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نموذج الخصائص الرئيسية لألدوات الرأسمالية- كما في ديسمبر ٢017
 صحار اإلسالميالمصدر1

محدد خاص )مثل لجنة اإلجراءات الموحدة لتعريف األوراق المالية ورقم تعريف األوراق المالية ومحدد ٢
بلومبيرج لاليداع الخاص(

القانون المصرفي العماني/ قانون القوانين المنظمة لألداة االتفاقيات التنظيمية3
الشركات التجارية

ال ينطبققواعد بازل 3 انتقالية4

األسهم العادية الفئة ١بعد قواعد بازل 3 االنتقالية5

فرديمؤهل بشكل فردي/ جماعي/ جماعي وفردي6

  رأس المال المخصصنوع األداة )يجب تحديد النوع من قبل كل سلطة قضائية(٧

٢١ مليون ريال عمانيمبلغ مدرج في رأس المال النظامي )العملة بالمليون كما في آخر تاريخ تقرير(8

٢١ مليون ريال عمانيالقيمة االسمية لألداة9

  رأس المال المخصصالتصنيف المحاسبي١٠

3٠ أبريل ٢٠١3تاريخ اإلصدار األصلي١١

دائمدائم أو مؤرخ١٢

ال ينطبقتاريخ االستحقاق األصلي١3

ال ينطبقطلب المصدر خاضع لموافقة إشرافية مسبقة١4

ال ينطبقتاريخ الطلب االختياري وتواريخ الطلب الطارئة ومبلغ االسترداد١5

ال ينطبقتواريخ الطلب الالحقة، إذا كان ينطبق١6

كوبونات/ توزيعات نقدية

ال ينطبقتوزيعات نقدية/ كوبونات ثابتة أو متغيرة١٧

ال ينطبقمعدل الكوبون والمؤشر ذو الصلة١8

ال ينطبقوجود موقف توزيعات نقدية١9

ال ينطبقتقديرية بالكامل تقديرية جزئيًا أو إلزامية٢٠

ال ينطبقوجود مصعد أو محفز آخر أو استرداد٢١

ال ينطبقغير تراكمي أو تراكمي٢٢

ال ينطبققابل للتحويل أو غير قابل للتحويل٢3

ال ينطبقإذا كان قابل للتحويل، دوافع التحويل٢4

ال ينطبقإذا كان قابال للتحويل، كليا أو جزئيا٢5

ال ينطبقإذا كان قابال للتحويل،معدل التحويل٢6

ال ينطبقإذا كان قابال للتحويل، تحويل الزامي أو اختياري٢٧

ال ينطبقإذا كان قابال للتحويل، حدد نوع األداة للتحويل إليها٢8

ال ينطبقإذا كان قابل للتحويل، حدد مصدر األداة التي تتحول إليها٢9

ال ينطبقخصائص االنخفاض3٠

ال ينطبقاذا انخفض، دوافع االنخفاض3١

ال ينطبقاذا انخفض، كليا أو جزئيًا3٢

ال ينطبقاذا انخفض، دائمًا أو مؤقتًا33

ال ينطبقاذا انخفض مؤقتًا، وصف آلية الزيادة34

ال ينطبقالمركز في التدرج الثانوي في السيولة )حدد نوع األداة األعلى مباشرًة من األداة(35

ال ينطبقخصائص انتقالية غير ملتزمة36

ال ينطبقإذا كان نعم، حدد خصائص عدم االلتزام3٧

هـنـا
خدماتنا المصرفية 

أكثر مرونة ألجلك أنت.

 ُصحار 

اإلسالمي



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

والصالة والسالم على رسول الله األمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

إلى مساهمي صحار اإلسالمي , بنك صحار  ش.م.ع.ع )»البنك«(

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

وفقــا للســلطات المخولــة بموجــب النظــام األساســي للبنــك وشــروط تعييــن »هيئــة الرقابــة الشــرعية«، تقــدم هيئــة الرقابــة 
الشــرعية التقريــر الشــرعي الســنوي اآلتــي:

لقــد راقبــت هيئــة الرقابــة الشــرعية عمليــات البنــك مــن الفتــرة  ١ ينايــر ٢٠١٧ إلــى 3١ ديســمبر ٢٠١٧ وذلــك للتأكــد و إبــداء رأيهــا 
فيمــا إذا كان البنــك تقيــد بأحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية والتــزم بالقــرارات واإلرشــادات الصــادرة عــن هيئــة الرقابــة الشــرعية.

كمــا قامــت هيئــة الرقابــة الشــرعية بالمراقبــة التــي اشــتملت علــى فحــص التوثيــق واإلجــراءات المتبعــة لتخطيــط وتنفيــذ المراقبــة 
ســواء كانــت مباشــرة أو بالتنســيق مــع  وحــدة التدقيــق الشــرعي مــن أجــل الحصــول علــى جميــع المعلومــات والتفســيرات التــي 
تعتبرهــا ضروريــة لتزويدهــا بأدلــة تكفــي إلعطــاء تأكيــدات معقولــة بــأن البنــك لــم يخالــف أحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية كمــا 

هــو مفســر مــن قبــل هيئــة الرقابــة الشــرعية.

قامــت وحــدة التدقيــق الشــرعي بمراجعــة وتدقيــق المعامــالت المنفــذة فــي البنــك ورفعــت تقريــرا إلــى هيئــة الرقابــة الشــرعية، 
وأكــد التقريــر التــزام البنــك وتطبيقــه لقــرارات هيئــة الرقابــة الشــرعية للبنــك.

 عقــدت الهيئــة عــدة اجتماعــات خــالل الســنة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٧ للــرد علــى االستفســارات، والموافقــة علــى الفــرص 
االســتثمارية التــي قدمتهــا اإلدارة المعنيــة فــي صحــار اإلســالمي.

وتعتقد هيئة الرقابة الشرعية في اجتهادها:
أن العقــود والعمليــات والمعامــالت التــي أبرمهــا صحــار اإلســالمي خــالل الســنة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر٢٠١٧ م ال تخالــف   )١

أحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية علــى حســب اجتهــاد الهيئــة.

أن توزيــع األربــاح وتحمــل الخســارة علــى حســابات اإلســتثمار يتفــق مــع األساســيات التــي تــم اعتمادهــا مــن هيئــة الرقابــة   )٢
الشــرعية .

أن عمليــة التدقيــق لــم تظهــر أي مكاســب ناجمــة عــن مصــادر أو وســائل ال تتفــق مــع أحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية لــذا   )3
لــم تجنــب هيئــة الرقابــة الشــرعية أيــة أربــاح.

والَسالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

)رئيس الهيئة والعضو التنفيذي( أ.الدكتور  حسين حامد حسان     
)نائب الرئيس( أ.الدكتور  مدثر حسين صديقي     

الشيخ فهد بن محمد بن هالل الخليلي الشيخ  عزان ين ناصر بن فرفور العامري     
)عضو الهيئة( )عضو الهيئة(     

مسقط سلطنة عمان

تقرير هيئة الرقابة الشرعية 
عن أنشطة صحار اإلسالمي 

لعام ٢016
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تقرير هيئة الرقابة الشرعية 
قائمة الفتاوي التي تم إصدارها خالل الفترة ٢017

 الموافقات المرجع رقم

الموافقة و المراجعة على توزيع األرباح لشهر ديسمبر ٢٠١6، يناير و فبراير ٢٠١٧. الربع األول- ٢٠١٧ ١
اطلعت الهيئة على نسب توزيع األرباح المحققة من وعاء المضاربة على المودعين و المساهمين لشهر ديسمبر 
لعام ٢٠١6م و يناير و فبراير لعام ٢٠١٧ و أكدت أنها وزعت حسب إرشادات هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية لصحار 

اإلسالمي .
المراجعة و الموافقة لهيئة الرقابة الشرعية على تقارير التدقيق الشرعي للربع الرابع السنوية من ٢٠١6/١٠/١ إلى 

٢٠١6 /١٢/3١
لقد أرسلت هذه التقارير قبل الجتماع إلى رئيس الهيئة الشرعية وبقية األعضاء ، و أبدى الجميع موافقته و ارتياحه 
لما ظهر فيها من حرص صحار اإلسالمي على االلتزام بأحكام الشريعة و قرارات الهيئة كما أثنت الهيئة على إدارة 

صحار اإلسالمي و فريق التدقيق و تمنت لهم مزيدا من التوفيق. 
االطالع و التصديق على تقرير التدقيق الشرعي السنوي لعام ٢٠١6

اطلعت الهيئة على تقرير التدقيق الشرعي السنوي المجمع لعام ٢٠١6 و تم االعتماد عليه.
االطالع على تقرير التدقيق الشرعي على أنشطة صحار اإلسالمي للفترة المنتهية في3١ /٢٠١6/١٢ المعد من قبل 

.E&Y المدققين الخارجيين من شركة
اطلعت الهيئة على تقرير التدقيق الشرعي المعد من قبل المدققين الخارجيين من شركة E&Y و تم االعتماد عليه.و 

أكد فضيلة الدكتور حسين أن المدقق الخارجي يدقق من الناحية النظامية على تقرير التدقيق الشرعي و هي نظرة 
محايدة و تعطي تقرير التدقيق الشرعي مصداقية أكبر.

و أكد فضيلة الدكتور مدثر على ضرورة رجوع المدقق الخارجي إلى متطلبات البنك المركزي و قوانينه باإلضافة إلى 
.AAOIFI معايير

االطالع و الموافقة على التحديث في عقد اإلجارة 
أكـدت الهيئـة على أن عقـود اإليجــار في المســتقبل إذا كانت مدتها متوسطة أو طويلة فإنها تقسم إلى فترات 

ويكون العقد ملزما لطرفيه خالل الفترة على أن يتعهد المستأجر ) يعد( بتجديد اإلجارة لمدد متساوية مجموعها مع 
الفترة األولى يساوي مدة اإلجارة، و قبل نهاية كل فترة إجارة يرسل المؤجر إشعارا للمستأجر يخبره بأجرة الفترة 
القادمة حسب مؤشر البنك المركزي و إذا لم يستأجر العميل يعد مخال بوعده و يلزمه تنفيذ وعده بالشراء بثمن 

يتكون من أقساط األجرة الثابتة غير المدفوعة باإلضافة إلى األجرة المتغيرة  التي وجبت و لم تدفع، علما أن مدة 
اإلجارة هي كامل المدة. 

ملحوظة: المدة ثابتة و واحدة و تتكون من فترات متعددة  تتغير فيها األجرة. 
و بموجب ما ذكر أعاله سيتم وضع عقد إجارة واحد فيه بند ينص على تغير األجرة بعد فترة بموجب مؤشر البنك 

المركزي.
بالنسبة إلى عقود اإلجارة السابقة ال مانع من تغيير األجرة من قبل صحار اإلسالمي للفترة القادمة بما أن تغيير 

األجرة تم ذكره في القوائم الخارجية و المراسالت الجانبية و هي تعتبر من موجب العقد عند جمهور العلماء.
بعد اطالع أعضاء الهيئة على محضر االجتماع المرسل لهم بتاريخ 3 أبريل ٢٠١٧، أضاف فضيلة الدكتور مدثر بعض 

النقاط فيما يخص عقد اإلجارة و طلب اضافتها لمحضر االجتماع بما أنها نوقشت مسبقا و هي كاآلتي:

االطالع والموافقة على سياسة إدارة مخاطراالئتمان. 
اطلعت الهيئة على سياسة إدارة مخاطر االئتمان و تم االعتماد عليها.

االطالع والموافقة على سياسة إدارة مخاطر التقييم الذاتي و سياسة إدارة فقدان البيانات.
اطلعت الهيئة على سياسة إدارة مخاطر التقييم الذاتي و سياسة إدارة فقدان البيانات و تم االعتماد عليهما.

االطالع والموافقة على سياسة إدارة مخاطر السوق لصحار اإلسالمي
اطلعت الهيئة على سياسة إدارة المخاطر السوق و تم االعتماد عليها 

االطالع والموافقة على طلب إجارة الخدمات لغرض إعداد التقرير االستراتيجي.  
اطلعت الهيئة على هذا الطلب مسبقا و تمت الموافقة عليه. 

االطالع و الموافقة على سياسات صحار اإلسالمي في المجاالت التالية: 
سياسة اإلفصاح 

تطوير المنتج
إدارة التحصيل

إدارة الديون المتعثرة 
اطلعت الهيئة على السياسات المذكورة أعاله و تم االعتماد عليها.
االطالع و المناقشة على معدل الربح و الخسارة لصحار اإلسالمي

اقترحت  هيئة الرقابة الشرعية أنه ينبغي على البنك المركزي العماني أن ينظم برنامج التدريبي أو المؤتمر مرة أو 
مرتين في العام لكافة الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية اإلسالمية للحضور من أجل اإليفاء بهذه القانون 

بطريقة مقبولة و منظمة 

تقرير هيئة الرقابة الشرعية 
قائمة الفتاوي التي تم إصدارها خالل الفترة ٢017 )تابع(

 الموافقات المرجع رقم

االطالع و المناقشة على معدل الربح و الخسارة لصحار اإلسالمي .الربع الثاني ٢٠١٧ ٢
تم عرض بيانات و إحصاءات معدل الربح و الخسارة لصحار اإلسالمي لنصف السنة األول من العام ٢٠١٧ من قبل 

المديرالتنفيذي لشؤون المالية محمد كاشف، و أشادت الهيئة بالتطور الملحوظ لقطاع البنوك اإلسالمية في عمان 
خصوصا مستوى صحار اإلسالمي و تمنت الهيئة المزيد من التقدم و االزدهار لصحار اإلسالمي، باإلضافة إلى 
ذلك تمت مناقشة موضوع الطلب من البنك المركزي بإعفاء البنوك اإلسالمية من دفع ضريبة )VAT( المفروضة 

على المعامالت التجارية المتضمنة للبيع و الشراء:
 قال رئيس الهيئة الشرعية بأن البنوك اإلسالمية و التجارية يجب أن تعامل بنفس المعيار سواء كان القرار بدفع 

ضريبة)VAT( أو االعفاء، و تفضل رئيس الهيئة أيضا برغبته في اطالع أعضاء الهيئة على توجيهاته لحكومة 
كازاخستان.

طالب نائب رئيس الهيئة باالطالع على تفاصيل دفع الضريبة المذكورة أعاله حسب نوع المنتج.
 )VAT( ذكر الشيخ فهد الخليلي بأنه سيشارك أعضاء الهيئة بدراسة حديثة عن ضريبة

في نهاية النقاش أكد محمد كاشف بأنه سيعرض المستجدات في الموضوع في االجتماع القادم للهيئة.
االطالع على نسب توزيع األرباح المحققة من وعاء المضاربة على المودعين و المساهمين لشهر مارس و أبريل و 
مايو و يونيو لعام ٢٠١٧م . والتي أعدتها اإلدارة المعنية في صحار اإلسالمي والمعتمدة من أعضاء الهيئة خالل 

الفترة السابقة لالجتماع.
اطلعت الهيئة على نسب توزيع األرباح المحققة من وعاء المضاربة على المودعين و المساهمين لشهر مارس 

و أبريل و مايو و يونيو لعام ٢٠١٧ و أكدت أنها وزعت حسب إرشادات هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية لصحار 
اإلسالمي .

االطالع والتصديق على تقارير التدقيق الشرعي على العمليات المنفذة في صحار اإلسالمي من )٢٠١٧/٠١/٠١ 
إلى ٢٠١٧/٠3/3١( و المعدة من قبل المراجع الشرعي الداخلي و مساعده و المعتمدة من أعضاء هيئة الرقابة 

الشرعية
لقد أرسلت هذه التقارير قبل االجتماع إلى رئيس الهيئة الشرعية وبقية األعضاء ، و أبدى الجميع موافقته و ارتياحه 

لما ظهر فيها من حرص صحار اإلسالمي على االلتزام بأحكام الشريعة و قرارات الهيئة كما أثنت الهيئة على إدارة 
صحار اإلسالمي و فريق التدقيق و تمنت لهم مزيدا من التوفيق. 

االطالع و التصديق على حساب توفير الجوائز لصحار اإلسالمي.
تحفظ نائب رئيس الهيئة الدكتور مدثر صديقي على التصديق على حساب توفير الجوائز و قال إن وعد المصرف 

للعميل باحتمالية حصوله على جوائز كلما ساهم بمبلغ أكثر في حساب المضاربة يشبه حسابات جوائزالحظ.
في حين أوضح رئيس الهيئة الدكتور حسين بأنه كلما زاد سهم مشاركة العميل في حساب المضاربة زادت فرصة 

حصوله على الجائزة ألن حساب المضاربة يتكون من عدة عمالء )مضاربين(وهذا النوع من الجوائز مطبق في 
المصارف اإلسالمية العالمية و مصرح من AAOFI حيث أن قيمة الجوائز ال تحتسب من صافي أرباح المضاربة، و 

إنما تحتسب من أموال البنك.
اتفقت الهيئة على الرجوع إلى الفتوى الصادرة من الهيئة العليا للرقابة الشرعية للبنك المركزي العماني و مناقشة 

هذا الموضوع بعد االطالع على نص الفتوى في االجتماع القادم، و طلب رئيس الهيئة من المراجع الشرعي 
الداخلي بان يرسل للهيئة التوجيهات الصادرة حديثا من AAOFI  بهذا الخصوص.

الموافقة على االستثمار في صكوك الحكومة العمانية.
اطلعت الهيئة على قرار االستثمار في الصكوك الحكومية العمانية الذي تمت الموافقة عليه مسبقا و أقرته.

مناقشة المنشورين الذين أصدرهما البنك المركزي العماني في االستحواذ على التمويل باستخدام البيع و إعادة 
التاجير.

في انتظار الرد من البنك المركزي العماني على رسالة صحار اإلسالمي بهذا الخصوص، و سيتم مناقشة 
الموضوع في االجتماع المقبل.

االطالع و الموافقة على الفتوى الصادرة من هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية بخصوص تكاليف التمويل السكني.
اطلعت الهيئة على الفتوى الصادرة مسبقا بخصوص تكاليف التمويل السكني و أقرتها.
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التصديق على محضر االجتماع الثاني لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لصحار اإلسالمي للعام ٢٠١٧ م والمنعقد الربع الثالث لعام ٢٠١٧ 3
في يوم األحد ١4 من شوال ١438هـ الموافق ٠9 يوليو ٢٠١٧ م ،بمقر بنك صحار في مدينة مسقط، سلطنة 

عمان.  
اطلعت الهيئة على محضر االجتماع الثاني لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لصحار اإلسالمي لعام ٢٠١٧م ، و 

اعتمدته.
االطالع و المناقشة على معدل الربح  لصحار اإلسالمي .

تم عرض بيانات و إحصاءات معدل الربح  لصحار اإلسالمي لربع السنة الثالث من العام ٢٠١٧ من قبل 
المديرالتنفيذي لشؤون المالية محمد كاشف حيث أكد بأن معدل نمو صحار اإلسالمي يفوق معدل نمو قطاع 

الصيرفة اإلسالمية في عمان، ثم أضاف الفاضل سالم المسكري نائب المدير العام و رئيس صحار اإلسالمي 
بأن مجلس اإلدارة أثنى على نتائج صحار اإلسالمي و سرعة نموه و ألمح عن إمكانية ارتقاء صحار اإلسالمي كبنك 
إسالمي منفصل في المستقبل القريب.  و أشادت الهيئة بالتطور الملحوظ لقطاع البنوك اإلسالمية في عمان 
خصوصا مستوى صحار اإلسالمي و تمنت الهيئة المزيد من التقدم و االزدهار لصحار اإلسالمي، باإلضافة إلى 
ذلك تمت مراجعة موضوع الطلب من البنك المركزي بإعفاء البنوك اإلسالمية من دفع ضريبة )VAT( المفروضة 

على المعامالت التجارية المتضمنة للبيع و الشراء و الذي تمت مناقشته في االجتماع السابق للهيئة :
أكد محمد كاشف بأنه تم اعفاء البنوك اإلسالمية من دفع ضريبة )VAT( المفروضة على المعامالت التجارية 

المتضمنة للبيع و الشراء.
و طالب نائب رئيس الهيئة باالطالع على التعميم الصادر من البنك المركزي بهذا الخصوص، و أكد محمد كاشف 

بأنه لم يصدر تعميم بهذا الخصوص من البنك المركزي حتى اآلن. 

االطالع على نسب توزيع األرباح المحققة من وعاء المضاربة على المودعين و المساهمين لشهر يوليو و 
أغسطس و سبتمبر لعام ٢٠١٧م . والتي أعدتها اإلدارة المعنية في صحار اإلسالمي والمعتمدة من أعضاء الهيئة 

خالل الفترة السابقة لالجتماع.
اطلعت الهيئة على نسب توزيع األرباح المحققة من وعاء المضاربة على المودعين و المساهمين لشهر يوليو 

و أغسطس و سبتمبر لعام ٢٠١٧ و أكدت أنها وزعت حسب إرشادات هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية لصحار 
اإلسالمي .

االطالع والتصديق على تقارير التدقيق الشرعي على العمليات المنفذة في صحار اإلسالمي من )٢٠١٧/٠٧/٠١ 
إلى ٢٠١٧/٠9/3٠( و المعدة من قبل وحدة التدقيق الشرعي و المعتمدة من أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وهي:

تقرير التدقيق الشرعي على معامالت مرابحة السيارات )ربع سنوي(
تقرير التدقيق الشرعي على معامالت التمويل المنزلي )ربع سنوي(

تقرير التدقيق الشرعي على معامالت الخزينة )ربع سنوي(
تقرير التدقيق الشرعي على معامالت التمويل التجاري لمرابحة السيارات )ربع سنوي(

تقرير التدقيق الشرعي على معامالت تمويل البناء )ربع سنوي(
تقرير التدقيق الشرعي على معامالت التجارة الخارجية )نصف سنوي(

 تم االطالع مسبقا على هذه التقاريرمن قبل رئيس الهيئة الشرعية وبقية األعضاء وذلك عن طريق ارسالها بالبريد 
االلكتروني، و أبدى الجميع موافقته و ارتياحه لما ظهر فيها من حرص صحار اإلسالمي على االلتزام بأحكام 

الشريعة و قرارات الهيئة، و أضاف المدقق الشرعي الداخلي بأن مدققي البنك المركزي أكدوا على ضرورة إدراج 
نتائج التدقيق في التقرير الربع سنوي و التقرير النهائي و وافق رئيس الهيئة و نائب الرئيس على هذا االقتراح و 

أكدوا أنها ستكون اضافة جيدة للتقرير.
االطالع و الموافقة على تقرير االلتزام الشرعي -  النظام األساسي المصرفي.

تم اطالع أعضاء الهيئة مسبقا على هذا التقرير عن طريق البريد االلكتروني، وأبدى األعضاء ارتياحهم من التقرير و 
التغييرات التي جرت على النظام األساسي المصرفي لصحار اإلسالمي، و تمت الموافقة عليه.

مناقشة المنشورين الذين أصدرهما البنك المركزي العماني في االستحواذ على التمويل باستخدام البيع و إعادة 
التاجير و الوكالة باالستثمار. 

أوضح فريق صحار اإلسالمي بأنه لم يتم أستالم أي رد من البنك المركزي العماني بخصوص االستحواذ على 
التمويل باستخدام البيع و إعادة التاجير و الوكالة باالستثمار، و طلبت الهيئة بإخطارها فور وصول أي رد أو تعميم 

بهذا الخصوص.
مناقشة نية صحار االإسالمي في طرح البطاقات التالية:

- بطاقات مسبقة الدفع 
 - بطاقات االئتمان 

- بطاقات ذات تصميم الخاص للنساء و األطفال و لرجال األعمال.
وافقت الهيئة على هذا المقترح و أكدت أنها خطوة جيدة لصحار اإلسالمي لتنوع المنتجات، و اقترح رئيس الهيئة 

بإضافة الجوائز للحسابات المرتبطة أيضا.
مناقشة برامج التدريب ألعضاء هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية .

على ضوء طلب مدققي البنك المركزي من صحار اإلسالمي بإعداد برنامج سنوي لتدريب هيئة الرقابة الشرعية 
تمت مناقشة الموضوع مع أعضاء الهيئة و تفضل بعض األعضاء بطرح اقتراحاتهم كما يلي:

اقترح نائب رئيس الهيئة على ضرورة تنوع البرامج التدريبية و إتاحة الفرصة ألعضاء الهيئة باختيار البرامج المطروحة 
في أماكن إقامتهم لضمان مرونة البرنامج و مالءمته لجداول أعمال األعضاء.

وافق رئيس الهيئة على اقتراح نائب الرئيس و ضم صوته إليه و أضاف بأن أحد البنوك اإلسالمية في ماليزيا طرح 
اقتراحا مشابها على البنك المركزي الماليزي و تمت الموافقة على أن يتم التصديق على أي دورة أو ورشة عمل أو 

مؤتمر يحضره أعضاء هيئة الرقابة الشرعية خالل السنة و يدرج ضمن البرنامج التدريبي السنوي، و كان من ضمن 
اقتراحاته أيضا أن يجتمع أعضاء الهيئة مرة واحدة سنويا لتبادل الخبرات المتنوعة و المتخصصة في مجاالت مختلفة 

و المستجدات في قطاع الصيرفة اإلسالمية و أن يعتبر هذا جزء من خطة التدريب السنوية.
طلب عضو هيئة الرقابة الشرعية  فهد الخليلي من صحار اإلسالمي بتحديد الميزانية المقترحة للبرنامج التدريبي 

السنوي للهيئة و ذلك لتسهيل عملية اختيار الدورات و الورش ضمن حدود الميزانية.
أكد المراجع الشرعي الداخلي بأن إدارة صحار اإلسالمي ستدرس مقترحاتهم بخصوص البرنامج التدريبي السنوي و 

ستطلع أعضاء الهيئة على قراراتها بهذا الصدد.  
و اختتم رئيس الهيئة االجتماع بحمد الله و الثناء عليه، و الدعاء للحضور و لصحار اإلسالمي بالتوفيق و التقدم.

تقرير هيئة الرقابة الشرعية 
قائمة الفتاوي التي تم إصدارها خالل الفترة ٢017 )تابع(
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عرض معدل الربح للربع الرابع لصحار اإلسالمي لعام ٢٠١٧.الربع الرابع ٢٠١٧ 4
تم عرض بيانات و إحصاءات معدل الربح  لصحار اإلسالمي للربع الرابع من العام ٢٠١٧ من قبل المديرالتنفيذي 

لشؤون المالية محمد كاشف حيث أكد بأن معدل نمو صحار اإلسالمي يفوق معدل نمو قطاع الصيرفة اإلسالمية 
في عمان، و حقق البنك أهدافه  قبل شهر من انتهاء السنة و ذلك بفضل نمو األرباح التي حققها البنك مما زاد 

من حجم حصة صحار اإلسالمي في السوق و قاعدة زبائنه. و أضاف المديرالتنفيذي لشؤون المالية محمد كاشف 
بخصوص ضريبة )VAT( أنه لن يتم تطبيقها في عمان في شهر يناير ٢٠١8 وأن النسخة االولى من التشريعات ال 

زالت تحت المناقشة في وزارة التجارة و الصناعة،واكد محمد كاشف بأنه تم اعفاء البنوك اإلسالمية من دفع ضريبة 
)VAT( المفروضة على المعامالت التجارية المتضمنة للبيع و الشراء. ثم أضاف الفاضل سالم المسكري نائب المدير 
العام و رئيس صحار اإلسالمي بأن أرباح صحار األسالمي الفعلية قد وصلت إلى مليون ريال والتي تتضمن رسوم 
النافذة اإلسالمية التي يدفعها صحار اإلسالمي مقابل الخدمات الذي يوفرها بنك صحار بالتالي فإن صافي أرباح 
صحاراإلسالمي 634  ألف . اقترح الشيخ فهد الخليلي بضرورة اإلعالن عن األرباح كاملة بدون خصم المبلغ المذكور 
للخدمات مما يعكس األداء الحقيقي للبنك. ثم استفسر الدكتور مدثر إن كانت هناك أي حسابات متعثرة لدى صحار 

أإلسالمي؟ فأكد الفاضل سالم المسكري نائب المدير العام و رئيس صحار اإلسالمي بأن هناك حالة او حالتان و 
في المقابل لدينا األصول و الضمانات التي تغطي االلتزامات المتعثرة.

التصديق على محضر االجتماع الثالث لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لصحار اإلسالمي للعام ٢٠١٧ م والمنعقد في 
يوم الخميس ١4 من محرم ١439هـ الموافق ٠5 من أكتوبر ٢٠١٧ م ،بمقر بنك صحار في مدينة مسقط، سلطنة 

عمان
اطلعت الهيئة على محضر االجتماع الثالث لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لصحار اإلسالمي لعام ٢٠١٧م ، و 

اعتمدته.
االطالع و الموافقه على الخطة العامة المقترحة للتدقيق الشرعي الدوري على معامالت صحار اإلسالمي خالل 

العام ٢٠١8. 
اطلعت الهيئة على الخطة العامة المقترحة للتدقيق الشرعي الدوري على معامالت صحار اإلسالمي خالل العام 

٢٠١8 ، واعتمدته.
االطالع و الموافقة على خطة التدريب لموظفي صحار اإلسالمي خالل العام ٢٠١8 

اطلعت الهيئة على خطة التدريب لموظفي صحار اإلسالمي خالل العام ٢٠١8 ، واعتمدتها.
االطالع و التوقيع على تقريرأعمال صحار اإلسالمي خالل عام ٢٠١٧ 

اطلعت الهيئة على تقرير أعمال صحار اإلسالمي خالل علم ٢٠١٧ ، و اعتمدته.
االطالع على مقترح إدارة النسب - توزيع األرباح المحققة من وعاء المضاربة على المودعين و المساهمين لشهر 

أكتوبر و نوفمبر لعام ٢٠١٧م. التي أعدتها اإلدارة المعنية في صحار اإلسالمي والمعتمدة من أعضاء الهيئة خالل 
الفترة السابقة لالجتماع.

اطلعت الهيئة على نسب توزيع األرباح المحققة من وعاء المضاربة على المودعين و المساهمين لشهر أكتوبر و 
نوفمبر لعام ٢٠١٧ و أكدت أنها وزعت حسب إرشادات هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية لصحار اإلسالمي .

االطالع والتصديق على تقارير التدقيق الشرعي على العمليات المنفذة في صحار اإلسالمي عن الفترة من 
)٢٠١٧/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٧/٠9/3٠( و المعدة من قبل دائرة التدقيق الشرعي وهي:

تقرير التدقيق الشرعي على معامالت مرابحة السيارات )ربع سنوي(
تقرير التدقيق الشرعي على معامالت التمويل المنزلي )ربع سنوي(

تقرير التدقيق الشرعي على معامالت الخزينة )ربع سنوي(
تقرير التدقيق الشرعي على معامالت التمويل التجاري لمرابحة السيارات )ربع سنوي(

تقرير التدقيق الشرعي على معامالت تمويل البناء )ربع سنوي( 

 تم االطالع مسبقا على هذه التقاريرمن قبل رئيس الهيئة الشرعية وبقية األعضاء وذلك عن طريق ارسالها بالبريد 
االلكتروني، و أبدى الجميع موافقته و ارتياحه لما ظهر فيها من حرص صحار اإلسالمي على االلتزام بأحكام 

الشريعة و قرارات الهيئة . 
االطالع و الموافقة على سياسة بطاقات الدفع المسبق وبطاقات الخصم المباشر

تم اطالع أعضاء الهيئة مسبقا على هذه السياسة عن طريق البريد االلكتروني، و تمت الموافقة عليه من قبل 
جميع األعضاء ما عدا شيخ عزان العامري الذي طلب ترجمتها بالعربية.

االطالع و الموافقة على سياسة الحساب الجامد و األرصدة غير المطالب بها. 
اطلعت الهيئة على سياسة الحساب الجامد و األرصدة غير المطالب بها ، واعتمدته، و أشاد الدكتور مدثر صديقي 
بالتعميم الصادر عن البنك المركزي بخصوص األرصدة الجامدة و أكد بأن سياسة صحار اإلسالمي بهذا الخصوص 

تعكس قوانين البنك المركزي.
االطالع و الموافقة على سياسة الوكالة باالستثمار و عقدها.

سلط الدكتور مدثر الضوء على المخاطر التجارية المحتملة من استخدام الوكالة كمنتج للتمويل ، وأكد المدقق 
الشرعي الداخلي بأنه ستتم استشارة قسم الشؤوون القانونية في العقود المتعلقة بالوكالة قبل طرح المنتج 

في السوق.
مناقشة المنشورين الذين أصدرهما البنك المركزي العماني في االستحواذ على التمويل باستخدام البيع و إعادة 

التاجير و الوكالة باالستثمار. 
تم مراجعة المنشورين من قبل أعضاء الهيئة ، حيث استفسرالشيخ فهد الخليلي عن كيفية االستحواذ على 

التمويل باستخدام البيع و إعادة التاجير وما هي أسباب نقل العمالء التزاماتهم بين البنوك. 
فكان رد اإلستاذ سالم المسكري بوجود عدة أسباب منها االختالف في نسب األرباح ، االختالف في  الخدمات 

التي يوفرها البنك و أخيرا نقل التمويل من بنك تجاري إلى بنك إسالمي.
وتساءل الشيخ عزان إن كان صحار اإلسالمي يضيف أي قيمة ربحية على قيمة  دين المرابحة  عند نقلها من بنك 

إسالمي آخر إلى صحاراإلسالمي ، فأكد المراجع الشرعي الداخلي أنه ال تضاف أي قيمة ربحية على أي دين مرابحة 
منقول من البنوك األخرى.

تقرير هيئة الرقابة الشرعية 
قائمة الفتاوي التي تم إصدارها خالل الفترة ٢017 )تابع(



سهولة
 خدماتنا المصرفية 

أكثر سهولة ألجلك أنت.

