم بـــه قيـــاس اEصـــل أو االلتـــزام المالـــي عنـــد ا?دراج المبدئـــي ناقصـــv المدفوعـــات الرئيســـية 
 vي فـــرق بيـــن المبلـــغ المبدئـــي المـــدرج والمبلـــغ المســـتحق ناقصـــE منـــه ا?طفـــاء المتراكـــم باســـتخدام طريقـــة معـــدل الفائـــدة الفعلـــي vإليـــه أو مخصومـــ vومضافـــ

أيـــة خصومـــات لالنخفـــاض فـــي القيمـــة.

قياس القيمة العادلة ٤-٣-ي   

يتطلـــب عـــدد مـــن السياســـات المحاســـبية وإفصاحـــات البنـــك تحديـــد القيمـــة العادلـــة ل صـــول وااللتزامـــات الماليـــة وغيـــر الماليـــة، تـــم تحديـــد القيمـــة العادلـــة 
الغـــراض القيـــاس و/أو ا?فصـــاح اســـتناد� إلـــى عـــدد مـــن السياســـات واEســـاليب المحاســـبية، وحيثمـــا ينطبـــق، تـــم ا?فصـــاح عـــن معلومـــات حـــول افتراضـــات أجريـــت 

عنـــد تحديـــد القيـــم العادلـــة ضمـــن ا?يضاحـــات المعنيـــة بذلـــك اEصـــل أو االلتـــزام تحديـــد�.

ـــة منظمـــة بيـــن المشـــاركين فـــي الســـوق فـــي  ـــزام فـــي معامل ـــل الت ـــع أحـــد اEصـــول أو المدفوعـــة لتحوي ـــذي ســـوف يســـتلم لبي ـــة هـــي الســـعر ال إن القيمـــة العادل
ـــا: ـــزام يقـــام إم ـــل االلت ـــع اEصـــل أو تحوي ـــة لبي ـــأن المعامل ـــراض ب ـــى افت ـــة عل ـــخ القيـــاس، يســـتند قيـــاس القيمـــة العادل تاري

في السوق الرئيسي Eصل أو التزام، أو  •

في حالة عدم وجود السوق الرئيسية، في السوق اEكثر فائدة ل صل أو التزام.  •

يجـــب أن تكـــون الســـوق الرئيســـية أو الســـوق اEكثـــر فائـــدة فـــي متنـــاول البنـــك، يتـــم قيـــاس القيمـــة العادلـــة ل صـــل أو االلتـــزام باســـتخدام االفتراضـــات التـــي 
سيســـتخدمها المشـــاركون فـــي الســـوق عنـــد تســـعير اEصـــل أو االلتـــزام، علـــى افتـــراض أن المشـــاركين فـــي الســـوق ســـيتصرفون بنـــاء علـــى أفضـــل مصلحـــة 

اقتصاديـــة.

ـــة باســـتخدام اEصـــول فـــي أعلـــى  ـــار قـــدرة المشـــاركين فـــي الســـوق علـــى توليـــد منافـــع اقتصادي ـــر الماليـــة تأخـــذ فـــي االعتب ـــة ل صـــول غي إن قيـــاس القيمـــة العادل
ـــن فـــي الســـوق مـــن شـــأنه اســـتخدام اEصـــول فـــي أعلـــى وأفضـــل اســـتخدام لهـــا. ـــى المشـــاركين اmخري ـــق بيعهـــا إل وأفضـــل اســـتخدام لهـــا أو عـــن طري

يســـتخدم البنـــك أســـاليب التقييـــم المناســـبة حســـب الظـــروف حيـــث تتوفـــر بيانـــات كافيـــة لقيـــاس القيمـــة العادلـــة، واســـتخدام المدخـــالت ذات الصلـــة القابلـــة 
للمالحظـــة إلـــى أقصـــى حـــد والتقليـــل مـــن اســـتخدام المدخـــالت غيـــر قابلـــة للمالحظـــة إلـــى أدنـــى حـــد.

يتـــم تصنيـــف جميـــع اEصـــول وااللتزامـــات التـــي يتـــم قياســـها بالقيمـــة العادلـــة أو يتـــم ا?فصـــاح عنهـــا فـــي البيانـــات الماليـــة ضمـــن التسلســـل الهرمـــي للقيمـــة 
العادلـــة، يتـــم وصفهـــا علـــى النحـــو التالـــي، بنـــاء علـــى مدخـــالت أقـــل مســـتوى الهامـــة لقيـــاس القيمـــة العادلـــة ككل:

المستوى ١ - مدرجة (غير معدلة) في أسعار السوق في اEسواق النشطة ل صول أو االلتزامات المماثلة؛   •

المستوى ٢ - تقنيات التقييم حيث مدخالت أدنى مستوى هام لقياس القيمة العادلة يمكن مالحظتها مباشرة أو غير مباشرة؛  •

المستوى ٣ - تقنيات التقييم حيث مدخالت أدنى مستوى هام لقياس القيمة العادلة  ال يمكن مالحظتها.  •

بالنســـبة ل صـــول وااللتزامـــات التـــي يتـــم إدراجهـــا فـــي البيانـــات الماليـــة علـــى أســـاس متكـــرر، يحـــدد البنـــك ســـواء التحويـــالت قـــد وقعـــت بيـــن المســـتويات فـــي 
ـــة كل فتـــرة مشـــمولة  ـــة ككل) فـــي نهاي ـــاء علـــى مدخـــالت أقـــل مســـتوى هـــام لقيـــاس القيمـــة العادل التسلســـل الهرمـــي مـــن خـــالل إعـــادة تقييـــم التصنيـــف (بن

بالتقريـــر.

فـــي تاريـــخ كل تقريـــر، يقـــوم البنـــك بتحليـــل الحـــركات فـــي قيـــم اEصـــول وااللتزامـــات التـــي يتعيـــن إعـــادة قياســـها أو إعـــادة تقييمهـــا وفقـــv للسياســـات المحاســـبية 
للبنـــك، لهـــذا التحليـــل، يقـــوم البنـــك بالتحقـــق مـــن المدخـــالت الرئيســـية المطبقـــة فـــي آخـــر تقييـــم بموافقـــة المعلومـــات فـــي حســـاب التقييـــم مـــع العقـــود 

والوثائـــق ذات الصلـــة اEخـــرى.

يقـــوم البنـــك أيضـــv، بمقارنـــة كل التغيـــرات فـــي القيمـــة العادلـــة لـــكل اEصـــول وااللتزامـــات مـــع مصـــادر خارجيـــة ذات الصلـــة لتحديـــد مـــا إذا كان التغييـــر هـــو معقـــول، 
لغـــرض ا?فصاحـــات عـــن القيمـــة العادلـــة، قـــام البنـــك بتحديـــد فئـــات اEصـــول وااللتزامـــات علـــى أســـاس طبيعـــة وخصائـــص ومخاطـــر اEصـــول أو االلتزامـــات ومســـتوى 

التسلســـل الهرمـــي للقيمـــة العادلـــة كمـــا هـــو موضـــح أعـــاله.

النقد والنقد المعادل ٤-٣-ك   

ـــة وأصـــول ماليـــة عاليـــة الســـيولة ذات فتـــرات  يتكـــون النقـــد والنقـــد المعـــادل مـــن نقـــد بالصنـــدوق وأرصـــدة غيـــر مقيـــدة يتـــم االحتفـــاظ بهـــا لـــدى البنـــوك المركزي
اســـتحقاق تصـــل لثالثـــة أشـــهر والتـــي تخضـــع لمخاطـــر غيـــر جوهريـــة فيمـــا تعلـــق بالتغيـــرات فـــي قيمتهـــا العادلـــة ويتـــم اســـتخدامها مـــن جانـــب البنـــك فـــي إدارة 

ارتباطاتـــه قصيـــرة اEجـــل، يتـــم إدراج النقـــد والنقـــد المعـــادل بالتكلفـــة المطفـــأة فـــي بيـــان المركـــز المالـــي.
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اFدوات المالية (تابع)  ٤-٣

عقود إعادة الشراء وإعادة البيع ٤-٣-ل   

ـــي ويتـــم قياســـها وفقـــv للسياســـات  ـــان المركـــز المال ـــخ مســـتقبلي محـــدد فـــي بي ـــة المباعـــة مـــع التعهـــد الفـــوري بإعـــادة شـــرائها فـــي تاري يتـــم إدراج اEوراق المالي
ــتحقات  ــود فـــي «المسـ ــذه العقـ ــتلمة لهـ ــغ المسـ ــة بالمبالـ ــة المتعلقـ ــات المقابلـ ــدرج االلتزامـ ــة، تـ ــتثمار اEوراق الماليـ ــرة أو السـ ــة للمتاجـ ــ وراق الماليـ ــبية لـ المحاسـ
للبنـــوك واقتراضـــات أخـــرى بســـوق النقـــد»، تتـــم معاملـــة الفـــرق بيـــن ســـعر البيـــع وســـعر إعـــادة الشـــراء كمصـــروف فائـــدة وهـــو يســـتحق علـــى مـــدى عمـــر عقـــد 

إعـــادة الشـــراء.

أمـــا اEوراق الماليـــة المشـــتراة مـــع التعهـــد بإعـــادة بيعهـــا فـــي تاريـــخ مســـتقبلي محـــدد (إعـــادة شـــراء معكـــوس) فـــال يتـــم إدراجهـــا فـــي قائمـــة المركـــز المالـــي وتـــدرج 
المبالـــغ المدفوعـــة المتعلقـــة بهـــذه العقـــود ضمـــن «المســـتحق مـــن بنـــوك وإيداعـــات أخـــرى لســـوق النقـــد»، تتـــم معالجـــة الفـــرق بيـــن ســـعر البيـــع وســـعر إعـــادة 

الشـــراء كمصـــروف فوائـــد وتصبـــح مســـتحقة علـــى مـــدى فتـــرة العقـــد.

أوراق القبول ٤-٣-م   

ـــذا ال توجـــد هنـــاك  يتـــم ا?فصـــاح عـــن أوراق القبـــول فـــي بيـــان المركـــز المالـــي تحـــت اEصـــول اEخـــرى مـــع ا?فصـــاح عـــن االلتـــزام المقابـــل لهـــا فـــي االلتزامـــات اEخـــرى، ل
ارتباطـــات خـــارج الميزانيـــة العموميـــة بالنســـبة Eوراق القبـــول.

اFدوات المالية المشتقة المحتفظ بها Fغراض إدارة المخاطر ٤-٣-ن  

ــات  ــول والتزامـ ــا أصـ ــى أنهـ ــف علـ ــي ال تصنـ ــتقة التـ ــات المشـ ــول وااللتزامـ ــع اEصـ ــر جميـ ــراض إدارة المخاطـ ــا Eغـ ــظ بهـ ــتقة المحتفـ ــة المشـ ــن اEدوات الماليـ تتضمـ
للمتاجـــرة، يتـــم قيـــاس اEدوات الماليـــة المشـــتقة المحتفـــظ بهـــا Eغـــراض إدارة المخاطـــر بالقيمـــة العادلـــة فـــي تاريـــخ بيـــان المركـــز المالـــي، تعتمـــد معالجـــة التغيـــرات 

ـــة: ـــات التالي ـــى تصنيـــف الفئ ـــة عل فـــي القيمـــة العادل

تغطية القيمة العادلة   (١)

ـــة Eصـــل أو التـــزام مالـــي مـــدرج أو ارتبـــاط مؤكـــد يتـــم إدراج التغيـــرات فـــي القيمـــة  عندمـــا يتـــم تخصيـــص أداة ماليـــة مشـــتقة كتغطيـــة للتغيـــر فـــي القيمـــة العادل
العادلـــة لـــ داة الماليـــة المشـــتقة مباشـــرة فـــي بيـــان الدخـــل الشـــامل معـــv مـــع التغيـــرات فـــي القيمـــة العادلـــة للبنـــد المغطـــى المنســـوبة إلـــى المخاطـــر المغطـــاة،

فـــي حالـــة انتهـــاء مـــدة اEداة الماليـــة المشـــتقة أو بيعهـــا أو إنهائهـــا أو اســـتخدامها أو فـــي حالـــة عـــدم وفائهـــا بمعاييـــر المحاســـبة لتغطيـــة القيمـــة العادلـــة أو 
فـــي حالـــة إلغـــاء التخصيـــص يتـــم التوقـــف عـــن اســـتخدام محاســـبة التغطيـــة، يتـــم إطفـــاء أي تعديـــل حتـــى تلـــك النقطـــة يتـــم إجـــراؤه علـــى البنـــد المغطـــى الـــذي 

ـــدة الفعلـــي المعـــاد احتســـابه للبنـــد علـــى مـــدى عمـــره المتبقـــي. ـــاح أو الخســـائر كجـــزء مـــن معـــدل الفائ ـــدة الفعلـــي فـــي اEرب يســـتخدم Eجلـــه معـــدل الفائ

تغطية التدفق النقدي   (٢)

عندمـــا يتـــم تصنيـــف اEداة المشـــتقة كأداة تغطيـــة لتغيـــرات التدفـــق النقـــدي الناتجـــة عـــن المخاطـــر المصاحبـــة Eصـــل أو التـــزام مـــدرج أو معاملـــة توقـــع شـــديدة 
االحتمـــال التـــي قـــد تؤثـــر علـــى اEربـــاح أو الخســـائر فـــإن الجـــزء الســـاري مـــن التغيـــر فـــي القيمـــة العادلـــة لـــ داة المشـــتقة يتـــم إدراجـــه ضمـــن ا?يـــرادات الشـــاملة اEخـــرى 
فـــي احتياطـــي التغطيـــة، المبلـــغ المـــدرج ضمـــن ا?يـــرادات الشـــاملة اEخـــرى يتـــم إعـــادة تصنيفـــه اEربـــاح أو الخســـائر كتعديـــل فـــي التصنيـــف فـــي نفـــس الفتـــرة حيـــث 
ـــ داة  ـــة ل ـــاح أو الخســـائر وبنفـــس بنـــود الخـــط فـــي بيـــان الدخـــل الشـــامل٬ وأي جـــزء غيـــر ســـاٍر مـــن التغيـــر بالقيمـــة العادل ـــر التدفـــق النقـــدي للتغطيـــة علـــى اEرب يؤث

المشـــتقة يتـــم إدراجـــه فـــور� فـــي اEربـــاح أو الخســـائر.

إذا تـــم بيـــع أداة التغطيـــة المشـــتقة أو انتهـــت مدتهـــا أو تـــم إلغاؤهـــا أو تمـــت ممارســـتها أو أن التغطيـــة لـــم تعـــد تفـــي بمعاييـــر محاســـبة  تغطيـــة التدفـــق النقـــدي 
ـــغ المتراكـــم المـــدرج  ـــة  تغطيـــة التوقـــع، فـــإن المبل ـــة  إيقـــاف معامل ـــذ يتـــم إيقـــاف محاســـبة التغطيـــة مســـتقبليv، وفـــي حال ـــم رفـــض تصنيـــف التغطيـــة، عندئ أو ت
ـــان الدخـــل الشـــامل  ـــى بي ـــة إل ـــة ســـارية المفعـــول، يتـــم إعـــادة تصنيفـــه مـــن حقـــوق الملكي ـــرة التـــي تصبـــح فيهـــا التغطي ـــرادات الشـــاملة اEخـــرى مـــن الفت فـــي ا?ي
ـــة التوقـــع مـــرة أخـــرى، يتـــم إعـــادة تصنيـــف  ـــم يكـــن مـــن المتوقـــع حـــدوث معامل ـــاح أو الخســـائر، وإذا ل ـــر اEرب ـــة التوقـــع وتأث ـــل للتصنيـــف عنـــد حـــدوث معامل كتعدي

ـــاح أو الخســـائر كتعديـــل إعـــادة تصنيـــف.  ـــرادات الشـــاملة اEخـــرى بشـــكل فـــوري إلـــى اEرب الرصيـــد ضمـــن ا?ي

المشتقات اEخرى لغير المتاجرة   (٣)

عندمـــا ال يتـــم االحتفـــاظ بـــاEداة المشـــتقة Eغـــراض المتاجـــرة، وأنهـــا لـــم تصنـــف بعالقـــة تغطيـــة مؤهلـــة، فـــإن كل التغيـــرات بقيمهـــا العادلـــة يتـــم إدراجهـــا فـــور� 
ـــان الدخـــل الشـــامل. فـــي بي

إعادة التصنيف ٤-٣-س   

ال يعيـــد البنـــك تصنيـــف أصولـــه الماليـــة بعـــد إدراجهـــا المبدئـــي، باســـتثناء الفتـــرة التـــي تلـــي تغييـــر البنـــك لنمـــوذج أعمالـــه ?دارة اEصـــول الماليـــة، ال يتـــم إعـــادة 
تصنيـــف االلتزامـــات الماليـــة أبـــد�، لـــم يقـــم البنـــك بإعـــادة تصنيـــف أي مـــن أصولـــه أو التزاماتـــه الماليـــة فـــي ســـنة ٢٠٢٠. 



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

٨٣التقرير السنوي لصحار الدولي ٨٢٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  4

اFدوات المالية (تابع)  ٤-٣

تعديالت على اFصول وااللتزامات المالية ٤-٣-ع   

اEصول المالية

إذا تـــم تعديـــل شـــروط اEصـــل المالـــي، يقـــوم البنـــك بتقييـــم مـــا إذا كانـــت التدفقـــات النقديـــة ل صـــل المعـــّدل مختلفـــة بشـــكل جوهـــري، إذا كانـــت التدفقات 
النقدية مختلفة  التدفقات  إذا لم تكن  العادلة،  المالي الجديد بالقيمة  المالي اEصلي ويتم إدراج اEصل  إلغاء إدراج Eصل  النقدية مختلفة بشكل كبيـــر، يتم 
بشكل كبيـــر، فإن التعديل ال يؤدي إلى إلغاء إدراج Eصل المالي، فـــي هـــذه الحالـــة، فـــإن البنـــك يقـــوم بإعـــادة حســـاب إجمالـــي القيمـــة الدفتريـــة ل صـــول الماليـــة 
ـــة ا?جمالـــي باعتبارهـــا أرباحـــv أو خســـائر تعديـــل فـــي بيـــان الدخـــل، إذا تـــم تنفيـــذ مثـــل هـــذا التعديـــل بســـبب  ويـــدرج القيمـــة الناجمـــة عـــن تعديـــل القيمـــة الدفتري

الصعوبـــات الماليـــة للمقتـــرض، فســـيتم عـــرض اEربـــاح أو الخســـائر مـــع خســـائر انخفـــاض القيمـــة، فـــي حـــاالت أخـــرى، يتـــم إدراجهـــا كإيـــرادات فوائـــد.

إذا تـــم تعديـــل شـــروط اEصـــول الماليـــة بســـبب الصعوبـــات الماليـــة للمقتـــرض ولـــم يتـــم إلغـــاء االعتـــراف باEصـــول، فيتـــم قيـــاس انخفـــاض قيمـــة اEصـــول باســـتخدام 
معـــدل الفائـــدة قبـــل التعديـــل.

االلتزامات المالية

يـــدرج البنـــك االلتـــزام المالـــي عندمـــا يتـــم تعديـــل شـــروطه وتختلـــف التدفقـــات النقديـــة لاللتـــزام المعـــدل بشـــكل كبيـــر٬ فـــي هـــذه الحاليـــة، يتـــم إدراج االلتـــزام 
المالـــي الجديـــد وفقـــv للشـــروط المعدلـــة إمـــا بالتكلفـــة المطفـــأة أو بالقيمـــة العادلـــة، يتـــم إلغـــاء الفـــرق بيـــن القيمـــة الدفتريـــة لاللتـــزام المالـــي، ويتـــم إدراج االلتـــزام 

ـــان الدخـــل الشـــامل. ـــة فـــي بي ـــد وفقـــv للشـــروط المعدل ـــي الجدي المال

الممتلكات والمعدات والتركيبات  ٤-٤

ــة  ــن التكلفـ ــة، تتضمـ ــي القيمـ ــاض فـ ــائر االنخفـ ــم وخسـ ــتهالك المتراكـ ــv االسـ ــة ناقصـ ــة التاريخيـ ــات بالتكلفـ ــدات والتركيبـ ــكات والمعـ ــود الممتلـ ــاس بنـ ــم قيـ يتـ
التاريخيـــة المصروفـــات التـــي تنســـب بصفـــة مباشـــرة إلـــى اقتنـــاء اEصـــل وإعـــداده الســـتخدامه المقصـــود، يتـــم احتســـاب االســـتهالك بطريقـــة القســـط الثابـــت علـــى 
مـــدى العمـــر ا?نتاجـــي المقـــدر للممتلـــكات والمعـــدات والتركيبـــات باســـتثناء اEرض بالملكيـــة الحـــرة، اEعمـــار ا?نتاجيـــة المقـــدرة للســـنة الحاليـــة علـــى النحـــو التالـــي:

عدد السنوات اFصل   

٥ السيارات  

٦-٧ اEثاث والتركيبات 

٦-٧ معدات المكتب 

١٠ برمجيات ا?نتاج 

ال يتـــم إســـتهالك اEراضـــي واEعمـــال الرأســـمالية قيـــد التنفيـــذ، ولكـــن يتـــم اختبارهـــا النخفـــاض القيمـــة، تتـــم مراجعـــة اEعمـــار ا?نتاجيـــة والقيـــم المتبقيـــة ل صـــول 
ـــر.  ـــخ تقري وتعـــدل، متـــى مـــا كان ذلـــك مالئمـــv، فـــي كل تاري

تخفض القيمة الدفترية ل صل مباشرة إلى قيمته القابلة لالسترداد إذا كانت القيمة الدفترية ل صل أكبر من القيمة القابلة لالسترداد المقدرة.

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

تـــدرج التكاليـــف الالحقـــة ضمـــن القيمـــة الدفتريـــة ل صـــل أو تـــدرج كأصـــل منفصـــل، كمـــا هـــو مناســـب، فقـــط عندمـــا يكـــون مـــن المحتمـــل أن تتدفـــق المنافـــع 
االقتصاديـــة المســـتقبلية المصاحبـــة للبنـــد إلـــى البنـــك ويمكـــن تقديـــر تكلفـــة البنـــد بشـــكل يعتمـــد عليـــه، تســـتبعد القيمـــة الدفتريـــة للقطعـــة المســـتبدلة، 

وتـــم تحميـــل كافـــة ا?صالحـــات والصيانـــة اEخـــرى علـــى اEربـــاح أو الخســـائر خـــالل الفتـــرة الماليـــة التـــي تتكبـــد فيهـــا.

العقارات االستثمارية  ٤-٥

العقـــارات االســـتثمارية تمثـــل قطعتـــي أرض اســـتلمهما البنـــك كمنحـــة مـــن حكومـــة ســـلطنة ُعمـــان خـــالل عـــام ٢٠٠٨، ويحتفـــظ بهمـــا حاليـــv لالســـتخدام فـــي أعمـــال 
غيـــر محـــددة وال يشـــغلهما البنـــك حاليـــv، وقـــد قـــام البنـــك بـــإدراج هاتيـــن القطعتيـــن بمتوســـط تقييـــم مقيميـــن اثنيـــن خـــالل عـــام ٢٠٠٨، وبعـــد القيـــاس المبدئـــي 

تـــدرج قطعتـــي اEرض بالتكلفـــة ناقصـــv انخفـــاض القيمـــة المتراكـــم، إن وجـــد.

الودائع وأوراق الدين المصدرة وااللتزامات الثانوية  ٤-٦

يتـــم إدراج كافـــة ودائـــع ســـوق النقـــد والعمـــالء بشـــكل مبدئـــي بالقيمـــة العادلـــة وتـــدرج الحقـــv بالتكلفـــة المطفـــأة، ُتقـــاس الودائـــع وأوراق الديـــن المصـــدرة وااللتزامـــات 
الثانويـــة بتكلفتهـــا المطفـــأة باســـتخدام طريقـــة معـــدل الفائـــدة الفعلـــي، يقـــوم البنـــك بتصنيـــف اEدوات الماليـــة الرأســـمالية كالتزامـــات ماليـــة أو أدوات حقـــوق 

ملكيـــة وفقـــv لموضـــوع البنـــود التعاقديـــة لـــ داة. 
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الضريبة   ٤-٧

يتـــم تكويـــن مخصـــص للضريبـــة وفقـــv للقوانيـــن الضريبيـــة المعمـــول بهـــا فـــي ســـلطنة ُعمـــان، تتكـــون ضريبـــة الدخـــل مـــن ضريبـــة جاريـــة وضريبـــة مؤجلـــة، يتـــم 
إدراج مصـــروف ضريبـــة الدخـــل فـــي بيـــان الدخـــل الشـــامل فيمـــا عـــدا القـــدر الـــذي يتعلـــق ببنـــود مدرجـــة بصفـــة مباشـــرة فـــي حقـــوق المســـاهمين أو ا?يـــرادات 

الشـــاملة اEخـــرى. 

الضريبـــة الجاريـــة هـــي الضريبـــة المســـتحقة الدفـــع محســـوبة باســـتخدام معـــدالت الضريبـــة المطبقـــة أو التـــي تطبـــق علـــى نحـــو واســـع فـــي تاريـــخ التقريـــر وأيـــة 
تعديـــالت علـــى الضريبـــة المســـتحقة عـــن ســـنوات ســـابقة.

تحتســـب أصول/التزامـــات الضريبـــة المؤجلـــة باســـتخدام طريقـــة االلتـــزام لجميـــع الفـــروق المؤقتـــة بيـــن القيـــم الدفتريـــة ل صـــول وااللتزامـــات Eغـــراض التقاريـــر 
ـــغ المســـتخدمة Eغـــراض الضريبـــة، يتـــم احتســـاب مبلـــغ الضريبـــة المؤجلـــة وفقـــv لمعـــدالت الضريبـــة التـــي يتوقـــع تطبيقهـــا علـــى الفـــروق المؤقتـــة  الماليـــة والمبال

عندمـــا تعكـــس بنـــاًء علـــى القوانيـــن المطبقـــة أو التـــي ســـيتم تطبيقهـــا علـــى نحـــو واســـع فـــي تاريـــخ التقريـــر.

يتـــم إدراج أصـــل الضريبـــة المؤجلـــة فقـــط إلـــى الحـــد الـــذي يكـــون مـــن المحتمـــل معـــه توفـــر ربـــح ضريبـــي مســـتقبلي كاٍف يمكـــن فـــي مقابلـــه اســـتخدام اEصـــل٬ تتـــم 
مراجعـــة أصـــول الضريبـــة المؤجلـــة فـــي تاريـــخ كل تقريـــر وتخفيضهـــا بالقـــدر الـــذي يكـــون مـــن غيـــر الممكـــن معـــه تحقـــق المنفعـــة الضريبيـــة ذات الصلـــة.

عقود ا�يجار  ٤-٨

يتم إدراج مدفوعات عقود ا?يجار التشغيلي كمصروف في بيان الدخل الشامل على أساس القسط الثابت على مدى فترة ا?يجار.

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

نتـــج عـــن معيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم ١٦ احتســـاب معظـــم عقـــود ا?يجـــار بواســـطة المســـتأجر ضمـــن نطـــاق المعيـــار بطريقـــة مماثلـــة لتلـــك التـــي كان يتـــم 
ـــزام  ـــدرج المســـتأجرون «الحـــق فـــي اســـتخدام» اEصـــل وااللت ـــي رقـــم ١٧ «عقـــود ا?يجـــار»، ي ـــار المحاســـبي الدول بهـــا احتســـاب عقـــود ا?يجـــار التمويلـــي بموجـــب المعي
المالـــي المقابـــل فـــي بيـــان المركـــز المالـــي، يتـــم إطفـــاء الحـــق فـــي اســـتخدام اEصـــل علـــى مـــدى فتـــرة ا?يجـــار ، ويتـــم قيـــاس االلتـــزام المالـــي بالتكلفـــة المطفـــأة، لـــم 
تتغيـــر محاســـبة المؤجـــر بشـــكل كبيـــر عمـــا هـــو عليـــه الحـــال بموجـــب المعيـــار المحاســـبي الدولـــي رقـــم ١٧، لقـــد طبـــق البنـــك معيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم 

١٦ باســـتخدام طريقـــة اEثـــر الرجعـــي المعدلـــة، وبالتالـــي لـــم يتـــم تعديـــل أرقـــام المقارنـــة.

مبدئيـــv، يقيـــس البنـــك الحـــق فـــي اســـتخدام اEصـــل والتزامـــات ا?يجـــار بالقيمـــة الحاليـــة لمدفوعـــات ا?يجـــار المســـتقبلية، يتـــم خصـــم المبلـــغ باســـتخدام معـــدل 
الفائـــدة الضمنـــي فـــي عقـــد ا?يجـــار إذا كان با?مـــكان تحديـــده، وإال يتـــم اســـتخدام معـــدل االقتـــراض المتزايـــد، تاريـــخ البـــدء هـــو التاريـــخ الـــذي يتيـــح فيـــه المؤجـــر 
ـــي، يقيـــس البنـــك الحـــق فـــي اســـتخدام اEصـــل بالتكلفـــة مطروحـــv منهـــا ا?طفـــاء المتراكـــم وخســـائر انخفـــاض  اEصـــل اEساســـي لالســـتخدام، بعـــد ا?دراج المبدئ

القيمـــة المتراكمـــة.

بعـــد ا?دراج المبدئـــي ، يقيـــس البنـــك التزامـــات ا?يجـــار بواســـطة (أ) زيـــادة القيمـــة الدفتريـــة لكـــي تعكـــس الفوائـــد علـــى التزامـــات ا?يجـــار؛ (ب) تخفيـــض القيمـــة 
الدفتريـــة لكـــي تعكـــس مدفوعـــات ا?يجـــار التـــي تمـــت؛ و(٣) إعـــادة قيـــاس القيمـــة الدفتريـــة لكـــي تعكـــس أي إعـــادة تقييـــم أو تعديـــالت علـــى ا?يجـــار  أو لكـــي 
تعكـــس مدفوعـــات ا?يجـــار الموضوعيـــة الثابتـــة، الفوائـــد علـــى  التزامـــات ا?يجـــار هـــي المبلـــغ الـــذي ينتـــج معـــدل فائـــدة دوري منتظـــم علـــى الرصيـــد المتبقـــي 

اللتزامـــات ا?يجـــار، معـــدل الفائـــدة الـــدوري هـــو المعـــدل المســـتخدم لخصـــم مدفوعـــات ا?يجـــار مـــن أجـــل احتســـاب التزامـــات ا?يجـــار.

الضمانات المالية   ٤-٩

ـــام بموجبهـــا بمدفوعـــات محـــددة لتعويـــض مالكهـــا عـــن الخســـارة التـــي يتكبدهـــا بســـبب فشـــل  ـــب مـــن البنـــك القي ـــة هـــي العقـــود التـــي ُيطل ـــات المالي الضمان
ـــن. ـــول موعـــد اســـتحقاقه وفقـــv لبنـــود أداة الدي ـــام بالدفـــع عنـــد حل ـــن محـــدد فـــي القي مدي

ـــي، يتـــم قيـــاس التزامـــات البنـــك  ـــى ا?دراج المبدئ ـــv إل ـــي٬ إلحاق ـــخ إصـــدار الضمـــان المال ـــة فـــي تاري ـــة بالقيمـــة العادل ـــات المالي ـــة فـــي البيان ـــات المالي يتـــم إدراج الضمان
ـــرادات الرســـوم المحققـــة بطريقـــة القســـط الثابـــت فـــي بيـــان الدخـــل  ـــات وفقـــv للقيـــاس المبدئـــي مطروحـــv منـــه ا?طفـــاء المحتســـب ?دراج إي بموجـــب تلـــك الضمان
الشـــامل، أيهمـــا أقـــل، علـــى مـــدى عمـــر الضمـــان المالـــي وأفضـــل تقديـــر للنفقـــات الالزمـــة لتســـوية أي التـــزام مالـــي ينشـــأ فـــي تاريـــخ التقريـــر، يتـــم تحديـــد هـــذه 
التقديـــرات بنـــاء علـــى خبـــرة تعامـــالت مماثلـــة لخســـائر ســـابقة، معـــززة باجتهـــادات ا?دارة، اي زيـــادة فـــي االلتـــزام تكـــون متعلقـــة بالضمانـــات، تـــدرج فـــي بيـــان الدخـــل 

الشـــامل. 



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

٨٥التقرير السنوي لصحار الدولي ٨٤٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠
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منافع الموظفين  ٤-١٠

منافع نهاية الخدمة  ٤-١٠-أ 

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

تـــدرج المســـاهمات فـــي خطـــة تقاعـــد ذات مســـاهمات محـــددة والتأميـــن ضـــد إصابـــات العمـــل للموظفيـــن الُعمانييـــن وفقـــv لقانـــون التأمينـــات االجتماعيـــة بســـلطنة 
ُعمـــان لعـــام ١٩٩١ ويتـــم إدراجهـــا كمصـــروف فـــي بيـــان الدخـــل الشـــامل عنـــد تكبدهـــا.

المنافع قصيرة اFجل ٤-١٠-ب 

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

يتـــم إدراج مخصـــص للمبلـــغ المتوقـــع دفعـــه فـــي الحالـــة التـــي يوجـــد فيهـــا علـــى البنـــك التـــزام حالـــي أو اســـتداللي لدفـــع هـــذا المبلـــغ نتيجـــة لخدمـــات ســـابقة 
مقدمـــة مـــن جانـــب الموظـــف ومـــن الممكـــن قيـــاس االلتـــزام بصـــورة موثـــوق بهـــا.

عائد السهم الواحد  ٤-١١

يقـــوم البنـــك بعـــرض بيانـــات العائـــد اEساســـي والعائـــد المعـــدل Eســـهمه العاديـــة، يتـــم احتســـاب العائـــد اEساســـي للســـهم بقســـمة الربـــح أو الخســـارة المنســـوبة 
إلـــى حاملـــي اEســـهم العاديـــة للبنـــك علـــى المتوســـط المرجـــح لعـــدد اEســـهم العاديـــة القائمـــة خـــالل العـــام، يتـــم احتســـاب العائـــد علـــي أســـاس ســـنوي للســـهم 
عـــن طريـــق احتســـاب العائـــد للســـهم الواحـــد علـــى أســـاس ســـنوي للســـنة بالكامـــل، يحـــدد العائـــد المعـــدل للســـهم بتعديـــل الربـــح أو الخســـارة المنســـوبة إلـــى 
حاملـــي اEســـهم العاديـــة والمتوســـط المرجـــح لعـــدد اEســـهم العاديـــة القائمـــة بتأثيـــر جميـــع اEســـهم العاديـــة المحتملـــة المعدلـــة والتـــي تشـــتمل علـــى أوراق 

قابلـــة للتحويـــل إلـــى أســـهم أو أدوات مماثلـــة.

توزيعات أرباح على أسهم عادية      ٤-١٢

ـــزام وتخصـــم مـــن حقـــوق المســـاهمين حينمـــا يتـــم الموافقـــة عليهـــا مـــن قبـــل المســـاهمين، يتـــم خصـــم  ـــة يتـــم إدراجهـــا كالت ـــاح علـــى أســـهم عادي توزيعـــات أرب
ـــا يتـــم دفعهـــا. ـــة مـــن حقـــوق المســـاهمين عندم ـــاح المرحلي توزيعـــات اEرب

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

التقرير عن قطاعات التشغيل  ٤-١٣

ـــرادات والمصروفـــات التـــي  ـــرادات ويتكبـــد مصروفـــات، متضمنـــة ا?ي قطـــاع التشـــغيل هـــو مكـــون مـــن البنـــك يمـــارس أنشـــطة اEعمـــال التـــي يحقـــق مـــن خاللهـــا إي
تتعلـــق بمعامـــالت مـــع أي مـــن مكونـــات البنـــك اEخـــرى ويتـــم فحـــص نتائـــج أنشـــطتها بانتظـــام مـــن قبـــل الرئيـــس التنفيـــذي للبنـــك (وهـــو متخـــذ القـــرار الرئيســـي 

ـــه الـــذي تتوفـــر عنـــه المعلومـــات الماليـــة المنفصلـــة.  ـــع المـــوارد لـــكل قطـــاع وقيـــاس أدائ بالبنـــك) التخـــاذ القـــرارات المتعلقـــة بتوزي

مكافآت أعضاء مجلس ا�دارة وأتعاب حضور جلسات مجلس ا�دارة  ٤-١٤

تحكـــم مكافـــآت أعضـــاء مجلـــس ا?دارة كمـــا هـــو محـــدد فـــي قانـــون الشـــركات التجاريـــة والتوجيهـــات الصـــادرة مـــن قبـــل الهيئـــة العامـــة لســـوق المـــال وعقـــد 
تأســـيس البنـــك.

تحـــدد الجمعيـــة العموميـــة الســـنوية وتعتمـــد المكافـــآت وأتعـــاب حضـــور جلســـات مجلـــس ا?دارة ولجانـــه الفرعيـــة شـــريطة، وفقـــv للمـــادة ١٠٦ مـــن قانـــون الشـــركات 
التجاريـــة لعـــام ١٩٧٤، وتعديالتـــه، أن ال تتجـــاوز هـــذه اEتعـــاب ٥٪ مـــن صافـــي الربـــح الســـنوي بعـــد خصـــم االحتياطـــي القانونـــي واالحتياطـــي االختيـــاري وتوزيعـــات 
ـــال  ـــكل عضـــو ١٠٬٠٠٠ ري ـــي، ال يجـــوز أن تتجـــاوز أتعـــاب حضـــور جلســـات مجلـــس ا?دارة ل ـــال ُعمان ـــة للمســـاهمين علـــى أن ال تتجـــاوز هـــذه اEتعـــاب ٢٠٠٬٠٠٠ ري ـــاح النقدي اEرب

ـــي فـــي الســـنة الواحـــدة. ُعمان

اFوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم ١   ٤-١٥

ـــ وراق  ـــة ل ـــة وفقـــv لمضمـــون الشـــروط التعاقدي ـــة أو أدوات حقـــوق ملكي ـــات مالي يقـــوم البنـــك بتصنيـــف اEوراق الرأســـمالية المســـتديمة الشـــريحة رقـــم ١ كمطلوب
الرأســـمالية المســـتديمة الشـــريحة رقـــم ١، ال يمكـــن اســـترداد اEوراق الرأســـمالية المســـتديمة الشـــريحة رقـــم ١ مـــن قبـــل حامليهـــا، ويكـــون لهـــم الحـــق فـــي التوزيـــع 

ـــر مجلـــس ا?دارة، وبنـــاء عليـــه، يتـــم عرضهـــا كمكـــون ضمـــن حقـــوق الملكيـــة. غيـــر التراكمـــي ووفقـــv لتقدي

التقديرات واالجتهادات المحاسبية الجوهرية  5
يتطلـــب إعـــداد البيانـــات الماليـــة مـــن ا?دارة إجـــراء اجتهـــادات وتقديـــرات وافتراضـــات تؤثـــر علـــى تطبيـــق السياســـات المحاســـبية والمبالـــغ المقـــرر عنهـــا ل صـــول 
ـــة فـــي ظـــل الظـــروف  ـــرات واالفتراضـــات المصاحبـــة علـــى الخبـــرة الســـابقة وعوامـــل أخـــرى يعتقـــد أنهـــا معقول ـــرادات والمصروفـــات، وترتكـــز التقدي وااللتزامـــات وا?ي
ـــرات  ـــة ل صـــول وااللتزامـــات التـــي ال تكـــون واضحـــة مـــن مصـــادر أخـــرى، وينـــدر أن تكـــون التقدي والتـــي تشـــكل نتائجهـــا أساســـv ?جـــراء أحـــكام حـــول القيـــم الدفتري

المحاســـبية الناتجـــة مســـاوية للنتائـــج الفعليـــة ذات العالقـــة. 

ــا  ــا علـــى أســـاس مســـتمر، وتـــدرج التعديـــالت علـــى التقديـــرات المحاســـبية بالفتـــرة التـــي تتـــم فيهـ تتـــم مراجعـــة التقديـــرات واالفتراضـــات التـــي تســـتند عليهـ
مراجعـــة التقديـــرات إذا كانـــت التعديـــالت تؤثـــر فقـــط علـــى الفتـــرة أو خـــالل فتـــرة التعديـــل والفتـــرات المســـتقبلية إذا كان التعديـــل يؤثـــر علـــى الفتـــرات الحاليـــة 

والمســـتقبلية، التقديـــرات المحاســـبية الجوهريـــة للبنـــك هـــي:

المدخـــالت واالفتراضـــات والتقنيـــات المســـتخدمة لحســـاب خســـائر االئتمـــان المتوقعـــة وفـــق منهجيـــة معيـــار التقاريـــر الماليـــة    ٥-١
ــم ٩ ــة رقـ الدوليـ

يتطلـــب قيـــاس خســـائر انخفـــاض القيمـــة فـــي كٍل مـــن معيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم ٩ ومعيـــار المحاســـبة الدولـــي ٣٩ فـــي جميـــع فئـــات الموجـــودات الماليـــة، 
ــائر انخفـــاض القيمـــة  ــة المســـتقبلية وقيـــم الضمانـــات عنـــد تحديـــد خسـ ــات النقديـ ــر مبلـــغ وتوقيـــت التدفقـ ــه الخصـــوص، حـــول تقديـ إصـــدار أحـــكام، علـــى وجـ
وتقييـــم الزيـــادة الكبيـــرة فـــي مخاطـــر االئتمـــان٬ هـــذه التقديـــرات تقودهـــا بعـــدد مـــن العوامـــل، حيـــث يمكـــن أن تـــؤدي التغييـــرات إلـــى مســـتويات مختلفـــة مـــن 
المخصصـــات، حســـابات خســـائر االئتمـــان المتوقعـــة للبنـــك هـــي نواتـــج مـــن النمـــاذج المعقـــدة مـــع عـــدد مـــن االفتراضـــات الضمنيـــة فيمـــا يتعلـــق باختيـــار المدخـــالت 

ـــي:  ـــا يل ـــرات المحاســـبية م ـــر اEحـــكام والتقدي ـــادل، تتضمـــن عناصـــر نمـــاذج خســـائر االئتمـــان المتوقعـــة التـــي تعتب ـــرة واعتمادهـــا المتب المتغي

نموذج التصنيف االئتماني الداخلي للبنك، الذي يصنف احتمالية التقصير للدرجات الفردية؛  •

ـــم ينبغـــي قيـــاس المخصصـــات المتعلقـــة باEصـــول الماليـــة علـــى  ـــادة كبيـــرة فـــي مخاطـــر االئتمـــان، ومـــن ث ـــت هنـــاك زي ـــر البنـــك لتقييـــم مـــا إذا كان معايي  •
أســـاس الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة علـــى مـــدى أعمارهـــا المحتملـــة والتقييـــم النوعـــي؛

تقسيم اEصول المالية عندما يتم تقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس جماعي؛  •

تطوير نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة، بما في ذلك الصيغ المختلفة واختيار المدخالت؛  •

تحديـــد االرتباطـــات بيـــن ســـيناريوهات االقتصـــاد الكلـــي والمدخـــالت االقتصاديـــة، مثـــل مســـتويات البطالـــة وقيـــم الضمانـــات، والتأثيـــر علـــى احتماليـــة   •
التقصيـــر؛ و مـــن  الناشـــئة  التقصيـــر والخســـائر  للمخاطـــر عنـــد  التقصيـــر والتعـــرض 

اختيار سيناريوهات االقتصاد الكلي التطلعية وأوزانها االحتمالية، الشتقاق المدخالت االقتصادية في نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة.  •

القيمة العادلة ل�دوات المشتقة وغيرها من اFدوات المالية  ٥-٢

يتـــم تحديـــد القيمـــة العادلـــة لـــ دوات الماليـــة التـــي ال تتـــم المتاجـــرة بهـــا فـــي ســـوق نشـــطة (مثـــل اEدوات المشـــتقة غيـــر المتداولـــة) باســـتخدام تقنيـــات التقييـــم، 
يســـتخدم البنـــك تقديراتـــه الختيـــار مجموعـــة طـــرق متنوعـــة والقيـــام بافتراضـــات تعتمـــد بشـــكل رئيســـي علـــى ظـــروف الســـوق القائمـــة فـــي نهايـــة كل فتـــرة تقريـــر، 

يســـتخدم البنـــك تحليـــل التدفقـــات النقديـــة المتوقعـــة Eصـــول ماليـــة متاحـــة للبيـــع متنوعـــة التـــي لـــم يتاجـــر بهـــا فـــي ســـوق نشـــطة.

تقدير القيمة العادلة ل�وراق المالية غير المدرجة  ٥-٣

فـــي حالـــة قيـــاس اEصـــول المضمنـــة بالقيمـــة العادلـــة مثـــل صناديـــق اEســـهم الخاصـــة، تســـتخدم ا?دارة صافـــي قيمـــة اEصـــول، وتـــرى ا?دارة أن صافـــي قيمـــة اEصـــول 
لهـــذه االســـتثمارات تمثـــل قيمهـــا العادلـــة حيـــث تقـــاس غالبيـــة اEصـــول المضمنـــة مقيمـــة بالقيمـــة العادلـــة ويأخـــذ صافـــي اEصـــول المبلـــغ عنـــه لهـــذه الكيانـــات 

تغيـــرات القيـــم العادلـــة المحدثـــة فـــي االعتبـــار. 

إيرادات الرسوم والعموالت     ٥-٤

يعتمـــد إدراج إيـــرادات الرســـوم والعمـــوالت علـــى الغـــرض التـــي يتـــم مـــن أجلهـــا تقديـــر العمـــوالت وأســـاس المحاســـبة Eي أداة ماليـــة مصاحبـــة، تقـــوم ا?دارة بتطبيـــق 
بعـــض االفتراضـــات واEحـــكام مـــن أجـــل تحديـــد الرســـوم التـــي هـــي جـــزء ال يتجـــزأ مـــن ســـعر الفائـــدة الســـائد Eداة ماليـــة، والرســـوم المحققـــة حيـــث يتـــم تقديـــم 

خدمـــات، والرســـوم التـــي يتـــم تحقيقهـــا عنـــد تنفيـــذ إجـــراء هـــام.



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

٨٧التقرير السنوي لصحار الدولي ٨٦٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

التقديرات واالجتهادات المحاسبية الجوهرية (تابع)  5

الضرائب   ٥-٥

توجـــد أوجـــه عـــدم التيقـــن فيمـــا يتعلـــق بتفســـير القوانيـــن الضريبيـــة وكميـــة وتوقيـــت الدخـــل الخاضـــع للضريبـــة فـــي المســـتقبل، بالنظـــر إلـــى مجموعـــة واســـعة 
ــرات فـــي المســـتقبل لمثـــل  ــات، أو تغييـ ــأ بيـــن النتائـــج الفعليـــة واالفتراضـ ــات التـــي تنشـ ــة، الخالفـ ــة القائمـ ــات التعاقديـ ــة االتفاقـ ــات التجاريـــة وطبيعـ مـــن العالقـ
هـــذه االفتراضـــات، قـــد يحتـــم إجـــراء التعديـــالت فـــي المســـتقبل لحســـاب ضريبـــة الدخـــل والتـــي ســـجلت بالفعـــل، يقـــوم البنـــك بتكويـــن مخصصـــات، اســـتناد� الـــى 
ـــة، عـــن العواقـــب المحتملـــة لوضـــع اللمســـات النهائيـــة للربـــوط الضريبيـــة للبنـــك٬ مقـــدار تلـــك المخصصـــات يســـتند علـــى عوامـــل مختلفـــة، مثـــل  ـــرات معقول تقدي

ـــان الخاضـــع للضريبـــة ومســـؤولية الســـلطات الضريبيـــة. ـــوط ضريبيـــة ســـابقة وتفســـيرات مختلفـــة مـــن اEنظمـــة الضريبيـــة مـــن قبـــل الكي ـــرة لرب الخب

تـــدرج اEصـــول الضريبيـــة المؤجلـــة عـــن جميـــع الخســـائر الضريبيـــة غيـــر المســـتخدمة إلـــى حـــد أنـــه مـــن المحتمـــل أن الربـــح الخاضـــع للضريبـــة ســـيكون متوفـــر� مقابـــل 
الخســـائر التـــي يمكـــن االســـتفادة منهـــا، يتطلـــب مـــن ا?دارة اتخـــاذ قـــرار هـــام لتحديـــد مقـــدار اEصـــول الضريبيـــة المؤجلـــة التـــي يمكـــن إثباتهـــا، بنـــاء علـــى التوقيـــت 

المحتمـــل ومســـتوى اEربـــاح الخاضعـــة للضريبـــة فـــي المســـتقبل جنبـــv إلـــى جنـــب مـــع اســـتراتيجيات التخطيـــط الضريبـــي فـــي المســـتقبل.

تحديد فترة عقد ا�يجار   ٥-٦

ـــد (أو الفتـــرات بعـــد خيـــارات ا?نهـــاء) فـــي مـــدة ا?يجـــار  ـــع والظـــروف، يتـــم تضميـــن خيـــارات التمدي ـــد مـــدة ا?يجـــار، فـــإن المجموعـــة تنظـــر فـــي كافـــة الوقائ عنـــد تحدي
ـــv إلـــى حـــد معقـــول (أو لـــم يتـــم إنهـــاؤه)، وتنظـــر المجموعـــة فـــي طبيعـــة وقابليـــة تنفيـــذ شـــرط التمديـــد فـــي اتفاقيـــة ا?يجـــار وقيمـــة  فقـــط إذا كان ا?يجـــار مضمون
التحســـينات علـــى عقـــار مســـتأجر والغرامـــات عنـــد ا?نهـــاء والتكاليـــف وتعطيـــل اEعمـــال المطلوبـــة الســـتبدال المبانـــي المســـتأجرة كعوامـــل لتحديـــد مـــدة ا?يجـــار، 
قـــد تحتـــوي اتفاقيـــات إيجـــار المبانـــي التـــي تشـــغلها المجموعـــة علـــى خيـــار التمديـــد، حيـــث ال تضـــع المجموعـــة فـــي االعتبـــار خيـــارات التمديـــد بعـــد تحليـــل العوامـــل 

المذكـــورة أعـــاله.

تتـــم إعـــادة تقييـــم مـــدة ا?يجـــار فـــي حالـــة ممارســـة خيـــار مـــا (أو عـــدم ممارســـته) بالفعـــل أو يصبـــح البنـــك ملزمـــv بممارســـته (أو عـــدم ممارســـته)٬ ال يتـــم مراجعـــة 
التقييـــم إال فـــي حـــال وقـــوع حـــدث مهـــم أو تغييـــر كبيـــر فـــي الظـــروف التـــي تؤثـــر علـــى هـــذا التقييـــم والتـــي تقـــع فـــي إطـــار ســـيطرة المجموعـــة، خـــالل الســـنة 

الماليـــة، لـــم تقـــم المجموعـــة بمراجعـــة تقييمهـــا لمـــدة ا?يجـــار لعـــدم وقـــوع أي أحـــداث أو تغييـــرات مهمـــة.   

تأثير جائحة فيروس كورونا (كوفيد - ١٩)  ٥-٧

  تم االعتماد على بعض التقديرات فيما يتعلق بالخسائر المتوقعة الناتجة عن التأجيالت المتعلقة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد - ١٩) (إيضاح ٣٨)

النقدية واFرصدة لدى البنك المركزي  6

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2019202020202019

 دوالر أمريكي
باmالف

دوالر أمريكي 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
باmالف

29٫17526٫967النقدية 70٫04475٫779

507505وديعة رأس المال لدى البنك المركزي الُعماني1٫3121٫317

172٫94862٫100اEرصدة لدى البنك المركزي الُعماني161٫299449٫216

232٫655526٫312202٫63089٫572

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

ـــي  ـــال ُعمان ـــي يبلـــغ ٨٦٫٦٩٤ مليـــون ري ـــدى البنـــك المركـــزي الُعمانـــي كاحتياطـــي قانون ـــه ل ـــذي ينبغـــي االحتفـــاظ ب ـــى ال خـــالل الســـنة، إن متوســـط رصيـــد الحـــد اEدن
ـــي).  ـــال ُعمان (٢٠١٩: ٧٫٦٨٩ مليـــون ري

مستحقات من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد  7

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2019202020202019

دوالر أمريكي 
باmالف

دوالر أمريكي 
با�الف

ريال ُعماني بالعملة المحلية:
با�الف

ريال ُعماني 
باmالف

 

3765٫001إيداعات بسوق النقد12٫990976

12٫9909763765٫001

بالعملة اEجنبية:

32٫371179٫042إيداعات بسوق النقد465٫04484٫080

2٫7182٫543قروض لبنوك6٫6057٫060

46٫15112٫467أرصدة عند الطلب 32٫381119٫873

504٫030211٫01381٫240194٫052

517٫020211٫98981٫616199٫053

(816)(32)مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة(83)(2٫119)

514٫901211٫90681٫584198٫237

تحليل التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية ومخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على المستحق من البنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد هو كما يلي:

31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020

ريال ُعماني
با�الف

ريال ُعماني
باmالف

المجموعالمجموعالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١

199٫053121٫845-198٫129924كما في ١ يناير 

39٫80784٫831--39٫807أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

(7٫623)(157٫244)-(924)(156٫320)أصول ملغاة أو تم سدادها

81٫616199٫053--81٫616كما في ٣١ ديسمبر 2020



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

٨٩التقرير السنوي لصحار الدولي ٨٨٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

مستحقات من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد (تابع)  7

31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020

دوالر أمريكي
با�الف

دوالر أمريكي
باmالف

المجموعالمجموعالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١

517٫020316٫481-514٫6212٫399كما في ١ يناير 

103٫395220٫340--103٫395أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

(19٫801)(408٫426)-(2٫399)(406٫027)أصول ملغاة أو تم سدادها

211٫989517٫020--211٫989كما في ٣١ ديسمبر 2020

31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020الخسائر االئتمانية المتوقعة

ريال ُعماني
با�الف

ريال ُعماني
باmالف

المجموعالمجموعالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١

816442-78729كما في ١ يناير 

374(784)-(29)(755)صافي (المفرج) / المحمل للسنة (إيضاح ٣١)

32816--32كما في ٣١ ديسمبر  2020

31 ديسمبر  312019 ديسمبر 2020

دوالر أمريكي
با�الف

دوالر أمريكي
باmالف

المجموعالمجموعالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١

2٫1191٫148-2٫04475كما في ١ يناير 

971(2٫036)-(75)(1٫961)صافي (المفرج) / المحمل للسنة (ج٦)

832٫119--83كما في ٣١ ديسمبر 

القروض والسلف والتمويل - بالصافي   8

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2019202020202019

دوالر أمريكي 
باmالف

دوالر أمريكي 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
باmالف

1٫695٫8391٫668٫479الشركات4٫333٫7124٫404٫777

936٫272901٫006التجزئة2٫340٫2752٫431٫875

2٫632٫1112٫569٫485إجمالي القروض والسلف والتمويل6٫673٫9876٫836٫652

(99٫668)(106٫443)مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة(276٫475)(258٫878)

(15٫664)(22٫171)الفوائد التعاقدية غير المدرجة(57٫587)(40٫686)

(299٫564)(334٫062)(128٫614)(115٫332)

2٫503٫4972٫454٫153صافي القروض والسلف والتمويل6٫374٫4236٫502٫590

يتضمـــن إجمالـــي القـــروض والســـلف والتمويـــل مبلـــغ ٢٦٤٫٥٤٩ مليـــون ريـــال ُعمانـــي (٢٠١٩: ٢١٦٫٥٩ مليـــون ريـــال ُعمانـــي) مـــن خـــالل أنشـــطة التمويـــل لصحـــار ا?ســـالمي 
وفـــق طريقـــة التمويـــل ا?ســـالمي. 

القروض والسلف والتمويل - بالصافي (تابع)  8
تتكون القروض والسلف والتمويل ما يلي:

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2019202020202019

دوالر أمريكي
باmالف

دوالر أمريكي 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
باmالف

2٫403٫0502٫316٫094قروض6٫015٫8296٫240٫704

99٫074106٫406سحب على المكشوف 276٫379257٫335

82٫42794٫104قروض مقابل إيصاالت أمانة244٫426214٫096

47٫٥٦٠52٫881كمبياالت مخصومة137٫353124٫517

2٫632٫1112٫569٫485إجمالي القروض والسلف والتمويل6٫673٫9876٫836٫652

(99٫668)(106٫443)مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة(276٫475)(258٫878)

(15٫664)(22٫171)الفوائد التعاقدية غير المدرجة(57٫587)(40٫686)

(299٫564)(334٫062)(128٫614)(115٫332)

2٫503٫4972٫454٫153صافي القروض والسلف والتمويل 6٫374٫4236٫502٫590

فيما يلي تحليل التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية ومخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة المقابل على القروض والسلف والتمويل:

المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة ١إجمالي القيمة الدفترية 

ريال ُعماني  با�الفريال ُعماني  با�الفريال ُعماني  با�الفريال ُعماني  با�الف

2٫092٫096353٫416123٫9732٫569٫485كما في ١ يناير 2020

518٫38247٫35515٫149580٫886أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

(500٫140)(10٫108)(52٫425)(437٫607)أصول ملغاة أو تم سدادها

(467)(206)(261)-قروض مشطوبة

(17٫918)(17٫918)--قروض محولة إلى محفظة خاصة

265265--قروض مستردة من محفظة خاصة

-(874)(45٫867)46٫741تحويالت إلى المرحلة ١

-(922)80٫696(79٫774)تحويالت إلى المرحلة ٢

-47٫727(38٫626)(9٫101)تحويالت إلى المرحلة ٣

2٫130٫737344٫288157٫0862٫632٫111في ٣١ ديسمبر 2020

المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة ١الخسائر االئتمانية المتوقعة

ريال ُعماني  با�الفريال ُعماني  با�الفريال ُعماني  با�الفريال ُعماني  با�الف

10٫81141٫74547٫11299٫668كما في ١ يناير 2020

1٫45614٫90026٫87443٫230الخسائر االئتمانية المتوقعة المدرجة

(18٫332)(937)(8٫766)(8٫629)استردادات من الخسائر االئتمانية المتوقعة

(467)(206)(261)-قروض مشطوبة

(17٫918)(17٫918)--قروض مستردة من محفظة خاصة

265265--قروض مستردة من محفظة خاصة

-(346)(2٫693)3٫038تحويالت إلى المرحلة ١

-(334)1٫751(1٫419)تحويالت إلى المرحلة ٢

-5٫149(5٫017)(132)تحويالت إلى المرحلة ٣

5٫12541٫65959٫659106٫443في ٣١ ديسمبر 2020



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

٩١التقرير السنوي لصحار الدولي ٩٠٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

القروض والسلف والتمويل - بالصافي (تابع)  8

المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة ١إجمالي القيمة الدفترية 

ريال ُعماني
باmالف

ريال ُعماني
باmالف

ريال ُعماني
باmالف

ريال ُعماني
باmالف

1٫825٫751437٫92676٫9832٫340٫660كما في ١ يناير 2019

822٫094169٫49018٫2121٫009٫796أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

(780٫971)(19٫662)(180٫869)(580٫440)أصول ملغاة أو تم سدادها

-(1٫649)(123٫077)124٫726تحويالت إلى المرحلة ١

-(1٫711)72٫820(71٫109)تحويالت إلى المرحلة ٢

-51٫800(22٫874)(28٫926)تحويالت إلى المرحلة ٣

2٫092٫096353٫416123٫9732٫569٫485في ٣١ ديسمبر 2019

المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة ١الخسائر االئتمانية المتوقعة

ريال ُعماني  باmالفريال ُعماني  باmالفريال ُعماني  باmالفريال ُعماني  باmالف

12٫69533٫62933٫02579٫349كما في ١ يناير 2019

3٫02820٫99511٫78135٫804أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

(16٫182)(280)(6٫046)(9٫856)أصول ملغاة أو تم سدادها

697697--قروض مستردة من محفظة خاصة

-(530)(5٫756)6٫286تحويالت إلى المرحلة ١

-(762)1٫675(913)تحويالت إلى المرحلة ٢

-3٫181(2٫752)(429)تحويالت إلى المرحلة ٣

10٫81141٫74547٫11299٫668في ٣١ ديسمبر 2019

المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة ١إجمالي القيمة الدفترية 

دوالر أمريكي 
با�الف

دوالر أمريكي 
با�الف

دوالر أمريكي 
با�الف

دوالر أمريكي 
با�الف

5٫434٫016917٫963322٫0086٫673٫987كما في ١ يناير 2020

1٫346٫445123٫00039٫3481٫508٫793أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

(1٫299٫063)(26٫255)(136٫167)(1٫136٫641)أصول ملغاة أو تم سدادها

(1٫213)(535)(678)-قروض مشطوبة

(46٫540)(46٫540)--قروض مستردة من محفظة خاصة

688688--قروض مستردة من محفظة خاصة

-(2٫270)(119٫135)121٫405تحويالت إلى المرحلة ١

-(2٫394)209٫599(207٫205)تحويالت إلى المرحلة ٢

-123٫966(100٫327)(23٫639)تحويالت إلى المرحلة ٣

5٫534٫381894٫255408٫0166٫836٫652في ٣١ ديسمبر  2020

القروض والسلف والتمويل - بالصافي (تابع)  8

المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة ١الخسائر االئتمانية المتوقعة 

دوالر أمريكي 
با�الف

دوالر أمريكي 
با�الف

دوالر أمريكي 
با�الف

دوالر أمريكي 
با�الف

28٫081108٫429122٫368258٫878كما في ١ يناير 2020 (إيضاح أ٦-١)

3٫78238٫70169٫803112٫286الخسائر االئتمانية المتوقعة المدرجة

(47٫615)(2٫434)(22٫769)(22٫412)استردادات من الخسائر االئتمانية المتوقعة

(1٫213)(535)(678)-قروض مشطوبة

(46٫540)(46٫540)--قروض مستردة من محفظة خاصة

688688--قروض مستردة من محفظة خاصة

-(898)(6٫995)7٫890تحويالت إلى المرحلة ١

-(868)4٫548(3٫686)تحويالت إلى المرحلة ٢

-13٫374(13٫031)(343)تحويالت إلى المرحلة ٣ 

13٫312108٫205154٫958276٫475في ٣١ ديسمبر 2020

المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة ١إجمالي القيمة الدفترية 

دوالر أمريكي
باmالف

دوالر أمريكي
باmالف

دوالر أمريكي 
باmالف

دوالر أمريكي 
باmالف

4٫742٫2101٫137٫470199٫9566٫079٫636كما في ١ يناير 2019

2٫135٫309440٫23447٫3042٫622٫748أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

(2٫028٫496)(51٫070)(469٫790)(1٫507٫636)أصول ملغاة أو تم سدادها

-(4٫283)(319٫681)323٫964تحويالت إلى المرحلة ١

-(4٫444)189٫143(184٫699)تحويالت إلى المرحلة ٢

-134٫545(59٫413)(75٫132)تحويالت إلى المرحلة ٣

5٫434٫016917٫963322٫0086٫673٫987في ٣١ ديسمبر  2019

المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة ١الخسائر االئتمانية المتوقعة 

دوالر أمريكي باmالفدوالر أمريكي باmالفدوالر أمريكي باmالفدوالر أمريكي باmالف

32٫97487٫34885٫779206٫101كما في ١ يناير 2019 

7٫86554٫53330٫60092٫998الخسائر االئتمانية المتوقعة المدرجة

(42٫031)(727)(15٫704)(25٫600)استردادات من الخسائر االئتمانية المتوقعة

1٫8101٫810--قروض مستردة من حسابات خاصة

-(1٫377)(14٫951)16٫327تحويالت إلى المرحلة ١

-(1٫979)4٫351(2٫371)تحويالت إلى المرحلة ٢

-8٫262(7٫148)(1٫114)تحويالت إلى المرحلة ٣ 

28٫081108٫429122٫368258٫878في ٣١ ديسمبر 2019



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

٩٣التقرير السنوي لصحار الدولي ٩٢٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

القروض والسلف والتمويل - بالصافي (تابع)  8
تحليل التغيرات في الفائدة التعاقدية التي لم يتم إدراجها هو كما يلي:

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2019202020202019

 دوالر أمريكي
باmالف

دوالر أمريكي 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
باmالف

فائدة تعاقدية غير مدرجة

15٫6649٫381الرصيد في بداية السنة24٫36640٫686

10٫0897٫960غير مدرجة خالل السنة20٫67526٫205

(1٫677)(3٫582)محملة نتيجة لالسترداد(9٫304)(4٫355)

22٫17115٫664الرصيد في نهاية السنة40٫68657٫587

تتطلـــب جميـــع القـــروض والســـلف ســـداد فوائـــد، بعضهـــا بســـعر ثابـــت والبعـــض اmخـــر بأســـعار يعـــاد تعديلهـــا قبـــل االســـتحقاق، يتـــم تجنيـــب الفائـــدة بغـــرض 
االلتـــزام بالقواعـــد واللوائـــح ا?رشـــادية التـــي أصدرهـــا البنـــك المركـــزي الُعمانـــي مقابـــل القـــروض والســـلف والتمويـــل التـــي تنخفـــض قيمتهـــا، كمـــا فـــي  ٣١ ديســـمبر 
ــي ــال ُعمانـ ــون ريـ ــا ١٥٧٫٠٨٦ مليـ ــا بلغـــت قيمتهـ ــم تجنيـــب فوائدهـ ــي تـ ــا أو التـ ــن فوائدهـ ــتحقاق عـ ــم ادراج اسـ ــم يتـ ــي لـ ــل التـ ــلف والتمويـ ــروض والسـ  ٢٠٢٠ ، القـ

(٣١ ديسمبر ٢٠١٩: ١٢٣٫٩٧٣  مليون ريال ُعماني).

يحلل الجدول أدناه تركيز القروض والسلف حسب القطاعات االقتصادية:

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2019202020202019

 دوالر أمريكي
باmالف

دوالر أمريكي
با�الف

ريال ُعماني
با�الف

ريال ُعماني 
باmالف

936٫271901٫008اEفراد2٫340٫2812٫431٫873

377٫269381٫856ا?نشاءات991٫834979٫919

289٫180335٫250مبيعات تجارية بالجملة أو التجزئة870٫779751،117

430٫734386٫288خدمات1٫003٫3451٫118٫790

78٫79988٫669المؤسسات المالية230٫309204٫673

59٫28760٫655نقل واتصاالت157٫545153٫992

275٫043235٫527الصناعة611٫758714٫397

18٫90612٫711التجارة الدولية33٫01649٫106

76٫14763٫110التعدين والمحاجر163٫922197٫784

80٫39882٫935كهرباء وغاز ومياه215٫416208٫826

8٫65819٫290غير المقيمين50٫10422٫488

1٫4192٫186أخرى5٫6783٫686

6٫673٫9876٫836٫6522٫632٫1112٫569٫485
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31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2019202020202019

دوالر أمريكي
باmالف

دوالر أمريكي
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
باmالف

استثمارات أسهم:

6٫1896٫357محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل ا?يرادات الشاملة اEخرى16٫51216٫075

6٫1896٫357إجمالي استثمارات أسهم16٫51216٫075

استثمارات مدينة:

96٫145101٫268محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل اFرباح أو الخسائر263٫034249٫727

378٫123330٫026محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل ا?يرادات الشاملة اEخرى857٫210982٫138

(28)(880)ناقصv: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة(2٫286)(73)

صافي استثمارات مدينة بالقيمة العادلة من خالل ا�يرادات 857٫13٧979٫852
377٫243329٫998الشاملة اFخرى

222٫166201٫360محتفظ بها بالتكلفة المطفأة523٫013577٫055

(1٫508)(625)ناقصv: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة(1٫623)(3٫917)

221٫541199٫852محتفظ بها بالتكلفة المطفأة (بالصافي)519٫096575٫432

694٫929631٫118إجمالي استثمارات مدينة1٫639٫26٧1٫805٫011

701٫118637٫475إجمالي أوراق مالية استثمارية1٫655٫7791٫821٫086



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

٩٥التقرير السنوي لصحار الدولي ٩٤٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠
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محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل اFرباح أو الخسائر  ٩-١

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2019202020202019

دوالر أمريكي 
باmالف

دوالر أمريكي 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
باmالف

استثمارات اسهم مدرجة - سلطنة ُعمان

500-- قطاع الخدمات-1٫299

استثمارات أسهم غير مدرجة - سلطنة ُعمان

2٫5002٫500قطاع الصناعة6٫4946٫494

استثمارات مدينة مدرجة - خارجية

1171٫295قطاع الخدمات3٫364304

استثمارات مدينة مدرجة - سلطنة ُعمان

91٫60788٫868سندات التنمية الحكومية 230٫826237٫940

1٫9218٫105شهادات ائتمان صكوك - مضمونة21٫0524٫989

96٫145101٫268المجموع263٫304249٫727

ــة الُعمانـــي ش.م.ع.م.  ــال ُعمانـــي فـــي صنـــدوق التنميـ ــغ 2٬50 مليـــون ريـ ــتثمار بمبلـ ــة علـــى اسـ ــر المدرجـ ــة غيـ ــتمل اEوراق الماليـ ــمبر 2020 ، تشـ ــا فـــي 31 ديسـ كمـ
ــاهم المؤســـس٬ يهـــدف الصنـــدوق إلـــى  ــو المسـ ــع كـــون البنـــك هـ ــو ٢٠١٤ بموجـــب ترخيـــص رقـــم ١٫١٩٦٫٤٢٧ مـ («الصنـــدوق»)، تـــم تأســـيس الصنـــدوق فـــي ٧ مايـ
تحديـــد القطاعـــات الصناعيـــة والصناعـــة المتوســـطة التـــي تســـتفيد مـــن مزايـــا ســـلطنة ُعمـــان الفريـــدة مثـــل البنيـــة التحتيـــة والمعاهـــدات الضريبيـــة والجغرافيـــة 
ـــدى البنـــك اتفاقيـــة  ـــة، يمتلـــك البنـــك حاليـــv حصـــة ١٢٬٦٦٪ فـــي الصنـــدوق (٣١ ديســـمبر ٢٠١٩: ١٢٬٦٦٪)٬ ل والمـــوارد الطبيعيـــة المعدنيـــة للفـــرص االســـتثمارية المحتمل

إدارة اســـتثمار مـــع الصنـــدوق. 
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محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل ا�يرادات الشاملة اFخرى   ٩-٢

القيمة الدفترية/ 
العادلة

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
التكلفة

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

القيمة الدفترية/ 
العادلة

٣١ ديسمبر ٢٠١٩
التكلفة

٣١ ديسمبر ٢٠١٩

ريال ُعماني
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني
باmالف

ريال ُعماني 
باmالف

استثمارات أسهم مدرجة - سلطنة ُعمان

6٫1897٫٦٦٩6٫3578٫535قطاع الخدمات

استثمارات أسهم غير مدرجة - سلطنة ُعمان

34-34-قطاع الخدمات

6٫1897٫7٠36٫3578٫569إجمالي استثمارات اEسهم

استثمارات مدينة مدرجة - سلطنة ُعمان

--6٫1057٫854قطاع الخدمات

-(866)ناقصv: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
--

5٫2397٫854--

استثمارات مدينة غير مدرجة - أجنبية

372٫018372٫025330٫026330٫572أذونات الخزانة

-(28)-(14)ناقصv: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

372٫004372٫025329٫998330٫572

377٫243379٫879329٫998330٫572إجمالي استثمارات مدينة

إجمالي استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل ا�يرادات 
383٫432387٫582336٫355339٫141الشاملة اFخرى



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

٩٧التقرير السنوي لصحار الدولي ٩٦٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

أوراق مالية استثمارية (تابع)  9

محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل ا�يرادات الشاملة اFخرى (تابع)   ٩-٢

القيمة الدفترية/ 
العادلة

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

التكلفة
31 ديسمبر 2020

القيمة الدفترية/ 
العادلة

31 ديسمبر 2019

التكلفة
31 ديسمبر 2019

دوالر أمريكي 
با�الف

دوالر أمريكي 
با�الف

دوالر أمريكي 
باmالف

دوالر أمريكي 
باmالف

استثمارات أسهم مدرجة - سلطنة ُعمان

16٫07519٫91916٫51222٫169قطاع الخدمات

استثمارات أسهم غير مدرجة - سلطنة ُعمان

٨٨-٨٨-قطاع الخدمات

16٫07520٫00816٫51222٫257إجمالي استثمارات اEسهم

استثمارات مدينة مدرجة - سلطنة ُعمان

--15٫85720٫400قطاع الخدمات

---(2٫249)ناقصv: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

13٫60820٫400--

استثمارات مدينة غير مدرجة - أجنبية

966٫280966٫299857٫210858٫629أذونات الخزانة

-(73)-(36)ناقصv: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

966٫244966٫299857٫137858٫629إجمالي استثمارات مدينة

979٫852986٫699857٫137858٫629

إجمالي استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل ا�يرادات 
995٫9271٫006٫706873٫649880٫886الشاملة اFخرى

تحليـــل التغيـــرات فـــي مخصـــص الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة علـــى اســـتثمارات مدينـــة مصنفـــة علـــى أنهـــا بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل ا?يـــرادات الشـــاملة اEخـــرى 
هـــو كمـــا يلـــي:

31 ديسمبر

2019المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة ١

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
باmالف

2823--28الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٩

8525-866(14)خسائر ائتمانية متوقعة مدرجة

88028-14866في ٣١ ديسمبر 2020

تتضمـــن ســـندات الخزينـــة اســـتثمارات فـــي ســـندات الخزينـــة بالـــدوالر اEمريكـــي بقيمـــة 342.03 مليـــون ريـــال ُعمانـــي (31 ديســـمبر 2019: ٣٣٠.٥٧ مليـــون ريـــال   •
ــي. ــال ُعمانـ ــون ريـ ــة ٣٥٤٫٢٠ مليـ ــل بقيمـ ــع Eجـ ــي وودائـ ــال ُعمانـ ــون ريـ ــة ٣٢٩٫٠٧٠ مليـ ــك البالغـ ــروض البنـ ــل قـ ــات مقابـ ــا كضمانـ ــم تصنيفهـ ــي) تـ ُعمانـ

فـــي عـــام ٢٠٢٠، اســـتلم البنـــك توزيعـــات أربـــاح بقيمـــة ٤٦٠ مليـــون ريـــال ُعمانـــي مـــن أســـهمه بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل ا?يـــرادات الشـــاملة اEخـــرى  • 
(٢٠١٩: ١٫٣٧مليون ريال ُعماني)، مسجلة كإيرادات تشغيلية أخرى.

أوراق مالية استثمارية (تابع)  9

محتفظ بها بالتكلفة المطفأة     ٩-٣

31 ديسمبر
2019

31 ديسمبر
2020

31 ديسمبر
2020

31 ديسمبر
2019

دوالر أمريكي
باmالف

دوالر أمريكي
با�الف

ريال ُعماني
با�الف

ريال ُعماني
باmالف

استثمارات مدينة مدرجة - سلطنة ُعمان

١٩٩٫٠٢٠174٫56٣سندات التنمية الحكومية453٫41٠516٫935

23٫14626٫797قطاع الخدمات69٫60360٫120

523٫013577٫055222٫166201٫360

(1٫508)(625)مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة(1٫623)(3٫917)

221٫541199٫852المجموع519٫096575٫432

إن تحليـــل التغيـــرات فـــي القيمـــة العادلـــة ومخصـــص الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة المقابـــل علـــى اســـتثمارات الديـــن المصنفـــة علـــى أنهـــا محتفـــظ بهـــا بالتكلفـــة 
المطفـــأة هـــو كالتالـــي:

إجمالي القيمة الدفترية

المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة ١

ريال ُعماني
با�الف

ريال ُعماني
با�الف

ريال ُعماني
با�الف

ريال ُعماني
با�الف

201٫360-173٫32928٫031الرصيد كما في ١ يناير 2020

20٫806--20٫806أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

(25٫294)25٫294تحويالت إلى المرحلة ١

222٫166-٢١٩٫4292٫737في ٣١ ديسمبر 2020

المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة ١الخسائر االئتمانية المتوقعة

ريال ُعماني
با�الف

ريال ُعماني
با�الف

ريال ُعماني
با�الف

ريال ُعماني
با�الف

1٫508-618890الرصيد كما في ١ يناير 2020

(883)-(832)(51)الخسائر االئتمانية المدرجة/(المحررة)

625-56758في ٣١ ديسمبر 2020

إجمالي القيمة الدفترية

المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة ١

ريال ُعماني
باmالف

ريال ُعماني
باmالف

ريال ُعماني
باmالف

ريال ُعماني
باmالف

142٫147-118٫10024٫047الرصيد كما في ١ يناير 2019

59٫213-55٫2293٫984أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

201٫360-173٫32928٫031في ٣١ ديسمبر 2019



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

٩٩التقرير السنوي لصحار الدولي ٩٨٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

أوراق مالية استثمارية (تابع)  9

محتفظ بها بالتكلفة المطفأة (تابع)     ٩-٣

المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة ١الخسائر االئتمانية المتوقعة

ريال ُعماني
باmالف

ريال ُعماني
باmالف

ريال ُعماني
باmالف

ريال ُعماني
باmالف

996-319677الرصيد كما في ١ يناير 2019

512-299213الخسائر االئتمانية المتوقعة المدرجة

1٫508-618890في ٣١ ديسمبر 2019

المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة ١

دوالر أمريكي 
با�الف

دوالر أمريكي 
با�الف

دوالر أمريكي 
با�الف

دوالر أمريكي 
با�الف

533٫013-450٫20572٫808الرصيد كما في ١ يناير 2020

54٫042--54٫042أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

--(65٫699)65٫699تحويالت إلى المرحلة ١

577٫055-569٫9467٫109في ٣١ ديسمبر 2020

الخسائر االئتمانية المتوقعة

المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة ١

دوالر أمريكي 
با�الف

دوالر أمريكي 
با�الف

دوالر أمريكي 
با�الف

دوالر أمريكي 
با�الف

3٫917-1٫6052٫312الرصيد كما في ١ يناير 2020

(2٫294)-(2٫161)(133)الخسائر االئتمانية المتوقعة المدرجة

1٫623-1٫472151في ٣١ ديسمبر 2020

المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة ١

دوالر أمريكي باmالفدوالر أمريكي باmالفدوالر أمريكي باmالفدوالر أمريكي باmالف

369٫213-306٫75362٫460الرصيد كما في ١ يناير 2019

153٫800-143٫45210٫348أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

523٫013-450٫20572٫808في ٣١ ديسمبر 2019

الخسائر االئتمانية المتوقعة
المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة ١

دوالر أمريكي باmالفدوالر أمريكي باmالفدوالر أمريكي باmالفدوالر أمريكي باmالف

2٫587-8281٫759الرصيد كما في ١ يناير 2019

1٫330-777553أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

3٫917-1٫6052٫312في ٣١ ديسمبر 2019

ممتلكات وآالت وتركيبات   10
أرض 

بالملكية 
الحرة

برمجيات 
حاسب آلي

اFثاث 
والتركيبات

معدات 
سياراتالمكتب

أعمال 
رأسمالية 

المجموعقيد ا�نجاز
ريال ُعماني 

با�الف
ريال ُعماني 

با�الف
ريال ُعماني 

با�الف
ريال ُعماني 

با�الف
ريال ُعماني 

با�الف
ريال ُعماني 

با�الف
ريال ُعماني 

با�الف

التكلفة: 

120٫50918٫7417٫3327٫9959454٫27159٫793 يناير 2020

1٫5288٫860-2٫2524٫0241٫056-إضافات

-------تحويالت / إستبعادات

20٫50920٫99311٫3569٫0519455٫79968٫653كما في ٣١ ديسمبر 2020

االستهالك المتراكم:

21٫404-9٫9284٫7725٫889815-1 يناير 2020

2٫971-1٫48084758757-استهالك 

24٫375-11٫4085٫6196٫476872-كما في ٣١ ديسمبر 2020

صافي القيمة الدفترية في 
3120٫5099٫5855٫7372٫575735٫79944٫278 ديسمبر 2020

31 ديسمبر 2020 
53٫27024٫89614٫9016٫68819015٫06٣115٫008(دوالر أمريكي با�الف)

أرض بالملكية 
الحرة

برمجيات 
حاسب آلي

اEثاث 
والتركيبات

معدات 
سياراتالمكتب

أعمال 
رأسمالية 

المجموعقيد ا?نجاز

ريال ُعماني 
باmالف

ريال ُعماني 
باmالف

ريال ُعماني 
باmالف

ريال ُعماني 
باmالف

ريال ُعماني 
باmالف

ريال ُعماني 
باmالف

ريال ُعماني 
باmالف

التكلفة: 

14٫10017٫2235٫4667٫0439293٫78938٫550 يناير 2019

16٫409539575867162٫84321٫249إضافات

(6)(2٫361)-9791٫29185-تحويالت / إستبعادات

20٫50918٫7417٫3327٫9959454٫27159٫793كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١9

االستهالك المتراكم:

18٫874-8٫5214٫2565٫347750-1 يناير 2019

2٫530-1٫40751654265-استهالك 

21٫404-9٫9284٫7725٫889815-كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١9

صافي القيمة الدفترية في 
3120٫5098٫8132٫5602٫1061304٫27138٫389 ديسمبر 2019

31 ديسمبر 2019 
53٫27022٫8916٫6495٫47033811٫09499٫712(دوالر أمريكي باmالف)

التكاليف المتكبدة من أجل مشروع المركز الرئيسي الجديد، مدرجة ضمن اEعمال الرأسمالية قيد ا?نجاز٬   (١



١٠١التقرير السنوي لصحار الدولي ١٠٠٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ 

عقارات استثمارية  11
ـــإدراج هاتيـــن القطعتيـــن  العقـــارات االســـتثمارية تمثـــل قطعتـــي أرض اســـتلمهما البنـــك كمنحـــة مـــن حكومـــة ســـلطنة ُعمـــان خـــالل عـــام ٢٠٠٨، وقـــد قـــام البنـــك ب
بمتوســـط تقييـــم مقيميـــن اثنيـــن خـــالل عـــام ٢٠٠٨، قطعتـــا اEرض حاليـــv محتفـــظ بهمـــا خاليتيـــن٬ بلغـــت القيمـــة العادلـــة لهـــذه الممتلـــكات ٠٬٣ مليـــون ريـــال ُعمانـــي 

كمـــا فـــي ٣١ ديســـمبر ٢٠٢٠ (٢٠١٩: ٠٬٣ مليـــون ريـــال ُعمانـــي).

كمـــا فـــي ٣١ ديســـمبر ٢٠٢٠ و ٢٠١٩، تســـتند القيـــم العادلـــة للعقـــارات علـــى التقييمـــات التـــي تـــم إجراؤهـــا مـــن قبـــل مقيـــم مســـتقل معتمـــد، تـــم إجـــراء التقييـــم 
علـــى أســـاس الســـوق المفتـــوح٬ تـــم تصنيـــف هـــذه العقـــارات كاســـتثمارات مـــن المســـتوى الثالـــث.

أصول أخرى  12
31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2019202020202019

دوالر أمريكي
باmالف

دوالر أمريكي
با�الف

ريال ُعماني
با�الف

ريال ُعماني
باmالف

44٫68864٫381أوراق قبول (1)167٫223116٫073

5٫5064٫647 v1٫7892٫120مدفوعات مقدم

99775مديونيات 1952٫590

2٫5146٫108 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات (إيضاح 36)15٫8656٫530

5٫8983٫827الحق في استخدام اEصول9٫94015٫319

19٫0947٫868أخرى20٫43749٫594

219٫166194٫75374٫98084٫379

ا?فصاح عن الخسائر االئتمانية المتوقعة حول أوراق قبول مبينة في إيضاح (١٥).

13     مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد
31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2019202020202019

 دوالر أمريكي
باmالف

دوالر أمريكي 
با�الف

ريال ُعماني
با�الف

ريال ُعماني
باmالف

بالعملة المحلية:

57٫7527٫650  اقتراضات من سوق النقد19٫870150٫005

6٫0615٫748أرصدة عند الطلب14٫93015٫743

34٫800165٫74863٫81313٫398

بالعملة اEجنبية:

521٫618624٫979اقتراضات من سوق النقد1٫623٫3221٫354٫851

135٫13096٫884قروض مشتركة 251٫647350٫987

1٫874٫9691٫705٫838656٫748721٫863

1٫909٫7691٫871٫586720٫561735٫261

تتضمـــن االقتراضـــات بالعمـــالت اEجنبيـــة، اقتراضـــات بنكيـــة بمبلـــغ ٣٢٩٬٠٣ مليـــون ريـــال ُعمانـــي (٢٠١٩: ٣٥٤٬٢٠ مليـــون ريـــال ُعمانـــي) مـــع ضمانـــات ضمنيـــة فـــي شـــكل 
أذونـــات خزانـــة بالـــدوالر اEمريكـــي بمبلـــغ ٣٤٢٬٠٣ مليـــون ريـــال ُعمانـــي (٢٠١٩: ٣٣٠٬٥٧ مليـــون ريـــال ُعمانـــي).

ـــة رأس  تتضمـــن التعهـــدات الماليـــة المطبقـــة للقـــروض المشـــتركة متطلبـــات الحـــد اEدنـــى مـــن صافـــي القيمـــة الملموســـة للبنـــك والحـــد اEدنـــى مـــن نســـبة كفاي
المـــال التـــي يحتفـــظ بهـــا البنـــك.

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

14   ودائع العمالء

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2019202020202019

دوالر أمريكي 
باmالف

دوالر أمريكي 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
باmالف

1٫121٫477942٫337ودائع Eجل2٫447٫6292٫912٫927

717٫020859٫714ودائع تحت الطلب2٫233٫0231٫862٫390

326٫573283٫191ودائع توفير735٫561848٫242

66٫49512٫068ودائع هامش31٫345172٫714

5٫447٫5585٫796٫2732٫231٫5652٫097٫310

٣١ ديسمبر ٣١٢٠١٩ ديسمبر ٢٠٢٠

المجموعالصيرفة ا?سالميةالصيرفة التقليديةالمجموعالصيرفة ا�سالميةالصيرفة التقليدية

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني
با�الف

 ريال ُعماني
با�الف

ريال ُعماني 
باmالف

 ريال ُعماني
باmالف

 ريال ُعماني
باmالف

1٫153٫076135٫7281٫288٫804833٫134109٫203942٫337ودائع Eجل

626٫18990٫831717٫020797٫71561٫999859٫714ودائع تحت الطلب

283٫69542٫878326٫573254٫00929٫182283٫191ودائع توفير

64٫3572٫13866٫4956٫9425٫12612٫068ودائع هامش

2٫127٫317271٫5752٫398٫8921٫891٫800205٫5102٫097٫310المجموع

٣١ ديسمبر ٣١٢٠١٩ ديسمبر ٢٠٢٠

دوالر أمريكي 
با�الف

دوالر أمريكي
با�الف

دوالر أمريكي 
با�الف

 دوالر أمريكي
باmالف

 دوالر أمريكي
باmالف

 دوالر أمريكي
باmالف

2٫995٫002352٫5403٫347٫5422٫163٫985283٫6442٫447٫629عمالء الشركات: 

1٫626٫465235٫9251٫862٫3902٫071٫987161٫0362٫233٫023ودائع Eجل

736٫870111٫372848٫242659٫76475٫797735٫561ودائع تحت الطلب

167٫1615٫553172٫71418٫03113٫31431٫345ودائع هامش

5٫525٫498705٫3906٫230٫8884٫913٫767533٫7915٫447٫558المجموع



١٠٣التقرير السنوي لصحار الدولي ١٠٢٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ 

التزامات أخرى   15

31 ديسمبر 312019 ديسمبر 312020 ديسمبر 312020 ديسمبر 2019

ريال ُعماني باmالفريال ُعماني با�الفدوالر أمريكي با�الفدوالر أمريكي  باmالف

44٫68864٫381أوراق قبول167٫223116٫073

3٫8625٫441مستحقات الموظفين 14٫13210٫031

8٫8869٫677ضريبة الدخل مستحقة الدفع 25٫13523٫081

1٫932408القيمة العادلة السالبة للمشتقات (إيضاح 36)1٫0605٫018

863621التزامات ضريبية مؤجلة 1٫6132٫241

23٫96514٫483مستحقات أخرى ومخصصات 37٫61962٫247

7٫5875٫122
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على التزامات القروض والضمانات 

1٫9722٫921المالية وأوراق قبول

5٫0902٫592التزامات ا?يجار على الحق في استخدام اEصول6٫73213٫221

91٫258100٫524المجموع261٫101237٫034

مستحقات الموظفين:

469609مكافآت نهاية الخدمة1٫5821٫218

3٫3934٫832التزامات أخرى12٫5508٫813

14٫13210٫0313٫8625٫441

الحركة في التزام منافع نهاية الخدمة:

609545في ١ يناير1٫4161٫582

170150المصروفات المدرجة في اEرباح أو الخسائر389441

(86)(310)مكافآت نهاية الخدمة مدفوعة(805)(223)

1٫5821٫218469609

(١) فيمـــا يلـــي تحليـــل التغيـــرات فـــي إجمالـــي القيمـــة الدفتريـــة ومخصـــص الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة المقابـــل علـــى التزامـــات القـــروض والضمانـــات الماليـــة 
ــول: وأوراق قبـ

المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة ١المخاطر القائمة 
ريال ُعماني با�الفريال ُعماني با�الفريال ُعماني با�الفريال ُعماني با�الف

750٫25753٫8211٫338805٫416الرصيد كما في ١ يناير 2020
537٫4747٫77169545٫314أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها

(449٫716)(1٫717)(30٫063)(417٫936)أصول ملغاة أو تم سدادها
-(63)(3٫814)3٫877تحويالت إلى المرحلة ١

-(93)9٫872(9٫779)تحويالت إلى المرحلة ٢
-3٫474(3٫351)(123)تحويالت إلى المرحلة ٣

863٫77034٫2363٫008901٫014في ٣١ ديسمبر 2020

المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة ١الخسائر االئتمانية المتوقعة 
ريال ُعماني با�الفريال ُعماني با�الفريال ُعماني با�الفريال ُعماني با�الف

1٫8171٫063412٫921الرصيد كما في ١ يناير 2020
4٫352732884٫713الخسائر االئتمانية المتوقعة المدرجة

(5٫662)-(925)(4٫737)استردادات من الخسائر االئتمانية المتوقعة
--(12)12تحويالت إلى المرحلة ١

--45(45)تحويالت إلى المرحلة ٢
-20(19)(1)تحويالت إلى المرحلة ٣ 

1٫3982253491٫972في ٣١ ديسمبر 2020

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

التزامات أخرى (تابع)   15

المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة ١المخاطر القائمة 

ريال ُعماني 
باmالف

ريال ُعماني 
باmالف

ريال ُعماني 
باmالف

ريال ُعماني 
باmالف

659٫775104٫8411٫642766٫258الرصيد كما في ١ يناير 2019

359٫500(54)350٫0429٫512أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها

(320٫342)(594)(38٫293)(281٫455)أصول ملغاة أو تم سدادها

-(46)(27٫160)27٫206تحويالت إلى المرحلة ١

-(13)5٫151(5٫138)تحويالت إلى المرحلة ٢

-397(230)(167)تحويالت إلى المرحلة ٣

-6-(6)مبالغ مشطوبة

750٫25753٫8211٫338805٫416في ٣١ ديسمبر 2019

المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة ١الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 ريال ُعماني
باmالف

 ريال ُعماني
باmالف

 ريال ُعماني
باmالف

 ريال ُعماني
باmالف

2٫6541٫948104٫612الرصيد كما في ١ يناير 2019

10364(194)548أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها

(2٫055)(1)(604)(1٫450)أصول ملغاة أو تم سدادها

--(71)71تحويالت إلى المرحلة ١

--5(5)تحويالت إلى المرحلة ٢

-22(21)(1)تحويالت إلى المرحلة ٣ 

1٫8171٫063412٫921في ٣١ ديسمبر 2019

المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة ١المخاطر القائمة 
دوالر أمريكي 

با�الف
دوالر أمريكي 

با�الف
دوالر أمريكي 

با�الف
دوالر أمريكي 

با�الف

1٫948٫719139٫7953٫4762٫091٫990الرصيد كما في ١ يناير 2020
1٫396٫03720٫1841801٫416٫400أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها

(1٫168٫094)(4٫460)(78٫086)(1٫085٫548)أصول ملغاة أو تم سدادها
-(164)(9٫906)10٫070تحويالت إلى المرحلة ١

-(242)25٫642(25٫400)تحويالت إلى المرحلة ٢
-9٫023(8٫704)(319)تحويالت إلى المرحلة ٣

2٫243٫55988٫9257٫8122٫340٫296في ٣١ ديسمبر 2020

المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة ١الخسائر االئتمانية المتوقعة 
دوالر أمريكي 

با�الف
دوالر أمريكي 

با�الف
دوالر أمريكي 

با�الف
دوالر أمريكي 

با�الف

4٫7192٫7621067٫587الرصيد كما في ١ يناير 2020
11٫30618774912٫242أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها

(14٫707)-(2٫403)(12٫304)أصول ملغاة أو تم سدادها
--(31)31تحويالت إلى المرحلة ١

--117(117)تحويالت إلى المرحلة ٢
-52(49)(3)تحويالت إلى المرحلة ٣ 

3٫6325839075٫122في ٣١ ديسمبر 2020



١٠٥التقرير السنوي لصحار الدولي ١٠٤٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

التزامات أخرى (تابع)  15

المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة ١المخاطر القائمة 

دوالر أمريكي باmالفدوالر أمريكي باmالفدوالر أمريكي باmالفدوالر أمريكي باmالف

1٫713٫701272٫3144٫26٦1٫990٫281الرصيد كما في ١ يناير 2019

933٫766(140)909٫20024٫706أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها

(832٫057)(1٫543)(99٫462)(731٫052)أصول ملغاة أو تم سدادها

-(١٢٠)(70٫545)70٫665تحويالت إلى المرحلة ١

-(34)13٫379(13٫345)تحويالت إلى المرحلة ٢

-1٫031(597)(434)تحويالت إلى المرحلة ٣

-16-(16)مبالغ مشطوبة

1٫948٫719139٫7953٫4762٫091٫990في ٣١ ديسمبر 2019

المجموع المرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة ١الخسائر االئتمانية المتوقعة 

دوالر أمريكي باmالفدوالر أمريكي باmالفدوالر أمريكي باmالفدوالر أمريكي باmالف

6٫8935٫0602611٫979الرصيد كما في ١ يناير 2019

26946(504)1٫424أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها

(5٫338)(3)(1٫569)(3٫766)أصول ملغاة أو تم سدادها

--(184)184تحويالت إلى المرحلة ١

--13(13)تحويالت إلى المرحلة ٢

-57(54)(3)تحويالت إلى المرحلة ٣ 

4٫7192٫7621067٫587في ٣١ ديسمبر 2019

قروض ثانوية  16

قـــام البنـــك بإصـــدار ســـندات الديـــون الثانويـــة بقيمـــة ٣٥ مليـــون ريـــال ُعمانـــي خـــالل ســـنة ٢٠١٦ مـــع فتـــرة اســـتحقاق مدتهـــا ٧ ســـنوات، هـــذه اEداة غيـــر مدرجـــة وغيـــر 
قابلـــة للتحويـــل وغيـــر قابلـــة للتفـــاوض بـــدون خيـــار طلـــب مبكـــر وحســـبت عليهـــا فائـــدة بســـعر ثابـــت٬ القيمـــة اEصليـــة مـــن الديـــون الثانويـــة ســـوف يتـــم ســـدادها 
عنـــد االســـتحقاق أي فـــي ســـنة ٢٠٢٣ بينمـــا الفائـــدة ســـوف يتـــم ســـدادها علـــى فتـــرات نصـــف ســـنوية، البنـــك مطالـــب بتكويـــن احتياطـــي للديـــون الثانويـــة بنســـبة 
٢٠٪ مـــن قيمـــة ا?صـــدار بشـــكل ســـنوي خـــالل آخـــر خمـــس ســـنوات مـــن فتـــرة الديـــون الثانويـــة،  يتـــم تكويـــن هـــذا االحتياطـــي فـــي نهايـــة كل ســـنة ماليـــة مـــن اEربـــاح 
ـــغ المتبقـــي مـــن هـــذه القـــروض  ـــي)، المبل ـــال ُعمان ـــي (٢٠١٩: ٠٬٧ مليـــون ري ـــال ُعمان ـــن احتياطـــي بمقـــدار ٠٬٧ مليـــون ري ـــم خـــالل ســـنة ٢٠٢٠ تكوي ـــي، ت المحتجـــزة، بالتال

الثانويـــة با?ضافـــة الـــى فائـــدة كمـــا فـــي ٣١ ديســـمبر ٢٠٢٠ تعـــادل ٣٥٬٣٩٢ مليـــون ريـــال ُعمانـــي (٢٠١٩: ٣٥٬٣٩٢ مليـــون ريـــال ُعمانـــي).

طبقv للوائح البنك المركزي الُعماني، يتم اعتبار الديون الثانوية مخفضة باحتياطي السندات الثانوية كرأس المال فئة ٢ Eغراض كفاية رأس المال. 

شهادات إيداع   17

يتعلـــق الرصيـــد الحالـــي المســـتحق كمـــا فـــي ٣١ ديســـمبر ٢٠٢٠ والبالـــغ ٥٠٩ آالف ريـــال ُعمانـــي (٢٠١٩: ٥٠٩ آالف ريـــال ُعمانـــي) بشـــهادات ا?يـــداع التـــي تـــم إصدارهـــا فـــي 
عـــام ٢٠١٦ مـــع اســـتحقاق يبلـــغ خمـــس ســـنوات، هـــذه غيـــر مضمونـــة، مقومـــة بالريـــال الُعمانـــي وتحمـــل ســـعر فائـــدة ثابـــت.

رأس المال  18

يتكـــون رأســـمال البنـــك المرخـــص بـــه مـــن ٤٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ســـهم (٣١ ديســـمبر ٢٠١٩: ٤٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠) يتكـــون رأســـمال البنـــك المصـــدر مـــن  ٢٬٤٣٤٬٥٠٦٬٧٣٥ ســـهم (٣١ ديســـمبر 
٢٠١٩: ٢٬٣٦٣٬٥٩٨٬٧٧٢ ســـهم)٬ رأســـمال البنـــك المدفـــوع هـــو ٢٤٥٬٣٥٥ مليـــون ريـــال ُعمانـــي (٣١ ديســـمبر ٢٠١٩: ٢٣٦٬٢٣٦ مليـــون ريـــال ُعمانـــي).

خـــالل الســـنة المنتهيـــة فـــي ٣١ ديســـمبر ٢٠٢٠، وزع البنـــك عـــدد ٧٠٬٩٠٧٬٩٦٣ أســـهم مجانيـــة بمـــا يعـــادل ٣٪ مـــن رأس المـــال المصـــدر كمـــا فـــي ٣١ ديســـمبر ٢٠١٩، ممـــا 
نتـــج عنـــه زيـــادة فـــي رأس المـــال بمبلـــغ ٧٬٠٩١ مليـــون ريـــال ُعمانـــي٬ لـــم يتـــم إصـــدار أســـهم مجانيـــة فـــي فتـــرة المقارنـــة مـــن العـــام الســـابق. 

خالل السنة، أعاد البنك تصنيف مبلغ ١٬٩٠٤ مليون ريال ُعماني من عالوة ا?صدار إلى رأس المال. 

إيضاحات حول البيانات المالية
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رأس المال (تابع)  18

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ كان المساهمون الذين يملكون نسبة ١٠٪ أو أكثر من رأسمال البنك سواء بصفة شخصية أو مع اEطراف ذات العالقة كالتالي:

نسبة المساهمة ٪عدد اFسهم

374٫161٫44015٫37شركة ُعمان للتمويل واالستثمار ش٬م٬ع٬ع

354٫684٫10514٫57شؤون البالط السلطاني

توزيعات أرباح مقترحة   ١٨-١

بالنســـبة لعـــام ٢٠٢٠، لـــم يقتـــرح مجلـــس ا?دارة توزيعـــات أربـــاح نظـــر� الســـتمرار عـــدم اليقيـــن بشـــأن العواقـــب االقتصاديـــة لوبـــاء كوفيـــد - ١٩ وبالتالـــي ضـــرورة 
االحتفـــاظ بقاعـــدة رأســـمالية قويـــة (٢٠١٩: توزيعـــات نقديـــة بنســـبة ٣٪ مـــن رأس المـــال (٣ بيســـة للســـهم الواحـــد) بمبلـــغ ٧٬٠٩٠٬٨٠٠ ريـــال ُعمانـــي وأســـهم مجانيـــة 

بنســـبة ٣٪ مـــن رأس المـــال (٣ أســـهم لـــكل ١٠٠ ســـهم) بمبلـــغ ٧٬٠٩٠٬٨٠٠٠ ريـــال ُعمانـــي).   

احتياطي قانوني  19

ــغ الرصيـــد  ــام إلـــى االحتياطـــي القانونـــي إلـــى أن يبلـ ــام ١٩٧٤ يجـــب علـــى البنـــك تحويـــل ١٠٪ مـــن ربـــح العـ ــة الُعمانـــي لعـ ــE vحـــكام قانـــون الشـــركات التجاريـ وفقـ
ــل.    ــدر علـــى اEقـ ــمال البنـــك المصـ ــم لالحتياطـــي القانونـــي ثلـــث رأسـ المتراكـ

احتياطي عام  20

االحتياطـــي العـــام وقـــدره ٩٨٨٬٠٠٠ ريـــال ُعمانـــي (٣١ ديســـمبر ٢٠١٩: ٩٨٨٬٠٠٠ ريـــال ُعمانـــي) قـــد تـــم تكوينـــه مـــن أجـــل تغطيـــة الخســـائر المتكبـــدة مـــن قبـــل نافـــذة 
صحـــار ا?ســـالمي لعامـــي ٢٠١٣ و٢٠١٤، بـــدأت نافـــذة صحـــار ا?ســـالمي تحقـــق أرباحـــv مـــن ســـنة ٢٠١٥ وبالتالـــي، لـــم يتـــم إجـــراء أي تحويـــل إضافـــي بعـــد عـــام ٢٠١٤. 

احتياطي القيمة العادلة  21

يتضمـــن احتياطـــي القيمـــة العادلـــة صافـــي التغيـــر التراكمـــي للقيمـــة العادلـــة الســـتثمارات اEوراق الماليـــة المحتفـــظ بهـــا بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل ا?يـــرادات 
الشـــاملة اEخـــرى بالصافـــي مـــن ضريبـــة الدخـــل التـــي تنطبـــق إلـــى حيـــن اســـتبعاد أو بيـــع االســـتثمار أو تخفيـــض قيمتـــه.  

احتياطي انخفاض القيمة   22

ــزي  ــات البنـــك المركـ ــرق بيـــن مخصصـ ــة للفـ ــاء احتياطـــي انخفـــاض فـــي القيمـ ــزي الُعمانـــي (BM 1149)، يتعيـــن علـــى البنـــك إنشـ ــا لتعميـــم البنـــك المركـ وفًقـ
الُعمانـــي والمعيـــار الدولـــي ?عـــداد التقاريـــر الماليـــة ٩، إذا كان مخصـــص البنـــك المركـــزي الُعمانـــي أعلـــى مـــن مخصـــص المعيـــار الدولـــي ?عـــداد التقاريـــر الماليـــة 
 ٩ خـــالل الســـنة اEولـــى مـــن التنفيـــذ٬ فـــي الســـنوات الالحقـــة، إذا كان مخصـــص انخفـــاض القيمـــة المســـتند إلـــى المعيـــار الدولـــي ?عـــداد التقاريـــر الماليـــة رقـــم ٩
 (أي المحملـــة علـــى اEربـــاح والخســـائر) أقـــل مـــن مخصـــص خســـارة انخفـــاض القيمـــة فـــي البنـــك المركـــزي الُعمانـــي ، يتـــم تحويـــل الزيـــادة إلـــى احتياطـــي انخفـــاض القيمـــة

المذكور أعاله.

اعتبـــاًرا مـــن ديســـمبر ٢٠٢٠ ، قـــام البنـــك بتكويـــن احتياطـــي قـــدره ٥٬٤٦٤ مليـــون ريـــال ُعمانـــي بعـــد خصـــم الضرائـــب (إيضـــاح ٣٤) للفـــرق الموجـــود فـــي ٣١ ديســـمبر 
٢٠٢٠ (٣١ ديســـمبر ٢٠١٩: ال شـــيء).
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١٠٧التقرير السنوي لصحار الدولي ١٠٦٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

اFوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم 1  23

قـــام البنـــك بإصـــدار أوراق رأســـمالية مســـتديمة الشـــريحة رقـــم ١ بمبلـــغ ١٠٠ مليـــون ريـــال ُعمانـــي فـــي ٢٥ ســـبتمبر ٢٠١٧، تحمـــل اEوراق الرأســـمالية المســـتديمة الشـــريحة 
رقـــم ١ فائـــدة علـــى قيمتهـــا االســـمية مـــن تاريـــخ ا?صـــدار إلـــى تاريـــخ االســـتدعاء اEول بســـعر فائـــدة ســـنوي ثابـــت قـــدره ٧٬٧٥٪، وبعـــد ذلـــك ســـيتم إعـــادة تحديـــد ســـعر 

الفائـــدة علـــى فتـــرات خمـــس ســـنوات، يتـــم دفـــع الفائـــدة علـــى أســـاس نصـــف ســـنوي علـــى أســـاس متأخـــرات وتعامـــل كخصـــم مـــن حقـــوق المســـاهمين. 

