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مدخل ضيق مع أبواب خشبية قديمة ثقيلة مفتوحة إلظهار أثر اللبان الشهير في مسقط

سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي
رئيس مجلس اإلدارة

يســرني نيابــة عــن زمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة أن اســتعرض ملخصــا عــن منجــزات البنــك وأداءه خــال العــام ،2019
و كذلــك برامجــه ومبادراتــه االســتراتيجية المســتقبلية.
و أستهل هذه الكلمة باستعراض المحاور األساسية ألداء البنك خالل العام 2019م.

أوال :األداء االئتماني
ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮض

٦,٤٦٧

ﻧﺴﺒﺔ ارﺗﻔﺎع ﻋﻠﻰ
ﻋﺪد اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻮاﻓﻖ

٪١٣

ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ
ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮوض
ﻣﻠﻴﻮن

٦١

ر.ع.

بالرغــم مــن األوضــاع االقتصاديــة الصعبــة التــي تمــر بهــا الســلطنة و العالــم إال أن البنــك حقــق نتائــج مقبولــة ،و الزالــت
الجهــود مســتمرة لتحقيــق نتائــج أفضــل مســتقبال بمــا ينســجم مــع الخطــط و األهــداف الطموحــة التــي يتطلــع
مجلــس اإلدارة فــي تحقيقهــا.
و فيمــا يلــي نســلط الضــوء علــى النشــاط أإلقراضــي للبنــك و الــذي يعتبــر الرافــد األساســي لمصــادر البنــك التــي
تحقــق مــن خــال العمليــة اإلقراضيــة ،و يتلخــص األداء اإلقراضــي للبنــك علــى النحــو التالــي:
-1

القروض المعتمدة

شــهدت مؤشــرات محفظــة القــروض الموافــق عليهــا خــال العــام  2019ارتفاعــا فــي عــدد القــروض الممولــة حيــث
تمــت الموافقــة علــى منــح  6467قرضــا بنســبة ارتفــاع  %13مقارنــة بعــدد القــروض الموافــق عليهــا خــال العــام ،2018
و بلــغ إجمالــي قيمــة تلــك القــروض  ٦١مليــون ريــال عمانــي حيــث انخفضــت بنســبة  %6مقارنــة بقيمــة القــروض
الموافــق عليهــا خــال نفــس الفتــرة مــن العــام 2018م.
 -2عملية صرف القروض
بلــغ إجمالــي قيمــة صــرف القــروض خــال عــام  2019حوالــي  60مليــون ريــال عمانــي منهــا  35مليــون ريــال عمانــي تم
صرفهــا مــن قبــل الفــروع و بلغــت قيمــة مــا تــم صرفهــا مــن قبــل دائــرة تمويــل الشــركات حوالــي  25مليــون ريــال
عمانــي (بمــا فــي ذلــك قــروض رأس المــال العامــل).
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التقرير السنوي 2019
 -3أداء عملية تحصيل القروض
أظهــرت مؤشــرات عمليــة تحصيــل القــروض تحقيــق نســبة تحصيــل بلغــت  %102حيــث تــم تحصيــل مبلــغ وقــدره
 ٥١مليون ريال عماني من قروض البنك بما فيها القروض التشغيلية.
 -4المخصصات
كمــا أن المخصصــات بدورهــا ســجلت انخفاضــا خــال الخمــس ســنوات الماضيــة لتصــل قيمتهــا إلــى  14مليــون ريــال
عمانــي فــي  ، 2019منخفضــة بفــارق يبلــغ  279الــف ريــال عمانــي أي بنســبة فــارق بلــغ  % 0.02-مقارنــة بعــام .2018

ثانيًا :الوضع المالي
أظهــرت القوائــم الماليــة للســنة المنتهيــة فــي  ،2019/12/31فيمــا يتعلــق بحســاب األربــاح والخســائر تحقيــق أربــاح
صافيــة بلغــت  2٫359٫350ريــال عمانــي ،مقارنــة بمبلــغ  2٫457٫182ريــال عمانــي تــم تحقيقــه خــال العــام 2018م.

ثالثًا :خطة استمرارية العمل
مــن أجــل التأكــد مــن جاهزيــة البنــك ألي مــن العوائــق التــي قــد تحــول دون اســتمرارية العمــل بشــكل ســليم  ،فقــد
قــام البنــك فــي ســنة  2019بإجــراء تحديثــات علــى خطــة اســتمرارية العمــل المعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة عــن
طريــق شــركة متخصصــة فــي هــذا المجــال .
كمــا  -ولعــدة مــرات  -قــام البنــك بإجــراء االختبــارات الالزمــة لخطــط اإلخــاء ومــدى جاهزيــة واســتعداد الموقــع البديــل
الســتيعاب العمــل فــي حــال الكــوارث .

رابعًا :االستراتيجية و برامج التطوير
يمضــى البنــك قدمــا فــي تنفيــذ االســتراتيجية المؤسســية الخمســية حيــث كانــت ســنة  2019هــي الســنة األولــى
المضمنــة فــي اإلســتراتيجية .حيــث تركــزت أهــداف اإلســتراتيجية علــى
مــن تنفيــذ حزمــة المبــادرات التطويريــة ُ
زيــادة النشــاط اإلقراضــي وتوجيهــه نحــو القطاعــات التنمويــة الواعــدة كالثــروة الســمكية والســياحة والتعديــن
والصناعــات التحويليــة.
كمــا يطمــح البنــك فــي إطــار اإلســتراتيجية المؤسســية إلــى تمويــل القــروض الكبيــرة وقــروض البنيــة التحتيــة
تزامنــا مــع اســتصدار المرســوم الســلطاني المتوقــع صــدوره عــام  2020و الــذي يقتضــي فــي تعديالتــه زيــادة الســقف
اإلقراضــي وإضافــة أنشــطة تنمويــة جديــدة.
تجــدر اإلشــارة فــي هــذا الصــدد بأنــه تــم تنفيــذ العديــد مــن المشــاريع اإلســتراتيجية المخطــط لهــا و أبرزهــا :تطويــر
عــدد مــن المنتجــات الجديــدة والتــي تســتهدف شــريحة المؤسســات متناهيــة الصغــر القائمــة علــى التوظيــف
الذاتــي .كمــا تــم الحصــول علــى الموافقــات الالزمــة للعمــل بالحســابات الجاريــة وحســابات االدخــار بالبنــك األمــر
الــذي ســيتيح للبنــك تقديــم تســهيالت إضافيــة تخــدم المشــاريع بكافــة شــرائحها.
ومــن جانــب آخــر وحســب توجهــات االســتراتيجية باألخــذ بأفضــل الممارســات المعمولــة فــي إدارة المخاطــر فقــد قــام
البنــك بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  IFRS9باإلضافــة إلــى عــدد مــن المشــاريع التطويريــة كاالنتهــاء مــن
تحديــث دليــل اإلجــراءات ومشــروع تقييــم أداء خطــة اســتمرارية العمــل ومشــروع هيكلــة ســير العمــل.

خامسًا :تقنية المعلومات
و نظــرا للــدور الــذي تمثلــه تقنيــة المعلومــات مــن أهميــة فــي تطويــر الخدمــات التــي يقدمهــا البنــك فقــد واصــل
البنــك خــال عــام 2019م جهــوده فــي تنفيــذ مشــروعات قاعــدة البيانــات وأنظمــة إدارة المعلومــات والتقاريــر اإلداريــة
الذكيــة ،و منصــة متابعــة األداء إلكترونيــً لمختلــف مؤشــرات األداء الرئيســية بالبنــك  ،و التوســع فــي نظــام أتمتــة
ســير األعمــال البنكيــة  ،باإلضافــة الــى التوســع فــي مشــروع الربــط مــع أنظمــة البنــك المركــزي العمانــي لتطبيــق
نظــام الماســح الضوئــي وأتمتــة الشــيكات المرتبــط بتســهيل عمليــة الســداد بالشــيكات اآلجلــة و تحســين
الخدمــات المصرفيــة بالفــروع .
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سادسًا :الموارد البشرية
يولــي البنــك اهتمامــا كبيــرا لتطويــر وتحديــث نظــام إدارة المــوارد البشــرية ،فقــد تــم االنتهــاء مــن تطبيــق النظــام
التقنــي الجديــد للمــوارد البشــرية والــذي يتــاءم مــع المتطلبــات العصريــة للبنــك فــي إدارة مــوارده البشــرية.

سابعًا :دور التسويق
كمــا حظــي الجانــب التســويقي بأهميــة كبــرى فــي خطــط و برامــج البنــك االســتراتيجية فقــد تــم التركيــز علــى
المشــاركة فــي العديــد مــن النــدوات وورش العمــل والمعــارض التخصصيــة والمؤتمــرات االقتصاديــة بالمناطــق
الصناعيــة و غــرف تجــارة و صناعــة عمــان فــي مختلــف أنحــاء الســلطنة بهــدف نشــر الوعــي و الترويــج عــن التســهيالت
و الخدمــات التــي يقدمهــا للمشــاريع المتوســطة و الصغيــرة  ،حيــث شــارك البنــك فــي البرامــج وورش العمــل التــي
تقيمهــا المؤسســة العامــة للمناطــق الصناعيــة و الغــرف التجاريــة و الصناعيــة فــي مختلــف مناطــق الســلطنة.
و فــى الختــام ال يســعني إال أن أرفــع أســمى آيــات الشــكر واالمتنــان للمقــام الســامي لموالنــا حضــرة صاحــب الجاللــة
 حفظــه اهلل ورعــاه  -والــى الحكومــة الموقــرة علــى الدعــم والرعايــة الكبيــرة التــى يحظــى بهــا البنــك .وأتوجــهبالشــكر  -أيضــا  -إلــى البنــك المركــزي العمانــي علــى تعاونــه المســتمر مــع البنــــــك.
كمــا ال يفوتنــي أن أتقــدم بالشــكر والتقديــر للجهــاز التنفيــذي للبنــك علــى جهــوده فــى ترجمــة سياســات وبرامــج
مجلــــــس اإلدارة ،متمنيــا لهــم التوفيــق و بــذل المزيــد للرقــي بهــذا الصــرح االقتصــادي الهــام.

واهلل ولي التوفيق
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التقرير االقتصادي
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بوابة مدينة نزوى في سلطنة عمان

اقتصاد عمان
عمان | التصنيف االئتماني
تســتخدم العديــد مــن الصناديــق االئتمانيــة التصنيــف االئتمانــي مــن بينهــا صناديــق الثــروات الســيادية وصناديــق
المعاشــات التقاعديــة وغيرهــم مــن المســتثمرين ،مــن أجــل تقييــم الجــدارة االئتمانيــة فــي الســلطنة ،وبالتالــي
التأثيــر بشــكل كبيــر علــى تكاليــف اقتراضــات الدولــة .وأفــادت العديــد مــن وكاالت التصنيــف االئتمانــي بشــأن الديــن
الحكومــي فــي تقديــر الجــدارة االئتمانيــة للســلطنة .كان التصنيــف االئتمــان مــن قبــل وكالــة ســتاندرد & بــورز
للســلطنة عنــد  BBمــع نظــرة مســتقبلية ســلبية .كان آخــر تقييــم ائتمانــي لوكالــة مــودي للســلطنة عنــد Ba1
مــع نظــرة مســتقبلية ســلبية وكان آخــر تقييــم ائتمانــي للســلطنة مــن وكالــة فيتــش عنــد  BB+مــع نظــرة
مســتقبلية مســتقرة.
التصنيف االئتماني للسلطنة (ستاندرد & بورز ومودي وفيتش)
التصنيف االئتماني

النظرة المستقبلية

التاريخ

الوكالة
ستاندرد & بورز

BB

سلبية

 19إبريل 2019

موديز

Ba1

سلبية

 5مارس 2019

فيتش

+BB

مستقرة

 18ديسمبر 2018

موديز

Baa3

سلبية

 16مارس 2018

فيتش

-BBB

سلبية

 11ديسمبر 2017

BB

مستقرة

 10نوفمبر 2017

موديز

Baa2

سلبية

 28يوليو2017

فيتش

BBB

سلبية

 19يونيو 2017

ستاندرد & بورز

+BB

سلبية

 12مايو 2017

ستاندرد & بورز

المصدرhttps://tradingeconomics.com/oman/rating :