البـيــانــات المـالـيــة

ُصحار اإلسالمي



صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

بيان المركز المالي كما في
٣1 ديسمبر ٢017 

٢٠١6
دوالر أمريكي 

باآلالف

٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف
إيضاح

٢017
ريال عماني 

باآلالف

٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

  األصول 

15.٢٢٢١٧.١١٠ب ١نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية44.44٢٣9.5٣8

7.98٢١4.٢٢٠ب ٢مستحق من بنوك ومؤسسات مالية36.935٢0.7٣٢

1٢.٢50٧.888ب 3مديونيات المرابحة  488٣1.818.٢٠

54.٢٢844.8٧9ب 4اإلجارة المنتهية بالتمليك ١١6.569140.85٢

41.000٢٠.٢66ب 5استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك639106.494.5٢

٣7.444٢٢.53٢ب 6المشاركة المتناقصة ٢57.58.5٢597

15.804١٠.٠٢4ب ٧استثمارات أوراق مالية ٠3641.049.٢6

1.097١.٢94ب 8ممتلكات ومعدات وتركيبات 849.3.36١٢

1.71٣١.556ب 9أصول أخرى٠4١4.450.4

186.740١39.٧69إجمالي األصول٠36485.0٣9.363

  االلتزامات  

108.461٧3.١4٢ب ١٠ودائع وكالة١89.9٧9٢81.717

19.8٣6١3.٠5٠ب ١١ودائع عمالء وحسابات أخرى33.89651.5٢٢

957١.١93ب ١٢التزامات أخرى485.٠99٢.3

1٢9.٢548٧.385إجمالي االلتزامات ٢٢6.9٧4٣٣5.7٢4

٣4.46734.٢١8ب ١3حقوق المالك لحملة حسابات االستثمار88.8٧889.5٢5

  حقوق المالك   

٢1.000١٧.٠٠٠ب ١4 )أ(رأس المال المخصص ١5554.545.44

١34 1٣4ب ١4 )ب(احتياطي قانوني348٣48 

988 988 ب ١4 )ج(احتياطي عام566.566٢.٢ 

44 897 أرباح محتجزه / )خسائر متراكمة(١١5٢.٣٣1

٢٣.019١8.١66إجمالي حقوق المالك4٧.١8459.790

إجمالي االلتزامات وحقوق المالك لحملة حسابات ٠36485.0٣9.363
186.740١39.٧69االستثمار وحقوق المالك 

٢6.٢٢9١6.436ب ١5.١إلتزامات عرضية 69٠68.1٢8.4٢

6.٣41٢٠.443ب ١5.٢إلتزامات ٠9916.470.53

اعتمد مجلس اإلدارة البيانات المالية وصرح بإصدارها بتاريخ ٢9 يناير/ كانون الثاني ٢٠١8 ووقعها بالنيابة عنهم كل من:

نائب رئيس مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة   

اإليضاحات المرفقة من أ١ إلى د8 تكّون جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية                                          صفحة ٢ من 4٢
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صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

بيان الدخل الشامل
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢017 

اإليضاحات المرفقة من أ١ إلى د8 تكّون جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية                                          صفحة 3 من 4٢  

٢٠١6
دوالر أمريكي 

باآلالف

٢017
دوالر أمريكي 

إيضاحباآلالف

٢017
ريال عماني 

باآلالف

٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

1.99٢١,63٠ج ١إيرادات من أنشطة التمويل المشترك ومديونيات٢345.174,4

)4٠٠()٣9٢(ج 3عائدات على حملة حسابات استثمار غير مقيدة )1.018()١,٠39(

1.600١,٢3٠الحصة من اإليرادات )كمضارب ورب المال(١954.156,3

4.549٢,٢83ج ١إيرادات أنشطة التمويل الممولة ذاتيًا 5,93٠11.816

68٣4٧5ج ٢إيرادات من أنشطة االستثمار الممولة ذاتيا١,٢341.774

6.8٣٢3,988إيرادات من تمويل واستثمارات ومديونيات 35917.746,١٠

)١,3٠٠()٣.059(ج 3أرباح على المستحقات بموجب عقود الوكالة )7.945()3,3٧٧(

٣.77٣٢,688صافي ايرادات من أنشطة التمويل واالستثمار6,98٢9.801

476434ج 4إيرادات أخرى٢٣6.١,١٢٧1

٣0٢١4٠صافي ربح صرف عملة أجنبية364785 

4.5513,٢6٢إجمالي اإليرادات8,4٧311.8٢٢

)١,354()1.547(تكاليف الموظفين)4.018()3,5١٧(

)635()985(ج 5مصروفات تشغيل أخرى)558.٢()649,١(

)٢85()٢8٢(ب8االستهالك)7٣٣()٧4١(

)٢,٢٧4()٢.814(إجمالي المصروفات)٣09،7()5,9٠٧(

1.7٣7988ربح التشغيل5664.51٣,٢

)3١5()6٣6(ب 4 صافي مخصص انخفاض قيمة على أساس المحفظة)1،65٢()8١8(

)١٠()98(صافي مخصص انخفاض قيمة على أساس محدد)٢55()٢6(

1.00٣663الربح وإجمالي االيرادات  الشاملة للسنة قبل الضريبة606.١,٧٢٢٢

-)150(الضريبة المخصصة من المكتب الرئيسي)٣90(-

85٣633صافي ربح السنة بعد خصم الضريبة١.٧٢٢٢.٢16

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

بيان التغيرات في حقوق المالك
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢017

إيضاح

رأس المال 
المعين

ريال عماني 
باآلالف

احتياطي 
قانوني

ريال عماني 
باآلالف

احتياطي عام
ريال عماني 

باآلالف

أرباح محتجزة
)خسائر متراكمة( 

ريال عماني 
باآلالف

المجموع
ريال عماني 

باآلالف

17.0001٣49884418.166ب 14الرصيد كما في ١ يناير٢٠١٧

4.000- --4.000 مخصص خالل العام

85٣85٣ ---الربح وإجمالي الدخل الشامل للسنة

٢1.0001٣4988897٢٣.019الرصيد كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧

إيضاح

رأس المال 
المعين

دوالر أمريكي 
باآلالف

احتياطي 
قانوني

دوالر أمريكي 
باآلالف

احتياطي
عام

دوالر أمريكي 
باآلالف

أرباح محتجزة
)خسائر متراكمة( 

دوالر أمريكي 
باآلالف

المجموع
دوالر أمريكي 

باآلالف

٢.56611547.184 ٣48 44.155ب 14الرصيد كما في ١ يناير٢٠١٧

10.٣90-- -10.٣90مخصص خالل العام

٢.٢16٢.٢16---الربح وإجمالي الدخل الشامل للسنة

٢.566٢.٣٣159.790 ٣48 54.545الرصيد كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧

إيضاح 

رأس المال 
المخصص

ريال عماني 
باآلالف

احتياطي 
قانوني

ريال عماني 
باآلالف

احتياطي عام
ريال عماني 

باآلالف

خسائر
متراكمة 

ريال عماني 
باآلالف

المجموع
ريال عماني 

باآلالف

١٢.5٠3)6١9(١٢.٠٠٠١34988ب ١4الرصيد كما في ١ يناير٢٠١6 

5.٠٠٠- --5.٠٠٠ مخصص خالل العام

663663 ---الربح وإجمالي الدخل الشامل للسنة

١٧.٠٠٠١3498844١8.١66الرصيد كما في 3١ ديسمبر ٢٠١6

إيضاح 

رأس المال 
المخصص

دوالر أمريكي 
باآلالف

احتياطي 
قانوني

دوالر أمريكي 
باآلالف

احتياطي
عام

دوالر أمريكي 
باآلالف

خسائر 
متراكمة 

دوالر أمريكي 
باآلالف

المجموع
دوالر أمريكي 

باآلالف

3٢.4٧6)١.6٠٧(٢.566 348 3١.١69ب ١4الرصيد كما في ١ يناير٢٠١6

١٢.986 -- -١٢.986مخصص خالل العام

١.٧٢٢١.٧٢٢---الربح وإجمالي الدخل الشامل للسنة

٢.566١١54٧.١84 348 44.١55الرصيد كما في 3١ ديسمبر ٢٠١6

اإليضاحات المرفقة من أ١ إلى د8 تكّون جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية                                          صفحة 4 من 4٢
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صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

بيان التدفقات النقدية 
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢017 

٢٠١6
دوالر أمريكي

باآلالف

٢017
دوالر أمريكي

باآلالف

٢017
ريال عماني

باآلالف

٢٠١6
ريال عماني

باآلالف

التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التشغيل 

85٣663صافي ربح السنة ١.٧٢٢٢.٢16

تسويات لـ:

٢85 ٢8٢ االستهالك ٧4٠7٣٣

7٣43٢5صافي خسارة انخفاض القيمة على أصول التمويل8441.906

-18ربح من إعادة تقييم استثمارات47-

)45٧()614( إيرادات من االستثمارات)1.595()١.١8٧(

1,٢748١6ربح التشغيل قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل٢.١١9٣.٣06

التغيرات في أصول والتزامات التشغيل

)٢.359()4.540(مديونيات المرابحة)11.79٢()١٢٧.6(

)5.٧58()9.5٣6(اإلجارة المنتهية بالتمليك)٢4.769()١4.956(

)١5.53٢()٢0.95٣(استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك)54.4٢٣()343.4٠(

)5.345()15.06٢(المشاركة المتناقصة)٣9.1٢٢()١3.883(

57.٣٢04٢.١3٧ودائع وكالة١٠9.44٧148.88٣

)6.8٧5(6.786ودائع عمالء وحسابات أخرى17.6٢6)85٧.١٧(

)38٢()157(أصول أخرى)408()99٢(

)639()٢٣6(التزامات أخرى)614()66٠.١(

14.8956.٠63صافي النقد من )المستخدم في( أنشطة التشغيل٧48٣8.687.١5

التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار

)١88()85(حيازة أصول ثابتة)٢٢1()488(

59046٠ربح من االستثمارات١.١951.5٣5

-)5.775(الحصول على االستثمارات)15.000(-

٢٧٢)5.٢70(صافي النقد من )المستخدم في( أنشطة االستثمار)686.1٣(٧٠٧

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

٢49٧.395التغيرات في حساب استثمار غير مقيد ٢٠8647.١9

5.٠٠٠ 4.000رأس المال المخصص ٣90.98٧10.١٢ 

4.٢49١٢.395صافي النقد من أنشطة التمويل3٢.١9511.0٣7

1٣.875١8.٧3٠صافي الزيادة )النقص( في النقد وما في يماثل النقد48.65٠٣6.0٣8

)9.4٠١(9.٣٢9النقد وما يماثل النقد في بداية العام٢٣٢.٢4)٢4.4١8(

٢٣.٢049.3٢9النقد وما يماثل النقد في 3١ ديسمبر٢70.٢3٢60.٢4

ممثال في:

15.٢٢٢١٧.١١٠نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية44.44٢٣9.5٣8

7.98٢١4.٢٢٠مستحق من بنوك ومؤسسات مالية36.935٢0.7٣٢

)٢٢.٠٠١(-ودائع وكالة من البنوك-)5٧.١45( 

٢4.٢3٢60.٢70٢٣.٢049.3٢9

التأسيس والشكل القانوني واألنشطة الرئيسية أ1  
يمارس بنك صحار ش.م.ع.ع )المركز الرئيسي( وفقًا لترخيص الصيرفة اإلسالمية الصادر عن البنك المركزي العماني بتاريخ 3٠ 
الشريعة اإلسالمية تحت اسم  لقواعد ومبادئ  األخرى وفقًا  المالية  المتاجرة  الصيرفة اإلسالمية وأنشطة  أعمال  أبريل ٢٠١3 
»صحار اإلسالمي« )النافذة(. وتقع على عاتق مجلس الرقابة الشرعية التابع للبنك ضمان التزام النافذة بقواعد الشريعة ومبادئها 
في معامالتها وأنشطتها. وكما هو مطلوب وفقًا للبندين 3-5-١-٢ و 3-5-١-3 من المادة ١- بعنوان “متطلبات الترخيص” لإلطار 
التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية )»اإلطار«( الصادر عن البنك المركزي العماني، خصص المكتب الرئيسي ٢١ مليون ريال 

عماني  )راجع اإليضاح –ب ١4 )ا(( لنافذة الصيرفة اإلسالمية واحتسابه كرأس مال مخصص. 

ودائع  للنافذة في قبول  الرئيسية  األنشطة  وتتمثل  الصيرفة اإلسالمية.  كاملة من خدمات ومنتجات  النافذة مجموعة  تقدم 
العمالء المتوافقة مع الشريعة وتقديم تمويل متوافق مع الشريعة بناًء على المرابحة والمضاربة والمشاركة واإلجارة والسالم 

وتقديم خدمات صيرفة تجارية وأنشطة استثمارية أخرى مسموح بها وفقًا لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية. 

أساس اإلعداد أ٢ 
فقرة االلتزام أ٢-1 

المالية  المالية الصادرة عن منظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات  للنافذة وفقًا لمعايير المحاسبة  المالية  تم إعداد القوائم 
اإلسالمية )المنظمة( وقواعد الشريعة اإلسالمية ومبادئها كما يحددها مجلس الرقابة الشرعية التابع للنافذة واإلطار التنظيمي 
للمؤسسات  والتدقيق  المحاسبة  منظمة  لمتطلبات  وفقًا  العماني.  المركزي  البنك  عن  الصادر  اإلسالمية  للصيرفة  والرقابي 
المالية اإلسالمية، بالنسبة للمسائل التي ال تغطيها معايير المحاسبة المالية، تستخدم النافذة المعايير الصادرة من قبل مجلس 
المعايير المحاسبية الدولية )المجلس( والتفسيرات الصادرة من قبل اللجنة التطبيقية لتفسيرات معايير التقارير المالية الدولية 

وسيتم استبدالها الحقًا بمعايير المحاسبة المالية عندما يتم إصدار معايير محاسبة مالية مطبقة.

لم تمارس النافذة نشاطها كهيئة مستقلة وتم إعداد القوائم المالية المنفصلة للنافذة لاللتزام بمتطلبات البندين ١-5-١-٢ و 
١-5-١-4 من المادة ٢ بعنوان »التزامات وحوكمة عامة« لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية الصادر عن البنك المركزي 

العماني. 

أساس القياس أ٢-٢ 

تم  المالية والتي  المشتقة وإستثمار األوراق  المالية  التاريخية فيما عدا األدوات  التكلفة  لمبدأ  المالية وفقًا  القوائم  إعداد  تم 
قياسها بالقيمة العادلة.  تم عرض هذه القوائم المالية بالريال الُعماني وهو العملة التنفيذية للنافذة وبالدوالر األمريكي أيضًا 
تسهياًل لقراء القوائم المالية. تم تحويل المبالغ بالدوالر األمريكي المعروضة في هذه القوائم المالية من مبالغ بالريال الُعماني 
بسعر صرف يعادل ١ دوالر أمريكي = ٠.385 ريال ُعماني. تم تقريب جميع المعلومات المالية المعروضة بالريال الُعماني والدوالر 

األمريكي إلى أقرب ألف.

استخدام التقديرات واالجتهادات أ٢-٣ 

المبالغ  للنافذة، قد يتطلب من اإلدارة استخدام اجتهادات وإجراء تقديرات في تحديد  المحاسبية  في إطار تطبيق السياسات 
المدرجة في القوائم المالية. ستؤثر هذه التقديرات واالفتراضات على مبالغ األصول وااللتزامات وافصاحات االلتزامات العرضية 

حيث أن هذه التقديرات والتفسيرات ستؤثر على الدخل والمصروفات والمخصصات والتغير في القيمة العادلة كذلك. 

المحاسبية  التقديرات  على  تعديالت  إدراج  وسيتم  منتظم.  أساس  على  بها  المتعلقة  واالفتراضات  التقديرات  مراجعة  تتم 
في الفترة التي يتم فيها التعديل وأية فترات مستقبلية يكون التعديل مؤثرًا عليها.  يتمثل االستخدام الجوهري لالجتهادات 

والتقديرات فيما يلي:

مخصصات انخفاض القيمة مقابل عقود التمويل مع العمالء

تراجع النافذة عقود التمويل الخاصة بها بتاريخ كل تقرير لتقييم ما إذا كان يجب تسجيل انخفاض القيمة في القوائم المالية. 
عند  المستقبلية  النقدية  للتدفقات  والوقت  المبالغ  تقدير  في  اإلدارة  قبل  من  اجتهاد  إجراء  يستلزم  الخصوص،  وجه  وعلى 
تحديد مستوى المخصص المطلوب. تعتمد مثل هذه التقديرات على افتراضات حول العوامل المتضمنة درجات مختلفة من 

االجتهادات وعدم اليقين وقد تختلف النتائج الفعلية مما سينتج عنها تغيرات مستقبلية في المخصصات.

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢017
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السياسات المحاسبية الجوهرية أ٣ 
السياسات المحاسبية الهامة المطبقة عند إعداد القوائم المالية مبينة أدناه:

النقد وما يماثل النقد أ٣-1 

يتمثل النقد وما يماثل النقد من نقد بالصندوق وأرصدة لدى البنك المركزي وإيداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية ذات 
فترات استحقاق تصل لثالثة أشهر ناقصًا اقتراضات لدى البنوك والمؤسسات المالية والتي تستحق خالل ثالثة أشهر وأرصدة 

مقيدة.

المعامالت بالعملة األجنبية أ٣-٢ 

يتم تحويل المعامالت بالعملة األجنبية إلى العملة التنفيذية بأسعار الصرف الفورية السائدة في تاريخ المعاملة. يتم تحويل 
األصول وااللتزامات المالية المسجلة بالعمالت األجنبية بتاريخ التقرير إلى العملة التنفيذية وفقا ألسعار الصرف الفورية السائدة 
في تاريخ المعاملة. أرباح أو خسائر العمالت األجنبية على البنود النقدية هي الفرق بين التكلفة المهلكة بالعملة التنفيذية في 
المحولة بسعر  بالعمالت األجنبية  المهلكة  الفترة والتكلفة  الفعلي والمدفوعات خالل  بالربح  الفترة والتي تتم تسويتها  بداية 
الصرف الفوري في نهاية الفترة. األصول وااللتزامات غير المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة يتم تحويلها بسعر الصرف 

السائد بتاريخ المعاملة.

االستثمارات أ٣-٣ 

التصنيف

أدوات الدين هي استثمارات لها شروط توفر دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد لألرباح ورأس المال. 

أدوات األسهم هي استثمارات ال تظهر خصائص أدوات الدين وتتضمن أدوات تظهر فائدة متبقية في أصول كيان بعد خصم 
كافة التزاماته.  

تصنف االستثمارات في أدوات الدين إلى الفئتين التاليتين: 

بالتكلفة المهلكة   )١

بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل   )٢

تصنف أدوات الدين وتقاس بالتكلفة المهلكة إذا تمت إدارة األداة فقط على أساس العائد التعاقدي أو أن األداة غير محتفظ بها 
للمتاجرة ولم يتم تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.

تتضمن أدوات الدين والتي تصنف وتقاس بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل استثمارات محتفظ بها للمتاجرة أو مخصصة 
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.

في البداية، يمكن فقط تصنيف أدوات الدين التي تدار على أساس العائد التعاقدي بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل إذا 
استبعدت عدم تطابق محاسبي والذي سينشأ من قياس األصول أو االلتزامات أو ادراج األرباح أو الخسائر عليها على أسس 

مختلفة.

تصنف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية إلى الفئتين التاليتين: 

بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل    )١

بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية   )٢

تتضمن أدوات األسهم والتي تصنف وتقاس بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل استثمارات محتفظ بها للمتاجرة أو مخصصة 
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.

يتم تصنيف استثمار كمحتفظ به للمتاجرة إذا تمت حيازته أو أنشئ أساسًا بغرض إنتاج أرباح من تقلبات قصيرة األجل في هامش 
األسعار أو المتداولين. يصنف أي استثمار يشكل جزءًا من المحفظة حيث يوجد نمط فعلي لتحقيق أرباح قصيرة األجل »كمحتفظ 

به للمتاجرة« كذلك.

أساس اإلعداد )تابع( أ٢ 
استخدام التقديرات واالجتهادات )تابع( أ٢-٣ 

وباإلضافة إلى المخصصات المعينة مقابل عقود تمويل جوهرية فردية، تقوم النافذة كذلك بتكوين مخصصات جماعية النخفاض 
القيمة ضد المخاطر والتي على الرغم من أنه لم يتم تحديدها بأنها تتطلب مخصصا معينا، إال أن بها مخاطر كبيرة لتعثر السداد 
عند منحها في األصل. ويأخذ هذا في االعتبار عوامل مثل تدهور في مخاطر الدولة والصناعة والتقادم التكنولوجي والضعف 

التنظيمي المحدد أو انخفاض في التدفقات النقدية.

تصنيف االستثمارات

تقرر اإلدارة عند حيازة استثمار ما إذا كان يجب تصنيفه بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل أو بالقيمة العادلة من خالل حقوق 
الملكية أو بالتكلفة المهلكة.

السيولة

تدير النافذة السيولة الخاصة بها من خالل اعتبار فترات استحقاق أصولها والتزاماتها الموضحة في افصاحات مخاطر السيولة 
في االيضاح د٢-٢. ويتطلب هذا القيام باجتهاد عند تحديد فترات استحقاق األصول وااللتزامات بدون فترات استحقاق معينة.

المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة أ٢-4 

لقد تم إعداد هذه البيانات المالية بإستخدام السياسات المحاسبية، التي تتماشى مع تلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية 
للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٧. 

معايير صدرت لكن ليس ساري المفعول

إن المعايير الصادرة  عن منظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية اإلسالمية )المنظمة(   خالل الفترة والتي قد تؤثر على 
البيانات المالية “للنافذة اإلسالمية«هي كما يلي:

معيار المحاسبة المالية رقم:  ٣0  انخفاض القيمة وخسائر اإلئتمان واإللتزامات الباهظة

في نوفمبر ٢٠١٧، أصدرت منظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية اإلسالمية )المنظمة(   معيار المحاسبة المالية رقم: 
3٠ – إنخفاض القيمة وخسائر اإلئتمان واإللتزامات الباهظة-   و يحل  هذا المعيار محل معيار المحاسبة المالية السابق رقم :  ١١ 

“مخصصات وإحتياطيات” والذي سيكون ساري المفعول للفترات المالية  من ١ يناير ٢٠٢٠، مع السماح بالتطبيق المبكر. 

ومع ذلك، أصدر البنك المركزي العماني خالل السنة تعميم  “ب أم ١١49” بتاريخ ١3 أبريل ٢٠١٧ والذي يحكم تطبيق  المعيار 
النوافذ اإلسالمية   / البنوك  البنوك، والذي ينطبق أيضًا على  التقارير المالية رقم 9 »األدوات المالية« لجميع  الدولي إلعداد 
الخاضعة ألية تعليمات محددة من قبل البنك المركزي للمنشآت المصرفية اإلسالمية حول المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

رقم 9، كلما يتم إصدار التعليمات.

قامت “النافذة” بتقييم األثر المحتمل بالتطبيق المبدئي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم: 9  ومن المتوقع أن يؤثر 
التقدير المبدئي على إجمالي حقوق ملكية المالك بنسبة X - X% كما في ١ يناير ٢٠١8.   هذا أمر مبدئي ألنه لم يتم اإلنتهاء 
من جميع األعمال اإلنتقالية. إن األثر الفعلي بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم: 9 بتاريخ ١ يناير ٢٠١8 قد يتغير 

وفقًا لذلك.
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السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع( أ٣ 
االستثمارات )تابع( أ٣-٣ 

تتضمن استثمارات أدوات األسهم المخصصة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل استثمارات تدار وتقيم داخليًا لألداء على 
أساس القيمة العادلة.

عند اإلدراج المبدئي، تجري النافذة اختيارًا ال رجعة فيه لتخصيص أدوات معينة غير المخصصة بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
الدخل لتصنف كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية.

اإلدراج وإلغاء اإلدراج

تدرج استثمارات األوراق المالية بتاريخ المتاجرة وهو التاريخ الذي تتعاقد به النافذة لشراء أو بيع األصل وهو التاريخ الذي تصبح 
به النافذة طرفًا في الشروط التعاقدية لألداة. يلغى إدراج استثمارات األوراق المالية عندما ينتهي الحق في استالم التدفقات 

النقدية من األصول المالية أو قامت النافذة بتحويل جوهري لكافة مخاطر وعوائد الملكية.

القياس

اإلدراج المبدئي
تدرج استثمارات األوراق المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة زائدا تكاليف المعاملة باستثناء تكاليف المعاملة المتكبدة لحيازة استثمارات 

بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل والتي تحمل على قائمة الدخل.

اإلدراج الالحق
يتم إعادة قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير وتدرج أرباح أو خسائر 

إعادة القياس الناتجة في قائمة الدخل في الفترة التي تنشأ بها.

بعد اإلدراج المبدئي، فإن االستثمارات المصنفة بالتكلفة المهلكة تقاس بالتكلفة المهلكة باستخدام طريقة الربح الفعلي، ناقصًا 
أو انخفاض قيمة  إلغاء االدراج  الخسائر من عملية االهالك والناتجة عن  أو  القيمة. وتدرج كافة األرباح  أي مخصص النخفاض 

استثمارات في قائمة الدخل.

يعاد قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة تقرير وتدرج األرباح أو الخسائر 
الناتجة عن تغير القيمة العادلة لالستثمارات في قائمة التغيرات في حقوق الملكية للمالكين وتعرض في احتياطي قيمة عادلة 
منفصل ضمن حقوق الملكية. عندما تباع أو تنخفض قيمة أو تجمع أو تستبعد االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل 
حقوق الملكية، يتم تحويل األرباح أو الخسائر المتراكمة المدرجة سابقًا في قائمة التغيرات في حقوق الملكية إلى قائمة الدخل.

تدرج االستثمارات التي ليس لها سعر سوق مدرج أو ال يمكن تحديد طرق مالئمة أخرى يمكن منها استخراج قياس يعتمد عليه 
للقيمة العادلة عندما تكون على أساس مستمر بالتكلفة ناقصًا مخصص انخفاض القيمة )إن وجد(.

مبادئ القياس

قياس التكلفة المهلكة
التكلفة المهلكة لألصل أو االلتزام المالي هي المبلغ الذي يتم به قياس األصل أو االلتزام المالي عند اإلدراج المبدئي ناقصًا 
المبلغ  بين  الفعلي ألي فرق  الربح  باستخدام طريقة  المتراكم  أو مخصومًا منه االهالك  إليه  الرأسمالية ومضافًا  المدفوعات 
كافة  الفعلي  الربح  معدل  احتسابات  تتضمن  القيمة.  في  لالنخفاض  تخفيض  أي  ناقصًا  المستحق  والمبلغ  المدرج  المبدئي 

الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزءا ال يتجزأ من معدل الربح الفعلي.

السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع( أ٣ 
االستثمارات )تابع( أ٣-٣ 

مبادئ القياس )تابع(

قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة اعتيادية بين مشاركين في السوق 

في تاريخ القياس.

يتم تقييم االستثمارات المدرجة حسب السوق باستخدام سعر السوق لألداة في نهاية يوم العمل كما في تاريخ التقرير. بالنسبة 
لالستثمارات التي ال يوجد لها سعر سوقي مدرج يتم تحديد تقدير معقول بالرجوع إلى القيمة الحالية بالسوق ألداة أخرى مماثلة 

أو تستند إلى تقييم التدفقات النقدية المخصومة بمعدل الربح الحالي لعقود ذات شروط مماثلة وخصائص المخاطر.

أصول التمويل أ٣-4 

تتمثل أصول التمويل في تمويل متوافق مع الشريعة تقدمه النافذة بدفعات ثابتة أو قابلة للتحديد. وتتضمن التمويل المقدم 
من خالل المرابحة والمضاربة والمشاركة والمساومة واإلجارة واالستصناع وطرق أخرى للتمويل المالي. تدرج أصول التمويل 

بالتكلفة المهلكة، ناقصًا مخصصات انخفاض القيمة )إن وجدت(. 

المرابحة 
مديونيات المرابحة هي مبيعات بشروط مؤجلة. ترتب النافذة معاملة مرابحة عن طريق شراء سلعة )تمثل موضوع المرابحة( 
وبيعها للمرابح )المستفيد( بهامش ربح زيادة عن التكلفة. ويتم سداد سعر المبيعات )التكلفة مضافًا إليها هامش الربح( بأقساط 
من قبل المرابح خالل فترة متفق عليها.  وتدرج مديونيات المرابحة بالصافي من األرباح المؤجلة ومخصص انخفاض القيمة )إن 

وجد(. يعد أي وعد يقوم به مرابح محتمل التزامًا.

المضاربة 
تدرج المضاربة بالقيمة العادلة للسعر المقدم ناقصًا أي انخفاض في القيمة.

تعد المضاربة نوعًا من الشراكة بين العمل ورأس المال حيث تساهم النافذة برأس مال.  ويقاس رأس مال المضاربة الذي تقدمه 
النافذة في البداية عينيًا )إذا كان غير نقدي( بالقيمة العادلة لألصول. إذا نتج عن تقييم األصول فرق بين القيمة العادلة والقيمة 

الدفترية، يدرج الفرق كأرباح أو خسائر للنافذة.

في حال لحقت خسارة أو ضرر برأس مال المضاربة قبل بدء العمل دون أي سوء تصرف أو إهمال من قبل المضارب، يتم خصم 
هذه الخسائر من رأس مال المضاربة وتعامل كخسارة للنافذة. وفي حالة اإلنهاء أو التصفية، يدرج المبلغ غير المدفوع من قبل 

المضارب كمديونية مستحقة من المضارب.

المشاركة
تمثل عقود المشاركة شراكًة بين النافذة والعميل حيث يساهم كل طرف برأس مال مساٍو أو بنسبة مختلفة إلنشاء مشروع 
جديد أو حصة في مشروع حالي وحيث يصبح كل طرف مالكًا لرأس المال على أساس نهائي أو متناقص وله حصة من األرباح 
أو الخسائر. تدرج هذه بالقيمة العادلة للمقابل المدفوع، ناقصًا أي مبالغ مشطوبة أو مخصص النخفاض القيمة، إن وجد.  في 
حالة المعامالت المبنية على المشاركة المتناقصة، ترتبط النافذة بمشاركة مبنية على شراكة الملك لتمويل حصة متفق عليها 
لألصول الثابتة )مثل المنزل أو األرض أو المصنع أو اآلالت( مع عمالئها وترتبط باتفاقية دفع أرباح الستغالل مشاركة النافذة 

من قبل العميل.
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السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع( أ٣ 
تمويل األصول )تابع( أ٣-4  

اإلجارة المنتهية بالتمليك 
تدرج مبدئيًا بالتكلفة متضمنًة التكاليف األولية المباشرة. اإلجارة المنتهية بالتملك هي إيجار حيث ينقل سند الملكية القانوني 

لألصل المؤجر إلى المستأجر في نهاية اإلجارة )فترة اإليجار( شريطة أن تتم تسوية كافة أقساط اإلجارة.

يحمل االستهالك على أصول اإلجارة المنتهية بالتمليك بمعدالت محتسبة لشطب تكلفة كل أصل على مدار فترة اإليجار. 

تتمثل مديونيات إيرادات اإلجارة باإليجارات المعلقة في نهاية العام ناقصًا مخصص للمبالغ المشكوك في تحصيلها.  تصنف 
مديونيات إيرادات اإلجارة ضمن أصول أخرى. 

استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك
االستصناع الذي تتبعه إجارة منتهية بالتمليك هو منتج لتمويل اإلنشاءات يتم فيه تطوير العقارات بموجب عقد »استصناع« بين 
العميل والبنك. يقوم البنك بتطوير العقار وبعد االنتهاء من األعمال اإلنشائية يتم تأجير العقار للعميل بموجب عقد إجارة منتهية 

بالتمليك. ويدفع العميل اإليجارات مسبقا أثناء أعمال اإلنشاء.

السلم
في عقد السلم يدفع المشتري مقدمًا لكمية ونوع محددين يتم تسليمها في تاريخ محدد بسعر فوري متفق عليه. ينطبق السلم 
على وجه الخصوص على مشتريات زراعية موسمية ويمكن استخدامه كوسيلة لتمويل اإلنتاج. يدفع السعر بتاريخ العقد ولكن 
التسليم سيتم في المستقبل والذي سيمكن المتعهد من بيع المخرجات للنافذة بسعر محدد مسبقًا. وعلى الرغم من ذلك، يجب 
تحديد كافة مواصفات ونوعيات وكميات السلعة في وقت البيع لتجنب أي غموض قد يتسبب في حدوث نزاع. باإلضافة إلى 
ذلك، يجب االتفاق على تاريخ ووقت التسليم ولكن يمكن تغييره بموافقة مشتركة من الطرفين. تدرج عقود السلم في التاريخ 

الذي تنشأ به وتدرج بالتكلفة، ناقصًا مخصصات انخفاض القيمة، إن وجدت. 

المشاركة المتناقصة
في تمويل المشاركة المتناقصة، يدخل البنك في المشاركة على أساس شركة الملك لتمويل حصه متفق عليها من األصول 
الثابتة )مثل منزل أو أرض، مصنع أو المكائن( مع عمالئه ويدخل في اتفاق دفع أرباح الفترة لالستفادة من حصة مشاركة البنك 

من قبل العميل.

الممتلكات والمعدات والتركيبات أ٣-5 

يتم قياس بنود الممتلكات والمعدات والتركيبات بالتكلفة التاريخية ناقصًا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة. 
تتضمن التكلفة التاريخية المصروفات التي تنسب بصفة مباشرة إلى اقتناء األصل. يتم احتساب االستهالك بطريقة القسط 
اإلنتاجية  األعمار  الحرة.  بالملكية  األرض  باستثناء  والتركيبات،  والمعدات  للممتلكات  المقدر  اإلنتاجي  العمر  مدى  على  الثابت 

المقدرة للفترة الحالية على النحو التالي:

سنوات
5سيارات

6-٧أثاث وتركيبات
6-٧معدات المكتب

١٠برمجيات حاسب آلي

تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية لألصول وتعدل، متى ما كان ذلك مالئما، في كل تاريخ تقرير. 

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

تحدد أرباح وخسائر االستبعادات بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية والمدرجة ضمن »إيرادات تشغيل أخرى« في قائمة 
الدخل.

السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع( أ٣ 
الممتلكات والمعدات والتركيبات )تابع( أ٣-5 

تدرج التكاليف الالحقة ضمن القيمة الدفترية لألصل أو تدرج كأصل منفصل، كما هو مناسب، فقط عندما يكون من المحتمل 
أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المصاحبة للبند إلى النافذة ويمكن تقدير تكلفة البند بشكل يعتمد عليه.  تستبعد 
القيمة الدفترية للقطعة المستبدلة. وتم تحميل كافة اإلصالحات وأعمال الصيانة األخرى على قائمة الدخل خالل الفترة المالية 

التي تتكبد فيها.