فـــي ١٤ مـــارس ٢٠١٩، قـــام البنـــك با?صـــدار الثانـــي لـــ وراق الرأســـمالية المســـتديمة الشـــريحة رقـــم ١ بمبلـــغ ١٠٠ مليـــون ريـــال ُعمانـــي، تحمـــل اEوراق الرأســـمالية 
المســـتديمة الشـــريحة رقـــم ١ فائـــدة علـــى قيمتهـــا االســـمية مـــن تاريـــخ ا?صـــدار إلـــى تاريـــخ االســـتدعاء اEول بســـعر فائـــدة ســـنوي ثابـــت قـــدره ٧٬٥٠٪، وبعـــد ذلـــك 
ســـيتم إعـــادة تحديـــد ســـعر الفائـــدة علـــى فتـــرات خمـــس ســـنوات، يتـــم دفـــع الفائـــدة علـــى أســـاس نصـــف ســـنوي علـــى أســـاس متأخـــرات وتعامـــل كخصـــم مـــن 

حقـــوق المســـاهمين. 

تشـــكل اEوراق الماليـــة التزامـــات مباشـــرة وغيـــر مشـــروطة وثانويـــة وغيـــر مضمونـــة للبنـــك وتصنـــف كحقـــوق مســـاهمين وفقـــv للمعيـــار المحاســـبي الدولـــي رقـــم 
٣٢: اEدوات الماليـــة - التصنيـــف، ليـــس لديهـــا تاريـــخ اســـتحقاق ثابـــت أو نهائـــي٬ يجـــوز للبنـــك وفقـــv لتقديـــره وبعـــد موافقـــة مســـبقة مـــن الهيئـــة التنظيميـــة ذات 
الصلـــة أن يمـــارس خيـــاره فـــي اســـترداد اEوراق الماليـــة بالكامـــل (وليـــس جزئيـــv) فـــي تاريـــخ االســـتدعاء اEول أي الذكـــرى الســـنوية الخامســـة لتاريـــخ ا?صـــدار وفـــي 
كل خمـــس ســـنوات بعـــد ذلـــك، رهنـــv بموافقـــة مســـبقة مـــن الســـلطات التنظيميـــة، يجـــوز للبنـــك وفقـــv لتقديـــره وحـــده أن يختـــار عـــدم توزيـــع الفوائـــد، وهـــذا ال 
يعتبـــر حدثـــv للتخلـــف عـــن الســـداد، إذا لـــم يقـــم البنـــك بدفـــع فوائـــد، فـــي تاريـــخ دفـــع الفائـــدة المقـــرر (Eي ســـبب كان)، فينبغـــي علـــى البنـــك عـــدم إجـــراء أي توزيـــع 
أو دفـــع آخـــر فيمـــا يتعلـــق بأســـهمه العاديـــة أو أي مـــن أســـهمه اEخـــرى أدوات رأس المـــال العاديـــة ١ أو اEوراق الماليـــة، التـــي تحتـــل مرتبـــة أدنـــى أو متقاربـــة مـــع اEوراق 
الرأســـمالية المســـتديمة الشـــريحة رقـــم ١ إال إذا دفعـــت دفعـــة واحـــدة مـــن الفوائـــد بالكامـــل علـــى اEوراق الماليـــة، كمـــا تســـمح شـــروط اEوراق الرأســـمالية المســـتديمة 

الشـــريحة رقـــم ١ للبنـــك بخفـــض (كامـــًال أو جزئيـــv) أي مبالـــغ مســـتحقة لحاملـــي اEوراق الماليـــة فـــي بعـــض الظـــروف.

تـــم دفـــع ١٥٬٢٥٠ مليـــون ريـــال ُعمانـــي كقســـيمة (كوبـــون) خـــالل ســـنة ٢٠٢٠ (٢٠١٩: ١١٬٥٣٠ مليـــون ريـــال ُعمانـــي) وتـــم إدراجهـــا فـــي بيـــان التغيـــرات فـــي حقـــوق 
المســـاهمين.

صافي اFصول للسهم الواحد  24

ـــال ُعمانـــي كمـــا فـــي ٣١ ديســـمبر ٢٠٢٠ (٣١ ديســـمبر ٢٠١٩: ٣٣٦٬١١  ـــد علـــى صافـــي اEصـــول البالغـــة ٣٣١٬٧٠ مليـــون ري ـــول للســـهم الواحـ يســـتند احتســـاب صافـــي اEصـ
ـــة علـــى عـــدد ٢٬٤٣٤٬٥٠٦٬٧٣٥ ســـهم عـــادي (٣١ ديســـمبر ٢٠١٩: ٢٬٣٦٣٬٥٩٨٬٧٧٢ ســـهم عـــادي)، كونهـــا  ـــى حاملـــي اEســـهم العادي ـــي) المنســـوبة إل ـــال ُعمان مليـــون ري

عـــدد اEســـهم القائمـــة كمـــا فـــي ٣١ ديســـمبر ٢٠٢٠.

االلتزامات العرضية واالرتباطات  25

االلتزامات العرضية ٢٥-أ  

تؤدي خطابات االعتماد المستندي والضمانات القائمة إلى ارتباط البنك بالدفع بالنيابة عن عمالء في حالة عجز العميل عن اEداء بموجب بنود العقد.  

31 ديسمبر31 ديسمبر  31 ديسمبر31 ديسمبر

2019202020202019

 دوالر أمريكي
باmالف

دوالر أمريكي 
با�الف

ريال ُعماني
 با�الف

ريال ُعماني
 باmالف

219٫684303٫402  ضمانات788٫057570٫609

201٫36489٫308  اعتمادات مستندية231٫969523٫022

1٫020٫0261٫093٫631421٫048392٫710

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2019202020202019

 دوالر أمريكي
باmالف

دوالر أمريكي 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
باmالف

107٫652237٫039ا?نشاءات615٫686279٫616

22٫22453٫099المؤسسات المالية137٫91957٫725

151٫33837٫084التجارة الدولية96٫322393٫086

52٫19025٫046خدمات65٫055135٫558

10٫22020٫397الصناعة52٫97926٫545

53٫3743٫866الحكومة10٫042138٫634

17٫3875٫339نقل واتصاالت13٫86745٫161

162-التعدين والمحاجر-421

3٫8417٫119الكهرباء والغاز والمياه18٫4919٫977

2٫8223٫559أخرى9٫2447٫329

1٫020٫0261٫093٫631421٫048392٫710

االرتباطات ٢٥-ب 

تتضمـــن االرتباطـــات المتعلقـــة باالئتمـــان االرتباطـــات بزيـــادة ائتمـــان واعتمـــادات مســـتندية ضمانـــات مســـاندة تـــم تصميمهـــا لمقابلـــة متطلبـــات عمـــالء البنـــك، 
االرتباطـــات لزيـــادة ائتمـــان تمثـــل االرتباطـــات التعاقديـــة لتقديـــم قـــروض وائتمـــان متجـــدد، فـــي العـــادة تكـــون لالرتباطـــات تواريـــخ انتهـــاء ثابتـــة أو شـــروط إنهـــاء 
أخـــرى وهـــي تتطلـــب دفـــع رســـوم عنهـــا، حيـــث إن تلـــك االرتباطـــات قـــد تنتهـــي بـــدون الســـحب منهـــا لـــذا ليـــس بالضـــرورة أن يمثـــل إجمالـــي مبالـــغ العقـــد التزامـــات 

التدفـــق النقـــدي المســـتقبلية.

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2019202020202019

دوالر أمريكي 
باmالف

دوالر أمريكي 
باmالف

ريال ُعماني 
باmالف

ريال ُعماني 
باmالف

2٫8261٫042ارتباطات رأسمالية2٫7067٫340

435٫278348٫325ارتباطات متعلقة باالئتمان904٫7401٫130٫592

907٫4461٫137٫932438٫104349٫367



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

١٠٩التقرير السنوي لصحار الدولي ١٠٨٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

االلتزامات العرضية واالرتباطات (تابع)  25

التقاضي ٢٥-ج 

ـــدى البنـــك ضوابـــط وسياســـات رســـمية ?دارة المطالبـــات القانونيـــة،  ـــع بهـــا، يوجـــد ل التقاضـــي أمـــر شـــائع فـــي القطـــاع المصرفـــي نظـــر� لطبيعـــة اEعمـــال المضطل
ـــار ســـلبية التـــي قـــد تكـــون مـــن  ـــة آث ـــر تقديمـــات Eي ـــغ الخســـارة علـــى نحـــو معقـــول، يقـــوم البنـــك بتوفي ـــر مبل ـــة ويتـــم تقدي ـــى المشـــورة المهني ـــد الحصـــول عل عن
المطالبـــات علـــى مركـــزه المالـــي، لـــم يتـــم تكويـــن أي مخصـــص كمـــا فـــي ٣١ ديســـمبر ٢٠٢٠ (٢٠١٩: لـــم يتـــم تكويـــن مخصـــص)، حيـــث كمـــا تشـــير المشـــورة المهنيـــة 

ـــة خســـارة كبيـــرة ســـوف تنشـــأ. ـــه مـــن غيـــر المحتمـــل أن أي أن

إيرادات الفوائد   26

٣١ ديسمبر
2019

31 ديسمبر
2020

31 ديسمبر
2020

31 ديسمبر
2019

 دوالر أمريكي
باmالف

دوالر أمريكي 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

 ريال ُعماني
باmالف

126٫991126٫722قروض وسلف للعمالء329٫148329٫846

1٫3592٫284مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد5٫9323٫530

18٫63717٫681استثمارات 45٫92548٫408

381٫005381٫784146٫987146٫687

مصروفات الفوائد  27

٣١ ديسمبر
2019

31 ديسمبر
2020

31 ديسمبر
2020

31 ديسمبر
2019

 دوالرأمريكي 
باmالف

دوالر أمريكي 
با�الف

ريال ُعماني
با�الف

 ريال ُعماني
باmالف

57٫41950٫618ودائع العمالء131٫475149٫140

2٫4572٫450قروض ثانوية6٫3646٫382

15٫14023٫428مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد60٫85239٫325

198٫691194٫84775٫01676٫496

صافي ا�يرادات المحققة من التمويل ا�سالمي واFنشطة االستثمارية  28

إجمالي ا�يرادات المحققة من التمويل ا�سالمي واFنشطة االستثمارية ٢٨-أ  

٣١ ديسمبر
2019

31 ديسمبر
2020

31 ديسمبر
2020

31 ديسمبر
2019

 دوالر أمريكي
باmالف

دوالر أمريكي 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
باmالف

12٫67710٫813تمويل إلى العمالء28٫08632٫927

105354مستحق من بنوك وإيداعات السوق النقدية 919273

1٫4381٫237استثمارات 3٫2133٫735

32٫21836٫93514٫22012٫404

صافي ا�يرادات المحققة من التمويل ا�سالمي واFنشطة االستثمارية (تابع)  28

أرباح دفعت إلى مودعين / اقتراضات السوق النقدية  ٢٨-ب  

٣١ ديسمبر
2019

31 ديسمبر
2020

31 ديسمبر
2020

31 ديسمبر
2019

 دوالر أمريكي
باmالف

دوالر أمريكي 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
باmالف

8٫1696٫045أرباح دفعت إلى مودعين15٫70121٫218

352505أرباح دفعت إلى بنوك ونقود السوق اEخرى1٫312914

--اقتراضات--

17٫01322٫1328٫5216٫550

15٫20514٫803
صافي ا�يرادات المحققة من التمويل ا�سالمي واFنشطة 

5٫6995٫854االستثمارية

إيرادات التشغيل اFخرى   29

٣١ ديسمبر
2019

31 ديسمبر
2020

31 ديسمبر
2020

31 ديسمبر
2019

 دوالر أمريكي
باmالف

دوالر أمريكي 
با�الف

ريال ُعماني
با�الف

 ريال ُعماني
باmالف

12٫77419٫222أتعاب وعموالت 49٫92833٫179

1٫1468٫471صافي أرباح من التعامالت بعمالت أجنبية22٫0022٫977

2-أرباح من بيع أصول ثابتة-5

4641٫833إيرادات توزيعات أرباح4٫7611٫205

خسائر من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل اEرباح(179)(2٫374)
(914)(69) أو الخسائر

74٫32237٫18214٫31528٫614

مصروفات التشغيل اFخرى  30

٣١ ديسمبر
2019

31 ديسمبر
2020

31 ديسمبر
2020

31 ديسمبر
2019

 دوالر أمريكي
باmالف

دوالر أمريكي 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

 ريال ُعماني
 باmالف

11٫14210٫952تكاليف تشغيل وإدارة28٫44728٫941

3٫5213٫190تكاليف ا?شغال8٫2869٫145

156146مكافآت أعضاء مجلس ا?دارة379405

4244أتعاب حضور جلسات مجلس ا?دارة 114109

122143
مكافآت وأتعاب حضور جلسات Eعضاء مجلس الرقابة 

5547 الشرعية 

37٫34838٫74314٫91614٫379



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

١١١التقرير السنوي لصحار الدولي ١١٠٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

صافي مصروفات انخفاض قيمة القروض ومخصصات مخاطر االئتمان اFخرى  31

٣١ ديسمبر
2019

31 ديسمبر
2020

31 ديسمبر
2020

31 ديسمبر
2019

 دوالر أمريكي
باmالف

دوالر أمريكي 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
باmالف

مصروفات انخفاض قيمة تم تكوين مخصص لها / 
 (مفرج عنها) حول:

24٫89819٫622قروض وسلف وتمويل50٫96764٫670

(1٫691)(949)التزامات قروض وضمانات مالية(2٫465)(4٫392)

374(784)مستحق من بنوك وإيداعات السوق النقدية اEخرى(2٫036)971

512(883)سندات الدين بالتكلفة المطفأة (2٫294)1٫330

8525سندات الدين بالقيمة العادلة من خالل ا?يرادات الشاملة اEخرى132٫213

23-قروض مشطوبة خالل السنة-60

48٫94960٫088
مصروفات انخفاض قيمة قروض ومخصصات مخاطر االئتمان اFخرى 

23٫13418٫845وفق معيار التقارير المالية الدولية رقم ٩، بالصافي

ضريبة الدخل  32

مدرجة في بيان الدخل الشامل ٣٢-أ  

٣١ ديسمبر
2019

31 ديسمبر
2020

31 ديسمبر
2020

31 ديسمبر
2019

 دوالر أمريكي
باmالف

دوالر أمريكي 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
باmالف

مصروفات الضريبة 

3٫2965٫984- الضريبة الحالية15٫5438٫561

-144- ضريبة الفترة السابقة374-

243138- مصروف ضريبة مؤجلة 358631

3٫6836٫122إجمالي مصروفات ضريبة الدخل 15٫9019٫566

يخضع البنك لضريبة الدخل للسنة وفقv لقانون ضريبة الدخل في سلطنة ُعمان بمعدل ١٥٪ على اEرباح الخاضعة.

التسوية ٣٢-ب 

٣١ ديسمبر
2019

31 ديسمبر
2020

31 ديسمبر
2020

31 ديسمبر
2019

دوالر أمريكي دوالر أمريكي باmالف
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
باmالف

23٫69640٫528الربح قبل الضريبة للسنة105٫26761٫548

3٫5556٫079ضريبة الدخل بمعدل 15٫7899٫234١٥

أثر ضريبة لـ:

98114- مصروفات / خسائر غير قابلة للخصم296254

(71)(61)- الدخل المعفى من الضريبة(158)(184)

-91- ضريبة الفترة السابقة236-

3٫6836٫122مصروف ضريبة الدخل15٫9019٫566

ضريبة الدخل (تابع)  32

الربط الضريبي ٣٢-ج  

تـــم االنتهـــاء مـــن الربـــوط الضريبيـــة للبنـــك عـــن الســـنوات مـــن ٢٠٠٧ إلـــى ٢٠١٥ ولـــم يتـــم االتفـــاق بعـــد مـــع اEمانـــة العامـــة للضرائـــب فـــي وزارة الماليـــة علـــى الربـــط 
الضريبـــي للبنـــك لللســـنوات ٢٠١٦ إلـــى ٢٠١٩، ويـــرى البنـــك أن أيـــة ضرائـــب إضافيـــة، إن وجـــدت، والمتعلقـــة بســـنوات الضريبـــة المفتوحـــة لـــن تكـــون جوهريـــة للمركـــز 

ـــي للبنـــك كمـــا فـــي ٣١ ديســـمبر ٢٠٢٠. المال

حركة مخصص الضريبة الحالية ٣٢-د 

٣١ ديسمبر
2019

31 ديسمبر
2020

31 ديسمبر
2020

31 ديسمبر
2019

دوالر أمريكي
باmالف

دوالر أمريكي 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
باmالف

9٫6774٫988الرصيد في بداية السنة 12٫95625٫135

3٫4405٫984المحمل خالل السنة 15٫5438٫935

(1٫295)(4٫231)المدفوع خالل السنة(10٫989)(3٫364)

8٫8869٫677الرصيد كما في نهاية السنة25٫13523٫081

الحركة في أصول/(التزامات) ضريبية مؤجلة  ٣٢-هـ 

31 ديسمبر
2019

31 ديسمبر
2020

31 ديسمبر
2020

31 ديسمبر
2019

دوالر أمريكي 
باmالف

دوالر أمريكي 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
باmالف

(483)(621)الرصيد في بداية السنة (1٫613)(1٫255)

(138)(242)المكون خالل السنة(628)(358)

(621)(863)الرصيد كما في نهاية السنة (2٫241)(1٫613)

العائد اFساسي والمعدل للسهم الواحد  33

يتم احتساب العائد للسهم بقسمة صافي الربح للسنة على المتوسط المرجح لعدد اEسهم القائمة خالل السنة. 

٣١ ديسمبر
2019

31 ديسمبر
2020

31 ديسمبر
2020

31 ديسمبر
2019

دوالر أمريكي 
باmالف

دوالر أمريكي 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
باmالف

20٫01334٫406ربح السنة89٫36651٫982

(11٫531)(15٫250)ناقص: قسيمة الفئة ١ ا?ضافية (39٫610)(29٫950)

(226)-ناقص: مصروفات إصدار رأسمال الفئة ١ ا?ضافية-(587)

58٫82912٫372
ربح السنة المنسوب إلى حملة أسهم البنك بعد القسيمة وتكلفة إصدار 

4٫76322٫649أسهم رأسمال الفئة ١ ا?ضافية 

2٫434٫5072٫٢٢٠٫٥٤٧المتوسط المرجح لعدد اEسهم القائمة خالل السنة (باEلف)  2٫٢٢٠٫٥٤٧2٫434٫507

١٫٩٥٦١٠٫٢٠٠العائد اEساسي للسهم الواحد للسنة (بالسنت / بالبيسة)٦٫٢٥٠٫٥١  

االلتزام الضريبي المؤجل بالفرق الضريبي على الممتلكات واmاالت والمعدات



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

١١٣التقرير السنوي لصحار الدولي ١١٢٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

اFدوات المالية  34

ـــي  ـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم ٩ والمطلـــوب بموجـــب تعميـــم البنـــك المركـــزي الُعمان ـــار التقاري ـــا لمعي ـــه وفًق ـــة بيـــن المخصـــص المحتفـــظ ب ـــاه مقارن يقـــدم الجـــدول أدن
BM 977 رقـــم

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ 

التصنيف:

البنك المركزي 
الُعماني

تصنيف 
معيار التقارير 

المالية الدولية 
رقم ٩ 

إجمالي القيمة 
الدفترية 

مخصص 
البنك المركزي 

الُعماني

مخصص 
معيار التقارير 

المالية الدولية 
رقم ٩

الفرق بين 
البنك المركزي 

الُعماني 
ومعيار التقارير 
المالية الدولية 

رقم ٩
صافي القيمة 

الدفترية 

احتياطي 
الفائدة وفق 

معيار التقارير 
المالية الدولية 

رقم ٩

احتياطي 
الفائدة وفق 

البنك المركزي 
الُعماني 

ريال ُعماني 
باmالف

ريال ُعماني 
باmالف

ريال ُعماني 
باmالف

ريال ُعماني 
باmالف

ريال ُعماني 
باmالف

ريال ُعماني 
باmالف

ريال ُعماني 
باmالف

(1)(2)(3)(3)-(2)= (4)(3)-(1)=(5)
--2٫107٫39726٫8674٫96621٫9012٫102٫431المرحلة ١

--81٫536(3٫747)86٫4471٫1644٫911المرحلة ٢معياري
-------المرحلة ٣

--2٫193٫84427٫7989٫87718٫1542٫183٫967مجموع فرعي
--23٫34030415914523٫181المرحلة ١

--221٫٠٩٣(30٫338)257٫8416٫41036٫748المرحلة ٢إشارة خاصة
-------المرحلة ٣

--244٫274(30٫193)281٫1816٫94736٫907مجموع فرعي
-------المرحلة ١

-------المرحلة ٢دون المعيار
5٫752103103(529)8٫4142٫1332٫662المرحلة ٣

5٫752103103(529)8٫4142٫1332٫662مجموع فرعي
-------المرحلة ١

-------المرحلة ٢مشكوك في 
24٫057852852(2٫191)37٫23110٫98313٫174المرحلة ٣تحصيله

24٫057852852(2٫191)37٫23110٫98313٫174مجموع فرعي
-------المرحلة ١

-------المرحلة ٢خسارة
111٫44168٫50665٫9942٫51245٫44721٫21621٫216المرحلة ٣

111٫44168٫50665٫9942٫51245٫44721٫21621٫216مجموع فرعي

إجمالي 
القروض

والسلف 
والتمويل

--2٫130٫73727٫1715٫12522٫0462٫125٫612المرحلة ١
--302٫629(34٫085)344٫2887٫57441٫659المرحلة ٢
75٫25622٫17122٫171(208)157٫08681٫62281٫830المرحلة ٣

2٫503٫49722٫17122٫171(12٫247)2٫632٫111116٫367128٫614مجموع فرعي
@على المستحق 

من البنوك 
واستثمار اEوراق 
المالية والتزامات 

القروض 
والضمانات 

المالية

--1٫541٫009(1٫998)1٫543٫020132٫011المرحلة ١
--41٫931(1٫149)1٫149-43٫080المرحلة ٢

--2٫659(349)349-3٫008المرحلة ٣

--1٫585٫599(3٫496)1٫589٫108133٫509مجموع فرعي
--3٫673٫75727،1847٫13620،0483٫666٫621المرحلة ١

--344٫560(35،234)387٫3687،57442٫808المرحلة ٢
77٫91522٫17122٫171(557)160٫09481،62282٫179المرحلة ٣

4٫089٫09622٫17122٫171(15،743)4٫221٫219116،380132٫123إجمالي

@ البنود اEخرى التي لم تتم تغطيتها بموجب تعميم البنك المركزي الُعماني رقم BM 977 والتوجيهات ذات الصلة.

اFدوات المالية (تابع)  34

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

التصنيف:

البنك المركزي 
الُعماني

تصنيف 
معيار التقارير 

المالية الدولية 
رقم ٩ 

إجمالي القيمة 
الدفترية 

مخصص 
البنك المركزي 

الُعماني

مخصص 
معيار التقارير 

المالية الدولية 
رقم ٩

الفرق بين 
البنك المركزي 

الُعماني 
ومعيار التقارير 
المالية الدولية 

رقم ٩
صافي القيمة 

الدفترية 

احتياطي 
الفائدة وفق 

معيار التقارير 
المالية الدولية 

رقم ٩

احتياطي 
الفائدة وفق 

البنك المركزي 
الُعماني 

ريال ُعماني 
باmالف

ريال ُعماني 
باmالف

ريال ُعماني 
باmالف

ريال ُعماني 
باmالف

ريال ُعماني 
باmالف

ريال ُعماني 
باmالف

ريال ُعماني 
باmالف

(1)(2)(3)(3)-(2)= (4)(3)-(1)=(5)

--2٫048٫23826٫7189٫40217٫3162٫038٫836المرحلة ١

--89٫758(5٫889)96٫9161٫2697٫158المرحلة ٢معياري

--141(76)219278المرحلة ٣

--2٫145٫37327٫98916٫63811٫3512٫128٫735مجموع فرعي

--37٫708(940)39٫1084601٫400المرحلة ١

--225٫557(27٫206)260٫0687٫30534٫511المرحلة ٢إشارة خاصة

--7(2)2-9المرحلة ٣

--263٫272(28٫148)299٫1857٫76535٫913مجموع فرعي

--4---4المرحلة ١

--10(2)2-12المرحلة ٢دون المعيار

25٫5941٫1641٫164(1٫159)35٫3218٫5689٫727المرحلة ٣

25٫6081٫1641٫164(1٫161)35٫3378٫5689٫729مجموع فرعي

--443(5)5-448المرحلة ١

--21(3)3-24المرحلة ٢مشكوك في 

27٫14811٫2309٫1052٫12518٫043531531المرحلة ٣تحصيله

27٫62011٫2309٫1132٫11718٫507531531مجموع فرعي

--365(4)4-369المرحلة ١

--254(71)71-325المرحلة ٢خسارة

17٫41213٫96913٫969(6٫196)61٫27637٫66843٫864المرحلة ٣

18٫03113٫96913٫969(6٫271)61٫97037٫66843٫939مجموع فرعي

إجمالي 
القروض

والسلف 
والتمويل

--2٫088٫16727٫17810٫81116٫3672٫077٫356المرحلة ١

--315٫600(33٫171)357٫3458٫57441٫745المرحلة ٢

61٫19715٫66415٫664(5٫308)123٫97357٫46862٫776المرحلة ٣

2٫454٫15315٫66415٫664(22٫112)2٫569٫48593٫220115٫332مجموع فرعي

@على 
المستحق 

من البنوك 
واستثمار 

اEوراق المالية 
والتزامات 
القروض 

والضمانات 
المالية

--1٫421٫490(3٫238)1٫424٫740123٫250المرحلة ١

--107٫794(1٫982)1٫982-109٫776المرحلة ٢

--1٫298(41)41-1٫339المرحلة ٣

--1٫530٫582(5٫261)1٫535٫855125٫273مجموع فرعي

--3٫512٫90727٫19014٫06113٫1293٫498٫846المرحلة ١المجموع

--423٫394(35٫153)467٫1218٫57443٫727المرحلة ٢

62٫49515٫66415٫664(5٫349)125٫31257٫46862٫817المرحلة ٣

3٫984٫73515٫66415٫664(27٫373)4٫105٫34093٫232120٫605إجمالي



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

١١٥التقرير السنوي لصحار الدولي ١١٤٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

اFدوات المالية (تابع)  34

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ 

التصنيف:

البنك المركزي 
الُعماني

تصنيف 
معيار التقارير 

المالية الدولية 
رقم ٩ 

إجمالي القيمة 
الدفترية 

مخصص البنك 
المركزي الُعماني

مخصص معيار 
التقارير المالية 
الدولية رقم ٩

الفرق بين البنك 
المركزي الُعماني 

ومعيار التقارير 
المالية الدولية 

رقم ٩
صافي القيمة 

الدفترية 

احتياطي الفائدة 
وفق معيار 

التقارير المالية 
الدولية رقم ٩

احتياطي 
الفائدة وفق 

البنك المركزي 
الُعماني 

دوالر أمريكي 
باmالف

دوالر أمريكي 
باmالف

دوالر أمريكي 
باmالف

دوالر أمريكي 
باmالف

دوالر أمريكي 
باmالف

دوالر أمريكي 
باmالف

دوالر أمريكي 
باmالف

(1)(2)(3)(3)+(2)= (4)(3)+(1)=(5)

--5٫473٫75869٫78412٫89956٫8855٫460٫859المرحلة ١

--211٫782(9٫733)224٫5383٫02312٫756المرحلة ٢معياري

-------المرحلة ٣

--5٫698٫29672٫80725٫65547٫1525٫672٫641مجموع فرعي

--60٫62379041337760٫210المرحلة ١

--574٫268(78٫800)669٫71716٫64995٫449المرحلة ٢إشارة خاصة

-------المرحلة ٣

--634٫478(78٫423)730٫34017٫43995٫862مجموع فرعي

-------المرحلة ١

-------المرحلة ٢دون المعيار

14٫941268268(1٫374)21٫8555٫5406٫914المرحلة ٣

14٫941268268(1٫374)21٫8555٫5406٫914مجموع فرعي

-------المرحلة ١

-------المرحلة ٢مشكوك في 

62٫4862٫2132٫213(5٫691)96٫70428٫52734٫218المرحلة ٣تحصيله

62٫4862٫2132٫213(5٫691)96٫70428٫52734٫218مجموع فرعي

-------المرحلة ١

-------المرحلة ٢خسارة

289٫457177٫938171٫4136٫525118٫04455٫10655٫106المرحلة ٣

289٫457177٫938171٫4136٫525118٫04455٫10655٫106مجموع فرعي

إجمالي 
القروض

والسلف 
والتمويل

--5٫534٫38170٫57413٫31257٫2625٫521٫069المرحلة ١

--786٫050(88٫533)894٫25519٫672108٫205المرحلة ٢

195٫47157٫58757٫587(540)408٫016212٫005212٫545المرحلة ٣

6٫502٫59057٫58757٫587(31،811)6٫836٫652302٫251334٫062مجموع فرعي

@على المستحق 
من البنوك 

واستثمار اEوراق 
المالية والتزامات 

القروض 
والضمانات المالية

--4٫002٫621(5٫189)4٫007٫844345٫223المرحلة ١

--108٫912(2٫984)2٫984-111٫896المرحلة ٢

--6٫907(906)906-7٫813المرحلة ٣

--4٫118٫440(9٫079)4٫127٫553349٫113مجموع فرعي

--9٫542٫22570٫60818٫53552٫0739٫523٫690المرحلة ١

--894٫962(91٫517)1٫006٫15119٫672111٫189المرحلة ٢

202٫37857٫58757٫587(1٫446)415٫829212٫005213٫451المرحلة ٣

10٫621٫03057٫58757٫587(40٫890)10٫964٫205302٫285343٫175إجمالي

اFدوات المالية (تابع)  34

٣١ ديسمبر ٢٠١٩

التصنيف:

البنك المركزي 
الُعماني

تصنيف 
معيار التقارير 

المالية الدولية 
رقم ٩ 

إجمالي القيمة 
الدفترية 

مخصص البنك 
المركزي الُعماني

مخصص معيار 
التقارير المالية 
الدولية رقم ٩

الفرق بين البنك 
المركزي الُعماني 

ومعيار التقارير 
المالية الدولية 

رقم ٩
صافي القيمة 

الدفترية 

احتياطي الفائدة 
وفق معيار 

التقارير المالية 
الدولية رقم ٩

احتياطي 
الفائدة وفق 

البنك المركزي 
الُعماني 

دوالر أمريكي 
باmالف

دوالر أمريكي 
باmالف

دوالر أمريكي 
باmالف

دوالر أمريكي 
باmالف

دوالر أمريكي 
باmالف

دوالر أمريكي 
باmالف

دوالر أمريكي 
باmالف

(1)(2)(3)(3)+(2)= (4)(3)+(1)=(5)

--5٫320٫09969٫39724٫42144٫9765٫295٫678المرحلة ١

--233٫138(15٫296)251٫7303٫29618٫592المرحلة ٢معياري

--366(198)5695203المرحلة ٣

--5٫572٫39872٫69843٫21629٫4825٫529٫182مجموع فرعي

--97٫943(2٫441)101٫5791٫1953٫636المرحلة ١

--585٫862(70٫665)675٫50118٫97489٫639المرحلة ٢إشارة خاصة

--18(5)5-23المرحلة ٣

--683٫823(73٫111)777٫10320٫16993٫280مجموع فرعي

--10---10المرحلة ١

--26(5)5-31المرحلة ٢دون المعيار

66٫4783٫0233٫023(3٫010)91٫74322٫25525٫265المرحلة ٣

66٫5143٫0233٫023(3٫015)91٫78422٫25525٫270مجموع فرعي

--1٫151(13)13-1٫164المرحلة ١

--54(8)8-62المرحلة ٢مشكوك في 

70٫51429٫16923٫6495٫52046٫865725725المرحلة ٣تحصيله

71٫74029٫16923٫6705٫49948٫070725725مجموع فرعي

--948(10)10-958المرحلة ١

--660(184)184-844المرحلة ٢خسارة

45٫22636٫28336٫283(16٫093)159٫15897٫839113٫932المرحلة ٣

46٫83436٫28336٫283(16٫287)160٫96097٫839114٫126مجموع فرعي

إجمالي 
القروض

والسلف 
والتمويل

--5٫423٫81070٫59228٫08042٫5125٫395٫730المرحلة ١

--819٫740(86٫158)928٫16922٫270108٫428المرحلة ٢

158٫95340٫68640٫686(13٫786)322٫008149٫268163٫054المرحلة ٣

6٫374٫42340٫68640٫686(57٫432)6٫673٫98٧242٫130299٫562مجموع فرعي

@على المستحق 
من البنوك 

واستثمار اEوراق 
المالية والتزامات 

القروض 
والضمانات 

المالية

المرحلة ١
3٫700٫623318٫442(8٫411)3٫692٫181

--

--279٫984(5٫148)5٫148-285٫132المرحلة ٢

--3٫372(106)106-3٫478المرحلة ٣

--3٫975٫537(13٫665)3٫989٫2333113٫696مجموع فرعي

--9٫124٫43370٫62336٫52234٫1019٫087٫911المرحلة ١المجموع

--1٫099٫722(91٫308)1٫213٫30022٫270113٫578المرحلة ٢

162٫32540٫68640٫686(13٫892)325٫485149٫268163٫160المرحلة ٣

10٫349٫95840٫68640٫686(71٫099)10٫663٫218242٫161313٫260إجمالي

وفقـــv لمتطلبـــات البنـــك المركـــزي الُعمانـــي، عندمـــا يكـــون إجمالـــي مخصـــص المحفظـــة واEســـس المحـــددة محتســـبة وفقـــv لقواعـــد البنـــك المركـــزي الُعمانـــي 
أكبـــر مـــن مخصـــص انخفـــاض القيمـــة المحتســـب بموجـــب معيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم ٩، فـــإن الفـــرق ، بالصافـــي مـــن تأثيـــر الضريبـــة، ســـيتم تحويلـــه إلـــى 

ـــة الســـنة.  ـــغ بشـــكل ســـنوي فـــي نهاي ـــاح المحتجـــزة، بشـــكل عـــام، يحـــول البنـــك هـــذا المبل احتياطـــي انخفـــاض قيمـــة بالتخصيـــص مـــن اEرب



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

١١٧التقرير السنوي لصحار الدولي ١١٦٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

اFدوات المالية (تابع)  34

البنك المركزي الُعماني 
معيار التقارير المالية 

الفرقالدولية رقم ٩

ريال ُعماني با�الفريال ُعماني با�الفريال ُعماني با�الف

(18٫134)41٫26823٫134خسارة انخفاض القيمة المحملة إلى بيان الدخل الشامل

(6٫428)138٫551132٫123مخصصات

-5٫975٫97إجمالي نسبة القروض المتعثرة (نسبة مئوية)@

2٫133٫010٫88صافي نسبة القروض المتعثرة (نسبة مئوية)@

يتم احتساب القروض المتعثرة على أساس تمويل القروض والسلف المتعثرة.

تسوية مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لكافة اEصول المالية مبينة أدناه:

البنك المركزي الُعماني
معيار التقارير المالية 

الدولية رقم ٩

116٫367106٫443إجمالي سلف وتمويل القروض

1332مستحقات من بنوك

625-أوراق مالية استثمارية (بالتكلفة المطفأة)

880-أوراق مالية استثمارية (بالقيمة العادلة من خالل ا?يرادات الشاملة اEخرى)

1٫972-التزامات قرض وضمانات مالية

116٫380109٫952مجموع الخسائر االئتمانية المتوقعة

22٫17122٫171فائدة تعاقدية غير مدرجة

138٫551132٫123مجموع الخسائر االئتمانية المتوقعة والفوائد التعاقدية غير المدرجة

تحليـــل التغيـــرات فـــي مخصـــص الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة علـــى مســـتحقات مـــن بنـــوك وإيداعـــات أخـــرى بســـوق النقـــد والقـــروض والســـلف والتمويـــل 
(باســـتبعاد فائـــدة تعاقديـــة غيـــر مدرجـــة) واالســـتثمارات والتزامـــات القـــرض والضمانـــات الماليـــة، هـــو كمـــا يلـــي: 

المجموعالمرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة ١

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

14٫06143٫72747٫153104٫941كما في ١ يناير 2020

5٫76514٫97226٫87747٫614الخسائر االئتمانية المتوقعة المدرجة

(24٫480)(652)(9٫722)(14٫106)استردادات من الخسائر االئتمانية المتوقعة

(467)(206)(261)-قروض مشطوبة

(17٫918)(17٫918)--قروض محولة إلى محفظة خاصة

265265--قروض مستردة من محفظة خاصة

-(346)(2٫668)3٫013تحويالت إلى المرحلة ١

-(334)1٫796(1٫464)تحويالت إلى المرحلة ٢

-5٫169(5٫036)(133)تحويالت إلى المرحلة ٣

7٫13642٫80860٫008109٫952في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
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تحليـــل التغيـــرات فـــي مخصـــص الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة علـــى مســـتحقات مـــن بنـــوك وإيداعـــات أخـــرى بســـوق النقـــد والقـــروض والســـلف والتمويـــل 
(باســـتبعاد فائـــدة تعاقديـــة غيـــر مدرجـــة) واالســـتثمارات والتزامـــات القـــرض والضمانـــات الماليـــة، هـــو كمـــا يلـــي: 

المجموعالمرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة ١

دوالر أمريكي 
با�الف

دوالر أمريكي 
با�الف

دوالر أمريكي 
با�الف

دوالر أمريكي 
با�الف

36٫522113٫578122٫474272٫574كما في ١ يناير 2020

14٫97438٫88869٫810123٫672الخسائر االئتمانية المتوقعة المدرجة

(63٫585)(1٫694)(25٫252)(36٫639)استردادات من الخسائر االئتمانية المتوقعة

(1٫213)(535)(678)-قروض مشطوبة

(46٫540)(46٫540)--قروض مستردة من محفظة خاصة

688688--قروض مستردة من محفظة خاصة

-(898)(6٫931)7٫826تحويالت إلى المرحلة ١

-(867)4٫665(3٫803)تحويالت إلى المرحلة ٢

-13٫426(13٫081)(345)تحويالت إلى المرحلة ٣

18٫535111٫189155٫864285٫588في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

يتـــم تعريـــف القـــروض ذات الشـــروط التـــي أعيـــد التفـــاوض بشـــأنها علـــى أنهـــا قـــروض تمـــت إعـــادة هيكلتهـــا بســـبب تدهـــور الوضـــع المالـــي للمقتـــرض، والـــذي 
قـــام البنـــك بتقديـــم تنـــازالت مـــن خـــالل الموافقـــة علـــى شـــروط وأحـــكام أكثـــر مالءمـــة للمقتـــرض مـــن البنـــك الـــذي قدمـــه فـــي البدايـــة، ولـــن تعتبـــر فـــي خـــالف ذلـــك٬ 

يســـتمر عـــرض القـــرض كجـــزء مـــن القـــروض بشـــروط يتـــم إعـــادة التفـــاوض عليهـــا حتـــى وقـــت االســـتحقاق أو الســـداد المبكـــر أو الشـــطب.

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

التصنيف:

البنك المركزي 
الُعماني

تصنيف معيار 
التقارير المالية 

الدولية رقم 9 
إجمالي 

القيمة الدفترية 

مخصص 
البنك المركزي 

الُعماني

مخصص معيار 
التقارير المالية 

الدولية رقم 9

الفرق بين 
البنك المركزي 

الُعماني ومعيار 
التقارير المالية 

الدولية رقم 9
صافي القيمة 

الدفترية 

احتياطي الفائدة 
وفق معيار 

التقارير المالية 
الدولية رقم 9

احتياطي 
الفائدة وفق 

البنك المركزي 
الُعماني 

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

(1)(2)(3)(3)-(2)= (4)(3)-(1)=(5)

--69٫76545223421869٫531المرحلة ١

--165٫943(24٫038)197٫1907٫20931٫247المرحلة ٢مصنف غير 

-------المرحلة ٣متعثر 

--235٫474(23٫820)266٫9557٫66131٫481مجموع فرعي

-------المرحلة ١

-------المرحلة ٢مصنف متعثر

-------المرحلة ٣

مجموع فرعي

--69٫76545223421869٫531المرحلة ١

--165٫943(24٫038)197٫1907٫20931٫247المرحلة ٢المجموع

-------المرحلة ٣

--235٫474(23٫820)266٫9557٫66131٫481إجمالي



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

١١٩التقرير السنوي لصحار الدولي ١١٨٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

اFدوات المالية (تابع)  34

٣١ ديسمبر ٢٠١٩

التصنيف:

البنك المركزي 
الُعماني

تصنيف معيار 
التقارير المالية 
الدولية رقم 9 

إجمالي 
القيمة الدفترية 

مخصص 
البنك المركزي 

الُعماني

مخصص معيار 
التقارير المالية 
الدولية رقم 9

الفرق بين 
البنك المركزي 

الُعماني ومعيار 
التقارير المالية 
الدولية رقم 9

صافي القيمة 
الدفترية 

احتياطي الفائدة 
وفق معيار 

التقارير المالية 
الدولية رقم 9

احتياطي الفائدة 
وفق البنك 

المركزي الُعماني 

ريال ُعماني 
باmالف

ريال ُعماني 
باmالف

ريال ُعماني 
باmالف

ريال ُعماني 
باmالف

ريال ُعماني 
باmالف

ريال ُعماني 
باmالف

ريال ُعماني 
باmالف

(1)(2)(3)(3)-(2)= (4)(3)-(1)=(5)

--63٫495410175٢٣٥63٫320المرحلة ١

--141٫508(16٫333)165٫6907٫84924٫182المرحلة ٢مصنف غير 

-------المرحلة ٣متعثر 

--204٫828(16٫098)229٫1858٫25924٫357مجموع فرعي

-------المرحلة ١

-------المرحلة ٢مصنف متعثر

-------المرحلة ٣

مجموع فرعي

--63٫49541017523563٫320المرحلة ١

--141٫508(16٫333)165٫6907٫84924٫182المرحلة ٢المجموع

-------المرحلة ٣

--204٫828(16٫098)229٫1858٫25924٫357إجمالي

٣١ ديسمبر ٢٠١٩

التصنيف:

البنك المركزي 
الُعماني

تصنيف معيار 
التقارير المالية 

الدولية رقم ٩ 
إجمالي القيمة 

الدفترية 

مخصص البنك 
المركزي 
الُعماني

مخصص معيار 
التقارير المالية 

الدولية رقم ٩

الفرق بين 
البنك المركزي 

الُعماني ومعيار 
التقارير المالية 

الدولية رقم ٩
صافي القيمة 

الدفترية 

احتياطي 
الفائدة وفق 

معيار التقارير 
المالية الدولية 

رقم ٩

احتياطي 
الفائدة وفق 

البنك المركزي 
الُعماني 

دوالر أمريكي 
باmالف

دوالر أمريكي 
باmالف

دوالر أمريكي 
باmالف

دوالر أمريكي 
باmالف

دوالر أمريكي 
باmالف

دوالر أمريكي 
باmالف

دوالر أمريكي 
باmالف

(1)(2)(3)(3)-(2)= (4)(3)-(1)=(5)

--181٫2081٫174608566180٫600المرحلة ١

--431٫021(62٫436)512٫18218٫72581٫161المرحلة ٢مصنف غير 

-------المرحلة ٣متعثر 

--611٫621(61٫870)693٫39019٫89981٫769مجموع  فرعي

-------المرحلة ١

-------المرحلة ٢مصنف متعثر

-------المرحلة ٣

-------مجموع فرعي

--181٫2081٫174608566180٫600المرحلة ١

--431٫021(62٫436)512٫18218٫72581٫161المرحلة ٢المجموع

-------المرحلة ٣

--611٫621(61٫870)693٫39019٫89981٫769إجمالي

اFدوات المالية (تابع)  34

٣١ ديسمبر ٢٠١٩

التصنيف:

البنك المركزي 
الُعماني

تصنيف معيار 
التقارير المالية 
الدولية رقم ٩ 

إجمالي القيمة 
الدفترية 

مخصص البنك 
المركزي الُعماني

مخصص معيار 
التقارير المالية 
الدولية رقم ٩

الفرق بين البنك 
المركزي الُعماني 

ومعيار التقارير 
المالية الدولية 

رقم ٩
صافي القيمة 

الدفترية 

احتياطي الفائدة 
وفق معيار 

التقارير المالية 
الدولية رقم ٩

احتياطي الفائدة 
وفق البنك 

المركزي الُعماني 

دوالر أمريكي 
باmالف

دوالر أمريكي 
باmالف

دوالر أمريكي 
باmالف

دوالر أمريكي 
باmالف

دوالر أمريكي 
باmالف

دوالر أمريكي 
باmالف

دوالر أمريكي 
باmالف

(1)(2)(3)(3)-(2)= (4)(3)-(1)=(5)

--164٫9221٫065455610164٫467المرحلة ١

--367٫554(42٫423)430٫36420٫38762٫810المرحلة ٢مصنف غير 

-------المرحلة ٣متعثر 

--532٫021(41٫813)595٫28621٫45263٫265مجموع  فرعي

-------المرحلة ١

-------المرحلة ٢مصنف متعثر

-------المرحلة ٣

-------مجموع فرعي

--164٫9221٫065455610164٫467المرحلة ١

--367٫554(42٫423)430٫36420٫38762٫810المرحلة ٢المجموع

-------المرحلة ٣

--532٫021(41٫813)595٫28621٫45263٫265إجمالي



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

١٢١التقرير السنوي لصحار الدولي ١٢٠٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

المعامالت مع اFطراف ذات العالقة  35

ضمـــن ســـياق أعمالـــه االعتياديـــة يقـــوم البنـــك بإجـــراء معامـــالت مـــع بعـــض أعضـــاء مجلـــس إدارتـــه ومســـاهميه وإدارتـــه العليـــا ومجلـــس الرقابـــة الشـــرعية والمراجـــع 
الشـــرعي والشـــركات التـــي يكـــون لهـــم فيهـــا مصالـــح هامـــة، تتـــم هـــذه المعامـــالت علـــى أســـاس التعامـــالت التجاريـــة ويتـــم اعتمادهـــا مـــن قبـــل إدارة البنـــك 

ومجلـــس ا?دارة.

إجمالي مبالغ اEرصدة وا?يرادات والمصروفات الناتجة عن اEطراف ذات العالقة على النحو التالي:

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2019202020202019

 دوالر أمريكي
باmالف

 دوالر أمريكي
با�الف

ريال ُعماني
با�الف

ريال ُعماني 
باmالف

ا�دارة وا�دارة العليا 

2٫4762٫661القروض والسلفيات والتمويل في نهاية السنة6٫9126٫431

684538قروض مصروفة خالل السنة1٫3971٫777

(364)(357)قروض مسددة خالل السنة(927)(945)

1٫5751٫387الودائع في نهاية السنة3٫6034٫091

1٫492614ودائع مستلمة خالل السنة1٫5953٫875

646(1٫461)ودائع مدفوعة خالل السنة(3٫795)(1٫678)

104102إيرادات فوائد خالل السنة265270

1114مصروف فوائد خالل السنة3629

198190اتعاب حضور جلسات ومكافآت Eعضاء مجلس ا?دارة494514

5547أعضاء مجلس الرقابة الشرعية122143

أطراف ذات عالقة أخرى 

69٫12536٫727القروض والسلفيات والتمويل في نهاية السنة95٫395179٫545

47٫75017٫142قروض مصروفة خالل السنة44٫525124٫026

(6٫468)(8٫829)قروض مسددة خالل السنة(22٫932)(16٫800)

17٫9917٫004الودائع في نهاية السنة18٫19346٫730

12٫8936٫589ودائع مستلمة خالل السنة17٫11433٫488

(2٫914)(4٫169)ودائع مدفوعة خالل السنة(10٫829)(7٫569)

3٫1993٫207إيرادات فوائد خالل السنة8٫3308٫309

21755مصروفات فوائد خالل السنة143564

تعويض ا�دارة الرئيسية

ـــر البنـــك أن هـــؤالء اEعضـــاء هـــم مـــن موظفـــي ا?دارة الرئيســـيين لغـــرض ا?فصـــاح عـــن  ـــن التنفيذييـــن، يعتب ـــار المديري تضـــم ا?دارة الرئيســـية ٧ (٢٠١٩: ٧) مـــن كب
ـــي رقـــم ٢٤. ـــار المحاســـبي الدول المعي

فـــي ســـياق اEعمـــال العاديـــة، يجـــري البنـــك معامـــالت مـــع بعـــض مـــن موظفـــي ا?دارة الرئيســـيين والشـــركات التـــي لديهـــم مصلحـــة كبيـــرة، اEرصـــدة المتعلقـــة 
بهـــذه اEطـــراف ذات العالقـــة كمـــا فـــي تاريـــخ التقريـــر هـــي كمـــا يلـــي:

موظفو ا?دارة العليا 

26443القروض والسلفيات والتمويل في نهاية السنة112686

292380الودائع في نهاية السنة987758

132إيرادات فوائد خالل السنة534

28مصروف فوائد خالل السنة215

1٫5592٫117رواتب ومزايا أخرى قصيرة اEجل5٫4994٫049

4224مزايا ما بعد الوظيفة62109

المعامالت مع اFطراف ذات العالقة (تابع)  35

القيمة التراكمية ل رصدة وا?يرادات والمصروفات المتولدة مع المساهمين المالكين لنسبة ١٠٪ أو أكثر من أسهم البنك هي كالتالي:

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2019202020202019

دوالر أمريكي 
باmالف

دوالر أمريكي 
با�الف

ريال ُعماني
با�الف

ريال ُعماني
باmالف

6٫4958٫454القروض والسلفيات والتمويل في نهاية السنة21٫95816٫870

6٫0418٫453قروض مصروفة خالل السنة21٫95615٫691

--قروض مسددة خالل السنة--

1442٫001الودائع في نهاية السنة5٫197374

1431ودائع مستلمة خالل السنة3371

(395)-ودائع مدفوعة خالل السنة-(1٫026)

499236إيرادات فوائد خالل السنة6131٫296

7185مصروفات فوائد خالل السنة221184

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، لم يتم تخفيض قيمة أي قرض تم منحه Eي طرف ذات عالقة (٣١ ديسمبر ٢٠١٩: صفر).
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ــاركين فـــي الســـوق فـــي تاريـــخ  ــة بيـــن المشـ ــزام فـــي معاملـــة منظمـ ــة العادلـــة هـــي الســـعر الـــذي ســـيتم اســـتالمه لبيـــع أصـــل أو المدفـــوع لتحويـــل التـ القيمـ
ــا: القيـــاس، يســـتند قيـــاس القيمـــة العادلـــة علـــى افتـــراض بـــأن معاملـــة بيـــع أصـــل أو تحويـــل التـــزام تتـــم إمـ

١) في السوق الرئيسية التي يمكن الوصول إليه ل صل أو االلتزام؛ أو

٢) في غياب السوق الرئيسية، في السوق اEكثر مالءمة ل صل أو االلتزام. 

يستخدم البنك التسلسل الهرمي التالي لتحديد وا?فصاح عن القيمة العادلة ل دوات المالية:

المستوى ١: اEسعار المدرجة في اEسواق النشطة لذات اEداة (أي بدون تعديل أو إعادة تغليف)؛

المســـتوى ٢: اEســـعار المدرجـــة فـــي اEســـواق النشـــطة ل صـــول وااللتزامـــات المشـــابهة أو أســـاليب التقييـــم اEخـــرى التـــي تســـتند إليهـــا جميـــع المدخـــالت 
ـــات الســـوق القابلـــة للمالحظـــة؛ و الهامـــة علـــى بيان

المستوى ٣: أساليب تقييم ال يستند فيها أي مدخالت هامة إلى بيانات السوق القابلة للمالحظة.

يـــرى البنـــك أن القيمـــة العادلـــة لـــ دوات الماليـــة ال تختلـــف اختالفـــv جوهريـــv عـــن القيمـــة الدفتريـــة (متضمنـــًة الفائـــدة المســـتحقة) فـــي كل مـــن تلـــك التواريـــخ٬ يوضـــح 
الجـــدول التالـــي تصنيـــف كل فئـــة مـــن اEصـــول وااللتزامـــات الماليـــة وقيمهـــا العادلـــة:



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

١٢٣التقرير السنوي لصحار الدولي ١٢٢٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠
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التكلفة المطفأةفي ٣١ ديسمبر 2020

القيمة العادلة 
من خالل ا�يرادات 

الشاملة اFخرى

القيمة العادلة
من خالل اFرباح

أو الخسائر 

إجمالي القيمة 
الدفترية 

(متضمنًة الفائدة 
المستحقة)/ 

القيمة العادلة 

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

اFصول 

202٫630--202٫630نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي الُعماني

81٫584--81٫584مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد

2٫503٫497--2٫503٫497قروض وسلف وتمويل 

221٫541383٫43296٫145701٫118استثمارات

(vباستثناء المدفوعات مقدم) 73٫191--73٫191أصول أخرى

3٫082٫443383٫43296٫1453٫562٫020ا�جمالي

االلتزامات 

720٫561--720٫561مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

2٫231٫565--2٫231٫565ودائع العمالء 

67٫293--67٫293التزامات أخرى (باستثناء المستحقات اEخرى  والمخصصات)

35٫392--35٫392قروض ثانوية

509--509شهادات إيداع

3٫055٫320--3٫055٫320ا�جمالي

التكلفة المطفأةفي ٣١ ديسمبر ٢٠١9

القيمة العادلة 
من خالل ا?يرادات 

الشاملة اEخرى

القيمة العادلة من 
خالل اEرباح
أو الخسائر 

إجمالي القيمة 
الدفترية (متضمنًة 

الفائدة المستحقة)/ 
القيمة العادلة 

ريال ُعماني 
باmالف

ريال ُعماني 
باmالف

ريال ُعماني
 باmالف

ريال ُعماني 
باmالف

اEصول 

89٫572--89٫572نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي الُعماني

198٫237--198٫237مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد

2٫454٫153--2٫454٫153قروض وسلف وتمويل 

199٫852336٫355101٫268637٫475استثمارات

(vباستثناء المدفوعات مقدم) 82٫259--82٫259أصول أخرى

3٫024٫073336٫355101٫2683٫461٫696ا?جمالي

االلتزامات 

735٫261--735٫261مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

2٫097٫310--2٫097٫310ودائع العمالء 

التزامات أخرى (باستثناء المستحقات اEخرى 
86٫041--86٫041 والمخصصات)

35٫392--35٫392قروض ثانوية

509--509شهادات إيداع

2٫954٫513--2٫954٫513ا?جمالي
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التكلفة المطفأةفي ٣١ ديسمبر 2020

القيمة العادلة 
من خالل ا�يرادات 

الشاملة اFخرى

القيمة العادلة من 
خالل اFرباح
أو الخسائر 

إجمالي القيمة 
الدفترية 

(متضمنًة الفائدة 
المستحقة)/ 

القيمة العادلة 

دوالر أمريكي 
با�الف

دوالر أمريكي 
با�الف

دوالر أمريكي 
با�الف

دوالر أمريكي 
با�الف

اFصول 

526٫312--526٫312نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

211٫906--211٫906مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد

6٫502٫590--6٫502٫590قروض وسلف وتمويل

575٫432995٫927249٫7271٫821٫086استثمارات 

(vباستثناء المدفوعات مقدم) 190٫106--190٫106أصول أخرى

8٫006٫346995٫927249٫7279٫252٫000ا�جمالي

 االلتزامات 

1٫871٫586--1٫871٫586مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

5٫796٫273--5٫796٫273ودائع العمالء 

174٫787--174٫787التزامات أخرى (باستثناء المستحقات اEخرى والمخصصات)

91٫927--91٫927قروض ثانوية

1٫322--1٫322شهادات إيداع

7٫935٫895--7٫935٫895ا�جمالي

التكلفة المطفأةفي ٣١ ديسمبر ٢٠١9

القيمة العادلة 
من خالل ا?يرادات 

الشاملة اEخرى

القيمة العادلة
من خالل اEرباح

أو الخسائر 

إجمالي القيمة 
الدفترية (متضمنًة 

الفائدة المستحقة)/ 
القيمة العادلة 

دوالر أمريكي باmالفدوالر أمريكي باmالفدوالر أمريكي باmالفدوالر أمريكي باmالف

اEصول 

232٫655--232٫655نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

514٫901--514٫901مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد

6٫374٫423--6٫374٫423قروض وسلف وتمويل

519٫096873٫649263٫0341٫655٫779استثمارات 

(vباستثناء المدفوعات مقدم) 213٫660--213٫660أصول أخرى

7٫854٫735873٫649263٫0348٫991٫418ا?جمالي

 االلتزامات 

1٫909٫769مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

5٫447٫558ودائع العمالء 

223٫483التزامات أخرى (باستثناء المستحقات اEخرى والمخصصات)

91٫927قروض ثانوية

1٫322شهادات إيداع

7٫674٫059ا?جمالي



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

١٢٥التقرير السنوي لصحار الدولي ١٢٤٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠
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تقدير القيم العادلة

يلخص ما يلي الطرق واالفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقدير القيم العادلة ل صول وااللتزامات.

قروض وسلف

تـــم حســـاب القيمـــة العادلـــة باالســـتناد إلـــى التدفقـــات النقديـــة المخصومـــة ل صـــل والفوائـــد المســـتقبلية المتوقعـــة المخصومـــة، يتـــم افتـــراض حـــدوث ســـداد 
القـــروض فـــي تواريـــخ الســـداد التعاقديـــة، حيثمـــا ينطبـــق، بالنســـبة للقـــروض التـــي ليـــس لهـــا فتـــرات ســـداد محـــددة أو تلـــك التـــي تخضـــع لمخاطـــر الدفعـــات 
المقدمـــة يتـــم تقديـــر الســـداد علـــى أســـاس الخبـــرة فـــي الفتـــرات الســـابقة عندمـــا كانـــت معـــدالت الفائـــدة بمســـتويات مماثلـــة للمســـتويات الحاليـــة، بعـــد تعديلهـــا 
ـــة المســـتقبلية المتوقعـــة بوضـــع مخاطـــر االئتمـــان وأي مؤشـــر علـــى االنخفـــاض فـــي القيمـــة  ـــر التدفقـــات النقدي ـــأي فـــروق فـــي منظـــور معـــدل الفائـــدة، يتـــم تقدي ب
فـــي االعتبـــار، يتـــم تقديـــر التدفقـــات النقديـــة المســـتقبلية المتوقعـــة Eي تصنيفـــات قـــروض متجانســـة علـــى أســـاس المحفظـــة ويتـــم خصمهـــا بالمعـــدالت الحاليـــة 
المقدمـــة للقـــروض المماثلـــة للمقترضيـــن الجـــدد ذوي مالمـــح االئتمـــان المماثلـــة، تعكـــس القيـــم العادلـــة المقـــدرة للقـــروض التغيـــرات فـــي مركـــز االئتمـــان منـــذ 

ـــة. ـــدة الثابت ـــة القـــروض ذات معـــدالت الفائ ـــدة فـــي حال ـــرات فـــي معـــدالت الفائ ـــم القـــروض كمـــا تعكـــس التغي ـــخ تقدي تاري

االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة واFدوات المالية المشتقة

تســـتند القيمـــة العادلـــة علـــى اEســـعار المدرجـــة بالســـوق فـــي تاريـــخ التقريـــر بـــدون أي خصـــم لتكاليـــف المعاملـــة، فـــي حالـــة عـــدم وجـــود ســـعر مـــدرج بالســـوق يتـــم 
تقديـــر القيمـــة العادلـــة باســـتخدام أســـاليب التدفقـــات النقديـــة المخصومـــة وأيـــة طـــرق أخـــرى للتقييـــم. 

عنـــد اســـتخدام أســـاليب التدفقـــات النقديـــة المخصومـــة تســـتند التدفقـــات النقديـــة المســـتقبلية علـــى أفضـــل تقديـــرات ا?دارة ومعـــدل الخصـــم هـــو معـــدل 
يتعلـــق بالســـوق بالنســـبة لـــ داة الماليـــة المماثلـــة فـــي تاريـــخ التقريـــر.

الودائع البنكية وودائع العمالء 

بالنســـبة للودائـــع تحـــت الطلـــب والودائـــع التـــي ليـــس لهـــا فتـــرات اســـتحقاق معلومـــة، يتـــم اعتبـــار أن القيمـــة العادلـــة هـــي المبلـــغ المســـتحق الســـداد عنـــد الطلـــب 
فـــي تاريـــخ التقريـــر٬ تســـتند القيمـــة العادلـــة المقـــدرة للودائـــع ذات فتـــرات االســـتحقاق الثابتـــة، بمـــا فـــي ذلـــك شـــهادات ا?يـــداع، علـــى التدفقـــات النقديـــة المخصومـــة 
باســـتخدام معـــدالت الفائـــدة المعروضـــة حاليـــv للودائـــع ذات فتـــرات االســـتحقاق الباقيـــة المماثلـــة، ال يتـــم أخـــذ قيمـــة العالقـــات طويلـــة اEجـــل مـــع المودعيـــن فـــي 

االعتبـــار عنـــد تقديـــر القيـــم العادلـــة. 

أدوات مالية أخرى داخل الميزانية العمومية

تعتبر القيم العادلة لكافة اEدوات المالية اEخرى داخل الميزانية العمومية مقاربة لقيمها الدفترية.   

أدوات مالية خارج الميزانية العمومية

ـــة لـــ دوات الماليـــة خـــارج الميزانيـــة العموميـــة المتعلقـــة باالئتمـــان، والتـــي تتضمـــن االرتباطـــات لتقديـــم االئتمـــان واالعتمـــادات  ال يتـــم إجـــراء تســـويات للقيمـــة العادل
ـــة بالفعـــل  ـــة المحمل ـــv اEتعـــاب والعمـــوالت التعاقدي ـــرادات المســـتقبلية المرتبطـــة بهـــا تعكـــس جوهري ـــات ســـارية المفعـــول Eن ا?ي ـــات الضمان المســـتندية وخطاب

ـــر التفاقيـــات ذات ائتمـــان واســـتحقاق مماثليـــن. ـــخ التقري فـــي تاري

ــة ل صـــول  ــود فـــي القيـــم الدفتريـ ــعار الســـوق، تـــم إدراج تعديـــالت القيـــم الســـوقية لتلـــك العقـ ــتناد� إلـــى أسـ ــة اسـ ــرف العمـــالت اEجنبيـ يتـــم تقييـــم عقـــود صـ
وااللتزامـــات اEخـــرى. 
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يوضح الجدول التالي تصنيف اEدوات المالية بالقيمة العادلة في نهاية سنة التقرير:

(ريال ُعماني با�الف)

31 ديسمبر 2020

أوراق مالية 
استثمارية

القيمة العادلة 
الموجبة 

للمشتقات

القيمة العادلة 
السالبة 

للمشتقات 

المجموع

6٫189--6٫189المستوى ١

471٫470(1٫932)470٫8882٫514المستوى ٢

2٫500--2٫500المستوى ٣

479٫5772٫514(1٫932)480٫159

(ريال ُعماني باmالف)

31 ديسمبر 2019

 أوراق مالية
استثمارية

القيمة العادلة 
الموجبة للمشتقات

القيمة العادلة 
السالبة للمشتقات 

المجموع

6٫357--6٫357المستوى ١

434٫466(408)428٫7666٫108المستوى ٢

2٫500--2٫500المستوى ٣

437٫6236٫108(408)443٫323

ـــداول أســـهمها بشـــكل ضئيـــل، تقوم ا?دارة بتقييـــم االستثمار باستخدام  اســـتثمارات المســـتوى ٣ هـــي اســـتثمارات فـــي أســـهم شـــركة غيـــر مدرجـــة، حيـــث يتـــم ت
صافي قيمة اEصول للشـــركة المستثمر فيهـــا استناد� إلـــى البيانـــات المالية للشـــركة المستثمر فيهـــا با?ضافة إلـــى العـــالوة المنطبقـــة، تـــرى ا?دارة بـــأن القيمـــة الدفتريـــة 
ـــة كمحافظـــة كبيـــرة لالســـتثمارات المعنيـــة للشـــركة المســـتثمر فيهـــا (مشـــروع رئيســـي جاهـــز) وهـــو حاليـــv فـــي مرحلـــة البنـــاء،  لالســـتثمار تقـــارب قيمتهـــا العادل

لذلـــك، فـــإن القيمـــة الدفتريـــة تمثـــل القيمـــة العادلـــة لالســـتثمارات.

(دوالر أمريكي با�الف)

31 ديسمبر 2020

أوراق مالية 
استثمارية

القيمة العادلة 
الموجبة 

للمشتقات

القيمة العادلة 
السالبة 

للمشتقات 

المجموع

16٫075--16٫075المستوى ١

1٫224٫597(5٫018)1٫223٫0856٫530المستوى ٢

6٫494--6٫494المستوى ٣

1٫245٫6546٫530(5٫018)1٫247٫166

(دوالر أمريكي باmالف)

31 ديسمبر 2019
 أوراق مالية
استثمارية

القيمة العادلة 
الموجبة للمشتقات

القيمة العادلة 
السالبة للمشتقات 

المجموع

16٫512--16٫512المستوى ١

1٫128٫483(1٫060)1٫113٫67715٫866المستوى ٢

6٫494--6٫494المستوى ٣

1٫136٫68315٫866(1٫060)1٫151٫489



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

١٢٧التقرير السنوي لصحار الدولي ١٢٦٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠
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فـــي إطـــار النشـــاط االعتيـــادي يرتبـــط البنـــك بالعديـــد مـــن أنـــواع المعامـــالت التـــي تتضمـــن أدوات ماليـــة مشـــتقة، اEداة الماليـــة المشـــتقة هـــي عقـــد مالـــي بيـــن 
ـــدرج هـــذه اEدوات المشـــتقة  طرفيـــن تعتمـــد فيـــه المدفوعـــات علـــى التحـــركات فـــي ســـعر واحـــد أو أكثـــر مـــن اEدوات الماليـــة أو المعـــدل االســـتداللي أو المؤشـــر، ت
بالقيمـــة العادلـــة، القيمـــة العادلـــة لـــ داة المشـــتقة هـــي مـــا يســـاوي الربـــح أو الخســـارة غيـــر المدرجيـــن مـــن المقارنـــة مـــع الســـوق بالنســـبة لـــ داة المشـــتقة باســـتخدام 
اEســـعار الســـائدة بالســـوق أو أســـاليب التســـعير الداخليـــة، تـــدرج اEربـــاح أو الخســـائر غيـــر المحققـــة فـــي بيـــان الدخـــل الشـــامل، تـــم وصـــف اEدوات الماليـــة المشـــتقة 

المســـتخدمة مـــن جانـــب البنـــك أدنـــاه:

أنواع اFدوات المالية المشتقة  ٣٧-١

العقود اmجلة هي اتفاقيات تعاقدية إما لشراء أو لبيع عملة أو سلعة أو أداة مالية بسعر محدد في تاريخ محدد في المستقبل.

عقـــود المقايضـــة هـــي اتفاقيـــات تعاقديـــة بيـــن طرفيـــن لمقايضـــة الفائـــدة أو فـــروق صـــرف العمـــالت اEجنبيـــة اســـتناد� إلـــى مبلـــغ تقديـــري محـــدد، بالنســـبة لعقـــود 
مقايضـــة معـــدالت الفائـــدة تتبـــادل اEطـــراف المتقابلـــة فـــي العـــادة معـــدالت الفائـــدة الثابتـــة والمتغيـــرة اســـتناد� إلـــى قيمـــة تقديريـــة بعملـــة واحـــدة.   

الخيـــارات هـــي اتفاقيـــات تعاقديـــة تنقـــل الحـــق وليـــس االلتـــزام إمـــا فـــي شـــراء أو بيـــع مقـــدار معيـــن مـــن الســـلع أو العمـــالت اEجنبيـــة أو اEداة الماليـــة بســـعر محـــدد 
إمـــا فـــي تاريـــخ مســـتقبلي محـــدد أو فـــي أي وقـــت خـــالل فتـــرة زمنيـــة محـــددة.  

المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة Fغراض التغطية  ٣٧-٢

كجـــزء مـــن إدارة أصولـــه والتزاماتـــه يقـــوم البنـــك باســـتخدام اEدوات الماليـــة المشـــتقة فـــي أغـــراض التغطيـــة بغـــرض تخفيـــض تعرضـــه لمخاطـــر العمـــالت ومعـــدالت 
الفائـــدة، تحقـــق تلـــك التغطيـــة أدوات ماليـــة محـــددة ومعامـــالت متوقعـــة إضافـــة إلـــى التغطيـــة االســـتراتيجية ضـــد جميـــع مخاطـــر بيـــان المركـــز المالـــي.  

يســـتخدم البنـــك عقـــود صـــرف العمـــالت اEجنبيـــة اmجلـــة للتغطيـــة مقابـــل مخاطـــر عملـــة محـــددة وللحفـــاظ علـــى نســـبة صافـــي حـــد الوضـــع المفتـــوح المحـــددة مـــن 
البنـــك المركـــزي الُعمانـــي. 

يتـــم القيـــام بإجـــراء تغطيـــة اســـتراتيجية بالنســـبة لمخاطـــر معـــدالت الفائـــدة عـــن طريـــق رصـــد إعـــادة تســـعير اEصـــول وااللتزامـــات الماليـــة والدخـــول فـــي مقايضـــة 
معـــدالت فائـــدة لتغطيـــة حصـــة مـــن مخاطـــر معـــدالت الفائـــدة، وحيـــث إن التغطيـــة االســـتراتيجية ال تؤهـــل للمحاســـبة الخاصـــة عـــن التغطيـــة تتـــم المحاســـبة عـــن 

اEدوات الماليـــة المشـــتقة ذات الصلـــة علـــى أنهـــا أدوات للمتاجـــرة. 

يوضـــح الجـــدول التالـــي القيـــم العادلـــة الموجبـــة والســـالبة لـــ دوات الماليـــة المشـــتقة، با?ضافـــة إلـــى قيمهـــا االعتباريـــة االســـمية، ويتـــم تحليلهـــا حســـب الفتـــرة 
حتـــى تاريـــخ االســـتحقاق، إن المبالـــغ االســـمية، التـــي توفـــر مؤشـــر� علـــى حجـــم المعامـــالت القائمـــة فـــي نهايـــة الفتـــرة، ال تعكـــس بالضـــرورة مبالـــغ التدفقـــات النقديـــة 
المســـتقبلية المعنيـــة، بالتالـــي، فـــإن هـــذه المبالـــغ االســـمية ال ُتعتبـــر مؤشـــر� لتعـــرض البنـــك لمخاطـــر االئتمـــان التـــي تقتصـــر عامـــًة علـــى القيمـــة العادلـــة الموجبـــة 

للمشـــتقات، وليـــس لمخاطـــر الســـوق. 
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المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة Fغراض التغطية (تابع)  ٣٧-٢

المبالغ التقديرية حسب الفترة واالستحقاق

كما في ٣١ ديسمبر 2020
القيمة 

العادلة الموجبة 
القيمة 

العادلة السالبة
المبالغ 

أكثر من سنة٣-١٢ شهر�خالل ٣ أشهرالتقديرية

ريال ُعماني با�الفريال ُعماني با�الفريال ُعماني با�الفريال ُعماني با�الفريال ُعماني با�الفريال ُعماني با�الف

٥٢216877٫111480٫625187٫188209٫298عقود شراء آجل لعمالت أجنبية 

2٫4621٫716876٫653482٫648188٫914205٫091عقود بيع آجل لعمالت أجنبية

المبالغ التقديرية حسب الفترة واالستحقاق

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١9
القيمة 

العادلة الموجبة 
القيمة 

أكثر من سنة٣-١٢ شهر�خالل ٣ أشهرالمبالغ التقديريةالعادلة السالبة

ريال ُعماني باmالفريال ُعماني باmالفريال ُعماني باmالفريال ُعماني باmالفريال ُعماني باmالفريال ُعماني باmالف

27380726٫706339٫57354٫163332٫969عقود شراء آجل لعمالت أجنبية 

6٫08128686٫984333٫79734٫650318٫537عقود بيع آجل لعمالت أجنبية

المبالغ التقديرية حسب الفترة واالستحقاق

كما في ٣١ ديسمبر 2020
القيمة 

العادلة الموجبة 
القيمة 

العادلة السالبة
المبالغ

أكثر من سنة٣-١٢ شهر�خالل ٣ أشهر التقديرية

دوالر أمريكي با�الفدوالر أمريكي با�الفدوالر أمريكي با�الفدوالر أمريكي با�الفدوالر أمريكي با�الفدوالر أمريكي با�الف

1355612٫278٫2101٫248٫376486٫203543٫631عقود شراء آجل لعمالت أجنبية

6٫3954٫4572٫277٫0211٫253٫631490٫686532٫704عقود بيع آجل لعمالت أجنبية

المبالغ التقديرية حسب الفترة واالستحقاق

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١9
القيمة 

العادلة الموجبة 
القيمة 

العادلة السالبة
المبالغ

أكثر من سنة٣-١٢ شهر�خالل ٣ أشهر التقديرية

دوالر أمريكي باmالفدوالر أمريكي باmالفدوالر أمريكي باmالفدوالر أمريكي باmالفدوالر أمريكي باmالفدوالر أمريكي باmالف

709871٫887٫548882٫008140٫683864٫855عقود شراء آجل لعمالت أجنبية

15٫795731٫784٫374867٫00590٫000827٫369عقود بيع آجل لعمالت أجنبية



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

١٢٩التقرير السنوي لصحار الدولي ١٢٨٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠
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الهـــدف اEساســـي لنظـــام إدارة المخاطـــر هـــو حمايـــة رأســـمال البنـــك ومـــوارده الماليـــة مـــن مختلـــف المخاطـــر، يتعـــرض البنـــك للمخاطـــر التاليـــة مـــن اســـتخدامه 
Eدواتـــه الماليـــة:

مخاطر االئتمان  •  

مخاطر السيولة  •  

مخاطر السوق  •  

المخاطر التشغيلية  •  

تقـــع علـــى مجلـــس ا?دارة المســـؤولية الكليـــة عـــن وضـــع ومراقبـــة إطـــار عمـــل إدارة المخاطـــر بالبنـــك٬ قـــام المجلـــس بتكويـــن لجنـــة اEصـــول وااللتزامـــات ولجنـــة 
االئتمـــان والمخاطـــر وهمـــا مســـؤولتان عـــن وضـــع ورصـــد سياســـات إدارة المخاطـــر بالبنـــك، تقـــدم لجنـــة إدارة المخاطـــر تقاريـــر دوريـــة للمجلـــس فيمـــا يتعلـــق بجوانـــب 

مختلفـــة للمخاطـــر والتغيـــرات فـــي مخاطـــر البنـــك.

تركـــز سياســـات إدارة المخاطـــر بالبنـــك علـــى تحديـــد مخاطـــر االئتمـــان وقياســـها ورصدهـــا وتخفيفهـــا بغـــض النظـــر عـــن مظاهرهـــا المختلفـــة، وخـــالل هـــذه العمليـــة، 
يـــدرك البنـــك أن حركيـــة الســـوق قـــد تتطلـــب قـــرارت تنحـــرف فـــي بعـــض الحـــاالت عـــن مبـــادئ إدارة مخاطـــر االئتمـــان، ولتلبيـــة مثـــل هـــذه المتطلبـــات، فقـــد تـــم تحديـــد 

مســـتوى ضئيـــل وضـــروري مـــن المرونـــة ضمـــن سياســـات إدارة المخاطـــر با?ضافـــة إلـــى حماية/ورقابـــة مالئمـــة وكافيـــة.

لجنـــة التدقيـــق بالبنـــك مســـؤولة عـــن رصـــد االلتـــزام بسياســـات وإجـــراءات إدارة المخاطـــر بالبنـــك وعـــن مراجعـــة كفايـــة إطـــار عمـــل إدارة المخاطـــر فيمـــا يتعلـــق 
بالمخاطـــر التـــي يواجههـــا البنـــك، تتـــم مســـاعدة لجنـــة التدقيـــق فـــي أداء هـــذه الوظائـــف بواســـطة التدقيـــق الداخلـــي، يقـــوم التدقيـــق الداخلـــي بـــأداء مراجعـــات 

دوريـــة ومراجعـــات غيـــر دوريـــة لرقابـــات وإجـــراءات إدارة المخاطـــر ويتـــم تقديـــم تقريـــر عـــن نتائجهـــا إلـــى لجنـــة التدقيـــق.

ــة العموميـــة  ــر فـــي الميزانيـ ــة اEصـــول وااللتزامـــات مســـؤولة عـــن إدارة المخاطـ ــال٬ تعـــد لجنـ ــر فـــي اEعمـ ــان فرعيـــة علـــى مســـتوى ا?دارة ?دارة المخاطـ ــاك لجـ هنـ
الناشـــئة عـــن إدارة الســـيولة وإدارة معـــدالت الفائـــدة باالضافـــة إلـــى مضمـــون المخاطـــر المتخـــذة مـــن قبـــل البنـــك، يتـــم تقديـــم ا?رشـــادات لـــsدارة مـــن قبـــل لجنـــة 
اEصـــول وااللتزامـــات حـــول إدارة هـــذه المخاطـــر ويتـــم إعـــالن اتجـــاه المخاطـــر مـــن خـــالل عـــدة حـــدود ومعـــدالت وغطـــاءات٬ تديـــر لجنـــة توفيـــر خســـائر االئتمـــان المتوقعـــة 
(ECLPC) متطلبـــات الحوكمـــة الخاصـــة بمعيـــار إعـــداد التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم ٩، لرصـــد واعتمـــاد أحـــكام مخاطـــر االئتمـــان للبنـــك والدوافـــع اEساســـية، يتـــم 
إدارة المخاطـــر التشـــغيلية مـــن قبـــل لجنـــة المخاطـــر التشـــغيلية بمســـتوى ا?دارة، تـــم تكويـــن لجنـــة أصـــول والتزامـــات منفصلـــة لمراقبـــة أداء اEصـــول لخدمـــات 

ـــى لجنـــة إدارة المخاطـــر بالبنـــك ا?شـــراف علـــى مهـــام إدارة المخاطـــر فـــي جميـــع أقســـام البنـــك. صحـــار الصيرفـــة ا?ســـالمية، تتول

مخاطر االئتمان  ٣٨-١

مخاطـــر االئتمـــان هـــي مخاطـــر الخســـارة الماليـــة التـــي يتعـــرض لهـــا البنـــك فـــي حالـــة عجـــز العميـــل أو الطـــرف المقابـــل فـــي اEداة الماليـــة عـــن الوفـــاء بالتزاماتـــه 
التعاقديـــة٬ تمثـــل مخاطـــر االئتمـــان احتمـــال تخلـــف أي طـــرف مقابـــل عـــن ســـداد أصـــل القـــرض و/أو التزامـــات الفوائـــد بمـــا يتفـــق مـــع البرنامـــج الزمنـــي لســـداد الديـــن 

أو شـــروط العقـــد.

إدارة مخاطر االئتمان

قـــام مجلـــس ا?دارة بتفويـــض مســـؤولية رصـــد مخاطـــر االئتمـــان للجنـــة إدارة المخاطـــر التابعـــة لـــه وهـــي مســـؤولة عـــن التعامـــل مـــع كافـــة أوجـــه المخاطـــر لقســـمي 
الصيرفـــة التقليديـــة وا?ســـالمية، ولـــدى البنـــك رئيـــس مخاطـــر يـــرأس إدارة المخاطـــر ويقـــرر للجنـــة إدارة المخاطـــر، تتضمـــن إدارة مخاطـــر االئتمـــان:

وضع حدود المخاطر - ضمن التوجيهات التنظيمية- ?نشاء المخاطر ليكون ضمن سياسة مخاطر البنك المعتمدة.  •

ــروض  ــتقلة لعـ ــان مسـ ــر ائتمـ ــة مخاطـ ــن مراجعـ ــي تتضمـ ــي والتـ ــان زمنـ ــم ائتمـ ــة تقييـ ــالل عمليـ ــن خـ ــة مـ ــي المؤسسـ ــان فـ ــر االئتمـ ــب ا?دارة مخاطـ تراقـ  •
االئتمـــان للشـــركات ومـــن خـــالل سياســـة منتجـــات البيـــع بالتجزئـــة المعتمـــدة مـــن قبـــل المجلـــس ونمـــوذج ا?قـــراض، تتـــم مراجعـــة االســـتثناءات مـــن قبـــل 

ــان. ــر االئتمـ ــم مخاطـ قسـ

رقابـــة مســـتمرة لمخاطـــر االئتمـــان المنفصلـــة فـــي محفظـــة «الشـــركة» و «الشـــركات المنبثقـــة» با?ضافـــة إلـــى محفظـــة ائتمـــان التجزئـــة مـــن خـــالل مجموعـــة   •
ــات.  ــة الدرجـ ــع حركـ ــظ وتتبـ ــات المحافـ ــس لدرجـ ــدى المجلـ ــر لـ ــة إدارة المخاطـ ــة للجنـ ــتقلة التابعـ ــروض المسـ ــة القـ مراجعـ

قياس محفظة مخاطر االئتمان عبر تتبع عوامل مخاطر المحافظ مثل مخاطر التركيز٬.  •

لـــن يعتـــد البنـــك بالعـــروض المقدمـــة مـــن هيئات/أفـــراد تظهـــر أســـماؤهم فـــي قائمـــة البنـــك المركـــزي الُعمانـــي تحـــت مركـــز إحصائيـــات االئتمـــان البنكـــي٬   •
ــار لمثـــل هـــذه  ــع اعتبـ ــر لوضـ ــة وتخفيـــف المخاطـ ــررات قويـ ــراد بمبـ ــال اEفـ ــة فـــي وحـــدة أعمـ ــاالت خاصـ ــاد القـــروض فـــي حـ وبالرغـــم مـــن ذلـــك يتـــم اعتمـ

ــراد.  ــروض اEفـ ــة قـ ــv لسياسـ ــا وفقـ ــات المفـــوض لهـ ــا إلـــى الجهـ ــد تحويلهـ ــا بعـ ــروض، ويتـــم فيمـ العـ

الحـــد مـــن تركيـــز المخاطـــر ل طـــراف المقابلـــة والمناطـــق الجغرافيـــة والصناعـــات (للقـــروض والســـلف) وبالمصـــدر وســـيولة الســـوق والدولـــة (بالنســـبة   •
الماليـــة). اEوراق  الســـتثمارات 

تطويـــر والحفـــاظ علـــى تصنيـــف مخاطـــر البنـــك مـــن أجـــل تصنيـــف التعرضـــات وفقـــv لدرجـــة مخاطـــر الخســـارة الماليـــة التـــي تواجههـــا وتركيـــز اهتمـــام   •
ا?دارة علـــى المخاطـــر المصاحبـــة لهـــا. 
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مخاطر االئتمان (تابع)  ٣٨-١

ـــة للعمـــل علـــى  ـــد التدفقـــات النقدي يوظـــف البنـــك نطاقـــv مـــن السياســـات والممارســـات لتخفيـــف مخاطـــر االئتمـــان، يتبـــع البنـــك ممارســـة تخفيـــف المخاطـــر لتحدي
أنـــه الدافـــع الرئيســـي للســـلفيات المقدمـــة، بعدهـــا يتـــم فحـــص هـــذه التدفقـــات النقديـــة لتحديـــد االســـتدامة علـــى مـــدار فتـــرة تســـهيالت االئتمـــان ووضـــع آليـــة 
ـــة، يتـــم أخـــذ ضمانـــة علـــى  مناســـبة للحصـــول عليهـــا ضمـــن حســـاب العميـــل، ولتغطيـــة بعـــض المخاطـــر غيـــر المتوقعـــة، والتـــي بســـببها تخـــف التدفقـــات النقدي
شـــكل أوراق ماليـــة ملموســـة إضافيـــة مثـــل العقـــارات أو أســـهم الملكيـــة، يطبـــق البنـــك ا?رشـــادات الخاصـــة بمـــدى القـــدرة علـــى قبـــول فئـــات محـــددة لتخفيـــف 

مخاطـــر االئتمـــان. 

فئات الضمانات اEساسية للقروض والسلف هي: 

الرهن على عقارات.  •

رهن على اEصول وفقv التفاقية المرابحة.  •

ملكية/سند ملكية اEصول وفقv لتمويل ا?جارة.  •

رهن على أصول الشركات مثل المقرات والمخزون والحسابات المستحقة القبض.  •

رهن على اEدوات المالية مثل اEوراق المالية للدين والملكية.  •

ــزام بشـــروط الســـداد المحـــددة، يتـــم تصنيـــف هـــذه القـــروض والســـلف إلـــى أحـــد أنـــواع  ــام للتأكـــد مـــن االلتـ تتـــم متابعـــة كافـــة قـــروض وســـلف البنـــك بانتظـ
ـــي،  ـــة ومشـــكوك فـــي تحصيلهـــا وخســـارة بموجـــب نظـــم وتوجيهـــات البنـــك المركـــزي الُعمان ـــر معياري ـــة وخاصـــة وغي تصنيفـــات المخاطـــر الخمـــس وهـــي: معياري
عالوة على ذلك، وفقv للتفويض من معيـــار التقريـــر المالـــي الدولـــي ٩، يتم تصنيف القروض والسلف أيًضا إلى المرحلة اEولى، والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثـــة 
واEصـــول الماليـــة المشـــتراة أو الناشـــئة التـــي انخفضـــت قيمتهـــا االئتمانيـــة على أساس التصنيفات االئتمانية الداخلية / الزيادة الكبيرة في معايير / متطلبات 
ــة  ــدة منفصلـ ــر وحـ ــال وتديـ ــط اEعمـ ــة خـ ــع وظيفـ ــع مـ ــا تقـ ــابات وتصنيفهـ ــم BM 1149٬ إن الحسـ ــي رقـ ــزي الُعمانـ ــك المركـ ــم البنـ مخاطر االئتمان الخاصة بتعميـ

مشـــكلة الحســـابات.

تفشي فيروس كورونا (كوفيد - ١٩) والخسائر االئتمانية المتوقعة ٣٨-١-أ  

أعلنـــت منظمـــة الصحـــة العالميـــة رســـميv أن كوفيـــد - ١٩ جائحـــة عالميـــة فـــي ١١ مـــارس ٢٠٢٠، منـــذ النصـــف اEخيـــر مـــن الربـــع اEول مـــن عـــام ٢٠٢٠، شـــهدت البيئـــة 
ـــا، إلـــى جانـــب الكســـاد الكبيـــر فـــي أســـعار النفـــط الخـــام  االقتصاديـــة والمشـــهد التجـــاري للبنـــك تغيـــرات ســـريعة نتيجـــة التفشـــي غيـــر المســـبوق لفيـــروس كورون
العالميـــة، فقـــد أدى تشـــديد أوضـــاع الســـوق وعمليـــات ا?غـــالق والقيـــود المفروضـــة علـــى حركـــة التجـــارة واEفـــراد إلـــى إضطرابـــات كبيـــرة فـــي اEعمـــال واEنشـــطة 

االقتصاديـــة علـــى مســـتوى العالـــم وعبـــر الصناعـــات والقطاعـــات.

التدابير الحكومية

ـــك، فقـــد اتخـــذ البنـــك المركـــزي  ـــم عـــدة تدابيـــر الحتـــواء تأثيـــر انتشـــار الفيـــروس. تماشـــيv مـــع ذل نفـــذت الحكومـــات والســـلطات التنظيميـــة فـــي جميـــع أنحـــاء العال
الُعمانـــي أيضـــv مجموعـــة مـــن ا?جـــراءات لحمايـــة إســـتقرار اقتصـــاد الســـلطنة. تشـــمل هـــذه التدابيـــر تأجيـــل أقســـاط القـــروض للمقترضيـــن المتأثريـــن (خاصـــة 
الشـــركات والشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة)، وتأجيـــل الفوائـــد / اEربـــاح والتنـــازل عنهـــا للمواطنيـــن الُعمانييـــن المتأثريـــن العامليـــن فـــي القطـــاع الخـــاص 
والتنـــازل عـــن رســـوم نقـــاط البيـــع وخفـــض نســـب رأس المـــال التنظيميـــة وزيـــادة نســـبة ا?قـــراض وغيـــر ذلـــك (لمزيـــد مـــن التفاصيـــل يرجـــى الرجـــوع إلـــى تعميـــم 

البنـــك المركـــزي الُعمانـــي رقـــم: BSD / CB / 2020/001 ). تـــم تمديـــد هـــذه ا?جـــراءات حتـــى ٣١ مـــارس ٢٠٢١.

المبادئ التوجيهية الصادرة عن البنك المركزي الُعماني 

يعتمـــد تقييـــم الزيـــادة الكبيـــرة فـــي مخاطـــر االئتمـــان (SICR) وقيـــاس الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة علـــى المعلومـــات المعقولـــة والداعمـــة المتوفـــرة دون تكلفـــة 
ـــه. عنـــد تقييـــم ظـــروف التنبـــؤ، يتـــم النظـــر فـــي كل مـــن تأثيـــرات COVID-١٩ وتدابيـــر الدعـــم الحكومـــي الهامـــة التـــي يتـــم اتخاذهـــا. ال تـــؤدي  أو مجهـــود ال داعـــي ل
تدابيـــر التخفيـــف، مثـــل إجـــازات الســـداد، تلقائًيـــا إلـــى قيـــاس القـــروض علـــى أســـاس الخســـائر مـــدى الحيـــاة، وهنـــاك حاجـــة إلـــى حكـــم كبيـــر مـــن قبـــل ا?دارة لقيـــاس 
الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة فـــي هـــذا الوقـــت. عندمـــا ال يكـــون مـــن الممكـــن عكـــس مثـــل هـــذه المعلومـــات فـــي النمـــاذج، يتـــم النظـــر فـــي تراكبـــات أو تعديـــالت 
ـــك تلـــك الصـــادرة عـــن البنـــك المركـــزي  مـــا بعـــد النمـــوذج. ويتوافـــق هـــذا أيًضـــا علـــى نطـــاق واســـع مـــع ا?رشـــادات الصـــادرة عـــن جهـــات تنظيميـــة أخـــرى بمـــا فـــي ذل

الُعمانـــي. تتضمـــن إرشـــادات المعيـــار الدولـــي ?عـــداد التقاريـــر الماليـــة رقـــم ٩ ا?ضافيـــة الصـــادرة عـــن البنـــك المركـــزي الُعمانـــي مـــا يلـــي:



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

١٣١التقرير السنوي لصحار الدولي ١٣٠٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠
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مخاطر االئتمان (تابع)  ٣٨-١

تفشي فيروس كورونا (كوفيد - ١٩) والخسائر االئتمانية المتوقعة (تابع) ٣٨-١-أ  

•  تدابيـــر البنـــك المركـــزي الُعمانـــي المتعلقـــة بتأجيـــل ســـداد القـــرض مـــن قبـــل المقتـــرض قـــد ال تـــؤدي مـــن تلقـــاء نفســـها إلـــى احتســـاب ٣٠ يومـــv بعـــد تاريـــخ 
ـــة المســـتخدمة  ـــرة االســـتحقاق االحتياطي ـــv بعـــد فت ـــرة فـــي مخاطـــر االئتمـــان أو ٩٠ يوم ـــادة الكبي ـــد الزي ـــر مـــن الدعـــم المســـتخَدم لتحدي االســـتحقاق أو أكث
ــغ  ــع المبلـ ــام المديـــن بدفـ ــة قيـ ــم احتماليـ ــة فـــي تقييـ ــان اEجنبيـ ــات االئتمـ ــتمر البنـــوك / خطابـ ــع ذلـــك، يجـــب أن تسـ ــداد. ومـ ــر فـــي السـ ــد التعثـ لتحديـ
المســـتحق بعـــد فتـــرة التأجيـــل، وفـــي حالـــة الزيـــادة الكبيـــرة فـــي مخاطـــر االئتمـــان أو انخفـــاض قيمـــة االئتمـــان، وإذا لـــم يكـــن اEمـــر ذو طبيعـــة مؤقتـــة، 

فيجـــب تحديـــد مثـــل هـــذه المخاطـــر،

•  قـــد يشـــير تأجيـــل الســـداد مـــن قبـــل المقترضيـــن إلـــى مشـــاكل الســـيولة قصيـــرة اEجـــل أو التدفـــق النقـــدي، وبالتالـــي فـــإن تأجيـــل ســـداد القـــرض قـــد 
ال يكـــون عامـــًال حاســـمv وحيـــد� للزيـــادة الكبيـــرة فـــي مخاطـــر االئتمـــان أو انخفـــاض القيمـــة حتـــى ومـــا لـــم تكـــن البنـــوك وخطابـــات االئتمـــان اEجنبيـــة قـــد 

ــد، ــة للمتعهـ ــودة االئتمانيـ ــي الجـ ــور فـ ــة علـــى حـــدوث تدهـ ــرى داعمـ ــة أخـ واجهـــت أدلـ

•  وبالمثـــل، فـــإن أي إنتهـــاك لsتفاقيـــة ذي صلـــة خاصـــة بوبـــاء كوفيـــد - ١٩، علـــى ســـبيل المثـــال: التأخيـــر فـــي تقديـــم الحســـابات الماليـــة المدققـــة أو أي 
انتهـــاك آخـــر، يمكـــن اعتبـــاره مختلفـــv عـــن االنتهـــاكات العاديـــة المتعلقـــة بعوامـــل المخاطـــر المحـــددة للمقتـــرض والتـــي تـــؤدي إلـــى تقصيـــر المقترضيـــن. 
ــابات إلـــى المرحلـــة الثانيـــة، ــا يـــؤدي إلـــى نقـــل الحسـ ــر االئتمـــان ممـ قـــد ال يـــؤدي هـــذا النـــوع مـــن االنتهـــاك بالضـــرورة إلـــى تفعيـــل الزيـــادة الكبيـــرة فـــي مخاطـ

•  يجـــب علـــى البنـــوك وخطابـــات االئتمـــان اEجنبيـــة وضـــع تقديـــرات تســـتند إلـــى أفضـــل المعلومـــات المؤيـــدة المتاحـــة حـــول اEحـــداث الماضيـــة والظـــروف 
الحاليـــة وتوقعـــات الظـــروف االقتصاديـــة. عنـــد تقييـــم الظـــروف المتوقعـــة، يجـــب مراعـــاة تأثيـــرات وبـــاء كوفيـــد - ١٩ إلـــى جانـــب أســـعار النفـــط وتدابيـــر 

سياســـة البنـــك المركـــزي الُعمانـــي الهامـــة التـــي يتـــم إتخاذهـــا.

ـــاء كوفيـــد - ١٩  ســـتخضع لمســـتويات  ـــار وب ـــر التخفيـــف مـــن آث ـــر الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة لتأثيـــر تدابي ـــك، فـــإن أي تغييـــرات يتـــم إجراؤهـــا علـــى تقدي ومـــع ذل
عاليـــة جـــد� مـــن عـــدم اليقيـــن نظـــر� Eن المعلومـــات ا?ستشـــرافية المعقولـــة والقابلـــة للدعـــم قـــد ال تكـــون متاحـــة حاليـــv ?ثبـــات هـــذه التغييـــرات. علـــى هـــذا النحـــو، 
ال يمكـــن إعـــادة معايـــرة توقعـــات االقتصـــاد الكلـــي المطبقـــة مـــن قبـــل البنـــوك وخطابـــات االئتمـــان اEجنبيـــة فـــي نمـــاذج معيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم ٩ 
/ الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة الخاصـــة بهـــم مقدمـــv مـــع تأثيـــرات مـــا قبـــل تفشـــي وبـــاء كوفيـــد - ١٩ وتدابيـــر البنـــك المركـــزي الُعمانـــي، إلـــى جانـــب قـــد تتأثـــر 
الخســـائر الناتجـــة عـــن التعثـــر الفرديـــة والجماعيـــة بســـبب تأثيـــر وبـــاء كوفيـــد - ١٩ علـــى أســـعار الســـوق للضمانـــات. ومـــع ذلـــك، مـــن المتوقـــع أن تســـتخدم البنـــوك 
وخطابـــات االئتمـــان اEجنبيـــة تعديـــالت مـــا بعـــد النمـــوذج وتراكبـــات ا?دارة مـــن خـــالل تطبيـــق ســـيناريوهات االقتصـــاد الكلـــي المتعـــددة مـــع التطبيـــق الدقيـــق 

لالحتمـــاالت المرجحـــة لـــكل مـــن هـــذه الســـيناريوهات أثنـــاء احتســـاب الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة علـــى المحفظـــة بحـــذر.

إن لجنـــة الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة التابعـــة للبنـــك هـــي المســـؤولة بشـــكل أساســـي عـــن ا?شـــراف علـــى كفايـــة البنـــك فيمـــا يتعلـــق بالخســـائر االئتمانيـــة 
ـــة الهامـــة فـــي  ـــاء كوفيـــد - ١٩ مـــن خـــالل مراجعـــة مســـتمرة للمحفظـــة بمـــا فـــي ذلـــك مراجعـــة جميـــع التعرضـــات الفردي المتوقعـــة. كمـــا تراقـــب عـــن كثـــب تأثيـــر وب
الصناعـــات والقطاعـــات المتأثـــرة بشـــكل مباشـــر. يتـــم تقييـــم عمـــالء الشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة بنـــاء علـــى اســـتقرار صاحـــب العمـــل واEعمـــال وأي حـــاالت 

عـــدم تطابـــق فـــي التدفقـــات النقديـــة قصيـــرة اEجـــل التـــي يدعمهـــا البنـــك.

تتألـــف محفظـــة الخدمـــات المصرفيـــة ل فـــراد إلـــى حـــد كبيـــر مـــن المواطنيـــن العامليـــن فـــي القطـــاع الحكومـــي، وبالتالـــي مـــن المتوقـــع أن يظـــل هـــذا القطـــاع 
بمعـــزل عـــن إنهـــاء الوظائـــف وخفـــض الرواتـــب. مـــن المتوقـــع أن يشـــهد ا?قـــراض الفـــردي لموظفـــي القطـــاع الخـــاص الـــذي يشـــكل نســـبة صغيـــرة مـــن إجمالـــي 
ــة  ــاكل ائتمانيـ ــؤدي إلـــى مشـ ــن أن يـ ــاء، وبالتالـــي يمكـ ــبب الوبـ ــى المتوســـط بسـ ــر إلـ ــدى القصيـ ــى المـ ــر علـ ــراد بعـــض التأثيـ ــة ل فـ ــات المصرفيـ ــة الخدمـ محفظـ
ـــه  ـــي. اســـتمر البنـــك فـــي دعـــم عمالئ ـــة وفقـــv لتوجيهـــات البنـــك المركـــزي الُعمان ـــه خـــالل هـــذه الفتـــرة المضطرب ـــة. إن البنـــك ملتـــزم تمامـــv بمســـاعدة عمالئ محتمل
وشـــركائه مـــن خـــالل خطـــط اســـتمرارية اEعمـــال والتـــي يتـــم تنفيذهـــا بشـــكل جيـــد، با?ضافـــة إلـــى تبنـــي إجـــراءات الصحـــة والســـالمة التـــي أعلنتهـــا اللجنـــة العليـــا 
ـــة اســـتجابة للتغيـــرات علـــى  ـــة وا?داري ـــه االحترازي المختصـــة بإيجـــاد آليـــات للتعامـــل مـــع التطـــورات الناتجـــة عـــن جائحـــة كوفيـــد - ١٩. يراجـــع البنـــك باســـتمرار إجراءات

أرض الواقـــع.
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مخاطر االئتمان (تابع)  ٣٨-١

تفشي فيروس كورونا (كوفيد - ١٩) والخسائر االئتمانية المتوقعة (تابع) ٣٨-١-أ  

ــة أو  ــات المعقولـــة والمؤيـــدة المتاحـــة دون تكلفـ ــة المتوقعـــة علـــى المعلومـ ــائر االئتمانيـ ــان وقيـــاس الخسـ ــر االئتمـ ــرة فـــي مخاطـ ــادة الكبيـ يســـتند تقييـــم الزيـ
مجهـــود غيـــر ضـــروري. عنـــد تقييـــم ظـــروف التوقـــع، ينبغـــي النظـــر فـــي كل مـــن تأثيـــرات وبـــاء كوفيـــد - ١٩ وتدابيـــر الدعـــم الحكومـــي الهامـــة التـــي يتـــم اتخاذهـــا. 
ـــن تـــؤدي تلقائيـــv إلـــى قيـــاس القـــروض علـــى أســـاس الخســـائر مـــدى الحيـــاة، وســـتكون هنـــاك  ـــاء كوفيـــد - ١٩ مثـــل تأجيـــل الســـداد، ل ـــار وب تدابيـــر التخفيـــف مـــن آث
حاجـــة إلـــى اجتهـــادات محاســـبية هامـــة لقيـــاس الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة فـــي هـــذا الوقـــت. عندمـــا ال يصبـــح مـــن الممكـــن عكـــس هـــذه المعلومـــات فـــي 
النمـــاذج، ينبغـــي النظـــر فـــي تراكبـــات أو تعديـــالت مـــا بعـــد النمـــوذج. ويتوافـــق هـــذا أيضـــv علـــى نطـــاق واســـع مـــع ا?رشـــادات الصـــادرة عـــن جهـــات تنظيميـــة أخـــرى 

ـــي. ـــك تلـــك الصـــادرة عـــن البنـــك المركـــزي الُعمان بمـــا فـــي ذل

ال يعتبـــر البنـــك ممارســـة خيـــار التأجيـــل مـــن قبـــل العميـــل، بمفـــرده، بمثابـــة زيـــادة كبيـــرة فـــي مخاطـــر االئتمـــان. ومـــع ذلـــك، وكجـــزء مـــن عمليـــة التقييـــم االئتمانـــي 
للبنـــك، وخاصـــة بالنظـــر إلـــى الوضـــع االقتصـــادي الحالـــي بســـبب آثـــار ا?غـــالق، حصـــل البنـــك علـــى مزيـــد مـــن المعلومـــات مـــن العميـــل لفهـــم مركـــزه المالـــي وقدرتـــه 
ـــة وجـــود مؤشـــرات هامـــة ومالحظـــة وجـــود تدهـــور، يتـــم تعديـــل التصنيفـــات االئتمانيـــة للعمـــالء، وبالتالـــي تعديـــل مرحلـــة التعـــرض  علـــى ســـداد المبلـــغ وفـــي حال

حيثمـــا أمكـــن ذلـــك.

تعديالت ما بعد النموذج وتراكبات ا�دارة

ـــة المســـتقبلية. إن شـــدة توقعـــات االقتصـــاد  ـــى الســـيناريوهات االقتصادي ـــم عمـــل نمـــاذج البنـــك ومعايرتهـــا وفقـــv للتوجهـــات واالرتباطـــات التاريخيـــة با?ضافـــة إل ت
ـــر المناطـــق الرئيســـية التـــي يعمـــل فيهـــا البنـــك ال يمكـــن أن  ـــه التنظيمـــي عب ـــد ا?ضافـــي الناجـــم عـــن خطـــط الدعـــم المختلفـــة والتوجي ـــة والتعقي ـــي الحالي الكل
تكـــون نموذجيـــة موثوقـــة فـــي الوقـــت الحالـــي نتيجـــة لذلـــك ، قـــد تنشـــئ النمـــاذج الحاليـــة نتائـــج إمـــا شـــديدة التحفـــظ أو مفرطـــة فـــي التفـــاؤل اعتمـــاد� علـــى 
المحفظـــة / القطـــاع المحـــدد. نتيجـــة لذلـــك، هنـــاك حاجـــة إلـــى تعديـــالت مـــا بعـــد النمـــوذج. نظـــر� Eن تغييـــرات النمـــوذج تســـتغرق وقتـــv طويـــًال لتطويرهـــا وإختبارهـــا 

ـــب.  ـــالت مـــا بعـــد النمـــوذج فـــي المســـتقبل القري ـــه ســـيتم تطبيـــق تعدي ـــات المذكـــورة أعـــاله، يتوقـــع البنـــك أن ومســـائل قيـــود البيان

كمـــا فـــي تاريـــخ التقريـــر، فـــإن المخصصـــات الجماعيـــة التـــي يحتفـــظ بهـــا البنـــك مـــن خـــالل تراكبـــات ا?دارة هـــي ٣٫٦ مليـــون ريـــال ُعمانـــي (٢٫٧٪ مـــن إجمالـــي االنخفـــاض 
فـــي القيمـــة) بنـــاًء علـــى أحـــدث هيـــكل متـــاح للتطويـــر المهنـــي المحـــدود اEجـــل وتوقعـــات االقتصـــاد الكلـــي. تراكـــب ا?دارة هـــذا با?ضافـــة إلـــى أحـــكام الخســـائر 
االئتمانيـــة الحاليـــة. ســـيواصل البنـــك إعـــادة تقييـــم هـــذه التراكبـــات وتعديلهـــا بشـــكل مناســـب، ســـواء المحـــددة أو الجماعيـــة، علـــى أســـاس منتظـــم طـــوال الفتـــرة 

المتأثـــرة.

بالنظـــر إلـــى الطبيعـــة المتطـــورة باســـتمرار ل زمـــة الصحيـــة واالقتصاديـــة الحاليـــة، تـــرى إدارة البنـــك بـــأن بيانـــات االقتصـــاد الكلـــي االستشـــرافية وهيـــاكل مصطلـــح 
ـــر االضطـــراب االقتصـــادي الناجـــم  ـــم تعكـــس بعـــد بشـــكل معقـــول تأثي ـــر المحتمـــل المنشـــورة مـــن قبـــل االقتصادييـــن ووكاالت التصنيـــف خـــالل عـــام ٢٠٢٠ ل التعث
ـــة ذات الصلـــة بشـــكل كامـــل. أخـــذ البنـــك فـــي االعتبـــار تعديـــالت النمـــاذج الالحقـــة  ـــي مـــن قبـــل ســـلطات الدول ـــك عامـــل التدخـــل المال ـــاء كوفيـــد - ١٩ وكذل عـــن وب

وتراكبـــات أحـــكام ا?دارة

- العمالء والصناعة ومخاطر االئتمان والقطاع المتجددة المحددة.