الخطة الخمسية التاسعة (٢٠٢٠ - ٢٠١٦م)
فــي مطلــع عــام  2016م ،أصــدر جاللــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد المعظــم مرســوما ســلطانيًا رقــم  ،2016 /١بشــأن
اعتمــاد الخطــة الخمســية التاســعة ( ،)2020-2016مــع التركيــز علــى تنويــع االقتصــاد العمانــي واشــراك القطــاع الخــاص
فــي عمليــة التطــور .تــم اعــداد الخطــة الخمســية التاســعة نتيجــة لعــدد مــن التحديــات ،ومــن أبرزهــا تذبــذب أســعار
النفــط العالميــة ،والوضــع الجغرافي-السياســي فــي المنطقــة ،عــاوة علــى التركيبــة الديموغرافيــة الشــابة والــذي
ســيضغط علــى ســوق العمــل فــي الســنوات القادمــة .وعليــه تــم اعتمــاد خطــة «تنفيــذ» لتنفيــذ برنامــج الخمســية
التاسعة.
مهمــا فــي ربــط مختلــف اســتراتيجيات القطاعــات الخمســة المســتهدفة
برنامــج «تنفيــذ» هــو مبــادرة تلعــب دو ًرا
ً
وهــي الصناعــة والنقــل واللوجســتيات والســياحة والثــروة الســمكية والتعديــن .كمــا أنهــا تهــدف إلــى توفيــر
منصــة للمســاهمة الفاعلــة والشــراكة المســتدامة بيــن الجهــات المعنيــة فــي القطاعيــن الحكومــي والخــاص.
وســيحظى القطــاع الخــاص بفرصــة لالســتثمار ،ســوا ًء علــى نحــو مســتقل أو ضمــن شــراكة مــع الحكومــة ،فــي
المشــاريع الضخمــة التــي خططــت لهــا الحكومــة مســبقا إلدارتهــا باســتقالل .لذلــك الهــدف اآلن هــو تحقيــق نمــو
فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي لضمــان مســتوى معيشــي كريــم للمواطــن ،وإتاحــة فــرص متزايــدة فــي التدريــب
والتوظيــف ،عــاوة علــى زيــادة كفــاءة المنتجــات وتشــجيع االبتــكارات العلميــة والثقافيــة.
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التقرير السنوي 2019

سلطنة عمان | الناتج المحلي اإلجمالي

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻲ ٢٠٢٠م

١ ٠٫٧

ﻣﻠﻴﺎر
رﻳﺎل ﻋﻤﺎﻧﻲ

تنبــأ صنــدوق النقــد الدولــي أن الســلطنة ســتكون أســرع دولــة خليجيــة فــي النمــو االقتصــادي علــى مســتوى
دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي عــام  2020ولكــن قــام الصنــدوق بتعديــل توقعاتــه إلجمالــي النمــو فــي الناتــج
المحلــي إلــى  3.7بالمائــة لعــام  - 2020كمــا هــو منشــور علــى الموقــع االلكترونــي لصنــدوق النقــد الدولــي .علــى
أيــة حــال فقــد قــام صنــدوق النقــد الدولــي بخفــض توقعاتــه للنمــو لعــام  2019بشــكل عــام حيــث كان يتوقــع ان
ينمــو االقتصــاد العمانــي فقــط بنســبة  1.1بالمائــة هــذا العــام بعــد أن كان يتوقــع تحقيــق نمــو يبلــغ  5بالمائــة .كمــا
قــام الصنــدوق أيضــا بخفــض توقعاتــه لمعــدل النمــو لهــذا العــام عنــد  2.0بالمائــة فــي الوقــت الــذي ســتكون فيــه
قطــر والبحريــن أســرع االقتصاديــات نمــوًا فــي منطقــة الخليــج العربــي لعــام  ،2019وفقــا لصنــدوق النقــد الدولــي
كما يلي:
توقعات النمو في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي (بالمائة)
2019

2020

سلطنة عمان

 1.1بالمائة

 3.7بالمائة

الكويت

 0.6بالمائة

 3.1بالمائة

اإلمارات العربية المتحدة

 1.6بالمائة

 2.5بالمائة

قطر

 2.0بالمائة

 2.8بالمائة

البحرين

 2.0بالمائة

 2.1بالمائة

المملكة العربية السعودية

 0.2بالمائة

 1.9بالمائة

وفقــا لتقريــر صــادر عــن البنــك الدولــي فــي أكتوبــر  2019م إنــه مــن المقــدر أن يتباطــأ النمــو فــي إجمالــي الناتــج
المحلــي إلــى  0.3بالمائــة فــي عــام  ،2019مــع اســتمرار تحديــد الحــد األقصــى إلنتــاج النفــط بموجــب اتفــاق أوبــك+
لخفــض اإلنتــاج ،وذلــك بعــد انتعاشــه بنســبة  2.2بالمائــة فــي عــام  .2018مــن المتوقــع أن يزيــد النمــو فــي عــام
 2020-2012بســبب الزيــادة الكبيــرة فــي إنتــاج الغــاز مــن مشــروع حقــل خــزان وخطــط اإلنفــاق علــى مشــاريع البنيــة
األساســية فــي القطاعــات النفطيــة وغيــر النفطيــة كمــا أن مــن المتوقــع أن يــؤدي اإلنفــاق المرتفــع إلــى اإلبقــاء علــى
العجــز فــي الموازنــة مرتفعــً فــي حــدود  8بالمائــة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي للســلطنة فــي الفتــرة المنظــورة
وأن يــؤدي كذلــك إلــى زيــادة الديــن العــام إلــى  66بالمائــة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي .يشــير العجــز المالــي
والعجــز فــي الحســاب الجــاري وزيــادة الديــن العــام إلــى أن الســلطنة ســتكون فــي حاجــة كبيــرة إلــى تمويــل
إضافــي خــال الســنوات القادمــة ولذلــك قامــت الســلطنة بوضــع الخطــط لتعزيــز اإليــرادات غيــر النفطيــة واتخــاذ
إجــراءات ماليــة إضافيــة لخفــض المخاطــر علــى االقتصــاد الوطنــي علــى المــدى المتوســط .مــن المتوقــع أن يعــود
النمــو فــي إجمالــي الناتــج المحلــي إلــى مســتويات جيــدة ليصــل إلــى  3.7بالمائــة فــي عــام  2020بفضــل الزيــادة فــي
إنتــاج الســلطنة مــن حقــول الغــاز الجديــدة التــي ســتبدأ إنتاجهــا .ســتواصل الحكومــة العمانيــة جهودهــا الراميــة
إلــى دعــم األنشــطة التــي تســاهم فــي تنويــع االقتصــاد الوطنــي لتحقيــق النمــو المطلــوب فــي القطاعــات غيــر
النفطيــة والوصــول بهــا إلــى  4بالمائــة فــي العــام علــى المــدى المتوســط كمــا أن مــن المتوقــع أن يزيــد التضخــم
إلــى حوالــي 2بالمائــة فــي عــام  2020ثــم يرتفــع أكثــر علــى حوالــي  4بالمائــة فــي عــام  2021بعــد تطبيــق ضريبــة
القيمــة المضافــة.
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ُيقــدر العجــز الجــاري فــي الميزانيــة بـــ  7.7بالمائــة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي فــي عــام  2019مدفوعــً بتراجع أســعار
النفــط .يســاهم برنامــج اإلنفــاق الحكومــي المكثــف فــي القطاعيــن العــام والخــاص فــي العجــز فــي الحســاب
الجــاري وقــد انعكــس ذلــك بشــكل جلــي فــي تراجــع االحتياجــات مــن العملــة األجنبيــة إلــى مــا ُيقــدر بـــ  16مليــار
دوالر (أو  5شــهورمن الــواردات) مقارنــة مــع  17.4مليــار دوالر فــي عــام ( 2018أو  5.8شــهرا مــن الــواردات) علــى الرغــم
مــن عمليــة الطــرح المؤخــرة للســندات الحكوميــة ،وقــد تراجــع المؤشــر المعيــاري لمــدة ثالثــة شــهور لألســواق
الناشــئة باألصــول الســائلة فــي الصناديــق األخــرى وصناديــق الثــروة الســيادية .ســاهم العجــز المالــي المســتمر
والعجــوزات الخارجيــة بشــكل كبيــر فــي زيــادة مســتويات الديــن حيــث تشــير التقديــرات إلــى أن نســبة الديــن العــام
إلــى إجمالــي الناتــج المحلــي ســتزيد إلــى  60بالمائــة فــي عــام  2019مقارنــة مــع  53بالمائــة فــي عــام  .2018مــن
المقــرر أيضــا أن يظــل الديــن الخارجــي مرتفعــً عنــد  106بالمائــة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي فــي عــام  ،2019زيــادة 12.8
بالمائــة مقارنــة مــع عــام 2018م .أدت هــذه العوامــل إلــى سلســة مــن عمليــات خفــض التصنيــف االئتمانــي الســيادي
وإلــى زيــادة فــي تكاليــف التمويــل.
ال يــزال النقــص فــي عــدد فــرص العمــل المتاحــة للعمانييــن هــو الهاجــس األكبــر للشــباب حيــث تشــير آخــر اإلحصاءات
الصــادرة عــن المركــز الوطنــي لإلحصــاءات والمعلومــات إلــى أن معــدل الباحثيــن عــن عمــل بيــن فئــة الشــباب
(  )24-15يصــل إلــى  8.5بالمائــة  ،كمــا فــي يونيــو  ( 2019مقارنــة مــع  2.3بالمائــة معــدل الباحثيــن عــن عمــل بشــكل
عــام) ولكــن هــذه النســبة ترتفــع إلــى أكثــر مــن الضعــف ( 19بالمائــة ) بيــن النســاء فــي نفــس الفئــات العمريــة
ولمعالجــة هــذا الوضــع لجــأت حكومــة ســلطنة عمــان إلــى فــرض حظــر علــى اســتقدام األجانــب فــي بعــض المهــن
للقطــاع الخــاص للحــد مــن أعــداد الباحثيــن عــن عمــل بيــن العمانييــن وقــد تــم تمديــد هــذا الحظــر عــدة مــرات كان
آخرهــا ســاريا حتــى يوليــو  2019وقــد شــمل ذلــك إضافــة أربــع مهــن أخــرى فــي القطــاع الخــاص.
وفقــا لإلحصــاءات الرســمية فــإن عــدد الوافديــن الذيــن يعملــون بشــكل قانونــي فــي الســلطنة قــد تراجــع بنســبة
 5بالمائــة مــا بيــن ينايــر  2018إلــى ينايــر  2019ليصــل إلــى  1.75مليــون وافــد مقارنــة مــع  1.85مليــون وافــد فــي ينايــر
 100٫000( 2018وافــد أقــل) .تركــز الرؤيــة الحكوميــة طويلــة األمــد» الرؤيــة  »2040وخطــة التنميــة  ،”2025-2021التــي يتــم
صياغتهــا حاليــا ،علــى تعزيــز برنامــج التنويــع االقتصــادي وخلــق فــرص العمــل.
وفقــا لميزانيــة ســلطنة عمــان  ،2020يصــل إجمالــي إيــرادات الســلطنة  10.7مليــار ريــال عمانــي منهــا  7.7مليــار
ريــال عمانــي مــن قطــاع النفــط والغــاز ( 72بالمائــة مــن إجمالــي اإليــرادات) .يبلــغ العجــز فــي الميزانيــة  2.5مليــار
ريــال عمانــي وهــو مــا يمثــل  23بالمائــة مــن إجمالــي اإليــرادات وقــد تــم إعــداد تقديــرات الميزانيــة علــى أســاس أن
ســعر برميــل النفــط هــو  58دوالر للبرميــل .تمثــل ميزانيــة عــام  2020الســنة النهائيــة مــن خطــة التنميــة الخمســية
التاســعة ومــن الرؤيــة  2020وهــو مــا يمهــد الطريــق أمــام خطــة التنميــة الخمســية العاشــرة وبدايــة الرؤيــة .2040
ُتظهــر ميزانيــة  2020اســتمرار الحكومــة فــي تركيزهــا علــى احتــواء العجــز الــذي مــن المتوقــع أن يتراجــع بنســبة
 11بالمائــة مــن  2.8مليــار ريــال عمانــي فــي ميزانيــة  2019إلــى  2.5مليــار ريــال عمانــي فــي ميزانيــة عــام  .2020مــن
المتوقــع أن يتراجــع العجــز كنســبة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي مــن  9بالمائــة فــي عــام  2019إلــى  8بالمائــة فــي
عــام  .2020تســعى الحكومــة إلــى تحقيــق ذلــك فــي فتــرة تتراجــع فيهــا إيــرادات النفــط مــن خــال تعزيــز اإليــرادات مــن
مصــادر أخــرى مثــل الغــاز والضرائــب والقطاعــات غيــر النفطيــة .كمــا تســعى الحكومــة العمانيــة إلــى كبــح جمــاع
اإلنفــاق حيــث لــن يزيــد اإلنفــاق فــي الميزانيــة ســوى بنســبة  2بالمائــة مقارنــة مــع ميزانيــة عــام 2019م ويرجــع ذلــك
إلــى الزيــادة فــي تكاليــف الفائــدة علــى القــروض.
مــن المتوقــع أن يــؤدي التنفيــذ الناجــح للضريبــة االنتقائيــة علــى مشــروبات الطاقة والتبغ ومشــتقاته ،والمشــروبات
الكحوليــة ولحــم الخنزيــر والمشــروبات الغازيــة فــي يونيــو  2019إلــى تحقيــق مصــادر مســتمرة لدخــل الحكومــة.
كمــا هــو الحــال مــع دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية ،مــن المتوقــع أن يتــم تمديــد
مجــال الضريبــة االنتقائيــة لتشــمل المشــروبات الســكرية خــال عــام 2020م .قامــت اإلمــارات والســعودية بتطبيــق
ضريبــة القيمــة المضافــة اعتبــارا مــن  1ينايــر  2018وطبقتهــا البحريــن اعتبــارا مــن  1ينايــر  2019ومنــذ ذلــك الحيــن
أدركــت هــذه الــدول فعــا المســاهمة الكبيــرة لضريبــة القيمــة المضافــة فــي تعزيــز اإليــرادات غيــر النطفيــة وزيــادة
إجمالــي الناتــج المحلــي .ال تعكــس ميزانيــة عــام  2020فــي الســلطنة أي إيــرادات مــن فــرض ضريبــة القيمــة المضافــة
فــي ســلطنة عمــان .علــى أيــة حــال فــإن األمانــة العامــة للضرائــب ووزارة الماليــة ملتزمــان فــي كل األحــوال بتطبيــق
ضريبــة القيمــة المضافــة وفــي الوقــت الحالــي يتــم مواصلــة التجهيــزات الالزمــة للحصــول علــى الموافقــة علــى
قانــون ضريبــة القيمــة المضافــة ونشــره فــي عــام  2020علــى أن يكــون اإلعــان الرســمي بشــأن تاريــخ لتطبيــق
الفعلــي فــي أي وقــت خــال عــام 2020م.
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القطاع المصرفي في سلطنة عمان
ارﺗﻔﺎع رﺻﻴﺪ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﻤﻨﻮح
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٤٫٢ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﺳﻨﻮي ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ

ﺷﻬﺪ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﻤﻨﻮح
ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻧﻤﻮا ﺑﻨﺴﺒﺔ
 ٣٫٤ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ

٢٥٫٩

٢٢.٧

ﻣﻠﻴﺎر
رﻳﺎل ﻋﻤﺎﻧﻲ

ﻣﻠﻴﺎر
رﻳﺎل ﻋﻤﺎﻧﻲ

واصــل القطــاع المصرفــي أدائــه الجيــد مــن حيــث تلبيــة متطلبــات االئتمــان وتوفيــر الخدمــات المصرفيــة األخــرى.
تشــير أرقــام الميزانيــة المجمعــة للقطــاع المصرفــي الــذي يشــمل البنــوك التقليديــة ومؤسســات الصيرفــة
اإلســامية ،أو مــا يعــرف بشــركات اإليــداع األخــرى ،إلــى ارتفــاع رصيــد االئتمــان الممنــوح مــن قبــل هــذه الشــركات
بنســبة  4.2بالمائــة علــى أســاس ســنوي ليصــل إلــى  25.9مليــار ريــال عمانــي بنهايــة ســبتمبر .وضمــن هــذا
اإلجمالــي ،شــهد االئتمــان الممنــوح للقطــاع الخــاص نمــوا بنســبة  3.4بالمائــة ليصــل إلــى 22.7مليــار ريــال عمانــي
خــال هــذه الفتــرة ،ويشــير التوزيــع القطاعــي إلجمالــي االئتمــان الممنــوح للقطــاع الخــاص ،إلــى اســتحواذ قطــاع
الشــركات الخاصــة غيــر الماليــة علــى حصــة تبلــغ  46.2بالمائــة وتــاه وبفــارق بســيط قطــاع األفــراد ،ومعظمــه تحــت
بنــد القــروض الشــخصية ،بحصــة  45.2بالمائــة ،بينمــا بلغــت حصــة قطــاع الشــركات الماليــة والقطاعــات األخــرى 5.2
بالمائــة و 3.4بالمائــة علــى التوالــي.
وفــي الجانــب اآلخــر مــن الميزانيــة ،بلــغ إجمالــي الودائــع لــدى القطــاع المصرفــي حوالــي  23.2مليــار ريــال عمانــي
بنهايــة ســبتمبر مســجال نمــوا بنســبة  3.3بالمائــة .وضمــن هــذا اإلجمالــي ،ســجلت ودائــع القطــاع الخــاص نمــوا
بنســبة  6.3بالمائــة لتصــل إلــى حوالــي  15مليــار ريــال عمانــي فــي نهايــة سبتمبر.2019ويشــير التوزيــع القطاعــي
لودائــع القطــاع الخــاص إلــى أن حصــة قطــاع األفــراد قــد بلغــت حوالــي  49.5بالمائــة تــاه قطاعــا الشــركات غيــر المالية
والماليــة بحصــة بلغــت  30.3بالمائــة و 17.9بالمائــة علــى التوالــي ،أمــا النســبة المتبقيــة وهــي  2.3بالمائــة فقــد
توزعــت علــى قطاعــات أخــرى.
ﺳﺠﻞ رﺻﻴﺪ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﻤﻨﻮح
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻮك
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻧﻤﻮا

٪٢٫٧
وســجل رصيــد االئتمــان الممنــوح مــن قبــل البنــوك التقليديــة نمــوا  2.7بالمائــة بنهايــة ســبتمبر 2019م ،حيــث
شــهد المكــون الرئيســي ضمــن هــذا اإلجمالــي ،وهــو االئتمــان الممنــوح للقطــاع الخــاص ،نمــوا بنســبة  1.3بالمائــة
ليبلــغ  19مليــار ريــال عمانــي .وفيمــا يخــص بنــد االســتثمار ،فقــد شــهدت اســتثمارات البنــوك التقليديــة فــي األوراق
الماليــة بشــكل عــام ارتفاعــا بنســبة  11.3بالمائــة لتصــل إلــى حوالــي  3.6مليــار ريــال عمانــي فــي نهايــة ســبتمبر
2019م ،وضمــن هــذا البنــد ،بلــغ االســتثمار فــي أذون الخزينــة الحكوميــة  293.2مليــون ريــال عمانــي .وفــي جانــب
الخصــوم ارتفــع إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك التقليديــة بنســبة  2.1بالمائــة ليصــل إلــى  19.7مليــار ريــال عمانــي
بنهايــة ســبتمبر  ٢٠١٩مقارنــة مــع  19.3مليــار ريــال عمانــي فــي ســبتمبر 2018م .وســجلت ودائــع القطــاع الخــاص
لــدى البنــوك التقليديــة نســبة نمــو  3.4بالمائــة لتصــل إلــى  12.8مليــار ريــال عمانــي ،أي مــا يعــادل حوالــي ٦٥٫١
بالمائــة مــن إجمالــي الودائــع لــدى هــذه البنــوك ،ومــن حيــث المــاءة الماليــة ،بلــغ مجمــوع رأس المــال األساســي
واالحتياطيــات للبنــوك التقليديــة حوالــي  4.9مليــار ريــال عمانــي فــي ســبتمبر2019م.
وفيمــا يتعلــق بقطــاع الصيرفــة اإلســامية ،تشــير البيانــات إلــى اســتمرار النمــو فــي التمويــل الممنــوح مــن قبــل
البنــوك والنوافــذ اإلســامية ليصــل إلــى حوالــي  3.9مليــار ريــال عمانــي فــي نهايــة ســبتمبر  2019مقارنــة مــع 3.5
مليــار ريــال عمانــي فــي ســبتمبر  ،2018كمــا ارتفــع إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك والنوافــذ اإلســامية ليصــل إلــى
 3.5مليــار ريــال عمانــي فــي ســبتمبر 2019م مــن  3.1مليــار ريــال عمانــي فــي نهايــة ســبتمبر  .2018وبلــغ إجمالــي
األصــول للبنــوك والنوافــذ اإلســامية مجتمعــة نحــو  4.8مليــار ريــال عمانــي فــي نهايــة ســبتمبر  2019لترتفــع حصتهــا
مــن إجمالــي أصــول القطــاع المصرفــي إلــى  13.8بالمائــة.
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وتوضــح بيانــات المســح النقــدي فــي نهايــة ســبتمبر الماضــي فيمــا يخــص اإلجماليــات النقديــة الرئيســية ،إلــى تراجــع
عــرض النقــد بمعنــاه الضيــق ( )M1بنســبة طفيفــة بلغــت  0.8بالمائــة ليصــل إلــى حوالــي  5مليــارات ريــال عمانــي
فــي نهايــة ســبتمبر  .2019أمــا شــبه النقــد ،والــذي يتكــون مــن مجمــوع ودائــع التوفيــر وودائــع ألجــل بالريــال العمانــي
وشــهادات اإليــداع المصــدرة مــن قبــل البنــوك باإلضافــة إلــى حســابات هامــش الضمــان وجميــع الودائــع بالعملــة
األجنبيــة لــدى القطــاع المصرفــي ،فقــد شــهد نســبة نمــو  7.9بالمائــة خــال الفتــرة نفســها ليصــل إلــى  12.4مليــار
ريــال عمانــي .وانعكاســا لهــذه التطــورات ارتفــع عــرض النقــد بمعنــاه الواســع ( )M2والــذي يتكــون مــن مجمــوع
عــرض النقــد بمعنــاه الضيــق ( )M1زائــد شــبه النقــد ،بنســبة  5.2بالمائــة خــال الفتــرة المشــار إليهــا ليصــل إلــى
حوالــي  17.4مليــار ريــال عمانــي بنهايــة ســبتمبر.2019

ﻫﻴﻜﻞ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ
ﻟﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ

٪١٫٩٨٧

وظلــت أســعار الفائــدة المحليــة تواكــب االتجاهــات الســائدة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة انعكاســا لنظــام
ســعر الصــرف الثابــت للريــال العمانــي والحســاب الرأســمالي المفتــوح مــع العالــم الخارجــي ،ومــع ذلــك ،فقــد نجــح
البنــك المركــزي فــي ضمــان المســتوى المالئــم مــن الســيولة فــي النظــام المصرفــي لدعــم األنشــطة االقتصاديــة
فــي الســلطنة .وتشــير بيانــات هيــكل أســعار الفائــدة المصرفيــة إلــى ارتفــاع المتوســط المرجــح لســعر الفائــدة
علــى الودائــع بالريــال العمانــي إلــى  1.987بالمائــة فــي ســبتمبر 2019مــن  1.786بالمائــة فــي ســبتمبر  ،2018بينمــا
ارتفــع المتوســط المرجــح ألســعار الفائــدة علــى القــروض بالريــال العمانــي إلــى  5.463بالمائــة مــن  5.294بالمائــة
خــال نفــس الفتــرة نفســها مــن العــام الماضــي .وقــد ارتفــع ســعر الفائــدة علــى اإلقــراض بالريــال العمانــي ألجــل
ليلــة واحــدة مــا بيــن ســوق البنــوك المحليــة إلــى  2.675بالمائــة فــي ســبتمبر  ٢٠١٩مقارنــة مــع  2.230بالمائــة فــي
ســبتمبر  .2018وفيمــا يخــص ســعر الفائــدة علــى عمليــات إعــادة الشــراء لضــخ الســيولة التــي يســتخدمها البنــك
ـرا لكــون بنــك
المركــزي لضــخ الســيولة ،فقــد بلــغ فــي المتوســط  2.554بالمائــة ســنويا خــال ســبتمبر2019م .ونظـ ً
االحتياطــي األمريكــي قــد بــدأ فــي تخفيــض أســعار الفائــدة منــذ نهايــة يوليــو الماضــي فقــد انحســرت الضغــوط
التصاعديــة علــى أســعار الفائــدة فــي الســلطنة أيضــا.
يوجــد فــي الســلطنة  17بنــكًا تجاريــا وأجنبيــا مرخصــا إلــى جانــب اثنيــن مــن البنــوك المتخصصــة فــي ســلطنة
عمــان .البنــك المركــزي العمانــي هــو الجهــة المعنيــة بترخيــص وتنظيــم عمــل القطــاع المصرفــي المحلــي
ومراقبــة أســعار الفائــدة وإصــدار ســندات التنميــة واألوراق النقديــة.