الضريبة أ٣-6  

تم تقديم اإلقرار الضريبي للبنك وهو في مرحلة إجراء الربط، وال يتعين على النافذة تقديم إقرار منفصل حول أنشطة أعمال 
الصيرفة اإلسالمية. خالل السنة بدأ المكتب الرئيسي القيام بتخصيص ضريبة بمعدل ثابت بنسبة ١5% من ربح “النافذة”. يتم 

االعتراف باألصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة فقط على مستوى المركز الرئيسي.

منافع الموظفين أ٣-7 

مكافآت نهاية الخدمة 
تدرج مساهمات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين العمانيين وفقًا ألحكام قانون التأمينات االجتماعية لعام ١99١.

تم تكوين مخصص لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين غير العمانيين وفقًا ألحكام قانون العمل الُعماني لعام ٢٠٠3 وتعديالته 
ويعتمد على معدالت المكافآت الحالية والسنوات المتراكمة للخدمة بتاريخ قائمة المركز المالي. تدرج مستحقات اإلجازة السنوية 
وبدل تذاكر السفر عند استحقاقها للموظفين حتى تاريخ التقرير. تدرج هذه المستحقات في االلتزامات الجارية، في حين يتم 

اإلفصاح عن تلك التي تتعلق بمكافآت نهاية الخدمة كالتزاٍم غير جاٍر.

تدرج المساهمات لخطة تقاعد ذات مساهمات محددة والتأمين ضد اصابات العمل للموظفين الُعمانيين وفقا لقانون التأمينات 
االجتماعية بسلطنة ُعمان لعام ١99١ ويتم إدراجها كمصروف في قائمة الدخل الشامل عند تكبدها.

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

الصلة.

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

خسائر انخفاض القيمة على التمويل والمديونيات أ٣-8 

تتبع النافذة توجيهات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والبنك المركزي العماني في تقييم انخفاض القيمة مقابل القروض 
غير المسددة. تراجع النافذة محافظ األصول الخاصة بها لتقييم انخفاض القيمة على أساس شهري. وعند تحديد ما إذا كان يجب 
تسجيل خسارة انخفاض القيمة في قائمة الدخل، تجري النافذة اجتهادات حول ما إذا كانت هناك بيانات قابلة للمالحظة تدل 
على انخفاض القيمة يتبعه انخفاض كبير في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من محفظة القروض قبل أن يتم تحديد 
تغير عكسي في وضع دفعات  إلى وجود  للمالحظة تشير  بيانات قابلة  الدليل  المحفظة.  وقد يتضمن هذا  االنخفاض في 
االقتراضات و/ أو الظروف االقتصادية الوطنية أو المحلية التي ترتبط بالنقص في األصول. تستخدم اإلدارة تقديرات مبنية 
على تاريخ الخسائر ألصول بخصائص مخاطر ائتمان ودليل موضوعي مشابه لتلك في المحفظة عند جدولة تدفقاتها النقدية 
دوري  بشكل  المستقبلية  النقدية  التدفقات  ووقت  مبلغ  لتقدير  المستخدمة  واالفتراضات  الطريقة  مراجعة  تتم  المستقبلية. 
لتقليل الفروق بين تقديرات الخسائر وتاريخ الخسائر الفعلية. بالنسبة للتمويل والمديونية الهامة بشكل فردي والتي انخفضت 
قيمتها، تعتبر خسائر انخفاض القيمة الالزمة بناًء على تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية. يتم تقييم التمويل والمديونيات 
الجوهرية بشكل فردي والتي لم تنخفض قيمتها وكافة التمويل والمديونيات الجوهرية بشكل فردي بشكل جماعي باألخذ في 
االعتبار الخبرة التاريخية والبيانات القابلة للمالحظة على أساس المحفظة في مجموعة أصول ذات خصائص مخاطر متشابهة 
لتحديد ما إذا كان من الالزم تكوين خسارة انخفاض القيمة بشكل جماعي. عند تحديد خسائر انخفاض القيمة بشكل جماعي، 
تأخذ النافذة عدة عوامل في االعتبار من ضمنها جودة االئتمان وتركز المخاطر ومستويات تجاوز موعد االستحقاق وأداء القطاع 

والضمانة المتوفرة وظروف االقتصاد الكلي. 
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السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع( أ٣ 
الحسابات الجارية للعمالء أ٣-9 

تدرج األرصدة في الحسابات الجارية عند استالمها من قبل النافذة.  تقاس المعامالت عند استالم المبلغ من قبل النافذة في 
وقت التعاقد. في نهاية فترة التقرير، تقاس هذه الحسابات بالتكلفة المهلكة.

حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار غير المقيدة أ٣-10 

تفرض النافذة رسوم إدارة )رسوم المضارب( على حملة حسابات االستثمار غير المقيدة. من إجمالي الدخل من حسابات االستثمار، 
يتم تخصيص الدخل المخصص لحملة حسابات االستثمار غير المقيدة لهم بعد وضع مخصصات واحتياطيات )احتياطي تسوية 
األرباح واحتياطي مخاطر االستثمار( إن وجدت/ وخصم حصة النافذة من الدخل كمضارب. يتم تحديد تخصيص الدخل من قبل إدارة 

النافذة ضمن حدود مشاركة الربح المسموح بها وفقًا لشروط وأحكام حسابات االستثمار غير المقيدة.

مستحقات إلى/ من البنوك وودائع وكالة أ٣-11 

تتكون المستحقات إلى/من البنوك والمؤسسات المالية وعمالء من دائنيات ومديونيات الوكالة. تدرج دائنيات الوكالة مبدئيًا 
بالتكلفة كونها القيمة العادلة للمقابل المتبادل. وتدرج الحقًا بالتكلفة المهلكة، ناقصًا المبالغ المسددة.

إدراج اإليرادات أ٣-1٢ 

المرابحة
التوزيع إلى تاريخ انتهاء  أرباح المضاربة المعامالت للفترة من تاريخ  تدرج األرباح من المرابحة على أساس االستحقاق. تشمل 

المرابحة. 

المضاربة
تدرج إيرادات تمويل المضاربة عندما ينشأ الحق في استالم الدفعات أو عند التوزيع من قبل المضارب. وتحمل الخسائر على 

قائمة الدخل عند اإلعالن من قبل المضارب.  

المشاركة
تدرج إيرادات المشاركة عندما ينشأ الحق في استالم الدفعات أو عند التوزيع. في حالة الخسارة في المشاركة، تدرج حصة النافذة 

من الخسارة إلى الحد الذي يتم به خصم الخسارة من حصته في رأس مال المشاركة.

إن األرباح من تمويالت المشاركة المتناقصة يتم إدراجها على أساس اإلستحقاق المحاسبي.

أرباح الصكوك
تدرج األرباح على الصكوك على أساس االستحقاق. عندما يتم شراء صكوك بأقساط أو بالخصم وتصنف بالتكلفة المهلكة، تهلك 

هذه األقساط/ الخصومات على فترة االستحقاق المتبقية باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي.

اإلجارة
تدرج إيرادات اإلجارة على أساس نسبة من الوقت على مدار فترة اإلجارة بالصافي من االستهالك واالنخفاض في القيمة. 

تستثنى اإليرادات المتعلقة بحسابات إجارة منتهية بالتملك غير منتجة وأقساط إجارة تتخطى 9٠ يومًا من قائمة الدخل.

استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك
يتم تسجيل اإليرادات من االستصناع الذي تتبعه إجارة منتهية بالتمليك عند استالم اإليجارات.

السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع( أ٣ 
إدراج اإليرادات )تابع( أ٣-1٢ 

إيرادات الرسوم والعموالت
يتم إدراج إيرادات الرسوم والعموالت والتي تشكل جزءًا ال يتجزأ من معدل الربح الحقيقي لألصل المالي المدرج بالتكلفة المهلكة 
ويّضمن في قياس معدل الربح الحقيقي لألصل المالي. تدرج إيرادات الرسوم والعموالت ورسوم خدمة الحسابات وعموالت 

المبيعات وأتعاب اإلدارة وعموالت المبيعات ورسوم الترتيبات والقروض المشتركة عند أداء الخدمات ذات الصلة.

حصة النافذة من إيرادات حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار )رب المال والمضارب(
تخصص اإليرادات بالتناسب بين حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار والمساهمين على أساس استثماراتهم قبل تخصيص 
رسوم المضارب. تتكبد حصة النافذة كمضارب إلدارة حقوق حملة حسابات االستثمار بناًء على شروط وأحكام اتفاقيات المضاربة 

ذات الصلة.     

السلم
تحدد إيرادات السلم باستخدام طريقة نسبة اإلكمال.

إيرادات توزيعات نقدية
يتم إدراج توزيعات األرباح عند نشوء الحق في استالم توزيعات األرباح.

الربح من المبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية

يدرج الربح من المبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية على أساس الوقت على مدار فترة العقد بناًء على المبلغ 
األساسي القائم واألرباح المتفق عليها مع العمالء.  

إدراج اإليرادات أ٣-1٣ 

بعد  المشتركة  االستثمار  حسابات  من  الناتج  الدخل  على  بناًء  االستثمار  حسابات  لحملة  الملكية  حقوق  على  العوائد  تحتسب 
خصم المصروفات المتعلقة بفريق االستثمار »مصروفات المضارب«. تتضمن مصروفات المضارب كافة المصروفات المتكبدة 
من قبل النافذة وتستثنى تكاليف العاملين ومصروفات إدارية أخرى. يخصم »ربح المضارب« للنافذة من حصة المستثمر من 

اإليرادات قبل توزيعها.       

األرباح أو المصروفات التي ال تسمح بها الشريعة أ٣-14 

تدرج النافذة هذه المبالغ في حساب منفصل في الدائنيات األخرى وال يتم تضمينها في إيرادات النافذة. توزع هذه المبالغ على 
الجمعيات الخيرية وفقًا لقرارات مجلس الرقابة الشرعية.

الضمانات المالية أ٣-15 

في سياق األعمال االعتيادية، تمنح النافذة ضمانات مالية تتضمن خطابات اعتماد وضمانات وأوراق القبول.

يتم إدراج الضمانات المالية مبدئيًا في القوائم المالية بالقيمة العادلة كونها عالوة اإلصدار المستلمة في تاريخ منح الضمان 
ويتم إهالك القيمة العادلة المبدئية على مدى عمر الضمان المالي. بعد اإلدراج المبدئي، يتم قياس التزام النافذة بموجب هذا 
الضمان بالمبلغ المهلك أو أفضل تقدير للمصروفات الالزمة لتسوية أي التزام مالي ناشئ في تاريخ التقرير أيهما أعلى. تحدد 

هذه التقديرات بناًء على تاريخ معامالت مشابهة والخسائر السابقة مضافًا إليها اجتهاد اإلدارة.
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إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

195 194

السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع( أ٣ 
التزامات عرضية أ٣-16 

لشراء/بيع عمالت  واحد  جانب  بوعد من  يتعلق  فيما  النافذة  والتزامات  ائتمان  العرضية ضمانات وخطابات  االلتزامات  تتضمن 
وأخرى. ال تدرج االلتزامات الطارئة في قائمة المركز المالي ولكن يتم اإلفصاح عنها في اإليضاحات حول القوائم المالية إال إذا 

كانت بعيدة.

أ٣-17   مجلس الرقابة الشرعية

تخضع أنشطة أعمال النافذة إلشراف مجلس الرقابة الشرعية والذي يتكون من أعضاء عينتهم الجمعية العمومية للمساهمين. 

المقاصة أ٣-18 

تتم مقاصة األصول وااللتزامات المالية وعرض صافي المبلغ في قائمة المركز المالي، عندما، وفقط عندما يكون لدى البنك 
حق قانوني في مقاصة المبالغ وأن يكون راغبًا إما في السداد على أساس الصافي أو تحقق األصل وسداد االلتزام في نفس 
الوقت. يجب أال تعتمد الحقوق القانونية على أحداث مستقبلية ويجب أن تكون قابلة للتنفيذ في المسار االعتيادي للعمل وفي 

حال العجز أو التأخر في السداد أو اإلفالس للنافذة والطرف المقابل.

الزكاة أ٣-19 

وفقًا للنظام األساسي، تستحق الزكاة على حملة األسهم للنافذة وتعتبر الزكاة على االستثمارات غير المقيدة والحسابات األخرى 
مسؤولية حملة حسابات االستثمار.

المخصصات أ٣-٢0 

يتم إدراج المخصص إذا كان لدى النافذة التزام قانوني أو استداللي جاٍر، كنتيجة لحدث ماٍض، يمكن تقديره بشكل يعتمد عليه 
لاللتزامات  المهلكة  التكلفة  تعادل  المخصصات  االلتزامات.  االقتصادية لسداد  للمنافع  خارجا  تدفقا  يتطلب  أن  المحتمل  ومن 
النقدية المستقبلية بمعدل ما قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق  التدفقات  المستقبلية التي يتم تحديدها بخصم 

الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة بااللتزام.

التمويل المشترك والذاتي  أ٣-٢1 

تم اإلفصاح عن األصول التي تم تمويلها بشكل مشترك من قبل النافذة وحقوق حملة حسابات االستثمار »كتمويل مشترك« 
في القوائم المالية وتم تصنيف األصول التي تم تمويلها فرديًا من قبل النافذة ضمن »تمويل ذاتي«.

أ٣-٢٢ احتياطي معدل االرباح 

إحتياطي معدل األرباح قبل إقتطاع حصة البنك بصفته مضاربًا يتم إستغالله للمحافظه على عائد منافس و مالئم للمستثمرين 
في حال حدوث ظروف غير متوقعة وغير إعتياديه تؤثر على هذا العائد.

أ٣-٢٣ إحتياطي مخاطر االستشمار 

المبلغ المقتطع من قبل البنك من حصة ربح أصحاب حسابات االستثمار المطلقة بعد اقتطاع حصة المضارب من االستثمار، 
من أجل تخفيف آثار مخاطر خسائر االستثمار المستقبلية. حيث أن الشروط واألحكام التي يتم بموجبها االقتطاع واالستخدام من 

احتياطي مخاطر اإلستثمار خاضعة لموافقة هيئة الرقابة الشرعية للبنك.

السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع( أ٣ 
أ٣-٢4  إلغاء لألصول والخصوم المالية

يتم إستبعاد الموجودات المالية )أو عندما يتطلب جزء من الموجودات  أو جزء من مجموعة مماثلة من الموجودات( في الحاالت 
التاليه:

فقدان الحق في تحصيل التدفقات النقديه من الموجودات   •

منافع ومخاطر  كافة  تحويل  )أ(  أما من خالل  البنك   قبل  الموجودات من  النقديه من  التدفقات  تحصيل  الحق في  تحويل   •
الموجودات )ب( القيام تحويل السيطره  على الموجودات واإلحتفاظ بكافة منافع ومخاطر الموجودات م المحدد في العقد  

أو الغالؤه أو إستحقاقه.

هو تحويل مسؤولية مالية عندما تبرأ االلتزام المحدد في العقد، بإلغاء أو انتهاء مدة صالحية

أ٣-٢5    القيمة العادلة لألصول المالية

لالستثمارات في سوق نشطة، يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى أسعار السوق المدرجة.

للصكوك المالية وفي حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط لبعض األدوات الماليه أو عدم وجود أسواق نشطه 
فيتم تقدير قيمتها العادله 

قارنتها بالقيمه السوقية الحالية للصكوك المالية متشابهة جدًا

في حال وجود أدوات ماليه  يتعذر قياس قيمتها  حيث ال يمكن قياس القيمة العادلة الستثمار موثوق بها، أنه في القيمة العادلة 
للنظر في إعطاء أو استهالك التكلفة وأي ضعف في القيمة التي تسجل في بيان الدخل.

لمستحقات المبيعات )المرابحة( يتم تحديد القيمة العادلة في نهاية الفترة المالية بقيمتها ما يعادل النقدية.

أ٣-٢6    القيمة العادلة لألصول غير المالية

وتمثل أسعار السوق القيمة العادلة لألصول غير المالية. في حال لم تتوفر أسعار السوق، أنها تقيم بأخذ متوسط قيمة ثالثة 
تقييمات من األطراف ذوي الخبرة ومصدقة.
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النقدية واألرصدة لدى البنك المركزي ب1 
٢٠١6

دوالر أمريكي 
باآلالف

٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٢017
ريال عماني 

باآلالف

٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

 أرصدة لدى البنك المركزي العماني:

9.50٣١3.٢٢١- حساب جاٍر34.34٠٢4.68٣

4.6673.١98- احتياطي نقدي1٢٢.8.3٠61٢

1.05٢69١النقدية7٣٣.١.٧96٢

44.44٢٣9.5٣815.٢٢٢١٧.١١٠

االحتياطي النقدي لدى البنك المركزي الُعماني ال يمكن سحبه دون موافقة البنك المركزي.

مستحق من بنوك ومؤسسات مالية  ب٢ 
٢٠١6

دوالر أمريكي 
باآلالف

٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٢017
ريال عماني 

باآلالف

٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

٢5.9٧٧-
بالعملة المحلية:

إيداعات وكالة لدى بنوك
بالعملة األجنبية في الخارج:

-١٠.٠٠١

7.7053.85٢إيداعات وكالة لدى بنوك ١٠.٠٠5٢0.01٣

٢7736٧حسابات تحت الطلب953719

7.98٢١4.٢٢٠تمويل ذاتي36.935٢0.7٣٢

مديونيات المرابحة ب٣ 
٢017٢017

تمويل ذاتي
دوالر أمريكي 

باآلالف

تمويل 
مشترك 

دوالر أمريكي 
باآلالف

المجموع
دوالر أمريكي 

باآلالف

تمويل ذاتي
ريال عماني

باآلالف

تمويل 
مشترك

ريال عماني 
باآلالف

المجموع
ريال عماني

باآلالف

14.٢75-14.٢75القيمة الدفترية٣7.078-٣7.078

 )1.705(- )1.705(الربح المؤجل)4.4٢9(-)4.4٢9(

1٢.570-1٢.570صافي القيمة الدفترية649.٣٢-649.٣٢

)574(
)٢57(

-
-

)574(
)٢57(

مخصص انخفاض في القيمة- عام
مخصص انخفاض في القيمة- محدد

)٢٢1(
)99(-

)٢٢1(
)99(

٣1.818-٣1.8181٢.٢50-1٢.٢50

مديونيات المرابحة  المتعثرة اعتبارا من 3١ ديسمبر ٢٠١6 بلغت ٧4 ألف ريال عماني )٢٠١5: ال شيء(

٢٠١6٢٠١6

تمويل ذاتي
دوالر أمريكي 

باآلالف

تمويل 
مشترك

دوالر أمريكي 
باآلالف

المجموع
دوالر أمريكي 

باآلالف

تمويل ذاتي
ريال عماني

باآلالف

تمويل 
مشترك

ريال عماني 
باآلالف

المجموع
ريال عماني

باآلالف
8.96٠-8.96٠القيمة الدفترية٢٧3.٢3-٢٧3.٢3

 )93٠(- )93٠(الربح المؤجل)4١6.٢(-)4١6.٢(

8.٠3٠-8.٠3٠صافي القيمة الدفترية85٧.٢٠-85٧.٢٠

)3١4(
)55(

-
-

)3١4(
مخصص انخفاض في القيمة عام)55(

)١٢١(
)٢١(-

)١٢١(
)٢١(

٢٠.488-٢٠.488٧.888-٧.888

اإلجارة المنتهية بالتمليك   ب4 
٢017٢017

تمويل ذاتي
دوالر أمريكي 

باآلالف

تمويل 
مشترك

دوالر أمريكي 
باآلالف

المجموع
دوالر أمريكي 

باآلالف

تمويل ذاتي
ريال عماني 

باآلالف

تمويل 
مشترك

ريال عماني 
باآلالف

المجموع
ريال عماني 

باآلالف

العقارات

٢6.91٣41.47768.٣90التكلفة69.904107.7٣٢177.6٣6

)1٣.5٢8()8.969()4.559(اإلستهالك المتراكم)٣5.1٣8()٢٣.٢96()11.84٢(

٢٢.٣54٣٢.50854.86٢صافي القيمة الدفترية498.58.06٢84.4٣614٢

)6٢5()409()٢16(مخصص إنخفاض قيمة عام)1.6٢٣()1.06٢()561( 

)٢٣(-)٢٣()9(-)9(

57.4788٣.٣74140.85٢٢٢.1٢9٣٢.09954.٢٢8

بلغت  اإلجارة المنتهية بالتمليك غير المنتجة  كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ مبلغ قدره 9 ألف ريال عماني  ) ٢٠١6: صفر( 

٢٠١6٢٠١6

تمويل ذاتي
دوالر أمريكي 

باآلالف

تمويل 
مشترك

دوالر أمريكي 
باآلالف

المجموع
دوالر أمريكي 

باآلالف

تمويل ذاتي
ريال عماني 

باآلالف

تمويل 
مشترك

ريال عماني 
باآلالف

المجموع
ريال عماني 

باآلالف

العقارات

١9.٠٢535.6٠454.6٢9التكلفة894.4٧8١4١.49.4١69٢

)9.3٠5()6.639()٢.666(اإلستهالك المتراكم)١69.٢4()١٧.٢44()6.9٢5(

١6.359٢8.96545.3٢4صافي القيمة الدفترية٢34١١٧.٧٢5.49١٧5.4٢

)445()٢86()١59(مخصص إنخفاض قيمة عام)١.١56()٧43()4١3( 

١6.٢٠٠٢8.6٧944.8٧9مخصص إنخفاض قيمة محدد4٢.٠٧8٧4.49١١١6.569

ب5        استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك
٢017٢017

تمويل ذاتي
دوالر أمريكي 

باآلالف

تمويل 
مشترك

دوالر أمريكي 
باآلالف

المجموع
دوالر أمريكي 

باآلالف

تمويل ذاتي
ريال عماني 

باآلالف

تمويل 
مشترك

ريال عماني 
باآلالف

المجموع
ريال عماني 

باآلالف

3١.٠5٧١٠.3664١.4٢3القيمة الدفترية80.668٢6.9٢6107.594

)4١١()١٠3()3٠8(مخصص عام)1.068()٢68()800(

)٢9()١٢()١()١١()٣٢()٣(

79.8٣9٢6.655106.4943٠.٧38١٠.٢6٢4١.٠٠٠

بلغ استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك  الذي هو غير منتج  كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ مبلغ قدره ١١ ألف ريال عماني  ) ٢٠١6: 
صفر(

٢٠١6٢٠١6

تمويل ذاتي
دوالر أمريكي 

باآلالف

تمويل 
مشترك

دوالر أمريكي 
باآلالف

المجموع
دوالر أمريكي 

باآلالف

تمويل ذاتي
ريال عماني 

باآلالف

تمويل 
مشترك

ريال عماني 
باآلالف

المجموع
ريال عماني 

باآلالف

١٢.٢١١8.٢59٢٠.4٧٠القيمة الدفترية١69.45٢53.3١.٧١٧٢١

)٢٠4()83()١٢١(مخصص انخفاض القيمة عام)53٠()٢١6()3١4(

3١.4٠3٢١.٢365٢.639١٢.٠9٠8.١٧6٢٠.٢66
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صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

199 198

ب 6    المشاركة المتناقصة
٢017٢017

تمويل ذاتي
دوالر أمريكي 

باآلالف

تمويل 
مشترك

دوالر أمريكي 
باآلالف

المجموع
دوالر أمريكي 

باآلالف

تمويل ذاتي
ريال عماني 

باآلالف

تمويل 
مشترك

ريال عماني 
باآلالف

المجموع
ريال عماني 

باآلالف

٣5.405٢.417٣7.8٢٢القيمة الدفترية٢٣9.٢7898.91.9616

)٣78()٢4()٣54(مخصص انخفاض القيمة عام)98٢()6٣()919(

91.04٢6.٢1597.٢57٣5.051٢.٣9٣٣7.444

٢٠١6٢٠١6

تمويل ذاتي
دوالر أمريكي 

باآلالف

تمويل 
مشترك

دوالر أمريكي 
باآلالف

المجموع
دوالر أمريكي 

باآلالف

تمويل ذاتي
ريال عماني 

باآلالف

تمويل 
مشترك

ريال عماني 
باآلالف

المجموع
ريال عماني 

باآلالف

١9.863٢.89٧٢٢.٧6٠القيمة الدفترية١١٧.5٢559.59٢٧.5١

)٢٢8()٢9()١99(مخصص انخفاض القيمة عام)59٢()٧5()5١٧(

5١.٠٧5٧.45٠58.5٢5١9.664٢.868٢٢.53٢

استثمارات أوراق مالية ب7  
٢٠١6

دوالر أمريكي 
باآلالف

٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٢017
ريال عماني 

باآلالف

٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

أوراق مالية للديون- صكوك

 ٧.8٧5  7.875 
استثمارات أدوات الدين ذات المعدل الثابت غير المدرجة المصنفة 

 3.٠3٢  ٣.0٣٢ بالتكلفة المطفأة )مضمونة(

4.٢٧519.٣٣5
استثمارات أدوات الدين ذات المعدل الثابت المدرجة المصنفة 

7.444١.646بالتكلفة المطفأة )مضمونة(

١3.8861٣.8٣9
استثمارات أدوات الدين ذات المعدل الثابت غير المدرجة المصنفة 

5.٣٢85.346بالقيمة العادلة )مضمونة(

15.804١٠.٠٢4تمويل ذاتي٠3641.049.٢6

مدة شهادات الصكوك هي 5 أعوام وهي تحمل معدل ربح ثابت بمقدار3% - 5% سنويًا. 

ممتلكات وآالت ومعدات ب 8 
برمجيات حاسب 

آلي
ريال عماني 

باآلالف

األثاث 
والتركيبات

ريال عماني 
باآلالف

معدات 
المكتب

ريال عماني 
باآلالف

السيارات
ريال عماني 

باآلالف

أعمال رأسمالية 
قيد اإلنجاز

ريال عماني 
باآلالف

المجموع
ريال عماني 

باآلالف

التكلفة: 

٢.٢٣0-1.10058544699في ١ يناير ٢٠١٧

6٢85-158-إضافات

1.100600454996٢٢.٣15كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧

االستهالك المتراكم:

)9٣6(-)67()٢٢9()٢87()٣5٣(في ١ يناير ٢٠١٧

)٢8٢(-)15()68()84()115(المحمل للعام

)1.٢18(-)8٢()٢97()٣71()468(كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧

6٣٢٢٢9157176٢1.097صافي القيمة الدفترية في3١  ديسمبر ٢٠١٧

ممتلكات وآالت ومعدات )تابع( ب 8 

برمجيات حاسب 
آلي

دوالر أمريكي 
باآلالف

األثاث 
والتركيبات

دوالر أمريكي 
باآلالف

معدات 
المكتب

دوالر 
أمريكي 
باآلالف

السيارات
دوالر 

أمريكي 
باآلالف

أعمال رأسمالية 
قيد اإلنجاز

دوالر أمريكي 
باآلالف

المجموع
دوالر 

أمريكي 
باآلالف

التكلفة: 

5.79٢-٢.8571.5191.159٢57في ١ يناير ٢٠١٧

161٢٢1--٣9٢1إضافات

٢.8961.5401.159٢571616.01٣في 3١ ديسمبر ٢٠١٧

االستهالك المتراكم:

)٢.4٣1(-)17٣()595()746()917(في ١ يناير ٢٠١٧

)7٣٣(-)٣9()177()٢18()٢99(المحمل للعام

)٣.164(-)٢1٢()77٢()964()1.٢16(كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧

صافي القيمة الدفترية في3١

1.640576٣8745161٢.849 ديسمبر ٢٠١٧

برمجيات حاسب 
آلي

ريال عماني 
باآلالف

األثاث 
والتركيبات

ريال عماني 
باآلالف

معدات 
المكتب

ريال عماني 
باآلالف

السيارات
ريال عماني 

باآلالف

أعمال رأسمالية 
قيد اإلنجاز

ريال عماني 
باآلالف

المجموع
ريال عماني 

باآلالف

التكلفة: 

١.٠5٠48١4٢3864٢.٠44في ١ يناير ٢٠١6

١86)4(5٠١٠4٢3١3إضافات

٢.٢3٠-١.١٠٠58544699كما في 3١ ديسمبر ٢٠١6

االستهالك المتراكم:

)65١(-)49()١6٢()١9٧()٢43(في ١ يناير ٢٠١6

)٢85(-)١8()6٧()9٠()١١٠(المحمل للعام

)936(-)6٧()٢٢9()٢8٧()353(كما في 3١ ديسمبر ٢٠١6

١.٢94-٧4٧٢98٢١٧3٢صافي القيمة الدفترية في3١  ديسمبر ٢٠١6

برمجيات حاسب 
آلي

دوالر أمريكي 
باآلالف

األثاث 
والتركيبات

دوالر أمريكي 
باآلالف

معدات 
المكتب
دوالر 

أمريكي 
باآلالف

السيارات
دوالر 

أمريكي 
باآلالف

أعمال رأسمالية 
قيد اإلنجاز

دوالر أمريكي 
باآلالف

المجموع
دوالر 

أمريكي 
باآلالف

التكلفة: 

٢.٧٢٧١.٢49١.٠99٢٢3١٠5.3٠8في ١ يناير ٢٠١6

484)١٠(١3٠٢٧٠6٠34إضافات

5.٧9٢-٢.85٧١.5١9١.١59٢5٧في 3١ ديسمبر ٢٠١6

االستهالك المتراكم:

)١.69١(-)١٢٧()4٢١()5١٢()63١(في ١ يناير ٢٠١6

)٧4٠(-)46()١٧4()٢34()٢86(المحمل للعام

)٢.43١(-)١٧3()595()٧46()9١٧(كما في 3١ ديسمبر ٢٠١6

صافي القيمة الدفترية في3١

3.36١-١.94٠٧٧356484 ديسمبر ٢٠١6
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صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

٢01 ٢00

أصول أخرى ب 9 
٢٠١6

دوالر أمريكي 
باآلالف

٢017
دوالر أمريكي

باآلالف

٢017
ريال عماني 

باآلالف

٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

٢5٢ 589 أرباح/إيجارات مستحقة القبض6551.5٣0 

338 ٢8٢القابل لالسترداد من المركز الرئيسي8٧87٣٢ 

٢8١٧4دفعه مقدمه مقابل تمويل45٢7٣

814٧9٢أخرى115.٢.٠56٢

4.٠4١4.4501.71٣١.556

ودائع وكالة ب 10 
٢٠١6

دوالر أمريكي 
باآلالف

٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٢017
ريال عماني 

باآلالف

٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

بالعملة المحلية:

٢٢.٠٠١-- بنوك-5٧.١45

84.9444٠.883- شركات و بيع بالتجزئة ١9٠٢٢0.6٣4.١٠6

بالعملة األجنبية:

--- بنوك--

٢٣.517١٠.٢58- شركات و بيع بالتجزئة٢6.64461.08٣

١89.9٧9٢81.717108.461٧3.١4٢

تشتمل الوكالة مستحقة الدفع على تسهيالت متنوعة ذات معدل ربح ثابت يتراوح بين ١.4% إلى 4.9%. يتراوح استحقاق الوكالة 
مستحقة الدفع بين أسبوع واحد و١٢ شهرًا.

حسابات العمالء وحسابات أخرى ب11  
٢٠١6

دوالر أمريكي 
باآلالف

٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٢017
ريال عماني 

باآلالف

٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف
الحسابات حسب الطبيعة:

10.060٧.٧9٧- جارية٢٠.٢5٢٢6.1٣0

9.7765.٢53- هامش٣9٢.١3.644٢5

33.89651.5٢٢19.8٣6١3.٠5٠

التزامات أخرى ب 1٢ 
٢٠١6

دوالر أمريكي 
باآلالف

٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٢017
ريال عماني 

باآلالف

٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

41١٧أرباح/ أتعاب مستحقة الدفع44106

16٣٢66مستحقات الموظفين69١4٢٣

1843٢4مستحق الدفع لشركة تكافل 84٢478

569586مستحقات أخرى ومخصصات ودائنيات5٢٢1.478.١

3.٠99٢.485957 ١.١93

حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار ب1٣ 
٢٠١6

دوالر أمريكي 
باآلالف

٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٢017
ريال عماني 

باآلالف

٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

34.١6633.8١8حسابات ادخار٧43.83988.8٧

3٠١4٠٠حسابات ألجل١.٠39٧8٢

88.8٧889.5٢534.46٧34.٢١8

المقيدة هي أموال يستثمرها العمالء وفق مبدأ المضاربة لتشكيل قاعدة من األموال. تتم  حسابات حملة االستثمارات غير 
إضافة أموال حملة الحسابات االستثمارية إلى أموال البنك بغرض االستثمار دون منح األولوية ألي طرف في أغراض االستثمار 

وتوزيع األرباح.

اإليداعات ألجل هي إيداعات يمكن سحبها دون خسارة رأس المال وفقا لشروط معينة.

حصة المضارب في أرباح استثمارات حقوق الملكية تصل إلى ٧٠% كحد أقصى )٢٠١5: تصل إلى ٧٠%( وفق شروط اتفاقيات 
حملة الحسابات االستثمارية.

خالل السنة، لم تقم النافذة بتحميل أي مصروفات إدارية على القاعدة.

متوسط المعدل المكتسبنطاق معدل المشاركةالمنتج

١.83%١٧ادخار – ريال عماني

٠.6٠%٧ادخار – درهم إماراتي

٠.5٧%٧ادخار – دوالر أمريكي

٠.٧3%١٠لمدة 6 أشهر

١.39%١8لمدة ١٢ شهرا

حقوق المالكين  ب 14 
)أ( رأس المال المخصص

كما هو مطلوب وفقًا للبندين 3-5-١-٢ و 3-5-١-3 من المادة ١- بعنوان “متطلبات الترخيص” لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة 
اإلسالمية، خصص المركز الرئيسي ١٠ مليون ريال عماني إلى النافذة في البداية والتي جمعها المركز الرئيسي من خالل إصدار 
5 مليون ريال عماني( إلى  الرئيسي رأس مال بمقدار 4 مليون ريال عماني )٢٠١6:  المركز  أسهم حق أفضلية. الحقًا خصص 

النافذة.

االحتياطي القانوني )ب( 

القيمة  من   %٢ حدود  في  إضافي  »مبلغ  تخصيص  يمكن   ١9٧4 لعام  الُعماني  التجارية  الشركات  قانون  من   ٧8 للمادة  وفقا 
اإلسمية للسهم لكل سهم كرسوم إصدار. إذا تم إصدار األسهم بقيمة أعلى من القيمة االسمية، يجب إضافة مبلغ الزيادة، 
بعد دعم مصروفات اإلصدار، إما لالحتياطي القانوني أو االحتياطي الخاص الذي سيتم إنشاؤه وفقًا للمادة ١٠6 من القانون«، 
إنشاء  بتحصيله خالل فترة  البنك  المبلغ من متحصالت اإلصداروالتي قامت  زيادة  بتحويل صافي  “النافذة”  وبالتالي قامت 

»النافذة« إلى االحتياطي القانوني. 