- تأثير التصنيفات الخارجية اEخيرة والتغيير الناتج في هياكل مصطلح التعثر المحتمل.

ـــى أقصـــى حـــد  ـــر الدعـــم الحكومـــي إل ـــار تدابي ـــات االستشـــرافية والتخفيـــف مـــن آث ـــرة فـــي أحـــدث المعلوم ـــد - ١٩ وأســـعار النفـــط المنخفضـــة المتوف ـــر كوفي - تأثي
ممكـــن.

عند تحديد ما ورد اعاله ، راعت ا?دارة االفتراضات التالية:

.vوروبي (دوالر أمريكي للبرميل): ٦٩٫٠٨ دوالر� أمريكيEالسعر الفوري لبرنت ا

فيما يلي السيناريو المرجح من قبل البنك:

- الســـيناريوهات المرجحـــة بنســـبة ٤٠٪ و ٣٠٪ و ٣٠٪ للســـيناريوهات المركزيـــة والتنازليـــة والتصاعديـــة؛ حساســـية الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة للظـــروف 
المســـتقبلية. االقتصاديـــة 

يوضـــح الجـــدول التالـــي مقارنـــة بيـــن مخصصـــات البنـــك لخســـائر االئتمـــان علـــى اEصـــول الماليـــة التـــي لـــم تنخفـــض قيمتهـــا (المرحلتـــان ١ و ٢) بموجـــب معيـــار 
التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم ٩ كمـــا فـــي ٣١ ديســـمبر ٢٠٢٠ بنـــاء علـــى الترجيـــح المحتمـــل لثالثـــة ســـيناريوهات مـــع مخصصـــات خســـائر االئتمـــان الناتجـــة عـــن عمليـــات 

ـــكل ســـيناريو مرجـــح بنســـبة ١٠٠٪. المحـــاكاة ل



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

١٣٣التقرير السنوي لصحار الدولي ١٣٢٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠
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مخاطر االئتمان (تابع)  ٣٨-١

تفشي فيروس كورونا (كوفيد - ١٩) والخسائر االئتمانية المتوقعة (تابع) ٣٨-١-أ  

يوضـــح الجـــدول التالـــي مقارنـــة بيـــن مخصصـــات البنـــك لخســـائر االئتمـــان علـــى اEصـــول الماليـــة التـــي لـــم تنخفـــض قيمتهـــا (المرحلتـــان ١ و ٢) بموجـــب معيـــار 
التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم ٩ كمـــا فـــي ٣١ ديســـمبر ٢٠٢٠ بنـــاء علـــى الترجيـــح المحتمـــل لثالثـــة ســـيناريوهات مـــع مخصصـــات خســـائر االئتمـــان الناتجـــة عـــن عمليـــات 

ـــكل ســـيناريو مرجـــح بنســـبة ١٠٠٪. المحـــاكاة ل

الخسائر االئتمانية حساسية تقديرات انخفاض القيمة
المتوقعة

التأثير على الخسائر 
االئتمانية المتوقعة

ريال ُعماني با�الفريال ُعماني با�الف

-49٫944الخسائر االئتمانية المتوقعة على قروض لم تنخفض قيمتها بموجب معيار التقارير المالية الدولية رقم ٩

المحاكاة

35٫27314٫671السيناريو التصاعدي – مرجح بنسبة ١٠٠

45٫3814٫563السيناريو المركزي – مرح بنسبة ١٠٠

(7٫972)57٫916السيناريو التنازلي – مرجح بنسبة ١٠٠

المحاسبة عن خسارة التعديل والمنحة الحكومية

أعلنـــت منظمـــة الصحـــة العالميـــة مـــرض فيـــروس كورونـــا (كوفيـــد- ¸· ) كجائحـــة عالميـــة رســـميv بتاريـــخ ·· مـــارس ¶¶، ومنـــذ النصـــف اEخيـــر مـــن الربـــع اEول لعـــام 
¶¶، كانـــت البيئـــة االقتصاديـــة واEنشـــطة التجاريـــة للبنـــك تشـــهد تغيـــرات ســـريعة نتيجـــة لتفشـــي الجائحـــة بشـــكل غيـــر مســـبوق، فضـــال عـــن تراجـــع أســـعار 
النفـــط الخـــام عالميـــًا، وقـــد أدى كســـاد اEســـواق وعمليـــات ا?غـــالق وفـــرض القيـــود علـــى حركـــة التجـــارة واEفـــراد إلـــى حـــدوث اضطرابـــات جوهريـــة فـــي اEعمـــال 

واEنشـــطة االقتصاديـــة علـــى مســـتوى العالـــم وبمختلـــف الصناعـــات والقطاعـــات. 

الجـــدول التالـــي يتضمـــن تحليـــًال للمبلـــغ المؤجـــل مـــن المبلـــغ اEساســـي القائـــم والفوائـــد / اEربـــاح المســـتحقة المتعلقـــة بالقـــروض والســـلف وذمـــم التمويـــل 
ــائر االئتمانيـــة المتوقعـــة ذات الصلـــة: ا?ســـالمي للعمـــالء الذيـــن تـــم تزويدهـــم بهـــذه المنافـــع، والخسـ

المجموعالمرحلة ٣ المرحلة ٢المرحلة ٣١١ ديسمبر ٢٠٢٠

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

 

760٫939229٫7272٫351993٫017قروض وسلف / مديونيات تمويل إسالمية وأوراق قبول

3٫40526٫54379930٫747خارج تعرضات الميزانية العمومية

منها: 

35٫15514٫41210549٫672مبلغ مؤجل

25٫94810٫0703536٫053مخصصات انخفاض قيمة الخسائر االئتمانية المتوقعة

61٫10324٫88214085٫725المبلغ المؤجل

2693٫307463٫622مخصص الخسائر االئتمانية

60٫83421٫1759382٫103القيمة الدفترية

إدارة المخاطر المالية (تابع)   38

مخاطر االئتمان (تابع)  ٣٨-١

تفشي فيروس كورونا (كوفيد - ١٩) والخسائر االئتمانية المتوقعة (تابع) ٣٨-١-أ  

التأثير على كفاية رأس المال:

إلـــى جانـــب ذلـــك، طبـــق البنـــك أيضـــv فـــي حســـابات كفايـــة رأس المـــال «عامـــل التصفيـــة التحوطـــي» بموجـــب ترتيبـــات التعديـــل المؤقتـــة للمرحلـــة ١ والمرحلـــة ٢ مـــن 
الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة، تأثيـــر عامـــل التصفيـــة أعـــاله علـــى رأس المـــال التنظيمـــي للبنـــك هـــو ال شـــيء.

علـــى الرغـــم مـــن أن التدابيـــر المذكـــورة أعـــاله ليســـت شـــاملة وقـــد ال تتصـــدى تمامـــv لتأثيـــر وبـــاء كوفيـــد - ١٩ علـــى المـــدى القصيـــر، إال أنهـــا ســـتخفف مـــن اEثـــر 
الســـلبي طويـــل المـــدى للوبـــاء٬ اســـتجابة لهـــذه اEزمـــة، يواصـــل البنـــك مراقبـــة جميـــع متطلبـــات الســـيولة والتمويـــل واالســـتجابة لهـــا، كمـــا فـــي تاريـــخ التقريـــر، 

تظـــل الســـيولة والتمويـــل ومركـــز رأس المـــال للبنـــك قويـــv وفـــي وضـــع جيـــد الســـتيعاب تأثيـــر االضطـــراب الحالـــي.

التعرض لمخاطر االئتمان ٣٨-١-ب  

يوضـــح الجـــدول التالـــي معلومـــات حـــول جـــودة االئتمـــان ل صـــول الماليـــة المقاســـة بالتكلفـــة المطفـــأة، مـــا لـــم يتـــم تحديـــده بشـــكل محـــدد، بالنســـبة ل صـــول 
الماليـــة، تمثـــل المبالـــغ فـــي الجـــدول إجمالـــي المبالـــغ الدفتريـــة.

31 ديسمبر 2020

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة 

لمدة ١٢ شهر�

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على 

مدى أعمارها 
المحتملة غير 

منخفضة القيمة

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على 

مدى أعمارها 
المحتملة منخفضة 

المجموعالقيمة

ريال ُعماني با�الفريال ُعماني با�الفريال ُعماني با�الفريال ُعماني با�الف

القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية للشركات

1٫199٫957-1٫139٫40560٫552القروض الفاعلة (درجات من ١ إلى ٥)

204٫101-103٫496100٫605القروض الفاعلة (درجات ٦)

163٫467-7٫605155٫863القروض الفاعلة (درجات ٧)

128٫314128٫314--القروض غير الفاعلة (درجات من ٨ إلى ١٠)

1٫250٫506317٫019128٫3141٫695٫839إجمالي القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية للشركات

القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية ل�فراد

907٫500-880٫23127٫269القروض الفاعلة (درجات من ١ إلى ٧)

28٫77228٫772--القروض غير الفاعلة (درجات من ٨ إلى ١٠)

880٫23127٫26928٫772936٫272إجمالي القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية ل�فراد

2٫130٫737344٫288157٫0862٫632٫111مجموع إجمالي القروض والسلف للعمالء

البنود االحتمالية الطارئة المتعلقة باالئتمان

660٫488-659٫3761٫112القروض الفاعلة (درجات من ١ إلى ٥)

218٫496-208٫5829٫414القروض الفاعلة (درجات ٦)

19٫023-1٫96517٫058القروض الفاعلة (درجات ٧)

-3٫007--القروض غير الفاعلة (درجات من ٨ إلى ١٠)

        

869٫92328٫0843٫007901٫014مجموع إجمالي القروض والسلف للعمالء

81٫616--81٫616مستحق من البنوك و إيداعات أسواق المال

606٫478--606٫478أوراق مالية استثمارية



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

١٣٥التقرير السنوي لصحار الدولي ١٣٤٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠
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مخاطر االئتمان (تابع)  ٣٨-١

التعرض لمخاطر االئتمان (تابع) ٣٨-١-ب  

31 ديسمبر 2019

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة 

لمدة ١٢ شهر�

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

أعمارها المحتملة غير 
منخفضة القيمة

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

أعمارها المحتملة 
المجموعمنخفضة القيمة

ريال ُعماني باmالفريال ُعماني باmالفريال ُعماني باmالفريال ُعماني باmالف

القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية للشركات

1٫138٫27298٫3271٫0351٫237٫634القروض الفاعلة (درجات من ١ إلى ٥)

106٫78180٫31540187٫136القروض الفاعلة (درجات ٦)

154٫772-154٫772-القروض الفاعلة (درجات ٧)

16588٫77288٫937-القروض غير الفاعلة (درجات من ٨ إلى ١٠)

1٫381٫884196٫74889٫8471٫668٫479إجمالي القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية للشركات

القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية ل فراد

850٫21924٫1326٫875881٫226القروض الفاعلة (درجات من ١ إلى ٧)

58719٫19319٫780-القروض غير الفاعلة (درجات من ٨ إلى ١٠)

850٫21924٫71926٫068901٫006إجمالي القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية ل فراد

2٫232٫103221٫467115٫9152٫569٫485مجموع إجمالي القروض والسلف للعمالء

البنود االحتمالية الطارئة المتعلقة باالئتمان

636٫814-631٫1475٫667القروض الفاعلة (درجات من ١ إلى ٥)

140٫169-119٫63120٫538القروض الفاعلة (درجات ٦)

3227٫4092027٫461القروض الفاعلة (درجات ٧)

100872972-القروض غير الفاعلة (درجات من ٨ إلى ١٠)

750٫81053٫714892805٫416مجموع إجمالي القروض والسلف للعمالء

199٫053-198٫129924مستحق من البنوك و إيداعات أسواق المال

531٫386-503٫35528٫031أوراق مالية استثمارية

إدارة المخاطر المالية (تابع)   38

مخاطر االئتمان (تابع)  ٣٨-١

التعرض لمخاطر االئتمان (تابع) ٣٨-١-ب  

31 ديسمبر 2020

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة 

لمدة ١٢ شهر�

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

أعمارها المحتملة غير 
منخفضة القيمة

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

أعمارها المحتملة 
المجموعمنخفضة القيمة

دوالر أمريكي باmالفدوالر أمريكي باmالفدوالر أمريكي باmالفدوالر أمريكي باmالف

القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية للشركات

  3٫116٫771 -   2٫959٫494157٫278القروض الفاعلة (درجات من ١ إلى ٥)

530٫132 -   268٫821261٫312القروض الفاعلة (درجات ٦)

424٫590 -   19٫753404٫839القروض الفاعلة (درجات ٧)

333٫283  333٫283 -    -   القروض غير الفاعلة (درجات من ٨ إلى ١٠)

3٫248٫068823٫426333٫2834٫404٫777إجمالي القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية للشركات

القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية ل فراد

2٫357٫143-2٫286٫31470٫829القروض الفاعلة (درجات من ١ إلى ٧)

74٫73274٫732--القروض غير الفاعلة (درجات من ٨ إلى ١٠)

2٫286٫31470٫82974٫7322٫431٫875إجمالي القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية ل فراد

5٫534٫382894٫255408٫0166٫836٫652مجموع إجمالي القروض والسلف للعمالء

البنود االحتمالية الطارئة المتعلقة باالئتمان

1٫715٫553 -    2٫888 1٫712٫665القروض الفاعلة (درجات من ١ إلى ٥)

567٫522 -    24٫452 541٫771القروض الفاعلة (درجات ٦)

 49٫410  -   5٫10444٫306القروض الفاعلة (درجات ٧)

7٫8107٫810--القروض غير الفاعلة (درجات من ٨ إلى ١٠)

72٫9457٫8102٫340٫296  2٫259٫540مجموع إجمالي القروض والسلف للعمالء

مستحق من البنوك و إيداعات أسواق المال

211٫990211٫990

1٫575٫268--1٫575٫268أوراق مالية استثمارية



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

١٣٧التقرير السنوي لصحار الدولي ١٣٦٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

إدارة المخاطر المالية (تابع)   38

مخاطر االئتمان (تابع)  ٣٨-١

التعرض لمخاطر االئتمان (تابع) ٣٨-١-ب  

31 ديسمبر 2019

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة 

لمدة ١٢ شهر�

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

أعمارها المحتملة غير 
منخفضة القيمة

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

أعمارها المحتملة 
المجموعمنخفضة القيمة

دوالر أمريكي باmالفدوالر أمريكي باmالفدوالر أمريكي باmالفدوالر أمريكي باmالف

القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية للشركات

2٫956٫551255٫3952٫6883٫214٫634القروض الفاعلة (درجات من ١ إلى ٥)

277٫353208٫610104486٫067القروض الفاعلة (درجات ٦)

402٫005-402٫005-القروض الفاعلة (درجات ٧)

429230٫577231٫006-القروض غير الفاعلة (درجات من ٨ إلى ١٠)

3٫589٫309511٫034233٫3694٫333٫712إجمالي القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية للشركات

القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية ل فراد

2٫208٫36062٫68117٫8572٫288٫898القروض الفاعلة (درجات من ١ إلى ٧)

1٫52549٫85251٫377-القروض غير الفاعلة (درجات من ٨ إلى ١٠)

2٫208٫36064٫20667٫7092٫340٫275إجمالي القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية ل فراد

5٫797٫669575٫240301٫0786٫673٫987مجموع إجمالي القروض والسلف للعمالء

البنود االحتمالية الطارئة المتعلقة باالئتمان

1٫654٫063-1٫639٫34414٫719القروض الفاعلة (درجات من ١ إلى ٥)

364٫075-310٫73053٫345القروض الفاعلة (درجات ٦)

8371٫1925271٫327القروض الفاعلة (درجات ٧)

2602٫2652٫525-القروض غير الفاعلة (درجات من ٨ إلى ١٠)

1٫950٫157139٫5162٫3172٫091٫990مجموع إجمالي القروض والسلف للعمالء

517٫021-514٫6212٫399مستحق من البنوك و إيداعات أسواق المال

1٫380٫224-1٫307٫41672٫808أوراق مالية استثمارية

إن الحـــد اEقصـــى للتعـــرض لمخاطـــر االئتمـــان قبـــل الضمانـــات المحتفـــظ بهـــا أو التعزيـــزات االئتمانيـــة اEخـــرى لجميـــع الموجـــودات بالميزانيـــة العموميـــة تســـتند إلـــى 
صافـــي القيـــم الدفتريـــة كمـــا هـــو وارد فـــي بيـــان المركـــز المالـــي.

ـــازل ٢ يتـــم إظهارهـــا فـــي ا?يضـــاح د٥، تمثل المبالغ  ـــادئ ب ـــا لمب ـــة المحســـوبة وفًق ـــة العمومي إن الحـــد اEقصـــى لمخاطـــر االئتمـــان المتعلقـــة بالبنـــود خـــارج الميزاني
الـــواردة في ا?يضـــاح د٥ سيناريو أسوأ حاالت التعرض لمخاطر االئتمان كمـــا في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ و ٢٠١٩، دون مراعاة أي ضمانات محتفـــظ بها أو أي تعزيزات ائتمانية 

أخرى مرفقة.
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تقييم انخفاض القيمة 

تعريف التخلف عن السداد والعالج

ـــي، المرحلـــة ٣ (انخفـــاض قيمـــة االئتمـــان) الحتســـاب  خســـائر االئتمـــان المتوقعـــة فـــي جميـــع الحـــاالت عندمـــا  ـــرى البنـــك أن أداة ماليـــة تخلفـــت عـــن الســـداد، وبالتال ي
يصبـــح المقتـــرض متأخـــر� ٩٠ يوًمـــا عـــن ســـداد مدفوعاتـــه التعاقديـــة، يعتبر البنك أرصدة الخزينة والبنوك متخلفـــة عـــن الســـداد ويتخذ إجراء فوريـــv عندما ال يتم ســـداد 

ــو مبين في االتفاقيات الفردية. ــا هـ المدفوعات الداخلية المطلوبة قبل إغالق اEعمال كمـ

كجـــزء مـــن التقييـــم النوعـــي لمـــا إذا كان العميـــل متخلًفـــا عـــن الســـداد، يأخـــذ البنـــك أيًضـــا فـــي عيـــن االعتبـــار مجموعـــة متنوعـــة مـــن الحـــاالت التـــي قـــد تشـــير إلـــى 
ـــة مـــا إذا كان ينبغـــي أن يـــؤدي هـــذا الحـــدث إلـــى معاملـــة العميـــل علـــى أنـــه متعثـــر،  عـــدم احتمـــال الدفـــع، عندمـــا تحـــدث مثـــل هـــذه اEحـــداث، يـــدرس البنـــك بعناي

ومـــن ثـــم يتـــم تقييمـــه علـــى أنـــه المرحلـــة ٣ الحتســـاب خســـائر االئتمـــان المتوقعـــة أو مـــا إذا كانـــت المرحلـــة ٢ مناســـبة٬ مثـــل هـــذه اEحـــداث تشـــمل:

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،  •

انخفاض جوهري في قيمة الضمانات المتضمنة حيث من المتوقع استرداد القرض من بيع الضمانات،  •

انخفاض جوهري في مبيعات المقترض أو فقدان أحد كبار العمالء،  •

خرق ?تفاق ال يتنازل عنه البنك،  •

ــة فـــي  ــاهمين المدرجـ ــون أو حقـــوق المسـ ــالن ا?فـــالس، تعليـــق ديـ ــة المديـــن) تقـــوم بتقديـــم طلـــب إعـ ــة داخـــل مجموعـ ــأة قانونيـ ــن (أو أي منشـ المديـ  •
الماليـــة. بالصعوبـــات  المتعلقـــة  الحقائـــق  أو  الشـــائعات  بســـبب  البورصـــة 

إن سياســـة البنـــك فـــي اعتبـــار أداة ماليـــة «قـــد تـــم عالجهـــا»، وبالتالـــي إعـــادة تصنيفهـــا خـــارج المرحلـــة ٣ عندمـــا ال يكـــون أي مـــن معاييـــر التخلـــف موجـــوًدا لمـــدة 
ســـتة أشـــهر متتاليـــة علـــى اEقـــل للســـحبات المصنفـــة فـــي المرحلـــة ٢، إن قـــرار تصنيـــف أصـــل مـــا فـــي المرحلـــة ٢ أو المرحلـــة ١ عنـــد عالجـــه يعتمـــد علـــى درجـــة 

االئتمـــان المحدثـــة، فـــي وقـــت العـــالج، ومـــا إذا كان هـــذا يشـــير إلـــى وجـــود زيـــادة كبيـــرة فـــي مخاطـــر االئتمـــان مقارنـــة بـــا?دراج المبدئـــي.

تأسيس معلومات تطلعية

يقـــوم البنـــك بتأســـيس معلومـــات تطلعيـــة فـــي كل مـــن تقييمـــه لمـــا إذا كانـــت مخاطـــر االئتمـــان لـــ داة قـــد ازدادت بشـــكل كبيـــر منـــذ ا?دراج اEولـــي وقياســـه 
ـــار مجموعـــة متنوعـــة مـــن المعلومـــات الفعليـــة والمتوقعـــة الخارجيـــة، يقـــوم البنـــك بصياغـــة وجهـــة نظـــر أساســـية  ـــاًء علـــى اعتب لخســـائر االئتمـــان المتوقعـــة، وبن

لالتجـــاه المســـتقبلي للمتغيـــرات االقتصاديـــة ذات الصلـــة با?ضافـــة إلـــى مجموعـــة معقولـــة مـــن الســـيناريوهات المحتملـــة.

بالنظـــر إلـــى طبيعـــة تعـــرض البنـــك للمخاطـــر وتوافـــر المعلومـــات الموثوقـــة إحصائيـــv التاريخيـــة، فـــإن البنـــك يســـتمد احتمـــال التقصيـــر باســـتخدام بيانـــات احتماليـــة 
التقصيـــر خـــالل الـــدورة المحســـوبة مـــن بيانـــات التقصيـــر فـــي ســـداد الديـــن لـــكل فئـــة التصنيـــف، يتـــم تحديـــد احتماليـــة التقصيـــر باســـتخدام المتغيـــرات االقتصاديـــة 
الكليـــة ومحـــركات المخاطـــر غيـــر الدوريـــة للتنبـــؤ بمعـــدالت التخلـــف عـــن الســـداد خـــالل دورة اقتصاديـــة، يســـتخدم البنـــك نمـــوذج تحليـــل معـــدل التدفـــق لربـــط 
احتماليـــة التقصيـــر بعوامـــل اقتصاديـــة مســـتقبلية لقيـــادة تقديـــرات احتماليـــة التقصيـــر لـــكل فئـــة تصنيـــف Moody، يأخـــذ نمـــوذج االقتصـــاد الكلـــي بعيـــن 
االعتبـــار التوقعـــات االقتصاديـــة المســـتقبلية فـــي ظـــل ثالثـــة ســـيناريوهات (الحالـــة اEساســـية، االنكمـــاش االقتصـــادي كحالـــة ســـلبية، والتحســـن االقتصـــادي كحالـــة 
إيجابيـــة)، والبيانـــات االقتصاديـــة التاريخيـــة، وارتبـــاط اEصـــول لـــكل فئـــة تصنيـــف، واحتماليـــة التقصيـــر الشـــتقاق التخلـــف عـــن الســـداد، لقـــد تـــم تطويـــر العالقـــة بيـــن 

العوامـــل االقتصاديـــة ومعـــدالت الخســـارة والتخلـــف عـــن الســـداد باســـتخدام البيانـــات التاريخيـــة الداخليـــة وبيانـــات الســـوق الخارجيـــة ذات الصلـــة.



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

١٣٩التقرير السنوي لصحار الدولي ١٣٨٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠
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تقييم انخفاض القيمة (تابع)

التقييم الداخلي للبنك وعملية تقدير احتمالية التقصير

تديـــر دائـــرة مخاطـــر االئتمـــان المســـتقلة بالبنـــك نمـــاذج التقييـــم الداخليـــة، يديـــر البنـــك نمـــاذج منفصلـــة لمحافظـــه الرئيســـية التـــي يتـــراوح معـــدل عمالئهـــا مـــن ١ 
إلـــى ١٠ باســـتخدام الدرجـــات الداخليـــة، تتضمـــن النمـــاذج معلومـــات نوعيـــة وكميـــة، وبا?ضافـــة إلـــى المعلومـــات الخاصـــة بالمقتـــرض، تســـتخدم المعلومـــات الخارجيـــة 
ا?ضافيـــة التـــي يمكـــن أن تؤثـــر علـــى ســـلوك المقتـــرض، مـــن الناحيـــة العمليـــة، فإنهـــا تعتمـــد أيًضـــا علـــى المعلومـــات مـــن وكالـــة التقييـــم الجيـــد، ُتســـتخدم مصـــادر 
المعلومـــات هـــذه Eول مـــرة لتحديـــد احتماليـــة التقصيـــر فـــي إطـــار عمـــل بـــازل ٣ الخـــاص بالبنـــك، يتـــم تصنيـــف درجـــات االئتمـــان الداخليـــة بنـــاء علـــى هـــذه الدرجـــات 

مـــن المســـتوى الثالـــث لبـــازل.

ـــة رقـــم ٩ لتضميـــن معلومـــات  ـــة الدولي ـــر المالي ـــار التقاري ـــة المتوقعـــة وفـــق معي ـــر مـــن أجـــل احتســـاب الخســـائر االئتماني ـــة التقصي ـــل احتمالي ـــك تعدي يتـــم بعـــد ذل
ـــة حســـب االقتضـــاء. ـــكل ســـيناريوهات اقتصادي ـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم ٩، يتـــم تكـــرار هـــذا ل ـــار التقاري ـــة التعـــرض للمخاطـــر وفـــق معي مســـتقبلية وتصنيـــف مرحل

توليد مصطلح هيكلة احتمالية التقصير

يوظـــف البنـــك نمـــاذج إحصائيـــة لتحليـــل البيانـــات التـــي يتـــم تحصيلهـــا ووضـــع تقديـــرات لمخاطـــر التعـــرض الحتماليـــة التقصيـــر وكيـــف يتوقـــع أن تتغيـــر نتيجـــة 
مـــرور الزمـــن، يتضمـــن هـــذا التحليـــل تحديـــد ومعايـــرة العالقـــات بيـــن التغيـــرات فـــي معـــدالت التخلـــف عـــن الســـداد والتغيـــرات فـــي عوامـــل االقتصـــاد الكلـــي 

الرئيســـية، عبـــر مختلـــف المناطـــق الجغرافيـــة التـــي يتعـــرض فيهـــا البنـــك.

إن درجات التصنيف االئتماني الداخلية للبنك مع احتمالية التقصير المعنية هي كالتالي:

وصف درجات درجات التصنيف الداخلية
التصنيف الداخلية

مدى احتمالية 
التقصير

درجة االستثمار1

درجة االستثمار2

0٬010٪ إلى 6٬464٪درجة االستثمار3

درجة االستثمار4

درجة االستثمار5

درجة االستثمار6

16٬582٪درجة االستثمار فرعية7

100٪متعثرة ٨-١٠

افتراضات اقتصادية متغيرة

يحصـــل البنـــك علـــى البيانـــات المســـتخدمة مـــن مصـــادر طـــرف ثالـــث (البنـــك الدولـــي ومصـــادر عامـــة وخاصـــة أخـــرى) للتحقـــق مـــن دقـــة المدخـــالت فـــي نمـــاذج 
خســـائر االئتمـــان المتوقعـــة للبنـــك بمـــا فـــي ذلـــك تحديـــد اEوزان المنســـوبة إلـــى الســـيناريوهات المتعـــددة، بالنســـبة لنمـــوذج خســـائر االئتمـــان المتوقعـــة الـــذي 
تـــم تطبيقـــه علـــى قطـــاع الشـــركات والمؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة، تـــم إجـــراء تحليـــل مكـــون أساســـي لتشـــكيل مؤشـــر مركـــب (CI) يتكـــون مـــن ثالثـــة 

متغيـــرات وهـــي:

(١) الناتج المحلي ا?جمالي الحقيقي (٪ التغير) 

Lag4_Europe Brent Spot price FOB (٢)

(٣) إجمالي االدخار المحلي / الناتج المحلي ا?جمالي
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تقييم انخفاض القيمة (تابع)
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تختلـــف هـــذه المتغيـــرات االقتصاديـــة واEثـــر المرتبـــط بهـــا علـــى احتماليـــة التقصيـــر والتعـــرض للمخاطـــر عنـــد التقصيـــر و الخســـارة الناشـــئة مـــن التقصيـــر باختـــالف 
اEدوات الماليـــة، كمـــا تـــم تطبيـــق حكـــم الخبيـــر فـــي هـــذه العمليـــة، يتـــم جمـــع التوقعـــات الخاصـــة بهـــذه المتغيـــرات االقتصاديـــة («الســـيناريو االقتصـــادي اEساســـي») 

مـــن قاعـــدة البيانـــات ا?حصائيـــة للبنـــك الدولـــي وغيـــره مـــن المصـــادر العامـــة والخاصـــة لتوفيـــر أفضـــل عـــرض تقديـــري لالقتصـــاد. 

كمـــا هـــو الحـــال مـــع أي توقعـــات اقتصاديـــة، فـــإن التوقعـــات واحتمـــاالت حدوثهـــا تخضـــع لدرجـــة عاليـــة مـــن عـــدم اليقيـــن المتأصـــل، وبالتالـــي قـــد تكـــون النتائـــج 
الفعليـــة مختلفـــة بشـــكل كبيـــر عـــن تلـــك المتوقعـــة، يعتبـــر البنـــك أن هـــذه التنبـــؤات تمثـــل أفضـــل تقديراتـــه للنتائـــج المحتملـــة وقـــد حللـــت عـــدم الخطيـــة 

والتفاوتـــات فـــي المحافـــظ المختلفـــة للبنـــك للتأكـــد مـــن أن الســـيناريوهات المختـــارة تمثـــل بشـــكل مناســـب مجموعـــة مـــن الســـيناريوهات المحتملـــة.

كمـــا تـــم النظـــر فـــي اعتبـــارات تطلعيـــة أخـــرى لـــم تـــدرج فـــي ســـياق الســـيناريوهات أعـــاله، مثـــل تأثيـــر أي تغييـــرات تنظيميـــة أو تشـــريعية أو سياســـية، ولكـــن ال 
يعتبـــر لهـــا تأثيـــر جوهـــري وبالتالـــي لـــم يتـــم إجـــراء تعديـــل علـــى خســـائر االئتمـــان المتوقعـــة لهـــذه العوامـــل، يتـــم مراجعـــة هـــذا ومراقبتـــه لمالءمتـــه علـــى أســـاس 

ربـــع ســـنوي.

الخزينة والتجارة والعالقات بين البنوك

ــالت،  ــرف العمـ ــار صـ ــرة، وتجـ ــار السماسـ ــارف، وتجـ ــة، والمصـ ــات الماليـ ــات الخدمـ ــمل مؤسسـ ــة تشـ ــراف المقابلـ ــوك واEطـ ــن البنـ ــات بيـ ــارة والعالقـ ــة والتجـ إن الخزينـ
ـــات  ودور المقاصـــة، بالنســـبة لهـــذه العالقـــات، يقـــوم قســـم مخاطـــر االئتمـــان فـــي البنـــك بتحليـــل المعلومـــات المتاحـــة للجمهـــور مثـــل المعلومـــات الماليـــة والبيان

الخارجيـــة اEخـــرى، علـــى ســـبيل المثـــال، تصنيـــف وكالـــة التقييـــم الجيـــد، ويعيـــن التصنيـــف الداخلـــي.

إقراض الشركات واFعمال التجارية الصغيرة

بالنســـبة للقـــروض المصرفيـــة للشـــركات واالســـتثمارات، يتـــم تقييـــم المقترضيـــن مـــن قبـــل موظفـــي مخاطـــر االئتمـــان المتخصصيـــن فـــي البنـــك، يســـتند تقييـــم 
مخاطـــر االئتمـــان علـــى نمـــوذج تقييـــم النقـــاط االئتمانيـــة الـــذي يأخـــذ فـــي االعتبـــار مختلـــف المعلومـــات التاريخيـــة والحاليـــة والمســـتقبلية مثـــل:

ـــج المحققـــة والمتوقعـــة ونســـب  ـــة النتائ ـــات التـــي أعدهـــا العميـــل، تشـــمل هـــذه المعلومـــات المالي ـــة مـــع التوقعـــات والموازن ـــة التاريخي المعلومـــات المالي  •
المـــالءة ونســـب الســـيولة وأي نســـب أخـــرى ذات صلـــة لقيـــاس اEداء المالـــي للعميـــل، يتـــم التقـــاط بعـــض هـــذه المؤشـــرات فـــي االتفاقيـــات المبرمـــة مـــع 

ــام، العمـــالء، وبالتالـــي، يتـــم قياســـها بمزيـــد مـــن االهتمـ

ـــر  أي معلومـــات متاحـــة للجمهـــور حـــول العمـــالء مـــن اEطـــراف الخارجيـــة، وهـــذا يشـــمل درجـــات التصنيـــف الخارجيـــة الصـــادرة عـــن وكاالت التصنيـــف، وتقاري  •
المحلليـــن المســـتقلين، وســـندات متداولـــة عالنيـــًة أو أســـعار مقايضـــة تقصيـــر االئتمـــان أو البيانـــات الصحفيـــة والمقـــاالت،

ـــج المحلـــي المتعلـــق بقطاعـــات صناعيـــة وجغرافيـــة محـــددة  ـــي النات ـــة جغرافيـــة أو جيوسياســـية، علـــى ســـبيل المثـــال، نمـــو إجمال أي معلومـــات اقتصادي  •
حيـــث يعمـــل العميـــل،

أي معلومات داعمة أخرى موضوعية عن جودة وقدرات إدارة العميل ذات الصلة بأداء الشركة،  •

يختلـــف مـــدى تعقيـــد وتقنيـــات التصنيـــف بنـــاًء علـــى تعـــرض البنـــك وتعقيـــد وحجـــم العميـــل، يتـــم تصنيـــف بعـــض القـــروض التجاريـــة الصغيـــرة اEقـــل   •
تعقيـــًدا ضمـــن نمـــاذج البنـــك الخاصـــة بمنتجـــات التجزئـــة.



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

١٤١التقرير السنوي لصحار الدولي ١٤٠٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠
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ا�قراض ا�ستهالكي ورهونات التجزئة

يشـــمل ا?قـــراض االســـتهالكي قروضـــv شـــخصية غيـــر مضمونـــة وبطاقـــات ائتمـــان وســـحب علـــى المكشـــوف، يتـــم تصنيـــف هـــذه المنتجـــات مـــع رهـــون التجزئـــة 
ــد  ــات موعـ ــام التـــي فـ ــام اEول علـــى اEيـ ــد فـــي المقـ ــة اEداء اmلـــي التـــي تعتمـ ــالل أداة بطاقـ ــًدا مـــن خـ ــال اEقـــل تعقيـ ــرة ل عمـ ــراض الصغيـ ــات ا?قـ وبعـــض عمليـ

اســـتحقاقها، المدخـــالت الرئيســـية اEخـــرى فـــي النمـــاذج هـــي:

منتجـــات ا?قـــراض االســـتهالكي: اســـتخدام الســـقوف والتقلبـــات، أو نمـــو الناتـــج المحلـــي ا?جمالـــي، ومعـــدالت البطالـــة، التغيـــرات فـــي مســـتويات الدخـــل /   •
المرتبـــات الشـــخصية بنـــاء علـــى ســـجالت الحســـابات الجاريـــة والمديونيـــة الشـــخصية وإعـــادة تســـعير الفائـــدة المتوقعـــة.

ــجالت  ــى سـ ــتناد� إلـ ــات الشـــخصية اسـ ــل / المرتبـ ــتويات الدخـ ــي مسـ ــرات فـ ــة، والتغيـ ــدالت البطالـ ــي، ومعـ ــي ا?جمالـ ــج المحلـ ــو الناتـ ــة: نمـ ــون التجزئـ رهـ  •
المتوقعـــة. الفائـــدة  تســـعير  وإعـــادة  الشـــخصية،  والمديونيـــة  الجاريـــة،  الحســـابات 

التعرض للمخاطر عند التقصير 

يمثـــل التعـــرض  للمخاطـــر عنـــد التقصيـــر القيمـــة الدفتريـــة ا?جماليـــة لـــ دوات الماليـــة الخاضعـــة لحســـابات انخفـــاض القيمـــة، ممـــا يعالـــج قـــدرة العميـــل علـــى زيـــادة 
التعـــرض للمخاطـــر مـــع االقتـــراب مـــن التخلـــف عـــن الدفـــع والســـداد المبكـــر المحتمـــل أيًضـــا.

لحســـاب التعـــرض للمخاطـــر عنـــد التقصيـــر لقـــرض المرحلـــة ١، يقـــوم البنـــك بتقييـــم أحـــداث التخلـــف المحتملـــة فـــي غضـــون ١٢ شـــهًرا لحســـاب خســـائر االئتمـــان 
المتوقعـــة لمـــدة ١٢ شـــهر� ومـــع ذلـــك، إذا كان قـــرض المرحلـــة اEولـــى متوقـــع التخلـــف فـــي ١٢ شـــهًرا مـــن تاريـــخ الميزانيـــة العموميـــة ومـــن المتوقـــع أيًضـــا عالجـــه ثـــم 
التعثـــر مـــرة أخـــرى، عندئـــٍذ يتـــم أخـــذ جميـــع أحـــداث التخلـــف المرتبطـــة بعيـــن االعتبـــار، بالنســـبة للمرحلـــة ٢ و ٣ واEصـــول الماليـــة المشـــتراة أصـــًال بائتمـــان منخفـــض 

القيمـــة، فـــإن التعـــرض للمخاطـــر عنـــد التقصيـــر يعتبـــر ل حـــداث علـــى مـــدى عمـــر اEدوات.

ـــج التعـــرض المحتملـــة فـــي نقـــاط زمنيـــة مختلفـــة، المقابلـــة لســـيناريوهات  يحـــدد البنـــك التعـــرض للمخاطـــر عنـــد التقصيـــر عـــن طريـــق نمذجـــة مجموعـــة مـــن نتائ
ـــج نمـــاذج البنـــك. ـــي الدولـــي ٩ لـــكل ســـيناريو اقتصـــادي بنـــاء علـــى نتائ ـــر المال متعـــددة، يتـــم بعـــد ذلـــك تعييـــن احتماليـــة التقصيـــر بمقتضـــى معيـــار التقري

الخسارة الناشئة من التقصير

ــري  ــل مديـ ــن قبـ ــهًرا مـ ــل كل ١٢ شـ ــى اEقـ ــر علـ ــن التقصيـ ــئة مـ ــائر الناشـ ــم الخسـ ــم قيـ ــم تقييـ ــتثمار، يتـ ــركات واالسـ ــة للشـ ــة المصرفيـ ــ دوات الماليـ ــبة لـ بالنسـ
الحســـابات وتتـــم مراجعتهـــا والموافقـــة عليهـــا مـــن قبـــل قســـم مخاطـــر االئتمـــان المتخصصـــة للبنـــك، يعتمـــد تقييـــم مخاطـــر االئتمـــان علـــى إطـــار تقييـــم موحـــد 
للخســـارة الناشـــئة مـــن التقصيـــر ينتـــج عنـــه معـــدل معيـــن للخســـارة الناشـــئة مـــن التقصيـــر، تأخـــذ هـــذه المعـــدالت الخاصـــة بالخســـارة الناشـــئة مـــن التقصيـــر فـــي 

الحســـبان التعـــرض للمخاطـــر عنـــد التقصيـــر المتوقـــع مقارنـــة بالمبلـــغ المتوقـــع اســـترداده أو تحقيقـــه مـــن أي ضمانـــات محتفـــظ بهـــا.

ــة  ــات النقديـ ــر التدفقـ ــة بتقديـ ــية ذات الصلـ ــى الخصائـــص اEساسـ ــاء علـ ــة، بنـ ــر متجانسـ ــة إلـــى محافـــظ أصغـ ــراض بالتجزئـ ــات ا?قـ ــيم منتجـ ــك بتقسـ ــوم البنـ يقـ
المســـتقبلية٬ تعتمـــد البيانـــات المطبقـــة علـــى بيانـــات الخســـارة المجمعـــة تاريخيـــv وتتضمـــن مجموعـــة أوســـع مـــن خصائـــص المعامـــالت (علـــى ســـبيل المثـــال، نـــوع 

المنتـــج، نطـــاق أوســـع مـــن أنـــواع الضمانـــات) با?ضافـــة إلـــى خصائـــص المقتـــرض.

يتم استخدام البيانات اEخيرة والسيناريوهـــات االقتصادية المستقبلية من أجل تحديد معدل الخســـارة الناشـــئة مـــن التقصيـــر بمقتضـــى معيـــار التقريـــر المالـــي الدولـــي ٩ 
لكل مجموعة من اEدوات المالية، عنـــد تقييـــم المعلومـــات التطلعيـــة، يســـتند التوقـــع علـــى ســـيناريوهات متعـــددة٬ تتضمـــن أمثلـــة المدخـــالت الرئيســـية تغييـــرات 

فـــي قيـــم الضمانـــات بمـــا فـــي ذلـــك أســـعار العقـــارات الخاصـــة بالرهـــون العقاريـــة وأســـعار الســـلع وحالـــة الدفـــع أو عوامـــل أخـــرى تـــدل علـــى خســـائر فـــي البنـــك.
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يقوم البنك بتقدير القواعد التنظيمية والخســـارة الناشـــئة مـــن التقصيـــر بموجـــب معيـــار التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم ٩ علـــى أساس مختلف، وفًقـــا لمعيـــار التقريـــر 
المالـــي الدولـــي ٩، يتـــم تقديـــر معـــدالت الخســـارة الناشـــئة مـــن التقصيـــر للمرحلـــة ١، والمرحلـــة ٢، والمرحلـــة ٣، والقطاعـــات المشـــتراة أصـــًال بائتمـــان منخفـــض القيمـــة 
ـــر الماليـــة الدوليـــة رقـــم ٩ لـــكل فئـــة مـــن فئـــات اEصـــول، يتـــم تقديـــر مدخـــالت هـــذه المعـــدالت الخاصـــة بالخســـارة الناشـــئة مـــن التقصيـــر، إن  بموجـــب معيـــار التقاري

أمكـــن، مـــن خـــالل اختبـــار المســـتردات اEخيـــرة، يتـــم تكـــرار هـــذه لـــكل ســـيناريو اقتصـــادي حســـب االقتضـــاء.

الزيادة الهامة في مخاطر االئتمان

يراقـــب البنـــك باســـتمرار جميـــع اEصـــول الخاضعـــة لخســـائر االئتمـــان المتوقعـــة مـــن أجـــل تحديـــد مـــا إذا كانـــت أداة أو محفظـــة مـــن اEدوات تخضـــع إلـــى خســـائر 
االئتمـــان المتوقعـــة لمـــدة ١٢ شـــهر� أو خســـائر االئتمـــان المتوقعـــة علـــى مـــدى أعمارهـــا المحتملـــة، يقـــوم البنـــك بتقييـــم مـــا إذا كانـــت هنـــاك زيـــادة كبيـــرة فـــي 

مخاطـــر االئتمـــان منـــذ االعتـــراف اEولـــي.

يطبـــق البنـــك أيًضـــا طريقـــة نوعيـــة ثانويـــة لتحفيـــز زيـــادة ملحوظـــة فـــي مخاطـــر االئتمـــان Eحـــد اEصـــول، مثـــل نقـــل العميـــل / المنشـــأة إلـــى قائمـــة المراقبـــة، أو 
حســـاب يصبـــح متعثـــر�، في بعض الحاالت، قد يعتبر البنك أيًضا أن اEحداث المذكـــورة فيمـــا يلـــي هـــي زيادة كبيـــرة في مخاطـــر االئتمان مقارنة بالتقصيـــر، بغـــض النظـــر 
عـــن التغيـــر فـــي الدرجـــات االئتمانيـــة، إذا تجـــاوزت المدفوعـــات التعاقديـــة أكثـــر مـــن ٣٠ يوًمـــا مـــن موعـــد ســـدادها، يعتبـــر أن مخاطـــر االئتمـــان قـــد زادت بشـــكل كبيـــر 

منـــذ االعتـــراف اEولـــي.

عدم كفاية أو عدم موثوقية المعلومات المالية أو غيرها مثل عدم توفر البيانات المالية المدققة خالل ١٢٠ يوًما من نهاية الفترة المحاسبية. أ.  

يخضع المقترض للتقاضي من قبل أطراف ثالثة قد يكون لها تأثير كبير على مركزه المالي. ب.  

تغييرات متكررة في كبار موظفي ا?دارة العليا دون خلفاء أو إدارة مهنية مقبولة. ج.  

تحويل اEموال بين المجموعة بدون معامالت متضمنة تتجاوز ٥٠٪ من صافي القيمة الملموسة. د.  

ــات  ــع إلـــى الموافقـ ــر يرجـ ــة أو التأخيـ ــروعات الحكوميـ ــدا فـــي المشـ ــا عـ ــد مـ ــام واحـ ــر مـــن عـ ــة بأكثـ ــات التجاريـ ــدء العمليـ ــخ بـ ــر فـــي تاريـ ــل / التأخيـ التأجيـ هـ.  
الحكوميـــة.

ـــي / القـــدرة علـــى الســـداد)  ـــة للمقتـــرض / المركـــز المال ـــى تنـــازالت تمنـــح للمقتـــرض (بعـــد فحـــص التدفقـــات النقدي ـــؤدي إل ـــالت علـــى المصطلحـــات ت تعدي و.  
بمـــا فـــي ذلـــك تمديـــد الوقـــف االختيـــاري وتأجيـــل الســـداد والتنـــازل عـــن االتفاقيـــات ومـــا إلـــى ذلـــك، يجـــب أن يكـــون هـــذا المطلـــب متوافقـــv مـــع إرشـــادات 

إعـــادة الهيكلـــة الصـــادرة عـــن البنـــك المركـــزي الُعمانـــي مـــن وقـــت mخـــر.

ـــر فـــي نمـــوذج اEعمـــال/  ـــة التغيي ـــة بالســـنة الســـابقة باســـتثناء حال ـــة الدخـــل مقارن ـــاح قبـــل ضريب ـــر فـــي المبيعـــات أو فـــي اEرب هبـــوط بنســـبة ٢٥٪ أو أكث ز. 
أحـــد اEحـــداث الجوهريـــة.

انخفاض في نسبة تغطية خدمة الدين إلى أقل من ١ باستثناء الحاالت التي تتمتع بدعم ائتماني خارجي مقبول. ح. 

ـــب  تخفيـــض فـــي PD عـــدا الحســـابات المصنفـــة فـــي الدرجـــة ١ عنـــد  ـــى جان تخفيـــض تقييـــم الرتبـــة درجتيـــن فـــي مقيـــاس التصنيـــف الرئيســـي للبنـــك إل ط.  
ــي. ــتثمار الفرعـ ــات االسـ ــي تصنيفـ ــات فـ ــا ٣ درجـ ــم تخفيضهـ ــث يتـ ــائها حيـ إنشـ

التآكل في القيمة الصافية بأكثر من ٢٠٪ مقارنة بالسنة السابقة إلى جانب الزيادة في الرافعة المالية بمقدار ١٬٥ مرة. ي. 



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

١٤٣التقرير السنوي لصحار الدولي ١٤٢٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠
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إدارة المخاطر النموذجية 

اســـتخدم البنـــك نمـــاذج فـــي العديـــد مـــن أنشـــطته الماليـــة والتجاريـــة مـــن االكتتـــاب فـــي تســـهيل ائتمانـــي لsبـــالغ عـــن الخســـارة المتوقعـــة بموجـــب معيـــار القريـــر 
المالـــي الدولـــي ٩.

?دارة المخاطـــر النموذجيـــة، قـــام البنـــك بتطبيـــق إطـــار الحوكمـــة بموجـــب معيـــار التقريـــر المالـــي الدولـــي ٩، ا?طـــار هـــو سياســـة البنـــك واســـعة وينطبـــق علـــى 
جميـــع نمـــاذج البنـــك، ووفًقـــا لsطـــار، فـــإن جميـــع النمـــاذج الداخليـــة والخارجيـــة (القائمـــة علـــى المورديـــن) طـــورت نمـــاذج قيـــاس المخاطـــر التـــي تؤثـــر بشـــكل مباشـــر 
علـــى إعـــداد التقاريـــر الماليـــة عـــن الخســـارة المتوقعـــة وخســـائر االئتمـــان المتوقعـــة علـــى مـــدى أعمارهـــا المحتملـــة التـــي تتطلـــب التحقـــق مـــن الصحـــة بشـــكل 

مســـتقل.

ــة ذات  ــة فعالـ ــة إداريـ ــدد بنيـ ــو يحـ ــاذج٬ وهـ ــتمر للنمـ ــتخدام المسـ ــق واالسـ ــة والتطبيـ ــق والموافقـ ــر والتحقـ ــة ?دارة التطويـ ــة منظمـ ــل منهجيـ ــار العمـ ــدد إطـ يحـ
أدوار ومســـؤوليات وسياســـات وضوابـــط رقابـــة محـــددة بوضـــوح ?دارة مخاطـــر النمـــوذج٬ تتـــم مراجعـــة ا?طـــار علـــى أســـاس منتظـــم لضمـــان اســـتيفائه للمعاييـــر 

التنظيميـــة والممارســـات الدوليـــة، يجـــب اعتمـــاد أي تغييـــر كبيـــر فـــي ا?طـــار مـــن قبـــل مجلـــس ا?دارة أو لجنـــة المخاطـــر التابعـــة للمجلـــس.

٣٨-١-جـ   تحليل تصنيف االئتمان 

يبين الجدول التالي تحليًال ل وراق المالية للدين وسندات الخزانة والسندات اEخرى المؤهلة حسب تقييم وكالة موديز أو ما يعادلها:

31 ديسمبر 312019 ديسمبر 312020 ديسمبر 312020 ديسمبر 2019

 دوالر أمريكي
باmالف

دوالر أمريكي 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
باmالف

36٫13542٫883Ba١16٫51013٫912

-14٫319 Baa٣513،٫-

-136٫08Caa25٫239-

5٫49416٫686السندات غير المصنفة43٫34014٫270

664٫055592٫647أوراق مالية سيادية 1٫539٫3431٫724٫818

696٫811631٫350المجموع1٫639٫8701٫809٫898
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٣٨-١-ج   تحليل تصنيف االئتمان (تابع)

يبين الجدول التالي إجمالي ا?يداعات المحتفظ بها لدى أطراف مقابلة بتاريخ التقرير: 

31 ديسمبر 312019 ديسمبر 312020 ديسمبر 312020 ديسمبر 2019

ريال ُعماني باmالفريال ُعماني با�الفدوالر أمريكي با�الفدوالر أمريكي باmالف

 

22٫32785٫467Aaaإلى ٣  Aaa132٫9058٫596

10٫79248٫205Aإلى ٣ A118٫5594٫155

208٫8759٫881Baaإلى ٣ Baa13٫80480٫417

1٫3271٫187Baإلى ٣ Ba1457511

273٫69967٫249Caa إلى B125٫891105٫374

81٫616199٫053المجموع517٫020211٫989

يجري البنك تقييمv مستقًال استناد� إلى عوامل نوعية وكمية في حالة كون بنك ما غير مصنف.

الضمانات ا�ضافية ٣٨-١-د 

يحتفـــظ البنـــك بضمانـــات إضافيـــة مقابـــل القـــروض والســـلف والتمويـــل إلـــى العمـــالء فـــي شـــكل حقـــوق رهـــن علـــى ممتلـــكات وضمانـــات مســـجلة أخـــرى علـــى 
اEصـــول وضمانـــات٬ تســـتند تقديـــرات القيـــم العادلـــة علـــى قيمـــة الضمـــان ا?ضافـــي المقـــدرة فـــي وقـــت االقتـــراض ويتـــم تحديثهـــا مـــرة واحـــدة كل ثـــالث ســـنوات 
فيمـــا عـــدا الحـــاالت التـــي يتـــم فيهـــا تقديـــر أن القـــرض بصـــورة منفـــردة قـــد انخفضـــت قيمتـــه، أمـــا بالنســـبة ل ســـهم المتداولـــة بســـوق مســـقط لـــ وراق الماليـــة 
والتـــي أخـــذت كضمانـــات للقـــروض، فإنـــه يتـــم تقييمهـــا علـــى أســـاس كل أســـبوعين إال إذا كان هنـــاك تذبـــذب جوهـــري فـــي اEســـهم حيـــث يتـــم إجـــراء التقييـــم 

علـــى أســـاس يومـــي. 

تقدير القيمة العادلة للضمانة ا?ضافية وتحسينات الضمانة اEخرى المحتفظ بها مقابل القروض والسلف موضحة فيما يلي: 

31 ديسمبر 312019 ديسمبر 312020 ديسمبر 312020 ديسمبر 2019

ريال ُعماني باmالفريال ُعماني با�الفدوالر أمريكي با�الفدوالر أمريكي باmالف

مقابل ما تجاوز استحقاقه ولم تنخفض قيمته

112٫536268٫533ممتلكات697٫488292٫301

30٫242680حقوق المساهمين1٫76678٫551

71٫91740٫784رهن تجاري105٫932186٫797

4٫5732٫720سيارات7٫06511٫878

1٫530258ودائع ثابتة6703٫974

220٫798312٫975ا�جمالي812٫921573٫501

مقابل ما تجاوز استحقاقه وانخفضت قيمته

25٫45821٫444ممتلكات55٫69966٫125

34٫83239٫323رهن تجاري102٫13890٫473

1٫705991سيارات2٫5744٫429

61٫99561٫758ا�جمالي160٫411161٫027

مقابل ما لم يتجاوز استحقاقه ولم تنخفض قيمته

756٫765798٫230ممتلكات2٫073٫3251٫965٫623

350٫310292٫199رهن تجاري758٫958909٫896

22٫82376٫083ودائع ثابتة197٫618578٫761

10٫45831٫214حقوق المساهمين81٫07527٫164

32٫91317٫119سيارات44٫46585٫488

١٫٣٧٣٫٢٦٩1٫214٫845ا?جمالي3٫155٫4413٫566٫932

1٫656٫0621٫589٫578إجمالي الضمانات المحتفظ بها4٫128٫7734٫301٫460



إيضاحات حول البيانات المالية
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)
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٣٨-١-هـ  مخاطر السداد

مخاطـــر الســـداد هـــي مخاطـــر الخســـارة التـــي تعـــزى إلـــى عجـــز الطـــرف اmخـــر عـــن الوفـــاء بالتزاماتـــه لدفـــع النقـــد أو تقديـــم الضمانـــات أو اEصـــول اEخـــرى كمـــا هـــو 
.vمتفـــق عليـــه تعاقديـــ

عندمـــا ال توجـــد مخاطـــر ســـداد، كمـــا هـــو الحـــال عمومـــv للعمليـــات التجاريـــة بالعمـــالت اEجنبيـــة، فـــإن البـــدء المتزامـــن للدفـــع وتســـليم أجـــزاء المعاملـــة هـــو ممارســـة 
شـــائعة بيـــن أطـــراف المتاجـــرة (الســـداد الحـــر)٬ فـــي مثـــل هـــذه الحـــاالت يجـــب تخفيـــف مخاطـــر الســـداد عبـــر تنفيـــذ دفـــع ثنائـــي للوصـــول إلـــى صافـــي االتفاقيـــات. 

٣٨-١-و   التركيزات

تنشـــأ التركيـــزات بمخاطـــر االئتمـــان عندمـــا يشـــترك عـــدد مـــن اEطـــراف المقابلـــة فـــي أنشـــطة عمـــل مشـــابهة أو أنشـــطة فـــي نفـــس المنطقـــة الجغرافيـــة أو تكـــون 
لهـــم خصائـــص اقتصاديـــة مشـــابهة يمكـــن أن تؤثـــر علـــى قدرتهـــم علـــى الوفـــاء بااللتزامـــات التعاقديـــة بشـــكل مشـــابه بســـبب التغيـــرات فـــي الظـــروف االقتصاديـــة 
ـــر علـــى مجـــال عمـــل معيـــن  ـــى الحساســـية النســـبية Eداء البنـــك تجـــاه التطـــورات التـــي تؤث والسياســـية والظـــروف اEخـــرى، وتشـــير التركيـــزات بمخاطـــر االئتمـــان إل

أو موقـــع جغرافـــي معيـــن.

ـــة مـــع أفـــراد أو مجموعـــات مـــن العمـــالء  ـــر المفضل ـــع أنشـــطة ا?قـــراض لتجنـــب تركيـــزات المخاطـــر غي ـــإدارة تعرضـــه لمخاطـــر االئتمـــان مـــن خـــالل تنوي يقـــوم البنـــك ب
ـــم فيمـــا يلـــي تركيـــزات مخاطـــر االئتمـــان ا?جماليـــة: ـــة مالئمـــة، يتـــم تقدي ـــه يحصـــل علـــى ضمان ـــن، كمـــا أن فـــي موقـــع جغرافـــي أو مجـــال محددي

31 ديسمبر 312019 ديسمبر 20٢٠

قروض وسلف  
وتمويل

مستحق من بنوك 
وإيداعات أخرى 

بسوق النقد

اFوراق المالية 
للديون

قروض وسلف  
وتمويل

مستحق من بنوك 
وإيداعات أخرى بسوق 

النقد

اEوراق المالية
للديون

ريال ُعماني باmالفريال ُعماني باmالفريال ُعماني باmالفريال ُعماني با�الفريال ُعماني با�الفريال ُعماني با�الف

التركيز حسب القطاع

38٫447-62٫4361٫668٫479-1٫695٫839شركات

--901٫006--936٫272اEفراد

592٫903--634٫375--الدولة

-199٫053--81٫616-بنوك

2٫632٫11181٫616696٫8112٫569٫485199٫053631٫350

التركيز حسب الموقع
2٫563٫13830٫533354٫7632٫567٫02186٫316295٫549الشرق اEوسط

-92493٫351-37٫74134٫308أوروبا

2٫162330٫026-8٫221342٫048-أمريكا الشمالية

1٫54017٫2245٫775-31٫2328٫554آسيا

2٫632٫11181٫616696٫8112٫569٫485199٫053631٫350
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التركيزات (تابع) ٣٨-١-و  

31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020

قروض 
وسلف وتمويل

مستحق من بنوك 
وإيداعات أخرى بسوق 

النقد
اEوراق 

المالية للديون
قروض 

وسلف وتمويل

مستحق من بنوك 
وإيداعات أخرى بسوق 

النقد
اEوراق 

المالية للديون

دوالر أمريكي باmالفدوالر أمريكي باmالفدوالر أمريكي باmالفدوالر أمريكي باmالفدوالر أمريكي باmالفدوالر أمريكي باmالف

التركيز حسب القطاع

99٫862-162٫1714٫333٫712-4٫404٫777شركات

--2٫340٫275--2٫431٫875اEفراد

1٫540٫008--1٫647٫727--الدولة

-517٫020--211٫989-بنوك

6٫836٫652211٫9891٫809٫8986٫673٫987517٫0201٫643٫258

التركيز حسب الموقع

6٫657٫50179٫307921٫4626،667،587224٫197767٫660الشرق اEوسط

-2،400242٫469-98٫02989٫112أوروبا

5٫616857٫210-21٫353888٫436-أمريكا الشمالية

44٫73815٫000--81٫12222٫217آسيا

6٫836٫652211٫9891٫809٫8986٫673٫987517٫0201٫643٫258

 الرجوع إلى ب ٣ للتحليل حسب القطاع االقتصادي
يتم قياس التركيز حسب الموقع بالنسبة للقروض والسلف استناد� على موقع الشركة المالكة ل صل وهو ما له عالقة كبيرة مع موقع المقترض، يتم قياس 

التركيز حسب الموقع بالنسبة ل وراق المالية االستثمارية استناد� إلى موقع مصدر الضمانة، يسعى البنك ?دارة مخاطر االئتمان عبر تنويع أنشطة ا?قراض لتفادي 
 .vالتركيزات غير المرغوب فيها للمخاطر لدى البنك أو لدى العمالء بعملة معينة، كما أنه يحصل على ضمانة، متى كان ذلك مالئم

مخاطر السيولة  ٣٨-٢

مخاطر السيولة هي مخاطر أن يواجه البنك صعوبة في مقابلة ارتباطاته التي تتم تسويتها عن طريق تقديم نقد أو أصل مالي آخر.

إدارة مخاطر السيولة 

الغـــرض مـــن منهـــج البنـــك ?دارة مخاطـــر الســـيولة هـــو لضمـــان أن لديـــه علـــى الـــدوام ســـيولة كافيـــة للوفـــاء بالتزاماتـــه عنـــد حلـــول موعـــد اســـتحقاقها، تحـــت 
ــرار بســـمعة البنـــك، لـــدى البنـــك خطـــة لحـــاالت الســـيولة الطارئـــة مـــن أجـــل  ــائر غيـــر مقبولـــة أو المخاطـــرة با?ضـ الظـــروف العاديـــة والصعبـــة، بـــدون تكبـــد خسـ

تســـهيل إدارة الســـيولة فـــي ظـــل ظـــروف مشـــددة. 

يتم إدارة مخاطر السيولة بالبنك عن طريق مراقبة عن كثب للفجوات بين اEصول وااللتزامات ووضع سقف أعلى لهذه الفجوات.

تتلقـــى الخزينـــة المركزيـــة معلومـــات مـــن وحـــدات النشـــاط اEخـــرى بخصـــوص وضـــع الســـيولة Eصولهـــا والتزاماتهـــا الماليـــة وتفاصيـــل التدفقـــات النقديـــة المتوقعـــة 
اEخـــرى التـــي تنشـــأ مـــن النشـــاط المســـتقبلي، مـــن ثـــم تحتفـــظ الخزينـــة بمحفظـــة مكونـــة مـــن أصـــول ســـائلة قصيـــرة اEجـــل مكونـــة بشـــكل كبيـــر مـــن أوراق ماليـــة 
اســـتثمارية ســـائلة قصيـــرة اEجـــل وقـــروض وســـلف للبنـــك وتســـهيالت أخـــرى داخليـــة لـــدى البنـــوك لضمـــان االحتفـــاظ بســـيولة كافيـــة داخـــل البنـــك، وفـــي هـــذه 

العمليـــة يجـــب بـــذل العنايـــة الالزمـــة لضمـــان أن البنـــك يلتـــزم بلوائـــح البنـــك المركـــزي.

يجـــري البنـــك اختبـــارات الضغـــط علـــى الســـيولة علـــى أســـاس االفتراضـــات التـــي وافقـــت عليهـــا لجنـــة اEصـــول وااللتزامـــات وأيضـــv وفقـــv لتوجيهـــات البنـــك المركـــزي 
الُعمانـــي، تخضـــع جميـــع سياســـات وإجـــراءات الســـيولة إلـــى المراجعـــة واالعتمـــاد مـــن جانـــب لجنـــة اEصـــول وااللتزامـــات.
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ـــع العمـــالء ورأس المـــال ويتـــم رصدهـــا علـــى أســـاس يومـــي بمـــا يتماشـــى مـــع الخطـــوط ا?رشـــادية  ـــي القـــروض والســـلف لودائ معـــدل ا?قـــراض وهـــو معـــدل إجمال
ـــإدارة مخاطـــر الســـيولة  ـــح، كمـــا يقـــوم البنـــك أيضـــv ب ـــv يتـــم وضـــع معـــدل ا?قـــراض علـــى أســـاس أكثـــر تحفظـــv ممـــا هـــو مطلـــوب بموجـــب اللوائ التنظيميـــة، داخلي
لديـــه علـــى أســـاس شـــهري برصـــد معـــدل صافـــي اEصـــول الســـائلة إلـــى إجمالـــي اEصـــول، لهـــذا الغـــرض فـــإن صافـــي اEصـــول الســـائلة يعتبـــر علـــى أنـــه يتضمـــن 

ـــه ســـيولة. ـــع بســـوق نشـــط وب ـــن المصنفـــة اســـتثمار والتـــي تتمت ـــل النقـــد، وأوراق الدي ـــا يماث النقـــد وم

كانت تفاصيل معدل ا?قراض والسيولة المقدم عنه التقرير على النحو التالي: 

31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020

معدل 
ا�قراض

معدل
السيولة

معدل
ا?قراض

معدل
السيولة

14٫2٪78٫7٪15٫85٪75٫09٪المتوسط للسنة

17٫3٪80٫3٪18٫06٪77٫03٪الحد اEقصى للسنة

12٫3٪77٫7٪12٫80٪73٫16٪الحد اEدنى للسنة

كما يقوم البنك بمراقبة السيولة من خالل نسبة تغطية السيولة وصافي نسبة التمويل الثابت، نبين فيما يلي المستويات الحالية لهذه النسب.

31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020

147٬2٪134٫02٪نسبة تغطية السيولة (كما في ديسمبر)

155٬5٪146٫11٪نسبة تغطية السيولة (المتوسط للربع السنوي)

107٬4٪113٫١٨٪صافي نسبة التمويل الثابت (كما في ديسمبر)

14٬5٪14٫3٪نسبة الرفع المالي (كما في ديسمبر)

ـــي بموجـــب  ـــازل ٣ وا?رشـــادات المعتمـــدة مـــن البنـــك المركـــزي الُعمان ـــت وفقـــv ?طـــار عمـــل ب ـــل الثاب يتـــم احتســـاب نســـبة تغطيـــة الســـيولة وصافـــي نســـبة التموي
التعميـــم رقـــم BM1127 و BM1147، ا?فصاحـــات الكاملـــة المطلوبـــة بموجـــب هذيـــن التعميميـــن متاحـــة فـــي القســـم المتعلـــق باالســـتثمار علـــى الموقـــع 

ا?لكترونـــي للبنـــك.

يلخـــص الجـــدول أدنـــاه ملمـــح اســـتحقاق التزامـــات البنـــك فـــي تاريـــخ التقريـــر اســـتناد� إلـــى ترتيبـــات الدفـــع التعاقديـــة، تـــم تحديـــد االســـتحقاقات التعاقديـــة ل صـــول 
وااللتزامـــات علـــى أســـاس الفتـــرة المتبقيـــة فـــي تاريـــخ قائمـــة المركـــز المالـــي إلـــى تاريـــخ االســـتحقاق التعاقـــدي وهـــي ال تأخـــذ فـــي االعتبـــار االســـتحقاقات الفعليـــة كمـــا 

هـــو مشـــار إليهـــا فـــي تاريـــخ الودائـــع المحتفـــظ بهـــا لـــدى البنـــك وتوفـــر اEمـــوال الســـائلة.

القيمة 31 ديسمبر 2020
الدفترية

إجمالي 
التدفق 
٣-١٢ شهر�خالل ٣ أشهراالسمي

أكثر من 
عام واحد

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

التزامات غير مشتقة

720٫561727٫551235٫289153٫513338٫749مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

2٫231٫5652٫337٫3511٫194٫642652٫262490٫446ودائع العمالء 

--91٫25891٫25891٫258التزامات أخرى

35٫39241٫3893492٫10138٫939قروض ثانوية

-5095186512شهادات إيداع

3٫079٫2853٫198٫0661٫521٫544808٫388868٫134ا�جمالي 
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القيمة الدفترية31 ديسمبر 2019
إجمالي 

٣-١٢ شهر�خالل ٣ أشهرالتدفق االسمي
أكثر من 
عام واحد

ريال ُعماني باmالفريال ُعماني باmالفريال ُعماني باmالفريال ُعماني باmالفريال ُعماني باmالف

التزامات غير مشتقة

735٫261756٫394248٫583303٫065204٫746مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

2٫097٫3102٫116٫9921٫199٫732428٫995488٫265ودائع العمالء 

--100٫524110٫524100٫524التزامات أخرى

35٫39243٫8463502٫10741٫389قروض ثانوية

509542618518شهادات إيداع

2٫968٫9963٫018٫2981٫549٫195734٫185734٫918ا?جمالي 

القيمة الدفترية31 ديسمبر 2020
إجمالي 

٣-١٢ شهر�خالل ٣ أشهرالتدفق االسمي
أكثر من 
عام واحد

دوالر أمريكي باmالفدوالر أمريكي باmالفدوالر أمريكي باmالفدوالر أمريكي باmالفدوالر أمريكي باmالف
التزامات غير مشتقة

1٫871٫5871٫889٫743611٫140398٫735879٫868مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد
5٫796٫2736٫071٫0413٫102٫9661٫694٫1881٫273٫887ودائع العمالء 
--237٫034237٫034237٫034التزامات أخرى
91٫927107٫5049065٫457101٫140قروض ثانوية

-1٫3221٫345161٫330شهادات إيداع

7٫998٫1448٫308٫6673٫952٫0622٫099٫7102٫254٫895ا�جمالي 

القيمة الدفترية31 ديسمبر 2019
إجمالي 

٣-١٢ شهر�خالل ٣ أشهرالتدفق االسمي
أكثر من 
عام واحد

دوالر أمريكي باmالفدوالر أمريكي باmالفدوالر أمريكي باmالفدوالر أمريكي باmالفدوالر أمريكي باmالف
التزامات غير مشتقة

1٫909٫7691٫964٫660645٫670787٫182531٫808مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد
5٫447٫5585٫498٫6813٫116٫1871٫114٫2731٫268٫221ودائع العمالء 
--261٫101261٫101261٫101التزامات أخرى
91٫927113٫8869095٫473107٫504قروض ثانوية

1٫3221٫40816471٫345شهادات إيداع

7٫711٫6777٫839٫7364٫023٫8831٫906٫9751٫908٫878ا?جمالي 

يقـــوم البنـــك بإعـــداد تقريـــر فجـــوة الســـيولة لرصـــد مركـــز الســـيولة قصيـــر اEجـــل للبنـــك ل صـــول وااللتزامـــات المدرجـــة بالريـــال الُعمانـــي وللفتـــرة الزمنيـــة المســـتحقة 
خـــالل شـــهر واحـــد، يجـــب تســـوية الفجـــوة عنـــد توفـــر أدوات إعـــادة الشـــراء أو إعـــادة التمويـــل وعـــن خطـــوط االئتمـــان غيـــر المســـتغلة أيضـــv، إن وجـــدت، يجـــب التقريـــر 

.vصـــول وااللتزامـــات شـــهريEعـــن هـــذه القائمـــة إلـــى لجنـــة ا

مخاطر السوق  ٣٨-٣

مخاطـــر الســـوق هـــي تلـــك المخاطـــر التـــي تنشـــأ مـــن التغيـــرات فـــي معـــدالت الفائـــدة وأســـعار اEســـهم ومعـــدالت صـــرف العمـــالت اEجنبيـــة وأســـعار الســـلع٬ الغـــرض 
مـــن إدارة مخاطـــر الســـوق هـــو إدارة والســـيطرة علـــى التعـــرض لمخاطـــر الســـوق فـــي حـــدود معاييـــر مقبولـــة فـــي نفـــس الوقـــت الـــذي يتـــم فيـــه الحصـــول علـــى 

أفضـــل عائـــد فـــي ظـــل المخاطـــر.

قياس مخاطر السوق

يقـــوم البنـــك بشـــكل رئيســـي بمزاولـــة نشـــاط العقـــود الحاليـــة واmجلـــة وتبـــادل العمـــالت، وحيـــث يتـــم أخـــذ المراكـــز فقـــط لتعامـــالت العمـــالء فقـــد تـــم تقليـــص 
التعقيـــد بصـــورة أكبـــر، فـــي ضـــوء مـــا ذكـــر أعـــاله يقـــوم البنـــك بقيـــاس والتحكـــم فـــي مخاطـــره عـــن طريـــق وضـــع ســـقف وحـــدود للمعامـــالت، متـــى وكيفمـــا دخـــل 
ـــة المناســـبة. ـــط الرقاب ـــات لقيـــاس مخاطـــر الســـوق تدعمهـــا ضواب ـــه أنمـــاط رفيعـــة المســـتوى وتقني ـــر، ســـيكون لدي ـــة مشـــتقة معقـــدة أكث البنـــك فـــي أدوات مالي



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)
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إدارة مخاطر السوق

يفصـــل البنـــك فـــي تعرضـــه لمخاطـــر الســـوق بيـــن المحافـــظ للمتاجـــرة ولغيـــر المتاجـــرة، تتضمـــن محافـــظ المتاجـــرة جميـــع المراكـــز الناشـــئة مـــن المتاجـــرة بالســـوق 
والوصـــول إلـــى مراكـــز الملكيـــة بجانـــب اEصـــول وااللتزامـــات الماليـــة التـــي تـــدار علـــى أســـاس القيمـــة العادلـــة.

يتـــم تحويـــل جميـــع مخاطـــر صـــرف العمـــالت اEجنبيـــة مـــن جانـــب الخزينـــة المركزيـــة إلـــى مجـــال المتاجـــرة، بنـــاًء علـــى ذلـــك فـــإن مركـــز صـــرف العمـــالت اEجنبيـــة يعامـــل 
ـــق تأســـيس المكتـــب الوســـيط  ـــة فـــي البنـــك عـــن طري ـــة وإدارة مخاطـــر العمـــالت اEجنبي كجـــزء مـــن محفظـــة المتاجـــرة بالبنـــك Eغـــراض إدارة المخاطـــر، تتـــم مراقب
لمراقبـــة مخاطـــر الســـوق، وتتـــم عمليـــة إدارة هـــذه المخاطـــر مـــن خـــالل تطبيـــق سياســـة إدارة مخاطـــر الســـوق ووضـــع حـــدود لsطـــار الوظيفـــي كعمـــل تقريـــر وضـــع 

العمـــالت، وتحليـــل المخاطـــر المتعلقـــة بوضـــع العمـــالت، تقريـــر تحليـــل ا?خـــالل بقوانيـــن المخاطـــر وتقريـــر ا?خـــالل بالحـــد المســـموح للمتعامـــل المالـــي.

يتـــم تفويـــض الســـلطة الكليـــة لمخاطـــر الســـوق إلـــى لجنـــة اEصـــول وااللتزامـــات، دائـــرة إدارة المخاطـــر مســـؤولة عـــن وضـــع سياســـات إدارة المخاطـــر المفصلـــة (التـــي 
تخضـــع إلـــى االعتمـــاد مـــن جانـــب لجنـــة اEصـــول وااللتزامـــات ولجنـــة إدارة المخاطـــر بالمجلـــس)،  تتـــم مراجعـــة سياســـة مخاطـــر الســـوق بشـــكل دوري  لتتماشـــى مـــع 

تطـــورات الســـوق.

التعرض لمخاطر معدالت الفائدة - المحافظ لغير المتاجرة ٣٨-٣-أ 

تنشـــأ مخاطـــر معـــدالت الفائـــدة مـــن احتمـــال وجـــود تغيـــرات فـــي معـــدالت الفائـــدة تؤثـــر علـــى الربحيـــة المســـتقبلية أو القيـــم العادلـــة لـــ دوات الماليـــة، يتعـــرض 
البنـــك لمخاطـــر معـــدالت الفائـــدة نتيجـــة إلـــى عـــدم التماثـــل فيمـــا بيـــن إعـــادة تســـعير معـــدالت الفائـــدة ل صـــول وااللتزامـــات.

ـــ داة،  ـــة ل ـــ داة الماليـــة هـــو المعـــدل المســـتخدم فـــي احتســـاب القيمـــة الحاليـــة والتـــي ينتـــج عنهـــا القيمـــة الدفتري ـــد الحقيقـــي) ل ـــدة الحقيقـــي (العائ معـــدل الفائ
ـــة.  ـــر أو اEداة المدرجـــة بالقيمـــة العادل ـــي Eداة ذات معـــدل متغي ـــت مدرجـــة بالتكلفـــة المهلكـــة ومعـــدل حال المعـــدل هـــو معـــدل تاريخـــي Eداة ذات ســـعر ثاب

الخطـــر الرئيســـي الـــذي تتعـــرض لـــه المحافـــظ لغيـــر المتاجـــرة هـــو خطـــر الخســـارة الناتجـــة مـــن التقلبـــات فـــي التدفقـــات النقديـــة المســـتقبلية أو فـــي القيـــم العادلـــة 
لـــ داة الماليـــة بســـبب التغيـــر فـــي معـــدالت الفائـــدة بالســـوق، تتـــم إدارة مخاطـــر معـــدالت الفائـــدة بصـــورة أساســـية عبـــر رصـــد فجـــوات معـــدالت الفائـــدة، لجنـــة 
اEصـــول وااللتزامـــات هـــي الجهـــة المكلفـــة برصـــد االلتـــزام بهـــذه الحـــدود يســـاعدها فـــي ذلـــك دائـــرة المخاطـــر فـــي اEنشـــطة اليوميـــة للرصـــد، ملخـــص لمركـــز فجـــوة 
معـــدل الفائـــدة بالبنـــك بالنســـبة للمحافـــظ لغيـــر المتاجـــرة مقـــدم فـــي هـــذا ا?يضـــاح٬ كذلـــك يقـــوم البنـــك بتقييـــم مخاطـــر الفائـــدة عـــن طريـــق تقييـــم التأثيـــرات 
المترتبـــة علـــى التقلبـــات فـــي أســـعار الفائـــدة (مـــن منظـــور العوائـــد ومنظـــور القيمـــة االقتصاديـــة) طبقـــv لتوجيهـــات لجنـــة بـــازل -٢ مـــن قبـــل البنـــك المركـــزي 
الُعمانـــي وذلـــك بتطبيـــق صدمـــة معـــدل الفائـــدة بواقـــع ٢٠٠ نقطـــة أســـاس وأخـــذ التدابيـــر لتقليـــل هـــذه التأثيـــرات، أيضـــv يقـــوم البنـــك بتقييـــم التأثيـــرات المترتبـــة 

ـــد ٥٠ و ١٠٠ نقطـــة أســـاس. ـــدة العوائ علـــى صدمـــة معـــدل فائ

إدارة المخاطر المالية (تابع)  38

مخاطر السوق (تابع)  ٣٨-٣

التعرض لمخاطر معدالت الفائدة - المحافظ لغير المتاجرة (تابع) ٣٨-٣-أ 

كان مركز حساسية سعر الفائدة استناد� إلى ترتيبات إعادة تسعير تعاقدية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ على النحو التالي:

معدل 
الفائدة الفعلي 

السنوي
خالل 

٣ أشهر
 من ٤ أشهر

إلى 12 شهر�
أكثر من 

عام واحد

غير معرض 
لمخاطر 

المجموعأسعار الفائدة

ريال ُعماني ٪
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

31 ديسمبر 2020

اFصول

507201٫623202٫630-0٫01500نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية

مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق 
1٫0636٫998717144٫49881٫584النقد

5٫411٫131٫722276٫9961٫079٫90614٫8732٫503٫497صافي قروض وسلف وتمويل

3٫07433٫85631٫712204٫78930٫761701٫118استثمارات أوراق مالية

44٫27844٫278----ممتلكات ومعدات وتركيبات 

2٫9002٫900----العقارات االستثمارية

74٫98074٫980----أصول أخرى

1٫603٫076308٫7791٫285٫219413٫9133٫610٫987إجمالي اFصول

االلتزامات وحقوق المساهمين

مستحق لبنوك واقتراضات أخرى 
2٫38524٫02723٫146167٫3276٫061720٫561 بسوق النقد

2٫99825٫034521٫620142٫152742٫7592٫231٫565ودائع العمالء 

91٫25891٫258----التزامات أخرى

35٫392-35٫392--7٫00قروض ثانوية

509--509-4٫75شهادات إيداع

531٫702531٫702--- -مجموع حقوق المساهمين

مجموع االلتزامات وحقوق 
1٫349٫061545٫275344٫8711٫371٫7803٫610٫987 المساهمين

-(957٫867)940٫348(236٫496)254٫015الفجوة 

--254٫01517٫519957٫867الفجوة التراكمية 



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

١٥١التقرير السنوي لصحار الدولي ١٥٠٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠
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مخاطر السوق (تابع)  ٣٨-٣

التعرض لمخاطر معدالت الفائدة - المحافظ لغير المتاجرة (تابع) ٣٨-٣-أ 

 
معدل 

الفائدة الفعلي 
السنوي

خالل 
٣ أشهر

 من ٤ أشهر
إلى ١٢ شهر�

أكثر من 
عام واحد

غير معرض 
لمخاطر 

المجموعأسعار الفائدة

ريال ُعماني باmالفريال ُعماني باmالفريال ُعماني باmالفريال ُعماني باmالفريال ُعماني باmالف

31 ديسمبر 2019

اEصول

50588٫56789٫572-0٫01500نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية

مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق 
4912٫183198٫237-3٫26186٫005النقد

5٫52933٫675504٫602996٫52519٫3512٫454٫153صافي قروض وسلف وتمويل

3٫48388٫24964٫742151٫83432٫650637٫475استثمارات أوراق مالية

38٫38938٫389----ممتلكات ومعدات وتركيبات 

2٫9002٫900----العقارات االستثمارية

84٫37984٫379----أصول أخرى

1٫508٫429569٫3441٫148٫913278٫4193٫505٫105إجمالي اEصول

االلتزامات وحقوق المساهمين

مستحق لبنوك واقتراضات أخرى 
5٫746735٫261-3٫23455٫046274٫469 بسوق النقد

2٫53458٫000405٫664327٫045906٫6012٫097٫310ودائع العمالء 

100٫524100٫524----التزامات أخرى

35٫00039235٫392--7٫00قروض ثانوية

509-509--4٫75شهادات إيداع

536٫109536٫109--- -مجموع حقوق المساهمين

مجموع االلتزامات وحقوق 
913٫046680٫133362٫5541٫549٫3723٫505٫105 المساهمين

-(1٫270٫953)786٫359(110٫789)595٫383الفجوة 

--595٫383484٫5941٫270٫953الفجوة التراكمية 
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مخاطر السوق (تابع)  ٣٨-٣

التعرض لمخاطر معدالت الفائدة - المحافظ لغير المتاجرة (تابع) ٣٨-٣-أ 

معدل 
الفائدة الفعلي

السنوي
 من ٤ أشهرخالل ٣ أشهر

إلى ١٢ شهر�
 أكثر من

عام واحد

غير معرض 
لمخاطر أسعار 

المجموعالفائدة

دوالر أمريكي 
با�الف

دوالر أمريكي 
با�الف

دوالر أمريكي 
با�الف

دوالر أمريكي 
با�الف

دوالر أمريكي 
با�الف

31 ديسمبر 2020

اFصول

نقدية وأرصدة لدى البنوك 
1٫317523٫696526٫312-0٫011٫299 المركزية

مستحق من بنوك وإيداعات 
1٫0696٫09918444115٫579211٫906 أخرى بسوق النقد

5٫412٫939٫539719٫4692٫804٫95138٫6316٫502٫590صافي قروض وسلف وتمويل

3٫071٫126٫89982٫369531٫91979٫8991٫821٫086استثمارات 

115٫008115٫008----ممتلكات ومعدات وتركيبات 

7٫5327٫532----العقارات االستثمارية

194٫753194٫753----أصول أخرى

4٫163٫836802٫0223٫338٫2311٫075٫0989٫379٫187إجمالي اFصول

االلتزامات وحقوق المساهمين

مستحق لبنوك واقتراضات أخرى 
434٫61615٫7421٫871٫586 2٫381٫361٫10960٫119 بسوق النقد

2٫992٫142٫9451٫354٫857369٫2261٫929٫2455٫796٫271ودائع العمالء 

237٫034237٫034----التزامات أخرى

91٫927-91٫927--7٫00قروض ثانوية

1٫322--1٫322-4٫75شهادات إيداع

1٫381٫0451٫381٫045--- -مجموع حقوق المساهمين

مجموع االلتزامات وحقوق 
3٫504٫0541٫416٫298895٫7693٫563٫0669٫379٫187 المساهمين

-(2٫487٫968)2٫442٫462(614٫276)659٫782الفجوة 

--659٫78245٫5062٫487٫968الفجوة التراكمية 



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

١٥٣التقرير السنوي لصحار الدولي ١٥٢٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠
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مخاطر السوق (تابع)  ٣٨-٣

التعرض لمخاطر معدالت الفائدة - المحافظ لغير المتاجرة (تابع) ٣٨-٣-أ 

معدل 
الفائدة الفعلي

السنوي
 من ٤ أشهرخالل ٣ أشهر

إلى ١٢ شهر�
 أكثر من

عام واحد

غير معرض 
لمخاطر أسعار 

المجموعالفائدة
دوالر أمريكي 

باmالف
دوالر أمريكي 

باmالف
دوالر أمريكي 

باmالف
دوالر أمريكي 

باmالف
دوالر أمريكي 

باmالف

31 ديسمبر 2019

اEصول
نقدية وأرصدة لدى البنوك 

1٫312230٫044232٫655-0٫011٫299 المركزية
مستحق من بنوك وإيداعات 

12731٫644514٫901-3٫26483٫130 أخرى بسوق النقد

5٫522٫425٫1311٫310٫6542٫588٫37750٫2616٫374٫423صافي قروض وسلف وتمويل

3٫481٫008٫439168٫161394٫37484٫8051٫655٫779استثمارات 

99٫71299٫712----ممتلكات ومعدات وتركيبات 

7٫5327٫532----العقارات االستثمارية

219٫166219٫166----أصول أخرى

3٫917٫9991٫478٫8152٫984٫190723٫1649٫104٫168-إجمالي اEصول

االلتزامات وحقوق المساهمين
مستحق لبنوك واقتراضات أخرى 

14٫9251٫909٫769-3٫231٫181٫938712٫906 بسوق النقد

2٫531٫189٫6101٫053٫673849٫4682٫354٫8075٫447٫558ودائع العمالء 

261٫101261٫101----التزامات أخرى

90٫9091٫01891٫927--7٫00قروض ثانوية

1٫322-1٫322--4٫75شهادات إيداع

1٫392٫4911٫392٫491--- -مجموع حقوق المساهمين

مجموع االلتزامات وحقوق 
2٫371٫5481٫766٫579941٫6994٫024٫3429٫104٫168 المساهمين

-(3٫301٫178)2٫042٫491(287٫764)1٫546٫451الفجوة 

--1٫546٫4511٫258٫6873٫301٫178الفجوة التراكمية 

تـــدار مخاطـــر معـــدالت الفائـــدة بأخـــذ وجهـــات نظـــر عـــن التحـــركات فـــي معـــدالت الفائـــدة للســـنة وإعـــادة تصفيـــف محافـــظ وتعهـــدات ا?قـــراض للمبـــادأة وتقليـــص 
ـــة الحاليـــة المتاحـــة فـــي ُعمـــان هـــي معـــدل االئتمـــان ٢٨ يومـــv مـــن البنـــك المركـــزي الُعمانـــي، المتوســـط المرجـــح للفوائـــد علـــى  ـــار ســـلبية، الممارســـة المعياري ـــة آث أي

القـــروض وتكلفـــة ا?يداعـــات للســـنة مبينـــة فيمـــا يلـــي:

ديسمبرنوفمبرأكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير 2020

-٥٬٤٨٥٬٥١٥٬٤٨٥٬٤٨٥٬٣٩٥٬٣٨٥٬٤٤٥٬٤٨٥٬٤٨٥٬٤٨٥٬٤٩معدل ا�يداع

-٢٬٠٩١٬٩٨١٬٩٤١٬٩٢١٬٩٣١٬٩٥١٬٩٧١٬٩٤١٬٩٢١٬٩٥١٬٩٥معدل ا�قراض

ديسمبرنوفمبرأكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير 2019

٥٬٣٦٥٬٣٤٥٬٣٥٥٬٣٧٥٬٣٩٥٬٤٢٥٬٤٣٥٬٤٤٥٬٤٦٥٬٤٦٥٬٤٨٥٬٤٦معدل ا?يداع

١٬٨٨١٬٨٩١٬٨٩١٬٩٠١٬٩٣١٬٩٤١٬٩٥١٬٩٥١٬٩٩٢٬٠٢٢٬٠٣٢٬٠١معدل ا?قراض
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مخاطر السوق (تابع)  ٣٨-٣

التعرض لمخاطر معدالت الفائدة - المحافظ لغير المتاجرة (تابع) ٣٨-٣-أ 

إدارة مخاطـــر أســـعار الفائـــدة تعتبـــر أحـــد أهـــم عناصـــر إدارة مخاطـــر الســـوق فـــي البنـــوك، تنشـــأ مخاطـــر أســـعار الفائـــدة أساســـv مـــن فجـــوات بيـــن اEصـــول وااللتزامـــات 
المعـــاد تســـعيرها الممولـــة لهـــا، توجـــد طريقتـــان أساســـيتان ?دارة مخاطـــر أســـعار الفائـــدة بالبنـــك، وهمـــا «توجـــه الربحيـــة» و«توجـــه القيمـــة االقتصاديـــة»، يتـــم 

تقييـــم مخاطـــر أســـعار الفائـــدة علـــى أســـاس تأثيـــر صدمـــة التقلبـــات فـــي أســـعار الفائـــدة علـــى ربحيـــة ورأســـمال البنـــك.

يعتمـــد توجـــه الربحيـــة علـــى فهـــم تأثيـــر (صدمـــة) تقلبـــات فـــي أســـعار الفائـــدة فـــي اEصـــول وااللتزامـــات علـــى صافـــي أربـــاح الفائـــدة للبنـــك. يهـــدف هـــذا التوجـــه إلـــى 
قيـــاس إمكانيـــة البنـــك علـــى تحمـــل هـــذا االنخفـــاض فـــي صافـــي أربـــاح الفائـــدة. 

كمـــا تؤثـــر تقلبـــات أســـعار الفائـــدة علـــى القيمـــة الحاليـــة Eصـــول البنـــك والتزاماتـــه، يعتمـــد «توجـــه القيمـــة االقتصاديـــة» علـــى القيمـــة الحاليـــة Eصـــول البنـــك والتزاماتـــه 
ـــار التـــي تتركهـــا تقلبـــات فـــي أســـعار الفائـــدة علـــى المـــدى الطويـــل، يركـــز هـــذا التوجـــه علـــى مـــدى تأثيـــر القيمـــة االقتصاديـــة Eصـــول والتزامـــات والتغيـــر  ويقـــدر اmث

فـــي الحركـــة فـــي معـــدالت الفائـــدة ويعكـــس أثـــر التقلبـــات فـــي أســـعار الفائـــدة علـــى القيمـــة االقتصاديـــة للمؤسســـة. 

توصـــي معاهـــدة بـــازل ٢ بـــأن يقـــوم البنـــك بتقييـــم التأثيـــرات المترتبـــة علـــى التقلبـــات فـــي أســـعار الفائـــدة فـــي حالـــة وجـــود صدمـــة بواقـــع ٢٠٠ نقطـــة أســـاس، يبيـــن 
الجـــدول أدنـــاه هـــذه التأثيـــرات علـــى عوائـــد ورأســـمال البنـــك.

31 ديسمبر 312019 ديسمبر 312020 ديسمبر 312020 ديسمبر 2019

 دوالر أمريكي
باmالف

دوالر أمريكي 
ريال ُعماني باmالفريال ُعماني با�الفبا�الف

77٫67076٫045صافي إيرادات الفوائد (متضمنة التمويل ا�سالمي)197٫519201٫740

564٫865575٫080إجمالي رأس المال النظامي (إيضاح1. 39)1٫493٫7141٫467٫182

على أساس صدمة تقلبات أسعار الفائدة بواقع  ٥٠ نقطة أساس

2805٫156تأثير صدمة تقلبات معدالت الفائدة بواقع ٥٠ نقطة أساس13٫391727

٠٫٣٩٦٫٧٨نسبة التأثير على صافي إيرادات الفائدة ٦٫٧٨0٫39

٠٫٠٥٠٫٩٠نسبة التأثير على رأس المال٠٫٩٠0٫05

 

على أساس صدمة تقلبات أسعار الفائدة بواقع ١٠٠ نقطة أساس

56010٫311تأثير صدمة تقلبات معدالت الفائدة بواقع ١٠٠ نقطة أساس٢٦٫٧٨٢1٫455

٠٫٧٨١٣٫٥٦نسبة التأثير على صافي إيرادات الفائدة١٣٫٥٦0٫78

٠٫١٠١٫٧٩نسبة التأثير على رأس المال١٫٧٩0٫10

 

على أساس صدمة تقلبات أسعار الفائدة بواقع  ٢٠٠ نقطة أساس

1٫12020٫622تأثير صدمة تقلبات معدالت الفائدة بواقع ٢٠٠ نقطة أساس٥٣٫٥٦٤2٫909

١٫٥٦٢٧٫١٢نسبة التأثير على صافي إيرادات الفائدة٢٧٫١٢1٫56

٠٫٢٠٣٫٥٩نسبة التأثير على رأس المال٣٫٥٩0٫20



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

١٥٥التقرير السنوي لصحار الدولي ١٥٤٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

إدارة المخاطر المالية (تابع)  38

مخاطر السوق (تابع)  ٣٨-٣

٣٨-٣-ب  التعرض لمخاطر السوق اFخرى 

مخاطـــر أســـعار االســـتثمار هـــي مخاطـــر االنخفـــاض فـــي القيمـــة الســـوقية لمحفظـــة البنـــك نتيجـــة انخفـــاض القيمـــة الســـوقية لالســـتثمارات الفرديـــة، وتقـــع مســـؤولية 
إدارة مخاطـــر أســـعار االســـتثمارات علـــى عاتـــق قســـم االســـتثمار بالبنـــك تحـــت إشـــراف وتوجيهـــات لجنـــة إدارة االســـتثمار واللجنـــة التنفيذيـــة بالمجلـــس، وتحكـــم 
اســـتثمارات البنـــك سياســـة االســـتثمارات وسياســـة المخاطـــر المعتمـــدة مـــن مجلـــس ا?دارة، تتـــم مراقبـــة تصنيـــف وأســـعار اEدوات بانتظـــام وتتخـــذ ا?جـــراءات 
الضروريـــة لتقليـــل التعـــرض للمخاطـــر٬ ويتـــم إعـــادة تقييـــم كل المحفظـــة بانتظـــام وفـــق أســـعار ا?قفـــال بالســـوق للتأكـــد مـــن أن الخســـائر غيـــر المحققـــة، إن 

وجـــدت، بســـبب انخفـــاض القيمـــة الســـوقية لالســـتثمار عـــن تكلفتهـــا تبقـــى فـــي نطـــاق المقاييـــس المقبولـــة المحـــددة بسياســـة االســـتثمار للبنـــك. 

نسبة التغير في القيمة العادلة +/- ٥الورقة المالية حسب البلد

31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020

ريال ُعماني 
با�الف

 ريال ُعماني
باmالف

58-دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

435469سلطنة ُعمان

55دول مجلس التعاون الخليجي اEخرى

نسبة التغير في القيمة العادلة +/- ٥الورقة المالية حسب البلد

31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020

دوالر أمريكي 
با�الف

 دوالر أمريكي
باmالف

151-دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

1٫1301٫218سلطنة ُعمان

1313دول مجلس التعاون الخليجي اEخرى

مخاطر العملة

مخاطـــر العمـــالت هـــي المخاطـــر التـــي تنشـــأ مـــن تقلـــب قيمـــة اEداة الماليـــة بســـبب التغيـــرات فـــي معـــدالت صـــرف العمـــالت اEجنبيـــة، قـــام مجلـــس ا?دارة بوضـــع 
ـــة، تتضمـــن حـــدود المراكـــز المفتوحـــة مراكـــز مفتوحـــة مبيتـــة ومراكـــز مفتوحـــة لحظيـــة، يتـــم  ـــكل العمل حـــدود للمراكـــز المفتوحـــة الكليـــة وللمراكـــز المفتوحـــة ل
رصـــد المراكـــز المفتوحـــة علـــى نحـــو يومـــي ويتـــم اســـتخدام اســـتراتيجيات تغطيـــة لضمـــان المحافظـــة علـــى المراكـــز فـــي إطـــار الحـــدود الموضوعـــة، لـــدى البنـــك 

صافـــي التعـــرض التالـــي للمخاطـــر بالعمـــالت اEجنبيـــة:

31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020(ريال ُعماني با�الف)

االلتزاماتاFصول

صافي
(االلتزامات)/

االلتزاماتاEصولاFصول
صافي (االلتزامات)/ 

اEصول

(433٫585)2٫897٫8673٫331٫452(428٫120)3٫449٫8013٫877٫921دوالر أمريكي

140٫196140٫1924141٫728141٫7244يورو

(9٫868)44٫34554٫213(8٫471)48٫06856٫539درهم إماراتي

4٫8672٫8182٫049(740)2٫3963٫136ين ياباني

5٫2615٫217444٫0694٫05118فرنك سويسري

-1٫3381٫290484٫2024٫202جنيه إسترليني

16٫5258616٫4396٫522866٫436روبية هندية

مراكـــز العملـــة اEجنبيـــة المفتوحـــة للبنـــك هـــي نتيجـــة التقلبـــات فـــي أســـعار صـــرف العمـــالت اEجنبيـــة الســـائدة علـــى مركـــزه المالـــي وتدفقاتـــه النقديـــة، يقـــوم 
المجلـــس بوضـــع الحـــدود لمســـتوى التعـــرض للمخاطـــر حســـب العملـــة و?جمالـــي المراكـــز الليليـــة واليوميـــة التـــي يتـــم رصدهـــا علـــى نحـــو يومـــي. 
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المخاطر التشغيلية  ٣٨-٤

ـــة أو فشـــل فـــي العمليـــات الداخليـــة للبنـــك وموظفيـــه  ـــر المباشـــرة الناشـــئة عـــن عـــدم كفاي تعـــرف المخاطـــر التشـــغيلية بأنهـــا مخاطـــر الخســـارة المباشـــرة أو غي
وتقنياتـــه وبنيتـــه التحتيـــة أو مـــن العوامـــل الخارجيـــة وال تتضمـــن مخاطـــر االئتمـــان ومخاطـــر الســـوق ومخاطـــر الســـيولة.

ـــة،  يهـــدف البنـــك إلـــى إدارة المخاطـــر التشـــغيلية مـــن أجـــل تفادي/تقليـــل الخســـائر الماليـــة للبنـــك عـــن طريـــق وضـــع أنظمـــة الرقابـــة واEنظمـــة وا?جـــراءات الضروري
ويـــدرك البنـــك أهميـــة تفـــادي إجـــراءات الرقابـــة المفرطـــة التـــي تؤثـــر علـــى ا?بـــداع وأعمـــال وأربـــاح البنـــك با?ضافـــة إلـــى زيـــادة التكاليـــف، وتبعـــv لذلـــك، يهـــدف البنـــك 

?دارة فعالـــة للمخاطـــر التشـــغيلية مـــن خـــالل زيـــادة الرقابـــة ووضـــع إطـــار النظمـــة وطـــرق الحوكمـــة بشـــكل جيـــد.

المســـؤولية اEساســـية عـــن وضـــع وتنفيـــذ الضوابـــط التـــي تعالـــج المخاطـــر التشـــغيلية مســـندة إلـــى ا?دارة العليـــا داخـــل كل وحـــدة نشـــاط، يدعـــم هـــذه المســـؤولية 
تطويـــر المعاييـــر العامـــة للبنـــك فـــي المجـــاالت التاليـــة:

وجود تسلسل إداري واضح ومحدد،  •

وجود تفويضات وتوزيع الصالحيات بشكل جيد،  •

الفصل المناسب للمهام والتفويض بالمعامالت من خالل نظام الصانع المدقق ومصفوفة الصالحيات،  •

تسوية الملكية وورصد الحسابات،  •

توثيق الضوابط وا?جراءات،  •

االلتزام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية اEخرى،  •

متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تتم مواجهتها وكفاية الضوابط وا?جراءات للتعامل مع هذه المخاطر  التي تم تحديدها،  •

متطلبات التقارير عن الخسائر التشغيلية وإطالق حوادث الخسائر التشغيلية وإجراءات العالج المقترحة وضع خطط الطوارئ،  •

التدريب وتنمية المهارات والتطوير المهني،  •

المعايير اEخالقية والتجارية،  •

تخفيف المخاطر متضمنة التأمين متى كان ذلك فعاالً.  •

االلتـــزام بمعاييـــر البنـــك لقســـمي الصيرفـــة التقليديـــة وا?ســـالمية يدعمهـــا برنامـــج مراجعـــات دوريـــة يتـــم القيـــام بهـــا مـــن جانـــب التدقيـــق الداخلـــي، تتـــم مناقشـــة 
النتائـــج التـــي يتوصـــل إليهـــا التدقيـــق الداخلـــي مـــع إدارة وحـــدة النشـــاط المتعلقـــة بهـــا مـــع ملخصـــات يتـــم تقديمهـــا إلـــى لجنـــة التدقيـــق وا?دارة العليـــا بالبنـــك، 
لـــدى البنـــك نظـــام شـــامل ?دارة المخاطـــر التشـــغيلية وسياســـة إدارة المخاطـــر التشـــغيلية وسياســـات المخاطـــر ورقابـــة التقييـــم الذاتـــي وإطـــار المخاطـــر التشـــغيلية 
با?بـــالغ عـــن حـــدث الخســـارة وصيانـــة إطـــار المخاطـــر التشـــغيلية بفقـــدان قاعـــدة البيانـــات ومخاطـــر ورقابـــة التقييـــم الذاتـــي، يديـــر البنـــك داخليـــv نمـــوذج مخاطـــر 
ورقابـــة التقييـــم الذاتـــي ويجـــري تقييمـــv للمخاطـــر ورقابـــة التقييـــم الذاتـــي لكافـــة أنشـــطة العمـــل الرئيســـية: الخدمـــات المصرفيـــة للشـــركات والخدمـــات المصرفيـــة 
ـــة،  ـــال، والشـــؤون القانوني ـــة وعمليـــات فـــرع واالمتث ـــة، وا?داري ـــع والمـــوارد البشـــرية والخدمـــات المصرفيـــة ا?لكتروني ـــة والخزينـــة وعمليـــات البطاقـــات والودائ بالتجزئ
ـــخ، وحـــدد البنـــك مؤشـــرات المخاطـــر الرئيســـية للمخاطـــر التشـــغيلية فـــي اEنشـــطة الرئيســـية للبنـــك  وتكنولوجيـــا المعلومـــات، وإدارة االئتمـــان، ووحـــدة الدفـــع إل

ووضـــع عتبـــة الحـــدود التـــي تتـــم مراقبتهـــا شـــهريv لقيـــاس مســـتوى المخاطـــر. 

لـــدى البنـــك سياســـة وإطـــار عمـــل فعـــال ?دارة مخاطـــر االحتيـــال٬ تحـــدد السياســـة إطـــار الحوكمـــة لتنفيـــذ بيئـــة وثقافـــة إدارة مخاطـــر االحتيـــال المؤسســـي٬ وتغطـــي 
ـــد مخاطـــر االحتيـــال وتقييمهـــا وقياســـها ورصدهـــا وإدارتهـــا بشـــكل فعـــال فـــي جميـــع أقســـام البنـــك مـــع اشـــتراط مســـتوى عـــال لمنـــع عمليـــات  متطلبـــات تحدي

االحتيـــال واكتشـــافها وا?بـــالغ عنهـــا.

BM1153 رقـــم   الُعمانـــي  المركـــزي  البنـــك  تعميـــم  فـــي   عليهـــا  المنصـــوص  االحتيـــال  مخاطـــر  إدارة  جوانـــب  لمختلـــف  االمتثـــال  إلـــى  السياســـة   تهـــدف 
بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧.
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المخاطر التشغيلية (تابع)  ٣٨-٤

استمرارية اFعمال

أنشـــأ البنـــك برنامـــج إدارة اســـتمرارية اEعمـــال المصمـــم لتقليـــل انقطـــاع الخدمـــة والتأثيـــر المحتمـــل علـــى البنـــك وعمالئنـــا وموظفينـــا، يتضمـــن ذلـــك سياســـة إدارة 
اســـتمرارية اEعمـــال التـــي وافـــق عليهـــا مجلـــس ا?دارة مـــع خطـــط مكتوبـــة الســـتمرارية اEعمـــال والتعافـــي مـــن الكـــوارث وا?جـــراءات التـــي تخضـــع لمراجعـــة مســـتقلة 
لفتـــرة، علـــى الرغـــم مـــن أن التفاصيـــل المحـــددة لترتيبـــات إدارة اســـتمرارية اEعمـــال الخاصـــة بنـــا ســـرية Eســـباب أمنيـــة، إال أن البنـــك يحتفـــظ بخطـــط اســـتمرارية 
اEعمـــال التـــي تتنـــاول ســـيناريوهات المخاطـــر واEحـــداث ذات النطـــاق المتنـــوع بمـــا فـــي ذلـــك، علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر، فقـــدان الخدمـــات أو البنيـــة التحتيـــة، أو 

رفـــض الوصـــول، أو الهجـــوم واEوبئـــة واEزمـــات ا?قليميـــة.

  

تركـــز خطـــط اســـتمرارية اEعمـــال فـــي صحـــار الدولـــي علـــى الحفـــاظ علـــى العمليـــات الحيويـــة، بمـــا فـــي ذلـــك الخزينـــة ورأس المـــال والســـيولة وخدمـــات الدفـــع، وتزويـــد 
العمـــالء بوصـــول مســـتمر إلـــى أموالهـــم والحفـــاظ علـــى اتصـــاالت فعالـــة مـــع عمالئنـــا وموظفينـــا وأصحـــاب المصلحـــة اmخريـــن.