وﻓﻘﺎ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻮدي ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ
ﻓﺈن اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮة
وفقــا لوكالــة مــودي للتصنيــف االئتمانــي فــإن التوقعــات المســتقبلية للنظــام المصرفــي العمانــي مســتقرة
حيــث مــن المتوقــع أن تســاهم القــروض الحكوميــة وزيــادة إنتــاج النفــط إلــى دعــم المســتويات العليــا مــن اإلنفــاق
العــام والمســاعدة فــي اســتقرار االقتصــاد المحلــي.
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/https://corporatefinanceinstitute.com/resources/careers/companies/top-banks-in-oman
البنوك األجنبية
البنوك التجارية
(التقليدية)

البنوك التجارية
(اإلسالمية)

ستاندرد تشارترد

إتش إس بي سي عمان

بنك العز

بنك اإلسكان العماني

حبيب بنك

صحار الدولي

صحار اإلسالمي

بنك التنمية العماني

بنك ملي إيران

البنك األهلي

بنك الهالل اإلسالمي

بنك أبوظبي الوطني

بنك عمان العربي

اليسر اإلسالمي

بنك صادرات إيران

بنك مسقط

بنك مسقط  -ميثاق

بنك بارودا

البنك الوطني العماني

مزن للصرافة اإلسالمية

ستيت بنك أوف انديا

بنك ظفار

ميسرة للصرافة اإلسالمية

بنك بيروت
بنك قطر الوطني
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البنوك المحلية

البنوك المتخصصة

بنك نزوى

حصن مطرح
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األداء االئتماني
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قرية في الجبل األخضر

اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺴﻨﺪم

 ١٢ﻣﻠﻴﻮن
٥٥٩

ﻣ
ﺤﺎﻓ
ﺷﻤﺎ ﻈﺔ
لا
ﻟﺒﺎ

 ١٦ﻣﻠﻴﻮن
١,٧٦١

ﻃﻨﺔ

ﻣﺪﺣﺎء
)ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن(

 ٢ﻣﻠﻴﻮن
٣٩٨

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻟﺒﺮﻳﻤﻲ

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺟﻨﻮب اﻟﺒﺎﻃﻨﺔ

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻣﺴﻘﻂ

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺷﻤﺎل اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺟﻨﻮب اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

 ٢ﻣﻠﻴﻮن
٢٣٤
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

 ٢ﻣﻠﻴﻮن
٢٠٢
 ٣ﻣﻠﻴﻮن
٢٥٦

 ١٥ﻣﻠﻴﻮن
١,٩٤٠

 ٧ﻣﻠﻴﻮن
٩٢١
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ
 ٢ﻣﻠﻴﻮن
١٩٦

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻇﻔﺎر
ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻘﺮوض
ﻋﺪد اﻟﻘﺮوض
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اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
 ٢٧٠٢ﻗﺮوض
 ٢٥٫٤ﻣﻠﻴﻮن ر.ع

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
 ٤١ﻗﺮوض
 ٣ﻣﻠﻴﻮن ر.ع

اﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ
 ١٧٣٨ﻗﺮوض
 ١٠٫٨ﻣﻠﻴﻮن ر.ع

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
 ١٧٢ﻗﺮوض
 ٦٫٨ﻣﻠﻴﻮن ر.ع

اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت
ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

اﻟﺰراﻋﺔ و اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ
 ٨٧١ﻗﺮوض
 ٥٫٥ﻣﻠﻴﻮن ر.ع

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 ١٩٦ﻗﺮوض
 ٢٫٥ﻣﻠﻴﻮن ر.ع

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ
 ٢ﻗﺮوض
 ٠٫٥ﻣﻠﻴﻮن ر.ع

 ٧٤٥ﻗﺮوض
 ٦٫٥ﻣﻠﻴﻮن ر.ع

 ١٩ﻗﺮوض
 ١٠ﻣﻠﻴﻮن ر.ع

ﻗﺮوض
اﻟﺸﺮﻛﺎت
٪١٦

 ٣٣٧ﻗﺮوض
 ١٤ﻣﻠﻴﻮن ر.ع

اﻟﻘﺮوض
اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
٪٢٣

 ٦٢٨ﻗﺮوض
 ١٥ﻣﻠﻴﻮن ر.ع

ﻗﺮوض
رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ
واﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ
٪٢٥

اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت
ﺣﺴﺐ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
ﻗﺮوض ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ
٪٣٦

 ٥٫٤٨٣ﻗﺮوض
 ٢٢ﻣﻠﻴﻮن ر.ع
* بنا ًء على إجمالي المالغ الموافق عليها.
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 ٦١ﻣﻠﻴﻮن ر.ع

 ٦٠ﻣﻠﻴﻮن ر.ع

 ٥١ﻣﻠﻴﻮن ر.ع

اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت

اﻟﺼﺮف

اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ

ﻗﺮوض رأس اﻟﻤﺎل
اﻟﻌﺎﻣﻞ واﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ ٪٥

ارﺻﺪة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ:
 ٥٦٫٣٣ﻣﻠﻴﻮن
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮات٪٥ :

ﻗﺮوض ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ
اﻟﺼﻐﺮ
٪٣٣

ارﺻﺪة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ:
 ٨٫٠٦ﻣﻠﻴﻮن
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮات٪١٨ :

اﻟﻘﺮوض
اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
٪٣٠

ارﺻﺪة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ:
 ٤٩٫٨٠ﻣﻠﻴﻮن
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮات٪٧ :

ﻗﺮوض اﻟﺸﺮﻛﺎت
٪٣٢

ارﺻﺪة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ:
 ٥٣٫١٧ﻣﻠﻴﻮن
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮات٪٧ :

بلــغ إجمالــي المبالــغ األرصــدة القائمــة كمــا فــي نهايــة  2019م  167.36مليــون ريــال عمانــي بنســبة
متأخــرات بلغــت .٪6.79
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منظر للشرقية ،الجبل األخضر ،جز ء من سلسلة جبال الحجر في سلطنة عمان

يمضــى البنــك قدمــا فــي تنفيــذ اســتراتيجية المؤسســية الخمســية حيــث كانــت ســنة  2019هــي الســنة األولــى مــن
تنفيذحزمــة المبــادرات التطويريــة المضمنــة في االســتراتيجية.
تهــدف الخطــة اإلســتراتيجية للبنــك إلــى إعــادة صياغــة نمــوذج أعمــال البنــك بشــكل جــذري وشــامل والتــي بدورهــا
تعــزز إمكانيــات البنــك للوصــول إلــى هدفــه فــي تحقيــق التوافــق مــع نمــاذج أعمــال المؤسســات التنمويــة الدوليــة
مــع المحافظــة علــى اســتدامة البنــك .و تتلخــص أهــم األهــداف العامــة لإلســتراتيجية حســب مــا يلــي -:
)1

دعــم نمــو المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة بشــتى مراحلهــا مــن خــال تقديــم نطــاق واســع مــن
الخدمــات والمنتجــات.

 )2ترســيخ مبــدأ الشــراكة مــع عمــاء البنــك مــن خــال زيــادة دعــم المشــاريع الكبيــرة ومشــاريع الشــراكة
(.)end-to-end project lifecycle partnership
 )3تحقيــق النمــو المتضاعــف فــي المحفظــة اإلقراضيــة مــع زيــادة االســتقاللية مــن خــال تنــوع مصــادر
التمويــل ومصــادر الدخــل للبنــك.
 )4ضمان االستدامة المالية والتقليل من االعتماد على الدعم الحكومي.
 )5تقديم الدعم الفني والمعرفي للمستفيدين من البنك « إنشاء بنك المعلومات»
و تتركــز أهــداف اإلســتراتيجية علــى زيــادة النشــاط االقراضــي وتوجيهــه نحــو القطاعــات التنمويــة الواعــدة كالثــروة
الســمكية والســياحة والتعديــن والصناعــات التحويليــة تماشــيا مــع الخطــة الخمســية التاســعة.
يطمــح البنــك فــي إطــار اإلســتراتجية المؤسســية الــى زيــادة القطاعــات االقتصاديــة التــي يمولهــا مــن خــال تمويــل
المؤسســات الكبيــرة و مشــاريع البنيــة التحتيــة تزامنــا مــع تطلعاتــه الــى صــدور المرســوم الســلطاني المنظــم
ألعمالــه والمقتضــي فــي تعديالتــه زيــادة الســقف اإلقراضــي وإضافــة أنشــطة تنمويــة جديــدة
تجــدر اإلشــارة فــي هــذا الصــدد بأنــه تــم تنفيــذ العديــد مــن المشــاريع االســتراتيجية المخطــط لهــا و أبرزهــا :تطويــر
عــدد مــن المنتجــات الجديــدة والتــي عملــت علــى تنظيــم النشــاط االقراضــي لشــريحة القــروض متناهيــة الصغــر
و المؤسســات الصغيــرة و المتوســطة .كمــا تــم الحصــول علــى الموافقــات الالزمــة للعمــل بالحســابات الجاريــة
وحســابات االدخــار بالبنــك األمــر الــذي ســيتيح للبنــك تقديــم تســهيالت اضافيــة تخــدم المشــاريع بكافــة شــرائحها.
ومــن جانــب اخــر وحســب توجهــات االســتراتيجية باالخــذ بأفضــل الممارســات المعمولــة فــي إدارة المخاطــر فقــد قــام
البنــك بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  IFRS9باإلضافــة إلــى عــدد مــن المشــاريع التطويريــة كاالنتهــاء مــن
تحديــث دليــل اإلجــراءات ومشــروع تقييــم أداء خطــة اســتمرارية العمــل ومشــروع هيكلــة ســير العمــل.
و نظــرا لمــا لتقنيــة المعلومــات مــن أهميــة فــي تطويــر الخدمــات التــي يقدمهــا البنــك فقــد واصــل البنــك خــال
عــام 2019م جهــوده فــي تنفيــذ مشــروع قاعــدة البيانــات وأنظمــة إدارة المعلومــات والتقاريــر اإلداريــة الذكيــة ،و
منصــة متابعــة األداء الكترونيــا لمختلــف مؤشــرات األداء الرئيســية بالبنــك  ،و التوســع فــي نظــام أتمتــة ســير
األعمــال البنكيــة  ،باإلضافــة إلــى التوســع فــي مشــروع الربــط مــع أنظمــة البنــك المركــزي العمانــي لتطبيــق نظــام
الماســح الضوئــي وأتمتــة الشــيكات المرتبــط بتســهيل عمليــة الســداد بالشــيكات اآلجلــة و تحســين الخدمــات
المصرفيــة بالفــروع .
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الفعاليات

فبراير 2019

مارس 2019

يونيو 2019

أكتوبر 2019

الندوة السنوية التحاد مؤسسات
التمويل التنموي في آسيا
والباسيفيك ()ADFIAB

حفل المسابقة السنوية لإلجادة
للفروع لعام  - ٢٠١٨النسخة
الخامسة

جلسة جذب االستثمار والتمويل

ملتقى «ابدأ مشروعك»

أكتوبر 2019

نوفمبر 2019

نوفمبر 2019

نوفمبر 2019

احتفال وزارة التنمية اإلجتماعية
ليوم المرأة العمانية بالرستاق

اتفاقية العضوية مع مركز عمان
للمعلومات االئتمانية والمالية
(مالءة)

حديث ريادة

معرض «إبداعات عمانية»
النسخة السابعة

نوفمبر 2019

نوفمبر 2019

ديسمبر 2019

ديسمبر 2019

اليوم المفتوح لموظفي بنك
التنمية العماني

المنتدى العالمي الثالث لرواد
األعمال

ندوة التأمين الزراعي والثروة
الحيوانية والسمكية

جائزة ريادة األعمال

الفعاليات
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قائمة الفعاليات لعام 2019

الندوة السنوية التحاد مؤسسات التمويل التنموي في آسيا والباسيفيك ()ADFIAB
استضاف بنك التنمية العماني الندوة السنوية التحاد مؤسسات التمويل التنموي في آسيا والباسيفيك في

فبراير  ،2019والتي استعرضت دور المؤسسات المالية التنموية في تنمية االقتصاد الوطني و دعم ريادة األعمال.

اتفاقية العضوية مع مركز عمان للمعلومات االئتمانية والمالية (مالءة)
وقع بنك التنمية العماني اتفاقية االنضمام للعضوية مع مركز عمان للمعلومات االئتمانية والمالية (مالءة) في

نوفمبر ،بهدف توفير البيانات االئتمانية للبنك وتبادل المعلومات المالية للمساعدة في اتخاذ القرارات االئتمانية.
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قائمة الفعاليات لعام 2019

ملتقى «ابدأ مشروعك»
رعى بنك التنمية العماني النسخة األولى لفعالية أبدأ مشروعك من تنظيم الهيئة العامة لتنمية المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة (ريادة) في شهر أكتوبر 2019

معرض «إبداعات عمانية» النسخة
السابعة
رعى البنك معرض «إبداعات عمانية»
وبرنامج حديث ريادة ،بهدف التسويق
والترويج للمشاريع الممولة في
نوفمبر .2019

جائزة ريادة األعمال
تأهل بنك التنمية العماني في جائزة ريادة
األعمال في نسختها الرابعة إلى مرحلة
التحكيم النهائية ضمن الجهات الثالثة
المتنافسة على جائزة أفضل جهة تمويلية
(ديسمبر )2019
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قائمة الفعاليات لعام 2019

اليوم المفتوح
نظم البنك فعالية اليوم المفتوح لموظفي
بنك التنمية العماني تحت عنوان «لمة الخير»
في نوفمبر  2011والتي شملت فقرات متنوعة
وفعاليات معرفية وتفاعلية لمختلف الفئات
واألعمار.