االحتياطي العام )ج( 

يمثل هذا االحتياطي األرباح المحتجزة المخصصة من المكتب الرئيسي. 
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صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

٢0٣ ٢0٢

التزامات وارتباطات عرضية ب 15 
ب 15-1  إلتزامات عرضية

تؤدي خطابات االعتماد المستندي والضمانات القائمة إلى ارتباط البنك بالدفع بالنيابة عن عمالء في حالة عجز العميل عن األداء 
بموجب بنود العقد.

٢٠١6
دوالر أمريكي 

باآلالف

٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٢017
ريال عماني 

باآلالف

٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

٢4.71٣١5.6٠٠ضمانات5١964.190.4٠

 836 1.516اعتمادات مستندية9٣8.٢.١٧١٣

4٢.69٠68.1٢8٢6.٢٢9١6.436

ب 15-٢  إرتباطات  

لمقابلة  ائتمان واعتمادات مستندية ضمانات مساندة تم تصميمها  بزيادة  االرتباطات  باالئتمان  المتعلقة  االرتباطات  تتضمن 
العادة تكون  لتقديم قروض وائتمان متجدد. في  التعاقدية  االرتباطات  ائتمان تمثل  لزيادة  االرتباطات  البنك.  متطلبات عمالء 
تنتهي بدون  أن تلك االرتباطات قد  أخرى وهي تتطلب دفع رسوم عنها. حيث  إنهاء  ثابتة أو شروط  انتهاء  لالرتباطات تواريخ 

السحب منها لذا ليس بالضرورة أن يمثل إجمالي مبالغ العقد التزامات التدفق النقدي المستقبلية.

3١ ديسمبر ٢٠١6
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
ريال عماني 

باآلالف

3١ ديسمبر ٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

6.٣41٢٠.443 إرتباطات متعلقة باإلئتمان٠9916.470.53

أطراف ذات عالقة ب 16 
في سياق األعمال االعتيادية، تقوم النافذة بإجراء معامالت مع بعض أعضاء مجلس إدارتها ومساهميها وإدارتها العليا والمركز 
هذه  تتم  هامة.   مصالح  فيها  لهم  يكون  التي  والشركات  الشريعة  مع  التوافق  ومراجع  الشرعية  الرقابة  ومجلس  الرئيسي 

المعامالت على أساس التعامالت التجارية ويتم اعتمادها من قبل إدارة النافذة ومجلس اإلدارة. 

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

٢٠١6
دوالر أمريكي

باآلالف

٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٢017
ريال عماني 

باآلالف

٢٠١6
ريال عماني

باآلالف

3٢٧٧٠التمويل والسلفيات )الرصيد في نهاية السنة(٢.٠٠٠83

١١54٠تمويل وسلفيات مصروفة خالل السنة١٠4٢99

)3٠( )٧5( تمويل وسلفيات مسددة خالل السنة)١95()٧8(

١-الودائع )الرصيد في نهاية السنة(-3 

١.٠44١53ودائع مستلمة خالل السنة39٧٢.٧١٢

)١54()١.٠44( ودائع مدفوعة خالل السنة)٢.٧١٢()4٠٠(

٢843أرباح على تمويالت وسلفيات )خالل السنة(١١٢٧3 

-١ مصروفات أرباح )خالل السنة(3 - 

مكافآت اإلدارة العليا

٢٢٢٢٠9رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل5435٧٧

اتعاب حضور جلسات ومكافآت العضاء مجلس اإلدارة

4443أتعاب حضور جلسات ومكافأت ألعضاء مجلس الرقابة الشرعية١35١١4

معامالت مع المركز الرئيسي

٢-أرباح مدفوعة على اقتراضات وكالة-5

١4٧89أتعاب على خط التزام٢3١38٢

٢٧٠١5٠ إيرادات من عقود الصرف األجنبي 39٠٧٠١

القيمة العادلة لألدوات المالية ب 17  
تعتبر النافذة أن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف اختالفًا جوهريًا عن القيمة الدفترية في كل من تلك التواريخ. كما في 
3١ ديسمبر ٢٠١٧، تم تصنيف كافة األصول المالية للنافذة كأدوات ديون باستثناء االستثمارات في األسهم المبينة في اإليضاح 

“ب”٧ للقوائم المالية. 

تقدير القيم العادلة

يلخص ما يلي الطرق واالفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقدير القيم العادلة لألصول وااللتزامات.

أصول مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة
تتضمن األصول المالية بالتكلفة المهلكة »نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية« و«مستحق من بنوك ومؤسسات مالية ووديعة 
المتناقصة  والمشاركة  بالتمليك”  منتهية  إجارة  تتبعه  و”استصناع  بالتمليك”  منتهية  وإجارة  مرابحة”  و”مديونيات  الوكالة” 
و«أصول أخرى«. تحتسب القيمة العادلة باالستناد إلى التدفقات النقدية المخصومة ألصل المبلغ واألرباح المستقبلية. يتم 
افتراض حدوث السداد في تواريخ السداد التعاقدية، حيثما ينطبق. بالنسبة لألصول التي ليس لها فترات سداد محددة أو تلك 
التي تخضع لمخاطر الدفعات المقدمة يتم تقدير السداد على أساس الخبرة في الفترات السابقة عندما كانت معدالت الربح 

بمستويات مماثلة للمستويات الحالية، بعد تعديلها بأي فروق في تطلعات معدل الربح.

يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بوضع مخاطر االئتمان وأي مؤشر على االنخفاض في القيمة في االعتبار. 

خصمها  ويتم  المحفظة  أساس  على  متجانسة  أصول  تصنيفات  ألية  المتوقعة  المستقبلية  النقدية  التدفقات  تقدير  يتم 
العادلة المقدرة  القيم  المماثلة. تعكس  الجدد ذوي مالمح االئتمان  المماثلة للمقترضين  الحالية المقدمة لألصول  بالمعدالت 
لألصول التغييرات في مركز االئتمان منذ تاريخ تقديم األصول كما تعكس التغيرات في معدالت الربح في حالة األصول ذات 

معدالت الربح الثابتة. 

االلتزامات المالية بالتكلفة المطفأة )متضمنة ودائع بنكية وودائع عمالء(
تتضمن االلتزامات المالية بالتكلفة المهلكة »مستحق لبنوك ومؤسسات مالية ووديعة وكالة” و”الحسابات الجارية للعمالء” 
و”التزامات أخرى” بالنسبة للودائع تحت الطلب والودائع التي ليس لها فترات استحقاق محددة، يتم اعتبار أن القيمة العادلة 
هي المبلغ المستحق السداد عند الطلب في تاريخ التقرير. تستند القيمة العادلة المقدرة للودائع ذات فترات االستحقاق الثابتة، 
بما في ذلك شهادات اإليداع، على التدفقات النقدية المخصومة باستخدام معدالت الربح المعروضة حاليًا للودائع ذات فترات 

االستحقاق الباقية المماثلة. ال يتم أخذ قيمة العالقات طويلة األجل مع المودعين في االعتبار عند تقدير القيم العادلة.

أدوات مالية أخرى داخل الميزانية العمومية
تعتبر القيم العادلة لكافة األدوات المالية األخرى داخل الميزانية العمومية مقاربة لقيمها الدفترية. 

أدوات مالية خارج الميزانية العمومية
االرتباطات  باالئتمان، والتي تتضمن  المتعلقة  العمومية  الميزانية  خارج  المالية  العادلة لألدوات  للقيمة  إجراء تسويات  يتم  ال 
لتقديم االئتمان واالعتمادات المستندية وخطابات الضمانات سارية المفعول ألن االيرادات المستقبلية المرتبطة بها تعكس 

جوهريًا األتعاب والعموالت التعاقدية المحُملة بالفعل في تاريخ التقرير التفاقيات ذات ائتمان واستحقاق مماثلين.

أصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة
األصول المالية بالقيمة العادلة تتضمن أوراق مالية وعقود صرف عملة أجنبية )متضمنًة عقود المبادلة(. يتم تقييم عقود صرف 
العمالت األجنبية استنادًا إلى أسعار السوق. ويتم إدراج تعديالت القيم السوقية لتلك العقود في القيم الدفترية »لألصول 

األخرى« و«االلتزامات األخرى«

تقيس النافذة القيم العادلة باستخدام التسلسل الهرمي التالي للقيمة العادلة التي تعكس أهمية هذه المدخالت المستخدمة 
إلجراء القياسات:

المستوى ١: أسعار مدرجة )غير معدلة( في األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات المتشابهة. 

المستوى ٢: المدخالت بخالف األسعار المدرجة المضمنة في المستوى ١ والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام بشكل 
مباشر )مثل األسعار( أو غير مباشر )مثل مشتق من األسعار(.

المستوى 3: قياس القيمة العادلة المشتقة من أساليب التقييم متضمنة مدخالت األصول وااللتزامات التي ال تستند إلى 
بيانات السوق الملحوظة )مدخالت غير ملحوظة(.

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧، يوجد لدى النافذة عقود صرف عملة أجنبية مدرجة بالقيمة العادلة. 
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٢05 ٢04

األدوات المالية المشتقة  ب 18 
المالية  األداة  مشتقة.  مالية  أدوات  تتضمن  التي  المعامالت  أنواع  من  بالعديد  النافذة  ترتبط  االعتيادي  النشاط  إطار  في 
المشتقة هي عقد مالي بين طرفين تعتمد فيه المدفوعات على التحركات في سعر واحد أو أكثر من األدوات المالية أو المعدل 
االستداللي أو المؤشر. تدرج هذه األدوات المشتقة بالقيمة العادلة. القيمة العادلة لألداة المشتقة هي ما يساوي الربح أو 
الخسارة غير المدرجين من المقارنة مع السوق بالنسبة لألداة المشتقة باستخدام األسعار السائدة بالسوق أو أساليب التسعير 
الداخلية.  تدرج األرباح أو الخسائر غير المحققة في قائمة الدخل الشامل. تم وصف األدوات المالية المشتقة المستخدمة من 

جانب النافذة أدناه:

أنواع األدوات المالية المشتقة ب 1-18 

عقود العملة اآلجلة )الوعد( هي اتفاقيات تعاقدية بين األطراف لشراء عملة واحدة مقابل بيع عملة أخرى بسعر محدد يتم سداده 
بتاريخ القيمة اآلجلة/ المستقبلية. إن معدل صرف العملة المستخدم في المعاملة يطلق عليه اسم معدل الصرف اآلجل.

إتاحة فرصة إليداع/  إبرام هذه العقود للتغطية من مخاطر تقلب معدالت صرف العملة وإدارة السيولة بكفاءة من خالل  يتم 
استثمار السيولة الفائضة لدى بنوك أجنبية أو سحب األموال من بنوك أجنبية في حال حدوث نقص في السيولة.  

المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة ألغراض التغطية ب 18-٢ 

كجزء من إدارة أصولها والتزاماتها تقوم النافذة باستخدام األدوات المالية المشتقة في أغراض التغطية بغرض تخفيض تعرضها 
لمخاطر العمالت ومعدالت الفائدة. تحقق تلك التغطية أدوات مالية محددة ومعامالت متوقعة إضافة إلى التغطية االستراتيجية 

ضد جميع مخاطر قائمة المركز المالي.  

كما في ٣1 ديسمبر ٢017

تقديرية
المبالغ

ريال عماني
باآلالف

المبالغ التقديرية حسب الفترة واالستحقاق

1-5 سنوات٣-1٢ شهراخالل ٣ أشهر

ريال عماني
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني
باآلالف

-79.06٣47.041٣٢.0٢٢عقود شراء آجل لعمالت أجنبية

-79.06٣47.041٣٢.0٢٢عقود بيع آجل لعمالت أجنبية

دوالر أمريكي
باآلالف

دوالر أمريكي
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

-٢05.٣581٢٢.1848٣.174عقود شراء آجل لعمالت أجنبية

-٢05.٣581٢٢.1848٣.174عقود بيع آجل لعمالت أجنبية

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١6

تقديرية
المبالغ

ريال عماني
باآلالف

المبالغ التقديرية حسب الفترة واالستحقاق

١-5 سنوات3-١٢ شهراخالل 3 أشهر

ريال عماني
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني
باآلالف

١53.9١499.6٢953.١3٠١.١55عقود شراء آجل لعمالت أجنبية

١53.9١499.6٢953.١3٠١.١55عقود بيع آجل لعمالت أجنبية

دوالر أمريكي
باآلالف

دوالر أمريكي
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

دوالر أمريكي 
باآلالف

399.٧٧٧٢58.٧٧٧١38.٠٠٠3.٠٠٠عقود شراء آجل لعمالت أجنبية

399.٧٧٧٢58.٧٧٧١38.٠٠٠3.٠٠٠عقود بيع آجل لعمالت أجنبية

الطرف المقابل الرئيسي للعقود اآلجلة هو المركز الرئيسي.  

إيرادات من أنشطة التمويل  ج1 
3١ ديسمبر ٢٠١6

دوالر أمريكي 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
ريال عماني 

باآلالف

3١ ديسمبر ٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

679468المرابحة ١.٢١٧1.764

٣.٢51٢.639اإلجارة المنتهية بالتمليك6.8538.444

1.666535استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك٣٢7.39٠4.١ 

945٢٧١ المشاركة المتناقصة455.٧٠4٢

١٠.١6416.9906.5413.93١

1.99٢١.63٠إيرادات من أصول التمويل المشترك٢345.174.4

4.549٢.٢83إيرادات من أصول التمويل الذاتي 5.93٠11.816 

 ١٠.١6416.9906.5413.93١

إيرادات من أنشطة االستثمار ج٢ 
3١ ديسمبر ٢٠١6

دوالر أمريكي 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
ريال عماني 

باآلالف

3١ ديسمبر ٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

69١4الدخل من إيداعات الوكالة بين البنوك مع البنوك اإلسالمية36179

61446١الدخل من االستثمار في أدوات الدين ١.١981.595

 - -
ربح القيمة العادلة بالصافي على أوراق مالية استثمارية محملة 

بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 - -

١.٢341.77468٣4٧5

أرباح مدفوعة  ج ٣  
3١ ديسمبر ٢٠١6

دوالر أمريكي 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
ريال عماني 

باآلالف

3١ ديسمبر ٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

٣9٢4٠٠ من وديعة مضاربة١.٠391.018

من وديعة وكالة:

٢.869١.١٠3 -عمالء8657.451.٢

190١9٧ -بنوك5١٢494

3.3٧٧7.945٣.059١.3٠٠

4.4١68.96٣٣.451١.٧٠٠

إيرادات أخرى ج 4  
3١ ديسمبر ٢٠١6

دوالر أمريكي 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
ريال عماني 

باآلالف

3١ ديسمبر ٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

476434 صافي رسوم وعمولة٢٣6.١.١٢٧1

١.١٢٧1.٢٣6476434
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

٢07 ٢06

مصروفات التشغيل األخرى ج5 
3١ ديسمبر ٢٠١6

دوالر أمريكي 
باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٣1 ديسمبر ٢017
ريال عماني 

باآلالف

3١ ديسمبر ٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

 ٧٢43٧8تكاليف تشغيل وإدارة88٠.98٢١

٢١4 ٢١٧ تكاليف التأسيس556564

43 44 أتعاب حضور جلسات ألعضاء مجلس الرقابة الشرعية١١١١١4

١.649٢.558985635

إدارة المخاطر المالية د  
مخاطر االئتمان د1 

مخاطر االئتمان في منتجات التمويل د1-1 
تنشأ مخاطر االئتمان من تمويل مديونيات التأجير )على سبيل المثال ال الحصر، المضاربة والمشاركة المتناقصة واالستصناع 
اإلجارة( وتمويل رأس المال العامل )على سبيل المثال ال الحصر السلم(. تعمل النافذة كممول ومزود ورب المال والمساهم 
برأس المال في اتفاقية المشاركة. تعرض النافذة نفسها لمخاطر فشل األطراف المقابلة في الوفاء بالتزاماتهم حسب شروط 

استالم الدفعة المؤجلة وعمل أو تسليم لألصل

تدير النافذة مخاطر االئتمان بوضع حدود على مقدار المخاطر التي ترغب بقبولها بالنسبة لألطراف المقابلة وأنواع المنتجات 
والمنطقة الجغرافية وقطاع الصناعة. وقامت بإنشاء عملية مراجعة جودة االئتمان لتوفير تحديد مبكر للتغيرات المحتملة في 
الجودة االئتمانية لألطراف المقابلة بما فيها مراجعات ثانوية منتظمة.  وتنشأ حدود األطراف المقابلة باستخدام نظام تصنيف 
المنتظمة من قبل دائرة  المخاطر للمراجعة  التي تخصص لكل طرف مقابل تصنيف مخاطر. تخضع تصنيفات  مخاطر االئتمان 

مراجعة وتحليل االئتمان.  وسيتم اعتماد أية تغييرات في سياسة مخاطر االئتمان من قبل مجلس اإلدارة.

إن حدود المخاطر مبنية على المخاطر اإلجمالية للطرف المقابل وأية كيانات ذات صلة. تراجع عقود/ تسهيالت الشركات على 
أساس سنوي من قبل دائرة مراجعة وتحليل االئتمان.

لتغطية المخاطر غير المتوقعة، والتي توقف التدفقات النقدية، يتم أخذ استثمارات ملموسة إضافية مثل العقارات أو حصص 
حقوق الملكية. تطبق النافذة توجيهات على قبول أصناف معينة من تخفيف مخاطر ضمانات االئتمان. األنواع األساسية من 

الضمانات للقروض والسلفيات هي:

رهن على األصول وفقًا التفاقية المرابحة.  •

ملكية/سند ملكية األصول وفقًا لتمويل اإلجارة واالستصناع.  •

ملكية/سند ملكية األصول وفقًا لترتيب االستصناع.  •

إدارة مخاطر االئتمان د1-٢ 
تتم متابعة كافة تمويالت وسلفيات النافذة بانتظام للتأكد من االلتزام بشروط السداد المحددة. يتم تصنيف هذه التمويالت 
والسلفيات إلى أحد أنواع تصنيفات المخاطر الخمس وهي: معيارية وخاصة وغير معيارية ومشكوك في تحصيلها وخسارة كما 
الدائرة  عاتق  المشاكل وتصنيفها على  الحسابات ذات  تحديد  الُعماني. وتقع مسؤولية  المركزي  البنك  حددته نظم وتوجيهات 

المختصة بالنشاط.

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  
مخاطر االئتمان )تابع( د1 

إدارة مخاطر االئتمان )تابع( د1-٢ 
مخاطر التعرض لالئتمان كما في تاريخ التقرير على النحو التالي:

٣1 ديسمبر ٢017
مديونيات 

المرابحة

اإلجارة 
المنتهية 
بالتمليك

استصناع 
تتبعه إجارة 

منتهية 
بالتمليك

المشاركة 
المتناقصة

إيداعات 
الوكالة 

واألرصدة 
لدى البنوك

األوراق 
المالية 
المجموعللديون

ريال عماني باآلالف

لم يتأخر سدادها ولم تتعرض 
11.07٣49.015٣6.8٢٢10.5967.98٢15.8041٣1.٢9٢لالنخفاض في القيمة

المبالغ التي تجاوزت االستحقاق 
٣7.19٢--1.0٣15.1794.1٣4٢6.848ولم تنخفض قيمتها

فات موعد إستحقاقها وإنخفضت 
٢٢4---146٣444قيمتها

1٢.٢5054.٢٢841.000٣7.4447.98٢15.804168.708اإلجمالي 

 دوالر أمريكي باآلالف

لم يتأخر سدادها ولم تتعرض 
٢8.7611٢7.٣1٢95.64٢٢7.5٢٢٢0.7٣٢41.049٣41.018لالنخفاض في القيمة

المبالغ التي تجاوزت االستحقاق 
96.60٣--٢.6781٣.45٢10.7٣869.7٣5ولم تنخفض قيمتها

فات موعد إستحقاقها وإنخفضت 
581---٣7988114قيمتها

٣1.818140.85٢106.49497.٢57٢0.7٣٢41.0494٣8.٢0٢اإلجمالي 

3١ ديسمبر ٢٠١6
مديونيات 

المرابحة

اإلجارة 
المنتهية 
بالتمليك

استصناع 
تتبعه إجارة 

منتهية 
بالتمليك

إيداعات 
الوكالة 

واألرصدة 
لدى البنوك

األوراق 
المالية 
المجموعللديون

ريال عماني باآلالف

لم يتأخر سدادها ولم تتعرض 
6.3384١.69١٢٠.١١6٢٢.53٢١4.٢٢٠١٠.٠٢4١١4.9٢١لالنخفاض في القيمة

المبالغ التي تجاوزت االستحقاق 
4.8١3---١.4٧53.١88١5٠ولم تنخفض قيمتها

فات موعد إستحقاقها وإنخفضت 
٧5-----٧5قيمتها

٧.88844.8٧9٢٠.٢66٢٢.53٢١4.٢٢٠١٠.٠٢4١١9.8٠9اإلجمالي 

 دوالر أمريكي باآلالف

لم يتأخر سدادها ولم تتعرض 
١6.46٢١٠8.٢885٢.٢4958.5٢536.935٢6.٠36٢98.495لالنخفاض في القيمة

المبالغ التي تجاوزت االستحقاق 
١٢.5٠٢---3.83١8.٢8١39٠ولم تنخفض قيمتها

فات موعد إستحقاقها وإنخفضت 
١95-----١95قيمتها

٢٠.488١١6.5695٢.63958.5٢536.935٢6.٠363١١.١9٢اإلجمالي 
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صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

٢09 ٢08

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  
مخاطر االئتمان )تابع( د1 

إدارة مخاطر االئتمان )تابع( د1-٢ 
الحد األقصى لمخاطر االئتمان قبل الضمانة المحتفظ بها أو تحسينات االئتمان األخرى لكافة األصول بالميزانية العمومية يرتكز 

على صافي القيمة النقدية كما أدرجت بقائمة المركز المالي.

د6.  رقم  باإليضاح  ٢ مبينة  بازل  إرشادات  العمومية حسب  الميزانية  خارج  بالبنود  المتعلقة  االئتمان  الحد األقصى من مخاطر 
المبالغ المبينة باإليضاح رقم د5 تمثل أسوأ االحتماالت من مخاطر االئتمان كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ بدون األخذ باالعتبار أية 

ضمانة محتفظ بها أو أية تحسينات ائتمان أخرى مرفقة.

تحليل تصنيف االئتمان د1-٣ 

يبين الجدول التالي تحلياًل لألوراق المالية للدين وسندات الخزانة والسندات األخرى المؤهلة حسب تقييم وكالة تصنيف في 3١ 
ديسمبر ٢٠١٧ استنادًا إلى تصنيفات وكالة موديز أو ما يعادلها:

٢٠١6
دوالر أمريكي 

باآلالف

٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٢017
ريال عماني 

باآلالف

٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

-15.010A3 إلى A١5.779-

3١.٧6١٢6.717Baa3 إلى Baa١10.٢86١٢.٢٢8

٢5.9٧4--Ba إلى +Ba-١٠.٠٠٠

7.444١.646غير مصنف٣٣5.٢٧519.4

6٢.٠١٠61.06٢٢٣.509٢3.8٧4

تجري النافذة تقييمًا مستقاًل استنادًا إلى عوامل نوعية وكمية في حالة كون طرف مقابل ما غير مصنف.

مخصصات االنخفاض في القيمة د4-1 

تقوم النافذة بتكوين مخصص لحساب خسائر االنخفاض في القيمة والذي يمثل تقديرها للخسائر المتكبدة في محفظة قروضها. 
المكونات الرئيسية لهذا المخصص هي مخصصات الخسارة المحددة المتعلقة بمخاطر فردية هامة ومخصص خسائر مجموع 
القروض الذي يتم تكوينه لألصول المتجانسة فيما يتعلق بالخسائر التي تم تكبدها ولكن لم يتم تحديدها عن تلك التمويالت 
التي تخضع لتقييم فردي لالنخفاض في القيمة.  وكما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧، لم يتم تحديد أية أطراف بأنها ال تقوم بالسداد 

وبالتالي لم يتم تكوين مخصص في هذه البيانات المالية.

سياسة الشطب د5-1 

تقوم النافذة بشطب رصيد القرض/الضمان )وأية مخصصات ذات صلة بخسائر االنخفاض في القيمة( عندما تحدد النافذة بأن 
القروض/ الضمانات غير قابلة للتحصيل. يتم التوصل إلى هذا التحديد بعد دراسة معلومات مثل حدوث تغيرات هامة في المركز 
المالي للمقترض/المصدر بالصورة التي يصبح من غير الممكن للمقترض أو المصدر دفع أي التزام أو أن تكون حصيلة الضمانة 
غير كافية السترداد القيمة الكاملة. بالنسبة للتمويالت القياسية ذات األرصدة الصغيرة تستند قرارات الشطب عمومًا على حالة 

للمبالغ المتأخرة فيما يتعلق بأحد المنتجات.

سيتم االحتفاظ باألصول أو ملكية األصول برعاية النافذة أو لدى أمين معتمد من قبل النافذة. يتم اتخاذ اجراءات الزمة لضمان 
االحتفاظ باألصول بوضع يمكن استخدامها به.

يتطلب إصدار ضمانات دون سداد كامل لكافة االلتزامات ذات الصلة تصريح بنفس مستوى الذي اعتمد وأقر منح التسهيالت. 
يسمح باستبدال الضمانة إذا كان الضمان الجديد سيقلل من التعرض للمخاطر بالنسبة للنافذة باألخذ في االعتبار المتطلبات 

التنظيمية.

عندما يتم تحرير ضمان للعميل، تحصل دائرة إدارة االئتمان وتحتفظ في سجالتها بإقرار استالم من العميل أو ممثله المصرح له.  

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  
مخاطر االئتمان )تابع( د1 

الضمانات اإلضافية د6-1 

تقدير القيمة العادلة للضمانة اإلضافية وتحسينات الضمانة األخرى المحتفظ بها مقابل القروض والسلف موضحة فيما يلي:

٢٠١6
دوالر أمريكي 

باآلالف

٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٢017
ريال عماني 

باآلالف

٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

١3١.٧9686.364ممتلكات3٢٧.٢٢4.3٢٢34٢

١٢.4٢5٧.955حقوق الملكية66٢3٢.٢٧3.٢٠

٢44.9843٧4.6٠٠١44.٢٢١94.3١9

النقد أو تقديم الضمانات أو  بالتزاماته لدفع  مخاطر السداد هي مخاطر الخسارة التي تعزى إلى عجز الطرف اآلخر عن الوفاء 
األصول األخرى كما هو متفق عليه تعاقديًا.

عندما ال توجد مخاطر سداد، كما هو الحال عمومًا للعمليات التجارية بالعمالت األجنبية، فإن البدء المتزامن للدفع وتسليم أجزاء 
المعاملة هو ممارسة شائعة بين أطراف المتاجرة )السداد الحر(. في مثل هذه الحاالت يجب تخفيف مخاطر السداد عبر تنفيذ دفع 

ثنائي للوصول إلى صافي االتفاقيات.

التركيزات د7-1 

نفس  في  أنشطة  أو  مشابهة  عمل  أنشطة  في  المقابلة  األطراف  من  عدد  يشترك  عندما  االئتمان  بمخاطر  التركيزات  تنشأ 
التعاقدية  بااللتزامات  الوفاء  على  على قدرتهم  تؤثر  أن  يمكن  اقتصادية مشابهة  لهم خصائص  تكون  أو  الجغرافية  المنطقة 
بشكل مشابهة بسبب التغيرات في الظروف االقتصادية والسياسية والظروف األخرى. وتشير التركيزات بمخاطر االئتمان إلى 

الحساسية النسبية ألداء النافذة تجاه التطورات التي تؤثر على مجال عمل معين أو موقع جغرافي معين.

لتجنب تركيزات المخاطر المكثفة، تتضمن سياسات واجراءات النافذة مبادئ محددة للتركيز على االحتفاظ بمحفظة متنوعة. تتم 
مراقبة وإدارة التركيزات المحددة لمخاطر االئتمان وفقا لذلك.

غطاء تنظيمي- تم وضع حدود المخاطر للشخص )بما فيها الشخص االعتباري( وأطرافه المرتبطة به بنسبة ١5% من صافي   •
أصول البنك.

األصول  تتضمن  أن  يجب  والتي  والفائض  المال  رأس  باستثناء  االلتزامات  ناقصًا  األصول  إجمالي  الصافية هي  القيمة   •
وااللتزامات داخل وخارج السلطنة.

يجب أن ال تتخطى مخاطر أحد كبار الموظفين في إدارة النافذة وأي طرف ذي عالقة ١٠% من صافي أصول البنك ويجب أن   •
ال يتخطى إجمالي كافة المخاطر 35% من صافي األصول.

النافذة( أو  )الذي ال يخضع للسحب من  النقد  بالنقد وما يماثل  المخاطر المؤمنة كليًا  التي ال تنطبق على  الحدود  يتم ضمان 
مضمون من قبل مؤسسات مالية داخل وخارج السلطنة أو حكومة سلطنة عمان.
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صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

٢11 ٢10

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  
مخاطر االئتمان )تابع( د1 

التركيزات )تابع( د7-1 

٢017

المرابحة
ريال عماني 

باآلالف

اإلجارة
ريال عماني 

باآلالف

استصناع تتبعه 
إجارة منتهية 

بالتمليك
ريال عماني 

باآلالف
المشاركة 

المتناقصة

مستحق من 
بنوك

ريال عماني 
باآلالف

استثمارات 
أوراق مالية

ريال عماني 
باآلالف

التركيز حسب القطاع

8.٣60-٢.508٢٣.808٣0.7٣5٣6.940شركات

--9.74٢٣0.4٢010.٢65504األفراد

7.444-----السيادية 

- 7.98٢- - - بنوك

1٢.٢5054.٢٢841.000٣7.4447.98٢15.804

التركيز حسب الموقع

1٢.٢5054.٢٢841.000٣7.4444.00415.804الشرق األوسط

-8٢----أوروبا

-4٢----أميركا الشمالية

- ٣.854----آسيا

1٢.٢5054.٢٢841.000٣7.4447.98٢15.804اإلجمالي

٢017

المرابحة
دوالر أمريكي 

باآلالف

اإلجارة
دوالر أمريكي 

باآلالف

استصناع تتبعه 
إجارة منتهية 

بالتمليك
دوالر أمريكي 

باآلالف
المشاركة 

المتناقصة

مستحق من 
بنوك وإقراضات 
أخرى بسوق النقد

دوالر أمريكي 
باآلالف

استثمارات 
أوراق مالية

دوالر أمريكي 
باآلالف

التركيز حسب القطاع

٢1.714- 61.8٣979.8٣195.948-شركات

- - ٢5.٣0479.01٣٢6.66٣1.٣09األفراد

19.٣٣5-----السيادية

- ٢0.7٣٢- -  - - بنوك

٢5.٣04140.85٢106.49497.٢57٢0.7٣٢41.049

التركيز حسب الموقع

٣1.818140.85٢106.49497.٢5710.40041.049الشرق األوسط

- ٢1٣- - - - أوروبا

- 109- - - - أميركا الشمالية

- 10.010- - - - آسيا

٣1.818140.85٢106.49497.٢57٢0.7٣٢41.049

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  
مخاطر االئتمان )تابع( د1 

التركيزات )تابع( د7-1 

٢٠١6

المرابحة
ريال عماني 

باآلالف

اإلجارة
ريال عماني 

باآلالف

استصناع تتبعه 
إجارة منتهية 

بالتمليك
ريال عماني 

باآلالف
المشاركة 

المتناقصة

مستحق من بنوك
ريال عماني 

باآلالف

استثمارات 
أوراق مالية

ريال عماني 
باآلالف

التركيز حسب القطاع

8.3٧8-3.١68١8.843١١.8٠5٢٢.53٢شركات

---4.٧٢٠٢6.٠368.46١األفراد

١.646-----السيادية 

- ١4.٢٢٠- - - بنوك

٧.88844.8٧9٢٠.٢66٢٢.53٢١4.٢٢٠١٠.٠٢4

التركيز حسب الموقع

٧.88844.8٧9٢٠.٢66٢٢.53٢١3.888١٠.٠٢4الشرق األوسط

-٢89----أوروبا

-43----أميركا الشمالية

- -----آسيا

٧.88844.8٧9٢٠.٢66٢٢.53٢١4.٢٢٠١٠.٠٢4اإلجمالي

٢٠١6

المرابحة
دوالر أمريكي 

باآلالف

اإلجارة
دوالر أمريكي 

باآلالف

استصناع تتبعه 
إجارة منتهية 

بالتمليك
دوالر أمريكي 

باآلالف
المشاركة 

المتناقصة

مستحق من بنوك 
وإقراضات أخرى 

بسوق النقد
دوالر أمريكي 

باآلالف

استثمارات 
أوراق مالية

دوالر أمريكي 
باآلالف

التركيز حسب القطاع

٢١.٧58- 8.٢٢848.9433٠.66٢58.5٢5شركات

- - -١٢.٢6٠6٧.6٢6٢١.9٧٧األفراد

4.٢٧5-----السيادية

- 36.935- -  - - بنوك

٢٠.488١١6.5695٢.63958.5٢536.935٢6.٠33

التركيز حسب الموقع

٢٠.488١١6.5695٢.63958.5٢536.٠٧3٢6.٠36الشرق األوسط

- ٧5١- - - - أوروبا

- ١١٢- - - - أميركا الشمالية

- -- - - - آسيا

٢٠.488١١6.5695٢.63958.5٢536.936٢6.٠36
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صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

٢1٣ ٢1٢

د  إدارة المخاطر المالية )تابع(
د٢مخاطرالسيولة

مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه النافذة صعوبة في مقابلة ارتباطاتها المتعلقة بالتزاماته المالية التي تتم تسويتها عن 
طريق تقديم نقد أو أصل مالي آخر.

إدارة مخاطر السيولة  د٢-1 
إن منهج النافذة إلدارة مخاطر السيولة هو لضمان، ما أمكن ذلك، أنه سيكون لديها على الدوام سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها 
عند حلول موعد استحقاقها، تحت الظروف العادية والصعبة، بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة باإلضرار بسمعة البنك.