تـــم االنتهـــاء بنجـــاح مـــن اختبـــار خطـــط اســـتمرارية اEعمـــال الخـــاص بصحـــار الدولـــي لعـــام ٢٠٢٠ ضمـــن نطـــاق محـــدد، ومـــع ذلـــك ســـيضمن البنـــك التحســـين المســـتمر 
لجميـــع عمليـــات البنـــك, تتـــم مراجعـــة واختبـــار خطـــط اســـتمرارية اEعمـــال وخطـــط التعافـــي مـــن الكـــوارث علـــى اEقـــل ســـنويv، يتـــم تتبـــع أي مجـــاالت للتحســـين يتـــم 

تحديدهـــا لضمـــان القـــرار المناســـب وتحديـــث خططنـــا والبنيـــة التحتيـــة حســـب االقتضـــاء.

ــار الدولـــي أهميـــة قصـــوى لصحـــة وســـالمة جميـــع موظفيـــه وعمالئـــه، وقـــد تحقـــق ذلـــك مـــن خـــالل ضمـــان توفيـــر تجربـــة  أثنـــاء جائحـــة كوفيـــد - ١٩، يولـــي صحـ
مصرفيـــة آمنـــة للعمـــالء حيـــث تـــم تســـليط الضـــوء علـــى جميـــع القـــدرات الرقميـــة للبنـــوك فـــي حمـــالت لتحفيـــز العمـــالء علـــى االســـتخدام غيـــر العـــادي للقنـــوات 

ــة. ــة لمتطلباتهـــم المصرفيـ البديلـ

طـــوال عـــام ٢٠٢٠ وأثنـــاء انتشـــار الوبـــاء، شـــهد صحـــار الدولـــي الســـتمرارية اEعمـــال التحـــرك بكامـــل طاقتـــه، أثبـــت االختبـــار المنتظـــم للبرنامـــج أنـــه فعـــال للغايـــة، 
علـــى غـــرار جميـــع اEنشـــطة اEخـــرى فـــي البنـــك، يســـتمر تحســـين برنامـــج اســـتمرارية اEعمـــال بمـــا يتماشـــى مـــع أفضـــل الممارســـات الدوليـــة التـــي تشـــمل مراجعـــة 
خطـــط اســـتمرارية اEعمـــال والتعافـــي مـــن الكـــوارث ســـنوًيا علـــى اEقـــل٬ تمّكـــن هـــذه المراجعـــات المنتظمـــة البنـــك مـــن معالجـــة المجـــاالت المتعلقـــة بالتحســـينات 
مـــن خـــالل وضـــع الخطـــط المناســـبة، ومتطلبـــات البنيـــة التحتيـــة والمـــوارد الالزمـــة لضمـــان مســـتوى عـــاٍل مـــن النضـــج أثنـــاء معالجـــة عواقـــب جائحـــة كوفيـــد - ١٩ بمـــا 

يتماشـــى مـــع إرشـــادات برنامـــج إدارة اســـتمرارية اEعمـــال.
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رأس المال النظامي  ٣٩-١

تقـــوم الجهـــة الرقابيـــة اEساســـية للبنـــك وهـــي البنـــك المركـــزي الُعمانـــي بوضـــع ورصـــد متطلبـــات رأس المـــال للبنـــك فـــي مجملـــه، لتنفيـــذ المتطلبـــات الحاليـــة 
لـــرأس المـــال يتطلـــب البنـــك المركـــزي الُعمانـــي فـــي الوقـــت الحالـــي االحتفـــاظ بالنســـبة المقـــررة ?جمالـــي رأس المـــال بالنســـبة ?جمالـــي اEصـــول المرجحـــة بالمخاطـــر، 
ــزي  ــك المركـ ــب البنـ ــن جانـ ــوع مـ ــوذج الموضـ ــى النمـ ــتناد� إلـ ــغيل اسـ ــر التشـ ــوق ومخاطـ ــر السـ ــبة لمخاطـ ــال بالنسـ ــات رأس المـ ــاب متطلبـ ــك باحتسـ ــوم البنـ يقـ

ـــي كمـــا يلـــي: الُعمان

مطالبات مقابل جهات سيادية في العمالت الوطنية ذات الصلة - ال شيء،  •

مطالبات مقابل جهات سيادية في العمالت اEخرى - المخاطر المرجحة ١٠٠٪ بموجب البنك المركزي الُعماني،  •

قروض اEفراد والشركات- في غياب نموذج تصنيف ائتمان يتم استخدام ترجيح ١٠٠٪،  •

البنود خارج الميزانية العمومية -  حسب عوامل تحويل االئتمان والمخاطر المرجحة حسب البنك المركزي الُعماني.  •

يتم تصنيف رأس المال النظامي للبنك إلى ثالث فئات:

رأســـمال الفئـــة ١ ويتضمـــن رأس المـــال اEســـهم العاديـــة وعـــالوة ا?صـــدار والســـندات الدائمـــة (التـــي يتـــم تصنيفهـــا علـــى أنهـــا أوراق ماليـــة مبتكـــرة فـــي الفئـــة ١) 
واEربـــاح المحتجـــزة واحتياطـــي صـــرف العمـــالت اEجنبيـــة وحقـــوق اEقليـــة بعـــد خصـــم الشـــهرة واEصـــول غيـــر الملموســـة والتســـويات التنظيميـــة اEخـــرى المتعلقـــة 

ـــة رأس المـــال. ـــواردة فـــي حقـــوق الملكيـــة ولكـــن تتـــم معامالتهـــا بصـــورة مختلفـــة بالنســـبة Eغـــراض كفاي بالبنـــود ال

رأســـمال الفئـــة ٢ ويتضمـــن االلتزامـــات الثانويـــة المؤهلـــة والمخصـــص التجميعـــي لالنخفـــاض فـــي القيمـــة وعنصـــر احتياطـــي القيمـــة العادلـــة المتعلـــق بالمكاســـب 
غيـــر المحققـــة أو بـــأدوات حقـــوق الملكيـــة المصنفـــة علـــى أنهـــا متاحـــة للبيـــع. 

ـــي  ـــة مـــن إجمال ـــة ١ نســـبة ١٥ فـــي المائ ـــة المبتكـــرة فـــي الفئ ـــغ اEوراق المالي ـــى عناصـــر قاعـــدة رأس المـــال، يجـــب أن ال يتجـــاوز مبل ـــف الحـــدود عل يتـــم تطبيـــق مختل
رأســـمال الفئـــة ١ ويجـــب أن ال يزيـــد رأس المـــال المؤهـــل فـــي الفئـــة ٢ عـــن الفئـــة ١ كمـــا يجـــب أن ال تزيـــد القـــروض الثانويـــة Eجـــل المؤهلـــة ٥٠ فـــي المائـــة مـــن رأســـمال 
الفئـــة ١، كمـــا أن هنـــاك قيـــود� علـــى مبلـــغ إجمالـــي مخصصـــات االنخفـــاض فـــي القيمـــة التـــي يتـــم إدراجهـــا كجـــزء مـــن رأســـمال الفئـــة ٢، تتضمـــن الخصومـــات اEخـــرى 
مـــن رأس المـــال القيـــم الدفتريـــة لالســـتثمارات فـــي شـــركات تابعـــة ال يتـــم إدراجهـــا ضمـــن التجميـــع القانونـــي واســـتثمارات فـــي رأســـمال بنـــوك وبنـــود تنظيميـــة 

أخـــرى.

 vصـــول مرجحـــة بالمخاطـــر ويتـــم تحديدهـــا وفقـــEيتـــم تصنيـــف العمليـــات التشـــغيلية المصرفيـــة علـــى أنهـــا إمـــا مجـــاالت متاجـــرة أو مجـــاالت أعمـــال مصرفيـــة وا
للمتطلبـــات المحـــددة التـــي تســـعى لعكـــس المســـتويات المختلفـــة للمخاطـــر المصاحبـــة ل صـــول والقـــرض للمخاطـــر خـــارج الميزانيـــة العموميـــة، سياســـة البنـــك 
 vـــن والســـوق والتطـــور المســـتقبلي المســـتديم للنشـــاط التجـــاري، كمـــا يتـــم أيضـــ ـــى ثقـــة المســـتثمر والدائ ـــة للمحافظـــة عل هـــي االحتفـــاظ بقاعـــدة رأســـمال قوي
ـــإدراج الحاجـــة إلـــى المحافظـــة علـــى تـــوازن بيـــن العائـــدات اEعلـــى التـــي قـــد تكـــون  تحديـــد أثـــر مســـتوى رأس المـــال علـــى عائـــدات المســـاهمين كمـــا يقـــوم البنـــك ب

ـــي قـــوي.    ـــن يمكـــن تحملهمـــا مـــن جانـــب مركـــز مال ـــا واEمـــن الذي ممكنـــة مـــع نســـبة مديونيـــة أكبـــر والمزاي

إن المعيـــار الدولـــي لقيـــاس كفايـــة رأس المـــال هـــو معـــدل رأس المـــال المخاطـــر والـــذي يربـــط بيـــن رأس المـــال بأصـــول الميزانيـــة العموميـــة والغـــرض للمخاطـــر خـــارج 
الميزانيـــة العموميـــة مرجحـــv وفقـــv لنطـــاق واســـع مـــن المخاطـــر.



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

١٥٩التقرير السنوي لصحار الدولي ١٥٨٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

إدارة رأس المال(تابع)  39

رأس المال النظامي (تابع)  ٣٩-١

تم احتساب معدل رأس المال المخاطر طبقv ?رشادات بنك التسويات الدولية لكفاية رأس المال كما يلي:
31 ديسمبر

2019
31 ديسمبر

2020
31 ديسمبر

31 ديسمبر 2019  2020

 دوالر أمريكي
باmالف

دوالر أمريكي 
با�الف

ريال ُعماني
با�الف

ريال ُعماني
باmالف

رأس المال الفئة ١

245٫355236٫360رأس المال العادي613٫922637٫285

18٫03819٫942عالوة إصدار اEسهم51٫79746٫852

30٫52028٫519االحتياطي القانوني74٫07579٫272

988988احتياطي عام2٫5662٫566

21٫00014٫000احتياطي قرض ثانوي36٫36454٫546

13٫77431٫422اEرباح المحتجزة@81٫61635٫777

(2٫213)(3٫437)خسائر القيمة العادلة  (8٫927)(5٫748)

326٫238329٫018إجمالي رأس المال الفئة 854٫592847٫371١

رأسمال إضافي الفئة ١

200٫000200٫000اEوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم 519٫481519٫481١

526٫238529٫018إجمالي رأس المال الفئة 1٫374٫0731٫366٫852١

رأس المال الفئة ٢

24٫62725٫062مخصص انخفاض في القيمة على أساس المحفظة65٫09663٫966

14٫00021٫000قرض ثانوي54٫54536٫364

38٫62746٫062إجمالي رأس المال الفئة 119٫641100٫330٢

564٫865575٫080مجموع رأس المال النظامي1٫493٫7141٫467٫182

اFصول المرجحة بالمخاطر

2٫773٫1982٫870٫164مخاطر االئتمان ومخاطر السوق7٫454٫9717٫203٫112

191٫888179٫749مخاطر التشغيل466٫880498٫409

2٫965٫0863٫049٫913مجموع اFصول المرجحة بالمخاطر7٫921٫8517٫701٫522

معدل كفاية رأس المال

مجموع رأس المال النظامي معبر عنه كنسبة مئوية من إجمالي اEصول 18٫86١٩٫٠٥
١٩٫٠٥١٨٫٨٦المرجحة بالمخاطر

مجموع رأسمال الفئة ١ معبر عنه كنسبة مئوية من إجمالي اEصول المرجحة 17٫35١٧٫٧٥
١٧٫٧٥١٧٫٣٥بالمخاطر

مجموع رأسمال الفئة ١ معبر عنه كنسبة مئوية من إجمالي اEصول المرجحة 10٫79١١٫٠٠
١١٫٠٠١٠٫٧٩بالمخاطر

@اEرباح المحتجزة لعام ٢٠١٩ هي بعد استبعاد توزيعات اEرباح النقدية بمقدار ٧٬٠٩٠٬٨٠٠ ريال ُعماني، كما هو مبين في إيضاح ١٨.١. 

يتـــم احتســـاب معـــدل كفايـــة رأس المـــال وفقـــv لمتطلبـــات معاهـــدة بـــازل ٢ و بـــازل ٣ المطبقـــة بالبنـــك المركـــزي، ا?فصاحـــات المطلوبـــة بموجـــب بـــازل ٣ والتعميـــم 
رقـــم BM1114 المـــؤرخ ١٧ نوفمبـــر ٢٠١٣ الصـــادر عـــن البنـــك المركـــزي الُعمانـــي متاحـــة فـــي القســـم المتعلـــق باالســـتثمار علـــى الموقـــع ا?لكترونـــي للبنـــك.

المعلومات القطاعية  40

تـــم عـــرض المعلومـــات القطاعيـــة فيمـــا يتعلـــق بالقطاعـــات التشـــغيلية للبنـــك٬ Eغـــراض إداريـــة، يتـــم تنظيـــم البنـــك فـــي ســـتة قطاعـــات تشـــغيلية وفقـــv للمنتجـــات 
والخدمـــات كالتالـــي:

الخدمات المصرفية ل�فراد:

متضمنة القروض إلى ومن الودائع من العمالء اEفراد وبطاقات االئتمان وتسهيالت تحويل اEموال.   •

الخدمات المصرفية للشركات:

متضمنة القروض والودائع من الشركات الكبيرة والمتوسطة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعمالء التمويل التجاري،  •

الحكومة والتمويل المشترك للمشاريع يشمل القروض إلى وودائع من الحكومة والمؤسسات المالية وتمويل المشاريع والقروض المشتركة،  •

تشمل االستثمارات استثمارات العقارات والخدمات المصرفية االستثمارية،  •

الخزانة تشمل أدوات أموال السوق والمشتقات ومنتجات صرف العمالت اEجنبية.  •

المركز الرئيسي:

متضمنة بنود الميزانية العمومية وا?يرادات والمصاريف التي ال تتعلق مباشرة بالقطاعات التشغيلية للبنك.

الصيرفة ا�سالمية:

متضمنـــة أنشـــطة التمويـــل ا?ســـالمي والحســـابات الجاريـــة وحســـابات االســـتثمار غيـــر المقيـــدة ومنتجـــات وخدمـــات أخـــرى للشـــركات واEفـــراد وفقـــv لمبـــادئ   •
الشـــريعة.

يراقب الرئيس التنفيذي نتائج التشغيل من وحدات أعمالها بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد وتقييم اEداء. 

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

ال توجد إيرادات من المعامالت مع عميل خارجي واحد أو طرف مقابل بلغت ١٠٪ أو أكثر من إجمالي إيرادات البنك في عام ٢٠٢٠ أو ٢٠١٩. 



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

١٦١التقرير السنوي لصحار الدولي ١٦٠٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

المعلومات القطاعية (تابع)  40

الخدمات
المصرفية 

ل�فراد

الخدمات 
المصرفية 
للشركات

المركز 
الرئيسي

الصيرفة 
المجموعا�سالمية

ريال ُعماني 31 ديسمبر 2020
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني
 با�الف

بيان الدخل

146٫987--42٫745104٫242إيرادات الفوائد

(75٫016)--(52٫812)(22٫204)مصروفات الفوائد

71٫971--20٫54151٫430صافي إيرادات الفوائد 

5٫6995٫699---صافي ا?يرادات من التمويل ا?سالمي وأنشطة االستثمار 

95214٫315-5٫5767٫787إيرادات تشغيل أخرى

6٫65191٫985-26٫11759٫217إجمالي إيرادات التشغيل

(45٫155)(5٫591)-(19٫153)(20٫411)إجمالي مصروفات التشغيل

1٫06046٫830-5٫70640٫634صافي إيرادات التشغيل

31(852)-883-انخفاض قيمة استثمارات بالقيمة العادلة من خالل ا?يرادات الشاملة اEخرى

(23٫165)364-(23٫252)(277)رسوم انخفاض قيمة قرض ومخصصات مخاطر االئتمان اEخرى، بالصافي

57223٫696-5٫42917٫695ربح القطاع  

(3٫683)(86)-(2٫712)(885)مصروف ضريبة الدخل

48620٫013-4٫54414٫983ربح السنة

 الميزانية العمومية

أصول 

18٫439202٫630-184٫191-نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

12٫02981٫584-69٫555-مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد

261٫6412٫503٫497-791٫3051٫450٫551صافي قروض وسلف وتمويل 

21٫974701٫118-679٫144-استثمارات أوراق مالية

43٫40787144٫278--ممتلكات ومعدات وتركيبات

2٫900-2٫900--العقارات االستثمارية

74٫25672474٫980--أصول أخرى

791٫3052٫383٫441121٫563315٫6783٫610٫987إجمالي اFصول

التزامات 

720٫561 9٫626  -   710٫935 -   مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

2٫231٫565 271٫575  -   1٫512٫167 447٫823 ودائع العمالء

89٫3351٫92391٫258--التزامات أخرى

35٫392-35٫392--قروض ثانوية

509--509-شهادات إيداع

447٫8232٫223٫611124٫727283٫1243٫079٫285إجمالي االلتزامات

499٫14832٫554531٫702--إجمالي حقوق المساهمين

447٫8232٫223٫611623٫875315٫6783٫610٫987

المعلومات القطاعية (تابع)  40

الخدمات
المصرفية 

ل فراد

الخدمات 
المصرفية 
للشركات

المركز 
الرئيسي

الصيرفة 
المجموعا?سالمية

31 ديسمبر 2019
ريال ُعماني 

باmالف
ريال ُعماني 

باmالف
ريال ُعماني 

باmالف
ريال ُعماني 

باmالف
ريال ُعماني

 باmالف

بيان الدخل

146٫687--40٫860105٫827إيرادات الفوائد

(76٫496)--(55٫269)(21٫227)مصروفات الفوائد

70٫191--19٫63350٫558صافي إيرادات الفوائد 

5٫8545٫854---صافي ا?يرادات من التمويل ا?سالمي وأنشطة االستثمار 

5٫65121٫85321٫10828٫614إيرادات تشغيل أخرى

25٫28472٫41126٫962104٫659إجمالي إيرادات التشغيل
(45٫286)(4٫790)-(17٫530)(22٫966)إجمالي مصروفات التشغيل

2٫31854٫88122٫17259٫373صافي إيرادات التشغيل
(502)6-(508)-انخفاض قيمة استثمارات بالقيمة العادلة من خالل ا?يرادات الشاملة اEخرى

(18٫343)(404)-(17٫092)(847)رسوم انخفاض قيمة قرض ومخصصات مخاطر االئتمان اEخرى، بالصافي

1٫47137٫28121٫77440٫528ربح/ (خسارة) القطاع  

(6٫122)(266)-(5٫628)(228)مصروف ضريبة الدخل

1٫24331٫65321٫50834٫406ربح/(خسارة) السنة

 الميزانية العمومية

أصول 

11٫99089٫572-77٫582-نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

5٫284198٫237-192٫953-مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد

213٫3962٫454٫153-776٫6691٫464٫088صافي قروض وسلف وتمويل 

23٫423637٫475-614٫052-استثمارات أوراق مالية

37٫2931٫09638٫389--ممتلكات ومعدات وتركيبات

2٫900-2٫900--العقارات االستثمارية

70٫16612٫1372٫07684٫379-أصول أخرى

776٫6692٫418٫84152٫330257٫2653٫505٫105إجمالي اEصول

التزامات 

15٫588735٫261-719٫673-مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

205٫5102٫097٫310-404٫7951٫487٫005ودائع العمالء

64٫78133٫5662٫177100٫524-التزامات أخرى

35٫392-35٫392--قروض ثانوية

509--509-شهادات إيداع

404٫7952٫271٫96868٫958223٫2752٫968٫996إجمالي االلتزامات

502٫11933٫900536٫109--إجمالي حقوق المساهمين

404٫7952٫271٫968571٫077257٫2653٫505٫105



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

١٦٣ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

المعلومات القطاعية (تابع)  40

الخدمات
المصرفية 

ل�فراد

الخدمات 
المصرفية 
للشركات

المركز 
الرئيسي

الصيرفة 
المجموعا�سالمية

31 ديسمبر 2020

دوالر 
أمريكي 

با�الف

دوالر 
أمريكي 

با�الف

دوالر 
أمريكي 

با�الف

دوالر 
أمريكي 

با�الف

دوالر 
أمريكي 

با�الف

بيان الدخل

381٫784--111٫026270٫758إيرادات الفوائد

(194٫847)--(137٫174)(57٫673)مصروفات الفوائد

186٫937--53٫353133٫584صافي إيرادات الفوائد 

14٫80314٫803---صافي ا?يرادات من التمويل ا?سالمي وأنشطة االستثمار 

2٫47337٫182-14٫48320٫226إيرادات تشغيل أخرى

17٫276238٫922-67٫836153٫810إجمالي إيرادات التشغيل
(117٫286)(14٫522)-(49٫748)(53٫016)إجمالي مصروفات التشغيل

2٫754121٫636-14٫820104٫062صافي إيرادات التشغيل
81(2٫213)-2٫294-انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع

(60٫169)945-(60٫395)(719)رسوم انخفاض قيمة قرض ومخصصات مخاطر االئتمان اEخرى، بالصافي

1٫48661٫548-14٫10145٫961ربح) القطاع  

(9٫566)(223)-(7٫044)(2٫299)مصروف ضريبة الدخل

1٫26351٫982-11٫80238٫917ربح السنة

الميزانية العمومية

أصول 

47٫894526٫312-478٫418-نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

31٫244211٫906-180٫662-مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد

679٫5876٫502٫590-2٫055٫3383٫767٫665صافي قروض وسلف وتمويل 
57٫0751٫821٫086-1٫764٫010-استثمارات 

112٫7462٫262115٫008--ممتلكات ومعدات وتركيبات
7٫532-7٫532--العقارات االستثمارية

192٫8721٫882194٫753--أصول أخرى

2٫055٫3386٫190٫755313٫150819٫9449٫379٫187إجمالي اFصول

التزامات 

1٫871٫586 25٫003  -   1٫846٫583 -   مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

5٫796٫273 705٫390  -   3٫927٫706 1٫163٫177 ودائع العمالء

232٫0394٫995237٫034--التزامات أخرى

91٫927-91٫927--قروض ثانوية

1٫322--1٫322-شهادات إيداع

1٫163٫1775٫775٫613323٫966735٫3887٫998٫142إجمالي االلتزامات

1٫296٫48984٫5561٫381٫044--إجمالي حقوق المساهمين

1٫163٫1775٫775٫6131٫620٫454819٫9449٫379٫187

المعلومات القطاعية (تابع)  40

الخدمات
المصرفية 

ل فراد

الخدمات 
المصرفية 
للشركات

المركز 
الرئيسي

الصيرفة 
المجموعا?سالمية

دوالر أمريكي 31 ديسمبر 2019
باmالف

دوالر أمريكي 
باmالف

دوالر أمريكي 
باmالف

دوالر أمريكي 
باmالف

دوالر أمريكي 
باmالف

بيان الدخل
381٫005--106٫130274٫875إيرادات الفوائد

(198٫691)--(143٫556)(55٫135)مصروفات الفوائد

182٫314--50٫995131٫319صافي إيرادات الفوائد 
15٫20515٫205---صافي ا?يرادات من التمويل ا?سالمي وأنشطة االستثمار 

14٫67856٫76152٫87874٫322إيرادات تشغيل أخرى

65٫673188٫080518٫083271٫841إجمالي إيرادات التشغيل
(117٫625)(12٫441)-(45٫532)(59٫652)إجمالي مصروفات التشغيل

6٫021142٫54855٫642154٫216صافي إيرادات التشغيل
(1٫304)16-(1٫320)-انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع

(47٫645)(1٫050)-(44٫395)(2٫200)رسوم انخفاض قيمة قرض ومخصصات مخاطر االئتمان اEخرى، بالصافي

3٫82196٫83354٫608105٫267ربح/ (خسارة) القطاع  
(15٫901)(691)-(14٫618)(592)مصروف ضريبة الدخل

3٫22982٫21553٫91789٫366ربح/(خسارة) السنة

 الميزانية العمومية
أصول 

31٫143232٫655-201٫512-نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي
13٫725514٫901-501٫176-مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد

554٫2756٫374٫423-2٫017٫3223٫802٫826صافي قروض وسلف وتمويل 
60٫8391٫655٫779-1٫594٫940-استثمارات 

96٫8652٫84799٫712--ممتلكات ومعدات وتركيبات
7٫532-7٫532--العقارات االستثمارية

182٫24931٫5255٫392219٫166-أصول أخرى

2٫017٫3226٫282٫703135٫922668٫2219٫104٫168إجمالي اEصول

التزامات 
40٫4881٫909٫769-1٫869٫281-مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

533٫7925٫447٫558-1٫051٫4163٫862٫350ودائع العمالء
168٫26287٫1845٫655261٫101-التزامات أخرى
91٫927-91٫927--قروض ثانوية

1٫322--1٫322-شهادات إيداع

1٫051٫4165٫901٫215179٫111579٫9357٫711٫677إجمالي االلتزامات
1٫304٫20588٫2861٫392٫491--إجمالي حقوق المساهمين

1٫051٫4165٫901٫2151٫483٫316668٫2219٫104٫168

أرقام المقارنة    4١ 
تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لعام ٢٠١٩ لتتوافق مع العرض الخاص بالفترة الحالية، ال تؤثر عمليات إعادة التصنيف هذه على صافي الربح أو حقوق 

.vالمساهمين التي تم بيانها سابق

التقرير السنوي لصحار الدولي ١٦٢٢٠٢٠



ا�فصاح
التنظيمي

صحار الدولي

ننظر جليI على خطوات أكثر إثراء



ا�فصاح التنظيمي طبق  لقواعد بازل 2 وبازل 3 
كما في 31 ديسمبر 2020

١٦٧ ١٦٧التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

المقدمة  1

ــي  ــزي الُعمانـ ــن البنـــك المركـ ــادرة عـ ــازل ٣ الصـ ــازل ٢ وبـ ــد بـ ــv لقواعـ ــة طبقـ ــال المعدلـ ــة رأس المـ ــد كفايـ ــv لقواعـ ــة وفقـ ــات التاليـ ــل ا?فصاحـ ــوم البنـــك بتفصيـ يقـ
ــة  ــات إلـــى تقديـــم معلومـــات نوعيـ ــر ٢٠١٣، تهـــدف هـــذه ا?فصاحـ بالتعميـــم رقـــم BM1009 بتاريـــخ ١٣ ســـبتمبر ٢٠٠٦ والتعميـــم رقـــم BM1114 بتاريـــخ ١٧ نوفمبـ

ــال. ــة رأس المـ ــات كفايـ ــر وعمليـ ــتراتيجيات إدارة المخاطـ ــر واسـ ــار للمخاطـ ــرض بنـــك صحـ ــن تعـ ــوق عـ ــتخدمين بالسـ ــة للمسـ وكميـ

الشركات التابعة واالستثمارات الهامة  2

بنك صحار ليس جزء� من أية مجموعة سواء من حيث العضوية أو ككيان رئيسي في أي مجموعة.

تكوين رأس المال  3

رأس المـــال المصـــرح بـــه للبنـــك هـــو ٤٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ســـهم وســـعر الســـهم الواحـــد ٠٬١٠٠ ريـــال ُعمانـــي٬ ورأس المـــال المصـــدر والمدفـــوع بالكامـــل للبنـــك هـــو ٢٬٤٣٤٬٥٠٦٬٧٣٥ 
ســـهم ســـعر الســـهم الواحـــد ٠٬١٠٠ ريـــال ُعمانـــي بمبلـــغ ٢٤٥٬٣٥٥ مليـــون ريـــال ُعمانـــي. 

ـــدة علـــى  ـــال ُعمانـــي، تحمـــل هـــذه اEوراق الماليـــة فائ قـــام البنـــك فـــي ٢٥ ســـبتمبر ٢٠١٧ بإصـــدار أوراق رأســـمالية مـــن الفئـــة – ١ مـــن رأس المـــال البالغـــة ١٠٠ مليـــون ري
٬ وبعـــد ذلـــك ســـيتم إعـــادة تعييـــن ســـعر الفائـــدة فـــي كل  قيمتهـــا االســـمية مـــن تاريـــخ ا?صـــدار إلـــى تاريـــخ االســـتحقاق اEول بمعـــدل ســـنوي ثابـــت قـــدره ٧٬٧٥

خمـــس ســـنوات، يتـــم دفـــع الفائـــدة علـــى أســـاس نصـــف ســـنوي علـــى أســـاس متأخـــرات ويتـــم التعامـــل معهـــا كخصـــم مـــن حقـــوق الملكيـــة.

فـــي ١٤ مـــارس ٢٠١٩، قـــام البنـــك با?صـــدار الثانـــي لـــ وراق الرأســـمالية مـــن الفئـــة – ١ مـــن رأس المـــال البالغـــة ١٠٠ مليـــون ريـــال ُعمانـــي٬ تحمـــل هـــذه اEوراق الماليـــة فائـــدة 
، وبعـــد ذلـــك ســـيتم إعـــادة تعييـــن ســـعر الفائـــدة فـــي كل  علـــى قيمتهـــا ا?ســـمية مـــن تاريـــخ ا?صـــدار إلـــى تاريـــخ االســـتحقاق اEول بمعـــدل ســـنوي ثابـــت قـــدره ٧٬٥٠

خمـــس ســـنوات، يتـــم دفـــع الفائـــدة علـــى أســـاس نصـــف ســـنوي علـــى أســـاس متأخـــرات ويتـــم التعامـــل معهـــا كخصـــم مـــن حقـــوق الملكيـــة. 

 تشـــكل تلـــك اEوراق الماليـــة التزامـــات مباشـــرة وغيـــر مشـــروطة وثانويـــة وغيـــر مضمونـــة للبنـــك وُتصنـــف كحقـــوق ملكيـــة وفقـــv للمعيـــار المحاســـبي الدولـــي
رقـــم ٣٢: اEدوات الماليـــة - التصنيـــف، وليـــس لهـــا تاريـــخ اســـتحقاق ثابـــت أو نهائـــي، يجـــوز للبنـــك وفقـــv لتقديـــره وبعـــد موافقـــة مســـبقة مـــن الهيئـــة التنظيميـــة 
ذات الصلـــة، أن يمـــارس خيـــاره فـــي اســـترداد اEوراق الماليـــة بالكامـــل (ال جزئيـــv) فـــي تاريـــخ االســـتحقاق اEول، وهـــذا يعنـــي الســـنة الخامســـة مـــن تاريـــخ ا?صـــدار، 
وفـــي كل خمـــس ســـنوات بعـــد ذلـــك، وذلـــك بشـــرط نيـــل موافقـــة مســـبقة مـــن الســـلطات التنظيميـــة٬ ويجـــوز للبنـــك وفقـــv لتقديـــره وحـــده أن يختـــار عـــدم توزيـــع 
الفوائـــد، وهـــذا ال يعتبـــر حدثـــv للتخلـــف عـــن الســـداد، إذا لـــم يقـــم البنـــك بدفـــع فوائـــد علـــى الســـندات الرأســـمالية مـــن الفئـــة – ١ فـــي التاريـــخ المقـــرر لدفـــع الفائـــدة 
(Eي ســـبب كان)، فـــال يمكـــن للبنـــك إجـــراء أي توزيـــع أو دفـــع آخـــر فيمـــا يتعلـــق بأســـهمه العاديـــة أو أي مـــن أســـهمه اEخـــرى أو أدوات رأس المـــال العاديـــة مـــن الفئـــة – ١ 
ـــد بالكامـــل علـــى أوراق رأس المـــال  ـــة مـــع أوراق رأس المـــال مـــن الفئـــة – ١ إال إذا دفـــع دفعـــة واحـــدة مـــن الفوائ ـــى أو متقارب أو اEوراق الماليـــة، التـــي تحتـــل مرتبـــة أدن
.(vأو جزئيـــ vكليـــ ) وراق الماليـــة فـــي بعـــض الظـــروفEـــغ مســـتحقة لحاملـــي ا مـــن الفئـــة – ١، كمـــا تســـمح اEوراق الرأســـمالية مـــن الفئـــة – ١ للبنـــك بتخفيـــض أي مبال

تم دفع مبلغ ١٥٬٢٥٠ مليون ريال ُعماني كفائدة خالل سنة ٢٠٢٠ (٢٠١٩: ١١٬٥٣٠ مليون ريال ُعماني) وتم تسجيله في بيان التغيرات في حقوق الملكية. 

لدى البنك مساهمون من قطاعات مختلفة مما يتيح للبنك إمكانية الحصول على رأسمال إضافي عندما تدعو الضرورة إلى ذلك.

ـــال ُعمانـــي تحققـــت فـــي ســـنة ٢٠١٦ بفتـــرة اســـتحقاق قدرهـــا ٧ ســـنوات، هـــذه اEدوات الماليـــة  ـــة بمبلـــغ ٣٥ مليـــون ري ـــة غيـــر مضمون ـــدرج البنـــك قروضـــv ثانوي كمـــا ُي
ـــد االســـتحقاق فـــي ســـنة  ـــة عن ـــغ الرئيســـي للقـــروض الثانوي ـــت، يســـدد المبل ـــدة ثاب ـــار اســـتحقاق مبكـــر وبســـعر فائ ـــدون خي ـــل وب ـــة للتحوي ـــر قابل ـــر مدرجـــة وغي غي
٢٠٢٣ ويتـــم دفـــع الفائـــدة علـــى أســـاس نصـــف ســـنوي٬ يتعيـــن علـــى البنـــك إنشـــاء احتياطـــي قـــروض ثانـــوي يعـــادل ٢٠٪ مـــن قيمـــة ا?صـــدار ســـنويv خـــالل الســـنوات 
الخمـــس اEخيـــرة مـــن مـــدة القـــروض الثانويـــة، وفقـــv لتشـــريعات البنـــك المركـــزي الُعمانـــي، فـــإن مبلـــغ القـــروض الثانويـــة التـــي تـــم تخفيضهـــا مـــن خـــالل احتياطـــي 

ـــة رأس المـــال. ـــة رأســـمال مـــن المســـتوى الثانـــي Eغـــراض كفاي ـــوي، يعتبـــر بمثاب القـــرض الثان
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١٦٩التقرير السنوي لصحار الدولي ١٦٨٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

تكوين رأس المال (تابع)  3

المبلغ بآالف الرياالتمكونات رأس المال

رأسمال الفئة ١

245٫355رأس المال المدفوع

18٫038عالوة إصدار اEسهم

30٫520احتياطي قانوني

988احتياطي عام

21٫000احتياطي قروض ثانوية

13٫774أرباح محتجزة 

200٫000أدوات رأسمالية أخرى

(3٫437)مبالغ أخرى يتم خصمها من رأسمال الفئة 1 بما في ذلك الشهرة والضرائب المؤجلة واالستثمارات

526٫238إجمالي مبلغ رأسمال الفئة 1

38٫656إجمالي مبلغ رأسمال الفئة 2

564٫894إجمالي رأس المال المؤهل

كفاية رأس المال  4

إنتهـــج البنـــك اEســـلوب القياســـي لمخاطـــر االئتمـــان وأســـلوب المؤشـــر اEساســـي للمخاطـــر التشـــغيلية وأســـلوب المـــدة القياســـية لمخاطـــر الســـوق، طبقـــv لقواعـــد 
بـــازل ٢، كمـــا حددهـــا البنـــك المركـــزي الُعمانـــي لـــكل البنـــوك التـــي تعمـــل بســـلطنة ُعمـــان اعتبـــار� مـــن ١ ينايـــر ٢٠٠٧.

ــا  ، بينمـ ــا البنـــك المركـــزي الُعمانـــي كان ١٩٬٠٥ ــا تبناهـ ــادات المبينـــة مـــن بنـــك التســـويات الدوليـــة كمـ ــv لsرشـ ــبv وفقـ ــال للبنـــك، محتسـ معـــدل كفايـــة رأس المـ
، وبمقتضـــى لوائـــح البنـــك المركـــزي الُعمانـــي ينبغـــي أن يلتـــزم البنـــك المحلـــي بمعـــدل كفـــاءة  المتطلبـــات الدوليـــة طبقـــv لبنـــك التســـويات الدوليـــة هـــي ٨
ـــاء كوفيـــد - ١٩، قـــدم البنـــك المركـــزي  ـــة رأس المـــال٬ Eغـــراض دعـــم البنـــوك للتغلـــب علـــى أزمـــة وب رأس المـــال بنســـبة ١١٪ ونســـبة ٢٬٥٪ ا?ضافيـــة كاحتياطـــي حماي

الُعمانـــي إجـــراءات تســـمح للبنـــوك بتخفيـــض احتياطـــي حمايـــة رأس المـــال بنســـبة ٥٠٪ مـــن ٢٬٥٪ إلـــى ١٬٢٥٪.

تتمثـــل اســـتراتيجية البنـــك فـــي الحفـــاظ علـــى رأســـماٍل كاٍف يســـمح للبنـــك بممارســـة نشـــاطه فـــي ظـــل أســـوأ اEحـــوال بالســـوق والتـــي يتمكـــن البنـــك فيهـــا مـــن 
تحمـــل الخســـائر غيـــر المتوقعـــة.

لـــدى البنـــك نظـــام داخلـــي للتقييـــم يقـــوم بموجبـــه كبـــار المـــدراء بتقييـــم رأســـمال البنـــك مقارنـــة بالمخاطـــر، لجنـــة اEصـــول والمخاطـــر هـــي الجهـــة التـــي تجـــري 
تقييمـــv لكفايـــة رأس المـــال، بنـــاء علـــى توقـــع العمـــل بالربـــع التالـــي ومالمـــح المخاطـــر المتوقعـــة، وأصـــدر البنـــك المركـــزي الُعمانـــي بموجـــب التعميـــم رقـــم ١١١٤ 

بتاريـــخ ١٧ نوفمبـــر ٢٠١٣ إرشـــادات حـــول رأس المـــال النظامـــي بموجـــب قواعـــد بـــازل ٣ وحـــول تكويـــن متطلبـــات إفصاحـــات رأس المـــال.

ووفقـــv لsرشـــادات أعـــاله، حتـــى ٣١ مـــارس ٢٠١٨ يبقـــى الحـــد اEدنـــى لمعـــدل كفايـــة رأس المـــال بـــدون تغيـــر بنســـبة ١٢ مـــن اEصـــول المرجحـــة بالمخاطـــر، اعتبـــار� مـــن 
١ ابريـــل ٢٠١٨، وفقـــv للتعميـــم رقـــم BSO/2018/1، أشـــار البنـــك المركـــزي الُعمانـــي باالحتفـــاظ بمعـــدل كفايـــة رأس المـــال بنســـبة ١١ والحـــد اEدنـــى لـــرأس المـــال العـــام 

 .vالطبقـــة ١ ومعـــدالت الطبقـــة ١ بنســـبة ٧ و ٩ علـــى التوالـــي، ويتـــم تقييـــد الطبقـــة ٢ مـــن رأس المـــال بنســـبة ٢ مقابـــل ٣ ســـابق

ـــة رأس المـــال بنســـبة ٢٬٥ مـــن اEصـــول  ـــة رأس المـــال، نـــص البنـــك المركـــزي الُعمانـــي علـــى احتياطـــي حماي وبا?ضافـــة إلـــى الحـــد اEدنـــى مـــن إجمالـــي معـــدل كفاي
المرجحـــة بالمخاطـــر، ويجـــب تحقيـــق هـــذه النســـبة علـــى أربعـــة أقســـاط ســـنوية متســـاوية بمعـــدل ٠٬٦٢٥ لـــكل منهـــا ابتـــداء مـــن ١ ينايـــر ٢٠١٤، إال أن البنـــك المركـــزي 
ــإن  ــرر تأجيـــل تطبيـــق اEقســـاط الثالثـــة اEخيـــرة حتـــى ٣١ ديســـمبر ٢٠١٦، وبالتالـــي فـ ــازل ٣/ جميـــع البنـــوك/ ١٤٨٥ قـ الُعمانـــي فـــي تعميمـــه رقـــم ب س د/ ٢٠١٤/ بـ
تطبيـــق اEقســـاط الثالثـــة اEخيـــرة ســـوف يبـــدأ فـــي ١ ينايـــر ٢٠١٧، لذلـــك وكمـــا فـــي ٣١ ديســـمبر ٢٠١٩، الحـــد اEدنـــى التنظيمـــي مـــن معـــدل كفايـــة رأس المـــال بمـــا فيـــه 
٬ ومـــع ذلـــك، فـــي عـــام ٢٠٢٠، Eغـــراض دعـــم البنـــوك للتغلـــب علـــى أزمـــة وبـــاء  احتياطـــي حمايـــة رأس المـــال يكـــون ٢٬٥ وإجمالـــي متطلبـــات رأس المـــال بنســـبة ١٣٬٥٠
ـــل  ـــم تعدي ـــى ١٬٢٥٪، كمـــا ت ـــة رأس المـــال بنســـبة ٥٠٪ مـــن ٢٬٥٪ إل كوفيـــد - ١٩، قـــدم البنـــك المركـــزي الُعمانـــي إجـــراءات تســـمح للبنـــوك بتخفيـــض احتياطـــي حماي

إجمالـــي متطلبـــات رأس المـــال إلـــى ١٢٬٢٥٪.

ـــات بحـــد أقصـــى ٢٬٥ مـــن اEصـــول المرجحـــة  ـــي مـــن البنـــوك أن يكـــون لديهـــا احتياطـــي مواجهـــة تقلب ـــب البنـــك المركـــزي الُعمان وفقـــv لsرشـــادات أعـــاله، قـــد يطل
بالمخاطـــر، ا?طـــار الزمنـــي لتحقيـــق نســـبة هـــذا االحتياطـــي، إذا طلـــب تكوينـــه، ســـتكون ذاتهـــا كمـــا بالنســـبة الحتياطـــي حمايـــة رأس المـــال، إن حمايـــة رأس المـــال 
ا?ضافـــي مثـــل حمايـــة رأس المـــال، واحتياطـــي مواجهـــة التقلبـــات، ورســـم إضافـــي معـــزز لـــرأس المـــال ســـوف تســـتثمر جـــزء� مـــن رأس المـــال العـــام الطبقـــة ١ وســـيتم 

االحتفـــاظ بهـــا فـــوق الحـــد اEدنـــى التنظيمـــي لمتطلبـــات رأس المـــال.  

 

4       كفاية رأس المال (تابع)

ريال ُعماني با�الفالمجموع ومعدل رأسمال الفئة اFولى واFصول المرجحة بالمخاطر 

البيانالرقم 
مجمل اFرصدة

(القيمة الدفترية)
صافي اFرصدة

(القيمة الدفترية)@
اFصول المرجحة

بالمخاطر

3٫666٫3113٫607٫0722٫493٫867البنود بالميزانية العمومية1

177٫064170٫975146٫703البنود خارج الميزانية العمومية2

22٫95422٫954121٫679أدوات مشتقة ٣

3٫866٫3293٫801٫0012٫662٫249مجموع مخاطر االئتمان4

110٫950-اFصول المرجحة بالمخاطر - مخاطر السوق5

اFصول المرجحة بالمخاطر - مخاطر العمليات6
-191٫888

3٫801٫0012٫965٫087مجموع اFصول المرجحة بالمخاطر7

526٫238رأس المال الفئة اEولى 8

38٫656رأس المال الفئة الثانية9

رأس المال الفئة الثالثة10
-

564٫894مجموع رأس المال النظامي11

359٫404متطلبات رأس المال لمخاطر االئتمان١١-١

14٫978متطلبات رأس المال لمخاطر السوق١١-٢

متطلبات رأس المال لمخاطر العمليات١١-٣
25٫905

400٫287مجموع رأس المال المطلوب12

17٫75معدل رأسمال الفئة اFولى13

19٫05مجموع معدل رأس المال 14

بالصافي من مخصصات احتياطي الفوائد والضمانات المستحقة @

يتـــم احتســـاب معـــدل كفايـــة رأس المـــال وفقـــv لمعاييـــر معاهـــدة بـــازل ٢ وبـــازل ٣ المطبقـــة مـــن قبـــل البنـــك المركـــزي، ا?فصاحـــات المطلوبـــة بموجـــب بـــازل ٣ 
ــات المســـتثمرين علـــى الموقـــع  ــة فـــي القســـم المتعلـــق بعالقـ ــادر عـــن البنـــك المركـــزي الُعمانـــي متاحـ ــر ٢٠١٣ الصـ والتعميـــم رقـــم BM1114 المـــؤرخ ١٧ نوفمبـ

ا?لكترونـــي للبنـــك.
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١٧١التقرير السنوي لصحار الدولي ١٧٠٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

تقييم التعرض للمخاطر  5

إدارة المخاطر في بنك صحار الدولي - المنهج والسياسة  ٥-١

يتعـــرض البنـــك خـــالل نشـــاطه ا?عتيـــادي لعـــدة مخاطـــر ماليـــة, والتعـــرض للمخاطـــر هـــو مـــن صميـــم اEنشـــطة الماليـــة وال بـــد مـــن التعـــرض لمخاطـــر العمليـــات 
ل عمـــال التجاريـــة، وبالتالـــي يهـــدف البنـــك إلـــى تحقيـــق تـــوازن مناســـب بيـــن المخاطـــر والعائـــد مـــع تقليـــل التأثيـــرات الســـلبية علـــى اEداء المالـــي للبنـــك.

تتـــم إدارة المخاطـــر فـــي البنـــك مـــن خـــالل « نمـــوذج الخطـــوط الدفاعيـــة الثالثـــة»٬ وتشـــكل جميـــع اEقســـام التجاريـــة الخـــط الدفاعـــي اEول حيـــث تتبنـــى المخاطـــر 
المتعلقـــة بهـــا وتتحمـــل مســـؤولية إدارة هـــذه المخاطـــر, خـــط الدفـــاع الثانـــي مشـــترك بيـــن دائـــرة إدارة المخاطـــر ودائـــرة االلتـــزام، بينمـــا تقـــوم دائـــرة إدارة المخاطـــر 
بتعليـــم وتدريـــب اEقســـام التجاريـــة علـــى السياســـات والعمليـــات واEنظمـــة الموضوعـــة مـــن قبلهـــا، تقـــوم فـــي الوقـــت نفســـه بتعريـــف وقيـــاس وتقديـــم تقريـــر 
عـــن المخاطـــر لـــsدارة، أمـــا دائـــرة االلتـــزام، فهـــي مســـؤولة عـــن التـــزام السياســـات والعمليـــات باEحـــكام والقوانيـــن الُعمانيـــة الســـارية، تمثـــل دائـــرة التدقيـــق الداخلـــي 
الخـــط الدفاعـــي الثالـــث عـــن طريـــق مراجعـــة وتقديـــم النصـــح وا?رشـــادات لخطـــي الدفـــاع اEول والثانـــي نتائـــج المراجعـــة تمثـــل كأداة لتقييـــم المخاطـــر لمجلـــس 

ـــرة المخاطـــر, وهـــذا يســـمى بممارســـة «إدارة المخاطـــر الموحـــدة» فـــي بنـــك صحـــار. ـــر العمليـــات ولســـد الفجـــوات فـــي اEنظمـــة مـــن قبـــل دائ ا?دارة وكأداة لتطوي

ـــرة المخاطـــر بإعـــداد ملـــف تعريفـــي عـــن المخاطـــر الشـــاملة المحدقـــة بالبنـــك بشـــكل شـــهري مـــع تغطيـــة مخاطـــر االئتمـــان ومخاطـــر الســـوق والمخاطـــر  تقـــوم دائ
ـــر المحفظـــة، الملـــف التعريفـــي عـــن المخاطـــر  ـــى المخاطـــر المســـتقلة والمخاطـــر علـــى مســـتوى المحافـــظ، يتـــم تتبـــع حركـــة المخاطـــر عب التشـــغيلية, با?ضافـــة إل
يبيـــن أوضـــاع المخاطـــر المختلفـــة واقتراحـــات إدارة المخاطـــر للحمايـــة وضبـــط المخاطـــر، يقـــدم التقريـــر بشـــكل شـــهري Eعضـــاء ا?دارة العليـــا وبشـــكل ربـــع ســـنوي 

للجنـــة المخاطـــر فـــي مجلـــس ا?دارة. 

تعتمد فلسفة البنك على مباشرة المخاطر المفهومة جيد� وضمن الرغبة في المخاطرة المنصوص عليها. 

إدارة مخاطر االئتمان        ٥-٢

مخاطـــر االئتمـــان هـــي مخاطـــر فشـــل العميـــل أو طـــرف آخـــر فـــي الوفـــاء بالتزاماتـــه التعاقديـــة نحـــو البنـــك عندمـــا تســـتحق، وتنشـــأ مخاطـــر االئتمـــان أساســـv عـــن 
القـــروض ومنتجـــات االئتمـــان اEخـــرى المتاحـــة للعمـــالء ومـــن اEصـــول الســـائلة واالســـتثمارية المحتفـــظ بهـــا بقســـم الخزينـــة٬ وتتـــم إدارة مخاطـــر االئتمـــان مـــن خـــالل 

ـــة / ا?شـــراف علـــى المحفظـــة.   ـــة المعامل ـــة المصادقـــة ومرحل ـــة ا?نشـــاء ومرحل ـــالث مراحـــل هـــي مرحل ث

وتوجـــد لـــدى البنـــك سياســـة ?دارة المخاطـــر االئتمانيـــة التـــي تحـــوي سياســـات وأنظمـــة متعلقـــة بـــإدارة المخاطـــر االئتمانيـــة للمراحـــل الثـــالث المذكـــورة ســـابقv، هـــذه 
السياســـة مالئمـــة للخدمـــات المصرفيـــة االئتمانيـــة للشـــركات.

تتبـــع كل القـــروض الفرديـــة طريقـــة محـــددة تعتمـــد علـــى المقاييـــس الموضوعـــة فـــي السياســـات المصـــادق عليهـــا مـــن قبـــل مجلـــس ا?دارة لمختلـــف منتجـــات 
إقـــراض اEفـــراد، وعلـــى كل مؤسســـات االئتمـــان التجاريـــة والشـــركات أن تتبـــع نظـــام تصنيـــف ائتمانـــي (موديـــز) وفقـــط تلـــك التـــي حصلـــت علـــى تصنيـــف ائتمانـــي 
مقبـــول هـــي التـــي تســـعى لنيـــل الموافقـــة علـــى القـــرض٬ كمـــا يوجـــد لـــدى البنـــك شـــبكة الموافقـــة علـــى صالحيـــات االئتمـــان والتـــي تمثـــل توعيـــة للمخاطـــر وال 

تقـــوم علـــى أســـاس مقـــدار االئتمـــان فقـــط. 

والتزامـــv بالتوجيهـــات الصـــادرة مـــن البنـــك المركـــزي الُعمانـــي، عـــن تطبيـــق توصيـــات بـــازل ٢ فـــي حـــاالت مخاطـــر االئتمـــان، يتبـــع البنـــك طريقـــة قياســـية مـــع أحجـــام 
المخاطـــر وفقـــv لتوصيـــات البنـــك المركـــزي الُعمانـــي.

ـــم  ـــه المقـــدرة علـــى وضـــع تصنيـــف ل صـــول علـــى أســـاس يومـــي، وطبقـــv لهـــذا، ت ـــي اEساســـي المســـتخدم فـــي الوقـــت الراهـــن بالبنـــك لدي إن نظـــام الحاســـب اmل
تكويـــن مخصـــص محـــدد بنـــاًء علـــى توجيهـــات البنـــك المركـــزي الُعمانـــي، كمـــا تـــم تكويـــن مخصـــص ل صـــول غيـــر المحـــددة النمطيـــة وفقـــv لتوجيهـــات البنـــك 

المركـــزي الُعمانـــي.  

اعتمدت سياسة ا?فصاح لدى البنك من قبل مجلس ا?دارة في ١٥ نوفمبر ٢٠٠٩ وتم إعداد هذه ا?فصاحات وفقv لها.
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قياس مخاطر االئتمان  ٥-٣

يجـــري البنـــك قياســـv لمخاطـــر االئتمـــان لتحديـــد جـــودة اEصـــل باســـتخدام معياريـــن أساســـيين همـــا معـــدل المخصـــص ومعـــدل القـــروض غيـــر الجيـــدة، معـــدل 
المخصـــص هـــو التحميـــل الســـنوي للمخصـــص كنســـبة مـــن مجمـــوع القـــروض٬ ومعـــدل القـــروض غيـــر الجيـــدة هـــو معـــدل القـــروض غيـــر الجيـــدة كنســـبة مـــن 
مجمـــوع القـــروض، كذلـــك تتـــم متابعـــة حركـــة المخاطـــر مـــن خـــالل تحليـــل المحفظـــة مـــع التركيـــز علـــى التركـــزات، ويتـــم وضـــع هـــذه البيانـــات بالجـــداول التاليـــة. 

يلتـــزم البنـــك بصرامـــة بدقـــة المبـــادئ التنظيميـــة الموجـــودة لتحديـــد حجـــم التعـــرض لمخاطـــر االئتمـــان بنـــاًء علـــى اEطـــراف أو العوامـــل المقابلـــة وحجـــم التعـــرض 
للمخاطـــر غيـــر الممولـــة بعـــد تطبيـــق عوامـــل تحويـــل االئتمـــان، وقـــد اعتمـــد نهجـــv موحـــد� فـــي حســـاب كفايـــة رأس المـــال, هـــذا وســـينظر البنـــك فـــي تقديـــم 
القـــروض مباشـــرة إلـــى الحكومـــة أو االســـتثمار فـــي الصكـــوك الســـيادية وحدهـــا علـــى أنهـــا تعـــرض ســـيادي٬ وبالنســـبة للشـــركات والفئـــات اEخـــرى ســـتطبق أحجـــام 

المخاطـــر بمـــا ينطبـــق عليهـــا. 

تعريف التسهيالت االئتمانية المتأخرة التي انخفضت قيمتها

 BM977 لتعميـــم البنـــك المركـــزي الُعمانـــي رقـــم vيتـــم تصنيـــف التعـــرض للمخاطـــر االئتمانيـــة مـــن قبـــل البنـــك لتحديـــد التســـهيالت التـــي انخفضـــت قيمتهـــا وفقـــ
 .٢٠٠٤ ســـبتمبر   ٢٥ بتاريـــخ 

مجموع إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان، با�ضافة إلى متوسط إجمالي التعرض خالل الفترة مقسمة إلى اFنواع الرئيسية من   ٥-٤
مخاطر االئتمان

ريال ُعماني با�الف

الرقم 
إجمالي مجموع التعرضمتوسط مجموع التعرضنوع التعرض لمخاطر االئتمانالمتسلسل

2020201920202019

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني
 با�الف

102٫740117٫16399٫074106٫406سحب على المكشوف1

918٫639831٫722936٫271901٫006قروض شخصية 2

88٫266100٫91682٫42794٫104قروض مقابل إيصاالت أمانة3

1٫440٫9341٫351٫8791٫466٫7791٫415٫088قروض أخرى4

50٫22153٫39547٫56052٫881شراء/ خصم كمبياالت 5

2٫600٫8002٫455٫0752٫632٫1112٫569٫485المجموع

التوزيع الجغرافي للمخاطر مقسم  إلى المناطق الهامة وفق  ل�نواع الرئيسية للتعرض لمخاطر االئتمان  ٥-٥

ريال ُعماني با�الف

الرقم 
سلطنة ُعماننوع  التعرض للمخاطرالمتسلسل

دول مجلس 
التعاون الخليجي 

اFخرى
المجموعأخرى

99٫074--99٫074سحب على المكشوف1

936٫271--936٫271قروض شخصية 2

3
قروض مقابل
82٫427--82٫427إيصاالت أمانة

1٫466٫779-1٫460٫6856٫094قروض أخرى4

47٫560--47٫560شراء/ خصم كمبياالت5

----أخرى6

2٫632٫111-2٫626٫0176٫094المجموع



ا�فصاح التنظيمي طبق  لقواعد بازل 2 وبازل 3 
كما في 31 ديسمبر 2020

ا�فصاح التنظيمي طبق  لقواعد بازل 2 وبازل 3 
كما في 31 ديسمبر 2020

١٧٣التقرير السنوي لصحار الدولي ١٧٢٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠
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توزيع المخاطر حسب القطاع أو الطرف المقابل مقسم  إلى أهم أنواع التعرض لمخاطر االئتمان                                                             ٥-٦

ريال ُعماني با�الف

الرقم 
المتسلسل

القطاع 
االقتصادي

سحب على 
قروضالمكشوف

شراء/ خصم
كمبياالت

قروض مقابل 
المجموعإيصاالت أمانة

التعرض خارج 
الميزانية 
العمومية

3٫5909٫1679305٫21918٫906151٫338تجارة االستيراد والتصدير1

-27٫316237٫16163724٫065289٫180تجارة الجملة والتجزئة2

-1٫88272٫24634٫5521761٫84376٫147التعدين والمحاجر3

34٫692280٫65019327٫375377٫269107٫652ا?نشاءات4

8٫547252٫4852٫21413٫818275٫04310٫220الصناعة5

87680٫3983٫841-1٫34575٫963الكهرباء والغاز والمياه6

59٫28717٫387--31558٫972نقل واتصاالت7

78٫79922٫224-78٫7995٫226-المؤسسات المالية8

9٫230430٫73452٫190-14٫906401٫372خدمات9

-936٫271--6٫129930٫142قروض شخصية10

------اEنشطة الزراعية وخالفه11

53٫374-----الحكومة12

-8٫658-6٫0942٫564-إقراض غير المقيمين13

1٫4192٫822-1٫068-351أخرى14

99٫0742٫403٫05047٫56082٫4272٫632٫111421٫048المجموع

االستحقاق التعاقدي المتبقي لكل المحفظة٫ مقسم  إلى اFنواع الرئيسية لمالمح التعرض لمخاطر الئتمان  ٥-٧

ريال ُعماني با�الف

الرقم 
التصنيف الزمنيالمتسلسل

سحب على 
قروضالمكشوف

شراء/
خصم 

كمبياالت
قروض مقابل 
المجموعإيصاالت أمانة 

التعرض خارج
الميزانية

العمومية

99٫074202٫76747٫56082٫427431٫82850٫973حتى شهر واحد1

84٫88530٫421--84٫885-١-٣ أشهر2

75٫59470٫298--75٫594-٣-٦ أشهر3

70٫30160٫614--70٫301-٦-٩ أشهر4

52٫21244٫624--52٫212-٩-١٢ شهرا5

405٫64694٫982--405٫646-١-٣ سنوات6

441٫35911٫349--441٫359-٣-٥ سنوات7

1٫070٫28757٫786--1٫070٫287-أكثر من ٥ سنوات8

99٫0742٫403٫05047٫56082٫4272٫632٫111421٫048المجموع9

تقييم التعرض للمخاطر (تابع)  5

التوزيع وفق  للقطاعات الرئيسية أو نوع الطرف ا�خر   ٥-٨

ريال ُعماني با�الف

مخصصات محتفظ بها

الرقم 
المتسلسل

القطاع 
االقتصادي

إجمالي 
القروض

قروض
متعثرة

قروض
غير متعثرة

المرحلة ١ 
المرحلة ٣والمرحلة ٢

احتياطي 
الفائدة

مخصصات 
خالل السنة

18٫90612818٫778715541205تجارة االستيراد1

289٫18027٫081262٫0996٫1648٫5963٫0285٫490تجارة الجملة والتجزئة2

76٫1477٫47968٫6686101٫686733971التعدين والمحاجر3

377٫26963٫818313٫4519٫24219٫81510٫5739٫645ا?نشاءات4

275٫04311٫339263٫70411٫3754٫5908283٫198الصناعة5

80٫3982٫88277٫5161412٫44337946كهرباء وغاز ومياه6

-59٫28740958٫8786459050نقل واتصاالت7

(345)--78٫79942-78٫799المؤسسات المالية8

430٫73410٫112420٫62214٫3833٫6552٫3223٫360خدمات9

936٫27128٫623907٫6483٫45016٫2813٫9681٫612قروض شخصية10

8٫6585٫2153٫443112٫449289478إقراض غير المقيمين11

(73)--1٫4196-1٫419أخرى12

2٫632٫111157٫0862٫475٫02546٫78459٫65922٫17124٫898المجموع

مبلغ القروض التي انخفضت قيمتها وإن وجدت٫ القروض المتأخرة التي تم تكوين مخصص لها بشكل منفصل مقسمة إلى   ٥-٩
المناطق الجغرافية الرئيسية، بما في ذلك إن كان عملي ، مبالغ المخصصات العامة والمحددة لكل منطقة جغرافية

ريال ُعماني با�الف

مخصصات محتفظ بها

الرقم 
الدولالمتسلسل

إجمالي 
القروض

قروض
متعثرة

المرحلة ١ 
المرحلة ٣والمرحلة ٢

فوائد 
مجنبة

إجمالي 
المخصصات

2٫626٫017155٫31946٫78458٫69621٫882127٫360سلطنة ُعمان1

9632891٫252-6٫0941٫767دول مجلس التعاون الخليجي اEخرى2

------أخرى3

2٫632٫111157٫08646٫78459٫65922٫171128٫614المجموع



ا�فصاح التنظيمي طبق  لقواعد بازل 2 وبازل 3 
كما في 31 ديسمبر 2020

ا�فصاح التنظيمي طبق  لقواعد بازل 2 وبازل 3 
كما في 31 ديسمبر 2020

١٧٥التقرير السنوي لصحار الدولي ١٧٤٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

تقييم التعرض للمخاطر (تابع)  5

الحركة في إجمالي القروض    ٥-١٠

ريال ُعماني با�الف

البيانالرقم
قروض 

غير متعثرة
قروض 
المجموعمتعثرة

المرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١

2٫092٫096353٫416123٫9732٫569٫485رصيد أول المدة1

(500٫140)(10٫108)(52٫425)(437٫607)الحركة/ التغيرات (+/-)2

518٫38247٫35515٫149580٫886القروض الجديدة3

----استرداد القروض4

(17٫653)(17٫653)--تحويل الحسابات النظامية 5

(467)(206)(261)-القروض المشطوبة6

2٫172٫871348٫085111٫1552٫632٫111رصيد آخر المدة 7

5٫12541٫65959٫659106٫443مخصصات محتفظ بها8

22٫17122٫171--فوائد مجنبة9

مخاطر االئتمان: ا�فصاح عن المحافظ حسب اFسلوب القياسي  6

ا�فصاح النوعي: للمحافظ حسب اFسلوب القياسي   ٦-١

ينتهـــج البنـــك اEســـلوب القياســـي لتقييـــم رأس المـــال النظامـــي لمخاطـــر االئتمـــان٬ أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالمخاطـــر الســـيادية - مثـــل  المطالبـــات علـــى ســـلطنة ُعمـــان 
أو البنـــك المركـــزي الُعمانـــي بالريـــال الُعمانـــي أو بالعملـــة اEجنبيـــة فتطبـــق عليهـــا المخاطـــر بنســـبة ”صفـــر“، أمـــا بالنســـبة للمخاطـــر الســـيادية والبنـــوك المركزيـــة 
اEخـــرى، فـــإن التعـــرض للمخاطـــر ســـوف يكـــون مرجحـــv بصـــورة مناســـبة تتـــراوح بيـــن ٠ الـــى ١٠٠٪ بنـــاءا علـــى التصنيـــف الممنـــوح مـــن قبـــل مؤسســـة التقييـــم 
االئتمانـــي المؤهلـــة (ECAI) المعتمـــدة مـــن قبـــل البنـــك المركـــزي الُعمانـــي مثـــل موديـــز وســـتاندرد آنـــد بـــورز وفيتـــش وكابيتـــال إنتليجنـــس، بالنســـبة للتعرضـــات 
علـــى البنـــوك، يعتمـــد معـــدل المخاطـــر المطبـــق علـــى تصنيـــف البنـــوك، وفقـــv لتصنيـــف الدولـــة المعنيـــة، وفـــي غيـــاب التصنيـــف الخارجـــي للشـــركات ويعتبـــر 
البنـــك معظـــم الشـــركات علـــى أنهـــا غيـــر مصنفـــة ويطبـــق ترجيـــح المخاطـــر بمعـــدل ١٠٠ عـــن المخاطـــر الممولـــة، وعـــن مالمـــح التعـــرض خـــارج الميزانيـــة العموميـــة، 
ـــر المســـحوبة  ـــغ القـــروض غي ـــم يطبـــق ترجيـــح المخاطـــر كمـــا ذكـــر أعـــاله، مبال تطبـــق عوامـــل تعـــرض االئتمـــان المالئمـــة وتجمـــع للبنـــوك أو حســـبما يكـــون الحـــال ث
مـــن قبـــل الزبـــون أو غيـــر المصروفـــة لهـــم بعـــد، توضـــع تحـــت االلتزامـــات ويطبـــق عليهـــا متوســـط المخاطـــر كمـــا هـــو مســـموح مـــن قبـــل البنـــك المركـــزي الُعمانـــي.

ا�فصاحات الكمية   ٦-٢

. ينتهج البنك أسلوبv موحد� لكل الشركات على أنها غير مصنفة ويطبق عليها ترجيح المخاطر بمعدل ١٠٠

تخفيض مخاطر االئتمان: ا�فصاح وفق  ل�سلوب القياسي  7

ـــة مـــن الضمـــان ا?ضافـــي  ال يســـتخدم البنـــك أســـلوب المقاصـــة ســـواًء للبنـــود خـــارج أو داخـــل الميزانيـــة العموميـــة، سياســـة االئتمـــان بالبنـــك تحـــدد اEنـــواع المقبول
ومصـــدر التقييـــم وتكـــرار إعـــادة التقييـــم مثـــل مـــرة واحـــدة كل ثـــالث ســـنوات بالنســـبة ل مـــالك تحـــت الرهـــن وتقيـــم اEســـهم علـــى أســـاس يومـــي عندمـــا يكـــون 
التقلـــب فـــي مســـتوى عـــاٍل أو علـــى أســـاس أســـبوعي فـــي اEوقـــات العاديـــة، واEنـــواع الرئيســـية مـــن الضمانـــات ا?ضافيـــة هـــي الودائـــع النقديـــة واEســـهم المدرجـــة 
بســـوق مســـقط لـــ وراق الماليـــة والرهـــن، وأهـــم أنـــواع الضامنيـــن هـــم اEفـــراد والشـــركات، ويأخـــذ البنـــك فقـــط الودائـــع النقديـــة واEســـهم لغـــرض تقليـــل مخاطـــر 

االئتمـــان حســـب اEســـلوب الشـــامل.

ريال ُعماني با�الف

إجمالي التعرض لمخاطر 
االئتمان قبل مخصصات 
CRM ومخصصات CCF

الضمانات المالية المؤهلة 
(بعد تطبيق التخفيضات)

الضمانات
المؤهلة

--1893٫672. المطالبات على حكومات ودول

--276٫287. المطالبات على البنوك

- (59٫239)3968٫770. المطالبات على الشركات

--41٫549٫354. اEفراد

--5144٫301. التعرضات اEخرى

-(59٫239)3٫632٫384المجموع

مخاطر السوق  8

مخاطـــر الســـوق هـــي مخاطـــر متأصلـــة فـــي اEدوات الماليـــة المتعلقـــة بعمليـــات البنـــك و/ أو اEنشـــطة متضمنـــة القـــروض والودائـــع واEوراق الماليـــة والقـــروض 
قصيـــرة اEجـــل والديـــون طويلـــة اEجـــل وأصـــول والتزامـــات وحســـاب المتاجـــرة والمشـــتقات، مخاطـــر الســـوق هـــي التعـــرض للخســـارة الناتجـــة عـــن تغيـــرات معـــدالت 
الفائـــدة وأســـعار العمـــالت اEجنبيـــة وأســـعار اEســـهم وأســـعار الســـلع، وتتعامـــل إدارة مخاطـــر الســـوق مـــع أثـــر تغيـــر عوامـــل الســـوق علـــى العائـــد والقيمـــة 

االقتصاديـــة بالبنـــك.

مخاطر السوق مالئمة ل نشطة المصرفية واEنشطة التجارية ولكن قياسها وإداراتها قد تختلف حسب تلك اEنشطة.

مخاطر السوق في مجال المتاجرة  ٨-١

تتضمن مخاطر السوق عدة مخاطر ولكن العناصر الرئيسية هي مخاطر معدل الفائدة ومخاطر تحويل العملة اEجنبية.

تنشـــأ مخاطـــر معـــدل الفائـــدة مـــن عـــدم اتســـاق أصـــول البنـــك مـــع تمويلـــه، عـــدم االتســـاق أو الفجـــوات فـــي مبالـــغ اEصـــول وااللتزامـــات واEدوات خـــارج الميزانيـــة 
العموميـــة يمكـــن أن يولـــد مخاطـــر معـــدل الفائـــدة، التـــي تؤثـــر فـــي عمليـــة تغييـــر معـــدالت الفائـــدة ومالمـــح اســـتحقاق اEصـــول وااللتزامـــات، يقـــوم البنـــك بـــإدارة 
ـــة)  ـــدة بفتـــرات دوري ـــد الفائ ـــم أو إعـــادة تحدي هـــذه المخاطـــر مـــن خـــالل اEدوات المناســـبة (مثـــل تحليـــل فجـــوة معـــدل الحساســـية وطـــرق التســـعير والمعـــدل العائ

واEدوات الماليـــة متضمنـــة المشـــتقات.

مخاطـــر العمـــالت اEجنبيـــة هـــي مخاطـــر الخســـائر الماليـــة الناتجـــة مـــن تغيـــر قيمـــة اEصـــول / االلتزامـــات بنفـــس العملـــة اEجنبيـــة الناتجـــة عـــن تغيـــرات/ تحـــركات 
ســـالبة باEســـواق الماليـــة، وتنشـــأ مخاطـــر العمـــالت اEجنبيـــة عـــن أنشـــطة البنـــك عندمـــا يحصـــل علـــى أو يســـتثمر أمـــواالً بعمـــالت غيـــر الريـــال الُعمانـــي وقبـــول 
المراكـــز المفتوحـــة بالعمـــالت اEجنبيـــة، وتتـــم إدارة مخاطـــر العمـــالت اEجنبيـــة مـــن خـــالل إدارة حـــدود اصافـــي لمركـــز المفتـــوح والمقايضـــة وعقـــود آجلـــة العمـــالت 
اEجنبيـــة وأيضـــv عـــن طريـــق مقابلـــة االلتزامـــات بعمـــالت أجنبيـــة بأصـــول بنفـــس العملـــة اEجنبيـــة، وعـــن طريـــق اEدوات مثـــل حـــدود المركـــز المفتـــوح يراقـــب البنـــك 
ويقـــوم بضبـــط مخاطـــر العمـــالت اEجنبيـــة٬ قـــام البنـــك بتطبيـــق أدوات لتقديـــم التقاريـــر مثـــل تقريـــر وضـــع العمـــالت، وتحليـــل المخاطـــر المتعلقـــة بوضـــع العمـــالت٬ 

ـــة. ـــة اEجنبي ـــة وإدارة مخاطـــر صـــرف العمل ـــي بمراقب ـــر ا?خـــالل بالحـــد المســـموح للمتعامـــل المال ـــر تحليـــل ا?خـــالل بقوانيـــن المخاطـــر وتقري وتقري

والتزامـــv بالتوجيهـــات الصـــادرة مـــن البنـــك المركـــز الُعمانـــي عنـــد تطبيـــق توصيـــات قواعـــد بـــازل ٢ وضـــع البنـــك منهجـــv وأســـاليب وفقـــv للتوجيهـــات ?دارة مخاطـــر 
الســـوق وفتـــرة قياســـية فـــي تقييـــم رأســـمال يغطـــي مخاطـــر الســـوق.

تعقـــد لجنـــة اEصـــول وااللتزامـــات اجتماعـــات لمناقشـــة عـــدم اتســـاق اEصـــول وااللتزامـــات وتقيـــم مخاطـــر معـــدل الفائـــدة ومخاطـــر العمـــالت اEجنبيـــة ومخاطـــر 
الســـيولة التـــي يتعـــرض لهـــا بنـــك صحـــار٬ لغـــرض اتخـــاذ الخطـــوات الكفيلـــة بـــإدارة مثـــل هـــذه المخاطـــر٬ ووفقـــv لتوجيهـــات لجنـــة اEصـــول وااللتزامـــات، يقـــوم قســـم 
الخزينـــة بالبنـــك بـــإدارة مخاطـــر معـــدالت الفوائـــد ومخاطـــر العمـــالت اEجنبيـــة التزامـــv بتوجيهـــات السياســـة التـــي توضـــح الحـــدود المناســـبة، رأس المـــال المحمـــل 

لمخاطـــر صـــرف العمـــالت اEجنبيـــة اEجنبـــي المطبقـــة هـــو ٨٬٨٧٦ مليـــون ريـــال ُعمانـــي.

مخاطر معدالت الفائدة ل�نشطة المصرفية  ٨-٢

تتولـــى لجنـــة اEصـــول وااللتزامـــات إدارة تعـــرض البنـــك لمخاطـــر معـــدالت الفائـــدة، ويتعـــرض البنـــك لمخاطـــر معـــدالت الفائـــدة نتيجـــة ?عـــادة تســـعير معـــدالت الفائـــدة 
ل صـــول وااللتزامـــات، ويديـــر البنـــك مخاطـــر معـــدالت الفائـــدة عـــن طريـــق التســـعير العائـــم لمعـــدالت الفائـــدة، وشـــروط تعديـــل الفائـــدة لقـــروض الفائـــدة الثابتـــة 
وتســـعير اEصـــول وااللتزامـــات بنفـــس مؤشـــر اEدوات بقـــدر ا?مـــكان، تـــم إعـــداد قائمـــة حساســـية معـــدالت الفائـــدة علـــى اEصـــول وااللتزامـــات وفقـــv لتوجيهـــات 
التعميـــم رقـــم BM955 بتاريـــخ ٧ مايـــو ٢٠٠٣، ويتـــم قيـــاس مخاطـــر معـــدالت الفائـــدة مـــن خـــالل تحليـــل فجـــوة معـــدالت الفائـــدة بالمرفـــق رقـــم ١، ويقـــوم البنـــك 
بقيـــاس أثـــر معـــدالت الفائـــدة (توقعـــات العائـــد وتوقعـــات القيمـــة االقتصاديـــة) بمقتضـــى إرشـــادات بـــازل ٢ التـــي يرســـلها البنـــك المركـــزي الُعمانـــي بتطبيـــق صدمـــة 
معـــدل الفائـــدة بمقـــدار ٢٠٠ نقطـــة أساســـية وأخـــذ ا?جـــراءات الكفيلـــة بتقليـــل اEثـــر، وأثـــر صدمـــة معـــدل الفائـــدة بمقـــدار ٢٠٠ نقطـــة أساســـية علـــى صافـــي عائـــد 

ـــد ٥٠ و ١٠٠ نقطـــة أساســـية. ـــدة العوائ ـــدة وعلـــى رأس المـــال مبيـــن بالمرفـــق ٢، أيضـــv يقـــوم البنـــك بتقييـــم التأثيـــرات المترتبـــة علـــى صدمـــة معـــدل فائ الفائ

إضافـــة الـــى ذلـــك, يأخـــذ البنـــك فـــي اعتبـــاره مخاطـــر معـــدل الفائـــدة المرتبطـــة بالســـداد المقـــدم للقـــروض وســـحب الودائـــع قبـــل موعـــد اســـتحقاقها مـــن خـــالل 
وضـــع شـــروط جزائيـــة خاصـــة بالنســـبة للقـــروض الكبيـــرة المقدمـــة الـــى الشـــركات، االلتزامـــات التـــي ليـــس لديهـــا فتـــرة اســـتحقاق محـــددة يتـــم تصنيفهـــا بصـــورة 

ـــدة.  ـــر فـــي معـــدل الفائ ـــر التغي ـــي يتـــم تجنـــب تأثي ـــان SAL وبالتال ـــي فـــي بي صارمـــة وفقـــv لتعليمـــات البنـــك المركـــزي الُعمان
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١٧٧التقرير السنوي لصحار الدولي ١٧٦٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

مخاطر السيولة  9

يتنـــاول البنـــك إدارة مخاطـــر الســـيولة للتأكـــد بقـــدر ا?مـــكان مـــن احتفاظـــه كلمـــا أمكـــن بالســـيولة الكافيـــة للوفـــاء بالتزاماتـــه عنـــد اســـتحقاقها، فـــي الظـــروف 
الطبيعيـــة وفـــي الظـــروف الطارئـــة، دون تحمـــل خســـائر غيـــر مقبولـــة أو المخاطـــرة بســـمعة البنـــك.

ــات  ــل التدفقـ ــة وتفاصيـ ــا الماليـ ــا والتزاماتهـ ــول أصولهـ ــيولة حـ ــح السـ ــق بملمـ ــرى تتعلـ ــاط اEخـ ــدات النشـ ــات مـــن وحـ ــة بالبنـــك معلومـ ــة المركزيـ تتلقـــى الخزينـ
ـــة بمحفظـــة أصـــول ماليـــة ســـائلة قصيـــرة اEجـــل وتتكـــون فـــي أغلبيتهـــا  ـــك تحتفـــظ الخزينـــة المركزي ـــة اEخـــرى الناشـــئة عـــن اEعمـــال المســـتقبلية، بعـــد ذل النقدي
مـــن اســـتثمارات قصيـــرة اEجـــل بـــاEوراق الماليـــة وقـــروض وســـلفيات البنـــوك وتســـهيالت بيـــن البنـــوك للتأكـــد مـــن الحفـــاظ علـــى ســـيولة كافيـــة بالبنـــك ككل، 
وتتـــم مقابلـــة متطلبـــات وحـــدات النشـــاط مـــن الســـيولة مـــن خـــالل قـــروض قصيـــرة اEجـــل مـــن الخزينـــة المركزيـــة لتغطيـــة أي تذبـــذب قصيـــر اEجـــل والتمويـــل 
طويـــل اEجـــل لتحديـــد أي متطلبـــات ســـيولة أساســـية، ووضـــع البنـــك كذلـــك خطـــة ســـيولة طارئـــة شـــاملة لـــsدارة الفعالـــة للســـيولة، وبهـــذه العمليـــة تتـــم العنايـــة 

المطلوبـــة للتأكـــد مـــن التـــزام البنـــك بـــكل تعليمـــات البنـــك المركـــزي الُعمانـــي. 

تتـــم مراجعـــة كل سياســـات الســـيولة وإجراءاتهـــا وتصـــادق عليهـــا لجنـــة اEصـــول وااللتزامـــات، احتســـاب فجـــوة الســـيولة عنـــد اســـتحقاق اEصـــول وااللتزامـــات موضـــح 
فـــي الملحـــق ٣، تـــم إعـــداد هـــذا االحتســـاب وفقـــv للتوجيهـــات الـــواردة بالتعميـــم رقـــم BM955 المـــؤرخ ٧ مايـــو ٢٠٠٣.

مخاطر التشغيل  10

تـــم تعريـــف مخاطـــر التشـــغيل بمخاطـــر الخســـائر المباشـــرة وغيـــر المباشـــرة الناتجـــة عـــن عمليـــات داخليـــة غيـــر كافيـــة أو غيـــر ناجحـــة وأفـــراد ونظـــم أو عـــن أحـــداث 
خارجيـــة،  تنشـــأ مخاطـــر التشـــغيل نتيجـــة لعـــدة أســـباب تصاحـــب عمليـــات البنـــك والموظفيـــن والتقنيـــة والبنيـــة التحتيـــة ومـــن أحـــداث خارجيـــة وتتضمـــن مخاطـــر 

أخـــرى غيـــر مخاطـــر االئتمـــان ومخاطـــر الســـوق ومخاطـــر الســـيولة.

ويهـــدف البنـــك إلـــى إدارة المخاطـــر التشـــغيلية لتفـــادي /تقليـــل الخســـائر الماليـــة للبنـــك وذلـــك بوضـــع الضوابـــط الضروريـــة والنظـــم وا?جـــراءات، ويـــدرك البنـــك 
أن بيئـــة ذات ضوابـــط زائـــدة عـــن الـــالزم تعرقـــل أعمـــال البنـــك والعائـــدات وكذلـــك تزيـــد التكلفـــة، وعليـــه يهـــدف البنـــك إلـــى ا?دارة الفعالـــة لمخاطـــر التشـــغيل 
مـــن خـــالل زيـــادة الضوابـــط مـــع نظـــم موضوعـــة بشـــكل جيـــد وإطـــار التحكـــم وا?جـــراءات، كمـــا وضـــع البنـــك السياســـات والتوجيهـــات واEطـــر الالزمـــة ?دارة حـــوادث 

وخســـائر المخاطـــر التشـــغيلية.

ـــى ا?دارة العليـــا بـــكل وحـــدة نشـــاط، وهـــذه المســـؤولية  ـــر وتطبيـــق الضوابـــط مـــن أجـــل معالجـــة عمليـــات التشـــغيل تـــم إســـنادها إل إن أهـــم مســـؤوليات التطوي
ـــر للمعاييـــر العامـــة بالبنـــك بالمجـــاالت التاليـــة ?دارة مخاطـــر العمليـــات: يدعمهـــا تطوي

وجود تسلسل إداري واضح ومحدد،  •

التفويض المناسب للصالحيات،  •

الفصل المناسب للمهام والتفويض بالمعامالت من خالل نظام المعد والفاحص وشبكة الصالحيات،  •

تسوية الملكية ورصد الحسابات،  •

توثيق الضوابط وا?جراءات،   •

االلتزام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية اEخرى،  •

متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تتم مواجهتها وكفاية الضوابط وا?جراءات للتعامل مع هذه المخاطر التي تم تحديده،ا  •

متطلبات التقارير عن الخسائر التشغيلية وإطالق حوادث الخسائر التشغيلية وإجراءات العالج المقترحة،  •

وضع خطط الطوارئ،  •

التدريب وتنمية المهارات والتطوير المهني،  •

المعايير اEخالقية والتجارية،  •

تخفيف المخاطر متضمنة التأمين متى كان ذلك فعاالً.  •

التقيـــد بمعاييـــر البنـــك يتـــم دعمـــه ببرامـــج الفحـــص الـــدوري التـــي يجريهـــا قســـم التدقيـــق الداخلـــي، تناقـــش نتائـــج التدقيـــق الداخلـــي مـــع رؤســـاء وحـــدات النشـــاط 
ويحـــال ملخـــص نتائـــج التدقيـــق إلـــى لجنـــة التدقيـــق وا?دارة العليـــا بالبنـــك التخـــاذ ا?جـــراء التصحيحـــي.

قـــام البنـــك بتوثيـــق الضوابـــط وا?جـــراءات ذات الصلـــة باEنشـــطة الهامـــة بالبنـــك، ويشـــتمل توثيـــق العمليـــات خريطـــة الصيغـــة sox، الـــذي يبيـــن تفاصيـــل تدفـــق 
العمـــل والضوابـــط والمســـؤوليات ل فـــراد المشـــتركين فـــي العمليـــة.

ـــات المفقـــودة، كمـــا وضـــع البنـــك  اعتمـــد مجلـــس إدارة البنـــك سياســـة إدارة مخاطـــر العمليـــات وسياســـة المخاطـــر للتقييـــم الذاتـــي ل نظمـــة وسياســـة إدارة البيان
إطـــار� عامـــv لرفـــع التقاريـــر الدوريـــة عـــن كافـــة اEحـــداث التـــي قـــد تـــؤدي إلـــى مخاطـــر العمليـــات، كمـــا طـــور البنـــك برمجيـــات للتقييـــم الذاتـــي للمخاطـــر وأنظمـــة 
الضبـــط وقـــام بتطبيقهـــا علـــى المجـــاالت التجاريـــة الهامـــة٬ كمـــا يحتفـــظ البنـــك بقائمـــة بيانـــات إلكترونيـــة تحتـــوي علـــى معلومـــات خســـائر العمليـــات مفصلـــة 
ومبوبـــة حســـب مصادرهـــا التجاريـــة ونوعيـــة الحـــدث حســـب متطلبـــات بـــازل ٢، وستســـاعد هـــذه البيانـــات فـــي التأهـــل لتطبيـــق أســـلوب القيـــاس المتطـــور وعليـــه، 
فـــإن البنـــك يقـــوم بـــإدارة مخاطـــر العمليـــات عـــن طريـــق وضـــع سياســـات ونمـــاذج وأدوات وعمليـــات واضحـــة وصريحـــة ويقـــوم بمراجعتهـــا وتطويرهـــا بشـــكل دوري، 

ـــة إدارة مخاطـــر علـــى أعلـــى مســـتوى تقـــوم بمراقبـــة وإدارة المخاطـــر التشـــغيلية للبنـــك عـــن كثـــب. ـــدى البنـــك لجن ل

ــار الحوكمـــة لتنفيـــذ بيئـــة وثقافـــة إدارة مخاطـــر االحتيـــال علـــى نطـــاق  ــار عمـــل ?دارة مخاطـــر االحتيـــال، تحـــدد السياســـة إطـ قـــام البنـــك بتطبيـــق سياســـة وإطـ
المؤسســـة، وتغطـــي متطلبـــات تحديـــد مخاطـــر االحتيـــال وتقييمهـــا وقياســـها ورصدهـــا وإدارتهـــا بشـــكل فعـــال فـــي جميـــع أقســـام البنـــك مـــع متطلبـــات رفيعـــة 

المســـتوى لمنـــع االحتيـــال واكتشـــافه وا?بـــالغ عنـــه.
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BM1153 رقـــم  الُعمانـــي  المركـــزي  البنـــك  تعميـــم  فـــي  عليهـــا  المنصـــوص  االحتيـــال  مخاطـــر  إدارة  جوانـــب  بمختلـــف  االمتثـــال  إلـــى  السياســـة   تهـــدف 
بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧.

ــار قـــوي لسياســـة وحوكمـــة إدارة اســـتمرارية العمـــل، ســـيؤدي ذلـــك إلـــى حمايـــة مصالـــح عمـــالء البنـــك وموظفيـــه  با?ضافـــة إلـــى ذلـــك، قـــام البنـــك بتطويـــر إطـ
وأصحـــاب المصلحـــة فـــي حالـــة وقـــوع كارثـــة أو تعطـــل كبيـــر قـــد يؤثـــر علـــى عملياتـــه ومبانيـــه، تـــم تطويـــر إطـــار عمـــل إدارة اســـتمرارية العمـــل إلـــى جانـــب خطـــة 

التعافـــي مـــن الكـــوارث بمـــا يتماشـــى مـــع إرشـــادات إدارة اســـتمرارية العمـــل الصـــادرة عـــن البنـــك المركـــزي الُعمانـــي.

استمرارية اFعمال

أنشـــأ البنـــك برنامـــج إدارة اســـتمرارية اEعمـــال المصمـــم لتقليـــل انقطـــاع الخدمـــة والتأثيـــر المحتمـــل علـــى النافـــذة وعمالئنـــا وموظفينـــا، يتضمـــن ذلـــك سياســـة 
إدارة اســـتمرارية اEعمـــال التـــي وافـــق عليهـــا مجلـــس ا?دارة مـــع خطـــط مكتوبـــة الســـتمرارية اEعمـــال والتعافـــي مـــن الكـــوارث وا?جـــراءات التـــي تخضـــع لمراجعـــة 
مســـتقلة لفتـــرة٬ علـــى الرغـــم مـــن أن التفاصيـــل المحـــددة لترتيبـــات إدارة اســـتمرارية اEعمـــال الخاصـــة بنـــا ســـرية Eســـباب أمنيـــة، إال أن صحـــار ا?ســـالمي يحتفـــظ 
ـــك، علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر، فقـــدان الخدمـــات  بخطـــط اســـتمرارية اEعمـــال التـــي تتنـــاول ســـيناريوهات المخاطـــر واEحـــداث ذات النطـــاق المتنـــوع بمـــا فـــي ذل

أو البنيـــة التحتيـــة أو رفـــض الوصـــول أو ا?نترنـــت، الهجـــوم واEوبئـــة واEزمـــات ا?قليميـــة.

ـــك الخزينـــة ورأس المـــال والســـيولة وخدمـــات الدفـــع، ممـــا  ـــة، بمـــا فـــي ذل ـــي علـــى الحفـــاظ علـــى العمليـــات الحيوي تركـــز خطـــط اســـتمرارية اEعمـــال فـــي صحـــار الدول
ـــة مـــع عمالئنـــا وموظفينـــا وأصحـــاب المصلحـــة اmخريـــن. ـــى أموالهـــم والحفـــاظ علـــى اتصـــاالت فعال يوفـــر للعمـــالء وصـــوالً غيـــر منقطـــع إل

تـــم االنتهـــاء بنجـــاح مـــن اختبـــار إدارة اســـتمرارية اEعمـــال لصحـــار الدولـــي لعـــام ٢٠٢٠ ضمـــن نطـــاق محـــدد، ومـــع ذلـــك فـــإن البنـــك ســـيضمن التحســـين المســـتمر 
ـــع  ـــار خطـــط اســـتمرارية اEعمـــال وخطـــط اســـتمرارية اEعمـــال والتعافـــي مـــن الكـــوارث علـــى اEقـــل ســـنوًيا، يتـــم تتب ـــات البنـــك بأكملهـــا، تتـــم مراجعـــة واختب لعملي
ـــواء  ـــي الحت ـــادئ صحـــار الدول ـــة حســـب االقتضـــاء تماشـــيv مـــع مب ـــة التحتي ـــا والبني ـــث خططن أي مجـــاالت للتحســـين يتـــم تحديدهـــا لضمـــان القـــرار المناســـب وتحدي
جائحـــة كوفيـــد - ١٩، يعطـــي صحـــار ا?ســـالمي أهميـــة قصـــوى لصحـــة وســـالمة جميـــع موظفيهـــا وعمالئهـــا، وقـــد تحقـــق ذلـــك مـــن خـــالل ضمـــان توفيـــر تجربـــة 
مصرفيـــة آمنـــة للعمـــالء حيـــث تـــم تســـليط الضـــوء علـــى جميـــع القـــدرات الرقميـــة للبنـــوك فـــي حمـــالت لتحفيـــز العمـــالء علـــى االســـتخدام غيـــر العـــادي للقنـــوات 

البديلـــة لمتطلباتهـــم المصرفيـــة.

خـــالل عـــام ٢٠٢٠ وأثنـــاء انتشـــار الوبـــاء، شـــهد صحـــار الدولـــي اســـتمرارية العمـــل بكامـــل طاقتـــه، أثبـــت االختبـــار المنتظـــم للبرنامـــج أنـــه فعـــال للغايـــة، علـــى غـــرار 
جميـــع اEنشـــطة اEخـــرى فـــي النافـــذة، يســـتمر تحســـين برنامـــج اســـتمرارية اEعمـــال بمـــا يتماشـــى مـــع أفضـــل الممارســـات الدوليـــة التـــي تشـــمل مراجعـــة خطـــط 
اســـتمرارية اEعمـــال والتعافـــي مـــن الكـــوارث ســـنوًيا علـــى اEقـــل, تمكـــن مثـــل هـــذه المراجعـــات المنتظمـــة البنـــك مـــن معالجـــة المجـــاالت المتعلقـــة بالتحســـينات 
مـــن خـــالل وضـــع الخطـــط المناســـبة، ومتطلبـــات البنيـــة التحتيـــة والمـــوارد الالزمـــة لضمـــان مســـتوى عـــاٍل مـــن النضـــج مـــع معالجـــة عواقـــب جائحـــة كوفيـــد - ١٩ بمـــا 

يتماشـــى مـــع إرشـــادات إدارة اســـتمرارية اEعمـــال.