ندوة التأمين الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية
شارك البنك في «ندوة التأمين الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية» بتنظيم غرفة تجارة وصناعة عمان
بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية في ديسمبر .2019
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قائمة الفعاليات لعام 2019

حفل المسابقة السنوية لإلجادة للفروع لعام  - 2018النسخة الخامسة
تكريم البنك الفروع الفائزة والموظفين المجيدين في مختلف المجاالت المهنية في النسخة الخامسة من المسابفة
في مارس .2019

حديث ريادة
رعى البنك برنامج حديث ريادي الجماهيري بهدف دعم وتعزيز
المشاريع المشاركة (نوفمبر .)2019

االحتفال وزارة التنمية اإلجتماعية ليوم المرأة العمانية بالرستاق
رعى بنك التنمية العماني االحتفال بيوم المرأة العمانية في  17من أكتوبر ،والذي أقيم هذا العام في محافظة
جنوب الباطنة تحت رعاية صاحبة السمو حجيجة بنت جيفر آل سعيد.
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التمكين والتطوير

32

قبة جميلة في سوق مطرح

فــي إطــار تطويــر وتمكيــن الكــوادر المهنيــة والقــدرات والكفــاءات الوطنيــة وتماشــيًا مــع رؤيــة عمــان  ،2040قــدم
بنــك التنميــة العمانــي بمــا يزيــد عــن  148مــن البرامــج والــدروات التدريبيــة  ،وبلغــت نســبة النمــو بعــدد البرامــج
التدريبيــة  %147فــي عــام .2019
عدد الموظفين الكلي
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الموظفين الذين تم تعيينهم

٢٤

إجمالي عدد الدورات التدريبية

١٤٨

عدد الدورات التدريبية داخل السلطنة

١٣٠

عدد الدورات التدريبية خارج السلطنة

١٨

إجمالي عدد المتدربين

٦٥٩

نسبة النمو بعدد البرامج التدريبية

٪١٤٧

مسابقة اإلجادة السنوية بين دوائر المركز الرئيسي في نسختها األولى
تســعى المســابقة إلــى تعزيــز وتمكيــن أدوار الداوئــر لتحفيــز الموظفيــن لتقديــم مســتوى عالــي مــن األداء
والتميــز ،وكذلــك حتــى يســهل إلدارة البنــك تطبيــق اســتراتيجية البنــك المؤسســية.
أهداف المسابقة:
تكريس ثقافة التميز والجودة في العمل
تحقيق الجودة واإلتقان في األداء والممارسة والتنفيذ.
تحسين مستوى أداء موظفي البنك
إيجاد بيئة محفزة لألعمال لتحقيق أهداف األستراتيجية للبنك
عدد الموظفين المستهدفين
في مسابقة اإلجادة

١٣١

دائرة و وحدة مستهدفة في مسابقة اإلجادة

١٤

33

تقرير حاكمية إدارة و تنظيم شئون
بنك التنمية العماني ش.م.ع.م

34

منارة وقارب تقليدي في صور

مقدمة:

٧

اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻻدارة ﺧﻼل ٢٠١٩

تأســس بنــك التنميــة العمانــي كشــركة مســاهمة عمانيــة عامــة (ش.م.ع.ع) بموجــب المرســوم الســلطاني
رقــم ( )97/18والملحــق المرافــق لــه ،حيــث تمتلــك الحكومــة اجماليــة رأســمالها ،و بتاريــخ 2006/3/11صــدر المرســوم
الســلطاني رقــم ( )2006/18المعــدل لبعــض أحــكام المرســوم الســلطاني المشــار إليــه أعــاه والتــي تــم بموجبــه
تحويــل البنــك مــن شــركة مســاهمة عامــة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة (ش.م.ع.م) ،ونتــج عــن تلــك التعديــات
إســتثناء البنــك مــن الخضــوع لتعميــم الهيئــة العامــة لســوق المــال رقــم ( )2003/16الصــادر بتاريــخ ( )2003/7/30و
الخــاص بالنظــام األساســي االسترشــادي للشــركات المســاهمة العامــة ،غيــر إن االحــكام والنصــوص الــواردة فــي
النظــام األساســي للبنــك مطابقــة ألحــكام النظــام األساســي االسترشــادي المشــار اليــه اعــاه.
كمــا أن البنــك يخضــع لقانــون الشــركات التجاريــة رقــم  74/4وتعديالتــه الــذي أعطــى لــوزارة التجــارة و الصناعــة
الرقابــة واإلشــراف علــى تنظيــم أعمــال الشــركات المســاهمة المقفلــة بإســتثناء بعــض األحــكام المنظمــة
ألنشــطة تلــك الشــركات.
كذلــك تــم االخــذ فــي االعتبــار كافــة اإلجــراءات المتعلقــة بتطبيــق مبــادئ تنظيــم وإدارة الشــركات عنــد اعــداد هــذا
التقريــر و كذلــك تــم التحقــق مــن انســجامه مــع ميثــاق حوكمــة الشــركات المســاهمة العامــة الصــادرة فــي
يوليــو 2015م.
إن تقريــر تنظيــم وإدارة البنــك يعكــس تطبيــق البنــك ألحــكام الميثــاق المشــار اليــه أعــاه ،كمــا أن اإلجــراءات المنــوه
عنهــا فــي التقريــر التعتبــر تدقيقــا أو مراجعــة وفقــا لمعاييــر المراجعــة الدوليــة .
وقــد تــم إعــداد هــذا التقريــر استئناســا إلــى المادتيــن ( )27،26مــن الميثــاق ســالف الذكــر ،والتــي تقتضــي قيــام
مجلــس اإلدارة بــادراج فصــا مســتقال فــي تقريــره الســنوي عــن تنظيــم وإدارة الشــركة المســاهمة.
و فــي ضــوء مــا ورد اعــاه تــم اعــداد تقريــر تنظيــم وإدارة بنــك التنميــة العمانــي ش.م.ع.م للســنة الماليــة المنتهية
في (.)2019/12/31

أوالً :أسس و قواعد التنظيم و اإلدارة في البنك
يلتــزم البنــك بتطبيــق اســس و قواعــد تنظيــم وإدارة الشــركات (حاكميــة الشــركات) الصــادر مــن البنــك المركــزي
العمانــي بموجــب التعميــم رقــم (ب.م )932/بتاريــخ  4فبرايــر 2002م بشــأن حاكميــة المؤسســات المصرفيــة و
الماليــة ،والتعميــم الصــادر مــن الهيئــة العامــة لســوق المــال رقــم ( )2015/7فــي هــذا الشــأن ،وبمــا ال يتعــارض مــع
المرســوم الســلطاني رقــم ( )97/18الخــاص بتأســيس البنــك والمعــدل بالمرســوم الســلطاني رقــم ()2006/18
والملحــق المرافــق لــه.
وينتهــج البنــك ممارســات جيــدة فــي التنظيــم واإلدارة ويعمــل علــى إعــداد وتطويــر اللوائــح التنظيميــة للمرحلــة
المقبلــة ،وفيمــا يلــي الســمات البــارزة فــي قواعــد التنظيــم واإلدارة بالبنــك:

 .1دور ومســـؤوليات مجلـــس اإلدارة
وضــع اللوائــح والقواعــد المنظمــة لعمــل البنــك وتوجيــه ومحاســبة اإلدارة بشــأن أداء البنــك  ،وبتفصيــل أوســع
يتمثــل دور المجلــس فــي اآلتــي:
إعتماد السياسات المالية و المصرفية.
إعتماد الموازنة التقديرية للبنك.
اإلشراف على األنشطة الرئيسية للبنك.
مراقبة أداء اإلدارة التنفيذية لضمان حسن سير العمل بما يحقق أهداف البنك.

35

التقرير السنوي 2019
إعتماد أسس ميثاق السلوك المهني الجيد في البنك.
إقرار وتنفيذ سياسة اإلفصاح ومراقبة توافقها مع المتطلبات التنظيمية.
مراجعة المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة والتى ليست من قبيل األعمال العادية.
ترشيح أعضاء لجان مجلس اإلدارة الفرعية وتحديد أدوارهم ومسئولياتهم وصالحياتهم.
تعييــن الرئيــس التنفيــذي /المديــر العــام وشــاغلي الوظائــف التنفيذيــة والفنيــة العليــا ،وتحديــد أدوارهــم
ومســؤولياتهم وصالحياتهــم ومكافآتهــم.
تقييم مهام ووظائف اللجان الفرعية والرئيس التنفيذي وشاغلي الوظائف العليا في البنك.
إقرار البيانات المالية السنوية والمؤقتة.
إطــاع الحكومــة مــن خــال التقريــر الســنوي علــى وضــع البنــك وتقديــم النصــح والمشــورة لــكل مــا مــن شــانه
االرتقــاء بمســتوى العمــل.
إعتماد اللوائح و األنظمة الداخلية المنظمة لنشاط البنك و شئون موظفيه.

 .2دور ومســــــؤوليات اإلدارة التنفيذية للبنك
إدارة شئون البنك وفق السياسات و اإلستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.
تقديم العون لمجلس اإلدارة في وضع وصياغة السياسات.
تطبيق القوانين واللوائح والتعاميم التى تحكم عمل البنك.
تطبيق السياسات واللوائح المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة .
إعداد البرامج التفصيلية واإلجرائية لتنفيذ السياسات المعتمدة .
إعداد مشروعات العقود حسب مقتضيات العمل.
إعداد مشروع الميزانية العموميـــة.
إعداد تقرير عن نشاط البنك خالل السنة المالية المنتهية .
اإللتزام بأسس ميثاق ومنظومة السلوك المهني.
مسؤولية تقديم التقارير والبيانات الكاملة والحقيقية عن أنشطة البنك لمجلـس اإلدارة.

 .3إجراءات وأنظمة الرقابة الداخلية
شــكل مجلــس اإلدارة لجنــة تدقيــق مكونــة مــن ثالثــة مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة وتتولــى هــذه اللجنــة اإلشــراف
علــى مهــام دائــرة التدقيــق الداخلــي والتحقــق مــن مــدى توافــق تلــك المهــام مــع قواعــد و أنظمــة الجهــات
الرقابيــة مثــل جهــاز الرقابــة الماليــة واإلداريــة للدولــة والبنــك المركــزي العمانــي والهيئــة العامــة لســوق
المال،كذلــك التوافــق مــع أنظمــة وسياســات ومعاييــر التدقيــق المعتمــدة دوليــا.
يتبــع البنــك أقصــى درجــات الحــرص و يطبــق مبــدأ األمــان فــي معامالتــه الماليــة حيــث ال يتــم التوقيــع علــى أي
معاملــة مــن معامــات البنــك بواســطة شــخص واحــد منفــردا ،إنمــا يتعيــن أن يشــارك فــي التوقيــع عليهــا
شــخصان علــى األقــل  ،وهنــاك إجــراءات آمنــه مقبولــة علــى عمليــات وبرامــج الحاســب اآللي،وبصفــة عامــة فــأن
الضوابــط اإلداريــة المعمــول بهــا فــي البنــك جيــدة وعمليــة.
تم اعتماد الئحة ضابط االلتزام ومعمول بها حاليا.

ثانيا :مجلـــــــس اإلدارة
يتولــى إدارة البنــك مجلــس إدارة مكــون مــن رئيــس و أربعــة أعضــاء يمثلــون وزارات :الماليــة ،التجــارة والصناعــة،
الزراعــة والثــروة الســمكية ،إضافــة إلــى عضويــن مســتقلين مــن ذوى الكفــاءة والخبرة ترشــحهما الجمعيــة العامة
للبنــك وفقــا لمقتضيــات أحــكام المرســوم الســلطاني رقــم ( )97/18بتأســيس بنــك التنميــة العمانــي و تعديالتــه.