المالية وتفاصيل  السيولة ألصولها والتزاماتها  النشاط األخرى بخصوص وضع  المركزية معلومات من وحدات  الخزينة  تتلقى 
بمحفظة  المركزية  الخزينة  تحتفظ  ثم  من  المتوقع.  المستقبلي  النشاط  من  تنشأ  التي  األخرى  المتوقعة  النقدية  التدفقات 
مكونة من أصول سائلة قصيرة األجل مكونة بشكل كبير من أوراق مالية استثمارية سائلة قصيرة األجل وقروض وسلف للبنك 
وتسهيالت أخرى داخلية لدى البنوك لضمان االحتفاظ بسيولة كافية داخل البنك ككل. يتم الوفاء بمتطلبات سيولة وحدات العمل 
من خالل القروض قصيرة األجل من الخزينة المركزية لتغطية أية تقلبات قصيرة األجل والتمويل على المدى الطويل لمعالجة أي 
متطلبات سيولة هيكلية. كما وضع البنك خطة سيولة طارئة شاملة إلدارة السيولة بفعالية.  وفي هذه العملية يجب بذل العناية 

الالزمة لضمان أن النافذة تلتزم بلوائح البنك المركزي. 

احتساب  تقديم  يتم  وااللتزامات.  األصول  لجنة  جانب  من  واالعتماد  المراجعة  إلى  السيولة  وإجراءات  سياسات  جميع  تخضع 
لفجوات السيولة على استحقاق األصول وااللتزامات. تم إعداد الحسابات وفقًا إلرشادات الجهات التنظيمية.

بما  يومي  أساس  على  رصده  ويتم  المال  ورأس  العمالء  لودائع  والسلف  التمويالت  إجمالي  معدل  وهو  اإلقراض  معدل 
يتماشى مع اإلرشادات التنظيمية. داخليًا يتم وضع معدل اإلقراض على أساس أكثر تحفظًا مما هو مطلوب بموجب اللوائح. كما 
تقوم النافذة أيضًا بإدارة مخاطر السيولة لديها على أساس منتظم برصد معدل السيولة وهو معدل صافي األصول السائلة 
إلى إجمالي األصول على أساس شهري. لهذا الغرض فإن صافي األصول السائلة يعتبر على أنه يتضمن النقد وما يماثل 

النقد، وأوراق الدين المصنفة بدرجة استثمار والتي لها سوق نشط وبه سيولة.

كانت تفاصيل معدل االقراض والسيولة المقدم عنه التقرير كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ على النحو التالي:

٢017 
معدل السيولة معدل االقراض 

9.46%84.87%المتوسط عن العام

٢1.0٢%85.44%الحد األقصى عن العام 

٢.٣7%84.11%الحد األدنى عن العام

٢٠١6 
معدل السيولة معدل االقراض 

١٧.4١%8٢.٧8%المتوسط عن العام

٢9.٢4%85.١5%الحد األقصى عن العام 

5.٧4%٧٧.٠6%الحد األدنى عن العام

يلخص الجدول أدناه ملمح استحقاق التزامات النافذة في تاريخ التقرير استنادًا إلى ترتيبات الدفع التعاقدية. تم تحديد االستحقاقات 
التعاقدية لألصول وااللتزامات على أساس الفترة المتبقية في تاريخ قائمة المركز المالي إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي وهي 
ال تأخذ في االعتبار االستحقاقات الفعلية كما هو مشار إليها في تاريخ الودائع المحتفظ بها لدى النافذة وتوفر األموال السائلة.

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  
مخاطر السيولة )تابع( د٢ 

التعرض لمخاطر السيولة د٢-٢ 

٢017

القيمة الدفترية
ريال عماني

باآلالف

خالل ثالثة 
أشهر

ريال عماني 
باآلالف

من 4 إلى 1٢ 
شهرًا

ريال عماني 
باآلالف

سنة واحدة إلى 
ثالث سنوات
ريال عماني 

باآلالف

أكثر من ثالث 
سنوات

ريال عماني 
باآلالف

المجموع
ريال عماني 

باآلالف

108.46147.758٢٣.18941.0919811٢.1٣6ودائع وكالة

19.8٣6---19.8٣619.8٣6ودائع عمالء وحسابات أخرى

957---957957التزامات أخرى

1٢9.٢5468.551٢٣.18941.091981٣٢.9٢9

٣4.467---٣4.467٣4.467حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

16٣.7٢110٣.018٢٣.18941.09198167.٣96

٢017

القيمة الدفترية
دوالر أمريكي

باآلالف

خالل ثالثة 
أشهر

دوالر أمريكي 
باآلالف

من 4 إلى 1٢ 
شهرًا

دوالر أمريكي 
باآلالف

سنة واحدة إلى 
ثالث سنوات

دوالر أمريكي 
باآلالف

أكثر من ثالث 
سنوات

دوالر أمريكي 
باآلالف

المجموع
دوالر 

أمريكي 
باآلالف

٢81.7171٢4.04760.٢٣1106.7٣0٢55٢91.٢6٣ودائع وكالة

51.5٢٢---51.5٢٢51.5٢٢ودائع عمالء وحسابات أخرى

٢.485---٢.486٢.485التزامات أخرى

٣٣5،7٢5178.05460.٢٣1106.7٣0٢55٣45.٢70

89.5٢5---89.5٢589.5٢5حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

4٢5.٢49٢67.57960.٢٣1106.7٣0٢554٣4.795

٢٠١6

القيمة الدفترية
ريال عماني

باآلالف

خالل ثالثة أشهر
ريال عماني 

باآلالف

من 4 إلى ١٢ 
شهرًا

ريال عماني 
باآلالف

سنة واحدة إلى 
ثالث سنوات
ريال عماني 

باآلالف

أكثر من ثالث 
سنوات

ريال عماني 
باآلالف

المجموع
ريال عماني 

باآلالف

53.٠3٠٧5.٠3١--٧3.١4٢٢٢.٠٠١ودائع وكالة

١3.٠5٠---١3.٠5٠١3.٠5٠ودائع عمالء وحسابات أخرى

١.١93-   -   -   ١.١93١.١93التزامات أخرى

8٧.38536.٢44--53.٠3٠89.٢٧4

4٠١34.٢٢٠--34.٢١833.8١9حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

١٢١.6٠3٧٠.٠63--53.43١١٢3.494

٢٠١6

القيمة الدفترية
دوالر أمريكي

باآلالف

خالل ثالثة أشهر
دوالر أمريكي 

باآلالف

من 4 إلى ١٢ 
شهرًا

دوالر أمريكي 
باآلالف

سنة واحدة إلى 
ثالث سنوات

دوالر أمريكي 
باآلالف

أكثر من ثالث 
سنوات

دوالر أمريكي 
باآلالف

المجموع
دوالر 

أمريكي 
باآلالف

١3٧.٧4٠١94.886--١89.9٧95٧.١45ودائع وكالة

33،896---33.89633.896ودائع عمالء وحسابات أخرى

3.٠99---3.٠993.٠99التزامات أخرى

٢٢6.9٧494.١4١--٠3٧.٧4٠٢3١،88١

١.٠3688.8٧8--88.8٧88٧.84٢حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

3١5.85٢١8١.98١--٢38.٧٧63٢٠،٧58
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صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

٢15 ٢14

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  
مخاطر السيولة )تابع( د٢ 

التعرض لمخاطر السيولة د٢-٢ 
تقوم النافذة بإعداد تقرير فجوة السيولة لرصد مركز السيولة قصير األجل للنافذة لألصول وااللتزامات المدرجة بالريال الُعماني 
الزمنية المستحقة خالل شهر واحد. يجب تسوية الفجوة عند توفر أدوات إعادة الشراء أو إعادة التمويل وعن خطوط  وللفترة 

االئتمان غير المستغلة أيضًا، إن وجدت. يجب التقرير عن قائمة السيولة قصيرة األجل إلى لجنة األصول وااللتزامات شهريًا.

وباإلضافة إلى تدابير السيولة المذكورة أعاله، تراقب “النافذة” أيضا نسبة تغطية السيولة )LCR( ونسبة صافي التمويل الثابت 
وفقا للجهة التنظيمية بما يتوافق مع معايير بازل 3.

مخاطر السوق د٣ 

مخاطر السوق هي تلك المخاطر التي تنشأ من التغيرات في معدالت الربح وأسعار األسهم ومعدالت صرف العمالت األجنبية 
وأسعار السلع. الغرض من إدارة مخاطر السوق هو إدارة والسيطرة على التعرض لمخاطر السوق في حدود معايير مقبولة في 

نفس الوقت الذي يتم فيه الحصول على أفضل عائد في ظل المخاطر.

مخاطر السوق في منتجات التمويل د٣-1 
تمثل عقود التمويل بشكل رئيسي »مديونيات مرابحة« و«إجارة منتهية بالتمليك«. فيما يلي مخاطر السوق المتعلقة بالتمويل.

مديونيات المرابحة

في حالة أصل مملوك لمعاملة مرابحة وأصل تم حيازته بشكل خاص إلعادة البيع لعميل في معاملة أمر شراء مرابحة غير ملزم، 
يتم معاملة األصل كمخزون للنافذة ويخضع لمخاطر السعر.

اإلجارة المنتهية بالتمليك

في حالة وعد غير ملزم لتأجير أصل تم حيازته أو محتفظ به بغرض تشغيل اإلجارة أو اإلجارة المنتهية بالتملك، يحمل رأس المال 
إلى التزويد لمخاطر السعر فيما يتعلق بتأجير أصل من تاريخ حيازته حتى استبعاده. 

قياس مخاطر السوق د٣-٢ 
تقوم النافذة بشكل رئيسي بمزاولة نشاط عقود معدالت صرف العمالت األجنبية الفورية وعقود مبادلة. وحيث يتم أخذ المراكز 
فقط لتعامالت العمالء فقد تم تقليص التعقيد بصورة أكبر. في ضوء ما ذكر أعاله تقوم النافذة بقياس أو التحكم عن طريق 
وضع سقف وحدود للمعامالت. متى وكيفما دخلت النافذة في أدوات مالية مشتقة معقدة أكثر، سيكون لديها أنماط رفيعة 

المستوى وتقنيات لقياس مخاطر السوق تدعمها اآللية المناسبة.

إدارة مخاطر السوق د٣-٣ 
تفصل النافذة في تعرضها لمخاطر السوق بين المحافظ للمتاجرة ولغير المتاجرة. تتضمن محافظ المتاجرة جميع المراكز الناشئة 

من التقييم حسب السوق واتخاذ مراكز الملكية بجانب األصول وااللتزامات المالية التي تدار على أساس القيمة العادلة.

يتم تحويل جميع مخاطر صرف العمالت األجنبية لدى النافذة من جانب الخزينة المركزية إلى مجال المتاجرة. بناًء على ذلك فإن 
مركز صرف العمالت األجنبية يعامل كجزء من محفظة المتاجرة بالنافذة ألغراض إدارة المخاطر. تتم مراقبة وإدارة مخاطر العمالت 
األجنبية في النافذة عن طريق تأسيس المكتب الوسيط لمراقبة مخاطر السوق، وتتم عملية إدارة هذه المخاطر من خالل تطبيق 
تحليل  تقرير  العمالت،  بوضع  المتعلقة  المخاطر  وتحليل  العمالت،  تقرير وضع  كعمل  الوظيفي  لإلطار  حدود  سياسة ووضع 

اإلخالل بقوانين المخاطر وتقرير اإلخالل بالحد المسموح للمتعامل المالي. 

يتم تفويض السلطة الكلية لمخاطر السوق إلى لجنة األصول وااللتزامات.  دائرة إدارة المخاطر مسؤولة عن وضع سياسات إدارة 
المخاطر المفصلة )التي تخضع إلى االعتماد من جانب لجنة األصول وااللتزامات ولجنة إدارة المخاطر بالمجلس(.  تتم مراجعة 

سياسة مخاطر السوق بشكل دوري لتتماشى مع تطورات السوق.

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  
مخاطر السوق )تابع( د٣ 

التعرض لمخاطر معدل الربح د٣-4 
مخاطر معدل الربح هي األثر المحتمل لعدم التوافق بين معدل العائدات على األصول والمعدل المتوقع للتمويل نظرًا لمصادر 
التمويل. تحدد اإلدارة العليا مصادر التعرض لمخاطر معدل الربح بناًء على هيكل الميزانية العمومية الحالي والمتوقع للنافذة.  

قد تنشأ مخاطر معدل الربح في النافذة نظرًا للمعامالت التالية:

معامالت المرابحة  •

معامالت الوكالة  •

استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك   •

اإلجارة المنتهية بالتمليك  •

االستصناع  •

الصكوك  •

استثمارات المشاركة  •

تعتقد إدارة النافذة أنها ليست معرضًة لمخاطر معدل ربح جوهرية نتيجًة لعدم توافق إعادة تسعير معدل الربح لألصول وااللتزامات 
وحقوق حملة حسابات االستثمار حيث أنه يظهر في فترات مشابهة.  يعتمد توزيع الربح لحقوق حملة حسابات االستثمار على 

اتفاقيات مشاركة الربح. وبالتالي، فإن النافذة غير معرضة ألية مخاطر معدالت ربح جوهرية.

مصادر مخاطر معدل الربح

يمكن تصنيف مخاطر معدالت الربح التي تواجهها النافذة إلى الفئات التالية:

لألصول  المتغير(  )المعدل  تسعير  وإعادة  الثابت(  )المعدل  استحقاق  في  الزمنية  الفروق  من  يتنشأ  التي  التسعير  إعادة   •
وااللتزامات ومراكز خارج الميزانية العمومية. وحيث أن معدالت الربح تختلف، فإن عدم التوافق في اعادة التسعير هذه تعرض 

إيرادات والقيمة االقتصادية المضمنة للنافذة لتغيرات غير متوقعة.

مخاطر منحنى العائدات التي تنشأ من وجود آثار عكسية للتغيرات غير المتوقعة لمنحنى العائدات على إيرادات و/أو القيمة   •
االقتصادية األساسية للنافذة.

مخاطر األساس التي تنشأ من ارتباط ناقص في التسوية في المعدل المكتسب والمنتجات المسعرة والمعدل المدفوع   •
الفروقات من  تزيد هذه  أن  يمكن  الربح،  تتغير معدالت  عندما  اعادة تسعير مشابهة.  أدوات مختلفة وهي خصائص  على 
التغيرات غير المتوقعة في التدفقات النقدية واالرباح الموزعة بين األصول وااللتزامات وأدوات خارج الميزانية العمومية ذات 

فترات استحقاق أو تواتر إعادة تسعير مشابه. 

تشير مخاطر نقل المخاطر التجارية لضغط السوق لدفع عائدات تتخطى المعدل المكتسب على األصول الممولة من قبل   •
االلتزامات، عندما يكون العائد على األصول قيد التنفيذ بمقارنته مع معدالت المنافسين.

استراتيجية مخاطر معدل الربح

العادلة لألدوات  القيم  أو  المستقبلية  الربحية  الربح على  التغيرات في معدالت  تأثر  أن  احتمالية  الربح من  تنشأ مخاطر معدل 
المالية. النافذة معرضة لمخاطر معدل الربح نتيجًة لعدم التطابق أو الفجوات في مبالغ األصول وااللتزامات وأدوات خارج الميزانية 

العمومية والتي تستحق أو يعاد تسعيرها في فترة معينة. تدير النافذة المخاطر من خالل استراتيجية إدارة المخاطر.

معدل الربح الفعلي )العائد الفعلي( ألداة مالية نقدية هو المعدل الذي عند استخدامه في احتساب قيمة حالية ينتج عن القيمة 
الدفترية لألداة. المعدل هو معدل سابق ألداة ذات معدل ثابت مدرجة بالقيمة المهلكة ومعدل حالي ألداة ذات معدل عائم أو 

أداة مدرجة بالقيمة العادلة.

أدوات قياس مخاطر معدل الربح

إعادة التسعير والذي يقيس الفروق الحسابية بين األصول وااللتزامات ذات الحساسية للربح لمجال النافذة بشروط مطلقة.

مراقبة واإلبالغ عن مخاطر معدل الربح

طبقت النافذة أنظمة معلومات لمراقبة مخاطر معدل الربح والسيطرة عليها واالبالغ عنها. تقدم التقارير على أساس زمني للجنة 
التنفيذية ومجلس اإلدارة للمكتب الرئيسي.  
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صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

٢17 ٢16

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  
مخاطر السوق )تابع( د٣ 

التعرض لمخاطر معدل الربح )تابع د٣-4 
مراقبة واإلبالغ عن مخاطر معدل الربح )تابع(

تراقب وحدة المخاطر وااللتزام هذه الحدود بشكل منتظم. يراجع المدير العام أو دائرة االلتزام والمخاطر نتائج الفجوة واالستثناءات، 
إن وجدت، وتوصي باتخاذ إجراءات تصحيحية والتي تعتمد من قبل لجنة األصول وااللتزامات واللجنة التنفيذية وفقًا لمقاييس 

الصالحية المعتمدة من قبل المجلس.

التعرض لمخاطر معدالت الربح- المحافظ لغير المتاجرة د٣-5 
كان مركز حساسية الربح للنافذة استنادًا إلى ترتيبات إعادة تسعير تعاقدية في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ على النحو التالي: 

الفعلي 
السنوي 

الربح 
معدل

% 

خالل ثالثة 
أشهر

ريال عماني
باآلالف

من 4 إلى 1٢ 
شهرًا

ريال عماني
باآلالف

أكثر من عام 
واحد

ريال عماني 
باآلالف

غير معرض 
لمخاطر معدل 

الربح
ريال عماني 

باآلالف

المجموع
ريال عماني 

باآلالف

في 3١ ديسمبر ٢٠١٧

األصول

15.٢٢٢15.٢٢٢- - -  نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية

٢8٢7.98٢-- 1.517.700مستحق من بنوك ومؤسسات مالية

1٢.٢501٢.٢50---6.٢٣مديونيات المرابحة

54.٢٢8- 4.959.846٢5.95718.4٢5اإلجارة المنتهية بالتمليك

41.000- 5.٣47.658٢6.٣506.99٢استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك

٣7.444--4.9٣٢0.٣5417.090المشاركة المتناقصة

15.804- -15.804-4.60استثمارات أوراق مالية

1.0971.097- - - أصول ثابتة

1.17٣1.17٣- - - أصول أخرى

45.55885.٢01٢5.417٣0.0٢4186.٢00إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق المساهمين

108.461- ٣.1447.561٢٢.659٣8.٢41ودائع وكالة

19.8٣619.8٣6- - - الحسابات الجارية للعمالء

957957- - -  التزامات أخرى

47.561٢٢.659٣8.٢41٢0.79٣1٢9.٢54إجمالي االلتزامات 

٣4.467 - --٢.08٣4.467حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

مجموع االلتزامات وحقوق الملكية لحسابات 
8٢.0٢8٢٢.659٣8.٢41٢0.79٣16٣.7٢1االستثمار غير المقيدة

9.771٢٣.019)1٢.8٢4(6٢.54٢)٣6.470(إجمالي فجوة حساسية معدل الربح

٢6.07٢1٣.٢48٢٣.019٢5.869)٣6.470(الفجوة التراكمية لحساسية معدل الربح

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  
مخاطر السوق )تابع( د٣ 

التعرض لمخاطر معدالت الفائدة - المحافظ لغير المتاجرة )تابع( د٣-5 

معدل الفائدة
الربح

معدل
%

خالل ثالثة 
أشهر

دوالر أمريكي 
باآلالف

من 4 إلى 1٢ 
شهرًا

دوالر أمريكي 
باآلالف

أكثر من عام 
واحد

دوالر أمريكي 
باآلالف

غير معرض 
لمخاطر معدل 

الربح
دوالر أمريكي 

باآلالف

المجموع
دوالر أمريكي 

باآلالف

في 3١ ديسمبر ٢٠١٧

األصول

٣9.5٣8٣9.5٣8 - - -  نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية

7٣٢٢0.7٣٢- 1.51٢0.000مستحق من بنوك ومؤسسات مالية

٣1.818٣1.818---6.٢٣مديونيات المرابحة

140.85٢ - 4.95٢5.57467.4٢147.857اإلجارة المنتهية بالتمليك

106.494 - 5.٣419.89168.44٢18.161استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك

97.٢57--4.9٣5٢.86844.٣89المشاركة المتناقصة

41.049 - -41.049-4.60استثمارات أوراق مالية

٢.849٢.849 - - - أصول ثابتة

4.4504.450 - - - أصول أخرى

118.٣٣٣٢٢1.٣0166.01879.٣87485.0٣9إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق المساهمين

٢81.717 -  ٣.60111.548٣1.0٣947.٣9٢ودائع وكالة

٣٣.89651.5٢٢ - - - الحسابات الجارية للعمالء

٣.099٢.485 - - - التزامات أخرى

111.548٣1.0٣947.٣9٢٣6.995٣٣5.7٢4إجمالي االلتزامات 

٣.141٢٣.5٣558.85599.٣٢7-٢81.717

---51.5٢٢51.5٢٢

---٢.485٢.485

1٢٣.5٣558.85599.٣٢754.007٣٣5.7٢4

89.5٢5 - --٢.0889.5٢5حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

مجموع االلتزامات وحقوق الملكية لحسابات 
٢1٣.06058.85599.٣٢754.0074٢5.٢49االستثمار غير المقيدة

٢5.٣8059.790)٣٣.٣09(16٢.446)94.7٢7(إجمالي فجوة حساسية معدل الربح

67.719٣4.41059.79067.19٢)94.7٢7(الفجوة التراكمية لحساسية معدل الربح
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صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

٢19 ٢18

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  
مخاطر السوق )تابع( د٣ 

التعرض لمخاطر معدالت الفائدة - المحافظ لغير المتاجرة )تابع( د٣-5 

الفعلي 
السنوي 

الربح 
معدل

% 

خالل ثالثة 
أشهر

ريال عماني
باآلالف

من 4 إلى ١٢ 
شهرًا

ريال عماني
باآلالف

أكثر من عام 
واحد

ريال عماني 
باآلالف

غير معرض 
لمخاطر معدل 

الربح
ريال عماني 

باآلالف

المجموع
ريال عماني 

باآلالف

في ٣1 ديسمبر ٢016

األصول

١٧.١١٠١٧.١١٠- - -  نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية

3٧٠١4.٢٢٠-- ٠.38١3.85٠مستحق من بنوك ومؤسسات مالية

٧.888- 5.3٠498١.6365.٧54مديونيات المرابحة

44.8٧9- 4.4٢١.6843.٠494٠.١46اإلجارة المنتهية بالتمليك

٢٠.٢66- 5.43١١٠449١9.٧٠٧استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك

٢٢.53٢-5.6٠5٠9١.95٧٢٠.٠66المشاركة المتناقصة

١٠.٠٢4- ١٠.٠٢4--4.64استثمارات أوراق مالية

١.٢94١.٢94- - - أصول ثابتة

١.556١.556---أصول أخرى

١6.65١٧.٠9١95.69٧٢٠.33٠١39.٧69إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق المساهمين

٧3.١4٢- 3.64٢.946١١.95٠١8.٢46ودائع وكالة

١3.٠5٠١3.٠5٠- - - الحسابات الجارية للعمالء

١.١93١.١93- - -  التزامات أخرى

4٢.946١١.95٠١8.٢46١4.٢438٧.385إجمالي االلتزامات 

34.٢١8 - ٢٢.9٧8-١.٧3١١.٢4٠حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

مجموع االلتزامات وحقوق الملكية لحسابات 
54.١86١١.95٠4١.٢٢4١4.٢43١٢١.6٠3االستثمار غير المقيدة

54.4٧36.٠8٧١8.١66 ) 4.859()3٧.535(إجمالي فجوة حساسية معدل الربح

)49.684(١٢.٠٧9١8.١66)4٢.394()3٧.535(الفجوة التراكمية لحساسية معدل الربح

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  
مخاطر السوق )تابع( د٣ 

التعرض لمخاطر معدالت الربح- المحافظ لغير المتاجرة )تابع( د٣-5 

معدل الفائدة
الربح

معدل
%

خالل ثالثة 
أشهر

دوالر أمريكي 
باآلالف

من 4 إلى ١٢ 
شهرًا

دوالر أمريكي 
باآلالف

أكثر من عام 
واحد

دوالر أمريكي 
باآلالف

غير معرض 
لمخاطر معدل 

الربح
دوالر أمريكي 

باآلالف

المجموع
دوالر أمريكي 

باآلالف

في ٣1 ديسمبر ٢016

األصول

44.44٢44.44٢ - - -  نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية

96١36.935- ٠.3835.9٧4مستحق من بنوك ومؤسسات مالية

٢٠.488 - 5.3٠١.٢944.٢49١4.945مديونيات المرابحة

١١6.568 - 4.4٢4.3٧4٧.9١9١٠4.٢٧5اإلجارة المنتهية بالتمليك

5٢.639 - 5.43٢86١.١665١.١8٧استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك

58.5٢4-5.6٠١.3٢٢5.٠835٢.١١9المشاركة المتناقصة

٢6.٠36 - ٢6.٠36--4.64استثمارات أوراق مالية

3.36١3.36١ - - - أصول ثابتة

4.٠4١4.٠4١ - - - أصول أخرى

43.٢5٠١8.4١٧٢48.56٢5٢.8٠5363.٠34إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق المساهمين

١89.9٧9 -  3.6٠١١١.5483١.٠394٧.39٢ودائع وكالة

33.89633.896 - - - الحسابات الجارية للعمالء

3.٠993.٠99 - - - التزامات أخرى

١١١.5483١.٠394٧.39٢36.995٢٢6.9٧4إجمالي االلتزامات 

88.8٧8 - 59.683-١.٧3٢9.١95حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

مجموع االلتزامات وحقوق الملكية لحسابات 
١4٠.٧433١.٠39١٠٧.٠٧536.9953١5.85٢االستثمار غير المقيدة

١4١.488١5.8١٠4٧.١83)١٢.6٢١()9٧.494(إجمالي فجوة حساسية معدل الربح

)١٢9.٠5١(3١.3٧44٧.١84)١١٠.١١5()9٧.494(الفجوة التراكمية لحساسية معدل الربح
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صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

٢٢1 ٢٢0

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  
مخاطر السوق )تابع( د٣ 

مخاطر العملة )تابع( د٣-6 

مخاطر العمالت هي المخاطر التي تنشأ من تقلب قيمة األداة المالية بسبب التغيرات في معدالت صرف العمالت األجنبية. 
قام مجلس اإلدارة بوضع حدود للمراكز المفتوحة الكلية وللمراكز المفتوحة لكل العملة. تتضمن حدود المراكز المفتوحة مراكز 
مفتوحة مبيتة ومراكز مفتوحة لحظية. يتم رصد المراكز المفتوحة على نحو يومي ويتم استخدام استراتيجيات تغطية لضمان 

المحافظة على المراكز في إطار الحدود الموضوعة. لدى البنك صافي التعرض التالي للمخاطر بالعمالت األجنبية:

٢017

األصول
االلتزامات وحسابات 

صافي األصولاالستثمار غير المقيدة

١44.٢6368.٠6646.١9٧الريال العماني

)١9.8٢٧(4١.35٧6١.١84دوالر أمريكي

٧6١٧5يورو

954١953درهم إماراتي

89٢8٧جنيه استرليني

٢٠١6

األصول
االلتزامات وحسابات 

صافي األصولاالستثمار غير المقيدة

١٢٠.١986٠.63459.564الريال العماني

)٧.669(١9.٠٧٧٢6.٧46دوالر أمريكي
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المالي وتدفقاته  السائدة على مركزه  العمالت األجنبية  التقلبات في أسعار صرف  للمخاطر آلثار  التعرض  بأخذ  النافذة  تقوم 
التي يتم  الليلية واليومية  المراكز  العملة وإلجمالي  للمخاطر حسب  التعرض  الحدود لمستوى  المجلس بوضع  النقدية. يقوم 

رصدها على نحو يومي.

التغيرات في أسعار العمالت األجنبية غير المتكافئة كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ و ٢٠١6 على صافي األصول تعتبر ضئيلة.

المخاطر التشغيلية د4 

تعرف المخاطر التشغيلية بأنها مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناشئة عن عدم كفاية أو فشل في العمليات الداخلية 
النافذة  التشغيلية نظرًا لعدة أسباب مرتبطة بعمليات  المخاطر  الخارجية. تنشأ  العوامل  أو من  الموظفين واألنظمة  أو  للبنك 
ومخاطر  السوق  ومخاطر  االئتمان  مخاطر  غير  مخاطر  تتضمن  وال  الخارجية  العوامل  ومن  التحتية  وبنيتها  وتقنياتها  وموظفيها 

السيولة.

تبنت النافذة سياسات واجراءات مشابهة للتخفيف من المخاطر التشغيلية كتلك المعتمدة من قبل المكتب الرئيسي. تم الحصول 
على إيجابيات عمليات المركز الرئيسي وبنيته التحتية بااللتزام باإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية. وتعد السياسات 

حول العمليات التالية مشابهة لسياسات المركز الرئيسي:

تعقب أحداث الخسارة والمخاطر المحتملة.  •

اإلبالغ عن الخسائر والمؤشرات والسيناريوهات على أساس منتظم.  •

مراجعة التقارير المشتركة من قبل مدراء المخاطر والمدراء المباشرين.  •

وعالوًة على ذلك، لدى النافذة موظف التزام متفرغ مسؤول عن ضمان االلتزام باإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
ومبادئ الشريعة والقوانين والتنظيمات المعتمدة.

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  
مخاطر تجارية متنقلة د5 

تشير المخاطر التجارية المنتقلة لحجم المخاطر التي تحول للمساهمين للتخفيف من تحمل حامل حساب االستثمار بعض أو كافة 
المخاطر والتي يتعرضون لها تعاقديًا في عقود المضاربة. 

ضمن عقود المضاربة )مشاركة الربح وتحمل الخسارة(، يتعرض حملة حسابات االستثمار غير المقيدة ألثر إجمالي للمخاطر الناشئة 
من األصول التي يستثمرون أموالهم فيها، ولكن نافذة صحار اإلسالمي تدير هذه المخاطر من خالل المخاطر التجارية المنتقلة. 

يتم تحقيق مشاركة المخاطر بتشكيل واستخدام عدة احتياطيات مثل احتياطي مساواة األرباح وبتسوية حصة أرباح نافذة صحار 
اإلسالمي لتسهيل العائدات مستحقة الدفع لحملة حسابات االستثمار من التعرض لتذبذب في إجمالي العائدات الناشئ عن 

المخاطر البنكية وبالتالي للتمكين من دفع العائدات التنافسية في السوق. 

تدير نافذة صحار اإلسالمي المخاطر التجارية المنتقلة كما هو محدد في سياسة توزيع األرباح. تتنازل النافذة عن أتعابها في 
حالة حدوث المخاطر التجارية المنتقلة. تدير النافذة معدل الربح مع النوافذ اإلسالمية األخرى بتشغيل بنوك إسالمية/ تجارية في 

السلطنة.

إدارة رأس المال د6 

رأس المال النظامي د1-6 
تقوم الجهة الرقابية األساسية للنافذة وهي البنك المركزي الُعماني بوضع ورصد متطلبات رأس المال للنافذة في مجمله. 
لتنفيذ المتطلبات الحالية لرأس المال يتطلب البنك المركزي الُعماني في الوقت الحالي االحتفاظ بالنسبة المقررة إلجمالي رأس 
المال بالنسبة إلجمالي األصول المرجحة بالمخاطر. تقوم النافذة باحتساب متطلبات رأس المال بالنسبة لمخاطر السوق ومخاطر 

التشغيل استنادًا إلى النموذج الموضوع من جانب البنك المركزي الُعماني كما يلي:

جهات سيادية - ال شيء  •

النافذة – المخاطر المرجحة بناًء على مؤسسات تقييم االئتمان الخارجية المعتمدة من قبل البنك المركزي العماني.  •

قروض األفراد والشركات- وفقًا لعوامل تحويل االئتمان والمخاطر المرجحة التي حددها البنك المركزي العماني.  •

البنود خارج الميزانية العمومية -  حسب عوامل تحويل االئتمان والمخاطر المرجحة حسب البنك المركزي الُعماني.  •

يتم تصنيف رأس المال النظامي للنافذة إلى ثالث فئات:  •

رأسمال الفئة ١ ويتضمن رأس المال المخصص وعالوة اإلصدار واالحتياطيات والسندات الدائمة )التي يتم تصنيفها على أنها   •
أوراق مالية مبتكرة في الفئة ١( واألرباح المحتجزة واحتياطي صرف العمالت األجنبية واألصول غير الملموسة والتسويات التنظيمية 

األخرى المتعلقة بالبنود الواردة في حقوق الملكية ولكن تتم معاملتها بصورة مختلفة بالنسبة ألغراض كفاية رأس المال.

رأسمال الفئة ٢ ويتضمن االلتزامات الثانوية المؤهلة والمخصص التجميعي لالنخفاض في القيمة وعنصر احتياطي القيمة   •
العادلة المتعلق بالمكاسب غير المحققة أو بأدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية.

يتم تطبيق مختلف الحدود على عناصر قاعدة رأس المال. يجب أن ال يتجاوز مبلغ األوراق المالية المبتكرة في الفئة ١ نسبة ١5 
في المائة من إجمالي رأسمال الفئة ١ ويجب أن ال يزيد رأس المال المؤهل في الفئة ٢ عن الفئة ١ كما يجب أن ال تزيد القروض 
الثانوية ألجل المؤهلة عن 5٠ في المائة من رأسمال الفئة ١.  كما أن هناك قيودًا على مبلغ إجمالي مخصصات االنخفاض في 
القيمة واحتياطي مساواة األرباح واحتياطي مخاطر االستثمار التي يتم إدراجها كجزء من رأسمال الفئة ٢.  تتضمن الخصومات 
األخرى من رأس المال القيم الدفترية لالستثمارات في شركات تابعة ال يتم إدراجها ضمن التجميع القانوني واستثمارات في 

رأسمال بنوك وبنود تنظيمية أخرى.

يتم تصنيف العمليات التشغيلية للنافذة على إنها إما مجال متاجرة أو مجال أعمال مصرفية واألصول مرجحة بالمخاطر ويتم 
تحديدها وفقًا للمتطلبات المحددة التي تسعى لعكس المستويات المختلفة للمخاطر المصاحبة لألصول والقرض للمخاطر خارج 
الميزانية العمومية. لم يتم احتساب تحميل رأس المال لمخاطر التشغيل للنافذة في االعتبار حيث ال توجد أى بيانات عن الثالث 
سنوات السابقة حسبما هو مطلوب طبقًا لمدخل المؤشر األساسي الحتساب رأس المال لمخاطر التشغيل.  سياسة النافذة 

هي االحتفاظ بقاعدة رأسمال قوية.