التعرض لمخاطر معدل الفائدة

 المرفق ٢

2020

ريال ُعماني با�الف

71٫971صافي إيرادات الفوائد  

564٫894رأس المال

على أساس صدمة تقلبات أسعار الفائدة بواقع ٥٠ نقطة أساس

280تأثير صدمة تقلبات معدالت الفائدة بواقع 50 نقطة أساس

0٫39نسبة التأثير على صافي إيرادات الفائدة

0٫05نسبة التأثير على رأس المال

 

على أساس صدمة تقلبات أسعار الفائدة بواقع ١٠٠ نقطة أساس

560تأثير صدمة تقلبات معدالت الفائدة بواقع 100 نقطة أساس

0٫78نسبة التأثير على صافي إيرادات الفائدة

0٫10نسبة التأثير على رأس المال

 

على أساس صدمة تقلبات أسعار الفائدة بواقع ٢٠٠ نقطة أساس

1٫120تأثير صدمة تقلبات معدالت الفائدة بواقع 200 نقطة أساس

1٫56نسبة التأثير على صافي إيرادات الفائدة

0٫20نسبة التأثير على رأس المال
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ضات

مقاي
313٫340

121٫664
73٫150

65٫450
31٫570

-
-

-
-

-
-

-
-

-
605٫174

 
المجموع

1٫252٫442
806٫819

256٫837
195٫718

171٫224
233٫265

295٫733
132٫722

172٫761
225٫251

39٫718
5٫058

60٫731
369٫920

4٫218٫199

د بازل 2 وبازل 3 
طبق  لقواع

ي 
ظيم

صاح التن
ا�ف

سمبر 2020
ي 31 دي

كما ف

عمومية
ت وخارج الميزانية ال

التزاما
ق ١

المرف
ف

ي با�ال
ريال ُعمان

م
الرق

صول وخارج 
أ

عمومية
الميزانية ال

هر 
ش

ى 
حت

د
واح

هر
ش

١-٣ أ
هر

ش
٣-٦ أ

هرا
ش

 ٦-١٢
سنة واحدة 
ن

سنتي
ى 

إل
 ٢-٣

ت
سنوا

 ٣-٤
ت

سنوا
 ٤-٥

ت
سنوا

 ٥-٧
ت

سنوا
 ٧-١٠

ت
سنوا

سنة
 ١٠-١٥

سنة
 ١٥-٢٠

ن
أكثر م

سنة
 ٢٠

سية 
سا

ال ح
ها

ل
المجموع

1
ودائع جارية

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
725٫174

725٫174

2
ودائع توفير

302٫972
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
15٫447

318٫419

3
ل

ودائع Eج
321٫507

136٫198
220٫277

301٫343
25٫601

55٫751
13٫637

47٫163
-

   - 
   - 

   - 
   - 

-
1٫121٫477

4
ودائع أخرى

64٫357
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
2٫138

66٫495
ى 

ستحقة إل
صدة م

أر
ي/

س
ب الرئي

كت
الم

الفروع
-

-
-

-
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

-
-

5
ن 

ســتحقة مــ
صــدة م

أر
ك أخــرى

بنــو
71٫128

317٫769
23٫146

-
167٫327

6٫060
579٫370

6
هادة إيداع

ش
   - 

   - 
   - 

509
-

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

-
509

7
ض أخرى

قرو
   - 

135٫130
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

-
135٫130

8
ستحقة الدفع

فوائد م
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

18
18

9
س المال

رأ
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

263٫393
263٫393

10
طيات 

احتيا
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

96٫359
96٫359

11
أرباح محتجزة

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
-

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
(1٫247)

(1٫247)

12
ديون ثانوية

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   35٫392 

-
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

-
35٫392

14
ضات 

مقاي
313٫906

122٫203
74٫245

65٫956
312٫840

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

-
608٫150

15
ت أخرى 

التزاما
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

46٫552
46٫552

16
ســائر 

خ
أخــرى (أربــاح/ 

ي)
الحالــ

العــام 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

20٫013
20٫013

17
اEوراق المالية الدائمة - 

س المال الفئة ١
رأ

-
-

200٫000
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

200٫000

المجموع
1٫073٫871

711٫300
517٫668

367٫808
224٫768

91٫143
13٫637

47٫163
 - 

   - 
   - 

   - 
   - 

1٫173٫907
1٫073٫871

الفجوة
178٫571

95٫519
(260٫831)

(172٫090)
(53٫544)

142٫122
282٫096

85٫559
172٫761

225٫251
398٫718

5٫058
60٫731

(803٫987 )
(3٫066)

الفجوة التراكمية
178٫571

274٫090
13٫259

(158٫831)
(212٫375)

(70٫253)
211٫843

297٫402
470٫163

695٫414
735٫132

740٫190
800٫921

(3٫066)
178٫571



١٨١التقرير السنوي لصحار الدولي ١٨٠٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

د بازل 2 وبازل 3 
طبق  لقواع

ي 
ظيم

صاح التن
ا�ف

سمبر 2020
ي 31 دي

كما ف

ت 
صول وااللتزاما

Fق ا
ستحقا

قائمة ا
ق ٣

المرف
ف

ي با�ال
ريال ُعمان

م
الرق

صول وخارج الميزانية العمومية)
تدفقات واردة (أ

هر واحد
ش

ى 
حت

هر
ش

١-٣ أ
هر

ش
٣-٦ أ

هر
ش

٦-٩ أ
هر�

ش
 ٩-١٢

سنوات
 ١-٣

سنوات
 ٣-٥

سنوات
أكثر من ٥ 

المجموع

1
صندوق

ي ال
نقد ف

29٫175
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

29٫175

2
ي

ك المركزي الُعمان
ودائع لدى البن

51٫099
18٫065

20٫459
16٫390

12٫821
26٫241

8٫153
20٫227

173٫455

3
ي/الفروع

س
ب الرئي

كت
ن الم

ستحقة م
صدة م

أر
-

-
-

-
-

-
-

-
-

4
ك أخرى

ن بنو
ستحقة م

صدة م
أر

79٫058
160

160
160

1٫599
479

-
-

81٫616

5
ت

ستثمارا
اال

171٫514
265٫836

33٫459
-

-
33٫546

52٫899
143٫864

701٫118

6
ت إذنية

سندا
ت و

كمبياال
32٫119

58٫964
7٫437

2٫073
49

-
-

-
100٫642

7
ف

شو
ك

ى الم
ب عل

سح
4٫587

4٫587
4٫587

4٫587
4٫587

22٫933
22٫933

22٫930
91٫731

8
ف

سل
ض و

قرو
172٫313

84٫436
74٫987

69٫029
50٫515

400٫755
431٫520

999٫134
2٫282٫689

9
ض متعثرة

قرو
-

-
-

-
18٫805

-
-

56٫415
75٫219

10
صول ثابتة

أ
-

-
-

-
-

-
-

47٫178
47٫178

11
ستحقة

فوائد م
835

-
-

-
-

-
-

-
835

12
صول أخرى

أ
29٫367

-
-

-
-

-
-

-
29٫367

13
ت فورية وآجلة

شتريا
م

82٫007
4٫897

9٫082
12٫062

65٫558
187٫531

-
-

361٫137

14
ضات

مقاي
313٫340

121٫664
730150

65٫450
-

31٫570
-

-
605٫174

15
ت

خيارا
-

-
-

-
-

-
-

-
-

16
ت ائتمانية ملزمة

طا
ارتبا

90٫425
-

-
-

-
-

-
-

90٫425

17
ضمان وقبول

ت ائتمان و
طابا

خ
20

7٫674
25٫735

30٫046
7٫209

1٫154
-

906
72٫744

18
ت

سلفيا
ض وال

ف والقرو
شو

ك
ى الم

ب عل
سح

ن ال
ستخدم م

الجزء غير الم
968

3٫318
1٫366

572
644

1٫110
912

7٫316
16٫206

19
شتركة)

ك م
ن بنو

ض م
ب (القرو

سحو
ض غير الم

التعر
1٫892

-
-

862
-

16٫089
31٫782

36٫001
86٫626

 
المجموع

1٫058٫719
569٫601

250٫422
201٫231

161٫787
721٫408

548٫199
1٫333٫971

4٫845٫337

د بازل 2 وبازل 3 
طبق  لقواع

ي 
ظيم

صاح التن
ا�ف

سمبر 2020
ي 31 دي

كما ف

ت (تابع)
صول وااللتزاما

Fق ا
ستحقا

قائمة ا
ق ٣ (تابع)

المرف
ف

ي با�ال
ريال ُعمان

م
الرق

ى الخارج (التزامات وخارج الميزانية العمومية)
تدفقات إل

هر واحد
ش

ى 
حت

هر
ش

١-٣ أ
هر

ش
٣-٦ أ

هر
ش

٦-٩ أ
هر�

ش
 ٩-١٢

سنوات
 ١-٣

سنوات
 ٣-٥

سنوات
أكثر من ٥ 

المجموع

1
ودائع جارية

145٫035
145٫035

108٫776
72٫518

72٫518
-

-
181٫292

725٫174

2
ودائع توفير

15٫923
15٫923

15٫923
15٫923

15٫923
79٫614

79٫614
79٫576

318٫419

3
ل

ودائع Eج
147٫313

131٫373
206٫298

172٫682
127٫514

209٫914
58٫580

67٫803
1٫121٫477

4
ودائع أخرى

3٫954
2٫326

937
259

195
57٫740

55
1٫029

66٫495

5
ي/الفروع

س
ب الرئي

كت
ى الم

ستحقة إل
صدة م

أر
-

-
-

-
-

-
-

-
-

6
ك أخرى

ى بنو
ستحقة إل

صدة م
أر

77٫188
155٫685

23٫147
-

-
329٫410

-
-

585٫430

7
ت إيداع

هادا
ش

-
-

-
509

-
-

-
-

509

8
ت أخرى 

ضا
اقترا

-
-

96٫521
-

-
38٫609

-
-

135٫130

9
ستحقة الدفع

فوائد م
18

-
-

-
-

-
-

-
18

10
ت أخرى

التزاما
42٫955

3٫597
-

-
-

-
-

-
46٫552

11
ت فورية وآجلة

مبيعا
82٫964

4٫857
9٫462

12٫301
65٫450

182٫875
-

-
357٫909

12
ضات

مقاي
313٫906

122٫203
74٫245

65٫956
-

31٫840
-

-
608٫150

13
ت

خيارا
-

-
-

-
-

-
-

-
-

14
ضمان وقبول

ت ائتمان و
طابا

خ
9٫082

36٫270
23٫620

3٫123
402

247
-

-
72٫744

15
ت ائتمانية ملزمة

طا
ارتبا

-
-

-
-

-
90٫425

-
-

90٫425

16
ت

سلفيا
ض وال

ف والقرو
شو

ك
ى الم

ب عل
سح

ن ال
ستخدم م

الجزء غير الم
2٫784

5٫264
2٫971

2٫549
2٫506

109
22

1
16٫206

17
ن الفئة – 1

سمالية م
أوراق رأ

-
-

-
-

-
-

-
200٫000

200٫000

18
ل

ت قابلة للتحوي
سندا

-
-

-
-

-
-

-
-

-

19
س المال

رأ
-

-
-

-
-

-
-

263٫393
263٫393

20
طيات

احتيا
-

-
-

-
-

-
-

96٫359
96٫359

21
أرباح محتجزة

-
-

-
-

-
-

-
(1٫247)

(1٫247)

22
ديون ثانوية

-
-

-
-

-
35٫392

-
-

35٫392

23
ي)

سائر العام الحال
أخرى (أرباح/ خ

-
-

-
-

-
-

-
20٫013

20٫013

24
شتركة)

ك م
ن بنو

ض م
ب (القرو

سحو
ض غير الم

التعر
86٫626

-
-

-
-

-
-

-
86٫626

المجموع
927٫748

622٫533
561٫900

345٫820
284٫508

1٫056٫175
138٫271

908٫219
4٫845٫174

ت التراكمية
االلتزاما

927٫748
1٫550٫281

2٫112٫181
2٫458٫001

2٫742٫509
3٫798٫684

3٫936٫955
927٫748

الفجوة
 130٫971 

(52٫932)  
(311٫478)

(144٫589) 
(122٫721) 

(334٫767) 
 409٫928 

425٫752

الفجوة التراكمية
 130٫971  

 78٫039 
(233٫438)

(378٫028) 
(500٫749) 

(835٫516)  
(425٫589) 

130٫971
       

ت التراكمية
ن االلتزاما

سبة م
الفجوة التراكمية كن

 14.12  
 5.03 

(11.05)
(15.38) 

(18.26) 
(21.99 )  

(10.81)  
14.12



ا�فصاح التنظيمي طبق  لقواعد بازل 2 وبازل 3 
كما في 31 ديسمبر 2020

ا�فصاح التنظيمي طبق  لقواعد بازل 2 وبازل 3 
كما في 31 ديسمبر 2020

١٨٣التقرير السنوي لصحار الدولي ١٨٢٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

رأسمال اFسهم العادية الفئة ١: اFدوات واالحتياطيات

٢٦٣٬٣٩٣مصدر مباشرًة مؤهل لرأسمال أسهم عادية (ويعادل غير الشركات المساهمة العامة) مضافv فائض اEسهم١

١٣٬٧٧٤اEرباح المحتجزة٢

٥٢٬٥٠٨الدخل الشامل االّخر المتراكم (واحتياطيات أخرى)٣

-رأس المال المصدر مباشرة والخاضع للخروج من فئة اEسهم المشتركة ١ (ينطبق على الشركات غير المساهمة فقط)٤

-ضخ رأسمال القطاع العام المعفى حتى ١ يناير ٢٠١٨

-رأسمال أسهم عادية مصدر من قبل شركات تابعة ومحتفظ به من قبل أطراف أخرى (مبلغ مسموح به في مجموعة اEسهم العادية الفئة ١)٥

٣٢٩٫٦٧٥رأسمال أسهم عادية الفئة ١ قبل التسويات النظامية٦

رأسمال اFسهم العادية الفئة ١: التسويات النظامية

٣٬٤٣٧تسويات التقييم الحذر٧

-الشهرة (صافيv من التزام الضريبة المتعلق بها)٨

-أصول غير ملموسة أخرى غير حقوق خدمات الرهن (صافيv من التزام الضريبة المتعلق بها)٩

-أصول ضريبة مؤجلة تعتمد على الربحية المستقبلية باستثناء تلك الناشئة عن الفروق المؤقتة (صافيv من التزام الضريبة ذي الصلة)١٠

-احتياطي تغطية التدفقات النقدية١١

-عجز المخصصات للخسائر المتوقعة١٢

١٣(CP1 كما هو موضح في الفقرة ١٤-٩ من) أرباح التوريق من البيع-

-أرباح وخسائر نظر� للتغيرات في مخاطر االئتمان على االلتزامات المقيمة بالقيمة العادلة١٤

-صافي أصول مكافآت صندوق تقاعد محددة١٥

-استثمارات في أسهمه الخاصة (إن لم تحتسب مسبقv بصافي رأس المال المدفوع بالميزانية العمومية المبلغ عنها) ١٦

-الحيازة المتقاطعة التبادلية في اEسهم العادية١٧

استثمارات في رأسمال المؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي، بصافي الوضع قصير اEجل المستحق، ١٨
( -حيث ال يملك البنك أكثر من ١٠ من رأس المال المصدر (مبلغ أكثر من عتبة ١٠

استثمارات جوهرية في اEسهم العادية للمؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي، بصافي الوضع قصير ١٩
( -اEجل المستحق (مبلغ أكثر من عتبة ١٠

٢٠( -حقوق خدمات رهن (مبلغ أكثر من عتبة ١٠

، صافيv من التزام الضريبة المتعلق به)٢١ -أصول ضريبة مؤجلة ناشئة عن تغيرات مؤقتة (مبلغ أكثر من عتبة ١٠

-مبلغ يتجاوز عتبة ٢٢١٥

-منه: استثمارات جوهرية في أسهم عادية لمؤسسات مالية٢٣

-منه: حقوق خدمات رهن٢٤

-منه: أصول ضريبة مؤجلة ناشئة عن تغيرات مؤقتة٢٥

تسويات تنظيمية وطنية محددة٢٦
-تسويات نظامية تطبق على اEسهم العادية الفئة ١ فيما يتعلق بمبالغ خاضعة التفاقيات قبل بازل ٣

-تسويات نظامية تطبق على اEسهم العادية الفئة ١ نظر� لعدم كفاية الفئة ١ والفئة ٢ ا?ضافية لتغطية الخصم٢٧

٣٬٤٣٧إجمالي التسويات النظامية على اFسهم العادية الفئة ٢٨١

نموذج إفصاحات بازل ٣ الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية

ريال ُعماني با�الف

٣٢٦٫٢٣٨رأسمال اFسهم العادية الفئة ٢٩١

رأسمال إضافي الفئة ١: أدوات

٢٠٠٬٠٠٠أدوات الفئة االضافية ١ مؤهلة ومصدرة مباشرًة مضافv فائض اEسهم المتعلق بها٣٠

٢٠٠٬٠٠٠من ضمنها: مصنف كحقوق ملكية وفقv للمعيار المحاسبي المطبق رقم ٣١٥

-من ضمنها: مصنف كالتزامات وفقv للمعيار المحاسبي المطبق رقم ٣٢٦

-أدوات رأسمالية مصدرة مباشرًة خاضعة لالستبعاد التدريجي من الفئة ا?ضافية ٣٣١

-أدوات الفئة ا?ضافية ١ وأدوات اEسهم العادية٣٤

-الفئة ١ غير متضمنة في الصف رقم ٥ مصدرة من قبل شركات تابعة ومحتفظ بها من قبل أطراف أخرى (مبلغ مسموح به في الفئة ا?ضافية ١)٣٥

٢٠٠٫٠٠٠من ضمنها: أدوات مصدرة من قبل شركات تابعة خاضعة لالستبعاد التدريجي٣٦

رأسمال الفئة ا�ضافية ١: التسويات النظامية

-استثمارات في أدوات الفئة ا?ضافية ١ المملوكة٣٧

-الحيازة المتقاطعة التبادلية في أدوات الفئة ا?ضافية ٣٨١

استثمارات في رأسمال المؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي، بصافي الوضع قصير اEجل المستحق ٣٩
( -حيث ال يمتلك البنك أكثر من ١٠ من رأس المال المصدر للكيان (مبلغ أكثر من عتبة ١٠

استثمارات جوهرية في رأسمال  المؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي (بصافي الوضع قصير اEجل ٤٠
-المستحق)

٤١
تسويات تنظيمية وطنية محددة 

تسويات نظامية تطبق على الفئة ا?ضافية ١
 فيما يتعلق بمبالغ خاضعة التفاقيات قبل بازل ٣

-

 تسويات نظامية تطبق على الفئة٤٢
-ا?ضافية ١ نظر� Eن فئة ٢ غير كافية لتغطية التخفيضات

-إجمالي التسويات النظامية على رأسمال الفئة ا�ضافية ٤٣١

٢٠٠٬٠٠0رأسمال الفئة ا�ضافية ٤٤١

٥٢٦٬٢٣٨رأسمال الفئة ١ (الفئة ١= اFسهم العادية الفئة ١ + الفئة ا�ضافية ١)٤٥

رأسمال الفئة ٢: اFدوات والمخصصات

 مصدر مباشرًة مؤهل Eدوات الفئة ٢ مضافv فائض اEسهم ذي الصلة٤٦

١٤٬٠٠٠أدوات رأسمالية مصدرة مباشرًة خاضعة لالستبعاد التدريجي من الفئة ٤٧٢

أدوات الفئة ٢ (واEسهم العادية فئة ١ وأدوات الفئة ا?ضافية ١ غير مضمنة في الصف ٥ أو ٣٤) مصدرة من قبل شركات تابعة ومحتفظ بها من ٤٨
-قبل أطراف أخرى (مبلغ مسموح به في مجموعة الفئة ٢)

-من ضمنها: أدوات مصدرة من قبل شركات تابعة خاضعة لالستبعاد التدريجي٤٩

٢٤٬٦٥٦مخصصات٥٠

٣٨٬٦٥٦رأسمال الفئة ٢ قبل التسويات النظامية٥١

رأسمال الفئة ٢: التسويات النظامية

-استثمارات في أدوات الفئة ٢ المملوكة٥٢

-الحيازة المتقاطعة التبادلية في أدوات الفئة ٥٣٢

استثمارات في رأسمال المؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي، بصافي الوضع قصير اEجل المستحق ٥٤
( -حيث ال يمتلك البنك أكثر من ١٠ من رأس المال المصدر للكيان (مبلغ أكثر من عتبة ١٠

استثمارات جوهرية في رأسمال المؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي (بصافي المخصص قصير ٥٥
-اEجل المستحق)

نموذج إفصاحات بازل ٣ الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية (تابع)

ريال ُعماني با�الف



ا�فصاح التنظيمي طبق  لقواعد بازل 2 وبازل 3 
كما في 31 ديسمبر 2020

ا�فصاح التنظيمي طبق  لقواعد بازل 2 وبازل 3 
كما في 31 ديسمبر 2020

١٨٥التقرير السنوي لصحار الدولي ١٨٤٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

 تسويات تنظيمية وطنية محددة ٥٦
-تسويات نظامية تطبق على الفئة ٢ فيما يتعلق بمبالغ خاضعة التفاقيات قبل بازل ٣

-إجمالي التسويات النظامية على رأسمال الفئة ٥٧٢

٣٨٬٦٥٦رأسمال الفئة ٥٨٢

٥٦٤٫٨٩٤إجمالي رأس المال (إجمالي رأس المال= الفئة ١ + الفئة ٢)٥٩

أصول المخاطر المرجحة

-أصول المخاطر المرجحة فيما يتعلق بمبالغ خاضعة التفاقيات قبل بازل ٣

٢٬٩٦٥٬٠٨٦إجمالي أصول المخاطر المرجحة (٦٠أ+٦٠ب+٦٠ج)٦٠

٢٬٦٦٢٬٢٤٨من ضمنها: اEصول المرجحة بمخاطر االئتمان ٦٠أ

١١٠٬٩٥٠من ضمنها: اEصول المرجحة بمخاطر السوق ٦٠ب

١٩١٫٨٨٨من ضمنها: اEصول المرجحة بمخاطر التشغيل ٦٠ج

معدالت رأس المال

١١.٠٠معدل اEسهم العادية الفئة ١ (كنسبة مئوية من اEصول المرجحة بالمخاطر)٦١

١٧.٠٠معدل الفئة ١ (كنسبة مئوية من اEصول المرجحة بالمخاطر)٦٢

١٩.٠٥مجموع معدل رأس المال (كنسبة مئوية من اEصول المرجحة بالمخاطر)٦٣

متطلبات االحتياطي الخاصة بالمؤسسة (متطلبات أسهم عادية الفئة ١ مضافv احتياطي حماية رأس المال مضافv متطلبات االحتياطي ضد ٦٤
٨٬٢٥التقلبات الدورية مضافv متطلبات احتياطي جي- أس آي بي/ دي- أس أي بي كنسبة من اEصول المرجحة بالمخاطر)

١٬٢٥من ضمنها: متطلبات احتياطي حماية رأس المال (كنسبة مئوية من اEصول المرجحة بالمخاطر)٦٥

 من ضمنها: متطلبات احتياطي ضد التقلبات الدورية للبنك٦٦

 من ضمنها: متطلبات احتياطي جي- أس آي بي/ دي- أس أي بي٦٧

٢٫٧٤أسهم عادية الفئة ١ متاح للوفاء باالحتياطيات (كنسبة مئوية من اEصول المرجحة بالمخاطر)٦٨

الحدود الدنيا الوطنية (إن كانت تختلف عن بازل ٣)

٨.٢٥٠الحد اEدنى الوطني لمعدل اEسهم العادية الفئة ١(إن كانت تختلف عن الحد اEدنى لبازل ٣)٦٩

١٠.٢٥٠الحد اEدنى الوطني للفئة ١ (إن كانت تختلف عن الحد اEدنى لبازل ٣)٧٠

١٢.٢٥٠الحد اEدنى الوطني ?جمالي رأس المال (إن كان يختلف عن الحد اEدنى لبازل ٣)٧١

مبالغ أقل من عتبة التخفيض (قبل المخاطر المرجحة)

-استثمارات غير جوهرية في رأسمال مؤسسات مالية أخرى٧٢

-استثمارات جوهرية في اEسهم المشتركة لمؤسسات مالية٧٣

-حقوق خدمة رهن (صافيv من التزام الضريبة المتعلق بها)٧٤

-أصول ضريبة مؤجلة ناشئة من الفروق المؤقتة (بالصافي من التزام الضريبة المتعلق بها)٧٥

حدود مطبقة �ضافة مخصصات في الفئة ٢

٢٤٬٦٥٦مخصصات مؤهلة لsضافة في الفئة ٢ فيما يتعلق بالتعرض شريطة منهج موحد (قبل تطبيق الحدود)٧٦

٣٣٬٢٧٨حدود على إضافة مخصص في الفئة ٢ وفقv لمنهج موحد٧٧

   -مخصصات مؤهلة لsضافة في الفئة ٢ فيما يتعلق بالمخاطر الخاضعة لمنهج داخلي مبني على التصنيف (قبل تطبيق الحدود)٧٨

   -حدود على إضافة مخصص في الفئة ٢ وفقv لمنهج داخلي مبني على التصنيف٧٩

نموذج إفصاحات بازل ٣ الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية (تابع)

ريال ُعماني با�الف

أدوات رأسمالية خاضعة لترتيبات االستبعاد التدرجي (ينطبق فقط للفترة بين ١ يناير ٢٠١٨ و١ يناير ٢٠٢٢)

-حد حالي على أدوات اEسهم العادية الفئة ١ خاضعة لترتيبات االستبعاد التدريجي٨٠

-مبالغ مستثناة من اEسهم العادية الفئة ١ نظر� للحد (زيادة على الحد بعد االسترداد واالستحقاق)٨١

-حد حالي على أدوات الفئة ا?ضافية ١ خاضعة لترتيبات االستبعاد التدرجي٨٢

-مبالغ مستثناة من الفئة ا?ضافية ١ نظر� للحد (زيادة على الحد بعد االسترداد واالستحقاق)٨٣

-حد حالي على أدوات الفئة ٢ خاضعة لترتيبات االستبعاد التدرجي٨٤

-مبالغ مستثناة من الفئة ٢ نظر� للحد (زيادة على الحد بعد االسترداد واالستحقاق)٨٥

نموذج إفصاحات بازل ٣ الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية (تابع)

ريال ُعماني با�الف



ا�فصاح التنظيمي طبق  لقواعد بازل 2 وبازل 3 
كما في 31 ديسمبر 2020

ا�فصاح التنظيمي طبق  لقواعد بازل 2 وبازل 3 
كما في 31 ديسمبر 2020

١٨٧التقرير السنوي لصحار الدولي ١٨٦٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

الميزانية العمومية كما في  
وفق  لنطاق التجميع النظاميالقوائم المالية المنشورة

كما في ديسمبر ٢٠٢٠كما في ديسمبر ٢٠٢٠ 

  اFصول

٢٠٢٫٦٣٠٢١٩٫٩٤٧نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي الُعماني

--شهادات إيداع

٨١٫٥٨٤٦٤٫٢٢٨مستحق من بنوك

٢٫٥٠٣٫٤٩٧٢٫٥٠٣٫٤٩٧قروض وسلف

٧٠١٫١١٨٧٠١٫١١٨استثمارات في أوراق مالية

--قروض وسلف للبنوك

٤٧٫١٧٨٤٧٫١٧٨الممتلكات والمعدات

--أصول ضريبة مؤجلة

٧٤٫٩٨٠٧٥٫٠١٩أصول أخرى

٣٫٦١٠٫٩٨٧٣٫٦١٠٫٩٨٧إجمالي اFصول

االلتزامات

٧٢٠٫٥٦١٧٢٠٫٥٦١مستحقات للبنوك

٢٫٢٣١٫٥٦٥٢٫٢٣١٫٥٦٥ودائع العمالء

٥٠٩٥٠٩شهادات إيداع

--التزامات ضريبة جارية ومؤجلة

٩١٫٢٥٨91٫258التزامات أخرى@@

٣٥٫٣٩٢٣٥٫٣٩٢ديون ثانوية

vسندات قابلة للتحويل إلزامي--

3٫079٫285٣٫٠٧٩٫٢٨٥مجموع االلتزامات

حقوق المساهمين

٢٤٥٫٣٥٥٢٤٥٫٣٥٥رأس المال المدفوع

١٨٫٠٣٨١٨٫٠٣٨عالوة إصدار

٣٠٫٥٢٠٣٠٫٥٢٠االحتياطي القانوني

٩٨٨٩٨٨االحتياطي العام

١٣٫٧٧٤١٣٫٧٧٤اEرباح المحتجزة@

(٣٫٤٣٧)(٣٫٤٣٧)تغيرات متراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات

٢١٫٠٠٠٢١٫٠٠٠احتياطي الديون الثانوية

٥٫٤٦٤٥٫٤٦٤احتياطي انخفاض القيمة

--احتياطي خاص

٢٠٠٫٢٠٠٢٠٠٫٢٠٠اEوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم ١

٥٣١٫٧٠٢٥٣١٫٧٠٢إجمالي حقوق المساهمين

٣٫٦١٠٫٩٨٧٣٫٦١٠٫٩٨٧مجموع االلتزامات وأموال المساهمين

نموذج التسوية - كما في ديسمبر ٢٠٢٠

ريال ُعماني با�الف الخطوة ١:  

الميزانية العمومية كما في 
القوائم المالية المنشورة

 وفق  لنطاق التجميع
النظامي

كما في ديسمبر ٢٠٢٠كما في ديسمبر ٢٠٢٠

أصول

202٫630219٫946نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي الُعماني

81٫58464٫228أرصدة لدى البنوك وأموال تحت الطلب على المدى القصير

701٫118701٫118االستثمارات:

221٫541221٫541محتفظ بها حتى االستحقاق

مستبعدة من استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق

-  -  استثمارات في كيانات تابعة

-  -  استثمار في شركات زميلة ومشروعات مشتركة

383٫432383٫432متاحة للبيع

-  -  مستبعدة من استثمارات متاحة للبيع: استثمارات في شركات تابعة

-  -  استثمار في شركات زميلة ومشروعات مشتركة

96٫14596٫145محتفظ بها للمتاجرة

2٫503٫4972٫503٫497قروض وسلف

من ضمنها

-    -    قروض وسلف لبنوك محلية

-    -    قروض وسلف لبنوك غير محلية

2٫133٫6772٫133٫677قروض وسلف لعمالء محليين

قروض وسلف لعمالء غير مقيمين لعمليات محلية

8٫4478٫447قروض وسلف لعمالء غير مقيمين لعمليات خارجية

96٫824 96٫824 قروض وسلف لمؤسسات صغيرة ومتوسطة

264٫549264٫549تمويل من نافذة الصيرفة ا?سالمية

47٫17847٫178أصول ثابتة

74٫98075٫019أصول أخرى 

من بينها:

-    -    الشهرة

-    -    أصول غير ملموسة أخرى (باستثناء حقوق خدمات الرهن)

-    -    أصول ضريبة مؤجلة

-    -    الشهرة عند التجميع

-    -    الرصيد المدين في حساب اFرباح والخسائر

3٫610٫9873٫610٫987إجمالي اFصول

نموذج التسوية - كما في ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

ريال ُعماني با�الف الخطوة ٢:  



ا�فصاح التنظيمي طبق  لقواعد بازل 2 وبازل 3 
كما في 31 ديسمبر 2020

ا�فصاح التنظيمي طبق  لقواعد بازل 2 وبازل 3 
كما في 31 ديسمبر 2020

١٨٩التقرير السنوي لصحار الدولي ١٨٨٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

الميزانية العمومية كما في 
القوائم المالية المنشورة

 وفق  لنطاق التجميع
النظامي

كما في ديسمبر ٢٠٢٠كما في ديسمبر ٢٠٢٠

رأس المال وااللتزامات

263٫393263٫393رأس المال المدفوع

من ضمنها:

263٫393263٫393مبلغ مؤهل لرأسمال أسهم الفئة اEولى

200٫200200٫200مبلغ مؤهل لرأسمال أسهم الفئة ا?ضافية اEولى

68٫30968٫309االحتياطي والفائض

من بينها

13٫77413٫774اEرباح المحتجزة@

57٫97257٫972احتياطيات أخرى

(3٫437)(3٫437)تغيرات متراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات

من بينها:

خسائر من القيمة العادلة لالستثمارات

أرباح من القيمة العادلة لالستثمارات

خفض ٥٥٪ من اEرباح

331٫702331٫702إجمالي رأس المال

2٫231٫5652٫231٫565ودائع:

من ضمنها:

-    -    ودائع من البنوك

1٫959٫9901٫959٫990ودائع العمالء

271٫575271٫575ودائع من نافذة الصيرفة ا?سالمية

-    -    (ودائع أخرى (يرجى تحديدها) ودائع وكالة

721٫070721٫070اقتراضات

-    -    من بينها: من البنك المركزي الُعماني

720٫561720٫561من بنوك

509509من مؤسسات ووكاالت أخرى

-    -    اقتراضات على شكل سندات وصكوك

35٫39235٫392أخرى (ديون ثانوية)

91٫25891٫258التزامات ومخصصات أخرى@@ من بينها:

من بينها: سندات مرتبطة باستثمارات

من بينها: سندات مرتبطة باستثمارات

من بينها: سندات مرتبطة بأصول ثابتة

-    -    سندات مرتبطة بالشهرة

-    -    سندات مرتبطة أصول غير ملموسة

3٫410٫9873٫410٫987ا�جمالي

نموذج التسوية - كما في ديسمبر ٢٠٢٠

ريال ُعماني با�الف الخطوة ٢ (تابع): 

رأسمال اFسهم العادية الفئة ١: اFدوات واالحتياطيات

مكونات رأس المال النظامي 
المقرر من البنك

المصدر بناء على اFرقام 
المرجعية في الميزانية 

العمومية/رساالت الميزانية 
العمومية وفق  للنظام 

 النظامي للتجميع من
الخطوة ٢

١
مصدرة مباشرة

مؤهــل لرأســمال أســهم عاديــة (ويعــادل غيــر الشــركات غيــر المســاهمة) مضافــv فائــض 
اEســهم المتعلــق بــه

363٫393

ب١٣٫٧٧٤اEرباح المحتجزة٢

52٫508الدخل الشامل االّخر المتراكم (واحتياطيات أخرى)٣

التدريجــي مــن فئــة اEســهم ٤ رأســمالية مصــدرة مباشــرًة خاضعــة لالســتبعاد  أدوات 
١ (ينطبــق علــى الشــركات غيــر المســاهمة فقــط) -    المشــتركة 

رأســمال أســهم عاديــة مصــدر مــن قبــل شــركات تابعــة ومحتفــظ بــه مــن قبــل أطــراف ٥
-    أخــرى (مبلــغ مســموح بــه فــي مجموعــة اEســهم العاديــة الفئــة ١)

اFسهم العادية الفئة ٦١
٣٢٩٫٦٧٥رأس المال قبل التسويات النظامية

-    تسويات التقييم الحذر٧

-    الشهرة (صافيv من التزام الضريبة المتعلق بها)٨

أ(٣٫٤٣٧)خسائر من القيمة العادلة لالستثمارات٩

-    سندات مرتبطة باالستثمارات١٠

٣٢٦٫٢٣٨رأسمال اFسهم العادية الفئة ١١١

نموذج التسوية - كما في ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

ريال ُعماني با�الف الخطوة ٢ (تابع): 
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ا�فصاح التنظيمي طبق  لقواعد بازل 2 وبازل 3 
كما في 31 ديسمبر 2020

١٩١التقرير السنوي لصحار الدولي ١٩٠٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

بنك صحار الدوليبنك صحار الدوليبنك صحار الدوليبنك صحار الدوليالمصدر1

محدد خاص (مثل لجنة ا?جراءات الموحدة ٢
لتعريف اEوراق المالية ورقم تعريف اEوراق 

المالية ومحدد بلومبيرج لsيداع الخاص)

ISIN OM0000003398

القانون المصرفي القانون المصرفي الُعماني القوانين المنظمة ل داة االتفاقيات التنظيمية٣
الُعماني/ قانون الشركات 

التجارية

القانون المصرفي 
الُعماني/ قانون الشركات 

التجارية

القانون المصرفي 
الُعماني/ قانون الشركات 

التجارية

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق قواعد بازل ٣ انتقالية٤

رأسمال إضافي الفئة ١رأسمال إضافي الفئة ١رأس المال العام الفئة ١ الفئة ٢بعد قواعد بازل ٣ االنتقالية٥

فرديفرديفرديفرديمؤهل بشكل فردي/ جماعي/ جماعي وفردي٦

نوع اEداة (يجب تحديد النوع من قبل كل ٧
سلطة قضائية)

أوراق دائمة أوراق دائمة أسهم دين ثانوي

مبلغ مدرج في رأس المال النظامي (العملة ٨
بالمليون كما في آخر تاريخ تقرير)

٢٤٥٬٣٥٥ مليون ريال 35٬0 مليون ريال ُعماني
ُعماني 

100  مليون ريال ُعماني 100  مليون ريال ُعماني 

 35٬000٬000=/مليون ريال القيمة االسمية ل داة٩
ُعماني

٢٤٥٬٣٥٥ مليون ريال 
ُعماني 

100  مليون ريال ُعماني 100  مليون ريال ُعماني 

حقوق المساهمين حقوق المساهمين حقوق المساهمين االلتزام- التكلفة المطفأة التصنيف المحاسبي١٠

 بدأ ا?صدار اعتبارا منتاريخ ا?صدار اEصلي١١
٢٥ مايو ٢٠١٦ 

14 مارس 25٢٠١٩ سبتمبر ٣٢٠١٧“يناير ٢٠١٩

دائمدائمدائممؤرخدائم أو مؤرخ١٢

 7 سنوات من تاريختاريخ االستحقاق اEصلي١٣
التوزيع التخصيص 

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق

نعمنعمال ينطبقالطلب المصدر خاضع لموافقة إشرافية مسبقة١٤

تاريخ الطلب االختياري وتواريخ الطلب الطارئة ١٥
ومبلغ االسترداد

تاريخ االستدعاء اEول ( أي ال ينطبقغير مستدعاة 
السنة الخامسة من تاريخ 

ا?صدار بناء على تقدير 
البنك أو وفقv لتعليمات 
البنك المركزي الُعماني 

في تاريخ االسترداد)

تاريخ االستدعاء اEول ( أي 
السنة الخامسة من تاريخ 

ا?صدار بناء على تقدير 
البنك أو وفقv لتعليمات 
البنك المركزي الُعماني 

في تاريخ االسترداد)

تاريخ الطلب االختياري وتواريخ الطلب الطارئة ١٦
ومبلغ االسترداد

كل خمس سنوات ال ينطبقغير مستدعاة 
وما بعدها بعد تاريخ 

االستدعاء اEول 

كل خمس سنوات 
وما بعدها بعد تاريخ 

االستدعاء اEول 

كوبونات/ توزيعات نقدية

كوبونات متغيرةكوبونات متغيرةال ينطبقثابتةتوزيعات نقدية/ كوبونات ثابتة أو متغيرة١٧

٧٬٧٥٪ ويعاد تحديدها كل ال ينطبق٧٬٠٠٪ .p.a معدل الكوبون والمؤشر ذو الصلة١٨
خمس سنوات 

٧٬٥٠٪ ويعاد تحديدها كل 
خمس سنوات 

الالالالوجود موقف توزيعات نقدية١٩

بناء على تقدير البنك إلزامي تقديرية بالكامل تقديرية جزئيv أو إلزامية٢٠
بالكامل 

بناء على تقدير البنك 
بالكامل وتستحق من 
البنود القابلة للتوزيع 

بناء على تقدير البنك 
بالكامل وتستحق من 
البنود القابلة للتوزيع 

الالالالوجود مصعد أو محفز آخر أو استرداد٢١

غير تراكمي غير تراكمي غير تراكمي غير تراكمي غير تراكمي أو تراكمي٢٢

غير قابل للتحويل غير قابل للتحويل غير قابل للتحويل غير قابل للتحويل قابل للتحويل أو غير قابل للتحويل٢٣

نموذج الخصائص الرئيسية ل�دوات الرأسمالية - كما في ديسمبر ٢٠٢٠

بنك صحار الدوليبنك صحار الدوليبنك صحار الدوليبنك صحار الدوليالمصدر1

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقإذا كان قابًالً للتحويل، دوافع التحويل٢٤

٢٥vأو جزئي vال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقإذا كان قابًال للتحويل، كلي

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقإذا كان قابًال للتحويل، معدل التحويل٢٦

إذا كان قابًال للتحويل، تحويل إلزامي أو ٢٧
اختياري 

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق

إذا كان قابًال للتحويل، حدد نوع اEداة للتحويل ٢٨
إليها

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق

إذا كان قابًال للتحويل، حدد مصدر اEداة التي ٢٩
تتحول إليها 

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق

الالالالخصائص االنخفاض٣٠

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقاذا انخفض، دوافع االنخفاض٣١

٣٢vأو جزئي vال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقاذا انخفض، كلي

٣٣vأو مؤقت vال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقاذا انخفض، دائم

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقاذا انخفض مؤقتv، استهالك آلية الزيادة٣٤

 المركز في التدرج الثانوي في٣٥
السيولة (حدد نوع اEداة مباشرًة ل داة)

ثانوي بالنسبة لجميع 
االلتزامات الرئيسية٬ حاليا 

ثانوي للودائع الثابتة 

ثانوية بالنسبة للسندات 
ا?لزامية القابلة للتحويل 

الصادرة من البنك 

ثانوية بالنسبة للسندات 
ا?لزامية القابلة للتحويل 

الصادرة من البنك 
والقروض الثانوية 

ثانوية بالنسبة للسندات 
ا?لزامية القابلة للتحويل 

الصادرة من البنك 
والقروض الثانوية 

الالالالخصائص انتقالية غير ملتزمة٣٦

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقإذا كان نعم، حدد خصائص عدم االلتزام٣٧

نموذج الخصائص الرئيسية ل�دوات الرأسمالية - كما في ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)
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١٩٣التقرير السنوي لصحار الدولي ١٩٢٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

 إطـــار العمـــل ومتطلبـــات ا�فصـــاح المتعلقـــة بمعـــدل الرفـــع لبـــازل ٣- تقاريـــر الربـــع المنتهـــي
في ٣١ ديسمبر٢٠٢٠

كافة المبالغ بالريال الُعماني با�الف

الجدول ١: ملخص مقارنة قياس التعرض ل�صول المحاسبية مقابل معدل الرفع 

(راجع الفقرة ٥٢ من إطار العمل ومتطلبات ا?فصاح لمعدل الرفع وفقv لبازل ٣ - BCBS الصادر في ١ يناير ٢٠١٤) 

البند الربع الحالي  الربع السابق   

٣٬٦٨١٬٤٢٤ ٣٬٦١٠٬٩٨٧           ١ إجمالي اEصول الموحدة  كما في القوائم المالية المنشورة 

    -     -  تعديل االستثمارات في البنوك او شركات التمويل أو التأمين أو المنشآت التجارية الموحدة Eغراض المحاسبة 
ولكنها تخرج عن نطاق التوحيد النظامي   ٢            

    -     -  تعديل أصول اEمانة المسجلة في الميزانية العمومية وفقv ?طار المحاسبة عن العمليات ويتم استبعادها 
من قياس تعرض معدل الرفع   ٣            

(٣٬٠٦٩) (٢٬٧١٠)         ٤ تعديالت على اEدوات المالية المشتقة  

    -     -         ٥ تعديل لمعامالت تمويل اEوراق المالية (أي إعادة الشراء repos، والقروض المماثلة المكفولة بضمان)  

١٢٢٬٩٨٩ ٩٠٬٩٣٢  تعديالت للبنود خارج الميزانية العمومية (أي التحول إلى مبالغ ائتمانية مكافئة للتعرضات للبنود خارج 
الميزانية العمومية)   ٦        

١٬٧٥٣ ١٬٦٠٩         ٧ تعديالت أخرى  

٣٬٨٠٣٬٠٩٧ ٣٬٧٠٠٬٨١٨         ٨ التعرض لمعدل الرفع  

الجدول رقم ٢: نموذج ا�فصاح العام عن معدل الرفع 

(راجع الفقرة ٥٣ من إطار العمل ومتطلبات ا?فصاح لمعدل الرفع وفقv لبازل ٣ - BCBS الصادر في ١ يناير ٢٠١٤) 

الربع السابق الربع الحالي البند  

٣٬٣٢٠٬٣٧٩ ٣٬٢٤١٬٦٩٣           ١ البنود داخل الميزانية العمومية (باستثناء المشتقات وتمويل اEوراق المالية وبإضافة الضمانات)  

(٣٬٦٩٨) (٣٬٤٣٧)          ٢   (مبالغ اEصول المخصومة لتحديد رأس المال الطبقة ١ وفقv لبازل ٣)

٣٬٣١٦٬٦٨١ ٣٬٢٣٨٬٢٥٦  إجمالي تعرضات البنود داخل الميزانية العمومية (باستثناء المشتقات وعمليات تمويل اEوراق المالية) 
(مجموع البند ١ و ٢)   ٣        

تعرضات المشتقات            

   -    -         ٤ تكلفة االستبدال المرتبطة بكافة معامالت المشتقات (أي صافي هامش الفروق النقدية المؤهلة)  

   -    -         ٥ المبالغ ا?ضافية للتعرضات المستقبلية المحتملة المرتبطة بكافة معامالت المشتقات  

   -    -  مجموع ضمانات المشتقات المقدمة التي يتم خصمها من أصول الميزانية العمومية وفقv ?طار المحاسبة عن 
العمليات  ٦         

   -    -         ٧  (خصومات أصول المديونية لهامش الفرق النقدي المخصص لمعامالت المشتقات)

 إطـــار العمـــل ومتطلبـــات ا�فصـــاح المتعلقـــة بمعـــدل الرفـــع لبـــازل ٣- تقاريـــر الربـــع المنتهـــي 
في ٣١ ديسمبر٢٠٢٠ (تابع)

كافة المبالغ بالريال الُعماني با�الف

   -    -         ٨ اEطراف المقابلة المركزية المعفاة من التعرضات التجارية التي يتم مقاصته مع العمالء 

   -    -         ٩ المبلغ االسمي الفعلي المعدل للمشتقات االئتمانية المكتتبة 

   -    -         ١٠  (المبادالت االسمية المعدلة والخصومات ا?ضافية للمشتقات االئتمانية المكتتبة)

- -         ١١ إجمالي التعرضات للمشتقات (مجموع البنود ٤ إلى ١٠) 

                                              التعرضات لمعامالت تمويل اFوراق المالية  

٣٦٤٬١١٣ ٣٧٢٬٠٠٤         ١٢ مجمل أصول معامالت تمويل اEوراق المالية (دون االعتراف بالمقاصة) بعد تعديل المحاسبة عن معامالت البيع 

(٦٨٦) (٣٧٤)
  (المبالغ التي يتم مقاصتها مقابل المستحقات النقدية والمديونيات النقدية لمجمع أصول معامالت تمويل

       ١٣ اEوراق المالية)

        ١٤  (تعرض اEطراف المقابلة المركزية Eصول معامالت تمويل اEوراق المالية)  

       ١٥ تعرضات وكالء المعامالت    

٣٦٣٬٤٢٧ ٣٧١٬٦٣٠         ١٦ إجمالي التعرضات لمعامالت تمويل اFوراق المالية (مجموع البنود ١٢ إلى ١٥) 

                                             التعرضات اFخرى للبنود خارج الميزانية العمومية  

١٬٥٢٩٬٠١٨ ١٬٧٥٣٬٢٧٠        ١٧ التعرضات للبنود خارج الميزانية العمومية بمجمل القيمة االسمية 

(١٬٤٠٦٬٠٢٩) (١٬٦٦٢٬٣٣٨)        ١٨  (تعديالت التحويل الى المبالغ االئتمانية المكافئة)

١٢٢٬٩٨٩ ٩٠٬٩٣٢        ١٩ البنود خارج الميزانية العمومية (مجموع البندين ١٧ و ١٨) 

                                                 رأس المال وإجمالي التعرضات  

٥١١٬٤٢٧ ٥٢٦٬٢٣٨        ٢٠ راس المال الطبقة ١  

٣٬٨٠٣٬٠٩٧ ٣٬٧٠٠٬٨١٨        ٢١ إجمالي التعرضات (مجموع البنود ٣، ١١، ١٦ و ١٩)  

   

٬٤ ١٣ ٬٢ ١٤  (  ٢٢ معدل الرفع وفق  لبازل ٣ (
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١٩٥التقرير السنوي لصحار الدولي ١٩٤٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

النموذج العام ل£فصاح عن معدل تغطية السيولة للفترة المنتهية في ديسمبر ٢٠٢٠

(ريال ُعماني باmالف)

إجمالي القيمة  
المرجحة 

(متوسط) 

إجمالي القيمة 
غير المرجحة 

(متوسط) 

اFصول السائلة عالية الجودة     

٤٨٧,٢٠٥  (HQLA) صول السائلة عالية الجودةEإجمالي ا ١

التدفقات النقدية الصادرة   

٣٣٬٠٩٠ ٣٥٦,٩١٠ ودائع اEفراد وودائع الشركات التجارية الصغيرة وتتضمن: ٢

١٬٢٤١ ٣٨,٤٢٠ ودائع ثابتة  ٣

٣١٬٨٤٩ ٣١٨,٤٩٠  vودائع أقل ثبات ٤

٤٢٨٬٣٦٧ ٨٧٨,٦٥٣ تمويل كبار العمالء غير مضمون، يتضمن  ٥

- ودائع العمليات (جميع اEطراف المقابلة) وودائع في شبكات البنوك التعاونية  ٦

٤٢٨٬٣٦٧ ٨٧٨,٦٥٣ ودائع بخالف المختصة بالعمليات (كافة اEطراف المقابلة)  ٧

- دين غير مضمون  ٨

٠ تمويل كبار العمالء مكفول بضمان  ٩

٩٬٤٢٤ ٩٨,٧٨١ متطلبات إضافية، منها:  ١٠

٠ التدفقات النقدية الصادرة المتعلقة بتعرضات المشتقات ومتطلبات الضمان اEخرى  ١١

٠ التدفقات النقدية الصادرة المتعلقة بخسارة تمويل من منتجات الدين  ١٢

٩٬٤٢٤ ٩٨,٧٨١ تسهيالت االئتمان والسيولة  ١٣

١٨٬٤٣٣ ١٨,٤٣٣ التزامات تمويل تعاقدية أخرى  ١٤

٤٣٬٠١٣ ٨٦٠,٢٥٥ التزامات تمويل طارئة أخرى  ١٥

٥٣٢٫٣٢٦ ٠ إجمالي التدفقات التقدية الصادرة  ١٦

التدفقات النقدية الواردة 

٠ القروض المكفولة بضمان (مثل احتياطي إعادة الشراء)  ١٧

١٩٨٬١٩٠ ٣١٣,٨٤٠ التدفقات النقدية الواردة من التعرضات العاملة بالكامل  ١٨

٦٨٣ ١٢٨,٤٠٨ تدفقت نقدية واردة أخرى  ١٩

١٩٨٫٨٧٣ ٤٤٢,٢٤٨ إجمالي التدفقات النقدية الواردة  ٢٠

إجمالي القيمة 
المعدلة    

٤٨٧٬٢٠٥ إجمالي اFصول السائلة عالية الجودة   ٢١

٬٥٥ ٣٣٣٬٤٥ إجمالي صافي التدفقات النقدية الصادرة   ٢٢

٬١١ ١٤٦ معدل تغطية السيولة   ٢٣

القيمة غير المرجحة وفقv لالستحقاقات المتبقية    

    ASF بند

القيمة المرجحة  سنة أو أكثر  ٦ أشهر  أقل من  ال   

إلى أقل من سنة    ٦ أشهر  استحقاق    

٥٦٤٬٨٩٤    -                    -                 -              ٥٦٤٬٨٩٤ رأس المال:  ١

٥٢٦٬٢٣٨ ٥٢٦٬٢٣٨ رأس المال االلزامي  ٢

٣٨٬٦٥٦ ٣٨٬٦٥٦ متطلبات رأسمالية أخرى  ٣

٤٢٠٬٩٣٩ ٠ ٣١٬٧٢٥ ٢٬٧١٩ ٣٠٨٬٨٩٩ ودائع اEفراد والودائع من عمالء الشركات الصغيرة  ٤

٣٨٬٧٧٠ ٥٬٠٥٣ ٥٢٨ ٣٣٬٩٨٥ ودائع ثابتة ٥

٣٨٢٬١٦٩ ٢٦٬٦٧٢ ٢٬١٩١ ٢٧٤٬٩١٤ vودائع أقل ثبات ٦

٥٨٧٬٧٨٦ ٤٢١٬٩٢٥ ٦٧٥٬٣١٨ تمويل كبار العمالء:   ٧

ودائع العمليات  ٨

٥٨٧٬٧٨٦ ٤٢١٬٩٢٥ ٦٧٥٬٣١٨ ودائع تمويل كبار العمالء اEخرى  ٩

التزامات لها أصول مترابطة متوافقة معها  ١٠

٧٠٧٬١٢٣ ٧٠٦٬٨٧٣ ١١ التزامات أخرى:  

  NSFR ١٢ التزامات مشتقات

٧٠٧٬١٢٣ ٧٠٦٬٨٧٣  كافة االلتزامات اEخرى وحقوق الملكية غير المدرجة 
ضمن الفئات السابقة   ١٣

٢٬٢٨٠٬٧٤٢  ASF  ١٤ إجمالي

RSF بند

  NSFR صول السائلة عالية الجودةEإجمالي ا ١٥

٢٣٬٠٧٥ ٤٦٬١٥٠ ودائع محتفظ بها لدى مؤسسات مالية أخرى Eغراض 
العمليات  ١٦

٣٦١٬١٣٥ ٣٠٠٬٢٨٥ ٢٨٧٬٩٢٧ ١٤٬١٩٦ ٢٧٬٨٢٧ قروض عاملة وأوراق مالية  ١٧

    -     -     -     -     -  قروض عاملة إلى مؤسسات مالية مكفولة بضمان 
أصول سائلة عالية الجودة الطبقة ١   ١٨

٩٬٥٤٣ ١٩٬٠٨٧
 قروض عاملة إلى مؤسسات مالية مكفولة بضمان 

أصول سائلة عالية الجودة خارج الطبقة ١ وقروض عاملة 
غير مكفولة بضمانات إلى مؤسسات مالية  

١٩

١٤٠٬٦٧٨ ٢٦٤٬٢٧٢ ١٠٬٠٠١ ١٤٬٠٨٥

 قروض عاملة إلى عمالء الشركات غير المالية، وقروض 
إلى اEفراد والعمالء من الشركات والمؤسسات الصغيرة 

 ،PSEs وقروض إلى جهات سيادية وبنوك مركزية و
منها:  

٢٠

٧٬٨٨٩ ١٢٬١٣٧   - ذات مخاطر مرجحة بأقل من أو يساوي نسبة ٣٥
٢١ وفقv لمعايير بازل ٢ القياسية المتعلقة بمخاطر االئتمان

NSFR إفصاحات

الربع المنتهي في ديسمبر ٢٠٢٠           (ريال ُعماني با�الف)



ا�فصاح التنظيمي طبق  لقواعد بازل 2 وبازل 3 
كما في 31 ديسمبر 2020

التقرير السنوي لصحار الدولي ١٩٦٢٠٢٠

١٩١٬٣٤٤ ٢٨٨٬١٤٨ ٤٬٥٦٩ ٤٬١٩٥ - ٢٢ رهون سكنية عاملة، منها:  

١٩١٬٣٤٤ ٢٨٨٬١٤٨ ٤٬٥٦٩ ٤٬١٩٥   - ذات مخاطر مرجحة بأقل من أو يساوي نسبة ٣٥٪
٢٣ وفقv لمعايير بازل ٢ القياسية المتعلقة بمخاطر االئتمان

١١٬٦٨١ ١٣٬٧٤٢
  أوراق مالية غير معرضة للتقصير وغير مؤهلة ضمن

 اEصول السائلة عالية الجودة وتتضمن اEسهم
  المتداولة في البورصة

٢٤

٢٥ اEصول المرتبطة بالتزامات متوافقة معها      

١٬٥٦٦٬٤٠٩ ١٬٨٢٦٬٣٤٠ ١٬١٤٠ ٢٦ أصول أخرى:  

منتجات مادية يتم المتاجرة فيها، ومنها الذهب      ٢٧

     
اEصول المسجلة كهامش أولي لعقود المشتقات 

ومساهمات Eموال التقصير ل طراف المقابلة المركزية  
 CCPs

٢٨

      NSFR أصول مشتقات ٢٩

 التزامات المشتقات NSFR قبل خصم هامش الفرق      
المسجل  ٣٠

١٬٥٦٦٬٤٠٩ ١٬٨٢٦٬٣٤٠ - ٠ ١٬١٤٠ ٣١ كافة اEصول اEخرى غير المدرجة في الفئات السابقة  

٤٨٬٨٢٠ ٧١٬٨٧٣ ٨٨١٬٧٦٩ ٢٬٧٣٥ ٣٢ البنود خارج الميزانية العمومية  

٢٬٠١٥٬١٦٦  RSF ٣٣ إجمالي

٬٨٠ ١١٣ ( صافي معدل التمويل الثابت ( ٣٤

NSFR إفصاحات

الربع المنتهي في ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)       



صيرفة ترقى بمبادئها
نحو آفاق أوسع

 صحار
ا�سالمي



صحار ا�سالمي
أعضاء هيئة الرقابة الشرعية

-
الشــيخ فهــد بن محمد بن هــالل الخليلي

(عضــو الهيئة)

الدكتــور  مدثر حســين صديقي
(نائــب الرئيس)

الشــيخ المعتصم بن ســعيد المعولي
(رئيــس الهيئــة والعضــو التنفيــذي)

الشــيخ عزان بن ناصر بــن فرفور العامري
(عضــو الهيئة)

من اليمين إلى اليســار 



٢٠٣التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

تقرير هيئة الرقابة الشرعية ٢٠٢٠ تقرير هيئة الرقابة الشرعية ٢٠٢٠ 

٢ دولي ٢٠٢٠التقرير السنوي لصحار الد٢٠٢



٢٠٥التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٤٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

قائمة الفتاوى ٢٠٢٠قائمة الفتاوى ٢٠٢٠

٢ ٢٠٥دولي ٢٠٢٠التقرير السنوي لصحار الدو٢٠٤٢ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠



٢٠٧التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٦٢٠٢٠ ٢٠٧التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

قائمة الفتاوى ٢٠٢٠قائمة الفتاوى ٢٠٢٠

٢ دولي ٢٠٢٠التقرير السنوي لصحار الدو٢٠٦٢



٢٠٩التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٨٢٠٢٠ ٢٠٩التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠ ٢ دولي ٢٠٢٠التقرير السنوي لصحار الدو٢٠٨٢

قائمة الفتاوى ٢٠٢٠قائمة الفتاوى ٢٠٢٠



٢١١التقرير السنوي لصحار الدولي ٢١٠٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠ ٢ ٢١١دولي ٢٠٢٠التقرير السنوي لصحار الدو٢١٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

قائمة الفتاوى ٢٠٢٠قائمة الفتاوى ٢٠٢٠



٢١٣التقرير السنوي لصحار الدولي ٢١٢٢٠٢٠ ٢١٣التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠ ٢ دولي ٢٠٢٠التقرير السنوي لصحار الدو٢١٢٢

قائمة الفتاوى ٢٠٢٠قائمة الفتاوى ٢٠٢٠



نوجه اOعمال نحو النجاح

البيانات
المالية
صحار ا�سالمي



٢١٧ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

التقرير السنوي لصحار الدولي ٢١٦٢٠٢٠



٢١٩التقرير السنوي لصحار الدولي ٢١٨٢٠٢٠ ٢١٩التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

بيان المركز المالي
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٢٠٢٠٢٠١٩

إيضاح
ريال ُعماني

با�الف
ريال ُعماني

باmالف

اFصول
18٫43911٬990ب ١نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

١٢٫٠٢٨٥٬٢٨٤ب ٢مستحقات من بنوك ومؤسسات مالية
١٥٫٥١٢١٣٬٣٦٦ب ٣ (أ)مديونيات المرابحة  

٨٥٫٤٨٤٧١٬٠٩٧ب ٣ (ب)إجارة منتهية بالتمليك 
٩١٫٢٣٣٨٥٬٢٥٣ب ٣ (ج)استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك

٦٤٫٢٩١٤٢٬٢٦٩ب ٣ (د)مشاركة متناقصة 
٢٢٫٨٤٠٢٣٬٤٢٣ب ٤استثمارات أوراق مالية 

٨٧١١٬٠٩٥ب ٥ممتلكات ومعدات وتركيبات 
٥٫٨٤٥٣٬٥٣٤ب ٦أصول أخرى

٣١٦٫٥٤٣١٥٨٬٨٣٨إجمالي اFصول

االلتزامات
١٨٧٫١٧٩١٥٨٬٨٣٨ب ٧ (أ)ودائع وكالة

٩٫٦٢٥١٥٬٥٨٨ب ٧ (ب)مستحق إلى بنك
٤١٫٥١٤١٧٬٤٨٥ب ٨ودائع عمالء وحسابات أخرى

١٫٩٢٢٢٬٢٢٣ب ٩التزامات أخرى

٢٤٠٫٢٤٠١٩٤٬١٣٤إجمالي االلتزامات 

٤٢٫٨٨٣٢٩٬١٨٧ب ١٠حقوق المّالك لحملة حسابات االستثمار

حقوق المّالك 
٣٠٫٠٠٠٣٠٬٠٠٠ب ١١ (أ)رأس المال المخصص 

١٣٤١٣٤ب ١١ (ب)احتياطي قانوني
٩٨٨٩٨٨ب ١١ (ج)احتياطي عام

-(١٫٠٥٦)احتياطي استثمار بالقيمة العادلة
٤٧٢٦٠٢ب ١١ (د)احتياطي انخفاض القيمة

٢٫٨٨٢٢٬٢٦٦أرباح محتجزة

٣٣٫٤٢٠٣٣٬٩٩٠إجمالي حقوق المّالك

٣١٦٫٥٤٣٢٥٧٬٣١١إجمالي االلتزامات وحقوق المّالك لحملة حسابات االستثمار  وحقوق المّالك 

٣١٫٩٨٥٣٤٬٥٤٢ب ١٢٬1التزامات عرضية 
٦٫٩٣٤٤٬٠٩٣ب ١٢٬2ارتباطات

اعتمد مجلس ا?دارة البيانات المالية وصرح بإصدارها بتاريخ ٢٨ يناير ٢٠٢١ ووقعها بالنيابة عنهم كل من:

ا?يضاحات المرفقة من أ ١ إلى د ٨ تكّون جزء� ال يتجزأ من هذه البيانات المالية٬

اmدرئيس مجلس اmدارة  مجلس ااااادارةرئيس mدارةmاعضو مجلس ا mا ل



٢٢١التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٢٠٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

بيان الدخل الشامل
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٢٠٢٠٢٠١٩

إيضاح
ريال ُعماني 

با�الف
ريال ُعماني 

باmالف

٣٫٩٥١٣٬١٢٥ج ١إيرادات من أنشطة التمويل المشترك والمديونيات

(٧٧١)(٨٤٢)ج ٣عائدات على حملة حسابات استثمار غير مقيدة 

٣٫١٠٩٢٬٣٥٤الحصة من ا?يرادات (كمضارب ورب المال)

 v٨٫٧٢٧٧٬٦٨٨ج ١إيرادات أنشطة التمويل الممولة ذاتي

v١٫٥٤٣١٬٥٩١ج ٢إيرادات من أنشطة االستثمار الممولة ذاتي

١٣٫٣٧٩١١٬٦٣٣إيرادات من تمويل واستثمارات ومديونيات 

(٥٬٧٧٩)(٧٫٦٧٩)ج ٣العائد على المستحقات بموجب عقود الوكالة 

٥٫٧٠٠٥٬٨٥٤صافي إيرادات من أنشطة التمويل واالستثمار

٤٤٩٢٣٦ربح صرف عملة أجنبية - بالصافي

٥٠٣٨٧٢ج ٤إيرادات أخرى

٦٫٦٥٢٦٬٩٦٢إجمالي ا?يرادات

(٢٬٢٥٦)(٢٫٥٦٥)تكاليف الموظفين

(٢٬٢٣٧)(٢٫٧٥٣)ج ٥مصروفات تشغيل أخرى

(٢٩٧)(٢٧٤)ب ٥االستهالك

(٤٬٧٩٠)(٥٫٥٩٢)إجمالي المصروفات

١٫٠٦٠٢٬١٧٢ربح التشغيل قبل انخفاض القيمة وتخصيص ضريبة الدخل

(٩)(٨٥٣)ب ٤الخسائر االئتمانية المتوقعة الستثمارات أوراق مالية

١٥-ب ٢الخسائر االئتمانية المتوقعة لمستحقات من بنوك ومؤسسات مالية

(٣٣٦)٤٩٢ب ٣الخسائر االئتمانية المتوقعة لسلفيات التمويل ومديونيات أخرى

(٦٨)(١٢٧)ب ٩الخسائر االئتمانية المتوقعة اللتزامات دفعات تمويل وضمانات مالية

٥٧٢١٬٧٧٤ربح السنة قبل خصم الضريبة

(٢٦٦)(٨٦)الضريبة المخصصة من المكتب الرئيسي

٤٨٦١٬٥٠٨إجمالي الدخل الشامل بعد خصم الضريبة

ا?يضاحات المرفقة من أ ١ إلى د ٨ تكّون جزء� ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.

بيان التغيرات في حقوق المّالك
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

ا?يضاحات المرفقة من أ ١ إلى د ٨ تكّون جزء� ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.

رأس 
المال 

المخصص
احتياطي 

قانوني
احتياطي 

عام

احتياطي 
انخفاض 

القيمة

احتياطي 
القيمة 

العادلة 
لالستثمارات

أرباح 
المجموعمحتجزة

إيضاح
ريال ُعماني 

با�الف
ريال ُعماني 

با�الف
ريال ُعماني 

با�الف
ريال ُعماني 

با�الف
ريال ُعماني 

با�الف
ريال ُعماني 

با�الف
ريال ُعماني 

با�الف

٢٫٢٦٦٣٣٫٩٩٠-30٫000١٣٤٩٨٨٦٠٢الرصيد كما في ١ يناير ٢٠٢٠

١٣٠-(١٣٠)---تحويل إلى احتياطي انخفاض القيمة خالل السنة

(١٫٠٥٦)-(١٫٠٥٦)----خسائر القيمة العادلة

٤٨٦٤٨٦-----ربح السنة

٢٫٨٨٢٣٣٫٤٢٠(١٫٠٥٦)٣٠٫٠٠٠١٣٤٩٨٨٤٧٢الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

١٬٣٦٠٢٧٬٤٨٢-٢٥٬٠٠٠١٣٤٩٨٨الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٩

٥٬٠٠٠----٥٬٠٠٠ب ١١ (أ)رأس المال المخصص خالل السنة

-(٦٠٢)٦٠٢---تحويل إلى احتياطي انخفاض القيمة خالل السنة

١٬٥٠٨١٬٥٠٨----ربح السنة

٣٠٬٠٠٠١٣٤٩٨٨٦٠٢٢٬٢٦٦٣٣٬٩٩٠الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

٢٢٣ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٢٢٢٠٢٠

بيان التدفقات المالية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

ا?يضاحات المرفقة من أ ١ إلى د ٨ تكّون جزء� ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. 

٢٠٢٠٢٠١٩
ريال ُعماني

با�الف
ريال ُعماني

باmالف
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

572١٬٧٧٤الربح قبل خصم الضريبة
تسويات لـ:
٢٧٤٢٩٧االستهالك 

٤٨٨٣٩٨صافي خسارة انخفاض القيمة على أصول التمويل
(١٬٢٣٧)(١٫٤٣٨)ايرادات من االستثمارات

١٬٢٣٢(١٠٤)ربح وخسارة التشغيل قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل

التغيرات في أصول والتزامات التشغيل
(٢٨)-مستحق من بنوك وودائع وكالة

(٤٠)(٢٫١٠٦)مديونيات المرابحة
(١٣٬٩١٩)(١٤٫٤٨٣)إجارة منتهية بتمليك

(١١٬٤١٢)(٥٫٩٥٣)استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك
(٧٬١٤٥)(٢١٫٦٢٨)مشاركة متناقصة

٢٨٫٣٤٢٤٢٬٩٧٨ودائع وكالة
(١٬٦٨٣)٢٤٫٠٢٩ودائع عمالء وحسابات أخرى

-(٤٫٨١٤)مستحق إلى بنوك واقتراضات وكالة
(١٬٥٧٧)(٢٫٣١١)أصول أخرى

٤٩٩(٣٨٧)التزامات أخرى

٥٨٣٨٬٩٠٥صافي النقد من أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
(٢٦٦)(٥١)حيازة أصول ثابتة

١٫٤٤٧١٬٤٦٩ايرادات مستلمة من االستثمارات
-١٫٦٣٦استثمارات مستحقة

(٢٬٦٩١)(٢٫٩٦٨)حيازة االستثمارات

(١٬٤٨٨)٦٤صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(١١٬٧٩٧)١٣٫٦٩٦التغيرات في حساب استثمار غير مقيد 

٥٬٠٠٠-رأس المال المخصص خالل السنة

(٦٬٧٩٧)١٣٫٦٩٦صافي النقد (المستخدم في)/من أنشطة التمويل

١٤٫٣٤٣٦٢٠صافي الزيادة / (النقص) في النقد والنقد المعادل

٦٫٤٩٩٥٬٨٧٩النقد والنقد المعادل في بداية السنة

٢٠٫٨٤٢٦٬٤٩٩النقد والنقد المعادل في ٣١ ديسمبر

ممثًال في:

١٨٫٤٣٩١١٬٩٩٠نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

١٢٫٠٢٨٥٬٢٨٥مستحقات من بنوك ومؤسسات مالية

v(١٠٬٧٧٦)(٩٫٦٢٥)مستحق إلى بنك بفترة استحقاق أصلية ٩٠ يوم

٢٠٫٨٤٢٦٬٤٩٩

التأسيس والشكل القانوني واFنشطة الرئيسية أ1  

يمــارس بنــك صحــار الدولــي ش.م.ع.ع (المركــز الرئيســي) (ســابقv: بنــك صحــار ش.م.ع.ع.) وفقــv لترخيــص الصيرفــة ا?ســالمية الصــادر عــن البنــك المركــزي الُعمانــي 

بتاريــخ ٣٠ أبريــل ٢٠١٣ أعمــال الصيرفــة ا?ســالمية وأنشــطة المتاجــرة الماليــة اEخــرى وفقــv لقواعــد ومبــادئ الشــريعة ا?ســالمية تحــت اســم «صحــار ا?ســالمي» (النافذة)، 

 vوتقــع علــى عاتــق مجلــس الرقابــة الشــرعية التابــع للبنــك ضمــان التــزام النافــذة بقواعــد الشــريعة ومبادئهــا فــي معامالتهــا وأنشــطتها، وكمــا هــو مطلــوب وفقــ

للبنديــن ٣-٥-١-٢ و ٣-٥-١-٣ مــن المــادة ١- بعنــوان ”متطلبــات الترخيــص“ لsطــار التنظيمــي والرقابــي للصيرفــة ا?ســالمية («ا?طــار») الصــادر عــن البنــك المركــزي 

الُعمانــي، خصــص المكتــب الرئيســي 30 مليــون ريــال ُعمانــي  (راجــع ا?يضــاح -ب ١٤ (ا)) لنافــذة الصيرفــة ا?ســالمية واحتســابه كرأســمال مخصــص.

ــن ١-٥-١-٢ و ١-٥-١-٤ مــن المــادة ٢  ــة للنافــذة لاللتــزام بمتطلبــات البندي ــات الماليــة المنفصل ــم إعــداد البيان ــم تمــارس النافــذة نشــاطها كهيئــة مســتقلة وت ل

بعنــوان «التزامــات وحوكمــة عامــة» لsطــار التنظيمــي والرقابــي للصيرفــة ا?ســالمية الصــادر عــن البنــك المركــزي الُعمانــي. 

تقــدم النافــذة مجموعــة كاملــة مــن خدمــات ومنتجــات الصيرفــة ا?ســالمية٬ وتتمثــل اEنشــطة الرئيســية للنافــذة فــي قبــول ودائــع العمــالء المتوافقــة مــع الشــريعة 

ــم تمويــل متوافــق مــع الشــريعة وتقديــم خدمــات االســتثمار والصيرفــة التجاريــة واEنشــطة االســتثمارية اEخــرى المســموح بهــا وفقــv لsطــار التنظيمــي  وتقدي

والرقابــي للصيرفــة ا?ســالمية. 

وظفت النافذة ٨٦ موظفv كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (٣١ ديسمبر ٢٠١٩: ٨١ موظفv)، تملك النافذة ٨ فروع في أرجاء السلطنة.

أساس ا�عداد أ2 

فقرة االلتزام أ٢-1 

تــم إعــداد البيانــات الماليــة للنافــذة وفقــv لمعاييــر المحاســبة الماليــة الصــادرة عــن منظمــة المحاســبة والتدقيــق للمؤسســات الماليــة ا?ســالمية (المنظمــة) وقواعــد 

الشــريعة ا?ســالمية ومبادئهــا كمــا يحددهــا مجلــس الرقابــة الشــرعية التابــع للنافــذة وا?طــار التنظيمــي والرقابــي للصيرفــة ا?ســالمية الصــادر عــن البنــك المركــزي 

الُعمانــي، وفقــv لمتطلبــات منظمــة المحاســبة والتدقيــق للمؤسســات الماليــة ا?ســالمية، بالنســبة للمســائل التــي ال تغطيهــا معاييــر المحاســبة الماليــة، تســتخدم 

ــر  ــة لتفســيرات معايي ــة التطبيقي ــة (المجلــس) والتفســيرات الصــادرة مــن قبــل اللجن ــر المحاســبية الدولي ــر الصــادرة مــن قبــل مجلــس المعايي النافــذة المعايي

التقاريــر الماليــة الدوليــة وســيتم اســتبدالها الحقــv بمعاييــر المحاســبة الماليــة عندمــا يتــم إصــدار معاييــر محاســبة ماليــة مطبقــة.

ــد وبيــان  ــم يتــم تقديــم بيــان بالتغيــرات فــي مبلــغ االســتثمار المقّي ــات الماليــة بعمليــات النافــذة فقــط وال تتضمــن النتائــج الماليــة للبنــك، ل تتعلــق هــذه البيان

مصــادر اEمــوال فــي الــزكاة وبيــان مصــادر واســتخدامات اEمــوال فــي صنــدوق القــرض Eنهــا غيــر قابلــة للتطبيــق/ ليســت ذات صلــة بعمليــات النافــذة، يتــم عــرض 

مجموعــة كاملــة مــن البيانــات الماليــة للبنــك بشــكل منفصــل.

أساس القياس أ٢-2 

تــم إعــداد البيانــات الماليــة وفقــv لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة فيمــا عــدا اEدوات الماليــة المشــتقة واالســتثمارات والتــي تــم قياســها بالقيمــة العادلــة، تــم عــرض هــذه 

البيانــات الماليــة بالريــال الُعمانــي وهــو العملــة التنفيذيــة للنافــذة، تــم تقريــب جميــع المعلومــات الماليــة المعروضــة بالريــال الُعمانــي إلــى أقــرب ألــف.

استخدام التقديرات واالجتهادات المحاسبية أ٢-3 

عنــد إعــداد البيانــات الماليــة للبنــك، يتعيــن علــى ا?دارة وضــع بعــض التقديــرات واالفتراضــات التــي تؤثــر علــى المبالــغ التــي تــم ا?فصــاح عنهــا ل صــول وااللتزامــات 

ــة، وعلــى وجــه الخصــوص، هنــاك حاجــة إلــى أن تجــري ا?دارة اجتهــادات محاســبية هامــة عنــد  الماليــة والمخصصــات الناتجــة عــن انخفــاض القيمــة والقيــم العادل

تقديــر قيمــة وتوقيــت التدفقــات النقديــة المســتقبلية عنــد تحديــد مســتوى المخصصــات المطلوبــة للتمويــل منخفــض القيمــة والمديونيــات وكذلــك مخصصــات 

انخفــاض قيمــة اســتثمارات أوراق ماليــة غيــر مدرجــة، يتــم تقييــم التقديــرات واالجتهــادات المحاســبية بشــكل مســتمر وهــي تســتند إلــى الخبــرة التاريخيــة وعوامــل 

أخــرى بمــا فــي ذلــك توقعــات اEحــداث المســتقبلية التــي يعتقــد أنهــا معقولــة فــي ظــل هــذه الظــروف، قــد تختلــف النتائــج الفعليــة عــن هــذه التقديــرات.

                                      



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

٢٢٥التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٢٤٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

أساس ا�عداد (تابع) أ2 

استخدام التقديرات واالجتهادات المحاسبية (تابع) أ٢-3 

تتــم مراجعــة التقديــرات واالفتراضــات المتعلقــة بهــا بشــكل منتظــم٬ وســيتم إدراج التعديــالت علــى التقديــرات المحاســبية فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا تعديــل 

التقديــرات إذا أثــرت تلــك التعديــالت فقــط علــى تلــك الفتــرة أو فــي فتــرة تعديــل التقديــرات وفتــرات مســتقبلية إذا أثــرت تلــك التعديــالت علــى حــل مــن الفتــرة 

الحاليــة وفتــرات مســتقبلية، التقديــرات التــي اعتبــر البنــك بــأن لهــا مخاطــر جوهريــة فــي إجــراء تعديــل فــي الفتــرات الالحقــة مبينــة فــي إيضــاح أ٤. 

المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة أ٢-٤ 

فيمــا يلــي المعاييــر والتفســيرات الجديــدة والمعدلــة التــي صــدرت ولــم يبــدأ ســريانها بعــد حتــى تاريــخ إصــدار البيانــات الماليــة للنافــذة، تعتــزم النافــذة تطبيــق 

هــذه المعاييــر والتفســيرات الجديــدة والمعدلــة، عندمــا تصبــح قابلــة للتطبيــق، عنــد ســريانها.

أ٢-5  معيار المحاسبة المالية رقم 31 وكالة االستثمار (الوكالة باالستثمار)

أصــدرت منظمــة المحاســبة والتدقيــق للمؤسســات الماليــة ا?ســالمية معيــار المحاســبة الماليــة معيــار المحاســبة الماليــة ٣١ وكالــة االســتثمار (الوكالــة باالســتثمار) 

ــة باالســتثمار) واEصــول وااللتزامــات  ــة االســتثمار (الوكال فــي عــام ٢٠١٨، والغــرض مــن هــذا المعيــار هــو إرســاء مبــادئ المحاســبة والتقاريــر الماليــة عــن أدوات وكال

ذات الصلــة مــن منظــور كل مــن المــوكل (المســتثمر) والوكيــل، سيســري هــذا المعيــار للفتــرات الماليــة التــي تبــدأ فــي أو بعــد ١ ينايــر ٢٠٢٠ مــع الســماح بالتطبيــق 

المبكــر.

طبقت النافذة هذا المعيار وليس له أي تأثير جوهري.

أ٢-6  معيار المحاسبة المالية رقم 35 احتياطيات المخاطر

أصــدرت منظمــة المحاســبة والتدقيــق للمؤسســات الماليــة ا?ســالمية معيــار المحاســبة الماليــة ٣٥ «احتياطيــات المخاطــر» فــي عــام ٢٠١٨، وهــذا المعيــار با?ضافــة 

إلــى معيــار المحاســبة الماليــة ٣٠ «انخفــاض القيمــة وخســائر االئتمــان وااللتزامــات الباهظــة» يســتبدالن معيــار المحاســبة الماليــة اEســبق رقــم ١١ «المخصصــات 

واالحتياطيــات».

والغــرض مــن هــذا المعيــار هــو إرســاء مبــادئ المحاســبة والتقاريــر الماليــة عــن احتياطيــات المخاطــر التــي يتــم وضعهــا لتخفيــف المخاطــر المختلفــة التــي تواجــه 

أصحــاب المصالــح، وهــم بصــورة رئيســية المســتثمرون الذيــن يســتلمون اEربــاح والخســائر عــن أدوات التمويــل ا?ســالمي، يســري المعيــار للفتــرات الماليــة التــي 

تبــدأ فــي ١ ينايــر ٢٠٢١ مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر فــي حالــة قيــام البنــك بالتطبيــق المبكــر لمعيــار المحاســبة الماليــة ٣٠ «انخفــاض القيمــة وخســائر االئتمــان 

وااللتزامــات الشــاقة“. 

ال تزال النافذة تعمل على تقييم تأثير هذا المعيار.

أ٢-7  معيار المحاسبة المالية رقم 30 انخفاض القيمة وخسائر االئتمان وااللتزامات الشاقة

فــي نوفمبــر 2017، أصــدرت منظمــة المحاســبة والتدقيــق للمؤسســات الماليــة ا?ســالمية (المنظمــة) معيــار المحاســبة الماليــة رقــم: 30 انخفــاض القيمــة وخســائر 

االئتمــان وااللتزامــات الشــاقة، ويحــل هــذا المعيــار محــل معيــار المحاســبة الماليــة الســابق رقــم : 11 «المخصصــات واالحتياطيــات» والــذي ســيكون ســاري المفعــول 

للفتــرات الماليــة التــي تبــدأ فــي ١ ينايــر ٢٠٢٠، مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر.

ومــع ذلــك، أصــدر البنــك المركــزي الُعمانــي خــالل ســنة ٢٠١٧ تعميــم ”BM 1149“بتاريــخ 13 أبريــل 2017 والــذي يحكــم تطبيــق معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 

٩ «اEدوات الماليــة» لجميــع البنــوك، والــذي ينطبــق أيضــv علــى البنــوك / النوافــذ ا?ســالمية الخاضعــة Eيــة تعليمــات محــددة مــن قبــل البنــك المركــزي للمنشــآت 

المصرفيــة ا?ســالمية حــول معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم ٩، كلمــا يتــم إصــدار التعليمــات.

طبقــت النافــذة معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 9 فــي 1 ينايــر 2018 ولــم تقــم بتعديــل معلومــات المقارنــة وذلــك وفقــv لمتطلبــات معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة 

رقــم ٩ ذات الصلــة. 

تقّيم النافذة حاليv تأثير هذا المعيار وال تتوقع أي تأثير جوهري.

أساس ا�عداد (تابع) أ2 

أ٢-8  معيار المحاسبة المالية رقم 32 ”ا�جارة“

يحّســن معيــار المحاســبة الماليــة رقــم ٣٢ حــول ا?جــارة (والــذي حــل محــل معيــار المحاســبة الماليــة رقــم ٨) المعالجــات الحاليــة وذلــك تماشــيv مــع أفضــل الممارســات 

الدوليــة٬ يضــع هــذا المعيــار مبــادئ لتصنيــف وإدراج وقيــاس وعــرض وا?فصــاح عــن تعامــالت ا?جــارة بمــا فــي ذلــك اEشــكال المختلفــة التــي يتــم الدخــول فيهــا 

بواســطة مؤسســات ماليــة إســالمية بصفتهــا مؤجــر� ومســتأجر�، يقــدم هــذا المعيــار نقلــة كبيــرة فــي المنهــج المحاســبي لتعامــالت ا?جــارة، وعلى وجــه الخصوص، 

مــن جانــب المـــستأجر علــى العكــس مــن المنهــج الســابق الحتســاب ا?جــارة خــارج بنــود الميزانيــة العموميــة، يســري هــذا المعيــار للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 

أو بعــد ١ ينايــر ٢٠٢١ مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر.

تقّيم النافذة حاليv تأثير هذا المعيار وال تتوقع أي تأثير جوهري.

أ٢-9  معيار المحاسبة المالية رقم 33 ”استثمارات في صكوك وأسهم وأدوات مماثلة“

يضــع معيــار المحاســبة الماليــة رقــم ٣٣ (والــذي حــل محــل معيــار المحاســبة الماليــة رقــم ٢٥) مبــادئ مطــورة لتصنيــف وإدراج وقيــاس وعــرض وا?فصــاح عــن 

االســتثمار فــي الصكــوك واEســهم وأدوات اســتثمارات مماثلــة التــي تقــوم بهــا المؤسســات الماليــة ا?ســالمية بمــا يتوافــق مــع مبــادئ الشــريعة ا?ســالمية، يحــدد 

هــذا المعيــار اEنــواع الرئيســية Eدوات االســتثمارات المتوافقــة مــع الشــريعة ا?ســالمية، كمــا يحــدد المعالجــات المحاســبية اEوليــة بمــا يتناســب مع خصائــص ونموذج 

العمــل للمؤسســة التــي يتــم بموجبهــا إجــراء االســتثمارات وإدارتهــا واالحتفــاظ بهــا٬ يســري هــذا المعيــار للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد ١ ينايــر ٢٠٢١.

تقّيم النافذة حاليv تأثير هذا المعيار وال تتوقع أي تأثير جوهري.

السياسات المحاسبية الهامة أ3 

السياسات المحاسبية الهامة المطبقة عند إعداد البيانات المالية مبينة أدناه:

النقد والنقد المعادل أ٣-1 

يتكــون النقــد والنقــد المعــادل مــن نقــد فــي الصنــدوق واEرصــدة لــدى البنــك المركــزي وا?يداعــات لــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة ذات فتــرات اســتحقاق تصــل 

لثالثــة أشــهر ناقصــv، مطروحــv منهــا االقتراضــات لــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة التــي تســتحق خــالل ثالثــة أشــهر واEرصــدة المقيــدة.

المعامالت بالعملة اFجنبية أ٣-٢ 

يتــم تحويــل المعامــالت بالعملــة اEجنبيــة إلــى العملــة التنفيذيــة بأســعار الصــرف الفوريــة الســائدة فــي تاريــخ المعاملــة٬ يتــم تحويــل اEصــول وااللتزامــات الماليــة 

المنفــذة بالعمــالت اEجنبيــة بتاريــخ التقريــر إلــى العملــة التنفيذيــة وفقــE vســعار الصــرف الفوريــة الســائدة فــي تاريــخ المعاملــة، وتتمثــل أربــاح أو خســائر العمــالت 

اEجنبيــة علــى البنــود النقديــة فــي الفــرق بيــن التكلفــة المطفــأة بالعملــة التنفيذيــة فــي بدايــة الفتــرة والتــي تتــم تســويتها بالربــح الفعلــي والمدفوعــات خــالل 

الفتــرة والتكلفــة المطفــأة بالعمــالت اEجنبيــة المحولــة بســعر الصــرف الفــوري فــي نهايــة الفتــرة، وبالنســبة ل صــول وااللتزامــات غيــر النقديــة التــي يتــم قياســها 

بالقيمــة العادلــة فيتــم تحويلهــا بســعر الصــرف الســائد بتاريــخ المعاملــة.

أصول التمويل أ3-3 

تتمثــل أصــول التمويــل فــي تمويــل متوافــق مــع الشــريعة تقدمــه النافــذة بدفعــات ثابتــة أو قابلــة للتحديــد، وتتضمــن التمويــل المقــدم مــن خــالل المرابحــة 

والمضاربــة والمشــاركة والمســاومة وا?جــارة واالســتصناع والطــرق اEخــرى للتمويــل ا?ســالمي، تــدرج أصــول التمويــل بالتكلفــة المطفــأة مطروحــv منهــا مخصــص 

الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة (إن وجــدت). 

المرابحة 

مديونيــات المرابحــة هــي مبيعــات بشــروط مؤجلــة، ترتــب النافــذة معاملــة المرابحــة عــن طريــق شــراء ســلعة (تمثل موضــوع المرابحة) وبيعهــا للمرابح (المســتفيد) 

بهامــش ربــح زائــد عــن التكلفــة، ويتــم ســداد ســعر المبيعــات (التكلفــة مضافــv إليهــا هامــش الربــح) علــى أقســاط مــن قبــل المرابــح خــالل فتــرة متفــق عليهــا، تــدرج 

.vربــاح المؤجلــة ومخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة (إن وجــد)، يعــد أي وعــد يقــوم بــه المرابــح المحتمــل التزامEمديونيــات المرابحــة بالصافــي مــن ا



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

٢٢٧التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٢٦٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

السياسات المحاسبية الهامة (تابع) أ3 

أصول التمويل (تابع) أ٣-٣ 

المرابحة (تابع) 

أصــدرت منظمــة المحاســبة والتدقيــق للمؤسســات الماليــة ا?ســالمية معيــار المحاســبة الماليــة رقــم ٢8 للمرابحــة ومبيعــات الدفــع المؤجــل اEخــرى فــي عــام ٢٠١٧، 

يحــل معيــار المحاســبة الماليــة رقــم ٢٨ محــل معيــار المحاســبة الماليــة رقــم ٢ الســابق «المرابحــة والمرابحــة Eمــر الشــراء» ومعيــار المحاســبة الماليــة رقــم ٢٠ «البيــع 

بالدفــع المؤجــل»، الهــدف مــن هــذا المعيــار هــو تحديــد مبــادئ المحاســبة والتقريــر المناســبة لــsدراج والقيــاس وا?فصــاح فيمــا يتعلــق بالمرابحــة ومعامــالت البيــع 

المؤجلــة اEخــرى للبائعيــن والمشــترين، لمثــل هــذه المعامــالت.

المضاربة 

تدرج المضاربة بالقيمة العادلة للمقابل الممنوح مطروحv منها أي مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة.

 vمــن الشــراكة بيــن العمــل ورأس المــال حيــث تســاهم النافــذة بــرأس المــال، ويقــاس رأســمال المضاربــة الــذي تقدمــه النافــذة فــي البدايــة عينيــ vتعــد المضاربــة نوعــ

(إذا كان غيــر نقــدي) بالقيمــة العادلــة ل صــول، إذا نتــج عــن تقييــم اEصــول فــرق بيــن القيمــة العادلــة والقيمــة الدفتريــة، يــدرج الفــرق كأربــاح أو خســائر للنافــذة.

فــي حــال إذا لحقــت خســارة أو ضــرر برأســمال المضاربــة قبــل بــدء العمــل دون أي ســوء تصــرف أو إهمــال مــن قبــل المضــارب، يتــم خصــم هــذه الخســائر مــن رأســمال 

المضاربــة وتعامــل كخســارة للنافــذة، وفــي حالــة ا?نهــاء أو التصفيــة، يــدرج المبلــغ غيــر المدفــوع مــن قبــل المضــارب كمديونيــة مســتحقة مــن المضــارب.

المشاركة

تمثــل عقــود المشــاركة شــراكًة بيــن النافــذة والعميــل حيــث يســاهم كل طــرف برأســمال مســاٍو أو بنســبة مختلفــة ?نشــاء مشــروع جديــد أو حصــة فــي مشــروع 

حالــي وحيــث يصبــح كل طــرف مالــكv لــرأس المــال علــى أســاس نهائــي أو متناقــص ولــه حصــة مــن اEربــاح أو الخســائر، تــدرج هــذه بالقيمــة العادلــة للمقابــل 

المدفــوع، ناقصــv أي مبالــغ مشــطوبة أو مخصــص للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة، إن وجــد، فــي حالــة المعامــالت المبنيــة علــى المشــاركة المتناقصــة، ترتبــط النافــذة 

بمشــاركة مبنيــة علــى شــراكة الملــك لتمويــل حصــة متفــق عليهــا ل صــل الثابــت (مثــل المنــزل أو اEرض أو المصنــع أو اmالت) مــع عمالئهــا وترتبــط باتفاقيــة دفــع 

أربــاح الســتغالل مشــاركة النافــذة مــن قبــل العميــل.

ا�جارة المنتهية بالتمليك 

تــدرج مبدئيــv بالتكلفــة متضمنــًة التكاليــف اEوليــة المباشــرة، ا?جــارة المنتهيــة بالتمليــك هــي إيجــار ينقــل ســند الملكيــة القانونــي ل صــل المؤجــر إلــى المســتأجر 

فــي نهايــة ا?جــارة (فتــرة ا?يجــار) شــريطة أن تتــم تســوية كافــة أقســاط ا?جــارة.

يحمل االستهالك على أصول ا?جارة المنتهية بالتمليك بمعدالت محتسبة لشطب تكلفة كل أصل على مدار فترة ا?يجار. 

تمثــل مديونيــات إيــرادات ا?جــارة ا?يجــارات المعلقــة فــي نهايــة العــام مطروحــv منهــا مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة، وتصنــف مديونيــات إيــرادات ا?جــارة 

ضمــن أصــل آخــر. 

استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك

االســتصناع الــذي تتبعــه إجــارة منتهيــة بالتمليــك هــو منتــج لتمويــل ا?نشــاءات يتــم فيــه تطويــر العقــارات بموجــب عقــد «اســتصناع» بيــن العميــل والبنــك، يقــوم 

 vعمــال ا?نشــائية يتــم تأجيــر العقــار للعميــل بموجــب عقــد إجــارة منتهيــة بالتمليــك، ويدفــع العميــل ا?يجــارات مســبقEالبنــك بتطويــر العقــار وبعــد االنتهــاء مــن ا

أثنــاء أعمــال ا?نشــاء.

السياسات المحاسبية الهامة (تابع) أ3 

أصول التمويل (تابع) أ٣-٣ 

السلم

فــي عقــد الســلم يدفــع المشــتري مقدمــv لكميــة ونــوع محدديــن مــن ســلعة، ويتــم تســليمها فــي تاريــخ محــدد بســعر فــوري متفــق عليــه، ينطبــق الســلم علــى 

ــخ العقــد ولكــن التســليم ســيتم فــي  ــل ا?نتــاج، يدفــع الســعر بتاري وجــه الخصــوص علــى المشــتريات الزراعيــة الموســمية ويمكــن اســتخدامه كوســيلة لتموي

المســتقبل والــذي ســيمكن المتعهــد مــن بيــع المخرجــات للنافــذة بســعر محــدد مســبقا،٬ وعلــى الرغــم مــن ذلــك، يجــب تحديــد كافــة مواصفــات ونوعيــات وكميــات 

الســلعة فــي وقــت التســليم لتجنــب أي غمــوض قــد يتســبب فــي حــدوث نــزاع. 

با?ضافــة إلــى ذلــك، يجــب االتفــاق علــى تاريــخ ووقــت التســليم ولكــن يمكــن تغييــره بموافقــة مشــتركة مــن الطرفيــن، تــدرج عقــود الســلم فــي التاريــخ الــذي تنشــأ 

بــه وتــدرج بالتكلفــة، مطروحــv منهــا مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة، إن وجــدت. 

المشاركة المتناقصة

فــي تمويــل المشــاركة المتناقصــة، يدخــل البنــك فــي المشــاركة علــى أســاس شــركة الملــك لتمويــل حصــة متفــق عليهــا مــن اEصــل الثابــت (منــزل أو أرض أو 

مصنــع أو مكائــن) مــع عمالئــه ويدخــل فــي اتفــاق دفــع أربــاح الفتــرة لالســتفادة مــن حصــة مشــاركة البنــك مــن قبــل العميــل.

اFدوات المالية - ا�دراج المبدئي أ٣-٤   

أ٣-٤-أ  تاريخ ا�دراج

يتــم إدراج اEصــول وااللتزامــات الماليــة باســتثناء أرصــدة التمويــالت إلــى العمــالء واEرصــدة المســتحقة إلــى العمــالء مبدئيــv فــي تاريــخ المتاجــرة، أي تاريــخ أن يصبــح 

البنــك طرفــv فــي اEحــكام التعاقديــة لــ داة، وهــذا يتضمــن المتاجــرة بالطريقــة االعتياديــة؛ أي مشــتريات أو مبيعــات اEصــول الماليــة التــي تتطلــب تســليم اEصــول 

خــالل إطــار زمنــي يتــم تحديــده عمومــv وفقــv للنظــم أو العــرف الســائد فــي اEســواق٬ يتــم تســجيل القــروض والســلفيات إلــى العمــالء عنــد تحويــل اEمــوال إلــى 

حســابات العمــالء، ويســجل البنــك اEرصــدة المســتحقة إلــى العمــالء عنــد تحويــل اEمــوال إلــى البنــك.

أ٣-٤-ب  القياس المبدئي ل�دوات المالية

 vدوات الماليــة مبدئيــEدوات، وتقــاس اEعمــال المســتخدم فــي إدارة اEدوات الماليــة عنــد ا?دراج المبدئــي علــى شــروطها التعاقديــة ونمــوذج اEيعتمــد تصنيــف ا

ــاح أو الخســائر، يتــم إضافــة او اقتطــاع  ــة مــن خــالل اEرب ــة اEصــول الماليــة وااللتزامــات الماليــة المســجلة بالقيمــة العادل ــة باســتثناء فــي حال وفقــv لقيمتهــا العادل

تكاليــف المعاملــة مــن هــذا المبلــغ، يتــم قيــاس المديونيــات التجاريــة وفقــv لســعر المعاملــة، وعندمــا تختلــف القيمــة العادلــة لــ دوات الماليــة عنــد ا?دراج المبدئــي 

عــن ســعر المعاملــة، يقــوم البنــك بالمحاســبة عــن اEربــاح أو الخســائر علــى مــدار اليــوم الواحــد كمــا هــو مبيــن أدنــاه.

أ٣-٤-ج  الربح أو الخسارة على مدار يوم واحد 

عندمــا يختلــف ســعر المعاملــة لــ داة عــن القيمــة العادلــة عنــد اســتحداث تلــك اEداة، وكان احتســاب القيمــة العادلــة يســتند إلــى أســلوب تقييــم يعتمــد فقــط علــى 

المدخــالت الملحوظــة فــي معامــالت الســوق، يقــوم البنــك بــإدراج الفــرق بيــن ســعر المعاملــة والقيمــة العادلــة فــي صافــي إيــرادات المتاجــرة، فــي تلــك الحــاالت التــي 

تســتند فيهــا القيمــة العادلــة إلــى النمــاذج التــي لهــا بعــض المدخــالت غيــر الملحوظــة، يكــون الفــرق بيــن ســعر المعاملــة والقيمــة العادلــة مؤجــًال ويــدرج فقــط فــي 

اEربــاح أو الخســائر عندمــا تصبــح المدخــالت ملحوظــة أو عندمــا يتــم عــدم االعتــراف بتلــك اEداة.



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

٢٢٩التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٢٨٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

السياسات المحاسبية الهامة (تابع) أ3 

اFدوات المالية - ا�دراج المبدئي (تابع) أ٣-٤   

أ٣-٤-د  قياس فئات اFصول وااللتزامات المالية 

يصّنف البنك كافة أصوله المالية استناد� إلى نموذج اEعمال المستخدم في إدارة اEصول والشروط التعاقدية ل صل والمقاسة بأي من الخيارات التالية:

التكلفة المطفأة؛

القيمة العادلة من خالل ا?يرادات الشاملة اEخرى؛ أو

القيمة العادلة من خالل اEرباح أو الخسائر 

يصّنــف البنــك  ويقيــس المشــتقات ومحفظــة المتاجــرة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل اEربــاح او الخســائر، ويجــوز للبنــك تصنيــف اEدوات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن 

خــالل اEربــاح أو الخســائر إذا كان ذلــك مــن شــأنه أن يســتبعد أو يحــد بصــورة ملحوظــة مــن أي تبايــن فــي القيــاس أو ا?دراج.

المستحق من البنوك والقروض والسلفيات إلى العمالء واالستثمارات المالية بالتكلفة المطفأة  -١

يتضمــن المســتحق مــن البنــوك والقــروض والســلفيات إلــى العمــالء، أصــول ماليــة غيــر مشــتقة ذات مدفوعــات ثابتــة أو قابلــة للتحديــد غيــر مدرجــة فــي ســوق 

نشــط بخــالف مــا يلــي:

اEصول التي يعتزم البنك بيعها على الفور أو في القريب العاجل،

اEصول التي قام البنك بتصنيفها عند ا?دراج المبدئي كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل اEرباح أو الخسائر أو متاحة للبيع،

اEصــول التــي قــد ال يســترد البنــك بصــورة جوهريــة كافــة اســتثماره المبدئــي فــي تلــك اEصــول بخــالف أن يرجــع ذلــك إلــى التدهــور االئتمانــي وهــي اEصــول 

التــي يتــم تصنيفهــا كمتاحــة للبيــع، 

تقيــس النافــذة المســتحق مــن البنــوك والقــروض والســلفيات إلــى العمــالء واالســتثمارات الماليــة اEخــرى فقــط وفقــv للتكلفــة المطفــأة فــي حالــة أن تســتوفى 

الشــروط التاليــة:

أن يتم االحتفاظ باEصل المالي ضمن نموذج أعمال الغرض منه االحتفاظ باEصول المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و

أن تــؤدي الشــروط التعاقديــة ل صــل المالــي فــي تواريــخ محــددة إلــى تدفقــات نقديــة تتمثــل فــي مدفوعــات Eصــل المبلــغ والربــح فقــط Eصــل المبلــغ 

القائــم،

فيما يلي تفاصيل هذه الشروط:

تقييم نموذج االعمال 

تحــدد النافــذة نمــوذج أعمالهــا عنــد المســتوى الــذي يعكــس علــى النحــو اEفضــل كيفيــة إدارتهــا لمجموعــات اEصــول الماليــة لتحقيــق اEغــراض مــن اEعمــال٬ ال يتــم 

تقييــم نمــوذج أعمــال البنــك علــى أســاس كل أداة علــى حــدة ولكــن علــى مســتوى أعلــى مــن المحافــظ المجمعــة ويســتند إلــى عوامــل ملحوظــة مثــل:

كيفية تقييم أداء نموذج اEعمال واEصول المالية المحتفظ بها ضمن نموذج اEعمال ورفع التقارير عنها إلى موظفي ا?دارة العليا للمنشأة،

المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج اEعمال (واEصول المالية المحتفظ بها ضمن نموذج اEعمال)، وباEخص كيفية إدارة تلك المخاطر؛ با?ضافة إلى

كيفيــة مكافــأة مديــري اEعمــال (علــى ســبيل المثــال أن تســتند المكافــأة إلــى القيمــة العادلــة ل صــول المــدارة أو التدفقــات النقديــة التعاقديــة التــي تــم 

تحصيلها)، 

كما أن معدل التكرار وقيمة وتوقيت المبيعات المتوقع تعتبر من العوامل المهمة في تقييم البنك،

السياسات المحاسبية الهامة (تابع) أ3 

اFدوات المالية - ا�دراج المبدئي (تابع) أ٣-٤   

أ٣-٤-د  قياس فئات اFصول وااللتزامات المالية (تابع)

تقييم نموذج االعمال (تابع)

يســتند تقييــم نمــوذج اEعمــال إلــى الســيناريوهات المتوقعــة بصــورة معقولــة دون وضــع نمــوذج «الســيناريو اEســوأ» أو «ســيناريو حــاالت الضغــط» فــي االعتبــار٬ 

فــي حالــة تســجيل التدفقــات النقديــة بعــد ا?دراج المبدئــي بطريقــة تختلــف عــن التوقعــات اEصليــة للبنــك، لــن يغيــر البنــك مــن تصنيــف اEصــول الماليــة المتبقيــة 

المحتفــظ بهــا ضمــن نمــوذج اEعمــال، ولكنــه ســيدرج هــذه المعلومــات عنــد تقييــم اEصــول الماليــة المســتحدثة أو المشــتراة مؤخــر�.

اختبار تحقق مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط

كخطــوة ثانيــة فــي إجــراء التصنيــف، يقــوم البنــك بتقييــم الشــروط التعاقديــة ل صــول الماليــة لتحديــد مــا إذا كان تســتوفي اختبــار تحقــق مدفوعــات أصــل المبلــغ 

والفائــدة فقــط، Eغــراض هــذا االختبــار، ُيعــرف «أصــل المبلــغ» بالقيمــة العادلــة ل صــل المالــي عنــد ا?دراج المبدئــي وقــد يتغيــر علــى مــدى عمــر اEصــل المالــي (علــى 

ســبيل المثــال، فــي حالــة أن يمثــل مدفوعــات Eصــل المبلــغ أو إطفــاء القســط/الخصم). 

إن العناصــر اEكثــر أهميــة للفائــدة فــي أي ترتيــب إقــراض أساســي تتمثــل بصــورة نموذجيــة فــي مراعــاة القيمــة الزمنيــة ل مــوال ومخاطــر االئتمــان، والختبــار تحقــق 

مدفوعــات أصــل المبلــغ والفائــدة فقــط، يقــوم البنــك بتطبيــق أحــكام، ويراعــي العوامــل ذات الصلــة مثــل العملــة المــدرج بهــا اEصــل المالــي وفتــرة تحقــق معــدل 

الفائــدة عــن هــذا اEصــل.

علــى النقيــض، فــإن الشــروط التعاقديــة التــي تســمح بالتعــرض Eكثــر مــن االنكشــاف للمخاطــر أو التقلــب فــي التدفقــات النقديــة التعاقديــة غيــر المرتبطــة بترتيــب 

إقــراض أساســي ال تتيــح تدفقــات نقديــة تعاقديــة تتمثــل فــي مدفوعــات أصــل المبلــغ والفائــدة عــن المبلــغ القائــم فقــط، وفــي مثــل هــذه الحــاالت، ينبغــي أن يتــم 

قيــاس اEصــل المالــي بالقيمــة العادلــة مــن خــالل اEربــاح أو الخســائر. 

المشتقات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل اNرباح أو الخسائر  -٢

اEداة المشتقة هي أداة مالية أو عقد آخر تجتمع فيه الخصائص التالية:

تغيــر القيمــة  اســتجابة للتغيــر فــي ســعر الفائــدة المحــدد أو ســعر اEداة الماليــة أو ســعر الســلعة أو ســعر صــرف العملــة اEجنبيــة أو مؤشــر اEســعار 

االســتداللي أو المعــدالت أو التصنيــف االئتمانــي أو المؤشــر االئتمانــي أو أي متغيــر آخــر، شــريطة أال ترتبــط بطــرف العقــد فــي حالــة المتغيــرات غيــر الماليــة 

(أي أساســية)، 

أال تتطلــب صافــي اســتثمار مبدئــي أو تتطلــب صافــي اســتثمار مبدئــي أقــل والــذي يتوجــب توفــره ل نــواع اEخــرى مــن العقــود التــي مــن المتوقــع أن تبــدي 

اســتجابة مماثلــة للتغيــرات فــي عوامــل الســوق،

أن تتم التسوية في تاريخ مستقبلي،

يدخــل البنــك فــي معامــالت مشــتقة مــع أطــراف مقابلــة مختلفــة، وتتضمــن هــذه المعامــالت مبــادالت أســعار الفائــدة والعقــود المســتقبلية ومبــادالت العمــالت 

ــة ويتــم إدراجهــا كأصــول  ــة، يتــم تســجيل المشــتقات وفقــv للقيمــة العادل ــدة والعمــالت اEجنبي ــارات Eســعار الفائ ــة والخي ــة اmجل ــادل العمــالت اEجنبي وعقــود تب

عندمــا تكــون قيمتهــا العادلــة موجبــة بينمــا يتــم تســجيلها كالتزامــات عندمــا تكــون قيمتهــا العادلــة ســالبة، تــم ا?فصــاح عــن القيمــة االســمية والقيمــة العادلــة 

للمشــتقات بصــورة منفصلــة ضمــن ا?يضاحــات، ويتــم إدراج التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للمشــتقات ضمــن صافــي إيــرادات المتاجــرة مــا لــم يتــم تطبيــق محاســبة 

التحــوط، وقــد تــم إدراج إفصاحــات محاســبة التحــوط ضمــن ا?يضاحــات.



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

٢٣١التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٣٠٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

السياسات المحاسبية الهامة (تابع) أ3 

اFدوات المالية - ا�دراج المبدئي (تابع) أ٣-٤   

أ٣-٤-د  قياس فئات اFصول وااللتزامات المالية (تابع)

المشتقات المتضمنة  -٣

اEداة المشــتقة هــي جــزء مــن أداة مختلطــة تتضمــن أيضــv عقــد� رئيســيE vداة غيــر مشــتقة بموجبــه تتبايــن بعــض التدفقــات النقديــة لــ داة المركبــة بطريقــة 

 vداة المشــتقة المتضمنــة فــي تعديــل بعــض أو جميــع التدفقــات النقديــة التــي يقتضيهــا العقــد بخــالف ذلــك وفقــEداة مشــتقة منفصلــة، وتتســبب اE مماثلــة

لســعر فائــدة محــدد أو ســعر أداة ماليــة أو ســعر ســلع أو ســعر صــرف العمــالت اEجنبيــة أو مؤشــر اســتداللي ل ســعار أو التصنيــف االئتمانــي أو المؤشــر االئتمانــي أو 

أي متغيــر آخــر شــريطة أال تتعلــق بطــرف العقــد فــي حالــة المتغيــرات غيــر الماليــة. 

بالتزامــن مــع إصــدار معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم ٩، يســتمر البنــك فــي المحاســبة بهــذه الطريقــة عــن المشــتقات المتضمنــة فــي االلتزامــات الماليــة 

والعقــود الرئيســية غيــر الماليــة، ومــع ذلــك، يتــم تصنيــف اEصــول الماليــة اســتناد� إلــى نمــوذج اEعمــال وتقييــم اختبــار تحقــق مدفوعــات أصــل المبلــغ والفائــدة 

فقــط كمــا هــو مبيــن فــي ا?يضاحــات. 

اNصول أو االلتزامات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة  -٤

ــاح قصيــرة  يقــوم البنــك بتصنيــف اEصــول أو االلتزامــات الماليــة كمحتفــظ بهــا لغــرض المتاجــرة إذا تــم شــراؤها أو إصدارهــا بصــورة رئيســية لغــرض تحقيــق أرب

اEجــل مــن خــالل أنشــطة المتاجــرة أو عندمــا تشــكل جــزء� مــن محفظــة أدوات ماليــة مــدارة، فــي حالــة توافــر دليــل علــى وجــود نمــط حديــث لتحقــق اEربــاح قصيــرة 

اEجــل٬ ويتــم تســجيل وقيــاس اEصــول المحتفــظ بهــا لغــرض المتاجــرة فــي قائمــة المركــز المالــي وفقــv للقيمــة العادلــة، ويتــم إدراج التغيــرات فــي القيمــة العادلــة 

ضمــن صافــي إيــرادات المتاجــرة٬ وُتســجل إيــرادات الفوائــد وتوزيعــات اEربــاح ضمــن صافــي إيــرادات المتاجــرة طبقــv لشــروط العقــد أو عندمــا يثبــت الحــق فــي اســتالم 

الدفعــات.

يتضمــن هــذا التصنيــف أوراق الديــن الماليــة واEســهم والمراكــز الدائنــة وقــروض العمــالء، والتــي تــم حيازتهــا بصــورة رئيســية لغــرض البيــع أو إعــادة الشــراء علــى 

المــدى القريــب. 

أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اZيرادات الشاملة اNخرى  -٥

يطبــق البنــك الفئــة الجديــدة الــواردة ضمــن معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم ٩ Eدوات الديــن المقاســة وفقــv للقيمــة العادلــة مــن خــالل ا?يــرادات الشــاملة اEخــرى 

عنــد اســتيفاء كال الشــرطين التالييــن:

أن يتم االحتفاظ باEداة ضمن نموذج أعمال يتحقق هدفه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع اEصول المالية،

أن تستوفي الشروط التعاقدية ل صل المالي اختبار مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط،

تتضمــن هــذه اEدوات بصــورة كبيــرة اEصــول التــي ســبق تصنيفهــا كاســتثمارات ماليــة متاحــة للبيــع طبقــv للمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 39، يتــم الحقــv قيــاس 

ــاح والخســائر الناتجــة مــن التغيــرات فــي القيمــة  ــة مــع إدراج اEرب ــرادات الشــاملة اEخــرى وفقــv للقيمــة العادل ــة مــن خــالل ا?ي أدوات الديــن المدرجــة بالقيمــة العادل

العادلــة ضمــن ا?يــرادات الشــاملة اEخــرى، يتــم تســجيل إيــرادات الفوائــد وأربــاح وخســائر تحويــل العمــالت اEجنبيــة ضمــن اEربــاح أو الخســائر بالطريقــة نفســها التــي 

يتــم بهــا قيــاس اEصــول الماليــة وفقــv للتكلفــة المطفــأة كمــا هــو مبيــن فــي ا?يضاحــات، تبيــن ا?يضاحــات طريقــة احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة Eدوات 

الديــن المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل ا?يــرادات الشــاملة اEخــرى٬ وفــي حالــة أن يحتفــظ البنــك بأكثــر مــن اســتثمار واحــد فــي الســهم نفســه، يتــم التصــرف فيــه 

علــى أســاس الــوارد أوالً الصــادر أوالً، وفــي حالــة عــدم االعتــراف، يعــاد تصنيــف اEربــاح أو الخســائر المتراكمــة المســجلة ســابقv ضمــن ا?يــرادات الشــاملة اEخــرى مــن 

ا?يــرادات الشــاملة اEخــرى إلــى اEربــاح او الخســائر.

السياسات المحاسبية الهامة (تابع) أ3 

اFدوات المالية - ا�دراج المبدئي (تابع) أ٣-٤   

أ٣-٤-د  قياس فئات اFصول وااللتزامات المالية (تابع)

أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اZيرادات الشاملة اNخرى  -٦

عنــد ا?دراج المبدئــي، يختــار البنــك أحيانــv تصنيــف بعــض االســتثمارات فــي اEســهم علــى نحــو غيــر قابــل لsلغــاء كأدوات حقــوق ملكيــة وفقــv للقيمــة العادلــة مــن 

خــالل ا?يــرادات الشــاملة اEخــرى عندمــا تســتوفي تعريــف حقــوق الملكيــة طبقــv للمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 32 اEدوات الماليــة: العــرض وال يتــم االحتفــاظ بهــا 

لغــرض المتاجــرة، يتــم تحديــد مثــل هــذا التصنيــف علــى أســاس كل أداة علــى حــدة. 

ال يتــم أبــد� إعــادة إدراج اEربــاح والخســائر مــن أدوات حقــوق الملكيــة إلــى اEربــاح٬ يتــم تســجيل توزيعــات اEربــاح فــي اEربــاح أو الخســائر كإيــرادات تشــغيل أخــرى عندمــا 

يثبــت الحــق فــي اســتالم الدفعــات باســتثناء أن يســتفيد البنــك مــن هــذه المتحصــالت كاســترداد لجــزء مــن تكلفــة اEداة حيــث يتــم فــي هــذه الحالــة تســجيل 

هــذه اEربــاح ضمــن ا?يــرادات الشــاملة اEخــرى، وال تخضــع أدوات حقــوق الملكيــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل ا?يــرادات الشــاملة اEخــرى لتقييــم االنخفــاض 

فــي القيمــة. 

7-  اNصول وااللتزامات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اNرباح أو الخسائر

تتمثــل اEصــول وااللتزامــات الماليــة ضمــن هــذه الفئــة فــي تلــك غيــر المحتفــظ بهــا لغــرض المتاجــرة وتلــك المصنفــة مــن قبــل ا?دارة عنــد ا?دراج المبدئــي أو التــي 

ينبغــي قياســها إلزاميــv وفقــv للقيمــة العادلــة طبقــv لمعيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 9، تقــوم ا?دارة فقــط بتصنيــف اEداة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل اEربــاح أو 

الخســائر عنــد ا?دراج المبدئــي عندمــا يتحقــق أحــد المعاييــر التاليــة، ويتحــدد هــذا التصنيــف علــى أســاس كل أداة علــى حــدة: 

يجــب أن يســتبعد التصنيــف أو يحــد بشــكل كبيــر مــن المعالجــة غيــر المتســقة التــي يمكــن أن تنتــج فــي الحــاالت اEخــرى مــن قيــاس اEصــول أو االلتزامــات 

أو إدراج اEربــاح أو الخســائر وفقــE vســاس مختلــف، 

تمثــل االلتزامــات جــزء� مــن مجموعــة التزامــات ماليــة ويتــم إدارتهــا وتقييــم أدائهــا علــى أســاس القيمــة العادلــة وفــق اســتراتيجية اســتثمار أو إدارة مخاطــر 

موثقــة؛ أو

تتضمــن االلتزامــات واحــدة أو أكثــر مــن المشــتقات المتضمنــة مــا لــم تعــدل بصــورة ملحوظــة مــن التدفقــات النقديــة التــي يقتضيهــا العقــد بخــالف ذلــك 

ــة واحتماليــة عــدم الســماح بفصــل اEداة (اEدوات) المشــتقة  ــه متــى يتــم مراعــاة أداة مماثل أو عندمــا يتضــح فــي ضــوء قــدر قليــل مــن التحليــل أو دون

المتضمنــة،

يتــم تســجيل اEصــول وااللتزامــات الماليــة وفقــv للقيمــة العادلــة مــن خــالل اEربــاح او الخســائر فــي بيــان المركــز المالــي وفقــv للقيمــة العادلــة، ويتــم تســجيل 

التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي اEربــاح أو الخســائر باســتثناء الحــركات فــي القيمــة العادلــة لاللتزامــات المصنفــة وفقــv للقيمــة العادلــة مــن خــالل اEربــاح أو الخســائر 

ــي الخــاص مــن خــالل  ــة ضمــن االحتياطــي االئتمان نتيجــة التغيــرات فــي مخاطــر االئتمــان الخاصــة بالبنــك، يتــم تســجيل مثــل هــذه التغيــرات فــي القيمــة العادل

ا?يــرادات الشــاملة اEخــرى وال يعــاد إدراجــه إلــى اEربــاح أو الخســائر، تســتحق الفائــدة المكتســبة أو المتكبــدة مــن اEدوات المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل اEربــاح 

أو الخســائر ضمــن إيــرادات الفائــدة أو مصروفــات الفائــدة علــى التوالــي بواســطة معــدل الفائــدة الفعلــي آخــذ� فــي االعتبــار أي خصم/عــالوة وتكاليــف المعاملــة 

المؤهلــة التــي تعتبــر جــزء� ال يتجــزأ مــن اEداة، وينبغــي إلزاميــv قيــاس الفوائــد المكتســبة علــى اEصــول وفقــv للقيمــة العادلــة مــن خــالل اEربــاح أو الخســائر بواســطة 

معــدل فائــدة تعاقــدي، يتــم تســجيل إيــرادات توزيعــات اEربــاح مــن أدوات حقــوق الملكيــة المقاســة وفقــv للقيمــة العادلــة مــن خــالل اEربــاح أو الخســائر فــي اEربــاح أو 

الخســائر كإيــرادات تشــغيل أخــرى عندمــا يثبــت الحــق فــي الســداد.



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

٢٣٣التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٣٢٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

السياسات المحاسبية الهامة (تابع) أ3 

اFدوات المالية - ا�دراج المبدئي (تابع) أ٣-٤   

أ٣-٤-د    قياس فئات اFصول وااللتزامات المالية (تابع)

الضمانات المالية وخطابات االعتماد والتزامات القروض غير المسحوبة  -٨

يصدر البنك ضمانات مالية وخطابات اعتماد والتزامات قروض، 

تســجل الضمانــات الماليــة مبدئيــv فــي البيانــات الماليــة (ضمــن المخصصــات) وفقــv للقيمــة العادلــة والتــي تتمثــل فــي اEقســاط المســتلمة، إلحاقــv لــsدراج المبدئــي، 

ــv مطروحــv منــه ا?طفــاء المتراكــم المســجل فــي بيــان الدخــل   ــغ المســجل مبدئي يتــم قيــاس التــزام البنــك بموجــب كل ضمــان بالقيمــة اEعلــى مــن بيــن المبل

ومخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة - بموجــب معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم ٩ كمــا هــو مبيــن فــي ا?يضاحــات، يتــم إدراج القســط المســتلم فــي بيــان 

الدخــل ضمــن صافــي إيــرادات اEتعــاب والعمــوالت علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى عمــر الضمــان.

إن التزامات القروض غير المسحوبة وخطابات االعتماد هي التزامات يجب على البنك خالل مدتها تقديم قرض بشروط محددة مسبقv الى العميل. 