ثالثا :لجنــــة التدقيــــــق
تضم اللجنة في عضويتها ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة.
تــم اعتمــاد ميثــاق اللجنــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة بتاريــخ 2003/6/16م بموجــب قــرار مجلــس اإلدارة رقــم ()2003/17
والمعــدل بموجــب قــرار مجلــس اإلدارة رقــم 2010/22م الصــادر بتاريــخ 2010/1/10م.
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يتمثــل الهــدف األساســي للجنــة التدقيــق فــي تقديــم المســاعدة لمجلــس إدارة البنــك فــي أداء مهامــه
اإلشــرافية والنهــوض بمســؤولياته وفقــً لمــا يلــي-:
 .1ضمان التزام البنك بالقوانين واللوائح المعمول بها و تطبيق مبادئ األخالق المهنية التي وضعها البنك.
 .2إن دور لجنــة التدقيــق هــو دور رقابــي وإشــرافي وتقــع مســؤولية اللجنــة فــي المحافظــة علــى عالقــة مهنيــة
فاعلــة فيمــا بيــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة والمدققيــن الداخلييــن ،والمدققيــن الخارجييــن.
 .3تعزيزالتواصــل مــع المدققيــن الخارجييــن مــن خــال العمــل بفاعليــة معهــم وضمــان قيامهــم بمهامهــم
بمهنيــة واســتقاللية تامــة بعيــدا عــن أيــة تأثيــرات مــن أيــة جهــة فــي البنــك.

تفاصيل حضور أعضاء لجنة التدقيق لالجتماعات خالل عام 2019
التاريخ

الفاضل/عبدالسالم بن
ناصر الخروصي

المهندسة /نهلة بنت
عبدالوهاب الحمدية

الفاضل /علي بن محمد
بن جمعه اللواتي

رقم
االجتماع
األول

2019/01/24

حضر

حضرت

حضر

الثاني

2019/03/19

حضر

لم تحضر

حضر

الثالث

2019/03/19

حضر

حضرت

لم يحضر

الرابع

2019/05/07

حضر

حضرت

حضر

الخامس

2019/07/22

حضر

حضرت

حضر

السادس

2019/10/23

حضر

حضرت

حضر

السابع

2019/12/25

حضر

حضرت

حضر

رابعا :لجنة المخاطر
أن الهــدف األساســي مــن تشــكيل لجنــة المخاطــر هــو تطبيــق تعاميــم وإرشــادات البنــك المركــزي العمانــي
التــي تقتضــي ضــرورة تعييــن جهــة منبثقــة عــن مجلــس اإلدارة تعنــى بالتأكــد مــن تطبيــق جميــع اللوائــح الداخليــة
المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق بتحديــد وقيــاس ومراقبــة مختلــف أنــواع المخاطــر التــي قــد يكــون لهــا
تأثيــر علــى البنــك .
تتلخص أهم المهام والمسؤوليات الموكلة إلى هذه اللجنة باآلتي:
إدراك مدى وحجم المخاطر التي تواجه البنك وضمان إداراتها على نحو مناسب .
تطوير سياسات إدارة المخاطر في ضوء قدرة البنك على تحمل هذه المخاطر.
مراجعــة أنــواع المخاطــر المحتملــة علــى ضــوء التطــور فــي النظــام المصرفــي  ،وتحديــد مــا يســتجد مــن
المخاطــر ومراجعــة السياســات وجــدوى اإلجــراءات مــن أجــل حمايــة مصالــح البنــك .
التأكــد مــن إن سياســات إدارة المخاطــر تشــتمل علــى جميــع العناصــر الكميــة فــي مختلــف عمليــات البنــك
وطبقــً للقوانيــن واللوائــح ذات الصلــة .
دراسة وتقييم التغيرات التي تطرأ في السوق والتي قد يكون لها تأثيرات على موقف البنك .
مراقبة مدى االلتزام بمقاييس المخاطر في مختلف عمليات البنك .
تكليــف اإلدارة التنفيذيــة فــي البنــك لمتابعــة المخاطــر التــي تقــع ضمــن نطــاق مســئولياتها وتقديــم الدراســات
والمقترحــات حــول ذلــك .
اإلشراف على ضمان تنفيذ سياسات وتوصيات البنك المركزي العماني ضمن نفس اإلطار .
إعتماد مخصصات القروض التي يتم رفعها من ادارة المخاطر .
اإلشراف على وظيفة االلتزام بالبنك .
اإلشراف على وظيفة مراجعة القروض ()LRM
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اإلشراف على تطبيق البنك التام للمواضيع المتعلقة بسياسة مكافحة غسل األموال ومكافحة االرهاب.
اإلشراف على تطبيق خطة استمرارية العمل أثناء الكوارث .
ترفــع اللجنــة إلــى مجلــس اإلدارة بشــكل منتظــم نســخة مــن جميــع محاضــر اجتماعاتهــا الحاطتــه علمــا ،
وتراجــع مــع المجلــس المســائل التــي تتطلــب المناقشــة .
تضم اللجنة في عضويتها ثالثة من أعضاء مجلس االدارة.

تفاصيل حضور أعضاء لجنة المخاطر لالجتماعات خالل عام 2019
رقم
االجتماع

التاريخ

الفاضل /علي بن محمد الفاضل/صالح بن محمد الفاضلة /زيانة بنت محمد
بن خميس الراشدية
بن صالح العبري
بن جمعة اللواتي

االول

2019/03/19

حضر

حضر

حضرت

الثاني

2019/05/13

حضر

حضر

حضرت

الثالث

2019/07/22

حضر

حضر

حضرت

الرابع

2019/10/23

حضر

حضر

حضرت

الخامس

2019/12/25

حضر

حضر

حضرت

خامسا :لجنة إعادة الهيكلة
تــم تشــكيل لجنــة منبثقــة عــن مجلــس اإلدارة بموجــب الـقـــرار رقــم (م.أ )2018/65:بمســمى»لجنة إعــادة الهيكلــة»
تضــم اللجنــة فــي عضويتهــا أربعــة مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة.
وتتولى اللجنة القيام بالمهام التالية:
 .1اإلشراف على استكمال عملية التسكين.
 .2دراســة الموازنــة الالزمــة الســتكمال عمليــة التســكين وفــق ســلم الدرجــات والحلقــات الحالــي و رفــع التوصيــات
بشــأنها لمجلــس اإلدارة لالعتمــاد.
 .3دراســة ســلم الدرجــات الجديــد ورفــع التوصيــات بشــأنه لمجلــس اإلدارة مــع بيــان األثــر المالــي االجمالــي علــى
الوضــع المالــي للبنــك عنــد التســكين بالســلم الجديــد.
 .4إقــرار المراجعــة للمســودة النهائيــة لالئحــة المــوارد البشــرية الجديــدة و رفــع التوصيــات بشــأنها إلــى مجلــس
االدارة بصيغتهــا النهائيــة لالعتمــاد.
 .5اإلشــراف علــى اختيــار االشــخاص المؤهليــن المتقدميــن لشــغل الوظائــف القياديــة التــي لــم تشــغل بعــد فــي
الهيــكل التنظيمــي واختيــار الكفــاءات ســواء مــن داخــل أم خــارج البنــك.
 .6النظر في تظلمات الموظفين الناتجة عن عملية الهيكلة.
 .7أية مواضيع أخرى يكلفها بها المجلس.

تفاصيل حضور أعضاء لجنة إعادة الهيكلة لالجتماعات خالل عام 2019
رقم
االجتماع
األول
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التاريخ

المهندسة /نهلة
بنت عبدالوهاب
الحمدية

المهندس/
هالل بن حمد
البوسعيدي

2019/01/13

حضرت

لم يحضر

الفاضل /علي بن المهندس /صالح
محمد بن جمعه بن محمد العبري
اللواتي
حضر

حضر

سادسا :المخصصات المالية
تم صرف المبالغ التالية خالل عام 2019م ألعضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار الموظفين بالبنك -:
البدالت المصروفة ألعضاء مجلس اإلدارة مقابل حضور االجتماعات:
االجتماع

المبلغ المصروف

اجتماعات مجلس االدارة

 21.900ريال عماني

اجتماعات لجنة التدقيق

 4٫750ريال عماني

اجتماعات لجنة المخاطر

 3٫750ريال عماني

اجتماعات لجنة الهيكلة

 750ريال عماني

إجمالي المبـــلغ

ريال عماني 31٫150

البــدالت والمكافــآت المصروفــة والمقترحــة لمجلــس اإلدارة فــي حــدود مــا نــص عليــه قانــون الشــركات التجاريــة
رقــم  74/4وتعديالتــه وتحديــدا التعديــات الصــادرة بالمرســوم الســلطاني رقــم 2005/99م بتاريــخ 2005/11/28م.
بلــغ إجمالــي أعلــى رواتــب وبــدالت وأمتيــازات خمســة مــن كبــار موظفــي البنــك خــال العــام 2019م (487434.000
ريــال عمانــي).

سابعا :مجلس اإلدارة
يتكــون مجلــس اإلدارة مــن رئيــس وأربعــة أعضــاء يمثلــون الجهــات الحكوميــة التــي حــدد المرســوم الســلطاني
الســامي بتأســيس البنــك عضويتهــم فــي تشــكيل المجلــس وعضــوان مســتقالن مــن ذوي الخبــرة (ويعتبــر
جميــع أعضــاء المجلــس مــن ذوي الكفــاءة العاليــة والخبــرة العمليــة) ،فيمــا يلــي قائمــة بأعضــاء المجلــس:
أعضاء مستقلين

أعضاء يمثلون الجهات الحكومية

سعادة السيد /سالم بن مسلم البوسعيدي

الفاضل/عبدالسالم بن ناصر بن عبداهلل الخروصي

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلـس اإلدارة
ممثل وزارة الماليـــــة

الفاضل/هالل بن حمد بن سيف البوسعيدي
عضو مجلس اإلدارة
الفاضل/علي بن محمد بن جمعه اللواتي
عضو مجلس اإلدارة

المهندسة /نهلة بنت عبدالوهاب بن احمد الحمدية
عضو مجلــــس اإلدارة
ممثل وزارة التجارة والصناعــة
المهندس /صالح بن محمد بن صالح العبري
عضو مجلـــــس اإلدارة
ممثل وزارة الزراعة والثروة السمكية
الفاضلة /زيانة بنت محمد الراشدية
عضو مجلـــــس اإلدارة
ممثل وزارة الماليـــــة

تــم تعييــن ســعادة الســيد  /ســالم بــن مســلم البوســعيدي كرئيــس لمجلــس اإلدارة بنــاء علــى قــرار مجلــس
الــوزراء رقــم  :ماليــة  -ت/99030/م س ب 2019/61/5/م  2433/بتاريــخ 2019/03/25م.
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تفاصيل حضور أعضاء مجلس اإلدارة لجلسات االجتماعات خالل العام :2019
أرقام

سعادة

الفاضل/

المهندسة/

السيد /سالم

عبدالسالم

نهلة بنت

صالح بن

إجتماعات

بن مسلم

بن ناصر

عبدالوهاب

محمد

المجلس

البوسعيدي

الخروصي

الحمدية

العبري

الراشدية

و تواريخ

األول
2019/01/13
الثاني
2019/02/24
الثالث
2019/03/25

المهندس/

الفاضلة/

الفاضل/

الفاضل/علي

زيانة بنت

هالل بن حمد

بن محمد

محمد

البوسعيدي

بن جمعه
اللواتي

لم يحضر

حضر

حضرت

حضر

حضرت

حضر

لم يحضر

لم يحضر

حضر

لم تحضر

حضر

حضرت

حضر

حضر

لم يحضر

حضر

حضرت

حضر

حضرت

حضر

حضر

حضر

حضر

حضرت

حضر

حضرت

حضر

حضر

حضر

حضر

حضرت

حضر

حضرت

لم يحضر

لم يحضر

حضر

حضر

حضرت

حضر

حضرت

حضر

لم يحضر

حضر

لم يحضر

حضرت

حضر

حضرت

حضر

حضر

الرابع
2019/05/19
الخامس
2019/08/05
السادس
2019/10/28
السابع
2019/12/29

ثامنًا :األنظمة والجزاءات المفروضة
التــزم البنــك خــال الســنة المنصرمــة ( )2019بكامــل متطلبــات الجهــات التنظيميــة و الرقابيــة( ،جهــاز الرقابــة الماليــة
واإلداريــة للدولــة  ،البنــك المركــزي العمانــي ،الهيئــة العامــة لســوق المــال) ،ويحــرص مجلــس اإلدارة علــى توجيــه
إدارة البنــك بمعالجــة المالحظــات التــي تــرد مــن الجهــات الرقابيــة المشــار إليهــا أعــاه بشــكل مســتمر و تعــزز
تلــك التوجيهــات بمتابعــة مســتمرة مــن قبــل مجلــس اإلدارة و لجنتــي التدقيــق الداخلــي و المخاطــر مــن خــال
تقاريــر المتابعــة الدوريــة التــي تعــد لهــذا الغــرض و يتــم إطــاع مجلــس اإلدارة أوال بــأول بالخطــوات المتخــذة لضمــان
معالجــة المالحظــات والمخالفــات التــي تــرد فــي التقاريــر المذكــورة.