إن المعيار الدولي لقياس كفاية رأس المال هو معدل رأس المال المخاطر والذي يربط بين رأس المال بأصول الميزانية العمومية 
والغرض للمخاطر خارج الميزانية العمومية مرجحًا وفقا لنطاق واسع من المخاطر.
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صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

إيضـاحــات حـول البـيـانــات المـالـيــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

٢٢٣ ٢٢٢

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  
إدارة رأس المال )تابع( د6 

رأس المال النظامي )تابع( د1-6 
تم حساب معدل المخاطر لألصول طبقًا إلرشادات بنك التسويات الدولية لكفاية رأس المال للنافذة كما يلي:

٢٠١6
دوالر أمريكي 

باآلالف

٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٢017
ريال عماني 

باآلالف

٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

رأس المال الفئة 1

٢1.000١٧.٠٠٠رأس المال المخصص١5554.545.44

1٣4١34احتياطي قانوني348٣48

988988احتياطي عام566.566٢.٢

89744أرباح محتجزة١١5٢.٣٣0

٢٣.019١8.١66اإلجمالي 4٧.١8459.789

رأس المال الفئة ٢

1.6٣5998مخصص انخفاض قيمة على أساس المحفظة٢47.59٢4.٢

1.6٣5998اإلجمالي٢47.59٢4.٢

٢4.654١9.١64مجموع رأس المال النظامي٧٧664.0٣6.49

األصول المرجحة بالمخاطر

154،٣44١١4.563مخاطر االئتمان والسوق للنافذة١٢٧400.894.٢٧6

5،4174.3٢٠المخاطر التشغيلية١١.٢٢١14.070

159،761١١8.883مجموع األصول المرجحة بالمخاطر348414.95٣.٢8٧

معدل كفاية رأس المال

مجموع رأس المال النظامي معبر عنه كنسبة مئوية من إجمالي ٢8%15.4٣.١5%
١5.٢8%15.4٣%األصول المرجحة بالمخاطر

مجموع رأسمال الفئة ١ معبر عنه كنسبة مئوية من إجمالي األصول ١٢%14.41.١6%
١6.١٢%14.41%المرجحة بالمخاطر

يتم احتساب معدل كفاية رأس المال الموضحة أعاله وفقًا لمعايير معاهدة بازل ٢ المطبقة من قبل البنك المركزي الُعماني 
واإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية. األرباح المحققة خالل السنة لم تؤخذ في عين اإلعتبار إلحتساب كفاية رأس 

المال.

إدارة المخاطر المالية )تابع( د  
معلومات قطاعية د7 

تنفذ أنشطة النافذة كوحدة واحدة. يتم التقرير لإلدارة على وحدة العمل. تعمل النافذة في سلطنة ُعمان فقط وبالتالي لم يتم 
عرض معلومات قطاعية جغرافية.

إفصاحات أخرى د8 

فيما يلي اإلفصاحات اإللزامية المطلوبة بموجب الخدمات المصرفية التنظيمية اإلسالمية:

لم يتم خلط األموال.   •

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧، هناك مديونية بمبلغ ٠.٢8٢ مليون ريال من المركز الرئيسي.  •

قام المركز الرئيسي خالل السنة بتخصيص تكلفة بمبلغ قدره ٠.٢58 مليون ريال )٢٠١٧ : صفر( لصالح الخدمات المشتركة   •
والضريبة

لم يتم تحويل أي مبلغ إلى الصندوق الخيري خالل السنة.  •

المكافآت وأتعاب حضور الجلسات المقترحة لمجلس الشريعة هي كالتالي:  •

المكافآت
ريال عماني

أتعاب حضور الجلسات
ريال عماني

المجموع
ريال عماني

١6١١٧الدكتور حسين حامد حسان

١٢٢١4الدكتور مداسير صديقي

8١9الشيخ عزان بن ناصر فرفور العامري

3١4الشيخ فهد محمد هالل الخليلي 

39544



إصغاء
خدماتنا المصرفية 

أكثر تجاوبًا مع 
طموحاتك أنت.

اإلفصاح التنظيمي طبقًا 
لقواعد »بازل ٢ وبازل 3« لإلفصاح

ُصحار اإلسالمي
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صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

. مقدمة 1
يمارس بنك صحار ش.م.ع.ع )المركز الرئيسي( وفقًا لترخيص الصيرفة اإلسالمية الصادر عن البنك المركزي العماني بتاريخ 3٠ 
الشريعة اإلسالمية تحت اسم  لقواعد ومبادئ  األخرى وفقًا  المالية  المتاجرة  الصيرفة اإلسالمية وأنشطة  أعمال  أبريل ٢٠١3 

»صحار اإلسالمي« )النافذة(. تدرج مجموعة منفصلة من البيانات المالية في البيانات المالية الموحدة للبنك.

تهدف  العماني.  المركزي  البنك  الصادرعن  للصيرفة اإلسالمية  والرقابي  التنظيمي  لإلطار  التالية وفقًا  اإلفصاحات  تم وضع 
للمخاطر  اإلسالمي  نافذة صحار  تعرض  عن  بالسوق  للمشاركين  مهمة  وكمية  نوعية  معلومات  تقديم  إلى  اإلفصاحات  هذه 

واستراتيجيات إدارة المخاطر وعمليات كفاية رأس المال. لم تعمل النافذة ككيان قانوني مستقل.  

التنظيمي  اإلطار  الواردة في  التوجيهية  للمبادئ  ووفًقا   ، ذلك  والبنك. ومع  النافذة  بين  األموال  تحويل  على  قيود  توجد  ال 
والرقابي للصيرفة اإلسالمية )IBRF( ، ال ُيسمح للنافذة بوضع أموال لدى البنك.

الشركات التابعة واالستثمارات الهامة  .٢
صحار اإلسالمي هو نافذة مملوكة بالكامل لبنك صحار.

مكونات رأس المال وحامل حساب استثمار غير مقيد  .٣
كما هو مطلوب وفقًا للبندين 3-5-١-٢ و 3-5-١-3 من المادة ١- بعنوان »متطلبات الترخيص” لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة 
اإلسالمية )“اإلطار”( الصادر عن البنك المركزي العماني، قام المكتب الرئيسي بتخصيص ٢١ ماليين ريال عماني لنافذة الصيرفة 
اإلسالمية واحتسابه كرأس مال مخصص. و قام المكتب الرئيسي بتخصيص رأس مال إضافي قدره مليونان ريال عماني خالل 
السنة. البنك الدولي لإلنشاء والتعمير؛ وفقًا لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية، على النوافد أن تحافظ على الحد 

األدنى من ١٠ مليون ريال عماني كرأس المال المخصص.

٢٠١6
دوالر أمريكي 

باآلالف

٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٢017
ريال عماني 

باآلالف

٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

رأسمال الفئة ١

٢1,000١٧,٠٠٠رأس المال المخصص١5654,545,44

1٣4١34 احتياطي قانوني348٣48

988988 االحتياطي العام 566,566٢,٢

89744 اإليرادات المتراكمة ١١5٢,٣٣0

٢٣,019١8,١66اإلجمالي 4٧,١8459,789

رأسمال الفئة ٢

1,6٣5998 مخصص انخفاض القيمة على أساس المحفظة٢47,59٢4,٢

1,6٣5998 اإلجمالي٢47,59٢4,٢

٢4,654١9,١64إجمالي رأس المال النظامي٧٧664,0٣6,49

٣4,46734,٢١8أسهم حامل حساب االستثمار88,8٧889,5٢5

لم تحتفظ النافذة بأي احتياطي لموازنة األرباح  وخواطر االستثمار.

كفاية رأس المال  .4
أن  على  ينص  حيث  اإلسالمية.  للصيرفة  والرقابي  التنظيمي  اإلطار  إلرشادات  وفقا  محتسب  المال  رأس  كفاية  معدل  إن 

الترخيص ينبغي ان يلتزم بمعدل كفاية رأس المال وقدره ١٢% كحد أدنى .

تضع الجهة التنظيمية الرئيسية للنافذة – البنك المركزي العماني – وتراقب متطلبات رأس المال للنافذة ككل.

كما هو مطلوب وفقًا للبندين 3-5-١-٢ و 3-5-١-3 من المادة ١- بعنوان “متطلبات الترخيص” لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة 
اإلسالمية، خصص المكتب الرئيسي ٢١ مليوًنا ريال عماني للنافذة كرأس مال مخصص. 

ولدى البنك عملية داخلية لتقييم كفاية رأس المال وتقوم اإلدارة العليا بتقييم رأس مال البنك مقابل مخاطره. لجنة األصول 
وااللتزامات  هي المنتدى الذي يتم فيه تقييم كفاية رأس المال على اأساس توقعات أعمال الربع القادم و موجز بيانات المخاطر 

المتوقعة.
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صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

كفاية رأس المال )تابع(  .4
مجمل اإلجمالي ومعدل رأسمال الفئة األولى واألصول المرجحة بالمخاطر 

األرصدة
)القيمة

 الدفترية(

صافي 
األرصدة

)القيمة الدفترية(*

ريال عماني 
باآلالف

األصول 
المرجحة بالمخاطر

األصول البيانالرقم

١88,3٧5١86,٧4٠١3٢,١34البنود بالميزانية العمومية١

٢9,٢٢٧٢9,٢٢٧١6,٧6٠البنود خارج الميزانية العمومية٢

-  - - أدوات مشتقة3

١48,894إجمالي لمخاطر االئتمان4

5,45٠--األصول المرجحة بالمخاطر - مخاطر السوق5

5,4١٧األصول المرجحة بالمخاطر – مخاطر العمليات6

١59,٧6١إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر٧

٢3,٠١9رأس المال الفئة األولى 8

 ١,635 رأس المال الفئة الثانية9

 - رأس المال الفئة الثالثة١٠

٢4,654إجمالي رأس المال النظامي١١

١٧,86٧متطلبات رأس المال لمخاطر االئتمان١١-١

 654 متطلبات رأس المال لمخاطر السوق١١-٢

 65٠ متطلبات رأس المال لمخاطر العمليات١١-3

١9,١٧١إجمالي رأس المال المطلوب١٢

١4.4١%معدل رأسمال الفئة األولى١3

١5.43%إجمالي معدل رأس المال ١4

 بالصافي من المخصصات *

اإلفصاح عن متطلبات رأس المال وفقًا لفئات المخاطر المختلفة لكل عقد تمويل متوافق مع الشريعة اإلسالمية.

ريال عماني باآلالف
 متطلبات رأس المال

األصول المرجحة 
بالمخاطر 

000 ’RO

  

١,4٧١ ١٢,٢59 مديونيات المرابحة

4,١83 34,858 إجارة منتهية بالتمليك

4,١6٠ 34,664 استصناع تتبعه اإلجارة المنتهية بالتمليك

4,539 3٧,8٢٢ المشاركة المنخفضة

٢١8 ١,8٢٠ إيداعات لدى البنوك

995 8,٢9٢ االستثمارات

٢9٠ ٢,4١9 اآلخرى

٢,٠١١ ١6,٧6٠ خارج الميزانية العمومية

١٧,86٧ ١48,894  

٢,٢89 ١9,٠٧٧ URIA من األصول المرجحة بالمخاطر أعاله  األصول الممولة من قبل

يتم التعامل مع األصول الممولة من قبل URIA على قدم المساواة لجميع األصول األخرى فيما يتعلق بحساب كفاية رأس 
المال.

كفاية رأس المال )تابع(  .4
صافي التعرض بعد تخفيف المخاطر الخاضع للنهج الموحد هو كما يلي:

ريال عماني باآلالف
التعرض الموجودات 

المرجحة بالمخاطر - 
المنهج الموحد

التعرض  
 

- ٢٢,633 السيادية - تحمل ٠%

البنوك

١,54٠ ٧,٧٠٠       تحمل ٢٠%

٢8٠ 559       تحمل %5٠

الشركات

١,9٧٧ ٢,635      تحمل ٧5%

١١,١6١ ١١,٢5٧      تحمل ١٠٠%

١٢,846 ١٢,846 التجزئة - تحمل ١٠٠%

١4,٢٢3 4٠,638 المطالبات المضمونة بعقارات سكنية - تحمل %35

8٧,369 8٧,369 المطالبات المضمونة بعقارات تجارية - تحمل ١٠٠%

١٠4 ١٠4 القروض المتعثرة السداد -  تحمل ١٠٠%

٢,634 ٢,634 أصور أخرى - تحمل ١٠٠%

١3٢,١34 ١88,3٧5 المجموع في الميزانية العمومية

البنود خارج الميزانية العمومية

٢,694 5,4١5      تحمل %5٠

١4,٠66 ٢3,8١٢      تحمل ١٠٠%

١6,٧6٠ ٢9,٢٢٧

١48,894 ٢١٧,6٠٢ إجمالي الكتاب المصرفي

إفصاحات حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار  .5
المال  رب  والخسارة بصفة  الربح  تحمل  النافذة على أساس  أنشطة  تمويل  )المودعون( في  االستثمار  حاملو حسابات  يعمل 

)مستثمر( بموجب عقد مرابحة والذي ينظم العالقة بين حملة الحسابات والطرف المرخص.

لدى النافذة حملة حسابات استثمار غير مقيدة فقط.

حامل حساب االستثمار غير المقيد    :1-5

حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار بموجب المضاربة، وهي شكل من أشكال الشراكة يقوم فيه طرفان أو أكثر بتأسيس 
بينما يساهم  )المضارب( بجهوده  أكثر  أو  األرباح بنسب متفق عليها بحيث يساهم شريك واحد  العقد( لمشاركة  شركة )شركة 

الشريك اآلخر أو الشركاء اآلخرون )رب المال( بالموارد المالية.  

قواعد وهيكلية المضاربة والمبادئ الشرعية الرئيسية   ٢-5

المضاربة هي ترتيب يساهم فيه طرف )يدعى رب المال( بماله والطرف اآلخر )المضارب( بمجهوده لمشاركة األرباح الناتجة   .١
من استثمار تلك األموال بأسلوب متفق عليه.

يمكن أن يكون المضارب شخصًا طبيعيًا أو مجموعة من األشخاص أو كيانًا قانونيًا أو شركة.  .٢
يقدم رب المال استثماره بشكل نقدي أو عيني، عدا عن الذمم المدينة، وفق تقييم متفق عليه. ويوضع هذا االستثمار تحت   .3

التصرف المطلق للمضارب.
ينحصر تنفيذ أعمال المضاربة في المضارب ضمن إطار التفويض الممنوح له في اتفاقية المضاربة.  .4

يتم تقسيم األرباح وفق الحصص الثابتة المتفق عليها في وقت إبرام العقد وال يحق ألي طرف الحصول على مبلغ محدد   .5
مسبقًا كربح أو تعويض.

يتحمل رب المال وحده الخسائر المالية الناجمة عن المضاربة إال إذا ثبت ارتكاب المضارب للغش أو اإلهمال أو إساءة التصرف   .6
المتعمدة أو بما يخالف التفويض الممنوح له.
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صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

إفصاحات حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار )تابع(  .5
آلية توزيع األرباح بين المساهمين والمودعين في صحار اإلسالمي ضمن الوعاء المشترك  ٣-5

تبين هذه اآللية لتوزيع األرباح اآللية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية لتوزيع صافي األرباح على أموال المساهمين وأموال 
المودعين، والتي يتم تجميعها معًا في وعاء مشترك يطلق عليه اسم )»رأس مال المضاربة المشترك«(. 

يحتسب صافي الربح بموجب المعادلة التالية: 

حيث:

“N” يعني صافي الربح

“G” يعني إجمالي الربح

“E” يعني المصروفات المباشرة فيما يتعلق باألنشطة )“المصروفات المباشرة”(

“D” يعني استهالك األصول االستثمارية )“األصول االستثمارية”( في الوعاء المشترك. 

“P” يعني مخصص الحسابات المعدومة والمشكوك في تحصيلها.

لم يتم خالل العام تخصيص أي مصروفات أو مخصصات للوعاء المشترك.

حسابات حملة حسابات االستثمار غير المقيد هي أموال يستثمرها العمالء بطريقة المضاربة لتشكيل وعاء من األموال. يتم 
جمع أموال حملة حسابات االستثمار غير المقيد مع أموال البنك لالستثمار، وال تمنح األولوية ألي طرف ألغراض االستثمارات 

وتوزيع األرباح.  

يتم تخصيص صافي الربح للمشاركين في الوعاء بناء على حسابات المتوسط المرجح. 

عامل المشاركة، يتم تحديد األوزان أو نسب مشاركة األرباح من قبل إدارة البنك وتعريف المستثمرين بها قبل بداية الشهر. 
يحتسب رصيد المتوسط المرجح في نهاية الفترة من خالل ضرب عامل المشاركة بمتوسط الرصيد للفترة. 

رسوم المضاربة   1-٣-5
إبالغ  الرقابة الشرعية ويتم  المتفق عليها مسبقًا بموافقة مجلس  للنسبة  الربح المخصص وفقًا  المضاربة من  تخصم رسوم 

العمالء بها من خالل الموقع اإللكتروني أو اإلعالنات في الفروع، وتكون ثابتة في مرحلة البداية كما يلي: 

المودعون - حتى %3٠  البنك - حتى ٧٠% 

به  احتياطيات وفق ما تسمح  للبنك إنشاء  للنافذة  ويمكن  الرقابة الشرعية  النسب من مجلس  العام لم يتم تغيير في  خالل 
الشريعة والبنك المركزي العماني ألغراض إيصال العوائد للمستثمرين وإدارة المخاطر. وهناك نوعان من االحتياطيات مسموح 

بهما هما احتياطي مساواة األرباح واحتياطي مخاطر االستثمار.  أما النافذة فهي ال تحتفظ بأي احتياطيات.

احتياطي مساواة األرباح   ٣-٢-5
يتكون احتياطي مساواة األرباح من مبالغ مستخلصة من إجمالي دخل المرابحة يتم توفيرها لتسهيل العوائد المدفوعة لحملة 

حسابات االستثمار والمساهمين، وهي تتكون من جزء مخصص لحملة حسابات االستثمار وجزء للمساهمين. 

يطبق األساس المستخدم في حساب المبالغ التي سيتم تخصيصها وفقًا لتوجيهات مجلس الرقابة الشرعية. 

احتياطي مخاطر االستثمار   ٣-٣-5
يتم إنشاء هذا االحتياطي من حصة المودعين في األرباح من جزء صافي األرباح في الوعاء المشترك. الغرض من هذا االحتياطي 
هو خصم نتيجة الخسائر المستقبلية. يتم استثمار الرصيد المتوفر في حساب االحتياطي في الوعاء المشترك وتضاف األرباح 

المتحققة من استثمار هذا الرصيد في حساب االحتياطي. 

يطبق األساس المستخدم في حساب المبالغ التي سيتم تخصيصها وفقًا لتوجيهات مجلس الرقابة الشرعية. 

يهدف هذا االحتياطي إلى توفير عائد مناسب ومنافس للمودعين في حال وقوع ظروف غير اعتيادية معينة أو انخفاض العائد 
والتي يتوقعها المودعون. يتم التصرف بمبلغ االحتياطي بناء على موافقة مسبقة من مجلس الرقابة الشرعية.

في حال عدم كفاية رصيد حساب االحتياطي لمواجهة المنافسة، يحق للمساهمين منح جزء من حصتهم في األرباح للمودعين 
بموافقة مجلس الرقابة الشرعية. 

إفصاحات حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار )تابع(  .5
آلية توزيع األرباح بين المساهمين والمودعين في صحار اإلسالمي ضمن الوعاء المشترك )تابع(  ٣-5

المحول من أو إلى احتياطي مساواة األرباح   4-٣-5
تخضع النسبة المعتمدة من قبل إدارة البنك إلى موافقة شرعية داخلية حيث يحددها مجلس الرقابة الشرعية من إجمالي ربح 
الوعاء المشترك بموجب سياسة البنك قبل تنفيذ أي توزيع، وذلك بهدف التحقق من وجود مستوى معين من الضمان للمحفظة 

االستثمارية.

يتم تكوين أي مخصصات مطلوبة مقابل أصول أو استثمارات التمويل اإلسالمي في الدفاتر المحاسبية وفق سياسات البنك 
والتي تمتثل للسياسات المعدلة الصادرة عن البنك المركزي. 

يتم االحتفاظ برصيد احتياطي مساواة األرباح كحساب جاٍر أيضًا.

المحول من أو إلى احتياطي مخاطر االستثمار   5-٣-5
تقوم،  أن  البنك  يحق إلدارة  فإنه  السوق  بكثير من معدالت  أكبر  أرباح معينة  توزيع  فترة  للمودعين في  العائد  كان معدل  إذا 

بموافقة مجلس الرقابة الشرعية، باقتطاع جزء من حصة المودعين من الربح وتحويلها إلى احتياطي مخاطر االستثمار. 

إذا كان معدل العائد للمودعين في فترة توزيع أرباح معينة أقل من معدالت السوق فإنه يحق إلدارة البنك أن تقوم بتعويض 
المودعين من خالل تحويل المبلغ المطلوب من حساب االحتياطي المذكور لزيادة عوائد المودعين. 

تخصيص جزء من ربح المساهمين إلى المودعين  6-٣-5
عند الحاجة، يمكن للبنك تخصيص جزء معين من ربحه إلى فئة/ فئات إيداع محددة وقد يعود ذلك إلى زيادة معدل الربح المعلن 

من قبل مؤسسات مالية إسالمية أخرى/ منافسين آخرين أو لتشجيع فئة معينة من المودعين.      

لم يتم إنشاء احتياطي مساواة األرباح واحتياطي مخاطر االستثمار خالل العام ولم يتم إجراء تخصيص من قبل المساهمين.

لم تحمل النافذة أي مصروفات إدارية للوعاء المشترك. 

اإلفصاحات الكمية  4-5

تم خالل العام توزيع األرباح المحتسبة على عامل المشاركة المعلن قبل كل فترة حساب أرباح. فيما يلي نطاق عامل المشاركة 
المطبق ونطاق المعدل المكتسب:

متوسط المعدل المكتسبنطاق عامل المشاركة المنتج

١.83%١٧ادخار- ريال عماني

٠.6٠%٧ادخار - درهم إماراتي

٠.5٧%٧ادخار - دوالر أمريكي

٠.٧3%١٠مدة 6 أشهر

١.39%١8مدة ١٢ شهرًا

فيما يلي مبلغ حساب حامل االستثمار غير المقيد لكل فئة في نهاية العام:

النسبة من إجمالي حساب المبلغالمنتج
االستثمار المقيد

ريال عماني باآلالف

99.٠٢%34,١٢٧ادخار- ريال عماني

٠.١١%39ادخار - دوالر أمريكي

٠.١3%44مدة 6 أشهر

٠.٧4%٢5٧مدة ١٢ شهرًا

١٠٠%34,46٧اإلجمالي

الودائع ألجل هي الودائع التي يمكن سحبها دون خسارة رأس المال وفق شروط معينة.



التقريـر السنـوي لبنـك صحـار 2017 ٢٣٣التقريـر السنـوي لبنـك صحـار 2017 ٢٣٢

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

إفصاحات حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار )تابع(  .5
اإلفصاحات الكمية )تابع(  4-5

: URIA عائدات على األصول و 

ريال عماني 
باآلالف

٢٠١٧٢٠١6٢٠١5٢٠١4٢٠١3إيرادات على أصول المضاربة 

 URIA ١,99٢١,63٠١,١3٠54٢١34إيرادات موزعة على

39٢4٠٠١٧5639

5.35%5.3٠%4.٧٢%4.49%4.4٠%عائدات على متوسط أصول المضاربة

URIA ٠.49%١.٠5%١.٠٠%١.3١%١.١4%عائدات على متوسط

األصول المخصصة للوعاء المشترك هي إجارة منتهية بالتمليك.

ريال عماني باآلالفمخصص عاممجموع التعرض
صافي التعرض

3٢,5٠84٠93٢,٠99اإلجارة المنتهية بالتمليك

٢,4١٧٢4٢,393استصناع تتبعه اإلجارة المنتهية بالتمليك

١٠,366١٠3١٠,٢63المشاركة المنتهية بالتمليك

45,٢9١53644,٧55

نسبة حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار غير المقيدة إلى األصول ذات التمويل المشترك

كما في تاريخ التقرير، تم تمويل األصول المخصصة للوعاء بنسبة ٧6.١٠% من حقوق ملكية حملة حسابات االستثمار غير المقيدة. 
وحققت النافذة عائدات إجمالية قدرها ١6.33% على متوسط حقوق الملكية في األصول 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 
العماني والمحددات الواردة في سياسة البنك. 
ال يوجد لدى النافذة أي حسابات استثمار مقيد. 

6. تقييم التعرض للمخاطر
إدارة المخاطر في بنك صحار- المنهج والسياسة    1-6

تتمثل فلسفة إدارة المخاطر للنافذة في تحديد والتقاط ومراقبة وإدارة األبعاد المختلفة للمخاطر بهدف حماية قيمة األصول 
وتدفقات االيرادات بحيث يتم حماية مصالح المكتب الرئيسي )وآخرين لمن يتعهد صحار اإلسالمي بالتزام لهم( في حين يتم 

زيادة العائدات بهدف تحسين عائدات المكتب الرئيسي والحفاظ على تعرضه للمخاطر ضمن مقاييس مفروضة ذاتيًا.

المال  رأس  وتمويل  تمويل ألجل  مثل  منتجات  والمتوسطة  الصغيرة  والمؤسسات  الشركات  لعمالء  اإلسالمي  يقدم صحار 
العامل والتمويل قصير األجل وودائع الشركات وتمويل المتاجرة وخدمات إدارة النقد ومنتجات الخزينة. بناًء على تقييم مخاطر 
االئتمان ذات الصلة، يتم اتخاذ ضمان األصول قصيرة األجل والمعدات واآلالت والعقارات لتحسين نوعية المخاطر. يتم توجيه 
على  إضافية  رقابة  أنظمة  ولديه  القصوى  للمخاطر  العماني  المركزي  للبنك  التنظيمية  المتطلبات  قبل  من  اإلسالمي  صحار 

المخاطر لموظفي اإلدارة العليا أو األطراف ذات العالقة. 

يعتمد صحار اإلسالمي االئتمان من خالل اللجنة التنفيذية لالئتمان المعينة من قبل مجلس إدارة بنك صحار بقيود تفويضية 
للموافقات االستثنائية من قبل رئيس النافذة اإلسالمية. 

واستثمار  للتحصيل  وقابل  صحيح  اساس  على  تمويل  على  الحصول  بهدف  السياسة  توجيه  يتم  المستهلكين،  تمويل  في 
الشريعة  مبادئ  مع  يتماشى  بما  للمجتمعات  المشروعة  االحتياجات  وتلبية  المودعين  وحماية  المساهمين  لمصلحة  األموال 

المعتمدة من قبل مجلس الرقابة الشرعية. 

الداخلية  للرقابة  الرئيسية  الدعامة  األعمال  مخاطر  مراجعة  تعد  كما  تركزها.  وتجنب  المخاطر  بتنويع  المخاطر  إدارة  عملية  توجه 
لمحفظة التمويل. ويتم إجراء مراجعات دورية لجودة األصول ومراجعات الشريعة ومراجعات العمليات ومراجعات إدارية وتوثيق 

ومراجعات االلتزام لألعمال واإلدارة العليا. 

6. تقييم التعرض للمخاطر )تابع(
إدارة المخاطر في بنك صحار- المنهج والسياسة )تابع(   1-6

يقتصر تمويل المستهلكين على تمويل السيارات واإلسكان فقط. ويتم اعتماد التمويل والسلفيات من خالل مصفوفة االعتماد 
بتحديد القيود المعينة لمسؤولين معينين واللجنة التنفيذية لالئتمان. 

يمتلك مجلس اإلدارة للبنك األم السلطة على اعتماد كافة السياسات الصادرة المتعلقة باالئتمان والمخاطر. وشكل كذلك لجنة 
اعتماد االئتمان ومنح أعلى سلطة اعتماد االئتمان في البنك للقيود التنظيمية القصوى. 

االستراتيجيات والعمليات وأنظمة الرقابة الداخلية  ٢-6

يعتمد إطار سياسة إدارة المخاطر الشامل من قبل مجلس إدارة البنك األم. ويتم دعمها من قبل هياكل قيود مالئمة. تقدم هذه 
السياسات إطار إدارة مخاطر متكامل للمؤسسة ككل في البنك والذي ينطبق كذلك على صحار اإلسالمي. الحد المفروض على 

نوع من األصول هو حسب متطلبات البنك المركزي العماني وسياسات البنك.

السيولة  الربح ومخاطر  االئتمان ومخاطر معدل  السوق ومخاطر  المخاطر مثل مخاطر  انواع  لمختلف  يتعرض صحار اإلسالمي 
والمخاطر التشغيلية والتي تتطلب جميعها أنظمة رقابة شاملة ومراقبة مستمرة. يلخص إطار إدارة المخاطر الهدف من بازل ٢ 
والذي يتضمن مراقبة اإلدارة والرقابة وثقافة المخاطر والملكية وتحديد وتقييم والمخاطر وأنشطة الرقابة والفصل بين الواجبات 

والمعلومات الكافية وقنوات التواصل وأنشطة إدارة مراقبة المخاطر وتصحيح الخلل.

مخاطر االئتمان  ٣-6

يدير صحار اإلسالمي مخاطر االئتمان بتقييم كل منتج/ نشاط فيما يتعلق بمخاطر االئتمان المقدمة من قبله. وأنشأ هيكل قيود 
لتجنب تركيزات المخاطر لألطراف المقابلة والقطاع والمكان الجغرافي.