ــر المســحوبة التــي يتــم بموجبهــا ا?تفــاق علــى منــح  ــات االعتمــاد والتزامــات القــروض غي ــات الماليــة وخطاب ــة االســمية للضمان ال يتــم تســجيل القيمــة التعاقدي

ــي،  القــرض علــى أســاس شــروط الســوق ضمــن بيــان المركــز المال

 vبإصــدار التزامــات قــروض وفقــ vدوات والخســائر االئتمانيــة المتوقعــة المقابلــة لهــا فــي ا?يضاحــات، ويقــوم البنــك أحيانــEيتــم ا?فصــاح عــن القيمــة االســمية لهــذه ا

لتراجعــات أســعار الفائــدة الســوقية، وتقــاس هــذه االلتزامــات الحقــv وفقــv للقيمــة اEقــل مــن بيــن مبلــغ مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة والمبلــغ المســجل 

.vيــرادات المدرجــة، متــى كان ذلــك مالئمــsمنهــا المبلــغ المتراكــم ل vمطروحــ vمبدئيــ

أ٣-٤-هـ  إلغاء ا�دراج

اNصول المالية  -١

يتم إلغاء إدراج اEصل المالي (أو جزء من اEصل المالي أو جزء من مجموعة أصول مالية مماثلة حسبما ينطبق عليه ذلك) عندما:

تنتهي الحقوق في استالم التدفقات النقدية من اEصل؛ أو 

ــا بدفــع التدفقــات النقديــة المســتلمة بالكامــل دون  عندمــا يقــوم البنــك بتحويــل حقوقــه فــي اســتالم التدفقــات النقديــة مــن اEصــل أو يتحمــل التزاًم

تأخيــر مــادي إلــى طــرف آخــر بموجــب ترتيــب «القبــض» والدفــع وإمــا 

أن يقوم البنك بتحويل كافة المخاطر والمزايا الهامة ل صل أو 

ال يقوم البنك بتحويل أو االحتفاظ بكافة المخاطر والمزايا الهامة ل صل ولكنه فقدت السيطرة على اEصل. 

عندمــا يقــوم البنــك بتحويــل حقوقــه فــي اســتالم التدفقــات النقديــة أو الدخــول فــي ترتيــب «القبــض والدفــع»، ولــم يقــم بتحويــل أو االحتفــاظ بكافــة المخاطــر 

والمزايــا الهامــة ل صــل أو لــم يفقــد الســيطرة علــى اEصــل، يتــم االعتــراف باEصــل بمقــدار اســتمرار البنــك فــي المشــاركة فــي اEصــل٬ فــي هــذه الحالــة، يقــوم البنــك 

أيضــَا بتســجيل االلتــزام ذي الصلــة، ويتــم قيــاس اEصــل المحــول وااللتــزام المرتبــط بــه علــى أســاس يعكــس الحقــوق وااللتزامــات التــي يحتفــظ بهــا البنــك٬ يتــم 

قيــاس المشــاركة المســتمرة التــي تأخــذ شــكل ضمــان علــى اEصــل المحــول بالقيمــة الدفتريــة اEصليــة لذلــك اEصــل أو الحــد اEقصــى للمقابــل المســتلم الــذي قــد 

ينبغــي علــى البنــك ســداده أيهمــا أقــل.

االلتزامات المالية  -2

يتــم إلغــاء إدراج التــزام مالــي عندمــا يتــم ا?عفــاء مــن االلتــزام المرتبــط بااللتــزام أو إلغــاؤه أو انتهــاء صالحيــة اســتحقاقه، عنــد اســتبدال التــزام مالــي حالــي بآخــر مــن 

نفــس المقــرض بشــروط مختلفــة بشــكل كبيــر، أو بتعديــل شــروط االلتــزام المالــي الحالــي بشــكل جوهــري، يتــم معاملــة هــذا التبديــل أو التعديــل كإلغــاء إدراج 

االلتــزام اEصلــي وإدراج التــزام جديــد، ويــدرج الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لاللتــزام المالــي اEصلــي والمقابــل المدفــوع ضمــن اEربــاح أو الخســائر.

السياسات المحاسبية الهامة (تابع) أ3 

اFدوات المالية - ا�دراج المبدئي (تابع) أ٣-٤   

مقاصة اFصول وااللتزامات المالية أ٣-٤-و  

يتــم إجــراء مقاصــة فقــط بيــن اEصــول وااللتزامــات الماليــة ويــدرج صافــي المبلــغ فــي بيــان المركــز المالــي عندمــا يكــون للبنــك حــق ملــزم قانونــv بمقاصــة المبالــغ 

المدرجــة وينــوي البنــك تســوية هــذه المبالــغ علــى أســاس الصافــي أو تحقيــق اEصــول وااللتزامــات فــي آن واحــد، يتــم عــرض ا?يــرادات والمصروفــات علــى أســاس 

الصافــي فقــط طبقــv لمــا تســمح بــه المعاييــر المحاســبية أو يتــم عرضهــا ل ربــاح والخســائر الناتجــة مــن مجموعــة مــن المعامــالت المماثلــة.

انخفاض قيمة اFصول المالية   أ٣-٤-ز  

نظرة عامة على مبادئ الخسائر االئتمانية المتوقعة  -١

يســجل البنــك مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة بالنســبة لجميــع القــروض وأصــول الديــن الماليــة اEخــرى غيــر المحتفــظ بهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل اEربــاح 

أو الخســائر، وكذلــك التزامــات القــروض وعقــود الضمانــات الماليــة ، ويشــار إليهــا جميعــv فــي هــذا القســم بـــ «اEدوات الماليــة»، ال تتعــرض أدوات حقــوق الملكيــة 

لالنخفــاض فــي القيمــة طبقــv لمعيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم ٩.

يســتند مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة إلــى الخســائر االئتمانيــة التــي مــن المتوقــع أن تنشــأ علــى مــدى عمــر اEصــل (الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى 

مــدى عمــر اEداة) مــا لــم يطــرأ ازديــاد ملحــوظ فــي مخاطــر االئتمــان منــذ االســتحداث وفــي هــذه الحالــة، يســتند المخصــص إلــى الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى 

ــاد ملحــوظ فــي مخاطــر  مــدى اثنــي عشــر شــهر� (الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى اثنــي عشــر شــهر�)، سياســات البنــك لتحديــد مــا إذا كان هنــاك ازدي

االئتمــان.

الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى االثنــي عشــر شــهر� هــي جــزء مــن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى عمــر اEداة والــذي يمثــل تلــك الخســائر الناتجــة 

مــن أحــداث التعثــر لــ داة الماليــة والتــي مــن المحتمــل أن تطــرأ خــالل فتــرة اثنــي عشــر شــهر� بعــد تاريــخ التقريــر، تحتســب كل مــن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة 

علــى مــدى عمــر اEداة والخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى االثنــي عشــر شــهر� إمــا علــى أســاس فــردي أو مجمــع حســب طبيعــة المحفظــة ذات الصلــة 

المتعلقــة بــاEدوات الماليــة.

قــام البنــك بإعــداد سياســة تقــوم علــى إجــراء تقييــم فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر لمــا إذا كان هنــاك ازديــاد ملحــوظ فــي مخاطــر االئتمــان لــ داة الماليــة منــذ ا?دراج 

المبدئــي عــن طريــق مراعــاة التغيــر فــي مخاطــر التعثــر التــي تقــع علــى مــدى العمــر المتبقــي مــن اEداة الماليــة.

اســتناد� إلــى ا?جــراء أعــاله، يقــوم البنــك بتجميــع قروضــه ضمــن المرحلــة ١ والمرحلــة ٢ والمرحلــة ٣ واEصــول الماليــة المشــتراة أو المســتحدثة والتــي انخفضــت 

قيمتهــا االئتمانيــة كمــا هــو مبيــن أدنــاه:

المرحلــة ١: عنــد قيــام البنــك Eول مــرة بتســجيل القــروض، تســجل البنــك مخصصــv اســتنادا إلــى الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى اثنــي عشــر 

شــهر�، كمــا تتضمــن القــروض ضمــن المرحلــة ١ التســهيالت التــي تحســنت مخاطــر االئتمــان لهــا ويعــاد تصنيــف القــرض مــن المرحلــة ،.

المرحلــة ٢: عندمــا يتضــح أن هنــاك ازديــاد� ملحوظــv فــي مخاطــر االئتمــان للقــرض منــذ االســتحداث، يســجل البنــك مخصصــv للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة 

علــى مــدى عمــر اEداة٬ كمــا تتضمــن القــروض ضمــن المرحلــة ٢ التســهيالت التــي تحســنت مخاطــر االئتمــان بالنســبة لهــا وأعيــد تصنيــف القــرض مــن 

المرحلــة ٣،

المرحلة ٣: تتضمن القروض التي تعرضت النخفاض القيمة االئتمانية٬ ويسجل البنك مخصصv للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر اEداة،

بالنســبة ل صــول الماليــة التــي ال يتوقــع البنــك بصــورة معقولــة لهــا أن يتــم اســترداد إمــا المبلــغ القائــم بالكامــل أو جــزء منــه، يتــم تخفيــض مجمــل القيمــة 

الدفتريــة ل صــل المالــي، وهــذا يعتبــر عــدم إدراج (جزئــي) ل صــل المالــي.

احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة  -٢

يحتســب البنــك الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة اســتناد� إلــى أربعــة ســيناريوهات مرجحــة باالحتمــاالت لقيــاس العجــز النقــدي المتوقــع، مخصومــv بنســبة تقريبيــة 

إلــى معــدل الربــح الفعلــي، والعجــز النقــدي هــو الفــرق بيــن التدفقــات النقديــة المســتحقة إلــى المنشــأة طبقــv للعقــد والتدفقــات النقديــة التــي تتوقــع المنشــأة 

اســتالمها.



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

٢٣٥التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٣٤٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

السياسات المحاسبية الهامة (تابع) أ 3 

اFدوات المالية - ا�دراج المبدئي (تابع) أ ٣-4   

انخفاض قيمة اFصول المالية (تابع)   أ ٣-٤-ز  

(٢) احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة (تابع)

فيما يلي آليات احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة كما هي موضحة أدناه وعناصرها اEساسية:

هــي تقديــر للتعثــر المحتمــل علــى مــدى نطــاق زمنــي معيــن، وقــد يحــدث التعثــر فقــط فــي وقــت معيــن علــى مــدى الفتــرة التــي التعثر المحتمل
يتــم تقييمهــا إذا لــم يســبق عــدم االعتــراف بالتســهيل وال يــزال مندرجــv ضمــن المحفظــة. 

هــو تقديــر التعــرض للتعثــر فــي تاريــخ مســتقبلي آخــذ� فــي االعتبــار التغيــرات المتوقعــة فــي التعــرض للتعثــر بعــد تاريــخ التعرض للتعثر
التقريــر بمــا فــي ذلــك مدفوعــات أصــل المبلــغ والفائــدة ســواء أكانــت مجدولــة بموجــب عقــد أو خالفــه واالنخفــاض المتوقــع فــي 

التســهيالت الملزمــة والفائــدة المســتحقة مــن المدفوعــات غيــر المســددة.

الخسارة الناتجة عن 
التعثر

هــي تقديــر الخســارة الناتجــة فــي حالــة وقــوع التعثــر فــي وقــت محــدد، وهــي تســتند إلــى الفــرق بيــن التدفقــات النقديــة 
التعاقديــة المســتحقة وتلــك التــي يتوقــع البنــك اســتالمها ومــن بينهــا تحقيــق أي ضمــان، وعــادة مــا يتــم التعبيــر عنهــا كنســبة 

مــن التعــرض للتعثــر.

عنــد تقديــر الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة، يراعــي البنــك أربعــة ســيناريوهات (ســيناريو أساســي، ســيناريو تصاعــدي، ســيناريو أقــل حــدة، ســيناريو أكثــر حــدة)، 

ويرتبــط كل ســيناريو بقيــم مختلفــة للتعثــر المحتمــل والتعــرض للتعثــر والخســارة الناتجــة عــن التعثــر٬ ومتــى يكــون اEمــر مالئمــv، يتضمــن تقييــم الســيناريوهات 

المتعــددة ســبل التوقــع باســترداد القــروض المتعثــرة بمــا فــي ذلــك احتماليــة تصويــب التعثــر فــي ســداد القــروض وقيمــة الضمــان أو المبلــغ الــذي قــد يتــم اســتالمه 

لقــاء بيــع اEصــل.

باســتثناء بطاقــات االئتمــان والتســهيالت المتجــددة اEخــرى، تكــون المــدة القصــوى التــي تتحــدد عنهــا خســائر ?ائتمــان هــي المــدة التعاقديــة لــ داة الماليــة مــا لــم 

يكــن لــدى البنــك الحــق القانونــي فــي اســتدعائها فــي تاريــخ أســبق.

ــل  ــل التــي تتــم المحاســبة عنهــا كتعدي ــاح التعدي ــة عــن خســائر أو أرب يتــم المحاســبة وا?فصــاح عــن خســائر انخفــاض القيمــة وا?فصــاح عنهــا بصــورة منفصل

ــي. ــة ل صــل المال لمجمــل القيمــة الدفتري

السياسات المحاسبية الهامة (تابع) أ 3 

اFدوات المالية - ا�دراج المبدئي (تابع) أ ٣-4   

انخفاض قيمة اFصول المالية (تابع)   أ ٣-٤-ز  

(٢) احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة (تابع)

فيما يلي ملخص لآلليات المرتبطة بطريقة الخسائر االئتمانية المتوقعة:

تحتســب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى فتــرة ١٢ شــهر� بالجــزء مــن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى عمــر اEداة المرحلة ١: 
والــذي يمثــل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة التــي تنتــج مــن أحــداث التعثــر Eداة ماليــة والمحتملــة خــالل فتــرة ١٢ شــهر� بعــد تاريــخ 
التقريــر٬ يحتســب البنــك مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى فتــرة ١٢ شــهر� اســتناد� إلــى التوقــع بحــدوث التعثــر 
ــر، ويتــم تطبيــق التعثــر المحتمــل المتوقعةعلــى مــدى فتــرة ١٢ شــهر� علــى القيمــة  ــخ التقري خــالل فتــرة ١٢ شــهر� الحقــة لتاري
المتوقعــة للتعــرض للتعثــر ثــم ضــرب قيمتهــا فــي الخســارة المتوقعــة عــن التعثــر وخصمهــا بنســبة تقريبيــة لســعر الفائــدة 

الفعلــي اEصلــي، يتــم إجــراء هــذا االحتســاب لــكل ســيناريو مــن الســيناريوهات اEربعــة كمــا هــو موضــح أعــاله.

عندمــا يتضــح وقــوع ازديــاد ملحــوظ فــي مخاطــر االئتمــان Eحــد القــروض منــذ اســتحداثه، يقــوم البنــك بتســجيل مخصــص المرحلة ٢:
للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى عمــر اEداة، وتماثــل اmليــات تلــك الموضحــة أعــاله بمــا فــي ذلــك اســتخدام الســيناريوهات 
المتعــددة ولكــن يتــم تقديــر قيمــة التعثــر المحتمــل والخســارة الناتجــة عــن التعثــر علــى مــدى عمــر اEداة، ويتــم خصــم العجــز 

النقــدي المتوقــع بنســبة تقريبيــة لســعر الفائــدة الفعلــي اEصلــي.

بالنســبة للقــروض التــي تعتبــر منخفضــة القيمــة االئتمانيــة، يســجل البنــك الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى عمــر اEداة المرحلة ٣:
لهــذه القــروض، وهــذه الطريقــة مماثلــة لتلــك المتبعــة مــع اEصــول ضمــن المرحلــة ٢ مــع تحديــد نســبة ١٠٠٪ كقيمــة للتعثــر 

المحتمــل. 

اEصول المالية المشتراة 
أو المستحدثة منخفضة 

القيمة االئتمانية

هــذه اEصــول هــي أصــول ماليــة منخفضــة القيمــة االئتمانيــة عنــد ا?دراج المبدئــي٬ ويقــوم البنــك فقــط بتســجيل التغيــرات 
المتراكمــة فــي الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى عمــر اEداة منــذ ا?دراج المبدئــي، اســتناد� إلــى ترجيــح االحتمــاالت 

.vربعــة مــع خصمهــا بمعــدل الفائــدة الفعلــي المعــدل ائتمانيــEللســيناريوهات ا

التزامات القروض وخطابات 
االعتماد

عنــد تقديــر الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى عمــر اEداة بالنســبة اللتزامــات القــروض غيــر المســحوبة، يقــوم البنــك 
بتقديــر الجــزء المتوقــع مــن التــزام القــرض والــذي ســيتم ســحبه علــى مــدى عمــره المتوقــع٬ بعــد ذلــك تعتمــد الخســائر االئتمانيــة 
المتوقعــة علــى القيمــة الحاليــة للعجــز المتوقــع فــي التدفقــات النقديــة فــي حالــة ســحب القــرض اســتناد� إلــى ترجيــح االحتمــاالت 

بالســيناريوهات اEربعــة، ويتــم خصــم العجــز النقــدي المتوقــع بنســبة تقريبيــة إلــى معــدل الفائــدة الفعلــي المتوقــع للقــرض.

بطاقات االئتمان 
والتسهيالت المتجددة

بالنســبة لبطاقــات االئتمــان والتســهيالت المتجــددة والتــي تتضمــن كًال مــن القــروض وااللتزامــات غيــر المســحوبة، يتــم احتســاب 
وعــرض الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة مــع القــرض، وبالنســبة اللتزامــات القــروض وخطابــات االعتمــاد، يتــم تســجيل الخســائر 

االئتمانيــة المتوقعــة ضمــن المخصصــات.

يتــم قيــاس التــزام البنــك طبقــv لــكل ضمــان بالمبلــغ المســجل مبدئيــv مطروحــv منــه ا?طفــاء المتراكــم المــدرج فــي بيــان الدخــل عقود الضمانات المالية
ــر الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة  أو مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة ، أيهمــا أعلــى، ولهــذا الغــرض، يقــوم البنــك بتقدي
اســتناد� إلــى القيمــة الحاليــة للمدفوعــات المتوقعــة لتعويــض حامــل الضمــان عــن خســائر االئتمــان التــي تكبدهــا، ويتــم خصــم 
ــدة المعــدل بالمخاطــر المتعلــق بالتعــرض للمخاطــر، يتــم االحتســاب بواســطة ترجيــع االحتمــاالت  العجــز النقــدي بمعــدل الفائ
للســيناريوهات اEربعــة، ويتــم تســجيل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة المرتبطــة بعقــود الضمانــات الماليــة ضمــن المخصصــات.

أدوات الدين المقاسة وفقf للقيمة العادلة من خالل اZيرادات الشاملة اNخرى  -٣

ال تتســبب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة Eدوات الديــن المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل ا?يــرادات الشــاملة اEخــرى فــي تخفيــض القيمــة الدفتريــة لهــذه اEصــول 

الماليــة فــي بيــان المركــز المالــي والتــي تظــل مقاســة وفقــv للقيمــة العادلــة، بــدالً مــن ذلــك، يتــم تســجيل مبلــغ مكافــئ للمخصــص الــذي قــد ينشــأ فــي حالــة قيــاس 

اEصــول وفقــv للتكلفــة المطفــأة ضمــن ا?يــرادات الشــاملة اEخــرى كمبلــغ انخفــاض قيمــة متراكــم مــع إجــراء تحميــل مقابــل علــى اEربــاح أو الخســائر، ويعــاد إدراج 

الخســائر المتراكمــة المســجلة ضمــن ا?يــرادات الشــاملة اEخــرى إلــى اEربــاح أو الخســائر عنــد إلغــاء إدراج اEصــول.



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

٢٣٧التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٣٦٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

السياسات المحاسبية الهامة (تابع) أ3 

اFدوات المالية - ا�دراج المبدئي (تابع) أ٣-٤   

انخفاض قيمة اFصول المالية (تابع)   أ٣-٤-ز  

(4) اNصول المالية المشتراة أو المستحدثة منخفضة القيمة االئتمانية

بالنســبة ل صــول الماليــة المشــتراة أو المســتحدثة منخفضــة القيمــة االئتمانيــة، يقــوم البنــك فقــط بتســجيل التغيــرات المتراكمــة فــي الخســائر االئتمانيــة 

المتوقعــة علــى مــدى عمــر اEداة منــذ ا?دراج المبدئــي ضمــن مخصــص الخســائر.

بطاقات االئتمان والتسهيالت المتجددة اNخرى  -٤

تتضمــن المنتجــات المقدمــة مــن البنــك مجموعــة مــن تســهيالت الحســابات المكشــوفة وبطاقــات االئتمــان ل فــراد والشــركات والتــي يتمتــع البنــك فيهــا بالحــق 

فــي إلغــاء و/أو تخفيــض التســهيالت بموجــب إخطــار ســابق بيــوم واحــد، ال يجعــل البنــك تعرضــه للخســائر االئتمانيــة مقتصــر� علــى فتــرة ا?خطــار التعاقــدي، وإنمــا 

يحتســب بــدالً مــن ذلــك الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدار الفتــرة التــي تعكــس توقعــات البنــك بشــأن أداء العميــل والتعثــر المحتمــل مــن جانبــه وإجــراءات 

التخفيــف مــن المخاطــر المســتقبلية المتبعــة مــن قبــل البنــك والتــي يمكــن أن تتضمــن تخفيــض قيمــة التســهيالت أو إلغائهــا. 

ويماثــل التقييــم المســتمر الــذي يتــم إجــراؤه لوقــوع أي ازديــاد ملحــوظ فــي مخاطــر االئتمــان بالنســبة للتســهيالت المتجــددة ذلــك المتبــع مــع منتجــات ا?قــراض 

ــرات فــي  ــة مثــل التغي ــى العوامــل النوعي ــر عل ــز اEكب ــي للعميــل مــع إلقــاء التركي ــي الداخل ــى التحــوالت فــي التصنيــف االئتمان اEخــرى، يســتند هــذا التقييــم إل

االســتخدام.

يســتند معــدل الفائــدة المســتخدم فــي خصــم الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لبطاقــات االئتمــان إلــى متوســط معــدل الفائــدة الفعلــي المتوقــع تحميلــه علــى مــدار 

الفتــرة المتوقعــة لالنكشــاف للمخاطــر علــى التســهيالت، ويراعــي هــذا التقديــر أنــه يتــم ســداد العديــد مــن التســهيالت بالكامــل شــهريv وبالتالــي ال يتــم تحميلهــا 

أيــة فائــدة.

االستعانة بالمعلومات المستقبلية  -٥

لقد استند البنك في نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة إلى مجموعة واسعة من المعلومات المستقبلية مثل المدخالت االقتصادية ومن بينها:

إجمالي الناتج المحلي  •

االدخار واالستثمار  •

التضخم  •

إحصاءات التجارة  •

التركيبة السكانية  •

ا?يرادات والمصروفات  •

الدين العام  •

العقارات  •

المؤشرات المركبة  •

أسعار النفط وا?نتاج  •

قــد ال تســجل المدخــالت والنمــاذج المســتخدمة فــي احتســاب خســائر االئتمــان المتوقعــة دومــv كافــة خصائــص الســوق فــي تاريــخ البيانــات الماليــة، ولكــي تنعكــس 

تلــك الخصائــص، يســتعين البنــك أحيانــv بتعديــالت نوعيــة أو اســتبداالت تعــد كتعديــالت مؤقتــة عندمــا تكــون مثــل هــذه الفــروق جوهريــة بشــكل ملحــوظ. 

السياسات المحاسبية الهامة (تابع) أ3 

اFدوات المالية - ا�دراج المبدئي (تابع) أ٣-٤ 

انخفاض قيمة اFصول المالية (تابع)   أ٣-٤-ز  

تقييم الضمانات  -٦

للتخفيــف مــن مخاطــر االئتمــان علــى اEصــول الماليــة، يســعى البنــك للحصــول علــى الضمانــات، متــى أمكــن٬ ويأخــذ الضمــان العديــد مــن اEشــكال منهــا النقــد 

والضمانــات وخطابــات االعتماد/الضمانــات والعقــارات والمديونيــات والمخــزون واEصــول غيــر الماليــة اEخــرى والتعزيــزات االئتمانيــة مثــل ترتيبــات التقــاص، ال يتــم 

تســجيل الضمــان فــي بيــان المركــز المالــي للبنــك مــا لــم يعــاد حيازتــه، ومــع ذلــك، تؤثــر القيمــة العادلــة للضمــان علــى احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة، يتــم 

عــادة تقييــم الضمــان كحــد أدنــى فــي تاريــخ البدايــة ويعــاد تقييمــه بصــورة منتظمــة حســب نــوع اEصــل علــى ســبيل المثــال، يتــم بصــورة يوميــة تقييــم النقــد أو 

الضمانــات المرتبطــة بمتطلبــات هامــش الربــح.

يســتخدم البنــك بيانــات الســوق النشــط إلــى الحــد الممكــن فــي تقييــم اEصــول الماليــة المحتفــظ بهــا كضمــان٬ أمــا بالنســبة ل صــول الماليــة التــي ال تتوفــر لهــا 

قيــم ســوقية يســهل تحديدهــا، يتــم تقييمهــا بواســطة نمــاذج٬ ويتــم تقييــم الضمــان غيــر المالــي مثــل العقــارات مــن قبــل مقيميــن آخريــن معتمديــن.

الشطب  -٧

يتــم شــطب اEصــول الماليــة إمــا جزئيــv أو كليــv فقــط عندمــا يتوقــف البنــك عــن الســعي وراء االســترداد٬ وفــي حالــة إذا زاد المبلــغ المشــطوب عــن مخصــص الخســائر 

ــة، وتؤخــذ أي اســتردادات الحقــة إلــى  ــة كإضافــة إلــى المخصــص والتــي يتــم تطبيقهــا مقابــل مجمــل القيمــة الدفتري المتراكمــة، يتــم معاملــة الفــرق فــي البداي

مصروفــات خســائر االئتمــان.

القروض المقدم لها تنازالت السداد والقروض المعدلة  -٨

يقــدم البنــك أحيانــv تنــازالت أو يقــوم بالتعديــالت بشــأن الشــروط اEصليــة للقــروض بغــرض االســتجابة للصعوبــات الماليــة التــي تواجــه المقتــرض بــدالً مــن اقتنــاء 

الضمــان أو التحصيــل ا?لزامــي للضمــان٬ يعتبــر البنــك القــرض ضمــن القــروض المقــدم لهــا تنــازالت الســداد عنــد تقديــم مثــل هــذه التنــازالت أو التعديــالت كنتيجــة 

للصعوبــات الماليــة الحاليــة أو المتوقعــة والتــي لــم يكــن البنــك ليوافــق علــى القيــام بهــا إذا كانــت اEوضــاع الماليــة للمقتــرض جيــدة، تتضمــن المؤشــرات علــى 

الصعوبــات الماليــة حــاالت ا?خــالل باالتفاقيــات أو المخــاوف الجوهريــة التــي قــد تثيرهــا إدارة مخاطــر االئتمــان٬ ومــن ســبل تقديــم التنــازالت للعمــالء مــد أجــل ترتيبــات 

الســداد واالتفــاق علــى شــروط جديــدة للقــروض، وبمجــرد إعــادة التفــاوض علــى الشــروط، يقــاس أي انخفــاض فــي القيمــة بواســطة معــدل الفائــدة الفعلــي اEصلــي 

المحتســب قبــل تعديــل الشــروط، تقــوم سياســة البنــك علــى مراقبــة القــروض المقــدم لهــا تنــازالت فــي الســداد بغــرض المســاعدة فــي التأكــد مــن ســداد 

المدفوعــات المســتقبلية.

يتــم تحديــد قــرارات عــدم االعتــراف والتصنيــف بيــن المرحلــة ٢ والمرحلــة ٣ علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة٬ فــي حالــة أن تشــير هــذه ا?جــراءات إلــى تكبــد خســائر 

مرتبطــة بالقــرض، يتــم ا?فصــاح عنــه وإدارتــه ضمــن اEصــول المقــدم لهــا تنــازالت الســداد منخفضــة القيمــة ضمــن المرحلــة ٣ حتــى يتــم إلغــاؤه أو شــطبه٬ واعتبــار� 

مــن ١ ينايــر ٢٠١٨، يقــوم البنــك أيضــv بإعــادة تقييــم القــرض فــي حالــة أي ازديــاد ملحــوظ فــي مخاطــر االئتمــان متعلــق بــه وذلــك عنــد إعــادة التفــاوض علــى القــرض 

أو تعديلــه ولكــن ليــس عــدم االعتــراف بــه، كمــا ينظــر البنــك أيضــv فيمــا إذا كان يجــب تصنيــف اEصــول ضمــن المرحلــة ٣، وبمجــرد أن يتــم تصنيــف اEصــل كأصــل 

مقــدم لــه تنــازالت فــي الســداد، يظــل اEصــل ضمــن هــذه الفئــة لمــدة اختبــار مدتهــا ١٢ شــهر� كحــد أدنــى، ولكــي يعــاد تصنيــف اEصــل مــن فئــة القــروض المقــدم 

لهــا تنــازالت، ينبغــي علــى العميــل اســتيفاء كافــة المعاييــر التاليــة:

االنتظام في سداد كافة التسهيالت الخاصة بالعميل،

انقضاء فترة االختبار المحددة بمدة سنتين من تاريخ تحديد العقد المرتبط باEصل المقدم له تنازالت كعقد منتظم السداد،

السداد المنتظم لما يزيد عن مبلغ غير جوهري من قيمة أصل المبلغ أو الفائدة على مدار نصف مدة االختبار كحد أدنى،

،vأال ينسب للعميل أي عقد تتجاوز فترة التأخر في سداد المدفوعات بموجبه عن ٣٠ يوم



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

٢٣٩التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٣٨٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

السياسات المحاسبية الهامة (تابع) أ3 

اFدوات المالية - ا�دراج المبدئي (تابع) أ٣-٤   

انخفاض قيمة اFصول المالية (تابع)   أ٣-٤-ز  

القروض المقدم لها تنازالت السداد والقروض المعدلة (تابع)  -٨

يقــوم البنــك فــي تاريــخ كل تقريــر بإجــراء تقييــم لتحديــد مــا إذا كان هنــاك أي دليــل موضوعــي علــى أن أصــًال ماليــv أو مجموعــة أصــول ماليــة انخفضــت قيمتهــا، 

ــاك دليــل موضوعــي علــى انخفــاض القيمــة نتيجــة وقــوع حــدث أو أحــداث بعــد ا?دراج  تنخفــض قيمــة اEصــل أو مجموعــة مــن اEصــول الماليــة فقــط إذا كان هن

المبدئــي ل صــل («حــدث خســارة» متكبــدة) وأن يكــون لحــدث (أو أحــداث) الخســارة تأثيــر علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة ل صــل المالــي أو مجموعــة 

اEصــول الماليــة والــذي يمكــن تقديــره بصــورة موثــوق منهــا، يتضمــن الدليــل الموضوعــي علــى انخفــاض قيمــة اEصــل المالــي أو مجموعــة اEصــول البيانــات 

الملحوظــة التــي تصــل إلــى علــم البنــك حــول أحــداث الخســارة التاليــة وكذلــك مراعــاة التوجيهــات الصــادرة عــن البنــك المركــزي الُعمانــي:

مواجهة جهة ا?صدار أو الجهة الملتزمة لصعوبة مالية جوهرية،

مخالفة العقد بالتعثر أو ا?خالل في سداد الفائدة أو مدفوعات أصل المبلغ،

قيــام البنــك بتقديــم تنــازالت للمقتــرض - نظــر� Eســباب اقتصاديــة أو قانونيــة مرتبطــة بالصعوبــة الماليــة التــي تواجــه المقتــرض - والتــي لــم يكــن البنــك 

ليقدمهــا بخــالف ذلــك،

احتمالية إشهار إفالس المقترض أو مواجهة ترتيبات تنظيم مالي أخرى،

تالشي سوق نشط لذلك اEصل المالي نظر� لصعوبات مالية،

توفــر بيانــات ملحوظــة تشــير إلــى انخفــاض يمكــن قياســه فــي التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة مــن مجموعــة أصــول ماليــة منــذ ا?دراج المبدئــي 

بتلــك اEصــول وال يمكــن بعــد تحديــد االنخفــاض ل صــول الماليــة الفرديــة فــي المجموعــة بمــا فــي ذلــك التغيــرات العكســية فــي حالــة الســداد للمقترضيــن 

بالمجموعــة أو وقــوع ظــروف اقتصاديــة قوميــة أو محليــة ترتبــط بحــاالت التعثــر عــن اEصــول المدرجــة ضمــن المجموعــة،

اNصول المدرجة بالتكلفة المطفأة   -٩

يقــوم البنــك أوالً بإجــراء تقييــم لمــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى انخفــاض القيمــة ل صــول الماليــة التــي يعتبــر كل منهــا جوهريــv بصــورة فرديــة أو بصــورة 

مجمعــة ل صــول الماليــة غيــر الجوهريــة بصــورة فرديــة، إذا حــدد البنــك عــدم وجــود دليــل موضوعــي علــى انخفــاض قيمــة أصــل مالــي تــم تقييمــه علــى أســاس 

ــة ويقــوم  ــة مماثل ــز بخصائــص مخاطــر ائتماني ــة التــي تتمي ــي ضمــن مجموعــة مــن اEصــول المالي ــدرج اEصــل المال ــا أم ال، فــإن البنــك ي ــردي، ســواء كان جوهري ف

بتقييمهــا بشــكل مجمــع لتحديــد انخفــاض القيمــة، بالنســبة ل صــول التــي يتــم تقييمهــا علــى أســاس فــردي لتحديــد انخفــاض قيمتهــا ووجــد أن هنــاك خســارة 

انخفــاض فــي القيمــة أو مــا زالــت تحقــق خســائر انخفــاض القيمــة فإنهــا ال تــدرج ضمــن التقييــم المجمــع لتحديــد انخفــاض القيمــة.

إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى تكبــد خســارة انخفــاض القيمــة للقــروض أو المديونيــات أو االســتثمارات المحتفــظ بهــا حتــى االســتحقاق المدرجــة بالتكلفــة 

المطفــأة، فــإن قيمــة الخســارة يتــم قياســها بالفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة ل صــل والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة (باســتثناء الخســائر 

االئتمانيــة المســتقبلية المتوقعــة التــي لــم يتــم تكبدهــا بعــد) مخصومــة بمعــدل الفائــدة الفعلــي اEصلــي ل صــل المالــي، يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة ل صــل 

مــن خــالل اســتخدام حســاب مخصــص ويتــم تســجيل مبلــغ الخســارة فــي بيــان الدخــل الشــامل، إذا كان القــرض أو االســتثمار المحتفــظ بــه حتــى االســتحقاق يحمــل 

معــدل فائــدة متغيــر، يكــون معــدل الخصــم لقيــاس أي خســارة مــن انخفــاض القيمــة هــو معــدل الفائــدة الفعلــي الحالــي المحــدد بموجــب العقــد.

يعكــس احتســاب القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة ل صــل المالــي الخاضــع للضمــان التدفقــات النقديــة التــي قــد تنتــج مــن غلــق الضمــان 

ناقصــv تكاليــف الحصــول علــى الضمــان وبيعــه ســواء أكان غلــق الضمــان محتمــًال أم ال. 

يتــم تقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية لمجموعــة مــن اEصــول الماليــة بصــورة مجمعــة لغــرض تحديــد أي انخفــاض فــي القيمــة علــى أســاس التدفقــات النقديــة 

التعاقديــة ل صــول فــي المجموعــة والخبــرة التاريخيــة بالخســائر ل صــول ذات خصائــص مخاطــر ائتمــان مماثلــة لتلــك المندرجــة بالمجموعــة. 

يقــوم البنــك بصــورة منتظمــة بمراجعــة المنهجيــة واالفتراضــات المســتخدمة فــي تقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية للحــد مــن أي اختالفــات بيــن تقديــرات 

الخســائر والخبــرة الفعليــة بالخســائر. 

السياسات المحاسبية الهامة (تابع) أ3 

اFدوات المالية - ا�دراج المبدئي (تابع) أ٣-٤   

انخفاض قيمة اFصول المالية (تابع)   أ٣-٤-ز  

اNصول المدرجة بالتكلفة المطفأة (تابع)   -٩

عندمــا ال يمكــن القــرض تحصيــل القــرض، يتــم شــطب القــرض مقابــل المخصــص المرتبــط بــه والمتعلــق باالنخفــاض فــي قيمــة القــرض٬ ويتــم شــطب هــذه القــروض 

بعــد إتمــام كل ا?جــراءات الضروريــة وتحديــد مبلــغ الخســارة. 

فــي حالــة إذا انخفــض مبلــغ خســارة انخفــاض القيمــة فــي فتــرة الحقــة ويمكــن ربــط هــذا االنخفــاض بصــورة موضوعيــة بحــدث يقــع بعــد تســجيل انخفــاض القيمــة، 

يتــم رد خســارة انخفــاض القيمــة المســجلة ســابقv عــن طريــق تعديــل حســاب المخصــص، ويتــم تســجيل مبلــغ الــرد فــي قائمــة الدخــل الشــامل، راجــع أيضــv إيضــاح 

ب٣ لالطــالع علــى التفاصيــل المتعلقــة بالقــروض والســلفيات والتمويــل. 

اNصول المصنفة كمتاحة للبيع  -١٠

ــة٬  ــي أو مجموعــة مــن اEصــول المالي ــاك دليــل موضوعــي علــى وجــود انخفــاض فــي قيمــة أصــل مال ــا إذا كان هن ــر، يقــوم البنــك بتقييــم م ــة كل تقري فــي نهاي

فــي حالــة أوراق الديــن الماليــة، يســتعين البنــك بالمعاييــر المشــار إليهــا بالبنــد (10) أعــاله٬ وفــي حالــة االســتثمارات فــي اEســهم المصنفــة كمتاحــة للبيــع، فــإن أي 

انخفــاض جوهــري أو مطــول فــي القيمــة العادلــة ل ســهم بحيــث تصبــح أقــل مــن تكلفــة اEســهم يعتبــر دليــًال علــى االنخفــاض فــي القيمــة٬  فــي حالــة وجــود أي 

دليــل علــى حــدوث انخفــاض فــي قيمــة اEصــول الماليــة المتاحــة للبيــع فــإن إجمالــي الخســارة المتراكمــة  المقاســة بالفــرق بيــن تكلفــة االقتنــاء والقيمــة العادلــة 

الحاليـــة مخصومــا منهــا أي خســائر انخفــاض فــي القيمــة لذلــك اEصــل المالــي والتــي ســبق االعتــراف بهــا فــي اEربــاح أو الخســائر يســتبعد مــن حقــوق الملكيــة ويتــم 

إدراجــه ضمــن اEربــاح أو الخســائر، إن خســائر االنخفــاض فــي القيمــة المعتــرف بهــا فــي اEربــاح أو الخســائر Eدوات حقــوق الملكيــة المســجلة ضمــن اEربــاح أو الخســائر 

ال يتــم ردهــا مــن خــالل بيــان اEربــاح أو الخســائر.

قياس التكلفة المطفأة أ٣-٤-ح 

التكلفــة المطفــأة ل صــل أو االلتــزام المالــي هــي المبلــغ الــذي يتــم وفقــv لــه قيــاس اEصــل أو االلتــزام المالــي عنــد ا?دراج المبدئــي مطروحــv منــه مدفوعــات أصــل 

ــغ االســتحقاق ناقصــv أي تخفيــض  ــه ومبل ــرف ب ــي المعت ــغ المبدئ ــدة الفعلــي Eي فــرق بيــن المبل ــد� أو ناقصــv ا?طفــاء المتراكــم بواســطة معــدل الفائ ــغ زائ المبل

النخفــاض القيمــة.

قياس القيمة العادلة أ٣-٤-ط 

تقتضــي العديــد مــن السياســات المحاســبية وا?فصاحــات الخاصــة بالبنــك تحديــد القيمــة العادلــة لــكل مــن اEصــول وااللتزامــات الماليــة وغيــر الماليــة، تــم تحديــد 

القيمــة العادلــة Eغــراض القيــاس و/أو ا?فصــاح اســتناد� إلــى عــدة سياســات وطــرق محاســبية، ويتــم ا?فصــاح متــى كان ممكنــv عــن المعلومــات حــول االفتراضــات 

التــي تــم وضعهــا عنــد تحديــد القيمــة العادلــة ضمــن ا?يضاحــات المرتبطــة بذلــك اEصــل أو االلتــزام، والقيمــة العادلــة هــي الســعر المســتلم لقــاء بيــع اEصــل أو 

المدفــوع لتســوية االلتــزام فــي معاملــة منظمــة بيــن المشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس، يســتند قيــاس القيمــة العادلــة إلــى افتــراض تنفيــذ معاملــة بيــع 

اEصــل أو تســوية االلتــزام فــي: 

السوق الرئيسي ل صل أو االلتزام، أو 

في السوق اEكثر مالءمة لبيع اEصل أو تسوية االلتزام في حالة غياب السوق الرئيسي، 

يجــب أن يتمكــن البنــك مــن الوصــول إلــى الســوق الرئيســي أو الســوق اEكثــر مالءمــة، يتــم قيــاس القيمــة العادلــة ل صــل أو االلتــزام باســتخدام االفتراضــات التــي 

مــن المحتمــل أن يســتخدمها المشــاركون فــي الســوق عنــد تســعير اEصــل أو االلتــزام، بافتــراض أن المشــاركين فــي الســوق ســيعملون لتحقيــق مصالحهــم 

االقتصاديــة المثلــى. 

يراعــي قيــاس القيمــة العادلــة ل صــل غيــر المالــي قــدرة المشــارك فــي الســوق علــى تحقيــق منافــع اقتصاديــة مــن خــالل االســتخدام اEمثــل، أو مــن خــالل بيعــه إلــى 

مشــارك آخــر فــي الســوق مــن المحتمــل أن يســتخدم اEصــل بأعلــى وأفضــل مســتوى لــه.



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

٢٤١التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٤٠٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع) أ3 

اFدوات المالية - ا�دراج المبدئي (تابع) أ٣-٤   

قياس القيمة العادلة (تابع) أ٣-٤-ي  

يســتخدم البنــك أســاليب تقييــم مالئمــة للظــروف وبقــدر مــا يتوافــر مــن بيانــات ومعلومــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة، مــع تحقيــق أقصــى اســتخدام للمدخــالت 

الملحوظــة ذات الصلــة والحــد مــن اســتخدام المدخــالت غيــر الملحوظــة.

 ،vصــول وااللتزامــات التــي يتــم قيــاس قيمتهــا العادلــة أو االفصــاح عنهــا فــي البيانــات الماليــة ضمــن الجــدول الهرمــي للقيمــة العادلــة، والمبيــن الحقــEتصنــف كافــة ا

اســتناد� إلــى أقــل مســتوى مــن المدخــالت والــذي يمثــل أهميــة لقيــاس القيمــة العادلــة ككل:

المستوى ١: اEسعار المعلنة (غير المعدلة) في اEسواق النشطة ل صول أو االلتزامات المماثلة؛

المســتوى ٢: أســاليب تقييــم يكــون بهــا أقــل مســتوى مــن المدخــالت والــذي يمثــل تأثيــرا جوهريــv علــى قيــاس القيمــة العادلــة ملحوًظــا بشــكل مباشــر 

أو غيــر مباشــر؛

المستوى ٣: أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل تأثيرا جوهريv على قياس القيمة العادلة غير ملحوظ،

بالنســبة ل صــول وااللتزامــات المدرجــة فــي البيانــات الماليــة علــى أســاس متكــرر، يحــدد البنــك مــا إذا كانــت التحويــالت قــد حدثــت بيــن مســتويات الجــدول الهرمــي 

عــن طريــق إعــادة تقييــم التصنيــف (اســتناد� إلــى أقــل مســتوى مــن المدخــالت الجوهريــة لقيــاس القيمــة العادلــة ككل) فــي نهايــة فتــرة كل تقريــر.

يعمــل البنــك فــي تاريــخ كل تقريــر علــى تحليــل الحــركات فــي قيمــة اEصــول وااللتزامــات والتــي يتعيــن إعــادة قياســها أو إعــادة تقييمهــا طبقــv للسياســات 

المحاســبية للبنــك، وEغــراض هــذا التحليــل، يتحقــق البنــك مــن المدخــالت الرئيســية المطبقــة فــي أحــدث تقييــم عــن طريــق مقارنــة المعلومــات المســتخدمة فــي 

احتســاب التقييــم بالعقــود والمســتندات اEخــرى ذات الصلــة.

كما يقوم البنك بمقارنة التغيرات في القيمة العادلة لكل أصل والتزام بالمصادر الخارجية ذات الصلة بغرض تحديد مدى معقولية التغيرات.

لغــرض إفصاحــات القيمــة العادلــة، قــام البنــك بتحديــد فئــات ل صــول وااللتزامــات اســتناًدا إلــى طبيعــة وســمات اEصــل أو االلتــزام والمخاطــر المرتبطــة بــه ومســتوى 

الجــدول الهرمــي للقيمــة العادلــة كمــا هــو موضــح أعــاله.

النقد والنقد المعادل أ٣-٤-ك  

يتكــون النقــد والنقــد المعــادل مــن النقديــة فــي الصنــدوق واEرصــدة غيــر المقيــدة المحتفــظ بهــا لــدى بنــوك مركزيــة واEصــول الماليــة عاليــة الســيولة ذات 

اســتحقاقات أصليــة تصــل لمــدة ثالثــة أشــهر والتــي تتعــرض لمخاطــر غيــر جوهريــة مــن حيــث التغيــرات فــي القيمــة العادلــة، ويســتخدم البنــك النقــد ومــا يماثــل 

النقــد فــي إدارة التزاماتــه قصيــرة اEجــل٬ يتــم إدراج النقــد ومــا يماثــل النقــد بالتكلفــة المطفــأة فــي بيــان المركــز المالــي.

أوراق القبول أ٣-٤-ل  

يتــم ا?فصــاح عــن أوراق القبــول فــي بيــان المركــز المالــي ضمــن اEصــول اEخــرى مــع ا?فصــاح عــن التــزام مقابــل ضمــن االلتزامــات اEخــرى٬ وبالتالــي، ليــس هنــاك التــزام 

إزاء أوراق القبــول خــارج الميزانيــة العموميــة.

السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع) أ3 

اFدوات المالية - ا�دراج المبدئي (تابع) أ٣-٤   

المشتقات المحتفظ بها Fغراض إدارة المخاطر أ٣-٤-م 

تتضمــن المشــتقات المحتفــظ بهــا Eغــراض إدارة المخاطــر كافــة اEصــول وااللتزامــات المشــتقة التــي ال يتــم تصنيفهــا كأصــول للمتاجــرة أو التزامــات للمتاجــرة٬ يتــم 

قيــاس هــذه المشــتقات وفقــv للقيمــة العادلــة فــي بيــان المركــز المالــي٬ وتعتمــد معاملــة التغيــرات فــي قيمتهــا العادلــة علــى تصنيفهــا ضمــن الفئــات التاليــة:

تحوط القيمة العادلة  (١)

عنــد تصنيــف اEداة المشــتقة كتحــوط للتغيــر فــي القيمــة العادلــة Eصــل أو التــزام معتــرف بــه أو التــزام ثابــت، يتــم تســجيل التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لــ داة 

المشــتقة مباشــرًة فــي بيــان الدخــل الشــامل با?ضافــة إلــى التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للبنــد المتحــوط لــه المتعلــق بالمخاطــر المتحــوط لهــا. 

ــة أو إلغــاء  ــة أال تعــد تســتوفي معاييــر محاســبة التحــوط للقيمــة العادل ــة انتهــاء ســريان اEداة المشــتقة أو بيعهــا أو إنهائهــا أو ممارســتها أو فــي حال فــي حال

التصنيــف، يتــم إيقــاف محاســبة التحــوط، إن أي تعديــل يتــم إجــراؤه علــى البنــد المتحــوط لــه حتــى تلــك المرحلــة بواســطة طريقــة الفائــدة الفعليــة، يتــم إطفــاؤه 

ضمــن اEربــاح أو الخســائر كجــزء مــن معــدل الفائــدة الفعلــي المعــاد احتســابه للبنــد علــى مــدى عمــره المتبقــي.

تحوط التدفقات النقدية  (٢)

فــي حالــة تصنيــف اEداة المشــتقة كأداة تحــوط غرضهــا التحــوط مــن التبايــن فــي التدفقــات النقديــة المنســوبة لمخاطــرة معينــة مرتبطــة بأصــل أو التــزام مســجل 

أو معاملــة متوقعــة محتملــة بدرجــة كبيــرة والــذي قــد يؤثــر علــى اEربــاح أو الخســائر، يتــم تســجيل الجــزء الفعــال مــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لــ داة المشــتقة 

ضمــن ا?يــرادات الشــاملة اEخــرى ضمــن احتياطــي التحــوط، ويعــاد تصنيــف المبلــغ المســجل ضمــن ا?يــرادات الشــاملة اEخــرى إلــى اEربــاح أو الخســائر كتعديــل إعــادة 

تصنيــف فــي نفــس الفتــرة التــي توثــر فيهــا التدفقــات النقديــة المتحــوط لهــا علــى اEربــاح أو الخســائر وضمــن نفــس البنــد بقائمــة الدخــل الشــامل، ويتــم تســجيل 

أي جــزء غيــر فعــال مــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لــ داة المشــتقة مباشــرًة ضمــن اEربــاح أو الخســائر.

فــي حالــة انتهــاء ســريان أداة التحــوط المشــتقة أو بيعهــا أو إنهاؤهــا أو ممارســتها أو فــي حالــة أال تعــد تســتوفي معاييــر محاســبة التحــوط للتدفقــات النقديــة 

أو إلغــاء تصنيــف التحــوط، يتــم إيقــاف محاســبة التحــوط علــى الفــور٬ فــي إطــار وقــف تحــوط المعاملــة المتوقعــة، يعــاد تصنيــف المبلــغ المتراكــم المســجل ضمــن 

ا?يــرادات الشــاملة اEخــرى مــن الفتــرة التــي كان التحــوط فيهــا فعــاالً مــن حقــوق الملكيــة إلــى بيــان الدخــل الشــامل كتعديــل إعــادة تصنيــف عنــد وقــوع المعاملــة 

المتوقعــة وتأثيرهــا علــى اEربــاح أو الخســائر، وإذا لــم يعــد مــن المتوقــع حــدوث المعاملــة المتوقعــة، يعــاد تصنيــف الرصيــد ضمــن ا?يــرادات الشــاملة اEخــرى علــى 

الفــور إلــى اEربــاح أو الخســائر كتعديــل إعــادة تصنيــف.

المشتقات اNخرى لغير المتاجرة  (٣)

فــي حالــة عــدم االحتفــاظ بــاEداة المشــتقة لغــرض المتاجــرة وعــدم تصنيفهــا كعالقــة تحــوط مؤهلــة، يتــم تســجيل كافــة التغيــرات فــي القيمــة العادلــة مباشــرًة 

ضمــن بيــان الدخــل الشــامل. 



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

٢٤٣التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٤٢٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

السياسات المحاسبية الهامة (تابع) أ3 

الممتلكات والمعدات والتركيبات أ٣-٥ 

يتــم قيــاس بنــود الممتلــكات والمعــدات والتركيبــات بالتكلفــة التاريخيــة ناقصــv االســتهالك المتراكــم وخســائر االنخفــاض فــي القيمــة٬ تتضمــن التكلفــة التاريخيــة 

المصروفــات التــي تنســب بصفــة مباشــرة إلــى اقتنــاء اEصــل٬ يتــم احتســاب االســتهالك بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى العمــر ا?نتاجــي المقــدر للممتلــكات 

والمعــدات والتركيبــات، باســتثناء اEرض بالملكيــة الحــرة٬ واEعمــار ا?نتاجيــة المقــدرة للفتــرة الحاليــة علــى النحــو التالــي:

سنوات

٥سيارات

٦-٧أثاث وتركيبات

٦-٧معدات مكتبية

١٠برمجيات حاسب آلي

تتم مراجعة القيم المتبقية واEعمار ا?نتاجية وطرق االستهالك ل صول وتعدل، متى ما كان ذلك مالئمv، في كل تاريخ تقرير. 

تخفض القيمة الدفترية ل صل مباشرة إلى قيمته القابلة لالسترداد إذا كانت القيمة الدفترية ل صل أكبر من القيمة القابلة لالسترداد المقدرة.

تحدد أرباح وخسائر االستبعادات بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية ويتم إدراجها ضمن «إيرادات تشغيل أخرى» في بيان الدخل.

تــدرج التكاليــف الالحقــة ضمــن القيمــة الدفتريــة ل صــل أو تــدرج كأصــل منفصــل، كمــا هــو مناســب، فقــط عندمــا يكون مــن المحتمــل أن تتدفق المنافــع االقتصادية 

المســتقبلية المصاحبــة للبنــد إلــى النافــذة ويمكــن تقديــر تكلفــة البنــد بشــكل يعتمــد عليــه، تســتبعد القيمــة الدفتريــة للجــزء المســتبدل٬ وتــم تحميــل كافــة 

ا?صالحــات وأعمــال الصيانــة اEخــرى علــى بيــان الدخــل خــالل الفتــرة الماليــة التــي تتكبــد فيهــا.

الضريبة أ٣-٦ 

تــم تقديــم ا?قــرار الضريبــي للبنــك علــى مســتوى المركــز الرئيســي وال يتعيــن علــى النافــذة تقديــم إقــرار منفصــل حــول أنشــطة أعمــال الصيرفــة االســالمية٬خالل 

الســنة بــدأ المركــز الرئيســي القيــام بتخصيــص ضريبــة بمعــدل ثابــت بنســبة ١٥٪ مــن ربــح ”النافــذة“، يتــم االعتــراف باEصــول وااللتزامــات الضريبيــة المؤجلــة فقــط 

علــى مســتوى المركــز الرئيســي.

عقود ا�يجار أ٣-٧ 

يتم إدراج مدفوعات عقود ا?يجار التشغيلي كمصروف في بيان الدخل الشامل على أساس القسط الثابت على مدى فترة ا?يجار.

ينتــج عــن معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 16 المحاســبة عــن معظــم عقــود ا?يجــار مــن قبــل المســتأجر ضمــن نطــاق المعيــار بطريقــة مماثلــة لتلــك التــي تــم 

بهــا المحاســبة عــن عقــود ا?يجــار التمويلــي بموجــب المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم ١٧ «عقــود ا?يجــار»٬ يعتــرف المســتأجرون بأصــل «حــق االســتخدام» والمطلوبــات 

الماليــة المقابلــة فــي بيــان المركــز المالــي، يتــم إطفــاء أصــل حــق االســتخدام علــى مــدى مــدة عقــد ا?يجــار ، ويتــم قيــاس االلتــزام المالــي بالتكلفــة المطفــأة٬ تظــل 

محاســبة المؤجــر إلــى حــد كبيــر كمــا هــي بموجــب المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 17، طبقــت النافــذة معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 16 باســتخدام منهــج 

اEثــر الرجعــي المعــدل، وبالتالــي لــم يتــم إعــادة بيــان المقارنــة.

ــغ باســتخدام  ــا الحــق فــي اســتخدام اEصــل بالتكلفــة؛ والتــزام ا?يجــار بالقيمــة الحاليــة لمدفوعــات ا?يجــار المســتقبلية٬ يتــم خصــم المبل تقيــس النافــذة مبدئًي

معــدل الربــح المتضمــن فــي عقــد ا?يجــار إذا كان مــن الممكــن تحديــد ذلــك بســهولة؛ خــالف ذلــك، معــدل االقتــراض المتزايــد، تاريــخ البــدء هــو التاريــخ الــذي يتيــح 

فيــه المؤجــر اEصــل اEساســي لالســتخدام، بعــد االعتــراف اEولــي، تقيــس النافــذة أصــل حــق االســتخدام بالتكلفــة ناقًصــا ا?طفــاء المتراكــم وخســائر انخفــاض القيمــة 

المتراكمــة.

السياسات المحاسبية الهامة (تابع) أ3 

عقود ا�يجار (تابع) أ٣-٧ 

بعــد ا?دراج المبدئــي، تقيــس النافــذة التــزام ا?يجــار مــن خــالل (أ) زيــادة القيمــة الدفتريــة لتعكــس الربــح مــن التــزام ا?يجــار؛ (ب) تخفيــض القيمــة الدفتريــة لتعكــس 

مدفوعــات ا?يجــار المدفوعــة، و(ج) إعــادة قيــاس القيمــة الدفتريــة لتعكــس أي إعــادة تقييــم أو تعديــالت علــى عقــد ا?يجــار، أو لتعكــس مدفوعــات ا?يجــار الثابتــة 

الجوهريــة المعدلــة، الربــح مــن التــزام ا?يجــار هــو المبلــغ الــذي ينتــج معــدل دوري ثابــت للربــح علــى الرصيــد المتبقــي مــن التــزام ا?يجــار، معــدل الربــح الــدوري هــو 

المعــدل المســتخدم لخصــم مدفوعــات ا?يجــار لحســاب التــزام ا?يجــار.

منافع الموظفين أ٣-٨ 

(1) مكافآت نهاية الخدمة 

تتم مساهمات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين الُعمانيين وفقE vحكام قانون التأمينات االجتماعية لعام ١٩٩١.

ــه ويعتمــد علــى معــدالت  ــة الخدمــة للموظفيــن غيــر الُعمانييــن وفقــE vحــكام قانــون العمــل الُعمانــي لعــام ٢٠٠٣ وتعديالت تــم تكويــن مخصــص لمكافــآت نهاي

المكافــآت الحاليــة والســنوات المتراكمــة للخدمــة بتاريــخ بيــان المركــز المالــي، تــدرج مســتحقات ا?جــازة الســنوية وبــدل تذاكــر الســفر عنــد اســتحقاقها للموظفيــن 

حتــى تاريــخ التقريــر٬ تــدرج هــذه المســتحقات فــي االلتزامــات المتداولــة، فــي حيــن يتــم ا?فصــاح عــن تلــك التــي تتعلــق بمكافــآت نهايــة الخدمــة كالتــزام غيــر متداول.

تــدرج المســاهمات لخطــة التقاعــد ذات المســاهمات المحــددة والتأميــن ضــد إصابــات العمــل للموظفيــن الُعمانييــن وفقــv لقانــون التأمينــات االجتماعيــة بســلطنة 

ُعمــان لعــام ١٩٩١ ويتــم إدراجهــا كمصــروف فــي بيــان الدخــل الشــامل عنــد تكبدهــا.

(2) المنافع قصيرة اNجل

يتم قياس االلتزامات عن المنافع قصيرة اEجل بدون خصم ويتم تحميلها على المصروفات عند تقديم الخدمة ذات الصلة.

يتــم إدراج مخصــص للمبلــغ المتوقــع دفعــه عندمــا يوجــد علــى النافــذة التــزام حالــي أو اســتداللي لدفــع هــذا المبلــغ نتيجــة لخدمــات ســابقة مقدمــة مــن جانــب 

الموظــف ومــن الممكــن قيــاس االلتــزام بصــورة موثــوق بهــا.

ودائع العمالء والحسابات اFخرى أ٣-٩ 

تــدرج اEرصــدة فــي الودائــع الجاريــة والحســابات اEخــرى عنــد اســتالمها مــن قبــل النافــذة، تقــاس المعامــالت عنــد اســتالم المبلــغ مــن قبــل النافــذة فــي وقــت التعاقــد، 

فــي نهايــة فتــرة التقريــر، تقــاس هــذه الحســابات بالتكلفــة المطفأة.

حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار غير المقيدة أ٣-١٠ 

تفــرض النافــذة رســوم إدارة (رســوم المضــارب) علــى حملــة حســابات االســتثمار غيــر المقيــدة، مــن إجمالــي الدخــل مــن اســتثمارات اEمــوال، يتــم تخصيــص الدخــل 

المنســوب لحملــة حســابات االســتثمار غيــر المقيــدة لهــم بعــد تجنيــب مخصصــات واحتياطيــات (احتياطــي معادلــة اEربــاح واحتياطــي مخاطــر االســتثمار) إن 

 vوجــدت/ وخصــم حصــة النافــذة مــن الدخــل كمضــارب، يتــم تحديــد تخصيــص الدخــل مــن قبــل إدارة النافــذة ضمــن حــدود مشــاركة الربــح المســموح بهــا وفقــ

لشــروط وأحــكام حســابات االســتثمار غيــر المقيــدة.

المستحقات إلى/ من البنوك وودائع الوكالة      أ٣-١١ 

تتكــون المســتحقات إلى/مــن البنــوك والمؤسســات الماليــة والعمــالء مــن دائنيــات ومديونيــات الوكالــة، تــدرج دائنيــات ومديونيــات الوكالــة مبدئيــv بالتكلفــة 

ــغ المســددة. ــدرج الحقــv بالتكلفــة المهلكــة، ناقصــv المبال ــادل٬ وت ــل المتب ــة للمقاب لكونهــا القيمــة العادل



إيضاحات حول البيانات المالية
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إيضاحات حول البيانات المالية
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٢٤٥التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٤٤٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

السياسات المحاسبية الهامة (تابع) أ3 

إدراج ا�يرادات أ٣-١٢ 

(1) المرابحة

تدرج اEرباح من المرابحة على أساس االستحقاق٬ تشمل أرباح المضاربة المعامالت للفترة من تاريخ التوزيع إلى تاريخ انتهاء المرابحة. 

(2) المضاربة

تــدرج إيــرادات تمويــل المضاربــة عندمــا ينشــأ الحــق فــي اســتالم الدفعــات أو عنــد التوزيــع مــن قبــل المضــارب، وتحمــل الخســائر مــن ناحيــة أخــرى علــى قائمــة الدخــل 

عنــد ا?عــالن عنهــا مــن قبــل المضــارب.  

(3) المشاركة

تــدرج إيــرادات المشــاركة عندمــا ينشــأ الحــق فــي اســتالم الدفعــات أو عنــد التوزيــع٬ فــي حالــة الخســارة فــي المشــاركة، تــدرج حصــة النافــذة مــن الخســارة إلــى الحــد 

الــذي يتــم بــه خصــم الخســارة مــن حصتهــا فــي رأســمال المشــاركة.

(4) المشاركة المتناقصة

إن اEرباح من تمويالت المشاركة المتناقصة يتم إدراجها على أساس االستحقاق.

(5) أرباح الصكوك

تــدرج اEربــاح علــى الصكــوك علــى أســاس االســتحقاق، عندمــا يتــم شــراء صكــوك بأقســاط أو بالخصــم وتصنــف بالتكلفــة المهلكــة، تهلــك هــذه اEقســاط/ 

الخصومــات علــى فتــرة االســتحقاق المتبقيــة باســتخدام طريقــة معــدل الربــح الفعلــي.

(6) اZجارة

تســجل إيــرادات ا?جارةعلــى مــدار فتــرة ا?جــارة علــى أســاس االســتحقاق وتــدرج بالصافــي مــن االســتهالك واالنخفــاض فــي القيمــة، تســتثنى ا?يــرادات المتعلقــة 

بحســابات إجــارة منتهيــة بتمليــك غيــر منتظمــة وأقســاط إجــارة تتخطــى ٩٠ يومــv مــن قائمــة الدخــل.

(7) استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك

يتم تسجيل ا?يرادات من االستصناع الذي تتبعه إجارة منتهية بالتمليك عند استالم ا?يجارات.

(8) إيرادات الرسوم والعموالت

يتــم إدراج إيــرادات الرســوم والعمــوالت - التــي تشــكل جــزء� ال يتجــزأ مــن معــدل الربــح الحقيقــي ل صــل المالــي المــدرج بالتكلفــة المهلكــة -ضمــن قيــاس معــدل 

الربــح الفعلــي ل صــل المالــي٬ تــدرج إيــرادات الرســوم والعمــوالت اEخــرى بمــا فــي ذلــك رســوم خدمــة الحســابات وعمــوالت المبيعــات وأتعــاب ا?دارة ورســوم الترتيبــات 

والقــروض المشــتركة عنــد أداء الخدمــات ذات الصلــة.

(9) حصة النافذة من إيرادات حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار (رب المال والمضارب)

تخصــص ا?يــرادات بالتناســب بيــن حقــوق الملكيــة لحملــة حســابات االســتثمار والمســاهمين علــى أســاس اســتثماراتهم ذات الصلــة قبــل تخصيــص رســوم 

المضارب٬ تستحق حصة النافذة كمضارب ?دارة حقوق حملة حسابات االستثمار بناًء على شروط وأحكام اتفاقيات المضاربة ذات الصلة. 

(10) السلم

تحدد إيرادات السلم باستخدام طريقة نسبة ا?كمال.

(11) إيرادات توزيعات نقدية

يتم إدراج إيرادات توزيعات اEرباح عند نشوء الحق في استالم توزيعات اEرباح.

(12) الربح من المبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية

يــدرج الربــح مــن المبالــغ المســتحقة مــن البنــوك والمؤسســات الماليــة علــى أســاس توزيــع نســبي زمنــي علــى مــدار فتــرة العقــد بنــاًء علــى أصــل المبلــغ اEساســي 

القائم واEرباح المتفق عليها مع العمالء.  

السياسات المحاسبية الهامة (تابع) أ3 

إدراج المصروفات أ٣-١٣ 

تحتســب العوائــد علــى حقــوق الملكيــة لحملــة حســابات االســتثمار بنــاًء علــى الدخــل الناتــج مــن حســابات االســتثمار المشــتركة بعــد خصــم المصروفــات 

المتعلقــة بفريــق االســتثمار، أي «مصروفــات المضــارب»٬ تتضمــن مصروفــات المضــارب كافــة المصروفــات المتكبــدة مــن قبــل النافــذة وتســتثنى تكاليــف العامليــن 

ــرادات قبــل توزيعهــا. ــح المضــارب» للنافــذة مــن حصــة المســتثمر مــن ا?ي ــة اEخــرى، يخصــم «رب والمصروفــات ا?داري

اFرباح أو المصروفات التي ال تسمح بها الشريعة أ٣-١٤ 

 vخــرى وال يتــم تضمينهــا فــي إيــرادات النافــذة، تــوزع هــذه المبالــغ علــى الجمعيــات الخيريــة وفقــEتــدرج النافــذة هــذه المبالــغ فــي حســاب منفصــل فــي الدائنيــات ا

لقــرارات مجلــس الرقابــة الشــرعية.

التزامات عرضية أ٣-١٥ 

تتضمــن االلتزامــات العرضيــة ضمانــات وخطابــات ائتمــان والتزامــات النافــذة فيمــا يتعلــق بوعــد مــن جانــب واحــد لشــراء/بيع عمــالت وأخــرى، ال تــدرج االلتزامــات 

ــت مســتبعدة. ــة إال إذا كان ــات المالي ــي ولكــن يتــم ا?فصــاح عنهــا فــي ا?يضاحــات حــول البيان ــان المركــز المال ــة فــي بي العرضي

مجلس الرقابة الشرعية أ٣-١٦ 

تخضع أنشطة أعمال النافذة ?شراف مجلس الرقابة الشرعية والذي يتكون من أعضاء عينتهم الجمعية العمومية للمساهمين. 

المقاصة        أ٣-١٧ 

تتــم مقاصــة اEصــول وااللتزامــات الماليــة وعــرض صافــي المبلــغ فــي بيــان المركــز المالــي، عندمــا، وفقــط عندمــا يكــون لــدى البنــك حــق قانونــي فــي مقاصــة المبالــغ 

ــى أحــداث  ــة عل ــزام فــي نفــس الوقــت، يجــب أال تعتمــد الحقــوق القانوني ــا فــي الســداد علــى أســاس الصافــي أو تحقيــق اEصــل وســداد االلت ــv إم وأن يكــون راغب

مســتقبلية ويجــب أن تكــون قابلــة للتنفيــذ فــي المســار االعتيــادي للعمــل وفــي حــال العجــز أو التأخــر فــي الســداد أو ا?فــالس للنافــذة والطــرف المقابــل.

الزكاة        أ٣-١٨ 

وفقــv للنظــام اEساســي، تســتحق الــزكاة علــى حملــة اEســهم مــن اEفــراد للنافــذة وتعتبــر الــزكاة علــى االســتثمارات غيــر المقيــدة والحســابات اEخــرى مســؤولية 

حملــة حســابات االســتثمار.

المخصصات أ٣-١٩ 

يتــم إدراج المخصــص إذا كان لــدى النافــذة التــزام قانونــي أو اســتداللي جــاٍر، كنتيجــة لحــدث مــاٍض، يمكــن تقديــره بشــكل يعتمــد عليــه ومــن المحتمــل أن يتطلــب 

تدفقــا خارجــا للمنافــع االقتصاديــة لســداد االلتزامــات، تعــادل المخصصــات القيمــة المهلكــة لاللتزامــات المســتقبلية التــي يتــم تحديدهــا بخصــم التدفقــات النقديــة 

المســتقبلية بمعــدل مــا قبــل الضريبــة والــذي يعكــس تقييمــات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــود والمخاطــر المرتبطــة بااللتــزام.

التمويل المشترك والذاتي   أ٣-٢٠ 

تــم ا?فصــاح عــن اEصــول التــي تــم تمويلهــا بشــكل مشــترك مــن قبــل النافــذة وحقــوق حملــة حســابات االســتثمار «كتمويــل مشــترك» فــي البيانــات الماليــة وتــم 

تصنيــف اEصــول التــي تــم تمويلهــا فرديــv مــن قبــل النافــذة ضمــن «تمويــل ذاتــي».

احتياطي معادلة اFرباح  أ٣-21 

يتمثــل احتياطــي معادلــة اEربــاح فــي ذلــك المبلــغ الــذي يتــم تخصيصــه مــن إيــرادات المضاربــة قبــل تخصيــص حصــة النافــذة كمديــر اســتثمار (مضــارب) للمحافظــة 

علــى مســتوى معيــن مــن العائــد علــى االســتثمار لحملــة حســابات االســتثمار غيــر المقيــدة وزيــادة حقــوق ملكيــة المــّالك.



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

٢٤٧التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٤٦٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

السياسات المحاسبية الهامة (تابع) أ3 

احتياطي مخاطر االستثمار أ٣-22 

احتياطــي مخاطــر االســتثمار هــو المبلــغ المقتطــع مــن حصــة ربــح حملــة حســابات االســتثمار غيــر المقيــدة بعــد تخصيــص حصــة المضــارب، مــن أجــل تخفيــف آثــار 

مخاطــر خســائر االســتثمار المســتقبلية، والشــروط واEحــكام التــي يتــم بموجبهــا االقتطــاع الحتياطــي مخاطــر االســتثمار واســتخدامه خاضعــة لموافقــة هيئــة 

الرقابــة الشــرعية.

التقديرات واالجتهادات المحاسبية الهامة أ4   

إن إعــداد البيانــات الماليــة يتطلــب مــن ا?دارة وضــع اجتهــادات وتقديــرات وافتراضــات تؤثــر علــى تطبيــق السياســات المحاســبية والمبالــغ المســجلة ل صــول 

وااللتزامــات وا?يــرادات والمصروفــات٬ تســتند التقديــرات واالجتهــادات ذات الصلــة إلــى الخبــرة التاريخيــة والعوامــل المتعــددة اEخــرى التــي تــرى ا?دارة أنهــا معقولــة 

فــي ظــل الظــروف القائمــة وكذلــك النتائــج التــي تعــد أساســv لوضــع االجتهــادات حــول القيمــة الدفتريــة ل صــول وااللتزامــات التــي تعتبــر غيــر متاحــة بســهولة مــن 

مصــادر أخــرى، ومــن حيــث التعريــف، نــادر� مــا تكــون التقديــرات المحاســبية الناتجــة معادلــة للنتائــج الفعليــة ذات الصلــة. 

تتــم مراجعــة التقديــرات واالجتهــادات ذات الصلــة بصــورة مســتمرة، ويتــم تســجيل التعديــالت علــى التقديــرات المحاســبية فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا تعديــل 

التقديــر إذا كان التعديــل مــن شــأنه أن يؤثــر فقــط علــى تلــك الفتــرة أو خــالل فتــرة التعديــل والفتــرات المســتقبلية إذا كان التعديــل مــن شــأنه أن يؤثــر علــى كل 

مــن الفتــرة الحاليــة والفتــرات المســتقبلية، فيمــا يلــي التقديــرات المحاســبية الهامــة للبنــك:

خسائر انخفاض قيمة القروض والسلفيات أ٤-١ 

إن قيــاس خســائر االنخفــاض فــي القيمــة طبقــv لــكل مــن معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم ٩ فيمــا يتعلــق بكافــة فئــات اEصــول الماليــة يتطلــب إصــدار 

االجتهــادات، وباEخــص فيمــا يتعلــق بتقديــر مبلــغ وتوقيــت التدفقــات النقديــة المســتقبلية وقيــم الضمــان عنــد تحديــد خســائر االنخفــاض فــي القيمــة وتقييــم 

االزديــاد الملحــوظ فــي مخاطــر االئتمــان٬ يتــم الوصــول إلــى هــذه التقديــرات مــن خــالل عــدة عوامــل والتــي قــد تــؤدي التغيــرات فيهــا إلــى مســتويات مختلفــة مــن 

المخصصــات، إن حســاب خســائر االئتمــان المتوقعــة لــدى البنــك يتمثــل فــي مخرجــات النمــاذج المعقــدة إلــى جانــب عــدد مــن االفتراضــات اEساســية بشــأن اختيــار 

المدخــالت المتغيــرة والعالقــات فيمــا بينهــا٬ تتضمــن عناصــر نمــاذج خســائر االئتمــان المتوقعــة التــي تعتبــر اجتهــادات وتقديــرات محاســبية مــا يلــي:

نموذج تصنيف االئتمان الداخلي للبنك، والذي يسند احتمالية التعثر إلى التصنيفات الفردية،

معاييــر التقييــم لــدى البنــك فــي حالــة وجــود ازديــاد ملحــوظ فــي مخاطــر االئتمــان وبالتالــي يجــب أن يتــم قيــاس مخصصــات اEصــول الماليــة علــى أســاس 

الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى عمــر اEداة والتقييــم النوعــي، 

تصنيف اEصول المالية عندما يتم تقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس مجمع، 

تطوير نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة بما في ذلك المعادالت المحاسبية المتنوعة واختيار المدخالت، 

تحديــد االرتباطــات بيــن الســيناريوهات االقتصاديــة الكبــرى والمدخــالت االقتصاديــة مثــل مســتوى البطالــة وقيــم الضمانــات وتأثيــر ذلــك علــى احتماليــة 

التعثــر وقيمــة االنكشــاف عنــد التعثــر والخســائر عنــد التعثــر،

اختيار السيناريوهات االقتصادية الكبرى المستقبلية واحتماالتها الترجيحية ?دراج المدخالت االقتصادية في نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة، 

التقديرات واالجتهادات المحاسبية الهامة (تابع) أ4   

إيرادات الرسوم والعموالت أ٤-٢  

يعتمــد إدراج إيــرادات الرســوم والعمــوالت علــى الغــرض مــن تقييــم الرســوم وأســاس المحاســبة Eي أداة ماليــة مرتبطة، تطبــق ا?دارة بعض االفتراضــات واالجتهادات 

المحاســبية لتحديــد الرســوم التــي تشــكل جــزًءا ال يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة الفعلــي لــ داة الماليــة، والرســوم التــي يتــم جنيهــا عنــد تقديــم الخدمــات، والرســوم 

التــي يتــم جنيهــا عنــد تنفيــذ عمــل جوهــري.

تحديد مدة ا�يجار أ٤-٣  

عنــد تحديــد مــدة عقــد ا?يجــار، تأخــذ النافــذة فــي االعتبــار جميــع الحقائــق والظــروف، يتــم تضميــن خيــارات التمديــد (أو فتــرات مــا بعــد خيــارات ا?نهــاء) فقــط فــي مــدة 

ا?يجــار إذا كان مــن المؤكــد بشــكل معقــول أنــه ســيتم تمديــد عقــد ا?يجــار (أو لــم يتــم إنهــاؤه)، يأخــذ البنــك فــي االعتبــار طبيعــة وإمكانيــة إنفــاذ شــرط التمديــد 

فــي اتفاقيــة ا?يجــار، وقيمــة التحســينات علــى العقــارات المســتأجرة، والعقوبــات علــى ا?نهــاء، والتكاليــف وتعطــل اEعمــال المطلوبــة الســتبدال المبانــي المؤجــرة 

كعوامــل لتحديــد مــدة ا?يجــار، قــد تحتــوي اتفاقيــات ا?يجــار الخاصــة بالمبانــي التــي تشــغلها النافــذة علــى خيــار التمديــد، حيــث لــم يأخــذ البنــك فــي االعتبــار خيــارات 

التمديــد بعــد تحليــل العوامــل المذكــورة أعــاله.

يتــم إعــادة تقييــم مــدة ا?يجــار إذا تــم بالفعــل ممارســة الخيــار (أو لــم يتــم ممارســته) أو إذا أصبــح البنــك ملزمــv بممارســته (أو عــدم ممارســته)، تتــم مراجعــة التقييــم 

فقــط فــي حالــة حــدوث حــدث مهــم أو تغييــر جوهــري فــي الظــروف ممــا يؤثــر علــى هــذا التقييــم ويكــون ذلــك ضمــن ســيطرة البنــك، خــالل الســنة الماليــة، لــم تقــم 

النافــذة بمراجعــة تقييمهــا لفتــرة ا?يجــار حيــث لــم تحــدث أحــداث أو تغييــرات مهمــة.

النقدية واFرصدة لدى البنك المركزي ب1 

٢٠٢٠٢٠١9
ريال ُعماني 

با�الف
ريال ُعماني 

باmالف

اEرصدة لدى البنك المركزي الُعماني:

١٠٫٤٣٦٤٬٧٦٠- حساب جاٍر

٥٫٣٠٦٥٬٣٠٦- احتياطي نقدي

٢٫٦٩٧١٬٩٢٤النقدية

١٨٫٤٣٩١١٬٩٩٠

 االحتياطي النقدي لدى البنك المركزي الُعماني ال يمكن سحبه دون موافقة البنك المركزي.

مستحقات من بنوك ومؤسسات مالية  ب2 

٢٠٢٠٢٠١٩
ريال ُعماني 

با�الف
ريال ُعماني 

باmالف

١٠٫٠٠١٥٬٠٠٠إيداعات وكالة لدى بنوك

٢٫٠٢٧٢٨٥حسابات تحت الطلب

١٢٫٠٢٨٥٬٢٨٥

(١)-مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

١٢٫٠٢٨٥٬٢٨٤



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

٢٤٩التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٤٨٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

مستحقات من بنوك ومؤسسات مالية (تابع) ب2 

فيما يلي تحليل التغيرات في مجمل القيمة الدفترية ومخصص خسائر االئتمان المتوقعة ذي الصلة للمستحقات من البنوك والمؤسسات المالية:

ا�جماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١إجمالي القيمة الدفترية

 
ريال ُعماني

با�الف
ريال ُعماني

با�الف
ريال ُعماني 

با�الف
ريال ُعماني

با�الف

٥٫٢٨٥--٥٫٢٨٥كما في ١ يناير ٢٠٢٠

٦٫٧٤٣--٦٫٧٤٣صافي التغير في اEصول

١٢٫٠٢٨--١٢٫٠٢٨في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

ا�جماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١خسائر االئتمان المتوقعة
ريال ُعماني 

با�الف
ريال ُعماني 

با�الف
ريال ُعماني 

با�الف
ريال ُعماني 

با�الف

١--١كما في ١ يناير ٢٠٢٠

(١)--(١)صافي المحمل للسنة

----في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

ال توجـــد تغيـــرات جوهريـــة فـــي مجمـــل أرصـــدة المســـتحقات مـــن البنـــوك والمؤسســـات الماليـــة والتـــي قـــد تســـاهم فـــي تغييـــرات جوهريـــة فـــي الخســـائر االئتمانيـــة 

المتوقعـــة علـــى مـــدار العـــام.

ا?جماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١إجمالي القيمة الدفترية
ريال ُعماني

باmالف
ريال ُعماني

باmالف
 ريال ُعماني

باmالف
ريال ُعماني

باmالف

٩٬٨٤٥--٩٬٨٤٥كما في ١ يناير ٢٠١٩

(٤٬٥٦١)--(٤٬٥٦١)صافي التغير في اEصول

٥٬٢٨٤--٥٬٢٨٤في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

ا?جماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١خسائر االئتمان المتوقعة
ريال ُعماني 

باmالف
ريال ُعماني 

باmالف
ريال ُعماني 

باmالف
ريال ُعماني 

باmالف

١٥--١٥كما في ١ يناير ٢٠١٩

(١٤)--(١٤)صافي المحمل للسنة

١--١في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

ال توجـــد تغيـــرات جوهريـــة فـــي مجمـــل أرصـــدة المســـتحقات مـــن البنـــوك والمؤسســـات الماليـــة والتـــي قـــد تســـاهم فـــي تغييـــرات جوهريـــة فـــي الخســـائر االئتمانيـــة 

المتوقعـــة علـــى مـــدار العـــام.

سلفيات تمويل ومديونيات أخرى ب3 

٢٠٢٠

المجموعتمويل مشتركتمويل ذاتي
ريال ُعماني

با�الف
ريال ُعماني 

با�الف
ريال ُعماني

با�الف

القيمة الدفترية

١٥٫٧١٧-١٥٫٧١٧مديونيات مرابحة

٢٠٫٣٩١٦٦٫٥٤٧٨٦٫٩٣٨إجارة منتهية بتملك

٦٦٫٣٧١٢٥٫١٣٠٩١٫٥٠١استصناع تتبعه إجارة منتهية بتمليك

٦٥٫٢٧٢-٦٥٫٢٧٢ مشاركة متناقصة

١٦٧٫٧٥١٩١٫٦٧٧٢٥٩٫٤٢٨

(٢٫٧٤٣)(١٫١٦٨)(١٫٥٧٥)مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

(١٦٥)(١٢٨)(٣٧)الربح التعاقدي غير المدرج

١٦٦٫١٣٩٩٠٫٣٨١٢٥٦٫٥٢٠

٢٠١٩

المجموعتمويل مشتركتمويل ذاتي
ريال ُعماني

باmالف
 ريال ُعماني

باmالف
ريال ُعماني

باmالف

القيمة الدفترية

١٣٬٦٠٧-١٣٬٦٠٧مديونيات مرابحة

١٥٬٦١٧٥٦٬٧٧٣٧٢٬٣٩٠إجارة منتهية بتملك

٦٦٬٠٦٦١٩٬٤٧٤٨٥٬٥٤٠استصناع تتبعه إجارة منتهية بتمليك

٤٢٬٢١١١٬٤٣٠٤٣٬٦٤١ مشاركة متناقصة

١٣٧٬٥٠١٧٧٬٦٧٧٢١٥٬١٧٨

(٣٬١٠٨)(١٬١٠٢)(٢٬٠٠٦)مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

(٨٥)(٦٢)(٢٣)الربح التعاقدي غير المدرج

١٣٥٬٤٧٢٧٦٬٥١٣٢١١٬٩٨٥

إفصاحات إضافية حول تغطية التمويل المتعثر وفقv لتعميم البنك المركزي الُعماني رقم ”BM 1149“ مبينة أدناه:

ديسمبر 2020
وفق  للبنك المركزي 

الُعماني
وفق  لمعيار التقارير 

الفرقالمالية الدولية رقم 9
ريال ُعماني

با�الف
ريال ُعماني

با�الف
ريال ُعماني

با�الف

(144)632488خسارة انخفاض القيمة المحملة إلى بيان الدخل الشامل 

(472)4٫2043٫732مخصصات

-0٫850٫85إجمالي معدل القرض المتعثر (نسبة مئوية)@ 

@يتم احتساب معدل القرض المتعثر على أساس التمويل والسلف الممولة المتعثرة.



٢٥١التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٥٠٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

ت المالية
ت حول البيانا

ضاحا
إي

سمبر ٢٠٢٠ (تابع)
ي ٣١ دي

هية ف
سنة المنت

لل
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المرحلة ٣
٤٠٤

١٠١
٨١

٢٠
٣٢٣

٩
ي

ي الفرع
ا?جمال

٤٠٤
١٠١

٨١
٢٠

٣٢٣
٩

صيله
ي تح

ك ف
كو

ش
م

المرحلة ١
-

-
-

-
-

-
المرحلة ٢

-
-

-
-

-
-

المرحلة ٣
٦٠١

١٦٢
١٧٧

(١٥)
٤٢٤

١٧
ي

ي الفرع
ا?جمال

٦٠١
١٦٢

١٧٧
(١٥)

٤٢٤
١٧

سارة
الخ

المرحلة ١
-

-
-

-
-

-
المرحلة ٢

-
-

-
-

-
-

المرحلة ٣
١٬١٩٩

١٬١١٥
١٬٢١٠

(٩٥)
(١١)

١٣٩
ي

ي الفرع
ا?جمال

١٬١٩٩
١٬١١٥

١٬٢١٠
(٩٥)

(١١)
١٣٩

ف
سل

ل ، ال
ي التموي

إجمال
المرحلة ١

220٬125
٢٬٤٥٨

٣١١
٢٬١٤٧

٢١٩٬٨١٤
-

المرحلة ٢
٣٧٬٠٩٩

٣٦٨
١٬١٢٩

(٧٦١)
٣٥٬٩٧٠

-
المرحلة ٣

٢٬٢٠٤
١٬٣٧٨

١٬٤٦٨
(٩٠)

٧٣٦
١٦٥

ي 
ا?جمال

٢٥٩٬٤٢٨
٤٬٢٠٤

٢٬٩٠٨
١٬٢٩٦

٢٥٦٬٥٢٠
١٦٥

ت مالية
ضمانا

ي أوراق مالية و
ستثمار ف

ك ، ا
ن بنو

ق م
ستح

م
المرحلة ١

٦٧٬٧٢٣
-

١٢٣
(١٢٣)

٦٧٬٦٠٠
-

المرحلة ٢
٦٬٩٧١

-
٨٦٦

(٨٦٦)
٦٬١٠٥

-
المرحلة ٣

-
-

-
-

-
-

ي
ي الفرع

ا?جمال
٧٤٬٦٩٤

-
٩٨٩

(٩٨٩)
٧٣٬٧٠٥

-
ي

ا?جمال
المرحلة ١

٢٨٧٬٨٤٨
٢٬٤٥٨

٤٣٤
٢٬٠٢٤

٢٨٧٬٤١٤
-

المرحلة ٢
٤٤٬٠٧٠

٣٦٨
١٬٩٩٥

(١٬٦٢٧)
٤٢٬٠٧٥

-
المرحلة ٣

٢٬٢٠٤
١٬٣٧٨

١٬٤٦٨
(٩٠)

٧٣٦
١٦٥

ي
ا?جمال

٣٣٤٬١٢٢
٤٬٢٠٤

٣٬٨٩٧
٣٠٧

٣٣٠٬٢٢٥
١٦٥

B“ مبينة أدناه:
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ي
ُعمان

ك المركزي ال
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وفق  لم

ق
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ف
ي با�ال

ريال ُعمان
ف

ي با�ال
ريال ُعمان

ف
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ريال ُعمان
ل 

شام
ل ال

ى بيان الدخ
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ى أ
ض المتعثر عل
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ت أخرى (تابع)
ديونيا

ل وم
ت تموي

سلفيا
ب3 

ي:
ك المركزي الُعمان

ت البن
طلبا

طبقv لمت
ص 

ص
طبقv لمعيار التقارير المالية الدولية ٩ والمخ

ب 
س

ص المحت
ص

ي مقارنة المخ
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ي
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ف البن
صني

ت
ف معيار التقارير المالية 

صني
ت

الدولية ٩
ي 

إجمال
القيمة الدفترية
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طبقv لمت
ص 

ص
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ي
ك المركزي الُعمان

البن
طبقv لمعيار 

ت 
صا

ص
المخ

التقارير المالية الدولية ٩

 vطبق
ص 

ن المخ
الفرق بي
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لمت

ي ومعيار التقارير 
الُعمان

المالية الدولية ٩
ي 

صاف
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ي 
ط

ي احتيا
صة ف
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طلبا
طبقv لمت
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ص

المخ
ي

ك المركزي الُعمان
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٤
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ي
ريال ُعمان

ف
باmال

ي
ريال ُعمان
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ف
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ي 

ريال ُعمان
ف

باmال
ي

ريال ُعمان
ف

باmال
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ريال ُعمان
ف

باmال

ي
س

قيا
المرحلة ١

١٨٩٬٨٠٧
٢٬١٢٨

٤٨٩
١٬٦٣٩

١٨٩٬٣١٨
-

المرحلة ٢
٤٬٩٦٢
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-
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-
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ش
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-

-
-

-
-

-
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-
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ف
سل

ل ، ال
ي التموي

إجمال
المرحلة ١
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٢٬٢٩٨

١٬٨٢٣
٤٧٥

٢٠٤٬٩٥٠
-

المرحلة ٢
٦٬٥٩٧
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١٠٨
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-
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٣٬١٩٣
٣٧٩

٢١١٬٩٨٦
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ت مالية
ضمانا

ي أوراق مالية و
ستثمار ف

ك، ا
ن بنو

ق م
ستح

م
المرحلة ١

٦٧٬٣٩١
-

١٣٦
(١٣٦)

٦٧٬٢٥٥
-

المرحلة ٢
-

-
-

-
-

-
المرحلة ٣

٦
-

١
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٥
-

ي
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-
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-
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-
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-
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هية ف
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لل



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

٢٥٣التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٥٢٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

سلفيات تمويل ومديونيات أخرى (تابع) ب3 

فيما يلي تحليل التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية ومخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة المقابل لسلفيات التمويل والمديونيات اEخرى:

ا�جماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١إجمالي القيمة الدفترية
ريال ُعماني

با�الف

ريال ُعماني

با�الف

ريال ُعماني

با�الف

ريال ُعماني

با�الف

٢٠٦٫٧٧٣٦٫٥٩٧١٫٨٠٨٢١٥٫١٧٨كما في ١ يناير ٢٠٢٠
٥٦٫١٨٣-٥٤٫٥٨٧١٫٥٩٦أصول جديدة مستحدثة أو مشتراة

(١١٫٩٣٣)(٩٦)(٦٠٧)(١١٫٢٣٠)أصول مستبعدة أو مدفوعة - صافي
-(١٣)(٢٫٦٢٥)٢٫٦٣٨تحويالت إلى المرحلة ١

-(٨٢)٣٢٫٤٢١(٣٢٫٣٣٩)تحويالت إلى المرحلة ٢ 
-٥٨٧(٢٨٣)(٣٠٤)تحويالت إلى المرحلة ٣

٢٢٠٫١٢٥٣٧٫٠٩٩٢٫٢٠٤٢٥٩٫٤٢٨في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

ا?جماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١إجمالي القيمة الدفترية
ريال ُعماني

باmالف

ريال ُعماني

باmالف

ريال ُعماني

باmالف

ريال ُعماني

باmالف

١٥٩٬٤٣٦٢١٬٤٤٠١٬٥٩٢١٨٢٬٤٦٨كما في ١ يناير ٢٠١٩
٤٥٬٤٩١--٤٥٬٤٩١أصول جديدة مستحدثة أو مشتراة

(١٢٬٧٨١)(٧٩)(٨١٩)(١١٬٨٨٤)أصول مستبعدة أو مدفوعة - صافي
-(٣٩٢)(١٧٬٩٤١)١٨٬٣٣٣تحويالت إلى المرحلة ١

--٤٬١٠١(٤٬١٠١)تحويالت إلى المرحلة ٢ 
-٦٨٦(١٨٤)(٥٠٢)تحويالت إلى المرحلة ٣

٢٠٦٬٧٧٣٦٬٥٩٧١٬٨٠٧٢١٥٬١٧٨في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

ا�جماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١الخسائر االئتمانية المتوقعة
ريال ُعماني

با�الف

ريال ُعماني

با�الف

ريال ُعماني

با�الف

ريال ُعماني

با�الف

١٫٨٢٣١٠٨1٫177٣٫١٠٨مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في ١ يناير ٢٠٢٠
٧٣١٤٧١٩٠٤١٠خسائر ائتمانية متوقعة مدرجة

(٧٧٥)(٢٠٢)(١٤١)(٤٣٢)استردادات من الخسائر االئتمانية المتوقعة
--(٣)٣تحويالت إلى المرحلة ١

-(٤)١٫٠٨٠(١٫٠٧٦)تحويالت إلى المرحلة ٢
-١٤٢(٦٢)(٨٠)تحويالت إلى المرحلة ٣

٣١١١٫١٢٩١٫٣٠٣٢٫٧٤٣في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

ا?جماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١الخسائر االئتمانية المتوقعة
ريال ُعماني

باmالف

ريال ُعماني

باmالف

ريال ُعماني

باmالف

ريال ُعماني

باmالف

٤٦٠١٬٢٤٠1٬075٢٬٧٧٥مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في ١ يناير ٢٠١٩
٦٨١١٦٨٦خسائر ائتمانية متوقعة مدرجة

٢٤٧(٥١)١٢٨١٧٠استردادات من الخسائر االئتمانية المتوقعة
--(١٬٣٣٧)١٬٣٣٧تحويالت إلى المرحلة ١

--٦٢(٦٢)تحويالت إلى المرحلة ٢
-١٤٦(٣٨)(١٠٨)تحويالت إلى المرحلة ٣

١٬٨٢٣١٠٨١٬١٧٦٣٬١٠٨في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

سلفيات تمويل ومديونيات أخرى (تابع) ب3 

مديونيات مرابحة ب3-أ  

٢٠٢٠
المجموعتمويل مشتركتمويل ذاتي
ريال ُعماني

با�الف
 ريال ُعماني

با�الف
ريال ُعماني

با�الف

١٧٫٧٦٤-١٧٫٧٦٤القيمة الدفترية
(٢٫٠٤٧)-(٢٫٠٤٧)ربح مؤجل

١٥٫٧١٧-١٥٫٧١٧صافي القيمة الدفترية
(١٨٦)-(١٨٦)مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

(١٩)-(19)الربح التعاقدي غير المدرج

١٥٫٥١٢-١٥٫٥١٢

٢٠١٩
المجموعتمويل مشتركتمويل ذاتي
ريال ُعماني

ريال ُعمانيريال ُعماني باmالفباmالف
باmالف

١٥٬٦٣٠-١٥٬٦٣٠القيمة الدفترية
(٢٬٠٢٣)-(٢٬٠٢٣)ربح مؤجل

١٣٬٦٠٧-١٣٬٦٠٧صافي القيمة الدفترية
(٢٢٦)-(٢٢٦)مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

(١٥)-(15)الربح التعاقدي غير المدرج

١٣٬٣٦٦-١٣٬٣٦٦

ربح مؤجل غير مطفأ

٢٠٢٠٢٠١٩
 ريال ُعماني

با�الف
 ريال ُعماني

باmالف

٢٫٠٢٣١٬٩٢٤ربح مؤجل في بداية السنة
١٫٧٣٦١٬٣٥٨ربح مؤجل خالل السنة من مبيعات

(١٬٢٥٩)(١٫٧١٢)إيرادات مبيعات مرابحة خالل السنة (ج٬1)

٢٫٠٤٧٢٬٠٢٣ربح مؤجل في نهاية السنة

إجارة منتهية بتمليك ب٣-ب  

٢٠٢٠
المجموعتمويل مشتركتمويل ذاتي

ريال ُعماني
با�الف

 ريال ُعماني
با�الف

 ريال
ُعماني
با�الف

٢٥٫٢١٢٧٨٫٥٦٠١٠٣٫٧٧٢التكلفة
(١٦٫٨٣٤)(١٢٫٠١٣)(٤٫٨٢١)االستهالك/ا?طفاء المتراكم

٢٠٫٣٩١٦٦٫٥٤٧٨٦٫٩٣٨صافي القيمة الدفترية
(١٫٣٢١)(١٫١٢٢)(١٩٩)مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

(١٣٣)(١٢٥)(٨)الربح التعاقدي غير المدرج

٢٠٫١٨٤٦٥٫٣٠٠٨٥٫٤٨٤



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

٢٥٥التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٥٤٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

سلفيات تمويل ومديونيات أخرى (تابع) ب3 

إجارة منتهية بتمليك (تابع) ب3-ب  

٢٠١٩

المجموعتمويل مشتركتمويل ذاتي
ريال ُعماني

باmالف
 ريال ُعماني

باmالف
ريال ُعماني

باmالف

٢٤٬٧٥٥٦٦٬٦٥٢٩١٬٤٠٧التكلفة

(١٩٬٠١٧)(٩٬٨٧٩)(٩٬١٣٨)االستهالك/ا?طفاء المتراكم

١٥٬٦١٧٥٦٬٧٧٣٧٢٬٣٩٠صافي القيمة الدفترية

(١٬٢٢٥)(١٬٠٦٦)(١٥٩)مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

(٦٨)(٦٢)(٦)الربح التعاقدي غير المدرج

١٥٬٤٥٢٥٥٬٦٤٥٧١٬٠٩٧

استصناع تتبعه إجارة منتهية بتمليك ب3-ج  

٢٠٢٠

المجموعتمويل مشتركتمويل ذاتي
ريال ُعماني

با�الف
ريال ُعماني 

با�الف
ريال ُعماني

با�الف

٦٦٫٣٧١٢٥٫١٣٠٩١٫٥٠١القيمة الدفترية

(٢٥٨)(٤٦)(٢١٢)مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

(١٠)(٣)(٧)الربح التعاقدي غير المدرج

٦٦٫١٥٢٢٥٫٠٨١٩١٫٢٣٣

٢٠١٩

المجموعتمويل مشتركتمويل ذاتي
ريال ُعماني

باmالف
 ريال ُعماني

باmالف
ريال ُعماني

باmالف

٦٦٬٠٦٦١٩٬٤٧٤٨٥٬٥٤٠القيمة الدفترية

(٢٨٥)(٢٤)(٢٦١)مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

(٢)-(٢)الربح التعاقدي غير المدرج

٦٥٬٨٠٣١٩٬٤٥٠٨٥٬٢٥٣

سلفيات تمويل ومديونيات أخرى (تابع) ب3 

المشاركة المتناقصة ب3-د  

٢٠٢٠

المجموعتمويل مشتركتمويل ذاتي
ريال ُعماني

با�الف
ريال ُعماني 

با�الف
ريال ُعماني

با�الف

٦٥٫٢٧٢-٦٥٫٢٧٢القيمة الدفترية

(٩٧٨)-(٩٧٨)مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

(٣)-(٣)الربح التعاقدي غير المدرج

٦٤٫٢٩١-٦٤٫٢٩١

٢٠١٩

المجموعتمويل مشتركتمويل ذاتي
ريال ُعماني

باmالف
 ريال ُعماني

باmالف
ريال ُعماني

باmالف

٤٢٬٢١١١٬٤٣٠٤٣٬٦٤١القيمة الدفترية

(١٬٣٧٢)(١٢)(١٬٣٦٠)مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

---الربح التعاقدي غير المدرج

٤٠٬٨٥١١٬٤١٨٤٢٬٢٦٩

استثمارات أوراق مالية ب 4  

٢٠٢٠٢٠١٩
ريال ُعماني 

با�الف
ريال ُعماني 

باmالف

١٦٫٧٧٦١٥٬٣٧٢القيمة الدفترية بالتكلفة المطفأة

(٥٤)(٤١)مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

١٦٫٧٣٥١٥٬٣١٨محتفظ بها بالتكلفة المطفأة

٨٫٠٢٧٨٬١٠٥القيمة الدفترية بالقيمة العادلة من خالل ا?يرادات الشاملة اEخرى

-(١٫٠٥٦)خسارة القيمة العادلة

-(٨٦٦)مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

٦٫١٠٥٨٬١٠٥محتفظ بها بالتكلفة المطفأة

٢٢٫٨٤٠٢٣٬٤٢٣إجمالي استثمارات أوراق مالية

 ،vمدة شهادات الصكوك هي ٥ أعوام وهي تحمل معدل ربح يتراوح من ٤٬٤ - ٦٬٥ سنوي



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

٢٥٧التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٥٦٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

استثمارات أوراق مالية (تابع) ب 4  

فيما يلي الحركة في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:

ا�جماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١
ريال ُعماني

با�الف
ريال ُعماني

با�الف
ريال ُعماني

با�الف
ريال ُعماني

با�الف

٥٤--٥٤الرصيد في بداية السنة
٨٦٦-٨٦٦-الخسائر االئتمانية المتوقعة المدرجة

(١٣)--(١٣)صافي المحمل للفترة

٩٠٧-٤١٨٦٦في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

ا?جماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١
ريال ُعماني

باmالف
ريال ُعماني

باmالف
ريال ُعماني

باmالف
ريال ُعماني

باmالف

٤٥--٤٥الرصيد في بداية السنة
٩--٩صافي المحمل للفترة

٥٤--٥٤في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

ممتلكات وآالت ومعدات ب 5 
برمجيات 

حاسب آلي
أثاث 

وتركيبات
معدات 
سياراتمكتبية

أعمال رأسمالية 
المجموعقيد ا�نجاز

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

التكلفة: 
٢٫٨٦٢-١٫٢٥١٨٥٧٦١٤١٤٠في ١ يناير ٢٠٢٠

٥١--١١٩٣١إضافات
------استبعادات/ تحويالت

٢٫٩١٣-١٫٢٦٢٨٦٦٦٤٥١٤٠كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

االستهالك المتراكم:
(١٫٧٦٨)-(١٠٧)(٤٦٢)(٤٩٤)(٧٠٥)في ١ يناير ٢٠٢٠

(٢٧٤)-(١٣)(٤٨)(٩٤)(١١٩)المحمل للسنة
------استبعادات/ تحويالت

(٢٫٠٤٢)-(١٢٠)(٥١٠)(٥٨٨)(٨٢٤)كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٨٧١-٤٣٨٢٧٨١٣٥٢٠صافي القيمة الدفترية في٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

التكلفة: 
١٬١١٧٦٨٦٨٥٣٦١٢٤١٠١٢٬٥٦٤في ١ يناير ٢٠١٩

٢٦٥(١٠١)١٣٤١٦٧٤٩١٦إضافات
٣٣--٤٢٩-استبعادات/ تحويالت

٢٬٨٦٢-١٬٢٥١٨٥٧٦١٤١٤٠كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

االستهالك المتراكم:
(١٬٤٣٨)-(٩٨)(٣٦١)(٣٩٦)(٥٨٣)في ١ يناير ٢٠١٩
(٢٩٧)-(٩)(٧٣)(٩٤)(١٢١)المحمل للعام

(٣٢)--(٢٨)(٤)-استبعادات/ تحويالت

(١٬٧٦٧)-(١٠٧)(٤٦٢)(٤٩٤)(٧٠٤)كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

١٬٠٩٥-٥٤٧٣٦٣١٥٢٣٣صافي القيمة الدفترية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

أصول أخرى ب 6 

٢٠٢٠٢٠١9
ريال ُعماني 

با�الف
ريال ُعماني 

باmالف

٤٫٠٩٦١٬١٨٧أرباح مستحقة القبض

١٫٠٢٥٢٢٤إيجارات  مستحقة القبض

٦٣٦٨٤٩الحق في استخدام اEصول

٨٨١٬٢٧٤أخرى

٥٫٨٤٥٣٬٥٣٤

ودائع وكالة ب-7أ 
٢٠٢٠٢٠١٩

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
باmالف

بالعملة المحلية:

١٧٨٫٦٢٥١٤٨٬٢٩٩- شركات وأفراد

بالعملة اEجنبية:

٨٫٥٥٤١٠٬٥٣٩- شركات وأفراد

١٨٧٫١٧٩١٥٨٬٨٣٨

مستحق إلى البنوك ب-7ب 

٢٠٢٠٢٠١٩
ريال ُعماني 

با�الف
ريال ُعماني 

باmالف

بالعملة المحلية:

٥٬٠٠٠-- بنوك

بالعملة اEجنبية:

٩٫٦٢٥١٠٬٥٨٨- بنوك

٩٫٦٢٥١٥٬٥٨٨

حسابات العمالء وحسابات أخرى ب 8 

٢٠٢٠٢٠١٩
ريال ُعماني 

با�الف
ريال ُعماني 

باmالف

الحسابات حسب الطبيعة:

٣٩٫٣٧٦١٢٬٣٥٩- جارية

٢٫١٣٨٥٬١٢٦- هامش

٤١٫٥١٤١٧٬٤٨٥



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

٢٥٩التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٥٨٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

التزامات أخرى ب 9 
٢٠٢٠٢٠١٩

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
باmالف

٥٧٥٥أرباح/ أتعاب مستحقة الدفع
٢٠٠٤٣٨مستحقات الموظفين

١٦١١٨٦مستحق الدفع لشركة تكافل 
٨٢٨٢مخصص خسائر االئتمان المتوقعة اللتزامات سلفيات تمويل وضمانات مالية

١٫١٦٨١٬٣٠٠مستحقات أخرى ومخصصات ودائنيات
٢٥٤١٦٢أدوات مالية دائنة

١٫٩٢٢٢٬٢٢٣

فيمـــا يلـــي تحليـــل التغيـــرات فـــي إجمالـــي القيمـــة الدفتريـــة ومخصـــص خســـائر االئتمـــان المتوقعـــة المقابـــل لهـــا علـــى التزامـــات ســـلفيات التمويـــل والضمانـــات 

الماليـــة:

ا�جماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١إجمالي القيمة الدفترية
ريال ُعماني

با�الف
ريال ُعماني

با�الف
ريال ُعماني

با�الف
ريال ُعماني

با�الف

الرصيد كما في ١ يناير ٢٠٢٠
٦٣٨٫٦٣٥-٣٨٫٦٢٩أصول جديدة مستحدثة أو مشتراة

١٨٫١٣١--١٨٫١٣١أصول مستبعدة أو مدفوعة
(١٧٫٨٤٦)(٦)-(١٧٫٨٤٠)تحويالت إلى المرحلة ١

----تحويالت إلى المرحلة ٢
----تحويالت إلى المرحلة ٣

----مبالغ مشطوبة

٣٨٫٩٢٠--٣٨٫٩٢٠في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

ا?جماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١إجمالي القيمة الدفترية
ريال ُعماني

باmالف
ريال ُعماني

باmالف
ريال ُعماني

باmالف
ريال ُعماني

باmالف

٣٣٬٣٤٦--٣٣٬٣٤٦الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٩
٢٢٬٤١٤--٢٢٬٤١٤أصول جديدة مستحدثة أو مشتراة

(١٧٬١٢٥)--(١٧٬١٢٥)أصول مستبعدة أو مدفوعة
----تحويالت إلى المرحلة ١

----تحويالت إلى المرحلة ٢
-٦-(٦)تحويالت إلى المرحلة ٣

----مبالغ مشطوبة

٦٣٨٬٦٣٥-٣٨٬٦٢٩في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

ا�جماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة
ريال ُعماني

با�الف
ريال ُعماني

با�الف
ريال ُعماني

با�الف
ريال ُعماني

با�الف

١٨٢-٨١الرصيد كما في ١ يناير ٢٠٢٠
٤٥--٤٥الخسائر االئتمانية المتوقعة المدرجة

(٤٥)(١)-(٤٤)استردادات من الخسائر االئتمانية المتوقعة
----تحويالت إلى المرحلة ١

----تحويالت إلى المرحلة ٢
----تحويالت إلى المرحلة ٣

----مبالغ مشطوبة

٨٢--٨٢في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

التزامات أخرى (تابع) ب 9 

ا?جماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة
ريال ُعماني

باmالف
ريال ُعماني

باmالف
ريال ُعماني

باmالف
ريال ُعماني

باmالف

١٣--١٣الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٩
٧--٧أصول جديدة مستحدثة أو مشتراة

٦٢--٦٢أصول مستبعدة أو مدفوعة
----تحويالت إلى المرحلة ١

----تحويالت إلى المرحلة ٢
-١-(١)تحويالت إلى المرحلة ٣

----مبالغ مشطوبة

١٨٢-٨١في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار ب ١٠ 

٢٠٢٠٢٠١٩
ريال ُعماني 

با�الف
 ريال ُعماني

باmالف

٤٢٫٨٧٨٢٩٬١٨٢حسابات ادخار

٥٥حسابات Eجل

٤٢٫٨٨٣٢٩٬١٨٧

ـــة لتشـــكيل قاعـــدة مـــن اEمـــوال٬ تتـــم إضافـــة أمـــوال  ـــر المقيـــدة هـــي أمـــوال يســـتثمرها العمـــالء وفـــق مبـــدأ المضارب ـــة حســـابات االســـتثمارات غي إن حســـابات حمل

ـــاح. ـــع اEرب ـــة Eي طـــرف فـــي أغـــراض االســـتثمار وتوزي ـــح اEولوي ـــى أمـــوال البنـــك بغـــرض االســـتثمار دون من ـــة الحســـابات االســـتثمارية إل حمل

ا?يداعات Eجل هي إيداعات يمكن سحبها دون خسارة رأس المال وفقv لشروط معينة.