تاسعًا :وسائل التواصل مع المساهمين (الحكومة) و الجهات المعنية األخرى
يحــرص البنــك علــى الوضــوح والشــفافية فــي كل مــا يتــم نشــره مــن بيانــات ،كمــا يقــوم بنشــر النتائــج والبيانــات
الماليــة للبنــك فــي صحيفتيــن رئيســيتين باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة.

عاشرًا  :نبذة عن مدققي حسابات البنك خالل العام 2019م:
نبذة عن ديلويت
ـتخدم اســم «ديلويــت» للداللــة علــى واحــدة أو أكثــر مــن الشــركات األعضــاء المرخــص لهــا مــن قبــل ديلويــت
ُيسـ َ
تــوش توهماتســو المحــدودة ،وهــي مجموعــة عالميــة مــن الشــركات األعضــاء المرخص لهــا ،والكيانــات المرتبطة
بهــا ،تتمتــع األخيــرة وكل مــن الشــركات المرخــص لهــا بشــخصية قانونيــة مســتقلة خاصــة بهــا.
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تعتبــر ديلويــت شــركة عالميــة رائــدة فــي مجــال التدقيــق والمراجعــة ،واالستشــارات اإلداريــة والماليــة ،وخدمــات
استشــارات المخاطــر ،والضرائــب والخدمــات المتعلقــة بهــا .وهــي توفــر خدماتهــا ألربــع مــن بيــن خمــس شــركات
علــى قائمــة مجلــة فورتشــن العالميــة ألفضــل  500شــركة ،بفضــل شــبكة عالميــة مترابطــة مــن الشــركات األعضــاء
المرخــص لهــا فــي أكثــر مــن  150دولــة .

نبذة عن ديلويت أند توش (الشرق األوسط)
ديلويــت آنــد تــوش (الشــرق األوســط) هــي شــركة عضــو ّ
مرخــص لهــا مــن قبــل «ديلويــت تــوش توهماتســو
المحــدودة» وهــي واحــدة مــن الشــركات الرائــدة فــي تقديــم الخدمــات المهنيــة االستشــارية وقــد تأسســت فــي
منطقــة الشــرق األوســط ويمتــد وجودهــا فــي المنطقــة منــذ ســنة  . 1926إن وجــود شــركة ديلويــت آنــد تــوش
(الشــرق األوســط) فــي منطقــة الشــرق األوســط مكــرس مــن خــال الشــركات الحائــزة علــى ترخيــص مــن قبلهــا
لتقديــم الخدمــات وفقــا للقوانيــن والمراســيم المراعيــة اإلجــراء فــي البلــد التابعــة لــه والتــي تتمتــع بالشــخصية
القانونيــة المســتقلة .ال تســتطيع الشــركات والكيانــات المرخصــة مــن قبلهــا إلــزام بعضهــا البعــض و /أو إلــزام
شــركة ديلويــت آنــد تــوش (الشــرق األوســط) .وعنــد تقديــم الخدمــات ،تتعاقــد كل شــركة ّ
مرخــص لهــا أو كيــان
مرخــص لــه مــن قبــل ديلويــت آنــد تــوش (الشــرق األوســط) وبشــكل مســتقل مــع العمــاء الخاصيــن بهــا (دون
الرجــوع إلــى ديلويــت آنــد تــوش (الشــرق األوســط) وتكــون هــذه الشــركات والكيانــات مســؤولة فقــط عــن أفعالهــا
أو تقصيرهــا.

إعداد

المستشار القانوني لمجلس اإلدارة
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التقرير والبيانات المالية

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
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قلعة نخل

تقرير مدقق الحسابات المستقل
إلى مساهمي بنك التنمية العماني ش.م.ع.م

تقرير حول تدقيق البيانات المالية

الرأي
قمنــا بتدقيــق البيانــات الماليــة لبنــك التنميــة العمانــي ش.م.ع.م («البنــك») ،والتــي تتكــون مــن بيــان المركــز
المالــي كمــا فــي  31ديســمبر  ،2019وبيــان األربــاح أو الخســائر واإليــرادات الشــاملة األخــرى وبيــان التغيــرات فــي حقــوق
المســاهمين وبيــان التدفقــات النقديــة للفتــرة المنتهيــة بذلــك التاريــخ  ،وإيضاحــات حــول البيانــات الماليــة ،بمــا فــي
ذلــك ملخــص للسياســات المحاســبية الهامــة مبينــة فــي الصفحــات  3إلــى .51
فــي رأينــا ،أن البيانــات الماليــة المرفقــة تظهــر بصــورة عادلــة ،مــن جميــع النواحــي الجوهريــة ،المركــز المالــي
للبنــك كمــا فــي  31ديســمبر  ،2019وأدائــه المالــي وتدفقاتــه النقديــة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ وفقــا للمعاييــر
الدوليــة للتقاريــر الماليــة.

أساس الرأي
لقــد قمنــا بتدقيقنــا وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق .إن مســؤولياتنا بموجــب تلــك المعاييــر موضحــة أكثــر فــي
فقــرة «مســؤوليات مدقــق الحســابات» عــن تدقيــق البيانــات الماليــة مــن تقريرنــا .كمــا أننــا مســتقلون عــن البنــك
وفــق معاييــر الســلوك الدوليــة لمجلــس المحاســبين «قواعــد الســلوك للمحاســبين المهنييــن» وقواعــد الســلوك
المهنــي والمتعلقــة بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة للبنــك إلــى جانــب المتطلبــات األخالقيــة ذات الصلــة بتدقيقنــا
للبيانــات الماليــة فــي ســلطنة عمــان ،هــذا وقــد إلتزمنــا بمســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى وفقــً لهــذه المتطلبــات
وقواعــد الســلوك للمحاســبين المهنييــن .ونعتقــد أن ّبينــات التدقيــق الثبوتيــة التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومالئمة
لتوفــر أساســً لرأينــا.

مسؤوليات مجلس اإلدارة عن البيانات المالية
إن مجلــس اإلدارة («المجلــس») مســؤول عــن إعــداد هــذه البيانــات الماليــة وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقــً للمعاييــر
الدوليــة للتقاريــر الماليــة ومتطلبــات اإلفصــاح الــواردة فــي قانــون الشــركات التجاريــة لســنة  ،2019والرقابــة الداخليــة
التــي يــرى المجلــس أنهــا ضروريــة إلعــداد البيانــات الماليــة بصــورة خاليــة مــن أخطــاء جوهريــة ،ســواء كانــت ناشــئة
عــن إحتيــال أو عــن خطــأ.
عنــد إعــداد البيانــات الماليــة ،فــإن المجلــس مســؤول عــن تقييم قدرة البنــك على اإلســتمرار وفقًا لمبدأ اإلســتمرارية
واإلفصــاح ،متــى كان مناســبًا ،عــن المســائل المتعلقــة باإلســتمرارية وإعتمــاد مبــدأ اإلســتمرارية المحاســبي ،مــا
لــم ينــوي المجلــس تصفيــة البنــك أو وقــف عملياتــه ،أو ال يوجــد لديــه بديــل واقعــي إال القيــام بذلــك.

مسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية
إن أهدافنــا هــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول فيمــا إذا كانــت البيانــات الماليــة ككل خاليــة مــن أخطــاء جوهريــة
 ،ســواء كانــت ناشــئة عــن إحتيــال أو عــن خطــأ  ،وإصــدار تقريــر المدقــق الــذي يتضمــن رأينــا .التأكيــد المعقــول
هــو درجــة كبيــرة مــن التأكيــد ،ولكنــه ليــس ضمانــً بــأن عمليــة التدقيــق التــي تمــت وفقــً لمعاييــر المحاســبة
الدوليــة ســوف تكشــف دائمــً أخطــاء جوهريــة فــي حالــة وجودهــا .يمكــن أن تنشــأ األخطــاء نتيجــة لإلحتيــال أو
الخطــأ  ،وتعتبــر جوهريــة  ،إذا كان مــن المتوقــع أن تؤثــر ،بشــكل فــردي أو جماعــي  ،علــى القــرارات اإلقتصاديــة التــي
يتخذهــا المســتخدمون وفقــً لهــذه البيانــات الماليــة.
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تقرير مدقق الحسابات المستقل
إلى مساهمي بنك التنمية العماني ش.م.ع.م (تابع)

مسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية (تابع)
كجــزء مــن عمليــة التدقيــق وفقــً لمعاييــر المحاســبة الدوليــة  ،فإننــا نضــع إفتراضــات وشــكوك مهنيــة خــال
تدقيقنــا .كمــا نقــوم أيضــً بـــ:
تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي البيانــات الماليــة ،ســواء كانــت ناشــئة عــن إحتيــال أو عــن خطــأ
وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات التدقيــق التــي تســتجيب لتلــك المخاطــر ،والحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة
ومناســبة لتوفــر أساســً لرأينــا .إن مخاطــر عــدم الكشــف عــن أيــة أخطــاء جوهريــة ناتجــة عــن اإلحتيــال هــي أكبــر
مــن تلــك المخاطــر الناتجــة عــن الخطــأ .كمــا أن اإلحتيــال قــد ينطــوي علــى تواطــؤ والتزويــر أو حــذف متعمــد
ومحــاوالت تشــويه أو تجــاوز للرقابــة الداخليــة.
الحصــول علــى فهــم للرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بالتدقيــق مــن أجــل تصميــم إجــراءات التدقيــق المناســبة
للظــروف ،ولكــن ليــس لغــرض إبــداء رأي حــول فعاليــة الرقابــة الداخليــة للبنــك.
تقييــم مالئمــة السياســات المحاســبية المتبعــة ومعقوليــة التقديــرات المحاســبية واإليضاحــات ذات الصلــة
والتــي أعدهــا المجلــس.
إســتنتاج مــدى مالئمــة إســتخدام المجلــس لمبــدأ اإلســتمرارية المحاســب  ،وإســتنادًا علــى أدلــة التدقيــق التــي
تــم الحصــول عليهــا ،مــا إذا وجــدت شــكوك جوهريــة تتعلــق بأحــداث أو ظــروف حــول قــدرة البنــك علــى اإلســتمرار
وفقــً لمبــدأ اإلســتمرارية .إذا مــا إســتنتجنا وجــود شــكوك جوهريــة ،فإننــا مطالبــون بلفــت اإلنتبــاه فــي تقريرنــا
إلــى اإلفصاحــات ذات الصلــة الــواردة فــي البيانــات الماليــة  ،أو تعديــل رأينــا إذا كان اإلفصــاح عــن هــذه المعلومــات
غيــر كاف .تعتمــد إســتنتاجاتنا علــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقريرنــا .ومــع ذلــك ،
قــد تتســبب األحــداث أو الظــروف المســتقبلية فــي توقــف البنــك عــن اإلســتمرار وفقــً لمبــدأ اإلســتمرارية.
تقييــم العــرض العــام وهيكلــة ومحتــوى البيانــات الماليــة  ،بمــا فــي ذلــك اإلفصــاح  ،وفيمــا إذا كانــت البيانــات
الماليــة تمثــل المعامــات واألحــداث ذات الصلــة بطريقــة تحقــق العــرض العــادل.
نقــوم بالتواصــل مــع المجلــس فيمــا يتعلــق  ،علــى ســبيل المثــال ال الحصــر  ،بنطــاق وتوقيــت ونتائــج التدقيــق
الهامــة ،بمــا فــي ذلــك أي خلــل جوهــري فــي نظــام الرقابــة الداخلــي يتبيــن لنــا مــن خــال تدقيقنــا.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
فــي رأينــا أن البيانــات الماليــة تتفــق مــن كافــة النواحــي الجوهريــة مــع متطلبــات اإلفصــاح الــواردة فــي قانــون
الشــركات التجاريــة لســنة .2019

ديلويت آند توش (الشرق األوسط) وشركاه ش.م.م
مسقط  -سلطنة عمان
 ١٥مارس 2020م
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بيان المركز المالي
في  31ديسمبر 2019

إيضاح

2019

2018

ريال عماني

ريال عماني

األصول
889.170

1.912.730

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني
أرصدة لدى البنوك

5

28.211.920

42.794.113

قروض وسلف للعمالء  -بالصافي

6

150.683.345

139.147.811

إستثمارات

7

19.472.846

16.572.480

قروض سكنية للموظفين

8

1.158.667

1.309.691

مستحق القبض من الحكومة

9

6.161.671

3.811.347

ممتلكات ومعدات

10

963.714

1.122.776

مدفوعات مقدمًا ومديونيات أخرى

11

1.730.368

1.803.036

209.271.701

208.473.984

إجمالي األصول
اإللتزامات وحقوق المساهمين
اإللتزامات
ودائع العمالء (ازدهار)