مديونيات ٣1 ديسمبر ٢017
المرابحة

اإلجارة
المنتهية 
بالتمليك

استصناع 
تتبعه

إجارة منتهية
بالتمليك

المشاركة 
المنتهية 
بالتمليك

ايداعات 
الوكالة 

واألرصدة لدى 
البنوك

األوراق
اإلجماليالمالية للديون

ريال عماني باآلالف

لم يتأخر سدادها ولم تتعرض 
٧,98٢١5,8٠4١3١,٢9٢ ١١,٠٧349,٠١536,8٢٢١٠,596لالنخفاض في القيمة

المبالغ التي تجاوزت االستحقاق ولم 
3٧,١9٢-- ٢6,848 4,١34  5,١٧9 ١,٠3١ تنخفض قيمتها

المبالغ التي تجاوزت االستحقاق 
٢٢4---١463444وانخفضت قيمتها

١٢,٢5٠54,٢٢84١,٠٠٠3٧,444٧,98٢١5,8٠4١68,٧٠8اإلجمالي 

تعريف التسهيالت االئتمانية المتأخرة و التي انخفضت قيمتها

يتم تصنيف التعرض للمخاطر االئتمانية من قبل البنك لتحديد التسهيالت التي انخفضت قيمتها وفقًا لتعميم البنك المركزي 
العماني رقم ب م 9٧٧ بتاريخ ٢5 سبتمبر ٢٠٠4. 
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صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

6. تقييم التعرض للمخاطر )تابع(
مخاطر االئتمان )تابع(  ٣-6

مجموع إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان، باإلضافة إلى متوسط إجمالي التعرض خالل الفترة مقسمة إلى األنواع   1-٣-6
الرئيسية من مخاطر االئتمان 

ريال عماني باآلالف
إجمالي مجموع التعرضمتوسط مجموع التعرض  

نوع التعرض لمخاطر االئتمانالرقم
٢017٢016٢017٢017٢016٢016

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
باآلالف

ريال عماني 
ريال عماني %باآلالف

باآلالف
%

٧.53%٧.٧48,٠3٠%١٢,5٧٠ ١٠,3٠٠6,٧43مديونيات المرابحة١

4٢.5٢%33.٧٧45,3٢4%5٠,٠934٢,٠٢554,86٢اإلجارة المنتهية بالتمليك٢

١9.٢٠%٢5.49٢٠,4٧٠%4١,4٢3 3٠,946١٢,5٧8استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك3

٢١.35%٢3.٢8٢٢,٧6٠%3٧,8٢٢ 3٠,٢9١١9,886المشاركة المنتهية بالتمليك4

9.4٠%9.٧3١٠,٠٢4%١٢,9١4١٠,٠٢6١5,8٠4استثمارات أدوات دين 5

١٠٠%١٠٠١٠6,6٠8%١34,5449١,٢58١6٢,48١اإلجمالي

نسبة التمويل لكل فئة من فئات االطراف األخرى إلى إجمالي التمويل

٢016 ٢017
% ريال عماني باآلالف % ريال عماني باآلالف  

%59 56,9١5 %65 95,٠89 الشركات

%4١ 39,669 %35 5٠,٢٠5   التجزئة

%١٠٠ 96,584 %١٠٠ ١46,6٧٧   مجموع

التوزيع الجغرافي للمخاطر مقسمًا إلى المناطق الهامة وفقا لألنواع الرئيسية للتعرض لمخاطر االئتمان  ٣-٢-6

ريال عماني باآلالف

الرقم
نوع 

التعرض  
االئتماني

سلطنة 
عمان

دول مجلس 
التعاون 

الخليجي 
األخرى

دول منظمة 
التعاون 

االقتصادي 
والتنمية

خدمات باكستانالهند
اإلجماليأخرى

١٢,5٧٠١٢,5٧٠مديونيات المرابحة١

54,86٢----5٢,54١٢,3٢١اإلجارة المنتهية بالتمليك٢

استصناع تتبعه إجارة منتهية 3
4١,4٢3-----4١,4٢3بالتمليك

المشاركة المنتهية بالتمليك4
3٧,8٢٢3٧,8٢٢

١5,8٠4-----١5,8٠4استثمارات أدوات دين 5

١6٠,١6٠٢,3٢١٠٠٠٠١6٢,48١اإلجمالي

6. تقييم التعرض للمخاطر )تابع(
مخاطر االئتمان )تابع(  ٣-6

توزيع المخاطر حسب القطاع أو الطرف المقابل مقسمًا إلى أهم أنواع التعرض لمخاطر االئتمان  ٣-٣-6

ريال عماني باآلالف

مديونيات القطاع االقتصاديالرقم
المرابحة

اإلجارة 
المنتهية 
بالتمليك

استصناع 
تتبعه إجارة 

منتهية 
بالتمليك

المشاركة 
المنتهية 
بالتمليك

استثمارات 
اإلجماليأدوات دين 

التعرض خارج 
الميزانية 
العمومية

١,٠٧6-3٠6-5٧٧١3تجارة استيراد ١

١,٠٧٢١8,٢853٠,33١33,١٠4١٠,4٧693,٢68٢5,4٢3اإلنشاءات٢

6,٢6854٠-١,٢64١,694١٢٠3,١9٠خدمات3

-5١,586-١٠,١٧٧3٠,55٧١٠,85٢أخرى4

-5,3٢85,3٢8تمويل شخصي5

-٢,3٢١--٢,3٢١-حكومية6

٢٧6------غير المقيمين٧

١٢,5٧٠54,86٢4١,4٢33٧,8٢٢١5,8٠4١6٢,48١٢6,٢99اإلجمالي  

االستحقاق التعاقدي المتبقي لكل المحفظة، مقسمًا إلى األنواع الرئيسية لمالمح التعرض لمخاطر الئتمان   4-٣-6

ريال عماني باآلالف

مديونيات التصنيف الزمنيالرقم
المرابحة

اإلجارة 
المنتهية 
بالتمليك

استصناع 
تتبعه إجارة 

منتهية 
بالتمليك

المشاركة 
المنتهية 
بالتمليك

استثمارات 
اإلجماليأدوات دين 

التعرض خارج
الميزانية

العمومية

        4,543 ٢,٧٠4-3١3١,9398٠3٧٢حتى شهر واحد١

        5,٠8١ ١,٧١٢-١5٠849٧١6554٢-3 أشهر٢

        ١,٢95 3,١69-39٠4١,4٧9٢88498-6 أشهر3

        ٢,36٠ 3,١58-6٧٠٧١,١١33٠5١,٠33-9 أشهر4

        ١,٠٢3 988٠١,5٢6335٧٢98,36١١١,83١-١٢ شهرا5

      ١١,9٢5 ١4,9488,6584,٢85٧,469١,645٢٧,٠٠5-3 سنوات6

             -   ٢١,٧45-3٢,٧9٢٧,3٢44,89٢6,٧3٧-5 سنوات٧

              ٢ ١,5١83٢,3٢63١,٠٧3٢٠,44٢5,٧989١,٠٧9أكثر من 5 سنوات8

      ٢6,٢٢9 ١٢,5٧٠54,86٢4١,4٢33٧,8٢٢١5,8٠4١6٢,4٠3اإلجمالي9

مبلغ التمويل والسلفيات التي انخفضت قيمتها و، إن وجدت، التمويل والسلفيات المتأخرة التي تم تكوين مخصص   5-٣-6
لها بشكل منفصل مقسمة إلى المناطق الجغرافية الرئيسية، بما في ذلك إن كان عمليًا، مبالغ المخصصات العامة والمحددة 

لكل منطقة جغرافية

 ريال عماني باآلالف
   مخصصات    

إجمالي الدول الرقم
القروض

قروض غير 
احتياطي خاص عام منتظمة

األرباح
مخصصات

 خالل الفترة

مقدمات 
مشطوبة 
خالل العام

- ١44,356٢٢3١,5٢5١١٧365٧سلطنة عمان١

- ٧٧-٢,3٢١١١٠األخرى٢

مجلس التعاون 
-١46,6٧٧٢٢3١,635١١٧3٧34الخليجي
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صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

6. تقييم التعرض للمخاطر )تابع(
مخاطر االئتمان )تابع(  ٣-6

الحركة في إجمالي القروض والسلف  6-٣-6

ريال عماني باآلالف
القروض والسلف غير المتحركةالقروض والسلف المتحركة

المعياريالبيان
التنويه
اإلجماليخسارةمشكوك فيها دون المعياريالخاص

96,584--95,448١,٠6٢٧4رصيد أول المدة

١,٧٠64٢3٠٧4٠)١,85٢(الحركة/ التغيرات )+/-(

39,١٠5----39,١٠5التمويل الجديد

١٠,988--١٠,١89٧954استرداد التمويل

------التمويل والسلفيات المشطوبة

١4٢,89٠3,563١٢٠3٠٧4١46,6٧٧رصيد نهاية الفترة 

٢9١5٧3١,٧5٢-١,635مخصصات محتفظ بها

١3-٢--أرباح مجنبة

مخاطر االئتمان: اإلفصاح عن المحافظة حسب األسلوب القياسي  7-٣-6
اإلفصاح النوعي: للمحافظ حسب األسلوب القياسي  1-7-٣-6

تنتهج النافذة األسلوب القياسي لتقييم رأس المال النظامي لمخاطر االئتمان. أما فيما يتعلق بالمخاطر السيادية فتطبق عليها 
المخاطر بنسبة صفر حسب ما يسمح به في هذا األسلوب بينما التعرض لمخاطر البنوك، فإن المخاطر المرجحة تعتمد على 
البنك المركزي العماني مثل موديز وستاندرد آند بورز وفيتش وكابيتال  تصنيف وكاالت التصنيف الدولية المعتمدة بواسطة 
إنتليجنس، بناًء علي تصنيف البلد المختص. وفي غياب التصنيف الخارجي للشركات، يعتبر البنك معظم الشركات على أنها 
تطبق  العمومية،  الميزانية  خارج  التعرض  مالمح  وعن  الممولة.  المخاطر  عن   %١٠٠ بمعدل  المخاطر  ترجيح  ويطبق  غير مصنفة 
عوامل تعرض االئتمان المالئمة وتجمع للبنوك أو حسبما يكون الحال ثم يطبق ترجيح المخاطر كما ذكر أعاله. مبالغ القروض غير 
المسحوبة من قبل الزبون أو غير المصروفة لهم بعد، توضع تحت االلتزامات ويطبق عليها متوسط المخاطر كما هو مسموح من 

قبل اإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية. 

6-٣-7-٢  اإلفصاحات الكمية

يعرض الجدول التالي تحليل سندات الدين سندات الخزانة، والتوظيفات الكبيرة وغيرها من الفواتير المستحقة الصادرة  من قبل 
وكالة التصنيف في 3١ ديسمبر عام ٢٠١٧، على أساس تصنيف موديز أو ما يعادلها.

٢٠١6
ريال عماني 

باآلالف

٢017
ريال عماني 

باآلالف

٢017
دوالر أمريكي 

باآلالف

٢٠١6
دوالر أمريكي 

باآلالف
-  5,779 A3  إلى Aمن ١  15,010 -

١٢,٢٢8  10,٢86 Baa3 إلى Baa١  ٢6,717 3١,٧6١

١٠,٠٠٠ - -B إلى +Ba - ٢5,9٧4 

١,646 7,444 األوراق المالية السيادية 19,٣٣5 4,٢٧5

٢3,8٧4 ٢٣,509 61,06٢ 6٢,٠١٠

غير  المقابل  الطرف  فيها  يكون  التي  الحاالت  والنوعية في  الكمية  العوامل  على  يعتمد  تقييم مستقل  بإجراء  النافذة  تقوم 
مصنف.

تنتهج النافذة أسلوبًا موحدًا لكل الشركات على أنها غير مصنفة ويطبق عليها ترجيح المخاطر بمعدل ١٠٠%.

6-٣-7-٣ تخفيض مخاطر االئتمان: اإلفصاح وفقا لألسلوب القياسي

ال تستخدم النافذة أسلوب المقاصة سواًء للبنود خارج أو داخل الميزانية العمومية. 

6. تقييم التعرض للمخاطر )تابع(
مخاطر معدالت الربح لألنشطة المصرفية  4-6

مخاطر معدل الربح هي األثر المحتمل لعدم التوافق بين معدل العائدات على األصول والمعدل المتوقع للتمويل نظرًا لمصادر 
التمويل. تحدد اإلدارة العليا مصادر التعرض لمخاطر معدل الربح بناًء على هيكل الميزانية العمومية الحالي والمتوقع للنافذة. قد 

تنشأ مخاطر معدل الربح في النافذة نظرًا للمعامالت التالية:

معامالت المرابحة  •
معامالت الوكالة  •

اإلجارة المنتهية بالتمليك  •
المشاركة المنتهية بالتمليك  •

الصكوك  •
استثمارات المشاركة  •

تعتقد إدارة النافذة أنها ليست معرضًة لمخاطر معدل ربح جوهرية نتيجًة لعدم توافق إعادة تسعير معدل الربح لألصول وااللتزامات 
وحقوق حملة حسابات االستثمار حيث أنه يظهر في فترات مشابهة. يعتمد توزيع الربح لحقوق حملة حسابات االستثمار على 

اتفاقيات مشاركة الربح. وبالتالي، فإن النافذة غير معرضة ألية مخاطر معدالت ربح جوهرية.

مصادر مخاطر معدل الربح  1-4-6
يمكن تصنيف مخاطر معدالت الربح التي تواجهها النافذة إلى الفئات التالية:

لألصول  المتغير(  )المعدل  تسعير  وإعادة  الثابت(  )المعدل  استحقاق  في  الزمنية  الفروق  من  يتنشأ  التي  التسعير  إعادة   •
وااللتزامات ومراكز خارج الميزانية العمومية. وحيث أن معدالت الربح تختلف، فإن عدم التوافق في اعادة التسعير هذه تعرض 

إيرادات والقيمة االقتصادية المضمنة للنافذة لتغيرات غير متوقعة.
مخاطر منحنى العائدات التي تنشأ من وجود آثار عكسية للتغيرات غير المتوقعة لمنحنى العائدات على إيرادات و/أو القيمة   •

االقتصادية األساسية للنافذة.
مخاطر األساس التي تنشأ من ارتباط ناقص في التسوية في المعدل المكتسب والمنتجات المسعرة والمعدل المدفوع   •
الفروقات من  تزيد هذه  أن  يمكن  الربح،  تتغير معدالت  عندما  اعادة تسعير مشابهة.  أدوات مختلفة وهي خصائص  على 
التغيرات غير المتوقعة في التدفقات النقدية واالرباح الموزعة بين األصول وااللتزامات وأدوات خارج الميزانية العمومية ذات 

فترات استحقاق أو تواتر إعادة تسعير مشابه. 
تشير مخاطر نقل المخاطر التجارية لضغط السوق لدفع عائدات تتخطى المعدل المكتسب على األصول الممولة من قبل   •

االلتزامات، عندما يكون العائد على األصول قيد التنفيذ بمقارنته مع معدالت المنافسين.
استراتيجية مخاطر معدل الربح  ٢-4-6

العادلة لألدوات  القيم  أو  المستقبلية  الربحية  الربح على  التغيرات في معدالت  تأثر  أن  احتمالية  الربح من  تنشأ مخاطر معدل 
المالية. النافذة معرضة لمخاطر معدل الربح نتيجًة لعدم التطابق أو الفجوات في مبالغ األصول وااللتزامات وأدوات خارج الميزانية 

العمومية والتي تستحق أو يعاد تسعيرها في فترة معينة. تدير النافذة المخاطر من خالل استراتيجية إدارة المخاطر.

معدل الربح الفعلي )العائد الفعلي( ألداة مالية نقدية هو المعدل الذي عند استخدامه في احتساب قيمة حالية ينتج عن القيمة 
الدفترية لألداة. المعدل هو معدل سابق ألداة ذات معدل ثابت مدرجة بالقيمة المهلكة ومعدل حالي ألداة ذات معدل عائم أو 

أداة مدرجة بالقيمة العادلة.

أدوات قياس مخاطر معدل الربح  ٣-4-6
تستخدم النافذة األدوات التالية لقياس مخاطر معدل الربح في مجالها:

تحليل فجوات إعادة التسعير والذي يقيس الفروق الحسابية بين األصول وااللتزامات ذات الحساسية للربح لمجال النافذة   •
بشروط مطلقة.

تحليل قيمة نقطة األساس وهو قياس الحساسية لكافة المنتجات والمراكز المسعرة لمعدالت الربح. قيمة نقطة األساس   •
هي التغير في صافي القيمة الحالية لمركز ناشئ من تغير نقطة أساس ١ في منحنى العائدات. ويقيس هذا حساسية 

المراكز أو المحفظة للتغيرات في معدالت الربح.
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صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

6. تقييم التعرض للمخاطر )تابع(
مخاطر معدالت الربح لألنشطة المصرفية )تابع(  4-6

مراقبة واإلبالغ عن مخاطر معدل الربح  4-4-6
طبقت النافذة أنظمة معلومات لمراقبة مخاطر معدل الربح والسيطرة عليها واالبالغ عنها. تقدم التقارير على أساس زمني للجنة 

التنفيذية ومجلس اإلدارة للمكتب الرئيسي.

التعرض لمخاطر معدالت الربح - المحافظ لغير المتاجرة  5-4-6
كان مركز حساسية الربح للنافذة استنادًا إلى ترتيبات إعادة تسعير تعاقدية في 3١ ديسمبر ٢٠١6على النحو التالي:

معدل الربح
السنوي
الفعلي

%

خالل 
ثالثة أشهر

ريال عماني 
باآلالف

من 4 إلى 1٢ 
شهرًا

ريال عماني 
باآلالف

أكثر من عام واحد
ريال عماني 

باآلالف

غير معرض لمخاطر 
معدل الربح

ريال عماني 
باآلالف

في ٣1 ديسمبر ٢016

األصول

١5,٢٢٢ --- نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية

٢8٢ --٧,٧٠٠ ١.5١ مستحق من بنوك ومؤسسات مالية

١٢,٢5٠ ---6.٢3 مديونيات المرابحة

-١8,4٢5 ٢5,95٧ 9,846 4.95 اإلجارة المنتهية بالتمليك

-6,99٢ ٢6,35٠ ٧,658 5.34 استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك

--١٧,٠9٠ ٢٠,354 4.93 المشاركة المنتهية بالتمليك

-١,635 8,٢9٢ -4.6٠ استثمارات أوراق مالية

١,٠9٧ ---أصول ثابتة

١,١٧4 ---أصول أخرى

3٠,٠٢5 ٢٧,٠5٢ ٧٧,689 45,558 إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق المساهمين

-38,٢4١ ٢٢,659 4٧,56١ 3.١4ودائع وكالة

١9,836 ---الحسابات الجارية للعمالء

95٧ ---التزامات أخرى

٢٠,٧93 38,٢4١ ٢٢,659 4٧,56١ إجمالي االلتزامات 

---34,46٧ ٢.٠8حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

مجموع االلتزامات وحقوق الملكية لحسابات 
٢٠,٧93 38,٢4١ ٢٢,659 8٢,٠٢8 االستثمار غير المقيدة

9,٢3٢ )١١,١89(55,٠3٠ )36,4٧٠(إجمالي فجوة حساسية معدل الربح

5٠,98٢ 4١,٧5٠ 5٢,939 )٢,٠9١(الفجوة التراكمية لحساسية معدل الربح

6. تقييم التعرض للمخاطر )تابع(
مخاطر السيولة  5-6

إن منهج النافذة إلدارة مخاطر السيولة هو لضمان، ما أمكن ذلك، أنه سيكون لديها على الدوام سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها 
عند حلول موعد استحقاقها، تحت الظروف العادية والصعبة، بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة باإلضرار بسمعة بنك 

صحار ش.م.ع.ع.

المالية  والتزاماتها  أصولها  حول  السيولة  بملمح  تتعلق  األخرى  النشاط  وحدات  من  معلومات  بالبنك  المركزية  الخزينة  تتلقى 
المركزية بمحفظة أصول مالية  الخزينة  المستقبلية. بعد ذلك تحتفظ  الناشئة عن األعمال  النقدية األخرى  التدفقات  وتفاصيل 
سائلة قصيرة األجل وتتكون في أغلبيتها من استثمارات قصيرة األجل باألوراق المالية والتمويل والسلفيات وسلفيات البنوك 
وتسهيالت بين البنوك للتأكد من الحفاظ على سيولة كافية بالبنك ككل. وتتم مقابلة متطلبات وحدات النشاط من السيولة 
من خالل التمويل والسلفيات قصيرة األجل من الخزينة المركزية لتغطية أي تذبذب قصير األجل والتمويل طويل األجل لتحديد 
أي متطلبات سيولة أساسية. ووضع البنك كذلك خطة سيولة طارئة شاملة لإلدارة الفعالة للسيولة. وبهذه العملية تتم العناية 

المطلوبة للتأكد من التزام النافذة بكل تعليمات البنك المركزي العماني. 

تتم مراجعة كل سياسات السيولة وإجراءاتها وتصادق عليها لجنة األصول وااللتزامات. تم توضيح احتساب فجوة السيولة عند 
استحقاق األصول وااللتزامات. تم إعداد هذا االحتساب وفقًا للتوجيهات الواردة بالتعميم رقم ب م 955 المؤرخ ٧ مايو ٢٠٠3.

التعرض لمخاطر السيولة  1-5-6
بما  يومي  أساس  على  رصده  ويتم  المال  ورأس  العمالء  لودائع  والسلف  التمويالت  إجمالي  معدل  وهو  اإلقراض  معدل 
يتماشى مع اإلرشادات التنظيمية. داخليًا يتم وضع معدل اإلقراض على أساس أكثر تحفظًا مما هو مطلوب بموجب اللوائح. كما 
تقوم النافذة أيضًا بإدارة مخاطر السيولة لديها على أساس منتظم برصد معدل السيولة وهو معدل صافي األصول السائلة 
إلى إجمالي األصول على أساس شهري. لهذا الغرض فإن صافي األصول السائلة يعتبر على أنه يتضمن النقد وما يماثل 

النقد، وأوراق الدين المصنفة بدرجة استثمار والتي لها سوق نشط وبه سيولة.

كانت تفاصيل معدل االقراض والسيولة المقدم عنه التقرير كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ على النحو التالي:

 ٢017
معدل السيولة معدل اإلقراض  

9.46%84.8٧%المتوسط عن العام

٢١.٠٢%85.44%الحد األقصى عن العام 

٢.3٧%84.١١%الحد األدنى عن العام

يلخص الجدول أدناه ملمح استحقاق التزامات النافذة في تاريخ التقرير استنادًا إلى ترتيبات الدفع التعاقدية. تم تحديد االستحقاقات 
التعاقدية لألصول وااللتزامات على أساس الفترة المتبقية في تاريخ قائمة المركز المالي إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي وهي 
ال تأخذ في االعتبار االستحقاقات الفعلية كما هو مشار إليها في تاريخ الودائع المحتفظ بها لدى النافذة وتوفر األموال السائلة.

٢017

القيمة 
الدفترية

ريال عماني 
باآلالف

خالل ثالثة 
أشهر

ريال عماني 
باآلالف

من 4 إلى 1٢ 
شهرًا

ريال عماني 
باآلالف

سنة إلى 
ثالث سنوات
ريال عماني 

باآلالف

أكثر من ثالث 
سنوات

ريال عماني 
باآلالف

اإلجمالي
ريال عماني 

باآلالف

١٠8,46١44,١84١5,٠٠٧45,١4٠٧,٢٢3١١١,554ودائع وكالة

١9,836---١9,836١9,836ودائع عمالء وحسابات أخرى

95٧---95٧95٧التزامات أخرى

١٢9,٢5464,9٧٧١5,٠٠٧45,١4٠٧,٢٢3١3٢,34٧التزامات أخرى

4٠١34,٢٢٠--34,46٧34,46٧حقوق الملكية لحملة حسابات االستثمار

١63,٧٢١99,444١5,٠٠٧45,١4٠٧,6٢4١66,56٧



التقريـر السنـوي لبنـك صحـار 2017 ٢41التقريـر السنـوي لبنـك صحـار 2017 ٢40

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

6. تقييم التعرض للمخاطر )تابع(
مخاطر السيولة )تابع(  5-6

تقوم النافذة بإعداد تقرير فجوة السيولة لرصد مركز السيولة قصير األجل للنافذة لألصول وااللتزامات المدرجة بالريال الُعماني 
الزمنية المستحقة خالل شهر واحد. يجب تسوية الفجوة عند توفر أدوات إعادة الشراء أو إعادة التمويل وعن خطوط  وللفترة 

االئتمان غير المستغلة أيضًا، إن وجدت. يجب التقرير عن قائمة السيولة قصيرة األجل إلى لجنة األصول وااللتزامات شهريًا.

تعرض النافذة لمخاطر معدل الربح مبينة في المرفق ١ و٢.

مخاطر السوق  6-6

مخاطر السوق هي تلك المخاطر التي تنشأ من التغيرات في معدالت الربح ومعدالت صرف العمالت األجنبية وأسعار السلع. 
الغرض من إدارة مخاطر السوق هو إدارة والسيطرة على التعرض لمخاطر السوق في حدود معايير مقبولة في نفس الوقت 

الذي يتم فيه الحصول على أفضل عائد في ظل المخاطر.

مخاطر السوق مالئمة لألنشطة المصرفية واألنشطة التجارية ولكن قياسها وإدارتها قد تختلف حسب تلك األنشطة.

يقوم صحار اإلسالمي بقياس ومراقبة مخاطر السوق في محفظته باستخدام أساليب مناسبة مثل وضع حدود على مراكزه 
المفتوحة للعمالت األجنبية بالرغم من أنها غير جوهرية. 

مخاطر السوق في مجال المتاجرة  1-6-6
تتضمن مخاطر السوق عدة مخاطر ولكن العناصر الرئيسية هي مخاطر معدل األرباح ومخاطر تحويل العملة األجنبية.

يتم القيام بأعمال الخزينة ضمن حدود مخاطر سوق معتمدة. ويعد ضمان توفر هيكل حدود مخاطر سوق مالئم في كل األوقات 
لتنظيم األعمال من مسؤولية الخزينة.

تم وضع القيود لـ:
مخاطر العمالت األجنبية  •

معدل مخاطر العائدات  •
منتجات تعامل معتمدة  •
عمالت تعامل معتمدة  •

حد أقصى للفترة  •

تعقد لجنة األصول وااللتزامات اجتماعات دورية لمناقشة عدم اتساق األصول وااللتزامات وتقيم مخاطر معدل الربح ومخاطر 
العمالت األجنبية ومخاطر السيولة التي يتعرض لها صحار اإلسالمي، لغرض اتخاذ الخطوات الكفيلة بإدارة مثل هذه المخاطر. 
ومع توجيهات لجنة األصول وااللتزامات، يقوم قسم الخزينة بالبنك بإدارة مخاطر معدالت الفوائد ومخاطر العمالت األجنبية 

التزامًا بتوجيهات السياسة التي توضح الحدود المناسبة.

عبء رأس المال لمخاطر السوق المختصة مبين أدناه: 

ريال عماني باآلالف

 -مخاطر مركز معدل األرباح

-مخاطر مركز حقوق الملكية

436مخاطر العمالت األجنبية

 -مخاطر السلع

مخاطر العملة  ٢-6-6
مخاطر العمالت هي المخاطر التي تنشأ من تقلب قيمة األداة المالية بسبب التغيرات في معدالت صرف العمالت األجنبية. 
قام مجلس اإلدارة بوضع حدود للمراكز المفتوحة الكلية وللمراكز المفتوحة لكل العملة. تتضمن حدود المراكز المفتوحة مراكز 
مفتوحة مبيتة ومراكز مفتوحة لحظية. يتم رصد المراكز المفتوحة على نحو يومي ويتم استخدام استراتيجيات تغطية لضمان 

المحافظة على المراكز في إطار الحدود الموضوعة. 

6. تقييم التعرض للمخاطر )تابع(
مخاطر التشغيل  7-6

تعرف المخاطر التشغيلية بأنها مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناشئة عن عدم كفاية أو فشل في العمليات الداخلية 
للبنك أو الموظفين و األنظمة أو من العوامل الخارجية. تنشأ المخاطر التشغيلية نظرًا لعدة أسباب مرتبطة بعمليات النافذة 
ومخاطر  السوق  ومخاطر  االئتمان  مخاطر  غير  مخاطر  تتضمن  وال  الخارجية  العوامل  ومن  التحتية  وبنيتها  وتقنياتها  وموظفيها 

السيولة.

تبنت النافذة سياسات وإجراءات مشابهة للتخفيف من المخاطر التشغيلية كتلك المعتمدة من قبل المكتب الرئيسي. تم الحصول 
على إيجابيات عمليات المركز الرئيسي وبنيته التحتية بااللتزام باإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية. وتعد السياسات 

حول العمليات التالية مشابهة لسياسات المركز الرئيسي:
تعقب أحداث الخسارة والمخاطر المحتملة.  •

اإلبالغ عن الخسائر والمؤشرات والسيناريوهات على أساس منتظم.  •
مراجعة التقارير المشتركة من قبل مدراء المخاطر والمدراء المباشرين.  •

وعالوًة على ذلك، لدى النافذة موظف التزام متفرغ مسؤول عن ضمان االلتزام باإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية 
ومبادئ الشريعة والقوانين والتنظيمات المعتمدة.  

مخاطر تجارية متنقلة  8-6

تشير المخاطر التجارية المنتقلة لحجم المخاطر التي تحول للمساهمين للتخفيف من تحمل حامل حساب االستثمار بعض أو كافة 
المخاطر والتي يتعرضون لها تعاقديًا في عقود المضاربة. 

ضمن عقود المضاربة )مشاركة الربح وتحمل الخسارة(، يتعرض حملة حسابات االستثمار غير المقيدة ألثر إجمالي للمخاطر الناشئة 
من األصول التي يستثمرون أموالهم فيها، ولكن نافذة صحار اإلسالمي تدير هذه المخاطر من خالل المخاطر التجارية المنتقلة. 

يتم تحقيق مشاركة المخاطر بتشكيل واستخدام عدة احتياطيات مثل احتياطي مساواة األرباح وبتسوية حصة أرباح نافذة صحار 
اإلسالمي لتسهيل العائدات مستحقة الدفع لحملة حسابات االستثمار من التعرض لتذبذب في إجمالي العائدات الناشئ عن 
المخاطر البنكية وبالتالي للتمكين من دفع العائدات التنافسية في السوق. تمت مناقشة احتياطي مساواة األرباح بالتفصيل 

أعاله. 

تدير نافذة صحار اإلسالمي المخاطر التجارية المنتقلة كما هو محدد في سياسة توزيع األرباح. تتنازل النافذة عن أتعابها في 
حالة حدوث المخاطر التجارية المنتقلة. تدير النافذة معدل الربح مع النوافذ اإلسالمية األخرى بتشغيل بنوك إسالمية/ تجارية في 

السلطنة.

لدى البنك متوسط أتعاب محملة بنسبة ١6% من الدخل المتحقق من األصول المخصصة للوعاء خالل العام.

لم تنشئ النافذة أي احتياطيات وبالتالي لم يتم عرض تحليل متعلق بها. 

6-9 المخاطر الخاصة بالعقود 

يتعرض األصل في كل نوع من التمويل اإلسالمي إلى مزيج متنوع من مخاطر االئتمان والسوق وبالتالي تنشأ الحاجة إلى 
تخصيص رأس المال مقابل تعرضات المخاطر. 

كما في تاريخ التقرير، تحمل األصول المالية مخاطر ائتمان فقط وبالتالي يتم تخصيص رأس المال وفقًا للتعليمات الصادرة عن 
البنك المركزي العماني. إن مزيج المنتجات الحالي ال يغير من طبيعة المخاطر وفقًا لمرحلة العقد. 

اإلفصاح عن متطلبات رأس المال وفقًا لمختلف فئات المخاطر لكل من العقود المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.
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صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

6. تقييم التعرض للمخاطر )تابع(
6-9 المخاطر الخاصة بالعقود )تابع( 

ريال عماني باآلالف
األصول االئتمانية المرجحة 

بالمخاطر
متطلبات رأس المال

١,4٧١ ١٢,٢59 مديونيات المرابحة

4,١83 34,858 اإلجارة المنتهية بالتمليك

4,١6٠ 34,664 استصناع تتبعه إجارة منتهية بالتمليك

4,539 3٧,8٢٢ المشاركة المنتهية بالتمليك

٢١8 ١,8٢٠ إيداعات لدى بنوك

995 8,٢9٢ استثمارات

٢9٠ ٢,4١9 خدمات أخرى 

٢,٠١١ ١6,٧6٠ خارج الميزانية العمومية 

 ١48,894 ١٧,86٧

7. الحوكمة الشرعية 
تم تطبيق هيكلة إدارة شرعية في النافذة ويتمثل الهدف الرئيسي منها في التحقق من االلتزام بالشريعة في جميع األوقات. 

فيما يلي أهم عناصر هيكلة اإلدارة الشرعية للنافذة:
مجلس الرقابة الشرعية:  )١(

المراجع الداخلي الذي يتحمل المسؤولية الكلية لتنفيذ ومراقبة االمتثال للشريعة، ووظائف التدقيق والتدريب الشرعية وفقًا   )٢(
لإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية.

والرقابي  التنظيمي  اإلطار  متطلبات  ووفق  الشرعية(  الرقابة  مجلس  عن  الصادرة  الفتاوى  إرشادات  )وفق  للشريعة  االمتثال 
للصيرفة اإلسالمية يعتبر إلزاميًا ويتم تنفيذه من خالل مراجعة وموافقة العقود واالتفاقيات والسياسات واإلجراءات والمنتجات 

والتقارير )حسابات توزيع األرباح(، إلخ.
تقوم النافذة بالتحقق من تنفيذ عمليات نافذة الصيرفة اإلسالمية على نحو يتمثل للشريعة ويخضع لمتطلباتها من خالل اتباع 

السياسات واإلجراءات التالية:
والمراجعة  المحاسبة  هيئة  ومعايير  اإلسالمية  للصيرفة  والرقابي  التنظيمي  اإلطار  لمتطلبات  وفقًا  شرعي  إطار  تطبيق  أ( 

للمؤسسات المالية اإلسالمية واإلرشادات والتوجيهات الصادرة عن مجلس الرقابة الشرعية.
توزيع الواجبات والوظائف الرئيسية. يتم تكليف مدير تنفيذي مستقل بمسؤولية االمتثال والتدقيق الشرعي. ب( 

تطبيق أدلة ووثائق للسياسات واإلجراءات فيما يتعلق بمنتجاتنا وعملياتنا واالمتثال والتدريب والضوابط الداخلية وتوفيرها  ج( 
للموظفين المعنيين.

يتم تقديم تقارير التدقيق الشرعي لمجلس الرقابة الشرعية وفقًا للخطة السنوية المتفق عليها.  د( 
يتم االحتفاظ بأصول نافذة الصيرفة اإلسالمية بشكل منفصل ومميز عن األصول التقليدية. ه( 

ال يمكن للنافذة وضع األموال مع البنوك التقليدية بما في ذلك بنك صحار. و( 
يتبعون رؤساء أقسامهم في تسلسل هرمي  رئيسية معينة  الموظفين في أقسام  أن  بالتحقق من  النافذة  إدارة  تقوم  ز( 

ينتهي عند رئيس النافذة. 
الصيرفة  رئيس  يتبعون  وهم  إلخ  والخزانة،  والشركات  األفراد  مثل  األعمال  ألقسام  مخصصون  موظفون  النافذة  لدى  ح( 

اإلسالمية. 
إن النظام البنكي األساسي المعتمد لدى النافذة قادر على مراعاة الطبيعة الفريدة لعقود ومعامالت وعمليات الصيرفة  ط( 

اإلسالمية.
يتم تطبيق عمليات التدقيق الشرعي على أساس ربع سنوي بموجب اإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية وترفع إلى 
مجلس الرقابة الشرعية لمراجعتها وإصدار التوجيهات بشأنها. أصدر مجلس الرقابة الشرعية تقريره السنوي لسنة ٢٠١6 حول 

االمتثال الشرعي للنافذة، ولم يتضمن التقرير وجود أي مخالفات ولم يوجه أي مبالغ إلى الحساب الخيري.
يشرف المراجع الشرعي الداخلي على خطط التدريب الشرعي للطرف المرخص. تم تنظيم  برنامج تدريبي للموظفين خالل العام 

 .٢٠١٧
ال يحتفظ مجلس الرقابة الشرعية  بأي عالقة تجارية مع البنك.

7. الحوكمة الشرعية )تابع( 
نبذة عن هيئة الرقابة الشرعية

الدكتور حسين حامد حسن

كلية  من  الدكتوراه  نال شهادة  وقد   ، القاهرة  جامعة  في  المقارن  والقانون  الشريعة  في  أستاذ  هو  حسين  الدكتور  األستاذ 
الشريعة  بجامعة األزهر، مصر وماجستير في الفقه المقارن من جامعة نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية وتخرج في القانون 
واالقتصاد من جامعة القاهرة، مصر، و هو  حائز شهادة الدكتوراه الفخرية   في القانون المدني من جامعة دورهام في المملكة 
المتحدة. له  خبرة تمتد إلى مدة أكثر من 5٠ عاًما في مجال الخدمات المصرفية اإلسالمية وهو رئيس مجالس الرقابة الشرعية 
ألكثر من 3٠ بنًكا وهيئة مالية. كما أنه مؤلف أكثر من 5٠ كتاًبا وورقة بحًث، وقد كتب أكثر من 4٠٠ مقالة شاملة. وقد أشرف على 
الخطة الكبرى لترجمة ٢٠٠ كتاب إسالمي إلى لغات مختلفة. باإلضافة إلى ذلك، نجح في تحويل العديد من البنوك التقليدية 

والمؤسسات المالية إلى مؤسسات و بنوك إسالمية.

الدكتور مدثر صديقي

القانون  في  الدكتوراه  درجة  نال  قد  الغربية.  والقوانين  اإلسالمية  الدراسات  في  عالميا  خبير مشهور  مدثر صديقي  الدكتور 
من كلية شيكاغو كينت للقانون، الواليات المتحدة األمريكية وشهادة ماجستير في القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد، 
الواليات المتحدة األمريكية؛ وأكمل دراسات إسالمية من الجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية. 
باحث في  الشمالية. وهو  الفقهي ألمريكا  المجمع  AAOIFI وفي  بـ  الخاصة  الشريعة اإلسالمية  لجنة معايير  وهو عضو في 
أكاديمية البحوث الشرعية الدولية للتمويل اإلسالمي في ماليزيا. له  خبرة تمتد إلى مدة أكثر من 3٠ عاًما في تقديم االستشارات 
الشرعية والقانونية ، و في التوثيق المصرفي اإلسالمي ، والبحوث ، والمحاضرات والتحكيم ألكثر من 4٠ منظمة وجامعات 

ومراكز بحثية في جميع أنحاء العالم.

الشيخ عزان بن ناصر بن فرفور العامري

قد نال الشيخ عزان بن ناصر بن فرفور العامري على شهادة البكالوريوس في الدراسات اإلسالمية و تخصص في القضاء، 
وقد عمل الشيخ عزان بن ناصر فرفور العامري سكرتيًرا لمفتي سلطنة عمان في قسم الفتوى منذ عام ٢٠٠١. وهو أيًضا ماهر 
في قانون الشريعة وذلك  بعد أن قام بالعديد من الدورات في المجاالت ذات الصلة وشارك في العديد من ورش العمل 

والمؤتمرات ذات الصلة.