) وفـــق شـــروط اتفاقيـــات حملـــة حســـابات  إن حصـــة المضـــارب فـــي أربـــاح اســـتثمارات حقـــوق ملكيـــة حملـــة حســـابات االســـتثمار تصـــل إلـــى ٧٠ كحـــد أقصـــى (٢٠١٩: ٧٠

االســـتثمار.

خالل السنة، لم تقم النافذة بتحميل أي مصروفات إدارية على القاعدة.

المنتج
نطاق 

معدل المشاركة
متوسط 

المعدل المكتسب

٣٠١٬٣٤٨ادخار – ريال ُعماني

١٥٠٬٦٦٨ادخار – درهم إماراتي

١٥٠٬٦٧٤ادخار – دوالر أمريكي

١٥٠٬٠٠إدخار – جنيه إسترليني

٦٠٠٬٠٠لمدة ٣ أشهر

٦٠٠٬٠٠لمدة ٦ أشهر

٦٠٢٬٦٩٧لمدة ١٢ شهر�



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

٢٦١التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٦٠٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

حقوق المّالك  ب 11 

رأس المال الُمعين ب١١-أ 

في سنة ٢٠٢٠ ، بلغ رأس المال الُمعين للنافذة 30 مليون ريال ُعماني (2019: 30 مليون ريال ُعماني).

االحتياطي القانوني  ب١١-ب 

ــة الُعمانــي لعــام ١٩٧٤، يجــوز تخصيــص «مبلــغ إضافــي فــي حــدود ٢٪ مــن القيمــة االســمية للســهم لــكل ســهم  ــون الشــركات التجاري وفقــv للمــادة ٧٨ مــن قان

كرســوم إصــدار٬ إذا تــم إصــدار اEســهم بقيمــة أعلــى مــن القيمــة االســمية، يجــب إضافــة مبلــغ الزيــادة، بعــد اقتطــاع مصروفــات ا?صــدار، إمــا لالحتياطــي القانونــي أو 

االحتياطــي الخــاص الــذي ســيتم إنشــاؤه وفقــv للمــادة ١٠٦ مــن القانــون»، وبالتالــي قامــت النافــذة بتحويــل صافــي زيــادة المبلــغ مــن متحصــالت ا?صــدار والــذي قــام 

البنــك بتحصيلــه خــالل فتــرة بدايــة «النافــذة» إلــى االحتياطــي القانونــي. 

االحتياطي العام  ب١١-ج  

تــم تحويــل احتياطــي عــام بمبلــغ ٩٨٨٬٠٠٠ ريــال ُعمانــي (٣١ ديســمبر ٢٠١٩: ٩٨٨٬٠٠٠ ريــال ُعمانــي) مــن قبــل المكتــب الرئيســي لتغطيــة الخســائر المتكبــدة لعــام ٢٠١٣ 

و ٢٠١٤، بــدأت النافــذة تقريــر اEربــاح مــن عــام ٢٠١٥ وبالتالــي: لــم يتــم إجــراء أي تحويــل آخــر بعــد عــام ٢٠١٤.

احتياطي انخفاض القيمة ب١١-د  

يتطلــب تعميــم البنــك المركــزي الُعمانــي رقــم ”BM 1149“ مــن النافــذة إنشــاء احتياطــي للفــرق بيــن المخصصــات طبقــv لتعليمــات البنــك المركــزي الُعمانــي 

والمخصصــات المحتســبة طبقــv لمعيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة ٩ فــي حالــة إذا كانــت المخصصــات طبقــا لمتطلبــات البنــك المركــزي الُعمانــي أعلــى مــن 

 vــر الماليــة الدوليــة ٩ أعلــى مــن المخصصــات المحتســبة طبقــ ــر الماليــة الدوليــة ٩، وتعتبــر المخصصــات طبقــv لمعيــار التقاري المخصصــات طبقــا لمعيــار التقاري

لتوجيهات البنك المركزي الُعماني كما في 31 ديسمبر 2019، وبالتالي، لم يتم إنشاء احتياطي النخفاض القيمة. 

التزامات وارتباطات عرضية ب 12 

التزامات عرضية ب١٢-أ 

تــؤدي خطابــات االعتمــاد المســتندي والضمانــات القائمــة المســتقلة إلــى ارتبــاط البنــك بالدفــع بالنيابــة عــن عمــالء فــي حالــة عجــز العميــل عــن اEداء بموجــب بنــود 

العقــد.

20202019

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
باmالف

20٫8145٬478ضمانات

11٫17129٬064خطابات اعتمادات 

31٫98534٬542

ارتباطات ب١٢-ب 

تتضمــن االرتباطــات المتعلقــة باالئتمــان االرتباطــات بمنــح االئتمــان وخطابــات االعتمــاد المســتقلة والضمانــات التــي تــم تصميمهــا للوفــاء بمتطلبــات عمــالء البنــك٬ 

بالنســبة لالرتباطــات بمنــح االئتمــان فهــي تمثــل االرتباطــات التعاقديــة لتقديــم التمويــل والســلفيات٬ فــي العــادة تكــون لالرتباطــات تواريــخ انتهــاء ثابتــة أو شــروط 

ــغ العقــد  ــي مبال ــذا ليــس بالضــرورة أن يمثــل إجمال إنهــاء أخــرى وهــي تتطلــب دفــع رســوم عنهــا، حيــث إن تلــك االرتباطــات قــد تنتهــي بــدون الســحب منهــا ل

التزامــات التدفــق النقــدي المســتقبلية.

20202019

ريال ُعماني 
با�الف

 ريال ُعماني
باmالف

6.9344.093ارتباطات متعلقة باالئتمان

أطراف ذات عالقة ب13 

فــي ســياق اEعمــال االعتياديــة، تقــوم النافــذة بإجــراء معامــالت مــع بعــض أعضــاء مجلــس إدارتهــا ومســاهميها وإدارتهــا العليــا والمركــز الرئيســي ومجلــس 

الرقابــة الشــرعية ومراجــع التوافــق مــع الشــريعة والشــركات التــي يكــون لهــم فيهــا مصالــح هامــة، تتــم هــذه المعامــالت علــى أســاس التعامــالت المتكافئــة ويتــم 

اعتمادهــا مــن قبــل إدارة النافــذة ومجلــس ا?دارة. 

فيما يلي إجمالي مبالغ اEرصدة وا?يرادات والمصروفات الناتجة عن اEطراف ذات العالقة:

20202019

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني
باmالف

96310تمويل وسلفيات (الرصيد في نهاية السنة)

--تمويل وسلفيات مصروفة خالل السنة

--تمويل وسلفيات مسددة خالل السنة

405281الودائع (الرصيد في نهاية السنة)

58(217)ودائع مستلمة خالل السنة

(36)334 ودائع مدفوعة خالل السنة

-55 أرباح على تمويالت وسلفيات (خالل السنة)

(7)(10) مصروفات أرباح (خالل السنة)

مكافآت ا�دارة العليا

55118رواتب ومزايا أخرى قصيرة اEجل

أتعاب حضور جلسات ومكافآت Fعضاء مجلس ا�دارة

5547أتعاب حضور جلسات ومكافأت Eعضاء مجلس الرقابة الشرعية

معامالت مع المركز الرئيسي

325-أرباح مدفوعة على اقتراضات وكالة

245162أتعاب على خط التزام

اFدوات المالية المشتقة  ب14 

ــي بيــن  ــواع المعامــالت التــي تتضمــن أدوات ماليــة مشــتقة٬ اEداة الماليــة المشــتقة هــي عقــد مال ــد مــن أن ــادي، ترتبــط النافــذة بالعدي فــي إطــار النشــاط االعتي

ــدرج هــذه اEدوات المشــتقة  طرفيــن تعتمــد فيــه المدفوعــات علــى التحــركات فــي ســعر واحــد أو أكثــر مــن اEدوات الماليــة أو المعــدل االســتداللي أو المؤشــر٬ ت

بالقيمــة العادلــة، القيمــة العادلــة لــ داة المشــتقة هــي مــا يســاوي الربــح أو الخســارة غيــر المدرجيــن مــن المقارنــة مــع الســوق بالنســبة لــ داة المشــتقة باســتخدام 

اEســعار الســائدة بالســوق أو أســاليب التســعير الداخليــة، تــدرج اEربــاح أو الخســائر غيــر المحققــة فــي بيــان الدخــل الشــامل٬ تــم وصــف اEدوات الماليــة المشــتقة 

المســتخدمة مــن جانــب النافــذة أدنــاه:

أنواع منتجات اFدوات المالية المشتقة ب١٤-أ 

عقــود العملــة اmجلــة (الوعــد) هــي اتفاقيــات تعاقديــة بيــن اEطــراف لشــراء عملــة واحــدة مقابــل بيــع عملــة أخــرى بســعر محــدد يتــم ســداده بتاريــخ القيمــة اmجلــة/ 

المســتقبلية، إن معــدل صــرف العملــة المســتخدم فــي المعاملــة يطلــق عليــه اســم معــدل الصــرف اmجــل.

يتــم إبــرام هــذه العقــود للتحــوط مــن مخاطــر تقلــب معــدالت صــرف العملــة وإدارة الســيولة بكفــاءة مــن خــالل إتاحــة فرصــة للنافــذة ?يــداع/ اســتثمار الســيولة 

الفائضــة لــدى بنــوك أجنبيــة أو ســحب اEمــوال مــن بنــوك أجنبيــة فــي حــال حــدوث نقــص فــي الســيولة.

كجــزء مــن إدارة اEصــول والمطلوبــات لــدى النافــذة، تســتعين النافــذة بالمشــتقات Eغــراض التحــوط للحــد مــن التعــرض لمخاطــر العملــة ومخاطــر معــدالت الربــح، 

ويتحقــق هــذا عــن طريــق التحــوط Eدوات ماليــة محــددة والمعامــالت المتوقعــة وكذلــك تطبيــق تحــوط اســتراتيجي تجــاه كافــة االنكشــافات المتعلقــة ببيــان المركــز 

المالي.



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

٢٦٣التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٦٢٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

اFدوات المالية المشتقة (تابع) ب14 

أنواع منتجات اFدوات المالية المشتقة (تابع) ب١٤-أ 

القيمة االسمية حسب المدة حتى االستحقاقكما في ٣١ ديسمبر ٢٠20
1 - 5 سنوات3 إلى 12 شهر�خالل ٣ أشهرالقيمة االسمية

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

13٫0403٫2371٫9647٫839عقود شراء عمالت أجنبية آجلة

12٫8623٫2371٫9257٫700عقود بيع عمالت أجنبية آجلة

القيمة االسمية حسب المدة حتى االستحقاقكما في ٣١ ديسمبر ٢٠19
1 - 5 سنوات3 إلى 12 شهر}خالل ٣ أشهرالقيمة االسمية

ريال ُعماني 
با~الف

ريال ُعماني 
با~الف

ريال ُعماني 
با~الف

ريال ُعماني 
با~الف

103٬18373٬98519٬3959٬803عقود شراء عمالت أجنبية آجلة

103٬18373٬98519٬3959٬803عقود بيع عمالت أجنبية آجلة

يعتبر المركز الرئيسي الطرف المقابل الرئيسي في العقود اmجلة.

إيرادات من أنشطة التمويل  ج1 

20202019
ريال ُعماني 

با�الف
ريال ُعماني 

باmالف

1٫7121٬259المرابحة
4٫3893٬946ا?جارة المنتهية بالتمليك

4٫8644٬495استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك
1٫7041٬113المشاركة المتناقصة

-9راس المال العامل للوكالة

12٫67810٬813

105354إيرادات من أصول التمويل المشترك
1٬4381٬237إيرادات من أصول التمويل الذاتي 

1٬5431٬591

إيرادات من أنشطة االستثمار ج2 

20202019

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
باmالف

105354ا?يرادات من ا?يداعات بين البنوك مع البنوك ا?سالمية

1٫4381٬237الدخل من االستثمار في أدوات الدين 

1٫5431٬591

أرباح مدفوعة  ج 3  

20202019
ريال ُعماني 

با�الف
ريال ُعماني 

باmالف

842771من وديعة مضاربة

من وديعة وكالة:
7٫3275٬274-  عمالء

352502بنوك- 

7٫6795٬779

8٫5216٬550

إيرادات أخرى ج 4 

20202019
ريال ُعماني 

با�الف
ريال ُعماني 

باmالف

503805صافي رسوم وعموالت
7-خسارة من بيع أصول ثابتة

60-خسارة استثمارات أوراق مالية محتفظ بها للمتاجرة - محققة

503872

مصروفات تشغيل أخرى ج5 

20202019
ريال ُعماني 

با�الف
ريال ُعماني 

باmالف

2٫3631٬833تكاليف تشغيل وإدارة
335357تكاليف التأسيس

5547مكافأة وأتعاب حضور جلسات Eعضاء مجلس الرقابة الشرعية

2٫7532٬237

إدارة المخاطر المالية د 

مخاطر االئتمان   د١ 

مخاطر االئتمان في منتجات التمويل د١-1 

تنشــأ مخاطــر االئتمــان مــن تمويــل المديونيــات وعقــود ا?يجــار (علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، المرابحــة والمشــاركة المتناقصــة واالســتصناع وا?جــارة) وتمويــل رأس 

المــال العامــل (علــى ســبيل المثــال ال الحصــر الســلم)، تعمــل النافــذة كممــول ومــزود ورب المــال والمســاهم بــرأس المــال فــي اتفاقيــة المشــاركة، تعــرض النافــذة 

نفســها لمخاطــر فشــل اEطــراف المقابلــة فــي الوفــاء بالتزاماتهــم حســب شــروط اســتالم الدفعــة المؤجلــة وعمــل أو تســليم ل صــل.

تديــر النافــذة مخاطــر االئتمــان وتراقبهــا بوضــع حــدود علــى مقــدار المخاطــر التــي ترغــب بقبولهــا بالنســبة للمبالــغ واEطــراف المقابلــة وأنــواع المنتجــات والمنطقــة 

الجغرافيــة وقطــاع الصناعــة، وقامــت بإنشــاء عمليــة مراجعــة جــودة االئتمــان لتوفيــر تحديــد مبكــر للتغيــرات المحتملــة فــي الجــودة االئتمانيــة ل طــراف المقابلــة 

بمــا فيهــا مراجعــات الضمانــات المنتظمــة، وتنشــأ حــدود اEطــراف المقابلــة باســتخدام نظــام تصنيــف مخاطــر االئتمــان التــي تخصــص لــكل طــرف مقابــل تصنيــف 

مخاطــر، تخضــع تصنيفــات المخاطــر للمراجعــة المنتظمــة مــن قبــل دائــرة مراجعــة وتحليــل االئتمــان، وســيتم اعتمــاد أي تغييــرات فــي سياســة مخاطــر االئتمــان 

مــن قبــل مجلــس ا?دارة.



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

٢٦٥التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٦٤٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

إدارة المخاطر المالية (تابع) د 

مخاطر االئتمان (تابع)   د١ 

مخاطر االئتمان في منتجات التمويل (تابع) د١-1 

إن حــدود المخاطــر مبنيــة علــى المخاطــر ا?جماليــة ل طــراف المقابلــة وأيــة كيانــات ذات صلــة، وتتــم مراجعــة عقــود/ تســهيالت الشــركات علــى أســاس ســنوي مــن 

قبــل دائــرة مراجعــة وتحليــل االئتمــان.

لتغطيــة المخاطــر غيــر المتوقعــة، والتــي تتســبب فــي نضــوب التدفقــات النقديــة، يتــم اتخــاذ االســتثمارات الملموســة ا?ضافيــة كضمــان مثــل العقــارات أو حصــص 

حقــوق الملكيــة٬ تطبــق النافــذة توجيهــات بخصــوص قبــول فئــات معينــة مــن ســبل تخفيــف مخاطــر االئتمــان بالضمانــات، فيمــا يلــي اEنواع اEساســية مــن الضمانات 

للتمويالت والسلفيات هي: 

الرهونات على اEصول وفقv التفاقيات المرابحة،

ملكية/ سند ملكية اEصول وفقv لتمويل ا?جارة واالستصناع،

ملكية/ سند ملكية اEصول وفقv لترتيب االستصناع،

إدارة مخاطر االئتمان       د١-2 

تتــم متابعــة كافــة تمويــالت وســلفيات النافــذة بانتظــام للتأكــد مــن االلتــزام بشــروط الســداد المحــددة، يتــم تصنيــف هــذه التمويــالت والســلفيات إلــى إحــدى فئــات 

تصنيفــات المخاطــر الخمســة وهــي: معياريــة وخاصــة وغيــر معياريــة ومشــكوك فــي تحصيلهــا وخســارة كمــا حددتهــا نظــم وتوجيهــات البنــك المركــزي الُعمانــي٬ 

وتقــع مســؤولية تحديــد الحســابات غيــر المنتظمــة وتصنيفهــا علــى عاتــق الدائــرة المختصــة بالنشــاط.

فيما يلي التعرض لمخاطر االئتمان كما في تاريخ التقرير:

31 ديسمبر 2020
مديونيات 

المرابحة

إجارة 
منتهية 

بالتمليك

استصناع 
تتبعه إجارة 

منتهية 
بالتمليك

مشاركة 
متناقصة

إيداعات 
الوكالة 

واFرصدة 
لدى البنوك

أوراق 
الدين 

المجموعالمالية 

ريال ُعماني باmالف

15٬09579٬73185٬77039٬52712٬02816٬776248٬927المرحلة ١

6٬97144٬070-3435٬6825٬50525٬569المرحلة ٢

2٬206--2791٬525226176المرحلة ٣

15٬71786٬93891٬50165٬27212٬02823٬747295٬203ا?جمالي 

31 ديسمبر 2019
مديونيات 

المرابحة
إجارة منتهية 

بالتمليك

استصناع 
تتبعه إجارة 

منتهية 
بالتمليك

مشاركة 
متناقصة

إيداعات 
الوكالة 

واEرصدة لدى 
البنوك

أوراق 
المجموعالدين المالية 

ريال ُعماني باmالف

12٬98767٬47383٬63042٬6835٬28423٬423235٬480المرحلة ١

6٬597--3283٬4951٬816958المرحلة ٢

1٬808---2921٬42294المرحلة ٣

13٬60772٬39085٬54043٬6415٬28423٬423243٬885ا?جمالي 

إدارة المخاطر المالية (تابع)          د 

مخاطر االئتمان (تابع)           د١ 

إدارة مخاطر االئتمان (تابع)       د١-2 

إن الحــد اEقصــى لمخاطــر االئتمــان قبــل الضمــان المحتفــظ بهــا أو تحســينات االئتمــان اEخــرى لكافــة اEصــول بالميزانيــة العموميــة يرتكــز علــى صافــي القيمــة 

ــة كمــا أدرجــت ببيــان المركــز المالــي. الدفتري

إن الحــد اEقصــى مــن مخاطــر االئتمــان المتعلــق بالبنــود خــارج الميزانيــة العموميــة حســب إرشــادات بــازل ٢ مبيــن با?يضــاح د5، وتمثــل المبالــغ المبينــة با?يضــاح 

رقــم د6 ســيناريو أســوأ االحتمــاالت للتعــرض لمخاطــر االئتمــان كمــا فــي ٣١ ديســمبر 2020 دون اEخــذ باالعتبــار أيــة ضمــان محتفــظ بــه أو أي تحســينات ائتمــان أخــرى 

مرفقــة.

تحليل تصنيف االئتمان د١-3 

يبيــن الجــدول التالــي تحليــًال Eوراق الديــن الماليــة وســندات الخزانــة وإجمالــي ا?يداعــات والســندات اEخــرى المؤهلــة حســب تقييــم وكالــة التصنيــف فــي ٣١ ديســمبر 

2018 اســتناد� إلــى تصنيفــات وكالــة موديــز أو مــا يعادلهــا:

20202019

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
باmالف

Aaa – Aa3327-

A1 – A3-284

Baa1 – Baa31٫7005٬000

Ba1 – Ba310٫000-

B1 – B3-8٬105

B1 – Caa36٫971-

16٫77615٬318سيادي

35٫77428٬707

تجري النافذة تقييمv مستقًال استناد� إلى عوامل نوعية وكمية في حالة كون طرف مقابل ما غير مصنف.

فيما يلي فئات التصنيف االئتماني الدخلي للبنك با?ضافة إلى معامل احتمالية التعثر المتعلق بها:

 نطاق معامل احتمالية التعثر بيان فئة التصنيف الداخليفئات التصنيف الداخلي
(٪)

0٬010٪ إلى 6٬464٪فئة االستثمار1 - 6

16٬582٪دون فئة االستثمار7

100٪غير منتظم8 - 10



٢٦٧التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٦٦٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

ت المالية
ت حول البيانا

ضاحا
إي

سمبر ٢٠٢٠ (تابع)
ي ٣١ دي

هية ف
سنة المنت

لل

طر المالية (تابع)
إدارة المخا

د 

طر االئتمان (تابع)
مخا
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ف االئتمان (تابع)
صني

ل ت
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ى ت

ستناد� إل
ي ا

ل المال
ص

Eب فئة ا
س
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ف
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ريال ُعمان
ف

با�ال

هر�)
ش

دار ١٢ 
ى م

عة عل
سائر االئتمانية المتوق

المرحلة ١ (الخ

ستثمار
فئة اال

15٬096
79٬642

85٬770
39٬507

12٬028
16٬776

248٬819

ستثمار
دون فئة اال

-
89

-
19

-
-

108

القيمة الدفترية
15٬096

79٬731
85٬770

39٬526
12٬028

16٬776
248٬927

ن غير 
ك

دى عمر اFداة ول
ى م

عة عل
سائر االئتمانية المتوق

المرحلة ٢ (الخ
 

ضة القيمة االئتمانية)
منخف

ستثمار
فئة اال

315
5٫526

5٫464
25٫569

-
6٫971

43٫845

ستثمار
دون فئة اال

٢٨
١٥٦

٤٠
-

-
-

224

القيمة الدفترية
343

5٫682
5٫504

25٫569
-

6٫971
44٫069

دى عمر
ى م

عة عل
سائر االئتمانية المتوق

المرحلة ٣ (الخ
 

ضة  القيمة االئتمانية)
اFداة ومنخف

ضة القيمة
منخف

279
1٫525

226
176

-
-

2٫206

١٥٫٧١٧
٨٦٫٩٣٨

٩١٫٥٠١
٦٥٫٢٧٢

-
-

٢٩٥٫٢٠٣

ت المالية
ت حول البيانا

ضاحا
إي

سمبر ٢٠٢٠ (تابع)
ي ٣١ دي

هية ف
سنة المنت

لل

طر المالية (تابع)
إدارة المخا

د 

طر االئتمان (تابع)
مخا

د١ 

ف االئتمان (تابع)
صني

ل ت
تحلي

د١-3 

سمبر 2019
31 دي

ت 
مديونيا
مرابحة

هية 
إجارة منت
ك

بالتملي

صناع 
ست

ا
تتبعه إجارة 

هية 
منت

ك
بالتملي

شاركة 
م

صة
متناق

ت 
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الوكالة 
صدة لدى 

واEر
ك

البنو
أوراق 

ن المالية 
الدي

المجموع

 
ي 

ريال ُعمان
ف

باmال
ي 

ريال ُعمان
ف

باmال
ي 

ريال ُعمان
ف

باmال
ي 

ريال ُعمان
ف

باmال
ي 

ريال ُعمان
ف

باmال
ي 

ريال ُعمان
ف

باmال
ي 

ريال ُعمان
ف

باmال

هر})
ش

ى مدار ١٢ 
سائر االئتمانية المتوقعة عل

المرحلة ١ (الخ

ستثمار
فئة اال

12٫987
67٫473

83٫630
42٫863

5٫284
23٫423

235٫480

ستثمار
دون فئة اال

-
-

-
-

-
-

-

القيمة الدفترية
12٫987

67٫473
83٫630

42٫863
5٫284

23٫423
235٫480

ن غير
ك

ى مدى عمر اNداة ول
سائر االئتمانية المتوقعة عل

المرحلة ٢ (الخ
ضة القيمة االئتمانية)

 منخف

ستثمار
فئة اال

-
-

-
-

-
-

-

ستثمار
دون فئة اال

328
3٫495

1٫816
958

-
-

6٫597

القيمة الدفترية
328

3٫495
1٫816

958
-

-
6٫597

ضة
ى مدى عمر اNداة ومنخف

سائر االئتمانية المتوقعة عل
المرحلة ٣ (الخ

 القيمة االئتمانية)

ضة القيمة
منخف

292
1٫422

94
-

-
-

1٫808

13٫607
72٫390

85٫540
43٫821

5٫284
23٫423

243٫885



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

٢٦٩التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٦٨٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

إدارة المخاطر المالية (تابع) د 

مخاطر االئتمان (تابع) د١ 

سياسة الشطـب د١-4  

تقــوم النافــذة بشــطب رصيــد التمويــل والســلفيات/الضمان (وأي مخصصــات ذات صلــة بخســائر االنخفــاض فــي القيمــة) عندمــا تحــدد النافــذة بــأن التمويــل 

والســلفيات/الضمان غيــر قابــل للتحصيــل، يتــم التوصــل إلــى هــذا التحديــد بعــد دراســة المعلومــات مثــل حــدوث تغيــرات هامــة فــي المركــز المالــي للمقتــرض/

اُلمصــدر بالصــورة التــي يصبــح مــن غيــر الممكــن للمقتــرض أو الُمصــدر دفــع أي التــزام أو أن تكــون حصيلــة الضمــان غيــر كافيــة لتغطيــة االنكشــاف الكامــل 

للمخاطــر، بالنســبة للتمويــالت القياســية ذات اEرصــدة اEصغــر قيمــة، تســتند قــرارات الشــطب عمومــv إلــى حالــة التأخــر فــي الســداد المحــدد فيمــا يتعلــق بأحــد 

المنتجــات.

ســيتم االحتفــاظ باEصــول أو ملكيــة اEصــول برعايــة النافــذة أو لــدى أميــن معتمــد مــن قبــل النافــذة، يتــم اتخــاذ إجــراءات الزمــة لضمــان االحتفــاظ باEصــول بوضــع 

يمكــن اســتخدامها بــه.

يتطلــب ا?فــراج عــن الضمانــات دون الســداد الكامــل لكافــة االلتزامــات ذات الصلــة تصريــح بنفــس مســتوى الــذي اعتمــد وأقــر منــح التســهيل، يســمح باســتبدال 

الضمــان إذا كان الضمــان الجديــد ســيقلل مــن تعــرض النافــذة للمخاطــر باEخــذ فــي االعتبــار المتطلبــات التنظيميــة.

عندما يتم ا?فراج عن الضمان وتحريره للعميل، تحصل دائرة إدارة االئتمان وتحتفظ في سجالتها بإقرار استالم من العميل أو ممثله المصرح له.  

فيما يلي تقدير للقيمة العادلة للضمان والتعزيزات التأمينية اEخرى المحتفظ بها مقابل التمويالت والسلفيات:

20202019

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
باmالف

419٫975399٬538عقار

-20٫251حقوق ملكية

440٫226399٬538

مخاطــر الســداد هــي مخاطــر الخســارة التــي تعــزى إلــى عجــز الطــرف اmخــر عــن الوفــاء بالتزاماتــه لدفــع النقــد أو تقديــم االســتثمارات أو اEصــول اEخــرى كمــا هــو متفــق 

عليــه تعاقديــv فــي تاريــخ التســوية.

كمــا هــو الحــال عمومــv للعمليــات التجاريــة بالعمــالت اEجنبيــة، فإنــه علــى الرغــم مــن اســتيفاء كال الطرفيــن لمتطلبــات المعاملــة فــي تاريــخ التســوية كمــا هــو 

متعــارف عليــه طبقــv للممارســات بيــن اEطــراف المتاجــرة (الســداد الحــر)، ثمــة مخاطــر مرتبطــة باختــالف النطاقــات الزمنيــة، فــي مثــل هــذه الحــاالت يجــب تخفيــف 

مخاطــر الســداد مــن خــالل إبــرام اتفاقيــات تقــاص للمدفوعــات ثانيــة اEطــراف.

إدارة المخاطر المالية (تابع) د 

مخاطر االئتمان (تابع) د١ 

التركيزات د١-5 

تنشــأ التركيــزات لمخاطــر االئتمــان عندمــا يشــترك عــدد مــن اEطــراف المقابلــة فــي أنشــطة عمــل مشــابهة أو أنشــطة فــي نفــس المنطقــة الجغرافيــة أو تكــون 

لهــم خصائــص اقتصاديــة مشــابهة يمكــن أن تؤثــر علــى قدرتهــم علــى الوفــاء بااللتزامــات التعاقديــة بشــكل مشــابه بســبب التغيــرات فــي الظــروف االقتصاديــة 

والسياســية والظــروف اEخــرى، وتشــير التركيــزات بمخاطــر االئتمــان إلــى الحساســية النســبية Eداء النافــذة تجــاه التطــورات التــي تؤثــر علــى مجــال عمــل معيــن أو 

موقــع جغرافــي معيــن.

لتجنــب تركيــزات المخاطــر الزائــدة، تتضمــن سياســات وإجــراءات النافــذة توجيهــات محــددة للتركيــز علــى االحتفــاظ بمحفظــة متنوعة، تتــم مراقبــة وإدارة التركيزات 

المحــددة لمخاطــر االئتمــان وفقــv لذلك.

غطــاء تنظيمــي- تــم إقــرار حــدود االنكشــاف للمخاطــر ل شــخاص (بمــا فــي ذلــك الشــخص االعتبــاري) وأطرافــه المرتبطــة بهــم بنســبة ١٥٪ مــن القيمــة 

الصافيــة للبنــك.

القيمة الصافية هي إجمالي قيمة اEصول ناقصv االلتزامات والتي يجب أن تتضمن اEصول وااللتزامات داخل وخارج السلطنة.

يجــب أن ال يتخطــى االنكشــاف للمخاطــر تجــاه أحــد كبــار الموظفيــن فــي إدارة النافــذة وأي طــرف ذي عالقــة نســبة ١٠٪ مــن القيمــة الصافيــة للبنــك ويجــب 

أن ال يتخطــى إجمالــي كافــة المخاطــر نســبة 35٪ مــن القيمــة الصافيــة للبنــك.

ال تنطبــق الحــدود علــى المخاطــر المضمونــة كليــv بالنقــد ومــا يماثــل النقــد (الــذي ال يخضــع للســحب مــن النافــذة) أو المؤمنــة بضمــان مــن قبــل مؤسســات ماليــة 

داخــل وخــارج الســلطنة أو حكومــة ســلطنة ُعمــان.

2020

ا�جارةالمرابحة

استصناع 
تتبعه إجارة 

منتهية 
بالتمليك

المشاركة 
المتناقصة

مستحقات 
من بنوك

استثمارات 
أوراق مالية

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

التركيز حسب القطاع

6٫105-3٫80318٫48365٫57546٫597شركات

--11٫71067٫00125٫65917٫694أفراد

16٫735-----جهات سيادية 

-12٫028----بنوك

15٫51385٫48491٫23364٫29112٫02822٫840

التركيز حسب الموقع

15٫51385٫48491٫23364٫29110٫31122٫840الشرق اEوسط

-64----أوروبا

-1٫653----آسيا

15٫51385٫48491٫23364٫29112٫02822٫840ا�جمالي



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

٢٧١التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٧٠٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

إدارة المخاطر المالية (تابع) د 

مخاطر االئتمان (تابع) د١ 

التركيزات (تابع) د١-5 

2019

ا?جارةالمرابحة

استصناع 
تتبعه إجارة 

منتهية 
بالتمليك

المشاركة 
المتناقصة

مستحقات 
من بنوك

استثمارات 
أوراق مالية

ريال ُعماني 
باmالف

ريال ُعماني 
باmالف

ريال ُعماني 
باmالف

ريال ُعماني 
باmالف

ريال ُعماني 
باmالف

ريال ُعماني 
باmالف

التركيز حسب القطاع

8٬105-81914٬43865٬48430٬308شركات

--12٬54٧56٬65919٬76911٬96١أفراد

15٬318-----جهات سيادية 

-5٬284----بنوك

13٬36٦71٬09785٬25342٬26٩5٬28423٬423

التركيز حسب الموقع

13٬36571٬09785٬25342٬2٦٩5٬10323٬423الشرق اEوسط

-181----أوروبا

------أمريكا الشمالية

------آسيا

13٬36571٬09785٬25342٬26٩5٬28423٬423ا?جمالي

تأثير فيروس كورونا (كوفيد - 19) د١-6 

أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة رســميv أن كوفيــد - ١٩ جائحــة عالميــة فــي ١١ مــارس ٢٠٢٠، منــذ النصــف اEخيــر مــن الربــع اEول مــن عــام ٢٠٢٠، شــهدت البيئــة 

االقتصاديــة والمشــهد التجــاري للبنــك تغيــرات ســريعة نتيجــة التفشــي غيــر المســبوق لفيــروس كورونــا، إلــى جانــب الكســاد الكبيــر فــي أســعار النفــط الخــام 

العالميــة، فقــد أدى تشــديد أوضــاع الســوق وعمليــات ا?غــالق والقيــود المفروضــة علــى حركــة التجــارة واEفــراد إلــى إضطرابــات كبيــرة فــي اEعمــال واEنشــطة 

االقتصاديــة علــى مســتوى العالــم وعبــر الصناعــات والقطاعــات٬ مزيــد مــن التفاصيــل حــول تأثيــر وبــاء كوفيــد - ١٩ علــى البنــوك مبينــة فــي إيضــاح 38 مــن البيانــات 

الماليــة الموحــدة لبنــك صحــار الدولــي.

يوضــح الجــدول التالــي مقارنــة بيــن مخصصــات البنــك لخســائر االئتمــان علــى اEصــول الماليــة التــي لــم تنخفــض قيمتهــا (المرحلتــان ١ و ٢) بموجــب معيــار التقاريــر 

الماليــة الدوليــة رقــم ٩ كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠ بنــاء علــى الترجيــح المحتمــل لثالثــة ســيناريوهات مــع مخصصــات خســائر االئتمــان الناتجــة عــن عمليــات المحــاكاة 

لــكل ســيناريو مرجــح بنســبة ١٠٠٪.

٢٠٢٠

الخسائر االئتمانية حساسية تقديرات انخفاض القيمة
المتوقعة

التأثير على الخسائر 
االئتمانية المتوقعة

ريال ُعماني با�الفريال ُعماني با�الف

الخسائر االئتمانية المتوقعة على قروض لم تنخفض قيمتها بموجب معيار التقارير المالية 
-2٫429الدولية رقم ٩

المحاكاة
2٫092337السيناريو التصاعدي - مرجح بنسبة ١٠٠٪

2٫37158السيناريو المركزي - مرجح بنسبة ١٠٠٪
(535)2٫964السيناريو التنازلي - مرجح بنسبة ١٠٠٪

تأثير فيروس كورونا (كوفيد - 19) (تابع) د١-6 

يحتــوي الجــدول التالــي علــى تحليــل للمبلــغ المؤجــل للربــح اEساســي القائــم والمســتحق المتعلــق بالتمويــل ا?ســالمي والذمــم المدينــة ذات الصلــة للعمــالء الذيــن 

تــم تزويدهــم بهــذه المزايــا والخســائر االئتمانيــة المتوقعــة ذات الصلــة:

ا�جماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

ريال ُعماني 
با�الف

7٬1104٬1113011٬251المبلغ المؤجل

211047133الخسائر االئتمانية المتوقعة على المبلغ المؤجل

7٬0894٬0072311٬118القيمة الدفترية

التأثير على كفاية رأس المال:

إلــى جانــب ذلــك، طبــق البنــك أيضــv فــي حســابات كفايــة رأس المــال «عامــل التصفيــة التحوطــي» بموجــب ترتيبــات التعديــل المؤقتــة للمرحلــة 1 والمرحلــة ٢ مــن 

الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة، تأثيــر عامــل التصفيــة أعــاله علــى رأس المــال التنظيمــي للبنــك هــو 41 نقطــة أساســية.

مخاطرالسيولة      د٢ 

مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر أن تواجــه النافــذة صعوبــة فــي الوفــاء بارتباطاتهــا المتعلقــة بالتزاماتهــا الماليــة التــي تتــم تســويتها عــن طريــق تقديــم نقــد أو 

أصــل مالــي آخــر.

إدارة مخاطر السيولة  د1-2 

إن منهــج النافــذة ?دارة مخاطــر الســيولة هــو التأكــد، كلمــا كان ذلــك ممكنــv، مــن أنــه ســيكون لديهــا علــى الــدوام ســيولة كافيــة للوفــاء بالتزاماتهــا عنــد حلــول 

موعــد اســتحقاقها، تحــت الظــروف العاديــة والصعبــة، بــدون تكبــد خســائر غيــر مقبولــة أو المخاطــرة با?ضــرار بســمعة البنــك.

تتلقــى الخزينــة المركزيــة للنافــذة معلومــات مــن وحــدات اEعمــال اEخــرى بخصــوص محفظــة الســيولة Eصولهــا والتزاماتهــا الماليــة وتفاصيــل التدفقــات النقديــة 

المتوقعــة اEخــرى التــي تنشــأ مــن النشــاط المســتقبلي المتوقــع، وتحتفــظ الخزينــة المركزيــة بمحفظــة مكونــة مــن أصــول ســائلة قصيــرة اEجــل مكونــة بشــكل 

كبيــر مــن اســتثمارات أوراق ماليــة ســائلة قصيــرة اEجــل وتمويــالت وســلفيات إلــى البنــوك وتســهيالت أخــرى داخليــة لــدى البنــوك لضمــان االحتفــاظ بســيولة كافيــة 

داخــل البنــك ككل، يتــم الوفــاء بمتطلبــات ســيولة وحــدات اEعمــال مــن خــالل التمويــالت والســلفيات قصيــرة اEجــل مــن الخزينــة المركزيــة لتغطيــة أيــة تقلبــات 

قصيــرة اEجــل والتمويــل علــى المــدى الطويــل لمعالجــة أي متطلبــات ســيولة هيكليــة، كمــا وضــع البنــك خطــة ســيولة طارئــة شــاملة ?دارة الســيولة بفعاليــة، وفــي 

هــذه العمليــة يجــب بــذل العنايــة الالزمــة لضمــان أن النافــذة تلتــزم بكافــة لوائــح البنــك المركــزي. 

تخضــع جميــع سياســات وإجــراءات الســيولة إلــى المراجعــة واالعتمــاد مــن جانــب لجنــة اEصــول وااللتزامــات٬ يتــم تقديــم احتســاب لفجــوات الســيولة عــن اســتحقاق 

اEصــول وااللتزامــات، تــم إعــداد الحســابات وفقــv ?رشــادات الجهــات التنظيميــة.

 



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

٢٧٣التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٧٢٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

إدارة المخاطر المالية (تابع) د 

مخاطرالسيولة (تابع) د٢ 

إدارة مخاطر السيولة (تابع)  د1-2 

معــدل ا?قــراض وهــو معــدل إجمالــي التمويــالت والســلفيات إلــى ودائــع العمــالء ورأس المــال ويتــم رصــده علــى أســاس يومــي بمــا يتماشــى مــع ا?رشــادات 

التنظيميــة٬ يتــم داخليــv تحديــد معــدل ا?قــراض علــى أســاس أكثــر تحفظــv ممــا هــو مطلــوب بموجــب اللوائــح، كمــا تقــوم النافــذة أيضــv بــإدارة مخاطــر الســيولة 

لديهــا علــى أســاس منتظــم برصــد معــدل الســيولة وهــو معــدل صافــي اEصــول الســائلة إلــى إجمالــي اEصــول علــى أســاس شــهري، لهــذا الغــرض فــإن صافــي 

اEصــول الســائلة يعتبــر علــى أنــه يتضمــن النقــد ومــا يماثــل النقــد، واســتثمارات الديــن المصنفــة بدرجــة االســتثمار والتــي يتوفــر لهــا ســوق نشــط يتمتــع بالســيولة.

كانت تفاصيل معدل ا?قراض والسيولة المقدم عنه التقرير كما في ٣١ ديسمبر 2020 على النحو التالي:

 2020

معدل السيولة معدل ا�قراض  

15٫32٪86٫39٪المتوسط عن العام

17٫63٪87٫65٪الحد اEقصى عن العام 

12٫34٪85٫20٪الحد اEدنى عن العام

 2019

معدل السيولة معدل ا?قراض  

28٪85٫52٪المتوسط عن العام

36٪86٫08٪الحد اEقصى عن العام 

21٪84٫13٪الحد اEدنى عن العام

يراقب البنك أيضv السيولة من خالل معدل تحوط السيولة وصافي معدل التمويل الثابت٬ ويعرض الجدول التالي المستويات الحالية لهذه المعدالت: 

31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020

صافي معدل التمويل الثابتمعدل تحوط السيولة صافي معدل التمويل الثابتمعدل تحوط السيولة 

٪147٫94٪128٫63٪151٫29٪102٫86

يلخــص الجــدول أدنــاه قائمــة اســتحقاق التزامــات النافــذة فــي تاريــخ التقريــر اســتناد� إلــى ترتيبــات الدفــع التعاقديــة٬ تــم تحديــد االســتحقاقات التعاقديــة ل صــول 

وااللتزامــات علــى أســاس الفتــرة المتبقيــة فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي إلــى تاريــخ االســتحقاق التعاقــدي وهــي ال تأخــذ فــي االعتبــار االســتحقاقات الفعليــة كمــا هــو 

مشار إليها في تاريخ الودائع المحتفظ بها لدى النافذة وتوفر اEموال السائلة. 

التعرض لمخاطر السيولة  د2-2 

القيمة 
الدفترية

خالل 
ثالثة أشهر

من ٤ إلى ١٢ 
شهر�

سنة واحدة 
إلى ثالث 

سنوات
أكثر من ثالث 

المجموعسنوات

2020
ريال ُعماني

با�الف
ريال ُعماني 

با�الف
ريال ُعماني 

با�الف
ريال ُعماني 

با�الف
ريال ُعماني 

با�الف
ريال ُعماني 

با�الف

187٫17922٫21156٫26487٫57531٫689197٫739ودائع وكالة
9٫625---9٫6259٫625مستحق إلى بنك

41٫51441٫58434٫7243316٫62692٫967ودائع عمالء وحسابات أخرى
1٫922---1٫9221٫922التزامات أخرى

240٫24075٫34290٫98887٫60848٫315302٫253

42٫8833٫4765٫2198٫69025٫49842٫883حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

283٫12378٫81896٫20796٫29873٫813345٫136

القيمة 
الدفترية

خالل 
ثالثة أشهر

من ٤ إلى ١٢ 
شهر�

سنة واحدة 
إلى ثالث 

سنوات
أكثر من ثالث 

المجموعسنوات

2019
ريال ُعماني

باmالف
ريال ُعماني 

باmالف
ريال ُعماني 

باmالف
ريال ُعماني 

باmالف
ريال ُعماني 

باmالف
ريال ُعماني 

باmالف

174٬426٢٢٬٢٩٠70٬67331٬83154٬674163٬880ودائع وكالة

17٬48517٬485---17٬485ودائع عمالء وحسابات أخرى

2٬2232٬223---2٬223التزامات أخرى

194٬134٢٢٬٢٩٠70٬67331٬83174٬382183٬587

٢٩٬١٨٧17٬485---29٬187حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

223٬321٢٢٬٢٩٠70٬67331٬831١٠٣٬٥٦٩201٬072

تقــوم النافــذة بإعــداد تقريــر فجــوة الســيولة لرصــد مركــز الســيولة قصيــر اEجــل للنافــذة ل صــول وااللتزامــات المدرجــة بالريــال الُعمانــي وللفتــرة الزمنيــة المســتحقة 

خــالل شــهر واحــد، يجــب تســوية الفجــوة ارتباطــv بتوفــر أدوات إعــادة الشــراء أو إعــادة التمويــل وســبل االئتمــان غيــر المســتغلة أيضــv، إن وجــدت، يجــب رفــع تقريــر عــن 

.vصــول وااللتزامــات شــهريEجــل إلــى لجنــة اEقائمــة الســيولة قصيــرة ا

وبا?ضافــة إلــى تدابيــر الســيولة المذكــورة أعــاله، تراقــب ”النافــذة“ أيضــv نســبة تغطيــة الســيولة (LCR) ونســبة صافــي التمويــل الثابــت وفقــv للجهــة التنظيميــة 

بمــا يتوافــق مــع معاييــر بــازل ٣.

مخاطر السوق      د٣ 

مخاطــر الســوق هــي تلــك المخاطــر التــي تنشــأ مــن التغيــرات فــي معــدالت الربــح ومعــدالت صــرف العمــالت اEجنبيــة وأســعار اEســهم وأســعار الســلع٬ الغــرض مــن 

إدارة مخاطــر الســوق هــو إدارة والســيطرة علــى التعــرض لمخاطــر الســوق فــي حــدود معاييــر مقبولــة فــي نفــس الوقــت الــذي يتــم فيــه الحصــول علــى أفضــل 

عائــد فــي ظــل المخاطــر.

د٣-1   مخاطر السوق في منتجات التمويل

تتضمن عقود التمويل بشكل رئيسي «مديونيات مرابحة» و«إجارة منتهية بالتمليك»، فيما يلي مخاطر السوق المتعلقة بالتمويل:

مديونيات المرابحة  (1)

فــي حالــة اEصــل المملــوك لمعاملــة مرابحــة واEصــل الــذي يتــم حيازتــه بشــكل خــاص ?عــادة البيــع لعميــل فــي معاملــة مرابحــة غيــر ملزمــة لآلمــر بالشــراء، يتــم 

معاملــة اEصــل كمخــزون للنافــذة ويخضــع لمخاطــر اEســعار.



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

٢٧٥التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٧٤٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

مخاطر السوق (تابع)      د3 

د٣-1   مخاطر السوق في منتجات التمويل (تابع)

اZجارة المنتهية بالتمليك  (2)

فــي حالــة الوعــد غيــر الملــزم لتأجيــر أصــل تــم حيازتــه أو محتفــظ بــه بغــرض تشــغيل ا?جــارة أو ا?جــارة المنتهيــة بالتمليــك، تتــم معاملــة هــذا اEصــل كأصــل مملــوك 

للنافــذة ويتعــرض لمخاطــر اEســعار منــذ تاريــخ حيازتــه وحتــى تاريــخ بيعــه.

قياس مخاطر السوق     د2-3 

تقــوم النافــذة بشــكل رئيســي بمزاولــة نشــاط عقــود معــدالت صــرف العمــالت اEجنبيــة الفوريــة وعقــود مبادلــة العمــالت، وحيــث يتــم أخــذ المراكــز بصــورة رئيســية 

لتعامــالت العمــالء فإنــه تــم الحــد مــن درجــة تعقيدهــا بصــورة أكبــر، فــي ضــوء مــا ذكــر أعــاله، تقــوم النافــذة بقيــاس ورصــد المخاطــر عــن طريــق وضــع إطــار مــن 

الحــدود المطبقــة، وحينمــا تبــرم النافــذة عقــود� Eدوات ماليــة مشــتقة معقــدة بدرجــة أكبــر، يكــون لديهــا نمــاذج وأســاليب أكثــر تعقيــد� لقيــاس مخاطــر الســوق 

والتــي تســاندها اmليــة المناســبة.

إدارة مخاطر السوق     د٣-3 

تفصــل النافــذة فــي تعرضهــا لمخاطــر الســوق بيــن المحافــظ للمتاجــرة ولغيــر المتاجــرة، تتضمــن محافــظ المتاجــرة جميــع المراكــز الناشــئة مــن التقييــم حســب 

الســوق واتخــاذ مراكــز الملكيــة بجانــب اEصــول وااللتزامــات الماليــة التــي تــدار علــى أســاس القيمــة العادلــة.

ــك فــإن مركــز صــرف العمــالت  ــى مجــال المتاجــرة، بنــاًء علــى ذل ــة إل ــدى النافــذة مــن جانــب الخزينــة المركزي يتــم تحويــل جميــع مخاطــر صــرف العمــالت اEجنبيــة ل

اEجنبيــة يعامــل كجــزء مــن محفظــة المتاجــرة بالنافــذة Eغــراض إدارة المخاطــر، وتتــم مراقبــة وإدارة مخاطــر العمــالت اEجنبيــة لــدى النافــذة عــن طريــق تأســيس 

المكتــب الوســيط لمراقبــة مخاطــر الســوق، وتتــم عمليــة إدارة هــذه المخاطــر مــن خــالل وضــع سياســة تطبيقيــة وإرســاء إطــار عمــل لحــدود التعامــالت واالســتعانة 

بــأدوات رفــع التقاريــر مثــل تقريــر المراكــز وتحليــل المخاطــر المتعلقــة بمراكــز العمــالت، تقريــر تحليــل ا?خــالل بقوانيــن المخاطــر وتقريــر ا?خــالل بالحــد المســموح 

للمتعامــل المالــي. 

يتــم تفويــض الســلطة الكليــة لمخاطــر الســوق إلــى لجنــة اEصــول وااللتزامــات٬ وتكــون دائــرة إدارة المخاطــر مســؤولة عــن وضــع سياســات إدارة المخاطــر المفصلــة 

(التــي تخضــع إلــى االعتمــاد مــن جانــب لجنــة اEصــول وااللتزامــات ولجنــة إدارة المخاطــر بالمجلــس)، تتــم مراجعــة سياســة مخاطــر الســوق بشــكل دوري لتتماشــى 

مــع تطــورات الســوق.

التعرض لمخاطر معدالت الربح         د٣-4 

مخاطــر معــدالت الربــح هــي اEثــر المحتمــل لعــدم التوافــق بيــن معــدل العائــدات علــى اEصــول والمعــدل المتوقــع للتمويــل نظــر� لمصــادر التمويــل، تحــدد ا?دارة 

العليــا مصــادر التعــرض لمخاطــر معــدل الربــح بنــاًء علــى هيــكل الميزانيــة العموميــة الحالــي والمتوقــع للنافــذة،  قــد تنشــأ مخاطــر معــدل الربــح فــي النافــذة نظــر� 

للمعامــالت التاليــة:

معامالت المرابحة،

معامالت الوكالة،

استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك، 

إجارة منتهية بالتمليك،

الصكوك،

تعتقــد إدارة النافــذة أنهــا ليســت معرضــًة لمخاطــر معــدل ربــح جوهريــة حيــث تتــم عمليــة إعــادة تســعير اEصــول وااللتزامــات وحقــوق حملــة حســابات االســتثمار 

علــى فتــرات زمنيــة فاصلــة متماثلــة، يعتمــد توزيــع الربــح لحقــوق حملــة حســابات االســتثمار علــى اتفاقيــات مشــاركة الربــح٬ وبالتالــي، فــإن النافــذة غيــر معرضــة Eيــة 

مخاطــر معــدالت ربــح جوهريــة.

مخاطر السوق (تابع)      د3 

التعرض لمخاطر معدالت الربح (تابع)         د٣-4 

مصادر مخاطر معدالت الربح  (1)

يمكن تصنيف مخاطر معدالت الربح المختلفة التي تواجهها النافذة إلى الفئات التالية:

إعــادة التســعير التــي تنشــأ مــن الفــروق الزمنيــة فــي االســتحقاق (المعــدل الثابــت) وإعــادة التســعير (المعــدل المتغيــر) ل صــول وااللتزامــات والمراكــز خــارج 

الميزانيــة العموميــة، وحيــث إن معــدالت الربــح تختلــف، فــإن عــدم التوافــق فــي إعــادة التســعير يتســبب فــي تعــرض إيــرادات النافــذة والقيمــة االقتصاديــة 

اEساســية للنافــذة لتقلبــات غيــر متوقعــة،

مخاطــر منحنــى العائــدات التــي تنشــأ مــن وجــود آثــار عكســية للتغيــرات غيــر المتوقعــة لمنحنــى العائــدات علــى ا?يــرادات و/أو القيمــة االقتصاديــة 

اEساســية للنافــذة،

مخاطــر اEســاس التــي تنشــأ مــن ارتبــاط ناقــص فــي التســوية للمعــدل المكتســب للمنتجــات المســعرة والمعــدل المدفــوع علــى أدوات مختلفــة با?ضافــة 

إلــى خصائــص إعــادة التســعير المشــابهة، عندمــا تتغيــر معــدالت الربــح، يمكــن أن تنشــأ هــذه الفروقــات مــن التغيــرات غيــر المتوقعــة فــي التدفقــات 

النقديــة واEربــاح الموزعــة بيــن اEصــول وااللتزامــات واEدوات خــارج الميزانيــة العموميــة ذات فتــرات اســتحقاق أو تواتــر إعــادة تســعير مشــابه، 

ــة مــن قبــل االلتزامــات، عندمــا  ــة لضغــط الســوق لدفــع عائــدات تتخطــى المعــدل المكتســب علــى اEصــول الممول تشــير مخاطــر نقــل المخاطــر التجاري

ــv بمقارنتــه مــع معــدالت المنافســين، يكــون العائــد علــى اEصــول متدن

استراتيجية مخاطر معدالت الربح   (2)

ــ دوات الماليــة٬ والنافــذة معرضــة  ــة ل تنشــأ مخاطــر معــدالت الربــح مــن احتماليــة تأثيــر التغيــرات فــي معــدالت الربــح علــى الربحيــة المســتقبلية أو القيــم العادل

لمخاطــر معــدالت الربــح نتيجــًة لعــدم التطابــق أو الفجــوات فــي مبالــغ اEصــول وااللتزامــات واEدوات خــارج الميزانيــة العموميــة والتــي تســتحق أو يعــاد تســعيرها 

فــي فتــرة معينــة، تديــر النافــذة المخاطــر مــن خــالل اســتراتيجيات إدارة المخاطــر.

معــدل الربــح الفعلــي (العائــد الفعلــي) Eداة ماليــة نقديــة هــو المعــدل الــذي عنــد اســتخدامه فــي احتســاب قيمــة حاليــة ينتــج عنــه القيمــة الدفتريــة لــ داة، المعــدل 

هــو معــدل ســابق Eداة ذات معــدل ثابــت مدرجــة بالقيمــة المهلكــة ومعــدل حالــي Eداة ذات معــدل عائــم أو أداة مدرجــة بالقيمــة العادلــة.

أدوات قياس مخاطر معدالت الربح   (3)

تراقــب النافــذة تحليــل فجــوات إعــادة التســعير والــذي يقيــس الفــروق الحســابية بيــن اEصــول وااللتزامــات ذات الحساســية للربــح لمجــال عمــل النافــذة بشــروط 

مطلقــة.

المراقبة واZبالغ عن مخاطر معدالت الربح   (4)

طبقــت النافــذة أنظمــة معلومــات لمراقبــة مخاطــر معــدالت الربــح والســيطرة عليهــا وا?بــالغ عنهــا، تقــدم التقاريــر علــى أســاس زمنــي للجنــة التنفيذيــة ومجلــس 

ا?دارة للمكتــب الرئيســي٬.

تراقــب وحــدة المخاطــر وااللتــزام هــذه الحــدود بشــكل منتظــم، وتتولــى هــذه الوحــدة مراجعــة نتائــج حــدود الفجــوات واالســتثناءات، إن وجــدت، وتوصــي باتخــاذ 

إجــراءات تصحيحيــة والتــي تعتمــد مــن قبــل لجنــة اEصــول وااللتزامــات واللجنــة التنفيذيــة وفقــv لمقاييــس الصالحيــات المعتمــدة مــن قبــل المجلــس.

      



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

٢٧٧التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٧٦٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

إدارة المخاطر المالية (تابع) د 

مخاطر السوق (تابع) د٣ 

التعرض لمخاطر معدالت الربح- المحافظ لغير المتاجرة د٣-5 

كان مركز حساسية الربح للنافذة استناد� إلى ترتيبات إعادة التسعير التعاقدية في ٣١ ديسمبر 2020 على النحو التالي:  

معدل 
الربح 

الفعلي 
السنوي

خالل ثالثة 
أشهر

من ٤ إلى ١٢ 
شهر�

أكثر من عام 
واحد

غير معرض 
لمخاطر 

ا�جماليمعدل الربح

٪
ريال ُعماني

با�الف
ريال ُعماني

با�الف
ريال ُعماني 

با�الف
ريال ُعماني 

با�الف
ريال ُعماني 

با�الف

في ٣١ ديسمبر ٢٠20

اFصول

18٫43918٫439---نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

37512٫028--1٫711٫653مستحقات من بنوك ومؤسسات مالية

15٫51215٫512---5٫90مديونيات مرابحة

85٫484-5٫3766٫48417٫2581٫742إجارة منتهية بتمليك

91٫233-5٫5384٫2666٫558409استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك

64٫291-5٫7345٫23218٫827232مشاركة متناقصة

22٫84022٫840---6٫51استثمارات أوراق مالية

871871---أصول ثابتة

5٫8455٫845---أصول أخرى

207٫63542٫6432٫38363٫882316٫543إجمالي اFصول

االلتزامات وحقوق المساهمين

3٫93٫70428٫492103٫52751٫456187٫179ودائع وكالة

9٫626-1٫939٫626مستحق على البنك

٤١٫٥١٤٤١٫٥١٤----الحسابات الجارية للعمالء

1٫9221٫922---التزامات أخرى

13٫33028٫492103٫52794٫892240٫241إجمالي االلتزامات 

42٫883---2٫2742٫883حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

مجموع االلتزامات وحقوق الملكية لحسابات
56٫21328٫492103٫52794٫892283٫123 االستثمار غير المقيدة

(53٫850)(78٫304)151٫42214٫151إجمالي فجوة حساسية معدل الربح

151٫423165٫57387٫26933٫419الفجوة التراكمية لحساسية معدل الربح

إدارة المخاطر المالية (تابع)  د  

مخاطر السوق (تابع) د٣ 

التعرض لمخاطر معدالت الربح- المحافظ لغير المتاجرة (تابع) د٣-5 

معدل 
الربح الفعلي 

السنوي
خالل ثالثة 

أشهر
من ٤ إلى ١٢ 

شهر�
أكثر من عام 

واحد

غير معرض 
لمخاطر 

ا?جماليمعدل الربح

٪
ريال ُعماني

باmالف
ريال ُعماني

باmالف
ريال ُعماني 

باmالف
ريال ُعماني 

باmالف
ريال ُعماني 

باmالف

في ٣١ ديسمبر ٢٠١9

اEصول

11٬99011٬990--- نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

5٬284---3٬15٬284مستحقات من بنوك ومؤسسات مالية

13٬36613٬366---5٬73مديونيات مرابحة

71٬097--5٬2570٬134963إجارة منتهية بتمليك

85٬253--5٬7173٬52511٬728استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك

42٬269--5٬4640٬7311٬538مشاركة متناقصة

23٬42323٬423---5٬6استثمارات أوراق مالية

1٬0951٬095--- أصول ثابتة

3٬5343٬534--- أصول أخرى

53٬408257٬311-189٬67414٬229إجمالي اEصول

االلتزامات وحقوق المساهمين

3٬812٬69472٬31933٬52255٬891174٬426ودائع وكالة

17٬48517٬485---الحسابات الجارية للعمالء

2٬2232٬223--- التزامات أخرى

12٬69472٬31933٬52275٬599194٬134إجمالي االلتزامات 

29٬187---1٬9929٬187 حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

مجموع االلتزامات وحقوق الملكية لحسابات
41٬88172٬31933٬52275٬599223٬321 االستثمار غير المقيدة

(22٬191)(33٬522)(58٬090)147٬793إجمالي فجوة حساسية معدل الربح

147٬79389٬70356٬18133٬990الفجوة التراكمية لحساسية معدل الربح



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

٢٧٩التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٧٨٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

إدارة المخاطر المالية (تابع)  د  

مخاطر السوق (تابع) د٣ 

مخاطر العملة د6-3 

مخاطــر العمــالت هــي المخاطــر التــي تنشــأ مــن تقلــب قيمــة اEداة الماليــة بســبب التغيــرات فــي معــدالت صــرف العمــالت اEجنبيــة، قــام مجلــس ا?دارة بوضــع حــدود 

للمراكــز المفتوحــة الكليــة وللمراكــز المفتوحــة لــكل عملــة، تتضمــن حــدود المراكــز المفتوحــة مراكــز مفتوحــة مبيتــة ومراكــز مفتوحــة لحظيــة، يتــم رصــد المراكــز 

المفتوحــة علــى نحــو يومــي ويتــم اســتخدام اســتراتيجيات التحــوط لضمــان المحافظــة علــى المراكــز فــي إطــار الحــدود الموضوعــة، لــدى النافــذة صافــي التعــرض 

التالــي للمخاطــر بالعمــالت اEجنبيــة.

2020

اFصول
االلتزامات وحسابات 

صافي اFصولاالستثمار غير المقيدة

238٫209187٫86650٫343ريال ُعماني
75٫83248٫24227٫590دوالر أمريكي

1212٫2422٫121يورو
---درهم إماراتي

7-7جنيه إسترليني
2٫3741٫890484ين ياباني

2019

اEصول
االلتزامات وحسابات 

صافي اEصولاالستثمار غير المقيدة

183٬046138٬02745٬019ريال ُعماني
73٬84455٬93617٬908دوالر أمريكي

30166136يورو
3904386درهم إماراتي

---جنيه إسترليني

ــار التقلبــات فــي أســعار صــرف العمــالت اEجنبيــة الســائدة علــى مركزهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة، يقــوم المجلــس  تقــوم النافــذة بأخــذ التعــرض للمخاطــر mث

بوضــع الحــدود لمســتوى التعــرض للمخاطــر حســب العملــة و?جمالــي المراكــز الليليــة واليوميــة التــي يتــم رصدهــا علــى نحــو يومــي.

تعتبر التغيرات في أسعار العمالت اEجنبية غير المتكافئة كما في ٣١ ديسمبر 2020 و 2019 على صافي اEصول ضئيلة.

المخاطر التشغيلية د٤ 

تعــرف المخاطــر التشــغيلية بأنهــا مخاطــر الخســارة المباشــرة أو غيــر المباشــرة الناشــئة عــن عــدم كفايــة أو فشــل العمليــات الداخليــة للبنــك أو الموظفيــن 

واEنظمــة أو مــن العوامــل الخارجيــة، تنشــأ المخاطــر التشــغيلية نظــر� لعــدة أســباب مرتبطــة بعمليــات النافــذة وموظفيهــا وتقنياتهــا وبنيتهــا التحتيــة ومــن 

ــر مخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســوق ومخاطــر الســيولة. اEحــداث الخارجيــة وال تتضمــن مخاطــر غي

تبنــت النافــذة سياســات وإجــراءات مشــابهة للتخفيــف مــن المخاطــر التشــغيلية كتلــك المعتمــدة مــن قبــل المركــز الرئيســي، تــم اتبــاع إيجابيــات عمليــات المركــز 

ــة مشــابهة لسياســات  ــات التالي ــة ا?ســالمية، وتعــد السياســات حــول العملي ــي للصيرف ــزام با?طــار التنظيمــي والرقاب ــة فــي إطــار االلت ــه التحتي الرئيســي وبنيت

المركــز الرئيســي:

تعقب أحداث الخسارة والمخاطر المحتملة،

ا?بالغ عن الخسائر والمؤشرات والسيناريوهات على أساس منتظم،

مراجعة التقارير المشتركة من قبل مدراء المخاطر والمدراء المباشرين،

عــالوًة علــى ذلــك، لــدى النافــذة موظــف متفــرغ مســؤول عــن االلتــزام بالشــريعة ويتولــى مســؤولية ضمــان االلتــزام با?طــار التنظيمــي والرقابــي للصيرفــة ا?ســالمية 

ومبــادئ الشــريعة والقوانيــن والتنظيمــات اEخــرى المعتمــدة.

إدارة المخاطر المالية (تابع)  د  

مخاطر تجارية متنقلة د4  

تشــير المخاطــر التجاريــة المنتقلــة لحجــم المخاطــر التــي تحــول للمســاهمين للتخفيــف مــن تحمــل حامــل حســاب االســتثمار بعــض أو كافــة المخاطــر والتــي 

يتعرضــون لهــا تعاقديــv فــي عقــود المضاربــة. 

ــي للمخاطــر الناشــئة مــن اEصــول التــي  ــر إجمال ــر المقيــدة Eث ــة حســابات االســتثمار غي ــح وتحمــل الخســارة)، يتعــرض حمل ــة (مشــاركة الرب ضمــن عقــود المضارب

يســتثمرون أموالهــم فيهــا، ولكــن نافــذة صحــار ا?ســالمي تديــر هــذه المخاطــر مــن خــالل المخاطــر التجاريــة المنتقلــة. 

يتــم تحقيــق مشــاركة المخاطــر بتشــكيل واســتخدام عــدة احتياطيــات مثــل احتياطــي معادلــة اEربــاح وبتســوية حصــة أربــاح نافــذة صحــار ا?ســالمي لتســهيل 

العائــدات مســتحقة الدفــع لحملــة حســابات االســتثمار مــن التعــرض لتذبــذب فــي إجمالــي العائــدات الناشــئ عــن المخاطــر البنكيــة وبالتالــي للتمكيــن مــن دفــع 

العائــدات التنافســية فــي الســوق. 

تديــر نافــذة صحــار ا?ســالمي المخاطــر التجاريــة المنتقلــة كمــا هــو محــدد فــي سياســة توزيــع اEربــاح٬ تتنــازل النافــذة عــن أتعابهــا فــي حالــة حــدوث المخاطــر التجاريــة 

المنتقلــة، تديــر النافــذة معــدالت الربــح مــع النوافــذ ا?ســالمية اEخــرى والبنــوك ا?ســالمية/ التجاريــة التــي تعمــل فــي الســلطنة.

إدارة رأس المال  د5 

رأس المال النظامي    د1-5 

تقــوم الجهــة الرقابيــة اEساســية للنافــذة وهــي البنــك المركــزي الُعمانــي بوضــع ورصــد متطلبــات رأس المــال للنافــذة فــي مجملــه٬ لتنفيــذ المتطلبــات الحاليــة 

لــرأس المــال يتطلــب البنــك المركــزي الُعمانــي فــي الوقــت الحالــي االحتفــاظ بالنســبة المقــررة ?جمالــي رأس المــال إلــى إجمالــي اEصــول المرجحــة بالمخاطــر٬ تقــوم 

النافــذة باحتســاب متطلبــات رأس المــال بالنســبة لمخاطــر الســوق ومخاطــر التشــغيل اســتناد� إلــى النمــوذج الموضــوع مــن جانــب البنــك المركــزي الُعمانــي كمــا 

يلــي:

جهات سيادية - ال شيء بالنسبة لسلطنة ُعمان، 

النافذة - المخاطر المرجحة بناًء على مؤسسات تقييم االئتمان الخارجية المعتمدة من قبل البنك المركزي الُعماني،

تمويالت اEفراد والشركات- وفقv لعوامل تحويل االئتمان والمخاطر المرجحة التي حددها البنك المركزي الُعماني،

البنود خارج الميزانية العمومية -  حسب عوامل تحويل االئتمان والمخاطر المرجحة حسب البنك المركزي الُعماني،

يتم تصنيف رأس المال النظامي للنافذة إلى ثالث فئات: 

رأســمال الفئــة ١ ويتضمــن رأس المــال الُمعيــن واالحتياطيــات واEربــاح المحتجــزة واEصــول غيــر الملموســة والتســويات التنظيميــة اEخــرى المتعلقــة بالبنــود 

الــواردة فــي حقــوق الملكيــة ولكــن تتــم معاملتهــا بصــورة مختلفــة بالنســبة Eغــراض كفايــة رأس المــال،

رأسمال الفئة ٢ ويتضمن مخصصات انخفاض القيمة المجمعة المؤهلة،

يتــم تطبيــق مختلــف الحــدود علــى عناصــر قاعــدة رأس المــال، يجــب أن ال يتجــاوز مبلــغ االســتثمارات المبتكــرة فــي الفئــة ١ نســبة ١٥ فــي المائــة مــن إجمالــي رأســمال 

الفئــة ١ ويجــب أن ال يزيــد رأس المــال المؤهــل فــي الفئــة ٢ عــن الفئــة ١ كمــا يجــب أن ال تزيــد التمويــالت والســلفيات Eجــل الثانويــة المؤهلــة عــن ٥٠ فــي المائــة مــن 

رأســمال الفئــة ١،  كمــا أن هنــاك قيــود� علــى مبلــغ إجمالــي مخصصــات االنخفــاض فــي القيمــة المجمعــة واحتياطــي معادلــة اEربــاح واحتياطــي مخاطــر االســتثمار 

التــي يتــم إدراجهــا كجــزء مــن رأســمال الفئــة ٢،  تتضمــن الخصومــات اEخــرى مــن رأس المــال القيــم الدفتريــة لالســتثمارات فــي شــركات تابعــة ال يتــم إدراجهــا ضمــن 

التجميــع النظامــي واالســتثمارات فــي رأســمال النافــذة وبعــض البنــود التنظيميــة اEخــرى.

 vصــول مرجحــة بالمخاطــر وفقــEيتــم تصنيــف العمليــات التشــغيلية للنافــذة علــى أنهــا إمــا تنــدرج ضمــن مجــال متاجــرة أو مجــال أعمــال مصرفيــة ويتــم تحديــد ا

للمتطلبــات المحــددة التــي تســعى لعكــس المســتويات المختلفــة للمخاطــر المصاحبــة ل صــول واالنكشــافات للمخاطــر خــارج الميزانيــة العموميــة٬ حيــث ال توجــد 

أى بيانــات عــن الثــالث ســنوات الســابقة حســبما هــو مطلــوب طبقــv لمنهــج المؤشــر اEساســي الحتســاب رأس المــال لمخاطــر التشــغيل٬ وسياســة النافــذة هــي 

االحتفــاظ بقاعــدة رأســمال قويــة.

 



إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

٢٨١التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٨٠٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

إدارة مخاطر رأس المال (تابع)  د5 

رأس المال النظامي (تابع)   د1-5 

إن المعيــار الدولــي لقيــاس كفايــة رأس المــال هــو معــدل المخاطــر ل صــول والــذي يربــط بيــن رأس المــال وأصــول الميزانيــة العموميــة واالنكشــافات للمخاطــر خــارج 

الميزانيــة العموميــة مرجحــv وفقــv لنطــاق واســع مــن المخاطــر.

تم حساب معدل المخاطر ل صول طبقv ?رشادات كفاية رأس المال الخاصة بالنافذة Eجل بنك التسويات الدولية كما يلي:

20202019

ريال ُعماني 
با�الف

 ريال ُعماني
باmالف

رأس المال الفئة ١

30٫0030٬000رأس المال الُمعين

134134احتياطي قانوني

988988احتياطي عام

2٫8822٫266أرباح محتجزة

-(1٫056)خسائر القيمة العادلة

32٫94833٫388ا�جمالي 

رأس المال الفئة ٢

1٫4981٫510 مخصص انخفاض القيمة على أساس المحفظة

34٫44634٫898مجموع رأس المال النظامي

اFصول المرجحة بالمخاطر

264٫059211٫118مخاطر االئتمان والسوق للنافذة

12٫05610٫684المخاطر التشغيلية

276٫115221٫802مجموع اFصول المرجحة بالمخاطر

معدل كفاية رأس المال

15٫73٪12٫48٪مجموع رأس المال النظامي معبر عنه كنسبة مئوية من إجمالي اEصول المرجحة بالمخاطر

15٫05٪11٫93٪مجموع رأسمال الفئة ١ معبر عنه كنسبة مئوية من إجمالي اEصول المرجحة بالمخاطر

يتــم احتســاب معــدل كفايــة رأس المــال الموضحــة أعــاله وفقــv لمعاييــر بــازل ٢ المطبقــة مــن قبــل البنــك المركــزي الُعمانــي وا?طــار التنظيمــي والرقابــي للصيرفــة 

ا?سالمية.    

معلومات قطاعية     د6 

تنفــذ أنشــطة النافــذة كوحــدة واحــدة، يتــم رفــع التقاريــر لــsدارة حســب وحــدة العمــل٬ تعمــل النافــذة فــي ســلطنة ُعمــان فقــط وبالتالــي لــم يتــم عــرض معلومــات 

قطاعيــة جغرافيــة.

إفصاحات أخرى د7 

فيما يلي ا?فصاحات ا?لزامية المطلوبة بموجب إطار الخدمات المصرفية التنظيمية ا?سالمية:

لم يتم خلط اEموال،

كما في ٣١ ديسمبر 2020، يوجد مبلغ قدره ٥٨٠ ألف ريال ُعماني مستحق إلى المركز الرئيسي،

قام المركز الرئيسي خالل السنة بتخصيص تكلفة بمبلغ قدره 1٬962 ألف ريال (2019 : 1٬395 ألف ريال ُعماني) لصالح الخدمات المشتركة،

لم يتم تحويل أي مبلغ إلى الصندوق الخيري خالل السنة،

المكافآت وأتعاب حضور الجلسات المقترحة لمجلس الرقابة الشرعية هي كالتالي:

المكافآت
أتعاب حضور 

المجموعالجلسات

ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعماني

7٫700-7٫700الدكتور حسين حامد حسان

11٫5501٫54013٫090الدكتور مدثر صديقي

15٫4001٫54016٫940الشيخ عزان بن ناصر فرفور العامري

7٫7001٫5409٫240الشيخ فهد محمد هالل الخليلي 

3٫8507704٫620الشيخ المعتصم سعيد المعولي

46٫2005٫39051٫590

@ استقال الدكتور حسين حامد من مجلس الرقابة الشرعية، وكان آخر يوم عمل له هو 15 يونيو 2020، تم دفع المكافأة عن الفترة حتى ١٥ يونيو ٢٠٢٠.

@@ تم تعيين الشيخ المعتصم المعولي في 15 يونيو 2020 كعضو في مجلس الرقابة الشرعية.

أرقام المقارنة د8 

تــم إعــادة تصنيــف بعــض أرقــام المقارنــة لعــام ٢٠١٩ لتتوافــق مــع عــرض الفتــرة الحاليــة٬ لــم تؤثــر إعــادة التصنيــف هــذه علــى صافــي الربــح أو حقــوق المســاهمين 

.vالتــي تــم ا?فصــاح عنهــا ســابق



ا�فصاح
التنظيمي

صحار ا�سالمي

نتقّدم بأعمالنا
على أسس راسخة



ا�فصاحات النظامية طبق  لقواعد بازل ٢ و ٣ ل£طار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا�سالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٢٨٥ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

مقدمة  ١
يمــارس بنــك صحــار ش.م.ع.ع. (المركــز الرئيســي) وفقــv لترخيــص الصيرفــة ا?ســالمية الصــادر عــن البنــك المركــزي الُعمانــي بتاريــخ ٣٠ أبريــل ٢٠١٣ أعمــال الصيرفــة 
ــة مــن  ــدرج مجموعــة منفصل ا?ســالمية وأنشــطة المتاجــرة الماليــة اEخــرى وفقــv لقواعــد ومبــادئ الشــريعة ا?ســالمية تحــت اســم «صحــار ا?ســالمي» (النافــذة)، ت

البيانــات الماليــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة للبنــك.

تــم وضــع ا?فصاحــات التاليــة وفقــv لsطــار التنظيمــي والرقابــي للصيرفــة ا?ســالمية الصــادر عــن البنــك المركــزي الُعمانــي، تهــدف هــذه ا?فصاحــات إلــى تقديــم 
معلومــات نوعيــة وكميــة مهمــة للمشــاركين بالســوق عــن تعــرض نافــذة صحــار ا?ســالمي للمخاطــر واســتراتيجيات إدارة المخاطــر وعمليــات كفايــة رأس المــال، لــم 

تعمــل النافــذة ككيــان قانونــي مســتقل.

ــواردة فــي ا?طــار التنظيمــي والرقابــي للصيرفــة ا?ســالمية  ــا للمبــادئ التوجيهيــة ال ــك، ووفًق ال توجــد قيــود علــى تحويــل اEمــوال بيــن النافــذة والبنــك، ومــع ذل
ــدى البنــك. (IBRF) ، ال ُيســمح للنافــذة بوضــع أمــوال ل

مكونات رأس المال وحامل حساب استثمار غير مقيد  ٢
كمــا هــو مطلــوب وفقــv للبنديــن ٣-٥-١-٢ و ٣-٥-١-٣ مــن المــادة ١- بعنــوان «متطلبــات الترخيــص» لsطــار التنظيمــي والرقابــي للصيرفــة ا?ســالمية (”ا?طــار“) 
 vالصــادر عــن البنــك المركــزي الُعمانــي، قــام المكتــب الرئيســي بتخصيــص 30 مليــون ريــال ُعمانــي لنافــذة الصيرفــة ا?ســالمية واحتســابه كرأســمال مخصــص، وفقــ

لsطــار التنظيمــي والرقابــي للصيرفــة ا?ســالمية؛ علــى النوافــذ أن تحافــظ علــى الحــد اEدنــى مــن ١٠ مليــون ريــال ُعمانــي كــرأس المــال المخصــص.

2020

ريال ُعماني 
با�الف

رأسمال الفئة ١

30٫000رأس المال المخصص

134 احتياطي قانوني

988 االحتياطي العام 

2٫882أرباح محتجزة

(1٫056)خسارة القيمة العادلة

32٫948ا�جمالي 

رأسمال الفئة ٢

1٫498مخصص انخفاض القيمة على أساس المحفظة

34٫446ا�جمالي

34٫446إجمالي رأس المال النظامي

42٫883أسهم حامل حساب االستثمار

لم تحتفظ النافذة بأي موازنات أرباح واحتياطي مخاطر االستثمار.

كفاية رأس المال  ٣
إن معــدل كفايــة رأس المــال محتســب وفقــv ?رشــادات ا?طــار التنظيمــي والرقابــي للصيرفــة ا?ســالمية، حيــث ينــص علــى أن الترخيــص ينبغــي ان يلتــزم بمعــدل 

كفايــة رأس المــال وقــدره 11٪ كحــد أدنــى.

تضع الجهة التنظيمية الرئيسية للنافذة – البنك المركزي الُعماني – وتراقب متطلبات رأس المال للنافذة ككل.

كمــا هــو مطلــوب وفقــv للبنديــن ٣-٥-١-٢ و ٣-٥-١-٣ مــن المــادة ١- بعنــوان «متطلبــات الترخيــص» لsطــار التنظيمــي والرقابــي للصيرفــة ا?ســالمية، خصــص 
ــال ُعمانــي للنافــذة كرأســمال مخصــص.  المكتــب الرئيســي 30 مليــون ري



ا�فصاحات النظامية طبق  لقواعد بازل ٢ و ٣ ل£طار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا�سالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

ا�فصاحات النظامية طبق  لقواعد بازل ٢ و ٣ ل£طار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا�سالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٢٨٧التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٨٦٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

ولــدى البنــك عمليــة داخليــة لتقييــم كفايــة رأس المــال وتقــوم ا?دارة العليــا بتقييــم رأســمال البنــك مقابــل مخاطــره٬ لجنــة اEصــول وااللتزامــات هــي المســؤولة عــن 
تقييــم كفايــة رأس المــال علــى أســاس توقعــات أعمــال الربــع التالــي ومحفظــة المخاطــر المتوقعــة.

ريال ُعماني با�الفا�جمالي ومعدل رأسمال الفئة اFولى واFصول المرجحة بالمخاطر 

البيانالرقم

اFصول صافي اFرصدةمجمل اFرصدة
المرجحة بالمخاطر

(القيمة (القيمة الدفترية)
اFصولالدفترية)@

318٬029316٬543232٬732البنود بالميزانية العمومية1

35٬81435٬81426٬027البنود خارج الميزانية العمومية2

-  - - أدوات مشتقة 3

352٫357258٫759إجمالي لمخاطر االئتمان4

5٬300اFصول المرجحة بالمخاطر - مخاطر السوق5

12٬056اFصول المرجحة بالمخاطر – مخاطر العمليات6

352٫357276٫1١٥إجمالي اFصول المرجحة بالمخاطر7

32٬948رأس المال الفئة اEولى 8

1٬498رأس المال الفئة الثانية9

-رأس المال الفئة الثالثة10

34٫446إجمالي رأس المال النظامي11

28٬463متطلبات رأس المال لمخاطر االئتمان11-1

583متطلبات رأس المال لمخاطر السوق11-2

1٬326متطلبات رأس المال لمخاطر العمليات11-3

30٫372إجمالي رأس المال المطلوب12

11٬93٪معدل رأسمال الفئة اFولى13

12٬48٪إجمالي معدل رأس المال 14

 بالصافي من المخصصات @

ا?فصاح عن متطلبات رأس المال وفقv لفئات المخاطر المختلفة لكل عقد تمويل متوافق مع الشريعة ا?سالمية.

ريال ُعماني 
با�الف

 متطلبات رأس 
المال

اFصول المرجحة 
بالمخاطر    

1٬625 14٬776 مديونيات المرابحة

6٬640 60٬360 إجارة منتهية بالتمليك

8٬542 77٬653 استصناع تتبعه ا?جارة المنتهية بالتمليك

7٬023 63٬846 المشاركة المنخفضة

331 3٬014 إيداعات لدى البنوك

652 5٬931 االستثمارات

787 7٬153 اEخرى

2٬863 26٬027 خارج الميزانية العمومية

28٫463 258٫759  

3٫641 33٫098 URIA صول الممولة من قبلEصول المرجحة بالمخاطر أعاله اEمن ا

يتم التعامل مع اEصول الممولة من قبل URIA على قدم المساواة لجميع اEصول اEخرى فيما يتعلق بحساب كفاية رأس المال.

صافي التعرض بعد تخفيف المخاطر الخاضع للنهج الموحد هو كما يلي:

ريال ُعماني 
با�الف

 

تعرض اFصول 
المرجحة 

بالمخاطر - 
المنهج الموحد

التعرض  

- 32٬442 السيادية - تحمل ٠٪

البنوك

2٬000 10٬000       تحمل ٢٠٪

1٬014 2٬027       تحمل ٥٠٪

الشركات

8٬353 11٬137      تحمل ٧٥٪

6٬714 6٬714      تحمل ١٠٠٪

33٬361 33٬361 التجزئة - تحمل ١٠٠٪

20٬473 59٬009 المطالبات المضمونة بعقارات سكنية - تحمل ٣٥٪

33٬473 33٬473 المطالبات المضمونة بعقارات تجارية - تحمل ١٠٠٪

727 727 القروض المتعثرة السداد -  تحمل ١٠٠٪

- 2٬697 أصول أخرى – تحمل ٠٪

7٬153 7٬153 أصول أخرى - تحمل ١٠٠٪

232٫737 318٫029 المجموع في الميزانية العمومية

البنود خارج الميزانية العمومية

3٬698 7٬442      تحمل ٥٠٪

22٬329 28٬3732      تحمل ١٠٠٪

26٫027 35٫814

258٫759 353٫838 إجمالي الدفتر المصرفي

إفصاحات حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار  ٤
يعمــل حاملــو حســابات االســتثمار (المودعــون) فــي تمويــل أنشــطة النافــذة علــى أســاس تحمــل الربــح والخســارة بصفــة رب المــال (مســتثمر) بموجــب عقــد مرابحــة 

والــذي ينظــم العالقــة بيــن حملــة الحســابات والطــرف المرخــص.

لدى النافذة حملة حسابات استثمار غير مقيدة فقط.

حامل حساب االستثمار غير المقيد    ٤-١

حقــوق الملكيــة لحملــة حســابات االســتثمار بموجــب المضاربــة، وهــي شــكل مــن أشــكال الشــراكة يقــوم فيــه طرفــان أو أكثــر بتأســيس شــركة (شــركة العقــد) 
لمشــاركة اEربــاح بنســب متفــق عليهــا بحيــث يســاهم شــريك واحــد أو أكثــر (المضــارب) بجهــوده بينمــا يســاهم الشــريك اmخــر أو الشــركاء اmخــرون (رب المــال) 

بالمــوارد الماليــة، يطلــق علــى الطــرف اEول «مضــارب» بينمــا يطلــق علــى الطــرف الثانــي «رب المــال». 

قواعد وهيكلية المضاربة والمبادئ الشرعية الرئيسية   ٤-٢

المضاربــة هــي ترتيــب يســاهم فيــه طــرف (يدعــى رب المــال) بمالــه والطــرف اmخــر (المضــارب) بمجهــوده لمشــاركة اEربــاح الناتجــة مــن اســتثمار تلــك اEمــوال   ١
بأســلوب متفــق عليــه.

يمكن أن يكون المضارب شخصv طبيعيv أو مجموعة من اEشخاص أو كيانv قانونيv أو شركة.  ٢



ا�فصاحات النظامية طبق  لقواعد بازل ٢ و ٣ ل£طار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا�سالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

ا�فصاحات النظامية طبق  لقواعد بازل ٢ و ٣ ل£طار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا�سالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٢٨٩التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٨٨٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

يقــدم رب المــال اســتثماره بشــكل نقــدي أو عينــي، عــدا عــن الذمــم المدينــة، وفــق تقييــم متفــق عليــه٬ ويوضــع هــذا االســتثمار تحــت التصــرف المطلــق   ٣
للمضــارب.

ينحصر تنفيذ أعمال المضاربة في المضارب ضمن إطار التفويض الممنوح له في اتفاقية المضاربة.  ٤

يتم تقسيم اEرباح وفق الحصص الثابتة المتفق عليها في وقت إبرام العقد وال يحق Eي طرف الحصول على مبلغ محدد مسبقv كربح أو تعويض.  ٥

يتحمــل رب المــال وحــده الخســائر الماليــة الناجمــة عــن المضاربــة إال إذا ثبــت ارتــكاب المضــارب للغــش أو ا?همــال أو إســاءة التصــرف المتعمــدة أو بمــا يخالــف   ٦
التفويــض الممنــوح لــه.

آلية توزيع اFرباح بين المساهمين والمودعين في صحار ا�سالمي ضمن الوعاء المشترك  3-٤

تبيــن هــذه اmليــة لتوزيــع اEربــاح اmليــة المتوافقــة مــع الشــريعة ا?ســالمية لتوزيــع صافــي اEربــاح علــى أمــوال المســاهمين وأمــوال المودعيــن، والتــي يتــم تجميعهــا 
معــv فــي وعــاء مشــترك يطلــق عليــه اســم («رأســمال المضاربــة المشــترك»).

يحتسب صافي الربح بموجب المعادلة التالية: 

حيث:

”N“ يعني صافي الربح

”G“ يعني إجمالي الربح

”E“ يعني المصروفات المباشرة فيما يتعلق باEنشطة (”المصروفات المباشرة“) 

”D“ يعني استهالك اEصول االستثمارية (”اEصول االستثمارية“) في الوعاء المشترك 

”P“ يعني مخصص الحسابات المعدومة والمشكوك في تحصيلها

لم يتم خالل العام تخصيص أي مصروفات أو مخصصات للوعاء المشترك

حســابات حملــة حســابات االســتثمار غيــر المقيــد هــي أمــوال يســتثمرها العمــالء بطريقــة المضاربــة لتشــكيل وعــاء مــن اEمــوال٬ يتــم جمــع أمــوال حملــة حســابات 
االســتثمار غيــر المقيــد مــع أمــوال البنــك لالســتثمار، وال تمنــح اEولويــة Eي طــرف Eغــراض االســتثمارات وتوزيــع اEربــاح.  

يتم تخصيص صافي الربح للمشاركين في الوعاء بناء على حسابات المتوسط المرجح.

عامــل المشــاركة، يتــم تحديــد اEوزان أو نســب مشــاركة اEربــاح مــن قبــل إدارة البنــك وتعريــف المســتثمرين بهــا قبــل بدايــة الشــهر٬ يحتســب رصيــد المتوســط 
المرجــح فــي نهايــة الفتــرة مــن خــالل ضــرب عامــل المشــاركة بمتوســط الرصيــد للفتــرة. 

رسوم المضاربة  1-3-٤

تخصــم رســوم المضاربــة مــن الربــح المخصــص وفقــv للنســبة المتفــق عليهــا مســبقv بموافقــة مجلــس الرقابــة الشــرعية ويتــم إبــالغ العمــالء بهــا مــن خــالل الموقــع 
ا?لكترونــي أو ا?عالنــات فــي الفــروع، وتكــون ثابتــة فــي مرحلــة البدايــة كمــا يلــي: 

المودعون - ٪55  النافذة - ٪45 

خــالل العــام لــم يتــم تغييــر فــي النســب مــن مجلــس الرقابــة الشــرعية للنافــذة ويمكــن للبنــك إنشــاء احتياطيــات وفــق مــا تســمح بــه الشــريعة والبنــك المركــزي 
الُعمانــي Eغــراض إيصــال العوائــد للمســتثمرين وإدارة المخاطــر، وهنــاك نوعــان مــن االحتياطيــات مســموح بهمــا همــا احتياطــي مســاواة اEربــاح واحتياطــي مخاطــر 

االســتثمار، أمــا النافــذة فهــي ال تحتفــظ بــأي احتياطيــات.

احتياطي مساواة اFرباح   2-3-٤

ــة حســابات االســتثمار  ــاح مــن مبالــغ مســتخلصة مــن إجمالــي دخــل المرابحــة يتــم توفيرهــا لتســهيل العوائــد المدفوعــة لحمل يتكــون احتياطــي مســاواة اEرب
والمســاهمين، وهــي تتكــون مــن جــزء مخصــص لحملــة حســابات االســتثمار وجــزء للمســاهمين. 

يطبق اEساس المستخدم في حساب المبالغ التي سيتم تخصيصها وفقv لتوجيهات مجلس الرقابة الشرعية. 

تخصيص جزء من ربح المساهمين إلى المودعين  2-3-٤

عنــد الحاجــة، يمكــن للبنــك تخصيــص جــزء معيــن مــن ربحــه إلــى فئــة/ فئــات إيــداع محــددة وقــد يعــود ذلــك إلــى زيــادة معــدل الربــح المعلــن مــن قبــل مؤسســات 
ماليــة إســالمية أخــرى/ منافســين آخريــن أو لتشــجيع فئــة معينــة مــن المودعيــن.      

لم يتم إنشاء احتياطي مساواة اEرباح واحتياطي مخاطر االستثمار خالل العام ولم يتم إجراء تخصيص من قبل المساهمين.

لم تحمل النافذة أي مصروفات إدارية للوعاء المشترك. 

ا�فصاحات الكمية  ٤-٤

تــم خــالل العــام توزيــع اEربــاح المحتســبة علــى عامــل المشــاركة المعلــن قبــل كل فتــرة حســاب أربــاح، فيمــا يلــي نطــاق عامــل المشــاركة المطبــق ونطــاق المعــدل 
المكتسب:

متوسط المعدل المكتسبنطاق عامل المشاركة المنتج

1٬35٪30ادخار- ريال ُعماني

0٬67٪15ادخار - درهم إماراتي

0٬67٪15ادخار - دوالر أمريكي

0٬00٪15إدخار – جنيه إسترليني

0٬00٪60مدة ٦ أشهر

2٬70٪60مدة ١٢ شهر�

فيما يلي مبلغ حساب حامل االستثمار غير المقيد لكل فئة في نهاية العام:

النسبة من المبلغالمنتج
إجمالي حساب 

االستثمار 
المقيد

ريال ُعماني 
با�الف

99٬77٪42٬783ادخار- ريال ُعماني

0٬00٪-ادخار - درهم إماراتي

0٬19٪81ادخار - دوالر أمريكي

0٬03٪14إدخار – جنيه إسترليني

0٬01٪5مدة ١٢ شهر�

100٪42٫883ا�جمالي

الودائع Eجل هي الودائع التي يمكن سحبها دون خسارة رأس المال وفق شروط معينة.

:URIA صول وFعائدات على ا

ريال ُعماني 
با�الف

20202019201820172016

3٬9513٬1252٬2521٬9921٬630إيرادات على أصول المضاربة 

 URIA 842771744392400إيرادات موزعة على

4٬49٪4٬40٪4٬16٪4٬02٪4٬312٪عائدات على متوسط أصول المضاربة

URIA 1٬31٪1٬14٪1٬82٪2٬64٪1٬96٪عائدات على متوسط



ا�فصاحات النظامية طبق  لقواعد بازل ٢ و ٣ ل£طار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا�سالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

ا�فصاحات النظامية طبق  لقواعد بازل ٢ و ٣ ل£طار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا�سالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٢٩١التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٩٠٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

اEصول المخصصة للوعاء المشترك هي: 

ريال ُعماني 
با�الف

صافي التعرضمخصص مجموع التعرض

66٬5471٬24765٬300ا?جارة المنتهية بالتمليك

---المشاركة المنخفضة

25٬1304925٬081استصناع تتبعه ا?جارة المنتهية بالتمليك

91٫6771٫29690٫381

نسبة حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار غير المقيدة إلى اFصول ذات التمويل المشترك

كما في تاريخ التقرير، تم تمويل اEصول المخصصة للوعاء بنسبة 46٬78٪ من حقوق ملكية حملة حسابات االستثمار غير المقيدة. 

وحققت النافذة عائدات إجمالية قدرها 7٬86٪ على متوسط حقوق الملكية في اEصول المخصصة للوعاء خالل السنة.

ال يوجد لدى البنك أي قيود على االستثمار في وعاء حسابات االستثمار غير المقيدة إال إذا كانت مفروضة من قبل البنك المركزي الُعماني والمحددات الواردة 
في سياسة البنك. 

ال يوجد لدى النافذة أي حسابات استثمار مقيد. 

تقييم التعرض للمخاطر   ٥
إدارة المخاطر في بنك صحار- المنهج والسياسة    1-٥

تتمثــل فلســفة إدارة المخاطــر للنافــذة فــي تحديــد والتقــاط ومراقبــة وإدارة اEبعــاد المختلفــة للمخاطــر بهــدف حمايــة قيمــة اEصــول وتدفقــات ا?يــرادات بحيــث يتــم 
حمايــة مصالــح المكتــب الرئيســي (وآخريــن لمــن يتعهــد صحــار ا?ســالمي بالتــزام لهــم) فــي حيــن يتــم زيــادة العائــدات بهــدف تحســين عائــدات المكتــب الرئيســي 

.vوالحفــاظ علــى تعرضــه للمخاطــر ضمــن مقاييــس مفروضــة ذاتيــ

يقــدم صحــار ا?ســالمي لعمــالء الشــركات والمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة منتجــات مثــل تمويــل Eجــل وتمويــل رأس المــال العامــل والتمويــل قصيــر اEجــل 
وودائــع الشــركات وتمويــل المتاجــرة وخدمــات إدارة النقــد ومنتجــات الخزينــة، بنــاًء علــى تقييــم مخاطــر االئتمــان ذات الصلــة، يتــم اتخــاذ ضمــان اEصــول قصيــرة 
اEجــل والمعــدات واmالت والعقــارات لتحســين نوعيــة المخاطــر، يتــم توجيــه صحــار ا?ســالمي مــن قبــل المتطلبــات التنظيميــة للبنــك المركــزي الُعمانــي للمخاطــر 

القصــوى ولديــه أنظمــة رقابــة إضافيــة علــى المخاطــر لموظفــي ا?دارة العليــا أو اEطــراف ذات العالقــة.

يعتمــد صحــار ا?ســالمي االئتمــان مــن خــالل اللجنــة التنفيذيــة لالئتمــان المعينــة مــن قبــل مجلــس إدارة بنــك صحــار بقيــود تفويضيــة للموافقــات االســتثنائية مــن 
قبــل رئيــس النافــذة ا?ســالمية.

فــي تمويــل المســتهلكين، يتــم توجيــه السياســة بهــدف الحصــول علــى تمويــل علــى أســاس صحيــح وقابــل للتحصيــل واســتثمار اEمــوال لمصلحــة المســاهمين 
وحمايــة المودعيــن وتلبيــة االحتياجــات المشــروعة للمجتمعــات بمــا يتماشــى مــع مبــادئ الشــريعة المعتمــدة مــن قبــل مجلــس الرقابــة الشــرعية.

توجــه عمليــة إدارة المخاطــر بتنويــع المخاطــر وتجنــب تركزهــا، كمــا تعــد مراجعــة مخاطــر اEعمــال الدعامــة الرئيســية للرقابــة الداخليــة لمحفظــة التمويــل٬ ويتــم 
إجــراء مراجعــات دوريــة لجــودة اEصــول ومراجعــات الشــريعة ومراجعــات العمليــات ومراجعــات إداريــة وتوثيــق ومراجعــات االلتــزام ل عمــال وا?دارة العليــا.

يقتصــر تمويــل المســتهلكين علــى تمويــل الســيارات وا?ســكان فقــط، ويتــم اعتمــاد التمويــل والســلفيات مــن خــالل مصفوفــة االعتمــاد بتحديــد القيــود المعينــة 
لمســؤولين معينيــن واللجنــة التنفيذيــة لالئتمــان.

يمتلــك مجلــس ا?دارة للبنــك اEم الســلطة علــى اعتمــاد كافــة السياســات الصــادرة المتعلقــة باالئتمــان والمخاطــر، وشــكل كذلــك لجنــة اعتمــاد االئتمــان ومنــح 
أعلــى ســلطة اعتمــاد االئتمــان فــي البنــك للقيــود التنظيميــة القصــوى. 

االستراتيجيات والعمليات وأنظمة الرقابة الداخلية  2-٥

يعتمــد إطــار سياســة إدارة المخاطــر الشــامل مــن قبــل مجلــس إدارة البنــك اEم، ويتــم دعمهــا مــن قبــل هيــاكل قيــود مالئمــة، تقــدم هــذه السياســات إطــار إدارة 
مخاطــر متكامــل للمؤسســة ككل فــي البنــك والــذي ينطبــق كذلــك علــى صحــار ا?ســالمي، الحــد المفــروض علــى نــوع مــن اEصــول يتوافــق مــع متطلبــات البنــك 

المركــزي الُعمانــي وسياســات البنــك.

يتعــرض صحــار ا?ســالمي لمختلــف انــواع المخاطــر مثــل مخاطــر الســوق ومخاطــر االئتمــان ومخاطــر معــدل الربــح ومخاطــر الســيولة والمخاطــر التشــغيلية والتــي 
تتطلــب جميعهــا أنظمــة رقابــة شــاملة ومراقبــة مســتمرة، يلخــص إطــار إدارة المخاطــر الهــدف مــن بــازل ٢ والــذي يتضمــن مراقبــة ا?دارة والرقابــة وثقافــة المخاطــر 
والملكيــة وتحديــد وتقييــم والمخاطــر وأنشــطة الرقابــة والفصــل بيــن الواجبــات والمعلومــات الكافيــة وقنــوات التواصــل وأنشــطة إدارة مراقبــة المخاطــر وتصحيــح 

الخلــل.

مخاطر االئتمان  3-٥

يديــر صحــار ا?ســالمي مخاطــر االئتمــان بتقييــم كل منتــج/ نشــاط فيمــا يتعلــق بمخاطــر االئتمــان المقدمــة مــن قبلــه٬ وأنشــأ هيــكل قيــود لتجنــب تركيــزات المخاطــر 
ل طــراف المقابلــة والقطــاع والمــكان الجغرافي.

31 ديسمبر 2020
مديونيات 
المرابحة

ا�جارة
المنتهية 
بالتمليك

استصناع 
تتبعه

إجارة 
منتهية
بالتمليك

المشاركة 
المنتهية 
بالتمليك

إيداعات 
الوكالة 

واFرصدة 
لدى البنوك

اFوراق
المالية 

ا�جماليللديون

ريال ُعماني با�الف

لم يتأخر سدادها ولم تتعرض 
١٥٬٠٤٥٨١٬٤٩٤75٬٦٤٤4٧٬٠٨١12٬0282٣٬٧٤٧255٬٠٤٠لالنخفاض في القيمة

المبالغ التي تجاوزت االستحقاق 
37٬969--4043٬91915٬63118٬015ولم تنخفض قيمتها

المبالغ التي تجاوزت االستحقاق 
2٬195--2681٬525226176وانخفضت قيمتها

15٫٧١٧8٦٫٩٣٨91٫٥٠١٦٥٫٢٧٢12٫028٢٣٫٧٤٧29٥٫٢٠٤ا�جمالي 

تعريف التسهيالت االئتمانية المتأخرة والتي انخفضت قيمتها

 (BM977) لتعميــم البنــك المركــزي الُعمانــي رقــم vيتــم تصنيــف التعــرض للمخاطــر االئتمانيــة مــن قبــل البنــك لتحديــد التســهيالت التــي انخفضــت قيمتهــا وفقــ
بتاريــخ ٢٥ ســبتمبر ٢٠٠٤. 