الشيخ فهد محمد هالل الخليلي

تخرج الشيخ فهد من جامعة فلوريدا أتالنتيك بالواليات المتحدة األمريكية، وبعد ذلك التحق بالبنك المركزي العماني، حيث كان 
عضوا من قسم الخزينة واالستثمار. بعد ذلك انضم الشيخ فهد إلى شركة المدينة لالستثمار حيث أصبح نائب المدير العام 
للخدمات المصرفية االستثمارية. وشملت مسؤولياته الرئيسية إدارة المحافظ، وترويج مشروعات غرينفيلد والتعامل مع األفراد 
ذوي المالءة المالية العالية. ومؤخرا ، قام الشيخ فهد بتأسيس شركة بيت البيان لالستثمار، والتي تركز على بناء عالقات طويلة 

األمد من خالل تقديم الخدمات المصرفية االستثمارية والخدمات االستشارية.

مكافآت مجلس الرقابة الشرعية 

ريال عماني باآلالف
اإلجمالي أتعاب الجلسة  مكافآت

١٧ ١ ١6 د. حسين حامد حسن

١4 ٢ ١٢ د. مدثر صديقي

9 ١ 8 الشيخ عزان بن ناصر بن فرفور العامري

4 ١ 3 الشيخ فهد محمد هالل الخليلي

44 5 39
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صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(
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7. الحوكمة الشرعية )تابع( 
اجتماعات وحضور مجلس الرقابة الشرعية 

17 ديسمبر 15 أكتوبر 9٢017 يوليو ٢٢017 أبريل ٢017أسماء أعضاء مجلس الرقابة الشرعية
٢017

عدد اجتماعات 
محضورة

4✓✓✓✓د. حسين حامد حسن

4✓✓✓✓د. مدثر صديقي

4✓✓✓✓الشيخ عزان بن ناصر بن فرفور العامري

4✓✓✓✓الشيخ فهد محمد هالل الخليلي

المسؤولية االجتماعية للشركات

تقوم »صحار اإلسالمي« بتنفيذ برنامج توعية العمالء حول الخدمات المصرفية اإلسالمية، كما تدعم أنشطة تضمن االمتثال 
بالشريعة اإلسالمية.

إفصاحات أخرى

 :)IBRF( فيما يلي اإلفصاحات المطلوبة بموجب اإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالمية

لم يكن هناك أي خلط بين األموال.  •

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧، ومبلغ ٢8٢ ألف ريال عماني مستحق من المكتب الرئيسي.  •

لم يتم تحويل أي مبلغ إلى الصندوق الخيري خالل السنة.  •

ي
الم

س
إل

صحار ا
ش.م.ع.ع(

صحار 
ك 

المية لبن
س

إل
صيرفة ا

)نافذة ال

صاح
إلف

طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل 3« ل
ي 

ظيم
صاح التن

إلف
ا

سمبر ٢017 )تابع(
ي ٣1 دي

كما ف

ت
اللتزاما

صول وا
أل

سية ا
سا

قائمة ح
 

ق 1
المرف

ي 
ريال عمان

ف
ال

آل
با

الرقم
صول 

ت الداخليية : أ
التدفقا

وخارج الميزانية العمومية

ى 
حت

شهر 
واحد

شهر
1-٣ أ

شهر
٣-6 أ

 1٢-6
شهرًا

سنة 
ى 

واحدة إل
ن

سنتي
 ٢-٣

ت
سنوا

 4-٣
ت

سنوا
سنة

 5-4
سنة

 7-5
 10-7
سنة

 15-10
سنة

 ٢0-15
سنة

ن 
أكثر م

سنة
 ٢0

ال 
سية 

سا
لهاح

ي
إلجمال

ا

.١
ق

صندو
ي ال

نقد ف
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

١,٠5٢
١,٠5٢

.٢
ي

ي العمان
ك المركز

ى البن
ودائع لد

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
١4,١٧٠

١4,١٧٠

.3
ستحقة من المركز 

صدة م
أر

ت التابعة/الفروع
شركا

ي/ ال
س

الرئي
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

٢8٢
٢8٢

.4
ى

ك أخر
ستحقة من بنو

صدة م
أر

٧,٧٠٠
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
٢٧٧

٧,9٧٧

.5
ت

ستثمارا
ا

-
-

-
8,٢9٢

١,635
-

-
-

-
-

-
5,٧٧6

١5,٧٠3

.6
إلذنية.

ت ا
سندا

ت وال
ال

الكمبيا
-

-
-

-
-

--
-

-
-

-
-

-
-

-
-

.٧
ف

شو
ى المك

ب عل
سح

-
-

-
-

-
--

-
-

-
-

-
-

-
-

-

.8
ف

سل
ض و

قرو
١3,939

٢5,8٧6
٢4,٠١6

4٧,9٠٢
٢٧,464

٢,٢١8
١,٧٧٢

١,٠٠5
١,٠١5

5٠٧
96

١6٧
٢3٢

١46,٢١٠

.9
ض غير العاملة 

القرو
345

345

.١٠
صول ثابتة

أ
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

١,٠98
١,٠98

.١١
ت بين الفروع 

ال
ي المعام

صاف

 ١٢
ستحقة

الفائدة  م
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

695
695

١3
ى

صول أخر
أ

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
84٢

84٢

١4
ى التحديد( 

ى )يرج
ألخر

ا

 
ي

إلجمال
ا

٢١,639
٢5,8٧6

٢4,٠١6
56,١94

٢٧,464
3,853

٢,١١٧
١,٠٠5

١,٠١5
5٠٧

96
١6٧

٢3٢
٢4,١9٢

١88,3٧4
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صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(
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ي
الم

س
إل

صحار ا
ش.م.ع.ع(

صحار 
ك 

المية لبن
س

إل
صيرفة ا

)نافذة ال

صاح
إلف

طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل 3« ل
ي 

ظيم
صاح التن

إلف
ا

سمبر ٢017 )تابع(
ي ٣1 دي

كما ف

ت
اللتزاما

صول وا
أل

سية ا
سا

قائمة ح
 

ق  1 )تابع(
المرف

ي 
ريال عمان

ف
ال

آل
با

الرقم
ت 

ت الخارجية - التزاما
التدفقا

وخارج الميزانية العمومية

ى 
حت

شهر 
واحد

شهر
1-٣ أ

شهر
٣-6 أ

 1٢-6
شهرًا

سنة 
ى 

واحدة إل
ن

سنتي
 ٢-٣

ت
سنوا

 4-٣
ت

سنوا
سنة

 5-4
سنة

 7-5
 10-7
سنة

 15-10
سنة

 ٢0-15
سنة

ن 
أكثر م

سنة
 ٢0

ال 
سية 

سا
لهاح

ي
إلجمال

ا

.١
ب

طل
ت ال

ودائع تح
١

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

3١,86٠
3١,86١

.٢
ودائع توفير

١٢,365
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

١٢,365

.3
ل

ألج
ودائع 

8,438
39,١٧5

4,١٠8
١٧,985

٢٧,56٧
١٠,٠٠٠

-
83

-
-

-
-

-
-

١٠٧,35٧

4
ى

ودائع أخر
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

9,٧٧6
9,٧٧6

5
ى المركز 

ستحقة إل
صدة م

أر
ت التابعة/الفروع

شركا
ي / ال

س
الرئي

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
١8

١8

6
ى 

ك أخر
ى بنو

ستحقة إل
صدة م

أر

٧
ستحقة الدفع

قائدة م
١446

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
١446

8
س المال

رأ
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

٢١,٠٠٠
٢١,٠٠٠

9
ت

طيا
احتيا

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
٢,٧56

٢,٧56

١٠
أرباح محتجزة

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
89٧

89٧

١١
ى

ت أخر
التزاما

899
899

١٢

ي
إلجمال

ا
٢٢,٢49

39,١٧5
4,١٠8

١٧,985
٢٧,56٧

١٠,٠٠٠
-

83
--

-
-

-
-

6٧,٢٠6
١88,3٧4

الفجوة
)6١٠(

)١3,٢99(
١9,9٠8

38,٢٠9
)١٠4(

)6,١4٧(
٢,١١٧

9٢٢
١,٠١5

5٠٧
96

١6٧
٢3٢

)43,٠١4(
)٠(

التعرض لمخاطر معدل األرباح - المرفق ٢
٢017

ريال عماني باآلالف

3,٧٧٢صافي دخل أرباح

٢3,١64رأس المال 

على أساس صدمة تقلبات معدالت الربح بواقع 5٠ نقطة أساس

5١.64تأثير صدمة تقلبات معدالت الربح بواقع 5٠ نقطة أساس

١.3٧نسبة التأثير على صافي األرباح

٠.٢٢نسبة التأثير على رأس المال

على أساس صدمة تقلبات معدالت الربح بواقع ١٠٠ نقطة أساس

١٠3.٢8تأثير صدمة تقلبات معدالت الربح بواقع ١٠٠ نقطة أساس

٢.٧4نسبة التأثير على صافي األرباح

٠.45نسبة التأثير على رأس المال

على أساس صدمة تقلبات معدالت الربح بواقع ٢٠٠ نقطة أساس

٢٠6.55تأثير صدمة تقلبات معدالت الربح بواقع ٢٠٠ نقطة أساس

5.48نسبة التأثير على صافي األرباح

٠.89نسبة التأثير على رأس المال



التقريـر السنـوي لبنـك صحـار 2017 ٢49التقريـر السنـوي لبنـك صحـار 2017 ٢48

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

 قائمة استحقاق األصول وااللتزامات 
المرفق ٣

اسم البنك: صحار اإلسالمي - نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع
ريال عماني باآلالف

الرقم
تدفقات واردة )أصول وخارج 

الميزانية العمومية(

حتى 
شهر 
6-9 أشهر٣-6 أشهر1-٣ أشهرواحد

 1٢-9
شهرًا

 ٣-1
سنوات

 5-٣
سنوات

أكثر من 5 
اإلجماليسنوات

١,٠5٢١,٠5٢نقد في الصندوق١

٢
ودائع لدى البنك المركزي 

9,9٧9١,4١9٢5443٠٢6٠١,٠5٧9٧6٧4١4,١٧٠العماني

3
أرصدة مستحقة من المركز 

٢8٢٢8٢الرئيسي

4
أرصدة مستحقة من بنوك 

٧,9٧٧٧,9٧٧أخرى

١,٧6٢١,٧6٢١,٧6٢3,٠٠٧١,6365,٧٧5١5,٧٠3استثمارات5

٢,6٧٠١,٧٠53,١583,١483,459٢5,٢٧٧٢5,٧٠٧85,٠88١46,٢١٢قروض وسلفيات6

86٢59345قروض متعثرة٧

١,٠9٧١,٠9٧أصول ثابتة 8

695695أرباح مستحقة 9

84٢84٢أصول أخرى ١٠

٢9,٢59١٧,٧8٢٢6,١8٠5,84٢٧9,٠63مشتريات فورية وآجلة١١

45,٠٠٠45,٠٠٠ارتباطات ائتمانية ملزمة١٢

٠56١٧١٢٠348١56499خطابات ائتمان وضمان وقبول١3

١4

الجزء غير المستخدم من 
السحب على المكشوف 

9٠63٧٠53١١38٢93٧٧35٢,385والتمويل والسلفيات

١٠٠,4٢4٢3,٠943٢,٠563,9١8١٢,٧3١٢8,36١٢١,8399٢,8993١5,3٢٢اإلجمالي 

 قائمة استحقاق األصول وااللتزامات 
المرفق ٣ )تابع(

اسم البنك: صحار اإلسالمي - نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع
ريال عماني باآلالف

الرقم
تدفقات واردة )أصول وخارج 

الميزانية العمومية(

حتى 
شهر 
6-9 أشهر٣-6 أشهر1-٣ أشهرواحد

 1٢-9
شهرًا

 ٣-1
سنوات

 5-٣
سنوات

أكثر من 5 
اإلجماليسنوات

 
تدفقات إلى الخارج )التزامات 

   وخارج الميزانية العمومية(

6,3٧٢6,3٧٢4,٧٧93,١863,١8٧٧,9653١,86٢ودائع جارية١.

6١86١86١86١86١83,٠9١3,٠9١3,٠9٠١٢,363ودائع توفير٢

8,46939,١٠٢٢,866١٠,١٧٠4,6563١,٢٢8٧٠١٠,٧9٧١٠٧,35٧ودائع ألجل3.

١,45١١,89١6٧955385,3٧٢٢9,٧٧6ودائع أخرى 4.

.5
أرصدة مستحقة إلى المركز 

١8١8الرئيسي/ شركات تابعة/ فروع

١,449١,446أرباح مستحقة الدفع6.

899١899التزامات أخرى٧.

٢9,٢59١٧,٧8٢٢6,١8٠58,84٢٧9,٠63مبيعات فورية وآجلة8.

6١٢46١5٧٢339499خطابات ائتمان وضمان وقبول9.

45,٠٠٠45,٠٠٠ارتباطات ائتمانية ملزمة١٠

.١١

الجزء غير المستخدم من 
السحب على المكشوف 

١,١965٠3١93١٢8١5٧٢٠45٢,385والتمويل والسلفيات

٢١,٠٠٠٢١,٠٠٠رأس المال١٢.

٢,٧56٢,٧56احتياطيات١3.

89٧89٧أرباح محتجزة١4.

49,٧8966,5١434,86٠١5,٠8٠١4,5٠٢84,9٠43,١6646,5٠٧3١5,3٢٢اإلجمالي

49,٧89١١6,3٠4١5١,١63١66,٢43١8٠,٧45٢65,648٢68,8١43١5,3٢٢االلتزامات التراكمية

١8,6٧346,39١)46,543()١,٧٧٠()١١,١6٢()٢,8٠3()43,4٢٠(5٠,634الفجوة

١)46,39١()65,٠64()8,5٢١()6,٧5١(5٠,634٧,٢١44,4١١الفجوة التراكمية

الفجوة التراكمية كنسبة من 
٠.٠٠)١٧.٢6()٢4.49()4.٧١()4.٠6(١٠١.٧٠6.٢٠٢.9٢االلتزامات التراكمية
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صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

نموذج التسوية - كما في ديسمبر٢017 )تابع(
الخطوة ٢:

)ريال عماني باآلالف(
الميزانية العمومية كما في 

القوائم المالية المنشورة
كما في ديسمبر ٢017

 وفقًا لنطاق التجميع
النظامي

كما في ديسمبر ٢017

المرجع

أصول

١5,٢٢٢١5,٢٢٢نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

٧,98٢٧,98٢أرصدة لدى البنوك وأموال تحت الطلب على المدى القصير

١5,8٠4١5,8٠4االستثمارات:

٧,444٧,444محتفظ بها حتى االستحقاق

مستبعدة من استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق

ال ينطبق ال ينطبق استثمارات في كيانات تابعة

ال ينطبق ال ينطبق استثمار في شركات زميلة ومشروعات مشتركة

٢3٧,٧84ال ينطبق متاحة للبيع

مستبعدة من استثمارات متاحة للبيع: استثمارات في شركات 
تابعة

ال ينطبق ال ينطبق 

ال ينطبق ال ينطبق استثمار في شركات زميلة ومشروعات مشتركة

5,3٢85,3٢8محتفظ بها للمتاجرة

١44,9٢٢١44,9٢٢قروض وسلف

من ضمنها

--قروض وسلف لبنوك محلية

-قروض وسلف لبنوك غير محلية

١39,55١١39,55١قروض وسلف لعمالء محليين

-قروض وسلف لعمالء غير مقيمين لعمليات محلية

٢,3٢١٢,3٢١قروض وسلف لعمالء غير مقيمين لعمليات خارجية

3,٠5٠3,٠5٠قروض وسلف لمؤسسات صغيرة ومتوسطة

--تمويل من نافذة الصيرفة اإلسالمية

١,٠9٧١,٠9٧أصول ثابتة

 أصول أخرى من 
بينها:

١,٧١3١,٧١3

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 األرباح والخسائر

 ١86,٧4٠١86,٧4٠إجمالي األصول

نموذج التسوية - كما في ديسمبر ٢017
الخطوة 1:

)ريال عماني باآلالف(
 
 

الميزانية العمومية كما في 
القوائم المالية المنشورة

كما في ديسمبر ٢017

وفقًا لنطاق التجميع النظامي
كما في ديسمبر ٢017

 
فوارق

   األصول

١5,٢٢٢١5,٢٢٢نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

--شهادات إيداع

٧,98٢٧,98٢مستحق من بنوك

١44,9٢٢١44,9٢٢قروض وسلف

١5,8٠4١5,8٠4استثمارات في أوراق مالية

--قروض وسلف للبنوك

١,٠9٧١,٠9٧الممتلكات والمعدات

--أصول ضريبة مؤجلة

١,٧١3١,٧١3أصول أخرى

١86,٧4٠١86,٧4٠إجمالي األصول

االلتزامات

--مستحقات للبنوك

١6٢,٧64١6٢,٧64ودائع العمالء

--التزامات ضريبة جارية ومؤجلة

95٧95٧التزامات أخرى

ديون ثانوية

سندات قابلة للتحويل إلزاميًا

١63,٧٢١١63,٧٢١مجموع االلتزامات

حقوق المساهمين

٢١,٠٠٠٢١,٠٠٠رأس المال المدفوع

--عالوة إصدار  األسهم

١34١34االحتياطي القانوني

988988االحتياطي العام

89٧89٧األرباح المحتجزة *

--تغيرات متراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات

--احتياطي الديون الثانوية

٢3,٠١9٢3,٠١9إجمالي حقوق المساهمين

١86,٧4٠١86,٧4٠مجموع االلتزامات وأموال المساهمين
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صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

نموذج التسوية - كما في ديسمبر ٢017 )تابع(
الخطوة ٢ )تابع(:

)ريال عماني باآلالف(
الميزانية العمومية كما في 

القوائم المالية المنشورة
كما في ديسمبر ٢017

 وفقًا لنطاق التجميع
النظامي

كما في ديسمبر ٢017

المرجع

رأس المال وااللتزامات

٢١,٠٠٠٢١,٠٠٠رأس المال المدفوع

من ضمنها:

٢١,٠٠٠٢١,٠٠٠مبلغ مؤهل لرأسمال أسهم الفئة األولى

--مبلغ مؤهل لرأسمال أسهم الفئة اإلضافية األولى

٢,٠١9٢,٠١9االحتياطي والفائض

من بينها

89٧89٧األرباح المحتجزة*

١,١٢٢١,١٢٢أحتياطيات أخرى

--تغيرات متراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات

من بينها:

أال ينطبقال ينطبقخسائر من القيمة العادلة لالستثمارات

ال ينطبقال ينطبقأرباح من القيمة العادلة لالستثمارات

ال ينطبقال ينطبقخفض 55% من األرباح

٢3,٠١9٢3,٠١9إجمالي رأس المال

١6٢,٧64١6٢,٧64ودائع:

من ضمنها:

--ودائع من البنوك

١6٢,٧64١6٢,٧64ودائع العمالء

ودائع من نافذة الصيرفة اإلسالمية

86,83٠86,83٠)ودائع أخرى )يرجى تحديدها( ودائع وكالة

--اقتراضات

--من بينها: من البنك المركزي العماني

--من بنوك

--من مؤسسات ووكاالت أخرى

--اقتراضات على شكل سندات وصكوك

--أخرى )ديون ثانوية(

95٧95٧التزامات ومخصصات أخرى ** من بينها:

من بينها: سندات مرتبطة باستثمارات

بمن بينها: سندات مرتبطة باستثمارات

من بينها: سندات مرتبطة بأصول ثابتة

--سندات مرتبطة بالشهرة

--سندات مرتبطة أصول غير ملموسة

١86,٧4٠١86,٧4٠اإلجمالي

نموذج التسوية - كما في ديسمبر ٢017
الخطوة ٣:

)ريال عماني باآلالف(
رأس مال األسهم العادية الفئة 1: األدوات واالحتياطيات

مكونات رأس المال النظامي 
المقرر من البنك

المصدر بناء على األرقام 
المرجعية في الميزانية 

العمومية/رساالت الميزانية 
العمومية وفقًا للنظام 

النظامي للتجميع من الخطوة ٢

مصدرة مباشرة١
مؤهل لرأس مال أسهم عادية )ويعادل غير الشركات غير المساهمة( 

مضافًا فائض األسهم المتعلق به

٢1,000

897األرباح المحتجزة٢

1,1٢٢الدخل الشامل ااّلخر المتراكم )واحتياطيات أخرى(3

أدوات رأسمالية مصدرة مباشرًة خاضعة لالستبعاد التدريجي من فئة 4
األسهم المشتركة ١ )ينطبق على الشركات غير المساهمة فقط(

-

رأس مال أسهم عادية مصدر من قبل شركات تابعة ومحتفظ به من قبل 5
أطراف أخرى )مبلغ مسموح به في مجموعة األسهم العادية الفئة ١(

-

األسهم العادية الفئة 6١
رأس المال قبل التسويات النظامية

٢٣,019

-تسويات التقييم الحذر٧

-الشهرة )صافيًا من التزام الضريبة المتعلق بها(8

أ-خسائر من القيمة العادلة لالستثمارات9

ب-سندات مرتبطة باالستثمارات١٠

٢٣,019رأس مال األسهم العادية الفئة ١١١
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صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

نموذج إفصاحات بازل ٣ الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية - ديسمبر ٢017

نموذج افصاحات بازل ٣ الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية

ريال عماني باآلالف
مبالغ خاضعة 

التفاقيات قبل 
بازل 3

رأس مال األسهم العادية الفئة ١: األدوات واالحتياطيات

مصدر مباشرًة مؤهل لرأس مال اسهم عادية )ويعادل غير الشركات المساهمة العامة( مضافًا فائض ١
األسهم

21,000

897األرباح المحتجزة٢

1,122الدخل الشامل ااّلخر المتراكم )واحتياطيات أخرى(3

رأس المال المصدر مباشرة والخاضع للخروج من فئة األسهم المشتركة ١ )ينطبق على الشركات غير 4
المساهمة فقط(

-

-ضخ رأس مال القطاع العام المعفى حتى ١ يناير ٢٠١8

رأس مال أسهم عادية مصدر من قبل شركات تابعة ومحتفظ به من قبل أطراف أخرى )مبلغ مسموح به 5
في مجموعة األسهم العادية الفئة ١(

--

23,019رأس مال أسهم عادية الفئة ١ قبل التسويات النظامية6

رأس مال األسهم العادية الفئة ١: التسويات النظامية

--تسويات التقييم الحذر٧

--الشهرة )صافيًا من التزام الضريبة المتعلق بها(8

-أصول غير ملموسة أخرى غير حقوق خدمات الرهن )صافيًا من التزام الضريبة المتعلق بها(9

أصول ضريبة مؤجلة تعتمد على الربحية المستقبلية باستثناء تلك الناشئة عن الفروق المؤقتة )صافيًا من ١٠
التزام الضريبة ذي الصلة(

-

--احتياطي تغطية التدفقات النقدية١١

--عجز المخصصات للخسائر المتوقعة١٢

١3)CPأرباح التوريق من البيع )كما هو موضح في الفقرة ١4-9 من ١--

--أرباح وخسائر نظرًا للتغيرات في مخاطر االئتمان على االلتزامات المقيمة بالقيمة العادلة١4

--صافي أصول مكافآت صندوق تقاعد محددة١5

استثمارات في أسهمه الخاصة )إن لم تحتسب مسبقًا بصافي رأس المال المدفوع بالميزانية العمومية ١6
المبلغ عنها( 

--

--الحيازة المتقاطعة التبادلية في األسهم العادية١٧

استثمارات في رأس مال المؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي، ١8
بصافي الوضع قصير األجل المستحق، حيث ال يملك البنك أكثر من ١٠% من رأس المال المصدر )مبلغ 

أكثر من عتبة ١٠%(

--

استثمارات جوهرية في األسهم العادية للمؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق ١9
التجميع النظامي، بصافي الوضع قصير األجل المستحق)مبلغ أكثر من عتبة ١٠%(

--

--حقوق خدمات رهن )مبلغ أكثر من عتبة ١٠%(٢٠

أصول ضريبة مؤجلة ناشئة عن تغيرات مؤقتة )مبلغ أكثر من عتبة ١٠%، صافيًا من التزام الضريبة المتعلق ٢١
به(

--

--مبلغ يتجاوز عتبة ١5%٢٢

--منه: استثمارات جوهرية في أسهم عادية لمؤسسات مالية٢3

--منه: حقوق خدمات رهن٢4

--منه: أصول ضريبة مؤجلة ناشئة عن تغيرات مؤقتة٢5

تسويات تنظيمية وطنية محددة٢6
تسويات نظامية تطبق على األسهم العادية الفئة ١ فيما يتعلق بمبالغ خاضعة التفاقيات قبل بازل 3

--

تسويات نظامية تطبق على األسهم العادية الفئة ١ نظرًا لعدم كفاية الفئة ١ والفئة ٢ اإلضافية لتغطية ٢٧
الخصم

-

اجمالي التسويات النظامية على األسهم العادية الفئة ٢8١

نموذج إفصاحات بازل ٣ الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية - ديسمبر ٢017 )تابع(

ريال عماني باآلالف
مبالغ خاضعة 

التفاقيات قبل بازل ٣ نموذج افصاحات بازل ٣ الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية )تابع(

٢3,٠١9رأس مال األسهم العادية الفئة ٢9١

رأس مال إضافي الفئة ١: أدوات

-أدوات الفئة االضافية ١ مؤهلة ومصدرة مباشرًة مضافًا فائض األسهم المتعلق بها3٠

-من ضمنها: مصنف كحقوق ملكية وفقًا للمعيار المحاسبي المطبق رقم 3١5

-من ضمنها: مصنف كالتزامات وفقًا للمعيار المحاسبي المطبق رقم 3٢6

-أدوات رأسمالية مصدرة مباشرًة خاضعة لالستبعاد التدريجي من الفئة اإلضافية 33١

-أدوات الفئة اإلضافية ١ )وأدوات األسهم العادية34

الفئة ١ غير متضمنة في الصف رقم 5( مصدرة من قبل شركات تابعة ومحتفظ بها من قبل أطراف أخرى 35
)مبلغ مسموح به في الفئة اإلضافية ١(

-

-من ضمنها: أدوات مصدرة من قبل شركات تابعة خاضعة لالستبعاد التدريجي36

رأس مال الفئة اإلضافية ١: التسويات النظامية

--استثمارات في أدوات الفئة اإلضافية ١ المملوكة3٧

--الحيازة المتقاطعة التبادلية في أدوات الفئة اإلضافية 38١

استثمارات في رأس مال المؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي، 39
بصافي الوضع قصير األجل المستحق حيث ال يمتلك البنك أكثر من ١٠% من رأس المال المصدر للكيان 

)مبلغ أكثر من عتبة ١٠%(

--

استثمارات جوهرية في رأس مال  المؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع 4٠
النظامي )بصافي الوضع قصير األجل المستحق(

--

تسويات تنظيمية وطنية محددة 4١
تسويات نظامية تطبق على الفئة اإلضافية ١

 فيما يتعلق بمبالغ خاضعة التفاقيات قبل بازل 3

-

 تسويات نظامية تطبق على الفئة4٢
اإلضافية ١ نظرًا ألن فئة ٢ غير كافية لتغطية التخفيضات

-

-اجمالي التسويات النظامية على رأسمال الفئة اإلضافية 43١

-رأسمال الفئة اإلضافية 44١

٢3,٠١9رأسمال الفئة ١)الفئة ١= األسهم العادية الفئة ١ + الفئة اإلضافية ١(45

رأس مال الفئة ٢: األدوات والمخصصات

-مصدر مباشرًة مؤهل ألدوات الفئة ٢ مضافًا فائض األسهم ذو الصلة46

أدوات رأسمالية مصدرة مباشرًة خاضعة لالستبعاد التدريجي من الفئة 4٧٢

أدوات الفئة ٢ )واألسهم العادية فئة ١وأدوات الفئة اإلضافية ١ غير مضمنة في الصف 5 أو 34( مصدرة 48
من قبل شركات تابعة ومحتفظ بها من قبل أطراف أخرى )مبلغ مسموح به في مجموعة الفئة ٢(

-

-من ضمنها: أدوات مصدرة من قبل شركات تابعة خاضعة لالستبعاد التدريجي49

١,635مخصصات5٠

١,635رأس مال الفئة ٢ قبل التسويات النظامية5١

رأس مال الفئة ٢: التسويات النظامية

-استثمارات في أدوات الفئة ٢ المملوكة5٢

--الحيازة المتقاطعة التبادلية في أدوات الفئة 53٢

استثمارات في رأس مال المؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع النظامي، 54
بصافي الوضع قصير األجل المستحق حيث ال يمتلك البنك أكثر من ١٠% من رأس المال المصدر للكيان 

--)مبلغ أكثر من عتبة ١٠%(

استثمارات جوهرية في رأس مال المؤسسات البنكية والمالية والتأمين والتكافل خارج نطاق التجميع 55
--النظامي )بصافي المخصص قصير األجل المستحق(
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صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

صحار اإلسالمي
)نافذة الصيرفة اإلسالمية لبنك صحار ش.م.ع.ع(

اإلفصاح التنظيمي طبقًا لقواعد »بازل ٢ وبازل ٣« لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2017 )تابع(

نموذج إفصاحات بازل ٣ الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية - ديسمبر ٢017 )تابع(

ريال عماني باآلالف
مبالغ خاضعة 

التفاقيات قبل بازل ٣ نموذج افصاحات بازل ٣ الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية )تابع(

 تسويات تنظيمية وطنية محددة 56
-تسويات نظامية تطبق على الفئة ٢ فيما يتعلق بمبالغ خاضعة التفاقيات قبل بازل 3

-اجمالي التسويات النظامية على رأسمال الفئة 5٧٢

١,635رأس مال الفئة 58٢

٢4,654إجمالي رأس المال )إجمالي رأس المال= الفئة ١ + الفئة ٢(59

اصول المخاطر المرجحة

-أصول المخاطر المرجحة فيما يتعلق بمبالغ خاضعة التفاقيات قبل بازل 3

١59,٧6١إجمالي أصول المخاطر المرجحة )6٠أ+6٠ب+6٠ج(6٠

١48,894من ضمنها: األصول المرجحة بمخاطر االئتمان 6٠أ

5,45٠من ضمنها: األصول المرجحة بمخاطر السوق 6٠ب

5,4١٧من ضمنها: األصول المرجحة بمخاطر التشغيل 6٠ج

معدالت رأس المال

١4.4١معدل األسهم العادية الفئة 6١١

١4.4١معدل الفئة 6٢١

١5.43مجموع معدل رأس المال63

متطلبات االحتياطي الخاصة بالمؤسسة )متطلبات أسهم عادية الفئة ١ مضافًا احتياطي حماية رأس المال 64
مضافًا متطلبات االحتياطي ضد التقلبات الدورية مضافًا متطلبات احتياطي جي- أس آي بي/ دي- أس أي 

9.5٠%بي كنسبة من األصول المرجحة بالمخاطر(

٢.5٠%من ضمنها: متطلبات احتياطي حماية رأس المال65

من ضمنها: متطلبات احتياطي ضد التقلبات الدورية للبنك66

من ضمنها: متطلبات احتياطي جي- أس آي بي/ دي- أس أي بي6٧

٠.٠٠%أسهم عادية الفئة ١ متاح للوفاء باالحتياطيات68

الحدود الدنيا الوطنية )إن كانت تختلف عن بازل 3(

٧.٠٠%الحد األدنى الوطني لمعدل األسهم العادية الفئة ١)إن كانت تختلف عن الحد االدنى لبازل 3(69

9.٠٠%الحد األدنى الوطني للفئة ١)إن كانت تختلف عن الحد األدنى لبازل 3(٧٠

١٢.٠٠%الحد األدنى الوطني إلجمالي رأس المال )إن كان يختلف عن الحد األدنى لبازل 3(٧١

مبالغ أقل من عتبة التخفيض )قبل المخاطر المرجحة(

-استثمارات غير جوهرية في رأس مال مؤسسات مالية أخرى٧٢

-استثمارات جوهرية في األسهم المشتركة لمؤسسات مالية٧3

-حقوق خدمة رهن )صافيًا من التزام الضريبة المتعلق بها(٧4

-أصول ضريبة مؤجلة ناشئة من الفروق المؤقتة )بالصافي من التزام الضريبة المتعلق بها(٧5

حدود مطبقة إلضافة مخصصات في الفئة ٢

مخصصات مؤهلة لإلضافة في الفئة ٢ فيما يتعلق بالتعرض شريطة منهج موحد )قبل تطبيق الحدود(٧6

حدود على إضافة مخصص في الفئة ٢ وفقًا لمنهج موحد٧٧

مخصصات مؤهلة لإلضافة في الفئة ٢ فيما يتعلق بالمخاطر الخاضعة لمنهج داخلي مبني على ٧8
التصنيف )قبل تطبيق الحدود(

-

-حدود على إضافة مخصص في الفئة ٢ وفقًا لمنهج داخلي مبني على التصنيف٧9

نموذج إفصاحات بازل ٣ الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية - ديسمبر ٢017 )تابع(

ريال عماني باآلالف
مبالغ خاضعة 

التفاقيات قبل بازل ٣ نموذج افصاحات بازل ٣ الستخدامه خالل الفترة االنتقالية للتعديالت النظامية )تابع(

أدوات رأسمالية خاضعة لترتيبات االستبعاد التدرجي )ينطبق فقط للفترة بين ١ يناير ٢٠١8 و١ يناير ٢٠٢٢(

-حد حالي على أدوات األسهم العادية الفئة ١ خاضعة لترتيبات االستبعاد التدريجي8٠

-مبالغ مستثناة من األسهم العادية الفئة ١ نظرًا للحد )زيادة على الحد بعد االسترداد واالستحقاق(8١

-حد حالي على أدوات الفئة االضافية ١ خاضعة لترتيبات االستبعاد التدرجي8٢

-مبالغ مستثناة من الفئة اإلضافية ١ نظرًا للحد )زيادة على الحد بعد االسترداد واالستحقاق(83

-حد حالي على أدوات الفئة ٢ خاضعة لترتيبات االستبعاد التدرجي84

-مبالغ مستثناة من الفئة ٢ نظرًا للحد )زيادة على الحد بعد االسترداد واالستحقاق(85