مجمــوع إجمالــي التعــرض لمخاطــر االئتمــان، با�ضافــة إلــى متوســط إجمالــي التعــرض خــالل الفتــرة مقســمة إلــى اFنــواع الرئيســية مــن   4-٥
مخاطــر االئتمــان 

ريال ُعماني با�الف

 إجمالي مجموع  متوسط مجموع التعرض
التعرض

نوع التعرض لمخاطر االئتمانالرقم
202020202019

٪ريال ُعماني با�الفريال ُعماني با�الف

٥.٥٥٪14٬66215٬717مديونيات المرابحة1

٣٠.٧٠٪79٬66486٬938ا?جارة المنتهية بالتمليك2

٣٢.٣١٪88٬52191٬501استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك3

٢٣.٠٥٪54٬45765٬272المشاركة المنتهية بالتمليك4

٨.٣٩٪23٬3132٣٬٧٤٧استثمارات أدوات دين 5

٪260٫43528٣٫١٧٦100ا�جمالي



ا�فصاحات النظامية طبق  لقواعد بازل ٢ و ٣ ل£طار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا�سالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

ا�فصاحات النظامية طبق  لقواعد بازل ٢ و ٣ ل£طار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا�سالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٢٩٣التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٩٢٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

نسبة التمويل لكل فئة من فئات االطراف اFخرى إلى إجمالي التمويل

2020

٪ ريال ُعماني با�الف  

٪52٬81 136٬997 الشركات

٪47٬19 122٬431 التجزئة

٪100٫00 259٫428 مجموع

التوزيع الجغرافي للمخاطر مقسم  إلى المناطق الهامة وفق  ل�نواع الرئيسية للتعرض لمخاطر االئتمان   1-4-٥

                                                                                                                                                
بــا�الف ُعمانــي  ريــال                                

الرقم

نوع 

سلطنة ُعمان

دول مجلس 
التعاون 

ا�جماليالخليجي اFخرى

التعرض  

االئتماني

15٬717-15٬717مديونيات المرابحة1

85٬97596386٬938ا?جارة المنتهية بالتمليك2

91٬501-91٬501استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك3

65٬272-65٬272المشاركة المنتهية بالتمليك4

2٣٬٧٤٧-2٣٬٧٤٧استثمارات أدوات دين 5

28٢٫٢١٣96328٣٫١٧٦ا�جمالي

توزيع المخاطر حسب القطاع أو الطرف المقابل مقسم  إلى أهم أنواع التعرض لمخاطر االئتمان                                                              2-4-٥

ريال ُعماني با�الف            

الرقم
القطاع 

االقتصادي
مديونيات 

المرابحة

ا�جارة 
المنتهية 
بالتمليك

استصناع 
تتبعه إجارة 

منتهية 
بالتمليك

المشاركة 
المنتهية 
بالتمليك

استثمارات 
ا�جماليأدوات دين 

التعرض خارج 
الميزانية 
العمومية

2٬2943٬281-367--1٬926تجارة استيراد 1

7٬88855٬47430٬626٦٬٩٧١١٠٠٬٩٥٩24٬076-ا?نشاءات2

9٬3992٬569--9٬399--تصنيع3

30٬4332٬059-2٬00510٬92492116٬583خدمات4

-122٬351-11٬78667٬16325٬70717٬695تمويل شخصي5

-16٬٧٧٦16٬٧٤٧----حكومية6

-963---963-غير المقيمين7

15٫71786٫93891٫50165٫2722٣٫٧٤٧28٣٫١٧٦31٫985ا�جمالي  

االستحقاق التعاقدي المتبقي لكل المحفظة، مقسم  إلى اFنواع الرئيسية لمالمح التعرض لمخاطر الئتمان    3-4-٥

      ريال ُعماني با�الف

الرقم
التصنيف 

الزمني
مديونيات 

المرابحة

ا�جارة 
المنتهية 
بالتمليك

استصناع 
تتبعه إجارة 

منتهية 
بالتمليك

المشاركة 
المنتهية 
بالتمليك

استثمارات 
ا�جماليأدوات دين 

التعرض خارج
الميزانية

العمومية

حتى شهر 1
79784-3192859697واحد

2٫0034٬175-١601895193314-٣ أشهر2

3٫31٦1٬466-٣1٬586829504398-٦ أشهر3

4٫5893٬779-٦2٬437913692547-٩ أشهر4

6٫388326-٩8881,5131٬1782٬810-١٢ شهرا5

١5٬2939٬62810٬9807٬004٦٬٩٧١3٩٫٨٧٦17٬592-٣ سنوات6

٣2٬5039٬92913٬4967٬78216٬٧٧٦50٫٤٨٧4٬129-٥ سنوات7

أكثر من ٥ 8
175٫718433-2٬09062٬94664٬36246٬320سنوات

15٫71786٫93891٫50165٫2722٣٫٧٤٧28٣٫١٧٦31٫985ا�جمالي

٥-4-4  مبلــغ التمويــل والســلفيات التــي انخفضــت قيمتهــا و، إن وجــدت، التمويــل والســلفيات المتأخــرة التــي تــم تكويــن مخصــص لهــا 
بشــكل منفصــل مقســمة إلــى المناطــق الجغرافيــة الرئيســية، بمــا فــي ذلــك إن كان عمليــ ، مبالــغ المخصصــات العامــة والمحــددة 

لــكل منطقــة جغرافيــة

 ريال ُعماني با�الف

   مخصصات التعرض ا�تماني

 إجماليالدول الرقم
 احتياطيالمرحة ٣المرحلة ١ & ٢ المرحلة ٣التمويل

اFرباح
مخصصات

خالل الفترة 

 مقدمات
 مشطوبة

خالل العام

-258٬4651٬١٣١1٬36934154365سلطنة ُعمان1

2
مجلس التعاون 
--9631٬07371962111الخليجي اEخرى

259٫4282٫٢٠٤1٫4401٫303165365-



ا�فصاحات النظامية طبق  لقواعد بازل ٢ و ٣ ل£طار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا�سالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

ا�فصاحات النظامية طبق  لقواعد بازل ٢ و ٣ ل£طار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا�سالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٢٩٥التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٩٤٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

الحركة في إجمالي التمويل والسلف   5-4-٥

ريال ُعماني با�الف

المجموعالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١التفاصيل

206٬7736٬5971٬808215٬178رصيد أول المدة

-31٬854647(32٬501)الحركة/ التغيرات (+/-)

56٬111-55٬697414التمويل الجديد

9٬8441٬76625111٬861استرداد التمويل

----قروض مشطوبة 

22٬12537٬0992٬204259٬428رصيد نهاية الفترة 

3111٬1291٬3032٬743إجمالي خسائر االئتمان المتوقعة 

165165فوائد االحتياطي 

مخاطر االئتمان: ا�فصاح عن المحافظة حسب اFسلوب القياسي   6-4-٥

٥-4-6-1 ا�فصاح النوعي: للمحافظ حسب اFسلوب القياسي

تنتهــج النافــذة اEســلوب القياســي لتقييــم رأس المــال النظامــي لمخاطــر االئتمــان٬ أمــا فيمــا يتعلــق بالمخاطــر الســيادية فتطبــق عليهــا المخاطــر بنســبة صفــر 
حســب مــا يســمح بــه فــي هــذا اEســلوب٬ وفيمــا يتعلــق بالتعــرض لمخاطــر البنــوك، فــإن المخاطــر المرجحــة تعتمــد علــى تصنيــف البنــوك مــن قبــل وكاالت التصنيــف 
الدوليــة المعتمــدة بواســطة البنــك المركــزي الُعمانــي مثــل موديــز وســتاندرد آنــد بــورز وفيتــش وكابيتــال إنتليجنــس، بنــاًء علــي تصنيــف البلــد المختــص، وفــي 
غيــاب التصنيــف الخارجــي للشــركات، يعتبــر البنــك معظــم الشــركات علــى أنهــا غيــر مصنفــة ويطبــق ترجيــح المخاطــر بمعــدل ١٠٠٪ عــن المخاطــر الممولــة، وعــن 
مالمــح التعــرض خــارج الميزانيــة العموميــة، تطبــق عوامــل تعــرض االئتمــان المالئمــة وتجمــع للبنــوك أو حســبما يكــون الحــال ثــم يطبــق ترجيــح المخاطــر كمــا ذكــر 
أعــاله، مبالــغ القــروض غيــر المســحوبة مــن قبــل الزبــون أو غيــر المصروفــة لهــم بعــد، توضــع تحــت االلتزامــات ويطبــق عليهــا متوســط المخاطــر كمــا هــو مســموح 

مــن قبــل ا?طــار التنظيمــي والرقابــي للصيرفــة ا?ســالمية٬ .

٥-4-6-2 ا�فصاحات الكمية

تحليل معدل االئتمان 

 يعــرض الجــدول التالــي تحليــل ســندات الديــن وأذون الخزانــة، والتوظيفــات الكبيــرة وغيرهــا مــن الفواتيــر المســتحقة الصــادرة  مــن قبــل وكالــة التصنيــف فــي
٣١ ديسمبر عام 2020، على أساس تصنيف موديز أو ما يعادلها.

2020

ريال ُعماني 
با�الف

327 Aaإلى  ٣ Aaa

1٫700 Baaإلى ٣ Baa١

10٫000 Baإلى ٣ Ba١

6٫971 Caaإلى ٣ +Caa١

16٫776 اEوراق المالية السيادية

35٫774 ا?جمالي

تقوم النافذة بإجراء تقييم مستقل يعتمد على العوامل الكمية والنوعية في الحاالت التي يكون فيها الطرف المقابل غير مصنف.

تنتهج النافذة أسلوبv موحد� لكل الشركات على أنها غير مصنفة ويطبق عليها ترجيح المخاطر بمعدل ١٠٠٪.

٥-4-6-3 تخفيض مخاطر االئتمان: ا�فصاح وفق  ل�سلوب القياسي

ال تستخدم النافذة أسلوب المقاصة سواء للبنود خارج أو داخل الميزانية العمومية.

مخاطر معدالت الربح ل�نشطة المصرفية  ٥-٥

مخاطــر معــدل الربــح هــي اEثــر المحتمــل لعــدم التوافــق بيــن معــدل العائــدات علــى اEصــول والمعــدل المتوقــع للتمويــل نظــر� لمصــادر التمويــل، تحــدد ا?دارة 
العليــا مصــادر التعــرض لمخاطــر معــدل الربــح بنــاًء علــى هيــكل الميزانيــة العموميــة الحالــي والمتوقــع للنافــذة، قــد تنشــأ مخاطــر معــدل الربــح فــي النافــذة نظــر� 

للمعامــالت التاليــة:

معامالت المرابحة  •

معامالت الوكالة  •

ا?جارة المنتهية بالتمليك  •

المشاركة المتناقصة  •

الصكوك  •

استثمارات  •

ــة  ــح ل صــول وااللتزامــات وحقــوق حمل ــة نتيجــًة لعــدم توافــق إعــادة تســعير معــدل الرب ــح جوهري تعتقــد إدارة النافــذة أنهــا ليســت معرضــًة لمخاطــر معــدل رب
حســابات االســتثمار حيــث إنــه يظهــر فــي فتــرات مشــابهة، يعتمــد توزيــع الربــح لحقــوق حملــة حســابات االســتثمار علــى اتفاقيــات مشــاركة الربــح٬ وبالتالــي، فــإن 

النافــذة غيــر معرضــة Eيــة مخاطــر معــدالت ربــح جوهريــة.

٥-5-1  مصادر مخاطر معدل الربح

يمكن تصنيف مخاطر معدالت الربح التي تواجهها النافذة إلى الفئات التالية:

إعــادة التســعير التــي يتنشــأ مــن الفــروق الزمنيــة فــي اســتحقاق (المعــدل الثابــت) وإعــادة تســعير (المعــدل المتغيــر) ل صــول وااللتزامــات ومراكــز خــارج   •
الميزانيــة العموميــة٬ وحيــث إن معــدالت الربــح تختلــف، فــإن عــدم التوافــق فــي إعــادة التســعير هــذه تعــرض إيــرادات والقيمــة االقتصاديــة المضمنــة 

للنافــذة لتغيــرات غيــر متوقعــة،

مخاطــر منحنــى العائــدات التــي تنشــأ مــن وجــود آثــار عكســية للتغيــرات غيــر المتوقعــة لمنحنــى العائــدات علــى إيــرادات و/أو القيمة االقتصادية اEساســية   •
للنافــذة،

مخاطــر اEســاس التــي تنشــأ مــن ارتبــاط ناقــص فــي التســوية فــي المعــدل المكتســب والمنتجــات المســعرة والمعــدل المدفــوع علــى أدوات مختلفــة   •
وهــي خصائــص إعــادة تســعير مشــابهة٬ عندمــا تتغيــر معــدالت الربــح، يمكــن أن تزيــد هــذه الفروقــات مــن التغيــرات غيــر المتوقعــة فــي التدفقــات النقديــة 

ــر إعــادة تســعير مشــابه،  ــرات اســتحقاق أو توات ــة ذات فت ــة العمومي ــاح الموزعــة بيــن اEصــول وااللتزامــات وأدوات خــارج الميزاني واEرب

ــة مــن قبــل االلتزامــات، عندمــا  ــة لضغــط الســوق لدفــع عائــدات تتخطــى المعــدل المكتســب علــى اEصــول الممول تشــير مخاطــر نقــل المخاطــر التجاري  •
المنافســين، معــدالت  مــع  بمقارنتــه  التنفيــذ  قيــد  اEصــول  علــى  العائــد  يكــون 

استراتيجية مخاطر معدل الربح  2-5-٥

ــ دوات الماليــة٬ النافــذة معرضــة  ــة ل ــح علــى الربحيــة المســتقبلية أو القيــم العادل ــر التغيــرات فــي معــدالت الرب ــح مــن احتماليــة أن تؤث تنشــأ مخاطــر معــدل الرب
لمخاطــر معــدل الربــح نتيجــًة لعــدم التطابــق أو الفجــوات فــي مبالــغ اEصــول وااللتزامــات وأدوات خــارج الميزانيــة العموميــة والتــي تســتحق أو يعــاد تســعيرها فــي 

فتــرة معينــة٬ تديــر النافــذة المخاطــر مــن خــالل اســتراتيجية إدارة المخاطــر.

معــدل الربــح الفعلــي (العائــد الفعلــي) Eداة ماليــة نقديــة هــو المعــدل الــذي عنــد اســتخدامه فــي احتســاب قيمــة حاليــة ينتــج عــن القيمــة الدفتريــة لــ داة، المعــدل 
هــو معــدل ســابق Eداة ذات معــدل ثابــت مدرجــة بالقيمــة المهلكــة ومعــدل حالــي Eداة ذات معــدل عائــم أو أداة مدرجــة بالقيمــة العادلــة.
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٢٩٧التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٩٦٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

٥-5-3  أدوات قياس مخاطر معدل الربح

تستخدم النافذة اEدوات التالية لقياس مخاطر معدل الربح في مجالها:

تحليل فجوات إعادة التسعير والذي يقيس الفروق الحسابية بين اEصول وااللتزامات ذات الحساسية للربح لمجال النافذة بشروط مطلقة.  •

تحليــل قيمــة نقطــة اEســاس وهــو قيــاس الحساســية لكافــة المنتجــات والمراكــز المســعرة لمعــدالت الربــح, قيمــة نقطــة اEســاس هــي التغيــر فــي   •
صافــي القيمــة الحاليــة لمركــز ناشــئ مــن تغيــر نقطــة أســاس ١ فــي منحنــى العائــدات، ويقيــس هــذا حساســية المراكــز أو المحفظــة للتغيــرات  فــي 

معــدالت الربــح.

مراقبة وا�بالغ عن مخاطر معدل الربح  4-5-٥

طبقــت النافــذة أنظمــة معلومــات لمراقبــة مخاطــر معــدل الربــح والســيطرة عليهــا وا?بــالغ عنهــا، تقــدم التقاريــر علــى أســاس زمنــي للجنــة التنفيذيــة ومجلــس 
ا?دارة للمكتــب الرئيســي.

٥-5-5  التعرض لمخاطر معدالت الربح - المحافظ لغير المتاجرة

كان مركز حساسية الربح للنافذة استناد� إلى ترتيبات إعادة تسعير تعاقدية في ٣١ ديسمبر 2020 على النحو التالي: 

معدل الربح
السنوي
الفعلي

 خالل
ثالثة أشهر

 من ٤ إلى ١٢
شهر�

 أكثر من عام
واحد

 غير معرض
 لمخاطر

ا�جماليمعدل الربح

٪
  ريال ُعماني

با�الف
 ريال ُعماني

با�الف
 ريال ُعماني

با�الف
 ريال ُعماني

با�الف
ريال ُعماني 

با�الف

في ٣١ ديسمبر 2020

اFصول

18٫43918٫439---نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية

37512٫028--1٫711٫653مستحق من بنوك ومؤسسات مالية

15٫51215٫512---5٫90مديونيات المرابحة

85٫484-5٫3766٫48417٫2581٫742ا?جارة المنتهية بالتمليك

91٫233-5٫5384٫2666٫558409استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك

64٫291-5٫7345٫23218٫827232المشاركة المنتهية بالتمليك

22٫84022٫840---6٫51استثمارات أوراق مالية

871871---أصول ثابتة

5٫8455٫845---أصول أخرى

207٫63542٫6432٫38363٫882316٫543إجمالي اFصول

االلتزامات وحقوق المساهمين

3٫93٫70428٫492103٫52751٫456187٫179ودائع وكالة

9٫626---1٫939٫626مستحق إلى بنوك

41٫51441٫514---الحسابات الجارية للعمالء

1٫9221٫922---التزامات أخرى

13٫32928٫492103٫52794٫892240٫240إجمالي االلتزامات 

42٫883---2٫2742٫883حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

مجموع االلتزامات وحقوق الملكية 
56٫21328٫492103٫52794٫892283٫123لحسابات االستثمار غير المقيدة

-(53٫850)(78٫304)151٫42214٫151إجمالي فجوة حساسية معدل الربح

-151٫423165٫57387٫26933٫419الفجوة التراكمية لحساسية معدل الربح
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ا�فصاحات النظامية طبق  لقواعد بازل ٢ و ٣ ل£طار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا�سالمية 
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٢٩٩التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٩٨٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

مخاطر السيولة  6-٥

ــاء بالتزاماتهــا عنــد حلــول موعــد  ــدوام ســيولة كافيــة للوف ــه ســيكون لديهــا علــى ال ــك، أن إن منهــج النافــذة ?دارة مخاطــر الســيولة هــو لضمــان، مــا أمكــن ذل
اســتحقاقها، تحــت الظــروف العاديــة والصعبــة، بــدون تكبــد خســائر غيــر مقبولــة أو المخاطــرة با?ضــرار بســمعة بنــك صحــار ش.م.ع.ع.

تتلقــى الخزينــة المركزيــة بالبنــك معلومــات مــن وحــدات النشــاط اEخــرى تتعلــق بملمــح الســيولة حــول أصولهــا والتزاماتهــا الماليــة وتفاصيــل التدفقــات النقديــة 
اEخــرى الناشــئة عــن اEعمــال المســتقبلية، بعــد ذلــك تحتفــظ الخزينــة المركزيــة بمحفظــة أصــول ماليــة ســائلة قصيــرة اEجــل وتتكــون فــي أغلبيتهــا من اســتثمارات 
قصيــرة اEجــل بــاEوراق الماليــة والتمويــل والســلفيات وســلفيات البنــوك وتســهيالت بيــن البنــوك للتأكــد مــن الحفــاظ علــى ســيولة كافيــة بالبنــك ككل، وتتــم 
مقابلــة متطلبــات وحــدات النشــاط مــن الســيولة مــن خــالل التمويــل والســلفيات قصيــرة اEجــل مــن الخزينــة المركزيــة لتغطيــة أي تذبــذب قصيــر اEجــل والتمويــل 
طويــل اEجــل لتحديــد أي متطلبــات ســيولة أساســية، ووضــع البنــك كذلــك خطــة ســيولة طارئــة شــاملة لــsدارة الفعالــة للســيولة، وبهــذه العمليــة تتــم العنايــة 

المطلوبــة للتأكــد مــن التــزام النافــذة بــكل تعليمــات البنــك المركــزي الُعمانــي. 

تتــم مراجعــة كل سياســات الســيولة وإجراءاتهــا وتصــادق عليهــا لجنــة اEصــول وااللتزامــات، تــم توضيــح احتســاب فجــوة الســيولة عنــد اســتحقاق اEصــول 
وااللتزامــات، تــم إعــداد هــذا االحتســاب وفقــv للتوجيهــات الــواردة بالتعميــم رقــم (BM955) المــؤرخ ٧ مايــو ٢٠٠٣.

٥-6-1  التعرض لمخاطر السيولة     

معــدل ا?قــراض وهــو معــدل إجمالــي التمويــالت والســلف لودائــع العمــالء ورأس المــال ويتــم رصــده علــى أســاس يومــي بمــا يتماشــى مــع ا?رشــادات التنظيميــة٬ 
داخليــv يتــم وضــع معــدل ا?قــراض علــى أســاس أكثــر تحفظــv ممــا هــو مطلــوب بموجــب اللوائــح، كمــا تقــوم النافــذة أيضــv بــإدارة مخاطــر الســيولة لديهــا علــى 
أســاس منتظــم برصــد معــدل الســيولة وهــو معــدل صافــي اEصــول الســائلة إلــى إجمالــي اEصــول علــى أســاس شــهري، لهــذا الغــرض فــإن صافــي اEصــول الســائلة 

يعتبــر علــى أنــه يتضمــن النقــد ومــا يماثــل النقــد، وأوراق الديــن المصنفــة بدرجــة اســتثمار والتــي لهــا ســوق نشــط وبــه ســيولة.

كانت تفاصيل معدل ا?قراض والسيولة المقدم عنه التقرير كما في ٣١ ديسمبر 2020 على النحو التالي:

 2020

 معدل السيولة معدل ا�قراض 

١٥٫٣٢٪٨٦٫٣٩٪المتوسط عن العام

١٧٫٦٣٪٨٧٫٦٥٪الحد اFقصى عن العام 

١٢٫٣٤٪٨٥٫٢٠٪الحد اFدنى عن العام

يلخــص الجــدول أدنــاه ملمــح اســتحقاق التزامــات النافــذة فــي تاريــخ التقريــر اســتناد� إلــى ترتيبــات الدفــع التعاقديــة٬ تــم تحديــد االســتحقاقات التعاقديــة ل صــول 
وااللتزامــات علــى أســاس الفتــرة المتبقيــة فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي إلــى تاريــخ االســتحقاق التعاقــدي وهــي ال تأخــذ فــي االعتبــار االســتحقاقات الفعليــة كمــا 

هــو مشــار إليهــا فــي تاريــخ الودائــع المحتفــظ بهــا لــدى النافــذة وتوفــر اEمــوال الســائلة.

خالل ثالثة أشهرالقيمة الدفترية
 من ٤ إلى ١٢

شهر�
 سنة إلى ثالث

سنوات
 أكثر من ثالث

ا�جماليسنوات

2020
 ريال ُعماني

با�الف
 ريال ُعماني

با�الف
 ريال ُعماني

با�الف
 ريال ُعماني

با�الف
 ريال ُعماني

با�الف
 ريال ُعماني

با�الف

187٬17922٬21156٬26487٬57531٬689197٬739ودائع وكالة

9٬625---9٬6259٬625مستحق إلى بنوك

ودائع عمالء وحسابات 
41٬51441٬58434٬7243316٬62692٬967أخرى

1٬922---1٬9221٬922التزامات أخرى

240٫24075٫34290٫98887٫60848٫315302٫253إجمالي االلتزامات

حقوق الملكية لحملة 
42٬8833٬4765٬2198٬69025٬49842٬883حسابات االستثمار

283٫12378٫81896٫20796٫29873٫813345٫136

تقــوم النافــذة بإعــداد تقريــر فجــوة الســيولة لرصــد مركــز الســيولة قصيــر اEجــل للنافــذة ل صــول وااللتزامــات المدرجــة بالريــال الُعمانــي وللفتــرة الزمنيــة المســتحقة 
خــالل شــهر واحــد٬ يجــب تســوية الفجــوة عنــد توفــر أدوات إعــادة الشــراء أو إعــادة التمويــل وعــن خطــوط االئتمــان غيــر المســتغلة أيضــv، إن وجــدت٬ يجــب التقريــر عــن 

.vصــول وااللتزامــات شــهريEجــل إلــى لجنــة اEقائمــة الســيولة قصيــرة ا

تعرض النافذة لمخاطر معدل الربح مبينة في المرفق ١ و٢.
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ا�فصاحات النظامية طبق  لقواعد بازل ٢ و ٣ ل£طار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا�سالمية 
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٣٠١التقرير السنوي لصحار الدولي ٣٠٠٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

٥-6-2  نسبة تغطية السيولة وصافي نسبة التمويل المستقر

يقوم البنك أيضv بمراقبة السيولة من خالل نسبة تغطية السيولة وصافي معدل التمويل المستقر، وفيما يلي المستويات الحالية لهذه المعدالت: 

نسبة تغطية السيولة: 

ريال ُعماني باEالف 

إجمالي القيمة 
غير المرجحة 

(المتوسط)

إجمالي القيمة 
غير المرجحة 

(المتوسط)

      اFصول السائلة عالية الجودة 

1(HQLA) صول السائلة عالية الجودةE35٬098   إجمالي ا

  التدفقات النقدية الصادرة 

59٬7665٬790ودائع اEفراد والودائع من الشركات الصغيرة، منها:2

3٬736187 ودائع ثابتة 3

4 v56٬0305٬603 ودائع أقل ثبات

71٬28934٬291  التمويل المجمع غير المضمون، ومنها:5

-  - ودائع العمليات (كافة اEطراف المقابلة) والودائع في شبكات البنوك التعاونية 6

71٬28934٬291 الودائع بخالف العمليات (كافة اEطراف المقابلة)7

   الدين غير المضمون 8

-     التمويل المجمع المضمون 9

92357  متطلبات إضافية، ومنها:10

-  - التدفقات الصادرة للتعرضات للمشتقات ومتطلبات الضمان اEخرى 11

-  - التدفقات الصادرة المتعلقة بخسائر التمويل على منتجات الدين 12

92357 تسهيالت السيولة واالئتمان 13

2٬1632٬163  التزامات تمويل تعاقدية أخرى 14

31٬9851٬599  التزامات تمويل طارئة أخرى 15

43٬900    إجمالي التدفقات النقدية الصادرة 16

      التدفقات النقدية الواردة 

17(repos أي عكس) ا?قراض المضمون   -  -

22٬58319٬433  التدفقات الواردة من التعرضات العاملة بالكامل 18

52٬769742    تدفقات نقدية واردة أخرى 19

75٬35220٬175   إجمالي التدفقات النقدية الواردة 20

إجمالي القيمة    
المعدلة 

21HQLA 35٬098     إجمالي

23٬725    إجمالي صافي التدفقات النقدية الصادرة 22

23( 147٬94   نسبة تغطية السيولة (

صافي معدل التمويل المستقر 

 القيمة غير المرجحة باالستحقاق المتبقي (ريال ُعماني با�الف) 
عدم 

االستحقاق 
أقل من ٦ 

أشهر 
6 اشهر إلى 

القيمة سنة فأكثرأقل من سنة 
المرجحة 

   

34٬446-  - - 34٬446رأس المال 1

32٬948   32٬948رأس المال النظامي 2

1٬498   1٬498أدوات راس المال اEخرى 3

108٬771- 11٬452- 109٬404ودائع اEفراد وودائع من العمالء من الشركات الصغيرة 4

     ودائع ثابتة 5

6 v108٬771 11٬452 109٬404ودائع أقل ثبات

21٬452- 26٬581- 16٬323تمويل مجمع7

     ودائع عمليات 8

21٬452 26٬581 16٬323تمويل مجمع آخر 9

    التزامات ذات أصول مترابطة متوافقة 10

105٬708105٬708   التزامات أخرى:11

12 NSFR التزامات مشتقات   

كافة االلتزامات اNخرى وحقوق الملكية غير المدرجة في 13
105٬708105٬708   الفئات السابقة 

270٬377   إجمالي ASF (التمويل المستقر المتاح)14

   بند التمويل المستقر المتاح 

15NSFR صول السائلة عالية الجودةEإجمالي ا    

    ودائع محتفظ بها لدى مؤسسات مالية أخرى Eغراض تشغيلية 16

12٬0289٬303231٬089204٬987-قرض وأوراق مالية عاملة:17

قروض عاملة لمؤسسات مالية مضمونة مقابل أصول سائلة عالية 18
-     الجودة المستوى ١ 

قروض عاملة لمؤسسات مالية مضمونة بأصول سائلة عالية الجودة 19
-     خارج المستوى ١، وقروض عاملة غير مضمونة لمؤسسات مالية

20
قروض عاملة لشركات غير مالية وقروض إلى العمالء اEفراد 

والشركات والمؤسسات الصغيرة وقروض إلى جهات سيادية 
وبنوك مركزية ومنشآت ذات أغراض خاصة، منها:

 12٬0289٬303 8٬561

- ذات مخاطر مرجحة أقل من أو تساوي 35٪ وفقv لطريقة بازل 2 21
-     القياسية لمخاطر االئتمان 

231٬089196٬425 - - - الرهون السكنية العقارية العاملة، ومنها: 22٬

- ذات مخاطر مرجحة أقل من أو تساوي 35٪ وفقv لطريقة بازل 2 23
231٬089196٬425   القياسية لمخاطر االئتمان 

أوراق مالية غير متعثرة وغير مؤهلة للتصنيف ضمن HQLA بما 24
في ذلك اEوراق المالية المتداولة 

0    -

-     أصول لها التزامات مترابطة متوافقة 25

4٬1111٬5033٬558- 0أصول أخرى:26

     المنتجات المادية المتداولة بما في ذلك الذهب 27

أصول مسجلة كهامش مبدئي لعقود المشتقات والمساهمات 28
 CCPs موال المتعثرة لـــةEالى ا   

29 NSFR أصول المشتقات   

   التزامات المشتقات NSFR  قبل خصم هامش التغير 30

4٬1111٬5033٬558  جميع اEصول اEخرى غير المدرجة في الفئات أعاله 31

92331٬9851٬645  البنود خارج الميزانية العمومية 32

33RSF 210٬190    إجمالي

128٬63    صافي معدل التمويل المستقر (٪)  34
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مخاطر السوق  7-٥

مخاطــر الســوق هــي تلــك المخاطــر التــي تنشــأ مــن التغيــرات فــي معــدالت الربــح ومعــدالت صــرف العمــالت اEجنبيــة وأســعار الســلع٬ الغــرض مــن إدارة مخاطــر 
الســوق هــو إدارة والســيطرة علــى التعــرض لمخاطــر الســوق فــي حــدود معاييــر مقبولــة فــي نفــس الوقــت الــذي يتــم فيــه الحصــول علــى أفضــل عائــد فــي ظــل 

المخاطــر.

مخاطر السوق مالئمة ل نشطة المصرفية واEنشطة التجارية ولكن قياسها وإدارتها قد تختلف حسب تلك اEنشطة.

يقــوم صحــار ا?ســالمي بقيــاس ومراقبــة مخاطــر الســوق فــي محفظتــه باســتخدام أســاليب مناســبة مثــل وضــع حــدود علــى مراكــزه المفتوحــة للعمــالت اEجنبيــة 
بالرغــم مــن أنهــا غيــر جوهريــة.

٥-7-1  مخاطر السوق في مجال المتاجرة

تتضمن مخاطر السوق عدة مخاطر ولكن العناصر الرئيسية هي مخاطر معدل اEرباح ومخاطر تحويل العملة اEجنبية.

يتــم القيــام بأعمــال الخزينــة ضمــن حــدود مخاطــر ســوق معتمــدة، ويعــد ضمــان توفــر هيــكل حــدود مخاطــر ســوق مالئــم فــي كل اEوقــات لتنظيــم اEعمــال مــن 
مســؤولية الخزينــة.

تم وضع القيود لـ:

مخاطر العمالت اEجنبية،  •

معدل مخاطر العائدات،  •

منتجات تعامل معتمدة،  •

عمالت تعامل معتمدة،  •

حد أقصى للفترة،  •

تعقــد لجنــة اEصــول وااللتزامــات اجتماعــات دوريــة لمناقشــة عــدم اتســاق اEصــول وااللتزامــات وتقيــم مخاطــر معــدل الربــح ومخاطــر العمــالت اEجنبيــة ومخاطــر 
الســيولة التــي يتعــرض لهــا صحــار ا?ســالمي، لغــرض اتخــاذ الخطــوات الكفيلــة بــإدارة مثــل هــذه المخاطــر٬ ومــع توجيهــات لجنــة اEصــول وااللتزامــات، يقــوم قســم 

الخزينــة بالبنــك بــإدارة مخاطــر معــدالت الفوائــد ومخاطــر العمــالت اEجنبيــة التزامــv بتوجيهــات السياســة التــي توضــح الحــدود المناســبة.

عبء رأس المال لمخاطر السوق المختصة مبين أدناه: 

ريال ُعماني با�الف

- مخاطر مركز معدل اEرباح

-مخاطر مركز حقوق الملكية                                                                                            

1٫118مخاطر العمالت اEجنبية                                                                                     

- مخاطر السلع                                                                                                  

مخاطر العملة  ٢-7-٥

مخاطــر العمــالت هــي المخاطــر التــي تنشــأ مــن تقلــب قيمــة اEداة الماليــة بســبب التغيــرات فــي معــدالت صــرف العمــالت اEجنبيــة، قــام مجلــس ا?دارة بوضــع حــدود 
للمراكــز المفتوحــة الكليــة وللمراكــز المفتوحــة لــكل العملــة٬ تتضمــن حــدود المراكــز المفتوحــة مراكــز مفتوحــة مبيتــة ومراكــز مفتوحــة لحظيــة، يتــم رصــد المراكــز 

المفتوحــة علــى نحــو يومــي ويتــم اســتخدام اســتراتيجيات تغطيــة لضمــان المحافظــة علــى المراكــز فــي إطــار الحــدود الموضوعــة. 

مخاطر التشغيل  8-٥

تعــرف المخاطــر التشــغيلية بأنهــا مخاطــر الخســارة المباشــرة أو غيــر المباشــرة الناشــئة عــن عــدم كفايــة أو فشــل فــي العمليــات الداخليــة للبنــك أو الموظفيــن 
واEنظمــة أو مــن العوامــل الخارجيــة٬ تنشــأ المخاطــر التشــغيلية نظــر� لعــدة أســباب مرتبطــة بعمليــات النافــذة وموظفيهــا وتقنياتهــا وبنيتهــا التحتيــة ومــن 

العوامــل الخارجيــة وال تتضمــن مخاطــر غيــر مخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســوق ومخاطــر الســيولة.

ــم الحصــول علــى إيجابيــات  تبنــت النافــذة سياســات وإجــراءات مشــابهة للتخفيــف مــن المخاطــر التشــغيلية كتلــك المعتمــدة مــن قبــل المكتــب الرئيســي٬ ت
عمليــات المركــز الرئيســي وبنيتــه التحتيــة بااللتــزام با?طــار التنظيمــي والرقابــي للصيرفــة ا?ســالمية٬ وتعــد السياســات حــول العمليــات التالية مشــابهة لسياســات 

المركــز الرئيســي:

تعقب أحداث الخسارة والمخاطر المحتملة،  •

ا?بالغ عن الخسائر والمؤشرات والسيناريوهات على أساس منتظم،  •

مراجعة التقارير المشتركة من قبل مدراء المخاطر والمدراء المباشرين،  •

وعــالوًة علــى ذلــك، لــدى النافــذة موظــف التــزام متفــرغ مســؤول عــن ضمــان االلتــزام با?طــار التنظيمــي والرقابــي للصيرفــة ا?ســالمية ومبــادئ الشــريعة والقوانيــن 
والتنظيمــات المعتمــدة.

استمرارية اFعمال  9-٥

ــك  ــا، يتضمــن ذل ــا وموظفين ــر المحتمــل علــى النافــذة وعمالئن أنشــأ صحــار ا?ســالمي برنامــج إدارة اســتمرارية اEعمــال المصمــم لتقليــل انقطــاع الخدمــة والتأثي
سياســة إدارة اســتمرارية اEعمــال التــي وافــق عليهــا مجلــس ا?دارة مــع خطــط مكتوبــة الســتمرارية اEعمــال والتعافــي مــن الكــوارث وا?جــراءات التــي تخضــع لمراجعــة 
مســتقلة لفتــرة٬ علــى الرغــم مــن أن التفاصيــل المحــددة لترتيبــات إدارة اســتمرارية اEعمــال الخاصــة بنــا ســرية Eســباب أمنيــة، إال أن صحــار ا?ســالمي يحتفــظ بخطــط 
اســتمرارية اEعمــال التــي تتنــاول ســيناريوهات المخاطــر واEحــداث ذات النطــاق المتنــوع بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، فقــدان الخدمــات أو البنيــة 

التحتيــة أو رفــض الوصــول أو ا?نترنــت٬ الهجــوم واEوبئــة واEزمــات ا?قليميــة.

  تركــز خطــط اســتمرارية اEعمــال فــي صحــار ا?ســالمي علــى الحفــاظ علــى العمليــات الحيويــة، بمــا فــي ذلــك الخزينــة ورأس المــال والســيولة وخدمــات الدفــع، ممــا 
يوفــر للعمــالء وصــوالً غيــر منقطــع إلــى أموالهــم والحفــاظ علــى اتصــاالت فعالــة مــع عمالئنــا وموظفينــا وأصحــاب المصلحــة اmخريــن.

تــم االنتهــاء بنجــاح مــن اختبــار إدارة اســتمرارية اEعمــال لصحــار ا?ســالمي لعــام ٢٠٢٠ ضمــن نطــاق محــدد، ومــع ذلــك فــإن النافــذة ســتضمن التحســين المســتمر 
لعمليــات البنــك بأكملهــا، تتــم مراجعــة واختبــار خطــط اســتمرارية اEعمــال وخطــط اســتمرارية اEعمــال والتعافــي مــن الكــوارث علــى اEقــل ســنوًيا، يتــم تتبــع أي 

مجــاالت للتحســين يتــم تحديدهــا لضمــان القــرار المناســب وتحديــث خططنــا والبنيــة التحتيــة حســب االقتضــاء.

تماشــيv مــع مبــادئ صحــار الدوليــة الحتــواء جائحــة كوفيــد - ١٩ ، يعطــي صحــار ا?ســالمي أهميــة قصــوى لصحــة وســالمة جميــع موظفيهــا وعمالئهــا، وقــد تحقــق 
ذلــك مــن خــالل ضمــان توفيــر تجربــة مصرفيــة آمنــة للعمــالء حيــث تــم تســليط الضــوء علــى جميــع القــدرات الرقميــة للبنــوك فــي حمــالت لتحفيــز العمــالء علــى 

االســتخدام غيــر العــادي للقنــوات البديلــة لمتطلباتهــم المصرفيــة.

خــالل عــام ٢٠٢٠ وأثنــاء انتشــار الوبــاء، شــهد صحــار الســتمرارية اEعمــال ا?ســالمية العمــل بكامــل طاقتــه، أثبــت االختبــار المنتظــم للبرنامــج أنــه فعــال للغايــة٬ علــى 
غــرار جميــع اEنشــطة اEخــرى فــي النافــذة، يســتمر تحســين برنامــج اســتمرارية اEعمــال بمــا يتماشــى مــع أفضــل الممارســات الدوليــة التــي تشــمل مراجعــة خطــط 
اســتمرارية اEعمــال والتعافــي مــن الكــوارث ســنوًيا علــى اEقــل، تمكــن مثــل هــذه المراجعــات المنتظمــة البنــك مــن معالجــة المجــاالت المتعلقــة بالتحســينات مــن 
خــالل وضــع الخطــط المناســبة، ومتطلبــات البنيــة التحتيــة والمــوارد الالزمــة لضمــان مســتوى عــاٍل مــن النضــج مــع معالجــة عواقــب جائحــة كوفيــد - ١٩ بمــا يتماشــى 

مــع إرشــادات إدارة اســتمرارية اEعمــال.

وتجــدر ا?شــارة أيًضــا إلــى أنــه تــم اتبــاع خطــة االســتجابة الطارئــة للتصــدي للوبــاء فــي جميــع نقــاط االتصــال بالمنظمــة، لقــد كان البنــك علــى اســتعداد تــام للعمــل 
عــن بعــد لزيــادة قدراتــه لتقديــم خدمــات مصرفيــة سلســة لعمالئــه الكــرام مــع مســتوى عــاٍل مــن معاييــر الجــودة والســالمة.



ا�فصاحات النظامية طبق  لقواعد بازل ٢ و ٣ ل£طار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا�سالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

ا�فصاحات النظامية طبق  لقواعد بازل ٢ و ٣ ل£طار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا�سالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٣٠٥التقرير السنوي لصحار الدولي ٣٠٤٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

مخاطر تجارية متنقلة  10-٥

تشــير المخاطــر التجاريــة المنتقلــة لحجــم المخاطــر التــي تحــول للمســاهمين للتخفيــف مــن تحمــل حامــل حســاب االســتثمار بعــض أو كافــة المخاطــر والتــي 
يتعرضــون لهــا تعاقديــv فــي عقــود المضاربــة. 

ــي للمخاطــر الناشــئة مــن اEصــول التــي  ــر إجمال ــر المقيــدة Eث ــة حســابات االســتثمار غي ــح وتحمــل الخســارة)، يتعــرض حمل ــة (مشــاركة الرب ضمــن عقــود المضارب
يســتثمرون أموالهــم فيهــا، ولكــن نافــذة صحــار ا?ســالمي تديــر هــذه المخاطــر مــن خــالل المخاطــر التجاريــة المنتقلــة. 

يتــم تحقيــق مشــاركة المخاطــر بتشــكيل واســتخدام عــدة احتياطيــات مثــل احتياطــي مســاواة اEربــاح وبتســوية حصــة أربــاح نافــذة صحــار ا?ســالمي لتســهيل 
العائــدات مســتحقة الدفــع لحملــة حســابات االســتثمار مــن التعــرض لتذبــذب فــي إجمالــي العائــدات الناشــئ عــن المخاطــر البنكيــة وبالتالــي للتمكيــن مــن دفــع 

العائــدات التنافســية فــي الســوق٬ تمــت مناقشــة احتياطــي مســاواة اEربــاح بالتفصيــل أعــاله. 

تديــر نافــذة صحــار ا?ســالمي المخاطــر التجاريــة المنتقلــة كمــا هــو محــدد فــي سياســة توزيــع اEربــاح٬ تتنــازل النافــذة عــن أتعابهــا فــي حالــة حــدوث المخاطــر التجاريــة 
المنتقلــة٬ تديــر النافــذة معــدل الربــح مــع النوافــذ ا?ســالمية اEخــرى بتشــغيل بنــوك إســالمية/ تجاريــة فــي الســلطنة.

لدى البنك متوسط أتعاب محملة بنسبة 16٪ من الدخل المتحقق من اEصول المخصصة للوعاء خالل العام.

لم تنشئ النافذة أي احتياطيات وبالتالي لم يتم عرض تحليل متعلق بها. 

المخاطر الخاصة بالعقود   11-٥

يتعــرض اEصــل فــي كل نــوع مــن التمويــل ا?ســالمي إلــى مزيــج متنــوع مــن مخاطــر االئتمــان والســوق وبالتالــي تنشــأ الحاجــة إلــى تخصيــص رأس المــال مقابــل 
تعرضــات المخاطــر. 

كمــا فــي تاريــخ التقريــر، تحمــل اEصــول الماليــة مخاطــر ائتمــان فقــط وبالتالــي يتــم تخصيــص رأس المــال وفقــv للتعليمــات الصــادرة عــن البنــك المركــزي الُعمانــي٬ 
إن مزيــج المنتجــات الحالــي ال يغيــر مــن طبيعــة المخاطــر وفقــv لمرحلــة العقــد. 

ا?فصاح عن متطلبات رأس المال وفقv لمختلف فئات المخاطر لكل من عقود التمويل المتوافقة مع الشريعة ا?سالمية. 

ريال ُعماني با�الف       

اFصول االئتمانية 
متطلبات رأس المالالمرجحة بالمخاطر

14٬7761٬625مديونيات المرابحة

60٬3606٬640ا?جارة المنتهية بالتمليك

77٬6538٬542استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك

63٬8467٬023المشاركة المنتهية بالتمليك

3٬014331إيداعات لدى بنوك

5٬931652استثمارات

7٬153787خدمات أخرى 

26٬0272٬863خارج الميزانية العمومية 

258٫75928٫463

الحوكمة الشرعية   ٦
تــم تطبيــق هيكلــة إدارة شــرعية فــي النافــذة ويتمثــل الهــدف الرئيســي منهــا فــي التحقــق مــن االلتــزام بالشــريعة فــي جميــع اEوقــات، فيمــا يلــي أهــم عناصــر 

هيكلــة ا?دارة الشــرعية للنافــذة:

مجلس الرقابة الشرعية:  (١

المراجــع الداخلــي الــذي يتحمــل المســؤولية الكليــة لتنفيــذ ومراقبــة االمتثــال للشــريعة، ووظائــف التدقيــق والتدريــب الشــرعية وفقــv لsطــار التنظيمــي   (٢
ا?ســالمية. للصيرفــة  والرقابــي 

 vاالمتثــال للشــريعة (وفــق إرشــادات الفتــاوى الصــادرة عــن مجلــس الرقابــة الشــرعية) ووفــق متطلبــات ا?طــار التنظيمــي والرقابــي للصيرفــة ا?ســالمية يعتبــر إلزاميــ
ويتــم تنفيــذه مــن خــالل مراجعــة وموافقــة العقــود واالتفاقيــات والسياســات وا?جــراءات والمنتجــات والتقاريــر (حســابات توزيــع اEربــاح)، إلــخ.

تقــوم النافــذة بالتحقــق مــن تنفيــذ عمليــات نافــذة الصيرفــة ا?ســالمية علــى نحــو يتمثــل للشــريعة ويخضــع لمتطلباتهــا مــن خــالل اتبــاع السياســات وا?جــراءات 
التاليــة:

تطبيق إطار شرعي وفقv لمتطلبات ا?طار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا?سالمية ومعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية ا?سالمية 
وا?رشادات والتوجيهات الصادرة عن مجلس الرقابة الشرعية.

توزيع الواجبات والوظائف الرئيسية٬ يتم تكليف مدير تنفيذي مستقل بمسؤولية االمتثال والتدقيق الشرعي.

تطبيق أدلة ووثائق للسياسات وا?جراءات فيما يتعلق بمنتجاتنا وعملياتنا واالمتثال والتدريب والضوابط الداخلية وتوفيرها للموظفين المعنيين.

يتم تقديم تقارير التدقيق الشرعي لمجلس الرقابة الشرعية وفقv للخطة السنوية المتفق عليها. 

يتم االحتفاظ بأصول نافذة الصيرفة ا?سالمية بشكل منفصل ومميز عن اEصول التقليدية.

ال يمكن للنافذة إيداع أموال لدى البنوك التقليدية بما في ذلك بنك صحار.

تقــوم إدارة النافــذة بالتحقــق مــن أن الموظفيــن فــي أقســام رئيســية معينــة يتبعــون رؤســاء أقســامهم فــي تسلســل هرمــي ينتهــي عنــد رئيــس 
النافــذة. 

لدى النافذة موظفون مخصصون Eقسام اEعمال مثل اEفراد والشركات والخزانة، إلخ وهم يتبعون رئيس الصيرفة ا?سالمية. 

إن النظام البنكي اEساسي المعتمد لدى النافذة قادر على مراعاة الطبيعة الفريدة لعقود ومعامالت وعمليات الصيرفة ا?سالمية.   

يتــم تطبيــق عمليــات التدقيــق الشــرعي علــى أســاس ربــع ســنوي بموجــب ا?طــار التنظيمــي والرقابــي للصيرفــة ا?ســالمية وترفــع إلــى مجلــس الرقابــة الشــرعية 
لمراجعتهــا وإصــدار التوجيهــات بشــأنها، أصــدر مجلــس الرقابــة الشــرعية تقريــره الســنوي لســنة 2020 حــول االمتثــال الشــرعي للنافــذة، ولــم يتضمــن التقريــر وجــود 

أي مخالفــات ولــم يوجــه أي مبالــغ إلــى الحســاب الخيــري.

يشرف المراجع الشرعي الداخلي على خطط التدريب الشرعي للطرف المرخص، تم تنظيم برنامج تدريبي للموظفين خالل العام 2020. 

ال يحتفظ مجلس الرقابة الشرعية بأي عالقة تجارية مع البنك.



ا�فصاحات النظامية طبق  لقواعد بازل ٢ و ٣ ل£طار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا�سالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

ا�فصاحات النظامية طبق  لقواعد بازل ٢ و ٣ ل£طار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا�سالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٣٠٧التقرير السنوي لصحار الدولي ٣٠٦٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

نبذة عن مجلس الرقابة الشرعية

الشيخ عزان بن ناصر بن فرفور العامري (رئيس مجلس الرقابة الشرعية)

نــال الشــيخ عــزان بــن ناصــر بــن فرفــور العامــري شــهادة البكالوريــوس فــي الدراســات ا?ســالمية وتخصــص  فــي القضــاء، وقــد عمــل الشــيخ عــزان بــن ناصــر بــن 
فرفــور العامــري ســكرتيًرا لمفتــي ســلطنة ُعمــان فــي قســم الفتــوى منــذ عــام ٢٠٠١، ولديــه خبــرة واســعة فــي أحــكام الشــريعة وذلــك بعــد أن شــارك فــي العديــد مــن 

الــدورات فــي تلــك المجــاالت با?ضافــة الــى عــدد مــن ورش العمــل والمؤتمــرات ذات الصلــة.

الدكتور مدثر صديقي (نائب رئيس مجلس الرقابة الشرعية)

ــون مــن كليــة شــيكاغو كينــت  ــال درجــة الدكتــوراه فــي القان ــر صديقــي خبيــر مشــهور عالميــv فــي الدراســات ا?ســالمية والقوانيــن الغربيــة، قــد ن الدكتــور مدث
للقانــون، الواليــات المتحــدة اEمريكيــة وشــهادة ماجســتير فــي القانــون مــن كليــة الحقــوق بجامعــة هارفــارد، الواليــات المتحــدة اEمريكيــة؛ وأكمــل دراســات إســالمية 
مــن الجامعــة ا?ســالمية فــي المدينــة المنــورة بالمملكــة العربيــة الســعودية، وهــو عضــو فــي لجنــة معاييــر الشــريعة ا?ســالمية الخاصــة بـــ AAOIFI وفــي المجمــع 
الفقهــي Eمريــكا الشــمالية، وهــو باحــث فــي أكاديميــة البحــوث الشــرعية الدوليــة للتمويــل ا?ســالمي فــي ماليزيــا، يحظــى الدكتــور مدثــر بخبــرة تمتــد إلــى مــدة 
ــم االستشــارات الشــرعية والقانونيــة، وفــي التوثيــق المصرفــي ا?ســالمي، والبحــوث، والمحاضــرات والتحكيــم Eكثــر مــن ٤٠ منظمــة  ــا فــي تقدي أكثــر مــن ٣٠ عاًم

وجامعــات ومراكــز بحثيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم.

الشيخ المعتصم سعيد المعولي (عضو مجلس الرقابة الشرعية)

المعتصــم ســعيد المعولــي هــو مشــرف دينــي يعمــل فــي مركــز الدراســات الُعمانيــة بجامعــة الســلطان قابــوس، حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي الدراســات 
ا?ســالمية مــن جامعــة برمنغهــام عــام 2016، ألــف المعتصــم سلســلة مــن ســبعة مجلــدات فــي الفقــه ا?ســالمي تســمى المعتمــد، بمــا فــي ذلــك المجلــد الســادس 
فــي المعامــالت الماليــة ا?ســالمية والســابع فــي الخدمــات المصرفيــة ا?ســالمية، فــي عــام ٢٠١٦ نشــر كتابــه باللغــة ا?نجليزيــة مقــاالت عــن الدراســات ا?باضيــة٬ فــي 
فبرايــر ٢٠١٧ ، نشــر ترجمتــه للمجلــد اEول «فقــه الصــالة الموثــوق بــه» مــن العربيــة إلــى ا?نجليزيــة٬ فــي عــام ٢٠١٩ ، ترجــم أيًضــا «مســيحيون فــي ُعمــان» مــن ا?نجليزيــة 
إلــى العربيــة٬ قــدم المعتصــم بعــض اEوراق اEكاديميــة فــي بعــض المؤتمــرات الدوليــة فــي الدراســات ا?ســالمية، بمــا فــي ذلــك TIMES ٢٠١٧ فــي جامعــة برمنغهــام 

و BRISMES ٢٠١٨ فــي King’s College London و BRISMES ٢٠١٩ فــي جامعــة ليــدز.

الشيخ فهد محمد هالل الخليلي (عضو مجلس الرقابة الشرعية)

تخــرج الشــيخ فهــد مــن جامعــة فلوريــدا أتالنتيــك بالواليــات المتحــدة اEمريكيــة، وبعــد ذلــك التحــق بالبنــك المركــزي الُعمانــي، حيــث كان عضــو� مــن قســم الخزينــة 
واالســتثمار، بعــد ذلــك انضــم الشــيخ فهــد إلــى شــركة المدينــة لالســتثمار حيــث أصبــح نائــب المديــر العــام للخدمــات المصرفيــة االســتثمارية، وشــملت مســؤولياته 
الرئيســية إدارة المحافــظ، وترويــج مشــروعات غرينفيلــد والتعامــل مــع اEفــراد ذوي المــالءة الماليــة العاليــة، ومؤخــًرا، قــام الشــيخ فهــد بتأســيس شــركة بيــت البيــان 

لالســتثمار، والتــي تركــز علــى بنــاء عالقــات طويلــة اEمــد مــن خــالل تقديــم الخدمــات المصرفيــة االســتثمارية والخدمــات االستشــارية.

مكافآت مجلس الرقابة الشرعية    ٦-٢

ريال ُعماني با�الف        

ا�جمالي أتعاب الجلسة  مكافآت

7٬700 - 7٬700 د٬ حسين حامد حسن

13٬090 1٬540 11٬550 د٬ مدثر صديقي

16٬940 1٬540 15٬400 الشيخ عزان بن ناصر بن فرفور العامري

9٬240 1٬540 7٬700 الشيخ فهد محمد هالل الخليلي

4٬620 770 3٬850 الشيخ المعتصم سعيد المعولي

51٬590 5٬390 46٬200

اجتماعات وحضور مجلس الرقابة الشرعية    ٦-٣

28 يناير 142021 أكتوبر 202020 يوليو 202020 يوليو 2020أسماء أعضاء مجلس الرقابة الشرعية
عدد اجتماعات 

التي تم 
حضورها

-د٬ حسين حامد حسن@

4د٬ مدثر صديقي

4الشيخ عزان بن ناصر بن فرفور العامري

4الشيخ فهد محمد هالل الخليلي

2الشيخ المعتصم سعيد المعولي

@ استقال الدكتور حسين حامد حسن من مجلس الرقابة الشرعية، وكان آخر يوم عمل له هو ١٥ يونيو ٢٠٢٠ وتم سداد مكافآته للفترة حتى ١٥ يونيو ٢٠٢٠.

@@ تم تعيين الشيخ المعتصم المعولي كعضو في مجلس الرقابة الشرعية في 15 يونيو 2020.

المسؤولية االجتماعية للشركات

تقوم «صحار ا?سالمي» بتنفيذ برنامج توعية العمالء حول الخدمات المصرفية ا?سالمية، كما تدعم أنشطة تضمن االمتثال للشريعة ا?سالمية.

إفصاحات أخرى

 :(IBRF) فيما يلي ا?فصاحات المطلوبة بموجب ا?طار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا?سالمية

لم يكن هناك أي خلط بين اEموال،  •

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، يوجد مبلغ ٥٨٠ ريال ُعماني مستحق السداد للمكتب الرئيسي،  •

لم يتم تحويل أي مبلغ إلى الصندوق الخيري خالل السنة،  •
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ت
صول وااللتزاما

Fسية ا
سا

قائمة ح

ق ١ 
المرف

ي 
ريال ُعمان

ف
با�ال

صول وخارج 
ت الواردة، أ

دفقا
الت

عمومية
الميزانية ال

هر 
ش

ى 
حت

د
واح

هر
ش

١-٣ أ
هر

ش
٣-٦ أ

هر�
ش

 ٦-١٢
دة 

سنة واح
ن

سنتي
ى 

إل
ت

سنوا
 ٢-٣

ت
سنوا

 ٣-٤
سنة

 ٤-٥
سنة

 ٥-٧
سنة

 ٧-١٠
سنة

 ١٠-١٥
سنة

 ١٥-٢٠
ن ٢٠ 

أكثر م
سنة

سية 
سا

ال ح
ها

ل
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ا�جمال

 

صندوق
ي ال

نقد ف
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1٬2٬697
2٬697

ي
ك المركزي الُعمان

ودائع لدى البن
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

15٬742
15٬742

ي/ 
س

ن المركز الرئي
ستحقة م

صدة م
أر

ت التابعة/الفروع
شركا

ال
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ك أخرى
ن بنو

ستحقة م
صدة م

أر
11٬653

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

375
12٬028

ت
ستثمارا

ا
-

-
-

-
-

6٬008
11٬044

3٬020
2٬767

-
-

-
-

-
22٬840

ت ا?ذنية
سندا

ت وال
كمبياال

ال
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ف
شو

ك
ى الم

ت عل
سحوبا

م
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ف
سل

ض و
قرو

140٬039
57٬329

9٬107
33٬537

218
-

-
-

21
119

120
404

889
15٬335

257٬118

ض المتعثرة 
القرو

-
-

-
-

-
-

-
-

842
-

-
-

-
-

842

صول ثابتة
أ

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
871

871

ن الفروع 
ت بي

ي المعامال
صاف

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

ستحقة
فائدة م

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
5٬845

5٬845

صول أخرى
أ

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

ت فورية وآجلة 
شتريا

م
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
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e

p
o

s شراء
سترداد إعادة ال

ا
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

F
R

A
S

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

ت 
مبادال

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

عقود آجلة 
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
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خيارا

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

ى التحديد) 
اEخرى (يرج

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

ي
ا�جمال

151٫692
57٫329

9٫107
33٫537

218
6٫008

11٫044
3٫020

3٫630
119

120
404

889
40٫865

317٬983

ت وخارج 
صادرة - التزاما

ت ال
دفقا

الت
عمومية

الميزانية ال

ودائع جارية 
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

98٬949
98٬949

ودائع توفير
34٬760

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
34٬760

ل
ودائع Eج

2٬592
1٬117
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20٬248

78٬548
9٬775

4٬968
10٬236

-
-

-
-

-
-

135٬728

ودائع أخرى
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

2٬138
2٬138

ي / 
س

ى المركز الرئي
ستحقة إل

صدة م
أر

ت التابعة/الفروع
شركا

ال
9٬625

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
9٬625

ك أخرى 
ى بنو

ستحقة إل
صدة م

أر
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
1

ت إإيداع
هادا

ش
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ض أخرى
قرو

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

ن الفروع
ت بي

ي معامال
صاف

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

ستحقة الدفع
فواتير م

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

ستحقة الدفع
قائدة م

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
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ص
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-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

ت فورية وآجلة
مبيعا

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

س المال
رأ

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
30٬000

30٬000

ت
طيا

احتيا
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1٬978
1٬978

أرباح محتجزة
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

2٬882
2٬882

ديون ثانوية 
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

سنة الحالية) 
سارة ال

أخرى (ربح/خ
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

 R
e

p
o

s شراء
إعادة ال

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

F
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A
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-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
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-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
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-
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مبادال

-
-

-
-

-
-

-
-
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-
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-

-
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-
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ا�جمال
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1٫117

8٫244
20٫248

78٫548
9٫775

4٫968
10٫236

-
-

-
-

-
137٫869

317٬983

الفجوة 
104٬714

56٬212
863

13٬289
(78٬330)

(3٬767)
6٬076

(7٬216)
3٬630

119
120

404
889

(97٬004)
-

الفجوة التراكمية
104٬714

160٬926
161٬789

175٬078
96٬748

92٬981
99٬058

91٬842
95٬472

95٬591
95٬711

96٬115
97٬004

-
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ق ٢
دل اFرباح - المرف

ع
طر م

ض لمخا
عر

الت

2020

ف
ي با�ال

ريال ُعمان

ل أرباح
ي دخ

صاف
5٬700

س المال 
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س
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طة أ
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ع
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ى أ
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صاف
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ن
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س
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ح بواقع ١٠٠ نق

ت الرب
دال

ع
ي م

ت المفاجئة ف
س التقلبا

سا
ى أ

عل

س
سا

طة أ
ت الربح بواقع ١٠٠ نق

ي معدال
ت المفاجئة ف

تأثير التقلبا
1٬499٬28

ي اEرباح ٪
صاف
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سبة التأثير عل

ن
26٬30

س المال ٪
ى رأ

سبة التأثير عل
ن

4٬35

س
سا

طة أ
ح بواقع ٢٠٠ نق

ت الرب
دال

ع
ي م

ت المفاجئة ف
س التقلبا

سا
ى أ

عل

س
سا

طة أ
ت الربح بواقع ٢٠٠ نق

ي معدال
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تأثير التقلبا
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ي اEرباح
صاف
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سبة التأثير عل

ن
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س المال
ى رأ
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واح
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صندوق
ي ال

نقد ف
2٬697

-
-

-
-

-
-

-
2٬697

ي
ك المركزي الُعمان

ودائع لدى البن
8٬508

664
730

385
843

2٬722
645

1٬245
15٬742

ت التابعة/الفروع 
شركا

ي / ال
س

ى المركز الرئي
ستحقة إل

صدة م
أر

-
-

-
-

-
-

-
-

-
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ستحقة م
صدة م

أر
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-
-

-
-

-
-

-
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ا
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2٬035
2٬035

-
-

-
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2٬728
22٬840
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-
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-
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-
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-

-
-
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م
-
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-

-
-

-
-

-
-

ف
سل

ض و
قرو
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1٬996

3٬308
4٬580

5٬912
32٬846

33٬661
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257٬118

ض المتعثرة 
القرو

-
-

-
-
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-

-
632

842

صول ثابتة
أ

-
-

-
-

-
-

-
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1٬871

ن الفروع 
ت بي

ي المعامال
صاف

-
-

-
-

-
-

-
-

-

ستحقة
فائدة م

-
-

-
-

-
-

-
-

-

صول أخرى 
أ

5٬845
-

-
-

-
-

-
-

5٬845

ت فورية وآجلة
شتريا

م
41٬282

-
-

-
38٬115

9٬803
-

-
89٬200

ت
مبادال

-
-

-
-

-
-

-
-

-
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خيارا

-
-

-
-

-
-

-
-

-

شراء 
سترداد إعادة ال

ا
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ت ائتمانية ملزمة
طا

ارتبا
50٬000

-
-

-
-

-
-

-
50٬000

ضمان وقبول
ت ائتمان و

طابا
خ

1
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1٬428
1٬668
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-
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4٬040

ل 
ف والتموي

شو
ك

ى الم
ب عل

سح
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ستخدم م
الجزء غير الم

ت
سلفيا

وال
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3٬264
1٬282
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-

23
6٬934

ض ثانوية)
سحوبة (قرو

ت غير م
ضا

تعر
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ي
ا�جمال

124٫061
8٫385

8٫783
7٫120
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45٫832

48٫313
179٫622

468٫157
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عمومية)
ت وخارج الميزانية ال

صادرة (التزاما
ت 

دفقا
ت

 
 

 

ودائع جارية
19٬790

19٬790
14٬842

9٬895
9٬895

-
-

24٬737
98٬949

ودائع توفير
1٬738

1٬738
1٬738

1٬738
1٬738

8٬690
8٬690

8٬690
34٬760

ل
ودائع Eج

2٬447
1٬008

8٬208
1٬419

16٬979
83٬690

13٬195
8٬782

135٬728

ودائع أخرى 
114

1٬891
71

5
16

33
8

-
2٬138

ت تابعة/ فروع
شركا

ي/ 
س

ى المركز الرئي
ستحقة إل

صدة م
أر

9٬625
-

-
-

-
-

-
-

9٬625

ك أخرى 
ى بنو

ستحقة إل
صدة م

أر
1

-
-

-
-

-
-

-
1

ت إيداع 
هادا

ش
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ت أخرى 
سلفيا

-
-

-
-

-
-

-
-

-

ن الفروع 
ت فيما بي

ي المعامال
صاف

-
-

-
-

-
-

-
-

-

ستحقة الدفع 
فواتير م

-
-

-
-

-
-

-
-

-

ستحقة الدفع
فائدة م

-
-

-
-

-
-

-
-

-

ت 
ستثمارا

ض قيمة ا
ض وانخفا

سائر الفرو
ف خ

ص بخال
ص

مخ
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ت أخرى 
التزاما

1٬922
-

-
-

-
-

-
-

1٬922

ت فورية وآجلة 
مبيعا

41٬282
-

-
-

38٬500
9٬625

-
-

89٬407

ت 
مبادال

-
-

-
-

-
-

-
-

-

ت 
خيارا

-
-

-
-

-
-

-
-

-

شراء 
إعادة ال

-
-

-
-

-
-

-
-

-

ضمان وقبول
ت ائتمان و

طابا
خ

504
2٬014

1٬310
174

22
16

-
-

4٬040

ت ائتمانية ملزمة
طا

ارتبا
-

-
-

-
-

50٬000
-

-
50٬000

ل 
ف والتموي

شو
ك

ى الم
ب عل

سح
ن ال

ستخدم م
الجزء غير الم

ت
سلفيا

وال
2٬011

3٬719
653

231
188

109
22

1
6٬934

ى التحديد)
اEخرى (يرج

-
-

-
-

-
-

-
-

-

س المال
رأ

-
-

-
-

-
-

-
30٬000

30٬000

ت
طيا

احتيا
-

-
-

-
-

-
-

1٬978
1٬978

أرباح محتجزة
-

-
-

-
-

-
-

2٬882
2٬882

ديون ثانوية 
-

-
-

-
-

-
-

-
-

سنة الحالية)
سارة ال

اEخرى (ربح/خ
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ض ثانوية)
سحوبة (قرو

ت غير م
ضا

تعر

ل 
ت قابلة للتحوي

سندا

ي
ا�جمال

79٫434
30٫160

26٫822
13٫462

67٫338
152٫163

21٫915
77٫070

468٫364

ت التراكمية
االلتزاما

79٬434
109٬594

136٬416
149٬878

217٬216
369٬379

391٬294
468٬364

الفجوة
44٬627

(21٬775)
(18٬039)

(6٬342)
(21٬296)

(106٬331)
26٬398

102٬552

الفجوة التراكمية
44٬627

22٬852
4٬814

(1٬528)
(22٬825)

(129٬156)
(102٬758)

(206)

ت التراكمية
ن االلتزاما

سبة م
الفجوة التراكمية كن

56٬18
20٬85

3٬53
(1٬02)

(10٬51)
(34٬97)

(26٬26)
(0٬04)



٣١٥التقرير السنوي لصحار الدولي ٣١٤٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

رأسمال اFسهم العادية الطبقة ١: اFدوات واالحتياطيات

 30٫000 رأس المال المشترك المؤهل الذي تم إصداره مباشرة (وما يعادلها للشركات غير المشتركة) با?ضافة إلى فائض اEسهم ذات الصلة1

 2٫882 اEرباح المحتجزة2

 1٫122 الدخل الشامل االّخر المتراكم (واحتياطيات أخرى)3

 - رأس المال المصدر مباشرة والخاضع للخروج التدريجي من طبقة رأس المال العام 1 (ينطبق على الشركات غير المساهمة فقط)4

 - ضخ رأسمال القطاع العام المعفى حتى 1 يناير 2018

 - رأسمال عام مصدر من قبل شركات تابعة ومحتفظ به من قبل أطراف أخرى (مبلغ مسموح به في مجموعة رأس المال العام الطبقة 1)5

 34٫004 رأسمال عام الطبقة ١ قبل التسويات النظامية6

رأسمال عام الطبقة ١: التسويات النظامية

تسويات التقييم الحذر7

 - الشهرة (صافيv من التزام الضريبة المتعلق بها)8

 - أصول غير ملموسة أخرى غير حقوق خدمات الرهن (صافيv من التزام الضريبة المتعلق بها)9

 1٫056 أصول ضريبة مؤجلة معتمدة على الربحية المستقبلية باستثناء تلك الناشئة من الفروق المؤقتة (بالصافي من التزام الضريبة المتعلق بها)10

 - احتياطي تغطية التدفقات النقدية11

 - عجز المخصصات للخسائر المتوقعة12

13(CP1 كما هو موضح في الفقرة 9-14 من) أرباح التوريق من البيع - 

 - أرباح وخسائر نظر� للتغيرات في مخاطر االئتمان على االلتزامات المقيمة بالقيمة العادلة14

 - صافي أصول مكافآت صندوق تقاعد محددة15

 - استثمارات في أسهمه الخاصة (إن لم تحتسب مسبقv بصافي رأس المال المدفوع بالميزانية العمومية المبلغ عنها)16

 - الحيازة المتقاطعة التبادلية في اEسهم العادية17

استثمارات في رأسمال المؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي، بصافي الوضع قصير اEجل المستحق 18
حيث ال يمتلك البنك أكثر من 10٪ من رأس المال المصدر للكيان (مبلغ أكثر من معدل ٪10)

 - 

استثمارات جوهرية في اEسهم العادية للمؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي، بصافي الوضع قصير 19
اEجل المستحق(مبلغ أكثر من معدل ٪10)

 - 

 - حقوق خدمات رهن (مبلغ أكثر من معدل ٪10 )20

 - أصول ضريبة مؤجلة ناشئة عن تغيرات مؤقتة (مبلغ أكثر من معدل 10٪، صافيv من التزام الضريبة المتعلق به)21

 - مبلغ يتجاوز معدل 22٪15

 - منه: استثمارات جوهرية في أسهم عادية لمؤسسات مالية23

 - منه: حقوق خدمات رهن24

 - منه: أصول ضريبة مؤجلة ناشئة عن تغيرات مؤقتة25

 - تسويات تنظيمية وطنية محددة26

 - تسويات نظامية تطبق على رأسمال عام الطبقة 1 فيما يتعلق بمبالغ خاضعة التفاقيات قبل بازل 3

 - من ضمنها: ( يرجى تحديد اسم التسوية) 

 - من ضمنها: ( يرجى تحديد اسم التسوية) 

 - من ضمنها: ( يرجى تحديد اسم التسوية) 

 - تسويات نظامية مطبقة على رأسمال عام الطبقة 1 نظر� لعدم كفاية الطبقة 1 والطبقة 2 ا?ضافية لتغطية الخصم27

 1٫056 إجمالي التسويات النظامية على رأسمال عام الطبقة 281

نموذج إفصاحات بازل ٣ الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية 
(يرجى ملء فقط الخاليا المميزة باللون اFخضر مع اFرقام والخاليا المميزة باللون اFصفر مع التعليقات، إن وجدت)

ريال ُعماني با�الف

ا�فصاحات النظامية طبق  لقواعد بازل ٢ و ٣ ل£طار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا�سالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

رأسمال عام الطبقة 291

 32٫948 رأسمال إضافي الطبقة 1 : أدوات

 - أدوات الطبقة ا?ضافية 1 مؤهلة ومصدرة مباشرًة مضافv إليها فائض اEسهم المتعلق بها30

 - من ضمنها: مصنف كحقوق ملكية وفقv للمعيار المحاسبي المطبق رقم 315

 - من ضمنها: مصنف كالتزامات وفقv للمعيار المحاسبي المطبق رقم 326

 - أدوات رأسمالية مصدرة مباشرًة خاضعة لالستبعاد التدريجي من الطبقة 1 ا?ضافية33

أدوات الطبقة 1 ا?ضافية (وأدوات مجموعة رأسمال عام الطبقة 1 غير متضمنة في الصف رقم 5) مصدرة من قبل شركات تابعة ومحتفظ بها 34
من قبل أطراف أخرى (مبلغ مسموح به في الطبقة ا?ضافية 1)

 - 

 - من ضمنها: أدوات مصدرة من قبل شركات تابعة خاضعة لالستبعاد التدريجي35

 - رأس المال ا�ضافي - الطبقة  1: قبل التسويات النظامية36

رأس المال ا�ضافي - الطبقة  ١: التسويات النظامية

 - استثمارات في أدوات الطبقة ا?ضافية 1 المملوكة37

 - الحيازة المتقاطعة التبادلية في أدوات الطبقة ا?ضافية 381

استثمارات رأس المال اEعمال المصرفية والتمويل والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي، بصافي الوضع قصير اEجل المستحق 39
حيث ال يمتلك البنك أكثر من 10٪ من رأس المال المصدر للكيان (مبلغ أكثر من معدل ٪10)

 - 

استثمارات جوهرية في رأسمال المؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي (بالصافي من المراكز قصيرة 40
اEجل المستحقة)

 - 

 - تسويات تنظيمية وطنية محددة41

 - تسويات نظامية تطبق على الطبقة ا?ضافية 1 فيما يتعلق بمبالغ خاضعة التفاقيات قبل بازل 3

 - من ضمنها: ( يرجى تحديد اسم التسوية) 

 - من ضمنها: ( يرجى تحديد اسم التسوية) 

 - من ضمنها: ( يرجى تحديد اسم التسوية) 

�ن الطبقة 2 غير كافية لتغطية التخفيضات42 � - تسويات نظامية مطبقة على الطبقة ا�ضافية 1 نظر

إجمالي التسويات النظامية على رأسمال الطبقة 1- ا�ضافية 43

 - رأسمال الطبقة 1- ا�ضافية 44

رأسمال الطبقة 1(الطبقة 1= اFسهم العادية الطبقة 1 + الطبقة ا�ضافية 1)45

32٫948رأسمال الطبقة 2: اFدوات والمخصصات

 - مصدر مباشرًة مؤهل Eدوات الطبقة 2 مضافv فائض اEسهم ذات  الصلة46

 - أدوات رأسمالية مصدرة مباشرًة خاضعة لالستبعاد التدريجي من الطبقة 472

أدوات الطبقة ا?ضافية 2 (وأدوات مجموعة اEسهم العادية 1 والطبقة ا?ضافية 1 غير مضمنة في الصف 5 أو 34) مصدرة من قبل شركات 48
تابعة ومحتفظ بها من قبل أطراف أخرى (مبلغ مسموح به في مجموعة الطبقة 2)

 - 

 - من ضمنها: أدوات مصدرة من قبل شركات تابعة خاضعة لالستبعاد التدريجي49

 1٫498 مخصصات50

 1٫498 رأسمال الطبقة 2 قبل التسويات النظامية51

رأسمال الطبقة 2: التسويات النظامية

 - استثمارات في أدوات الطبقة 2 المملوكة52

 - الحيازة المتقاطعة التبادلية في أدوات الطبقة 532

استثمارات في رأسمال المؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي، بالصافي من الوضع قصير اNجل 54
المستحق حيث ال يمتلك البنك أكثر من 10٪ من رأس المال المصدر للكيان (مبلغ أكثر من عتبة ٪10)

 - 

نموذج إفصاحات بازل ٣ الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية 
(يرجى ملء فقط الخاليا المميزة باللون اFخضر مع اFرقام والخاليا المميزة باللون اFصفر مع التعليقات، إن وجدت)

ريال ُعماني با�الف

ا�فصاحات النظامية طبق  لقواعد بازل ٢ و ٣ ل£طار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا�سالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠



٣١٧التقرير السنوي لصحار الدولي ٣١٦٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

استثمارات جوهرية في رأسمال المؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي (بالصافي من المراكز قصيرة 55
اEجل المستحقة)

 - 

 - تسويات تنظيمية وطنية محددة56

تسويات نظامية تطبق على الطبقة 2 فيما يتعلق بمبالغ خاضعة التفاقيات قبل بازل 3

من ضمنها: ( يرجى تحديد اسم التسوية) 

من ضمنها: ( يرجى تحديد اسم التسوية) 

0من ضمنها: ( يرجى تحديد اسم التسوية) 

إجمالي التسويات النظامية على رأسمال الطبقة 572

 1٫498 رأسمال الطبقة 582

 34٫446 إجمالي رأس المال (ا إجمالي رأس المال= الطبقة 1 + الطبقة 2)59

اFصول المرجحة بالمخاطر 

اEصول المرجحة بالمخاطر فيما يتعلق بمبالغ خاضعة التفاقيات قبل بازل 3

من ضمنها: ( يرجى تحديد اسم التسوية) 

   من ضمنها: ( يرجى تحديد اسم التسوية) 

من ضمنها: ( يرجى تحديد اسم التسوية) 

 276٫115 إجمالي اFصول المرجحة بالمخاطر (60أ60+ب60+ج)60

 258٫759 من ضمنها: اEصول المرجحة بمخاطر االئتمان60أ

 5٫300 من ضمنها: اEصول المرجحة بمخاطر السوق60ب

 12٫056 من ضمنها: اEصول المرجحة بمخاطر التشغيل60ج

معدالت رأس المال

11.93معدل رأسمال عام الطبقة 1 (كنسبة من اEصول المرجحة بالمخاطر)61

11.93معدل الطبقة 1 (كنسبة من اEصول المرجحة بالمخاطر)62

12.48مجموع  رأس المال (كنسبة من اEصول المرجحة بالمخاطر)63

متطلبات االحتياطي الخاصة بالمؤسسة (متطلبات أسهم عادية الطبقة 1 مضافv احتياطي حماية رأس المال مضافv متطلبات االحتياطي ضد 64
التقلبات الدورية مضافv متطلبات احتياطي جي- أس آي بي/ دي- أس أي بي كنسبة من اEصول المرجحة بالمخاطر)

من ضمنها: متطلبات احتياطي حماية رأس المال65

من ضمنها: متطلبات احتياطي ضد التقلبات الدورية للبنك66

من ضمنها: متطلبات احتياطي حماية رأس المال67

أسهم عادية الطبقة 1 متاح للوفاء باالحتياطيات (كنسبة من اEصول المرجحة بالمخاطر)68

الحدود الدنيا الوطنية (إن كانت تختلف عن بازل 3)

٪7.00الحد اEدنى الوطني لمعدل رأسمال عام الطبقة 1(إن كانت تختلف عن الحد اEدنى لبازل 3)69

٪9.00الحد اEدنى الوطني للطبقة 1(إن كانت تختلف عن الحد اEدنى لبازل 3)70

٪11.00الحد اEدنى الوطني ?جمالي رأس المال (إن كان يختلف عن الحد اEدنى لبازل 3)71

مبالغ أقل من معدل التخفيض (قبل المخاطر المرجحة)

 - استثمارات غير جوهرية في رأسمال مؤسسات مالية أخرى72

 - استثمارات جوهرية في اEسهم المشتركة لمؤسسات مالية73

نموذج إفصاحات بازل ٣ الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية 
(يرجى ملء فقط الخاليا المميزة باللون اFخضر مع اFرقام والخاليا المميزة باللون اFصفر مع التعليقات، إن وجدت)

ريال ُعماني با�الف

ا�فصاحات النظامية طبق  لقواعد بازل ٢ و ٣ ل£طار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا�سالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

 - حقوق خدمة رهن (صافيv من التزام الضريبة المتعلق بها)74

 - أصول ضريبة مؤجلة ناشئة من الفروق المؤقتة (بالصافي من التزام الضريبة المتعلق بها)75

الحدود القصوى المطبقة �ضافة مخصصات في الطبقة 2

 - مخصصات مؤهلة لsضافة في الطبقة 2 فيما يتعلق بالتعرض شريطة منهج موحد (قبل تطبيق الحدود القصوى)76

 - الحدود القصوى ?ضافة مخصص في الطبقة 2 وفقv لمنهج موحد77

 - مخصصات مؤهلة لsضافة في الطبقة 2 فيما يتعلق بالتعرض الخاضعة لمنهج داخلي مبنية على التصنيف (قبل تطبيق الحدود القصوى)78

 - الحدود القصوى ?ضافة مخصص في الطبقة 2 وفقv لمنهج داخلي مبني على التصنيف79

أدوات رأسمالية خاضعة لترتيبات االستبعاد التدرجي (ينطبق فقط للفترة بين 1 يناير 2018 و 1 يناير 2022)

 - الحد اEقصى الحالي على أدوات اEسهم العادية الطبقة 1 خاضعة لترتيبات االستبعاد التدريجي80

 - مبالغ مستثناة من أدوات اEسهم العادية الطبقة 1 نظر� للحد اEقصى (زيادة على الحد اEقصى بعد االسترداد واالستحقاق)81

 - الحد اEقصى الحالي على أدوات الطبقة االضافية 1 خاضعة لترتيبات االستبعاد التدرجي82

 - مبالغ مستثناة من الطبقة ا?ضافية 1 نظر� للحد اEقصى (زيادة على الحد اEقصى بعد االسترداد واالستحقاق)83

 - الحد اEقصى الحالي على أدوات الطبقة 2 خاضعة لترتيبات االستبعاد التدرجي84

 - مبالغ مستثناة من الطبقة 2 نظر� للحد اEقصى (زيادة على الحد اEقصى بعد االسترداد واالستحقاق)85

نموذج إفصاحات بازل ٣ الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية 
(يرجى ملء فقط الخاليا المميزة باللون اFخضر مع اFرقام والخاليا المميزة باللون اFصفر مع التعليقات، إن وجدت)

ريال ُعماني با�الف

ا�فصاحات النظامية طبق  لقواعد بازل ٢ و ٣ ل£طار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا�سالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠



٣١٩التقرير السنوي لصحار الدولي ٣١٨٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

الميزانية العمومية كما في 
القوائم المالية المنشورة

وفق  لنطاق التجميع
النظامي

كما في ديسمبر 2020كما في ديسمبر 2020

اFصول

 18٫439  18٫439 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي الُعماني

 -  - شهادات إيداع

 12٫028  12٫028 مستحق من بنوك

 256٫520  256٫520 تمويل وسلف

 22٫840  22٫840 استثمارات في أوراق مالية

 -  - قروض وسلف للبنوك

 871  871 الممتلكات والمعدات

 -  - أصول ضريبة مؤجلة

 5٫845  5٫845 أصول أخرى

 316٫543  316٫543 إجمالي اFصول

االلتزامات

 9٫626  9٫626 مستحقات للبنوك

 271٫575  271٫575 ودائع العمالء

 -  - التزامات ضريبة جارية ومؤجلة

 1٫922  1٫922 التزامات أخرى 

 - ديون ثانوية

vسندات قابلة للتحويل إلزامي - 

 283٫123  283٫123 إجمالي االلتزامات

 - حقوق المساهمين

 30٫000  30٫000 رأس المال المدفوع

 - عالوة إصدار اEسهم

 134  134 احتياطي قانوني

 988  988 احتياطي عام

 472  472 احتياطي انخفاض القيمة

 2٫882  2٫882 اEرباح المحتجزة@

 (1٫056) (1٫056)تغيرات متراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات

 -  - احتياطي الديون الثانوية

 33٫420  33٫420 إجمالي حقوق المساهمين

 316٫543  316٫543 مجموع االلتزامات وأموال المساهمين

نموذج التسوية - كما في ديسمبر ٢٠٢٠

ريال ُعماني با�الف الخطوة ١:  

ا�فصاحات النظامية طبق  لقواعد بازل ٢ و ٣ ل£طار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا�سالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

الميزانية العمومية كما في 
القوائم المالية المنشورة

وفق  لنطاق التجميع
النظامي

كما في ديسمبر 2020كما في ديسمبر 2020

اFصول

 18٫439  18٫439 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي الُعماني

 12٫028  12٫028 أرصدة لدى البنوك وأموال تحت الطلب على المدى القصير

 22٫840  22٫840 االستثمارات:

 16٫735  16٫735 من ضمنها محتفظ بها حتى االستحقاق

مستبعدة من استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق

 NA  NA استثمارات في كيانات تابعة

 NA  NA استثمارات في شركات زميلة ومشروعات مشتركة

 NA  NA من ضمنها متاحة للبيع

 NA  NA مستبعدة من استثمارات متاحة للبيع: استثمارات في شركات تابعة

 NA  NA استثمارات في شركات زميلة ومشروعات مشتركة

 5٫239  5٫239 محتفظ بها للمتاجرة

 256٫520  256٫520 قروض وسلف

من ضمنها:

 -  - قروض وسلف لبنوك محلية

قروض وسلف لبنوك غير محلية

 234٫228  234٫228 قروض وسلف لعمالء محليين

قروض وسلف لعمالء غير مقيمين لعمليات محلية

 11٫146  11٫146 قروض وسلف لعمالء غير مقيمين لعمليات خارجية

 11٫146  11٫146 قروض وسلف لمؤسسات صغيرة ومتوسطة

 -  - تمويل من نافذة الصيرفة ا?سالمية

 871  871 أصول ثابتة

 5٫845  5٫845 أصول أخرى من بينها:

شهرة وأصول غير ملموسة من بينها:

 -  - الشهرة

 -  - أصول غير ملموسة أخرى (باستثناء حقوق خدمات الرهن)

 -  - أصول ضريبة مؤجلة

 -  - الشهرة عند التجميع

 -  - الرصيد المدين في حساب اEرباح والخسائر

 316٫543  316٫543 إجمالي اFصول

رأس المال وااللتزامات

 30٫000  30٫000 رأس المال المدفوع

من ضمنها:

 30٫000  30٫000 مبلغ مؤهل لرأسمال أسهم الفئة اEولى

 -  - مبلغ مؤهل لرأسمال الفئة ا?ضافية اEولى

نموذج التسوية - كما في ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

ريال ُعماني با�الف الخطوة ٢:  

ا�فصاحات النظامية طبق  لقواعد بازل ٢ و ٣ ل£طار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا�سالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠



٣٢١التقرير السنوي لصحار الدولي ٣٢٠٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

الميزانية العمومية كما في 
القوائم المالية المنشورة

وفق  لنطاق التجميع
النظامي

كما في ديسمبر 2020كما في ديسمبر 2020

 1٫122  1٫122 االحتياطي والفائض

من بينها

 2٫882  2٫882 اEرباح المحتجزة

 472  472 احتياطيات أخرى

 -  - تغيرات متراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات

من بينها:

 (1٫056) (1٫056)خسائر من القيمة العادلة لالستثمارات

 NA  NA أرباح من القيم العادلة لالستثمارات

 NA  NA خفض 55٪ من اEرباح

 33٫420  33٫420 إجمالي رأس المال

 271٫575  271٫575 ودائع: 

من ضمنها:

 -  - ودائع من البنوك

 84٫397  84٫397 ودائع العمالء

ودائع من نافذة الصيرفة ا?سالمية

 187٫178  187٫178 (ودائع أخرى (يرجى تحديدها) ودائع وكالة

 9٫626  9٫626 اقتراضات

 -  - من بينها: من البنك المركزي الُعماني

 9٫626  9٫626 من بنوك

 -  - من مؤسسات ووكاالت أخرى

 -  - اقتراضات على شكل سندات وصكوك

 -  - أخرى (ديون ثانوية)

 1٫922  1٫922 التزامات ومخصصات أخرى من بينها:

من بينها: سندات مرتبطة باستثمارات

من بينها: سندات مرتبطة باستثمارات

من بينها: سندات مرتبطة بأصول ثابتة

 -  - سندات مرتبطة بالشهرة

 -  - سندات مرتبطة أصول غير ملموسة

 316٫543  316٫543 ا�جمالي

نموذج التسوية - كما في ديسمبر ٢٠١٩ (تابع)

ريال ُعماني با�الف الخطوة ٢ (تابع): 

ا�فصاحات النظامية طبق  لقواعد بازل ٢ و ٣ ل£طار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا�سالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

مكونات رأس المال النظامي 
المقرر من البنك

المصدر بناء على اFرقام 
المرجعية/خطابات الميزانية 

العمومية وفق  للنظام 
النظامي للتجميع من الخطوة 2 

1 vمؤهل لرأس المال العام المصدر المباشرة (ويعادل الشركات غير المساهمة ) مضاف
 30٫000 إليه فائض اEسهم

 2٫882 اEرباح المحتجزة 2

 1٫122 الدخل الشامل االّخر المتراكم (واحتياطيات أخرى)3

رأس المال المصدر مباشرة والخاضع للخروج من فئة اEسهم المشتركة 1 (ينطبق 4
 - على الشركات غير المساهمة فقط)

رأس المال العام المصدر من قبل شركات تابعة ومحتفظ به من قبل أطراف أخرى 5
 - (مبلغ مسموح به في مجموعة اEسهم العادية الفئة 1)

 34٫004 رأسمال عام الفئة 1 قبل التسويات النظامية6

 - تسويات التقييم الحذر7

 - الشهرة (صافيv من التزام الضريبة المتعلق بها)8

a (1٫056)خسائر من القيمة العادلة لالستثمارات9

b - سندات مرتبطة باالستثمارات10

 32٫948 رأس المال العام الفئة 1 (فئة اFسهم المشتركة 1)11

نموذج التسوية - كما في ديسمبر ٢٠١٩ (تابع)

ريال ُعماني با�الف الخطوة ٣: 

رأس المال العام الفئة ١: اFدوات واالحتياطيات

ا�فصاحات النظامية طبق  لقواعد بازل ٢ و ٣ ل£طار التنظيمي والرقابي للصيرفة ا�سالمية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠



نجعلك أقرب

للتواصل



٣٢٥التقرير السنوي لصحار الدولي ٣٢٤٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

أرقـام الهـواتـف

الخدمات المصرفية التجارية

التجزئة المصرفية

اFسواق العالمية

صحار ا�سالمي

إدارة الثروات

المقر الرئيسي

الموقع: مجمع السيف٬ منطقة شاطئ القرم
ص.ب٬: ٤٤٬ حي الميناء٬ الرمز البريدي ١١٤٬ سلطنة ُعمان

فيكاس جوبتا
رئيس الخدمات المصرفية التجارية 

هاتف: ٦٦٢١١١ ٢٤ ٩٦٨+
فاكس: ٦٦٢١١٠ ٢٤ ٩٦٨+

vikas.gupta@soharinternational.com :البريد ا?لكتروني

جنان سلطان
نائب رئيس تنفيذي - الخدمات المصرفية للشركات الحكومية

 هاتف: ٢١٤٠ ٢٤٦٦ ٩٦٨ +
فاكس: 0010 2473 968+ 

Jeanan.sultan@soharinternational.com :البريد ا?لكتروني

عبدالحفيظ بن عثمان البلوشي
نائب رئيس تنفيذي - المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

هاتف: ٠١٨٣ ٢٤٧٣ ٩٦٨+
فاكس: ٧١١٦ ٢٤٥٢ ٩٦٨+

Abdulh.albalushi@soharinternational.com :البريد ا?لكتروني

سريرام سوبرامنين
نائب رئيس أول - المعامالت المصرفية

هاتف: ٠٢٠٥ ٢٤٧٣ ٩٦٨+
فاكس: ٠٣٦١ ٢٤٧٣ ٩٦٨+

  Sriram.subramanian@soharinternational.com :البريد ا?لكتروني

مارك زغيب
نائب رئيس أول - المؤسسات المالية 

هاتف: ١٩٧٠ ٢٤٧٦ ٩٦٨+
فاكس: ١٧٤١ ٢٤٧٦ ٩٦٨+

 Marc.zogheib@soharinternational.com :البريد ا?لكتروني

جيجي تاريان وارجيس
نائب رئيس أول - الخدمات المصرفية االستثمارية 

هاتف: ٠٣٦٦ ٢٤٧٣ ٩٦٨+
فاكس: ١٧٤١ ٢٤٧٦ ٩٦٨+

Gigi.varghese@soharinternational.com :البريد ا?لكتروني

سيرينيفازا راو إيدوبالي
  نائب رئيس أول - تمويل المشاريع

هاتف: ٢١١٥ ٢٤٦٦ ٩٦٨+
فاكس: ٢١٢٥ ٢٤٦٦ ٩٦٨+

Srinivasa.edupalli@soharinternational.com  :البريد ا?لكتروني

أحمد بن راشد السالمي
نائب رئيس تنفيذي - دعم التجزئة المصرفية  

هاتف: ٠٣٧٣ ٢٤٧٣ ٩٦٨+
Ahmed.alsalmi@soharinternational.com :البريد ا?لكتروني

سعيد بن علي الهنائي 
نائب رئيس تنفيذي - اEسواق العالمية 

هاتف: ٠٢٣٩ ٢٤٧٣ ٩٦٨+
فاكس: ٠٢٨٠ ٢٤٧٣ ٩٦٨+

Saeed.alhina@soharinternational.com :البريد ا?لكتروني

سالم بن خميس المسكري
نائب رئيس تنفيذي أول - التجزئة المصرفية ا?سالمية

 هاتف: ٧٣٠٣ ٢٤٠٣ ٩٦٨+
فاكس: ٠٢٧٦ ٢٤٧٣ ٩٦٨+

Salim.almaskry@soharinternational.com :البريد ا?لكتروني

 محمد بن طاهر اللواتي 
نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات التجارية ا?سالمية

هاتف: ٢١٥٠ ٢٤٦٦ ٩٦٨+
فاكس: ٠٢٧٦ ٢٤٧٣ ٩٦٨+

mohammed.allawati@soharinternational.com :البريد ا?لكتروني

عزيز بن محمد بن الجهضمي
نائب رئيس تنفيذي - إدارة الثروات 

هاتف: ٠٠٠٣ ٢٤٧٣ ٩٦٨+
Aziz.aljahdhami@soharinternational.com :البريد ا?لكتروني

هاتف: ٠٠٠٠ ٢٤٧٣ ٩٦٨+
فاكس: ٠٠١٠ ٢٤٧٣ ٩٦٨+ 

CustomerService@soharinternational.com :البريد ا?لكتروني
www.soharinternational.com :الموقع ا?لكتروني

شبكة الفروع

صحار الدولي

صحار ا�سالمي

 فرع شاطئ القرم
(مجمع السيف)

صندوق البريد: ٤٤
الرمز البريدي:١١٤، حي الميناء

هاتف: ٢٤٠٩١٥٥٠ ٩٦٨+ 
+٢٤٠٩١٥٥٢ ٩٦٨          

فاكس: ٠١٠٠ ٢٤٣٧ ٩٦٨+

فرع العامرات
صندوق البريد: ٢٤٣

الرمز البريدي: ١١٩، العامرات
هاتف: ٨٥٦٥ ٢٤٨٧ ٩٦٨+

فاكس: ٨٥٣٥ ٢٤٨٧ ٩٦٨+

فرع العذيبة
صندوق البريد: ٤٠١٩

الرمز البريدي: ١١٢، العذيبة
هاتف: ١٢٢٦ ٢٤٤٩ ٩٦٨+

فاكس: ٤٦٤٩ ٢٤٤٩ ٩٦٨+

فرع عبري
صندوق البريد: ٤٨٧

الرمز البريدي: ٥١١، عبري
هاتف: ٨٦٤٢ ٢٥٦٨ ٩٦٨+

فاكس: ٨٦٨١ ٢٥٦٨ ٩٦٨+

فرع حي مطرح التجاري
صندوق البريد: ٤٤

الرمز البريدي: ١١٤، حي الميناء
هاتف: ٠٠٧٧ ٢٤٧٣ ٩٦٨+

فاكس: ٠٢٤٠ ٢٤٧٣ ٩٦٨+

فرع روي
صندوق البريد: ١٠٤

الرمز البريدي: ١٣١، روي
هاتف: ٣٨٨٧ ٢٤٨٣ ٩٦٨+

فاكس: ٤٣٤٨ ٢٤٨٣ ٩٦٨+

فرع سناو
صندوق البريد: ٧٢

الرمز البريدي: ٤١٨، سناو
هاتف: ٥٢٧٧ ٢٥٥٢ ٩٦٨+
فاكس: ٤٠٣٠ ٢٥٥٢ ٩٦٨+

فرع الخوض
صندوق البريد: ٤٦٣

الرمز البريدي: ١٣٢، الخوض
هاتف: ١٠٢٥ ٢٤٥٤ ٩٦٨+

فاكس: ٩٩٤٠ ٢٤١٨ ٩٦٨+

فرع بهالء
صندوق البريد: ٨

الرمز البريدي: ٦١٢، بهالء
هاتف: ٩٤٦٦ ٢٥٤١ ٩٦٨+
فاكس: ٩٤١٠ ٢٥٤١ ٩٦٨+

فرع جعالن بني بو علي
صندوق البريد: ٩٠

الرمز البريدي: ٤١٦، جعالن
هاتف: ٤٤٨٨ ٢٥٥٥ ٩٦٨+

فاكس: ٣٧٤٢ ٢٥٥٥ ٩٦٨+

فرع المصنعة
صندوق البريد: ٣٧١

الرمز البريدي: ٣١٢، المصنعة
هاتف: ١١٩٢ ٢٦٩٧ ٩٦٨+

فاكس: ١١٩٤ ٢٦٩٧ ٩٦٨+

فرع صحم
صندوق البريد: ٢١٢

الرمز البريدي: ٣١٩، صحم
هاتف: ٤٩٧٢ ٢٦٨٥ ٩٦٨+

فاكس: ٤٨٧٤ ٢٦٨٥ ٩٦٨+

فرع صحار
صندوق البريد: ٨٣١

الرمز البريدي: ٣١١، صحار
هاتف: ٦٩٥٧ ٢٦٨٤ ٩٦٨+

فاكس: ٣٩٥٢ ٢٦٨٤ ٩٦٨+

فرع الخوير
صندوق البريد: ١٢٢

الرمز البريدي: ١٠٣، الخوير
هاتف: ٠٢١٦ ٢٤٤٨ ٩٦٨+

فاكس: ٠٣٥٤ ٢٤٤٨ ٩٦٨+

فرع بركاء 
صندوق البريد: ٥٢٨

الرمز البريدي: ٣٢٠، بركاء
هاتف: ٣٥٨٣ ٢٦٨٨ ٩٦٨+

فاكس: ٣٥٩٢ ٢٦٨٨ ٩٦٨+

فرع الخابورة
صندوق البريد: ٥٨٠

الرمز البريدي: ٣٢٦، الخابورة
هاتف: ٢٢٤٢ ٢٦٨٠ ٩٦٨+

فاكس: ٢٤٤٨ ٢٦٨٠ ٩٦٨+

فرع نزوى
صندوق البريد: ٢٢٧

الرمز البريدي: ٦١١، نزوى
هاتف: ٢٦٧٥ ٢٥٤١ ٩٦٨+

فاكس: ٢٦٧٧ ٢٥٤١ ٩٦٨+

فرع صاللة
صندوق البريد: ١٥٧٧

الرمز البريدي: ٢١١، صاللة
هاتف: ٥٢٣٩ ٢٣٢٩ ٩٦٨+

فاكس: ٧٩٣٢ ٢٣٢٩ ٩٦٨+

فرع صور
صندوق البريد: ٢٦٩

الرمز البريدي: ٤١١، صور
هاتف: ٥١٩٩ ٢٥٥٤ ٩٦٨+

فاكس: ٥٠٨٤ ٢٥٥٤ ٩٦٨+

فرع القرم
صندوق البريد: ٤٤

الرمز البريدي: ١١٤، القرم
هاتف: ٥٧٢٧ ٢٤٥٦ ٩٦٨+

فاكس: ٣٢٩٢ ٢٤٥٦ ٩٦٨+

فرع البريمي
صندوق البريد: ٧٠

الرمز البريدي: ٥١٢، البريمي
هاتف: ٠٥٠٢ ٢٥٦٥ ٩٦٨+

فاكس: ٠٥٤٢ ٢٥٦٥ ٩٦٨+

فرع خصب
صندوق البريد: ٢٢٩

الرمز البريدي: ٨١١، خصب
هاتف: ٢٥٦٥ ٢٦٧٣ ٩٦٨+

فاكس: ٢٥٦٩ ٢٦٧٣ ٩٦٨+

فرع قريات
صندوق البريد: ٢٩٩

الرمز البريدي: ١٢٠، قريات
هاتف: ٥٠٩٠ ٢٤٨٤ ٩٦٨+

فاكس: ٥٠٩٣ ٢٤٨٤ ٩٦٨+

فرع السيب
صندوق البريد: ٨٦٩

الرمز البريدي: ١١١، مطار 
السيب

هاتف: ٢٧٧١ ٢٤٤٢ ٩٦٨+
فاكس: ٢٠٥٠ ٢٤٤٢ ٩٦٨+

فرع السويق
صندوق البريد: ١٣

الرمز البريدي: ٣١٥، السويق
هاتف: ٠٠١٩ ٢٦٨٦ ٩٦٨+

فاكس: ٠٠١٢ ٢٦٨٦ ٩٦٨+

فرع أفينيوز مول
صندوق البريد: ٢٣٦٠

الرمز البريدي: ١١٣، العذيبة
هاتف: ٤٤١٧ ٢٤٦١ ٩٦٨+

فاكس: ٧٩٠٣ ٢٥٦٤ ٩٦٨+

فرع إبراء
صندوق البريد: ٥٠٥

الرمز البريدي: ٤٠٠، إبراء
هاتف: ١٤١٤ ٢٥٥٧ ٩٦٨+

فاكس: ٢٢٣٤ ٢٥٥٧ ٩٦٨+

فرع المعبيلة
صندوق البريد: ٢١٠٤

الرمز البريدي: ١٣٢، المعبيلة
هاتف: ٣١١٨ ٢٤٤٦ ٩٦٨+

فاكس: ٣١٢١ ٢٤٤٦ ٩٦٨+

فرع الرستاق
صندوق البريد: ٢٢٠

الرمز البريدي: ٣٢٩، الرستاق
هاتف: ٥٠٣١ ٢٦٨٧ ٩٦٨+

فاكس: ٥٠٢٨ ٢٦٨٧ ٩٦٨+

فرع شناص
صندوق البريد: ٤٥٨

الرمز البريدي: ٣٢٤، شناص
هاتف: ٨٢٨٢ ٢٦٧٤ ٩٦٨+

فاكس: ٨٥٢٠ ٢٦٧٤ ٩٦٨+

فرع الوطية
صندوق البريد: ٤١٤٨

الرمز البريدي: ١١٢، روي
هاتف: ٢٢٨٤ ٢٤٥٧ ٩٦٨+
فاكس: ١١٢٥ ٢٤٥٧ ٩٦٨+

فرع الخوض
صندوق البريد: ٣٢٠٩

الرمز البريدي: 111٬ الخوض
هاتف: ٩٩49 ٢٤١٨ ٩٦٨+

فاكس: ٩٩٤٠ ٢٤١٨ ٩٦٨+

فرع فرق
صندوق البريد: ١٥٧٩

الرمز البريدي: ٦١١٬ نزوى
هاتف: ٧٧٨٩ ٢٥٤٤ ٩٦٨+
فاكس: ١١٨٦ ٢٥٤٤ ٩٦٨+

فرع الغبرة
صندوق البريد: ١٨٦

الرمز البريدي: ١٣٠٬ الغبرة
هاتف: ٤٤١٧ ٢٤٦١ ٩٦٨+

فاكس: ٤٢٣٣ ٢٤٦١ ٩٦٨+

فرع السعادة
صندوق البريد: ١٤٠

الرمز البريدي: ٢١٥٬ صاللة
هاتف: ٧٣٩٩ ٢٣٢٢ ٩٦٨+

فاكس: ٧٣٧٨ ٢٣٢٢ ٩٦٨+

فرع بركاء
صندوق البريد: ٢٩٥

الرمز البريدي: ٣٢٠٬ بركاء
هاتف: ٣١٨٨ ٢٦٨٨ ٩٦٨+

فاكس: ٣٢٠٣ ٢٦٨٨ ٩٦٨+

فرع غال
صندوق البريد: ٢٠٥

الرمز البريدي: ١١٤٬ حي الميناء
هاتف: ٧٠٦٣ ٢٤٦١ ٩٦٨+

فاكس: ٧٢٧٩ ٢٤٥٠ ٩٦٨+

فرع المعبيلة
صندوق البريد: ١٣٢٥

الرمز البريدي: ١٢٢٬ المعبيلة
هاتف: ٣٧٧١ ٢٤٤٦ ٩٦٨+

فاكس: ٧٢١٦ ٢٤٢٦ ٩٦٨+

فرع صحار
صندوق البريد: ١٢٦٤

الرمز البريدي: ٣١١٬ صحار
هاتف: ٢٢٠٣ ٢٦٦٤ ٩٦٨+
فاكس: ٠١١٠ ٢٦٦٤ ٩٦٨+



٣٢٧التقرير السنوي لصحار الدولي ٣٢٦٢٠٢٠ التقرير السنوي لصحار الدولي ٢٠٢٠

 مواقع أجهزة الصراف ا�لي

المستقلة داخل الفروع

صحار الدولي

اسم الفرعالمحافظات

الخابورةشمال الباطنة

السويق

صحم

شناص

صحار

المصنعةجنوب الباطنة

بركاء

الرستاق

البريميالبريمي

بهالءالداخلية

نزوى

عبريالظاهرة

 صاللةظفار

خصبمسندم

الخوضمسقط

المعبيلة

السيب

العامرات

أفينيوز مول

العذيبة

الخوير

حي مطرح التجاري

روي

الوطية

القرم

شاطئ قرم

جعالن بني بو عليجنوب الشرقية

صور

إبراءشمال الشرقية

سناو

أجهزة الصراف ا�ليالمحافظات

صحمشمال الباطنة

صحار  -  الوقيبة (محطة المها لتعبئة الوقود) 

صحار (سفير مول)

صحار (أوربك)

صحار (ألمنيوم) 

الرستاق (لولو هايبرماركت)جنوب الباطنة

بركاء (سوق التنين)

سوق نخل

نزوى (المنطقة الصناعية)الداخلية

إزكي (مركز الرابية التجاري)

عبري (محطة شل لتعبئة الوقود)الظاهرة

صاللةظفار

صاللة (منتجع البليد)

صاللة (محطة المها لتعبئة الوقود)

العذيبة (الميره هايبرماركت)مسقط

الحيل الشمالية (محطة شل لتعبئة الوقود)

المركز التجاري الصيني - شمال

سوق المعبيلة

المعبيلة الصناعية (محطة شل لتعبئة الوقود)

المعبيلة (محطة المها لتعبئة الوقود)

واحة المعرفة مسقط

الموالح (مسجد مزون - محطة شل لتعبئة الوقود)

وزارة الدفاع (معسكر المرتفع)

مطار مسقط الدولي

مركز ُعمان للمؤتمرات والمعارض

الحيل الجنوبية (مارس هايبرماركت)

السيب (المركز التجاري الصيني)

الموج

العذيبة (مارس هايبرماركت)

الخوير (مرمول للسفر والسياحة)

دارسيت (محطة شل لتعبئة الوقود)

العامرات  (محطة شطل)

شاطئ القرم  (مجمع السيف)

السيب  (الموالح)

سوق روي (مجان للصرافة)

إبراء (سفالة)شمال الشرقية

صورجنوب الشرقية

 مواقع أجهزة الصراف ا�لي

المستقلة داخل الفروع

 صحار ا�سالمي

اسم الفرعالمحافظات

صحارشمال الباطنة

بركاءجنوب الباطنة

فرقالداخلية

السعادةظفار

الخوضمسقط

المعبيلة

غال

الغبرة

أجهزة الصراف ا�ليالمحافظات

صحار (فلج القبايل)  شمال الباطنة

صاللةظفار

الحيل (محطة شل لتعبئة الوقود)مسقط

العذيبة (محطة شل لتعبئة الوقود)

شاطئ القرم - مجمع السيف



 ص.ب.: ٤٤، حي الميناء، الرمز البريدي: ١١٤، سلطنة ُعمان،
هاتف رقم: ٢٤٧٣٠٠٠٠ ٩٦٨+