12

435.106

500.993

مستحق إلى الحكومة

13

254.101

182.278

دائنيات ومستحقات

14

6.047.154

7.542.843

إقتراضات

15

38.693.990

38.654.216

45.430.351

46.880.330

إجمالي اإللتزامات
حقوق المساهمين
رأس المال

17

100.000.000

100.000.000

إحتياطي قانوني

18

7.471.080

7.235.145

560.879

672.533

إحتياطي خاص

19

5.541.048

5.541.048

إحتياطي إنخفاض القيمة

20

776.057

776.057

أرباح محتجزة

49.492.286

47.368.871

إجمالي حقوق المساهمين

163.841.350

161.593.654

إجمالي اإللتزامات وحقوق المساهمين

209.271.701

208.473.984

صافي قيمة األصول للسهم الواحد

29

1.638

1.616

إرتباطات وإلتزامات محتملة

28

19.529.932

22.408.914

إحتياطي إعادة تقييم االستثمارات

سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي
رئيس مجلس اإلدارة

د .عبد العزيز بن محمد الهنائي
الرئيس التنفيذي

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
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بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

2019

2018

ريال عماني

ريال عماني

11.042.262

9.904.764

مصاريف الفوائد

()827.876

()455.253

صافي إيرادات الفوائد

10.214.386

9.449.511

3.514.796

2.812.024

13.729.182

12.261.535

()8.818.439

()8.585.269

4.910.743

3.676.266

إيرادات إستثمار  -بالصافي

25

()95.313

()349.997

إنخفاض قيمة خسائر اإلئتمان

6

()2.323.965

()828.583

إنخفاض القيمة المحمل لحسابات عالقات العمالء

11

()132.115

()40.504

2.359.350

2.457.182

إيضاح
إيرادات الفوائد

إيرادات العمولة والرسوم وإيرادات أخرى

21

22

صافي إيرادات التشغيل
المصاريف العمومية واإلدارية

23

الربح التشغيلي قبل إنخفاض قيمة رسوم القرض ومخصص
حسابات عالقات العمالء

ربح السنة
اإليرادات الشاملة األخرى
بنود ال يمكن إعادة تصنيفها الحقًا إلى األرباح أو الخسائر:
التغير في القيمة العادلة إلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة األخرى

7

مجموع اإليرادات الشاملة للسنة
ّ
والمخفض للسهم الواحد
العائد األساسي

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
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32

()111.654

()282.069

2.247.696

2.175.113

0.024

0.025

100.000.000

ريال عماني

رأس المال

100.000.000

-

-

-

-

100.000.000

-

-

-

-

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية

في  31ديسمبر 2019

تحويل إلى اإلحتياطي القانوني

مجموع اإليرادات(/الخسائر) الشاملة

التغيرات في القيمة العادلة لإلستثمارات

ربح السنة

في  1يناير 2019

تحويل إلى إحتياطي إنخفاض القيمة

تحويل إلى اإلحتياطي القانوني

مجموع اإليرادات(/الخسائر) الشاملة

التغيرات في القيمة العادلة لإلستثمارات

ربح السنة

-

تاثير تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم -
9

في  1يناير 2018

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

بيان التغيرات في حقوق المساهمين

7.471.080

235.935

-

-

-

7.235.145

-

245.718

-

-

-

-

6.989.427

ريال عماني

إحتياطي
قانوني

560.879

-

()111.654

()111.654

-

672.533

-

-

()282.069

()282.069

-

-

954.602

ريال عماني

إحتياطي
إعادة تقييم
إستثمارات

5.541.048

-

-

-

-

5.541.048

-

-

-

-

-

-

5.541.048

ريال عماني

إحتياطي
خاص

776.057

-

-

-

-

776.057

776.057

-

-

-

-

-

-

ريال عماني

49.492.286

()235.935

2.359.350

-

2.359.350

47.368.871

()776.057

()245.718

2.821.102

-

2.457.182

363.920

45.569.544

ريال عماني

163.841.350

-

2.247.696

()111.654

2.359.350

161.593.654

-

-

2.539.033

()282.069

2.457.182

363.920

159.054.621

المجموع

ريال عماني

األرباح
إحتياطي
إنخفاض القيمة المحتجزة
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بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

األنشطة التشغيلية
ربح السنة
التعديالت:
إستهالك ممتلكات ومعدات
خسارة صرف العملة
مصروفات فوائد
َّ
للموظفين
منافع نهاية الخدمة
خسائر إنخفاض قيمة اإلئتمان
شطب مباشر للقروض والسلف
أرباح من إستبعاد ممتلكات ومعدات
إيرادات إستثمار محققة  -بالصافي
أقساط مطفأة  -سندات وصكوك
مخصص إنخفاض سندات وودائع ثابتة
التغير في القيمة العادلة إلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر
صافي الحركة في مخصص حسابات عالقات العمالء
ربح التشغيل قبل التغيرات في األصول واإللتزامات التشغيلية
التغيرات في األصول واإللتزامات التشغيلية:
قروض وسلفيات للعمالء
قروض إسكانية للموظفين
مدفوعات مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى
ودائع العمالء (إزدهار)
مستحق من الحكومة  -بالصافي
دائنيات ومستحقات
صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية
األنشطة اإلستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات
متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات
إيداع ودائع  -بالصافي
إيرادات إستثمار محققة  -بالصافي
صافي بيع(/شراء) إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
سندات مستحقة
شراء سندات وصكوك
صافي النقد الناتج من (/المستخدم في) األنشطة اإلستثمارية
األنشطة التمويلية
إقتراضات
فوائد مدفوعة
صافي النقد (المستخدم في)/الناتج من األنشطة التمويلية
صافي النقص في النقد والنقد المعادل
النقد والنقد المعادل في بداية السنة
النقد والنقد المعادل في نهاية السنة
يتكون النقد والنقد المعادل مما يلي:
نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني
وديعة رأسمالية لدى البنك المركزي العماني
أرصدة لدى البنوك (إيضاح )5
النقد والنقد المعادل في نهاية السنة
تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
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2019
ريال عماني

2018
ريال عماني

2.359.350

2.457.182

322.648
827.876
108.750
2.323.965
8.159
()450.396
106.359
13.397

379.339
149.000
455.253
19.266
828.583
486.673
()17.630
()729.855
114.435
42.920

439.350
132.115
6.191.573

965.417
40.504
5.191.087

()13.867.658
151.024
()59.448
()65.887
()2.278.501
()1.604.438
()11.533.335

()14.741.492
()15.576
()214.955
()38.199
()1.847.358
1.651.795
()10.014.698

()163.586
12.000.000
450.396
584.687
5.000.000
()9.151.000
8.720.497

()307.902
19.300
()13.000.000
729.855
()353.885
2.000.000
()500.000
()11.412.632

()788.102
()788.102
()3.600.940
9.693.843
6.092.903

19.101.000
()397.021
18.703.979
()2.723.351
12.417.194
9.693.843

889.170
()50.000
5.253.733
6.092.903

1.912.730
()50.000
7.831.113
9.693.843

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
- 1

الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية

تأســس بنــك التنميــة العمانــي ش.م.ع.م«( .البنــك») بموجــب المرســوم الســلطاني رقــم  97/18كشــركة
مســاهمة عامــة بتاريــخ  9أبريــل  .1997يمــارس البنــك نشــاطه فــي ســلطنة عمــان بموجــب ترخيــص صيرفــة صــادر
العمانــي .ويمتلــك البنــك  18فرعــا ( 18 - 2016فرعــً) فــي ســلطنة ُعمــان .عنــوان البنــك المســجل
عــن البنــك المركــزي ُ
هــو ص.ب ،3077 .روي ،الرمــز البریــدي  ،112ســلطنة ُعمــان .إن البنــك مملــوك لحكومــة ســلطنة عمــان بنســبة .%100
يعمــل البنــك بشــكل أساســي فــي تقديــم القــروض لمشــاريع التطويــر التــي ترتبــط بشــكل رئيســي بأنشــطة
الزراعــة والثــروة الســمكية والثــروة الحيوانيــة والمــوارد الصناعيــة ،وتكنولوجيــا المعلومــات والكليــات التعليميــة،
والصحــة ،والســياحة ،واألنشــطة المهنيــة وورش العمــل والحــرف الصناعيــة التقليديــة فــي ســلطنة عمــان .يحقــق
البنــك أهدافــة مــن خــال منــح القــروض ،وإدارة المنــح واإلعانــات ،والمشــاركة فــي رأس مــال الشــركات المســجلة
بموجــب قانــون الشــركات التجاريــة فــي ســلطنة عمــان وغيرهــا مــن المؤسســات ،وتنفيــذ أنشــطة بنكيــة أخــرى.
ووفقــا ألهدافــه ،يتــم احتســاب الفائــدة علــى القــروض والســلف للعمــاء بالمعــدل الــذي تدعمــه حكومــة ســلطنة
عمــان .وباإلضافــة إلــى ذلــك يعمــل البنــك أيضــا كوكيــل نيابــة عــن حكومــة ســلطنة عمــان فيمــا يتعلــق بمــا يلــي:
توزيع وتحصيل القروض الحكومية الميسرة.
صرف المبالغ المستلمة من صندوق الزراعة وتنمية الثروة السمكية.
صرف وتحصيل قروض صندوق الرفد (صندوق سند).
بموجــب المرســوم الســلطاني الخــاص بتأســيس البنــك ،تضمــن حكومــة ســلطنة عمــان قروضهــا حتــى أربعــة
أضعــاف رأس المــال واالحتياطــي العــام للبنــك.
صــدر المرســوم الســلطاني رقــم  2006/18فــي عــام  2006وتــم بموجبــه فتــح آفــاق جديــدة للبنــك مــن حيــث حــدود
اإلقــراض الماليــة ،ممــا يتيــح للبنــك منــح قــروض ميســرة تصــل إلــى مليــون ريــال عمانــي للمشــروع الواحــد
وبمعــدل فائــدة مقــرر بواقــع  %3ســنويا .يمكــن أن يكــون الحــد األقصــى للقــروض الميســرة ثالثــة مالييــن ريــال
عمانــي لشــركات المســاهمة العامــة التــي تكــون قــد عرضــت  %40مــن أســهمها لإلكتتــاب العــام.
كمــا يســمح المرســوم الســلطاني الجديــد للبنــك بتقديــم قــروض غيــر مدعومــة لــرأس المــال العامــل للمشــاريع
الجديــدة والقائمة.
وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن جميــع القــروض الميســرة التــي تــم التعامــل معهــا فــي وقــت ســابق مــن قبــل لجنــة الدعــم
المالــي مــن وزارة التجــارة والصناعــة تــم تفويضهــا لبنــك التنمية العمانــي ش.م.ع.م.
-2

تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة

2.1

معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة التي تسري للسنة الحالية

تــم تطبيــق معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة الجديــدة والمعدلــة التاليــة  ،والتــي اصبحــت ســارية المفعــول للفتــرات
الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر  ، 2019فــي هــذه البيانــات الماليــة.
يطبــق البنــك  ،ألول مــرة  ،معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم  16عقــود اإليجــار .تــم اإلفصــاح عــن تأثيــر التطبيــق
المبدئــي لهــذه المعاييــر فــي إيضــاح ( )2.3حــول هــذه البيانــات الماليــة.
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تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة (تابع)

2.1

معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة التي تسري للسنة الحالية (تابع)

تــم تطبيــق معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة الجديــدة والمعدلــة التاليــة  ،والتــي أصبحــت ســارية المفعــول بالنســبة
للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر  ، 2019فــي هــذه البيانــات الماليــة .إن تطبيقهــا لــم يكــن لــه أي تأثيــر
جوهــري علــى المبالــغ التــي تــم اإلفصــاح عنهــا فــي هــذه البيانــات الماليــة.
معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم  9مميــزات الدفــع المســبق بتعويــض
ســالب وتعديــل اإللتزامــات الماليــة

تسري للفترات السنوية
التي تبدأ في أو بعـد
 1يناير 2019

توضــح التعديــات علــى معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم  9أنــه ألغــراض
تقييــم مــا إذا كانــت
مميــزات الدفــع المســبق تفــي بشــروط ســداد أصــل المبلــغ والفوائــد  ،يمكــن
للطــرف الــذي يمــارس هــذا الخيــار ســداد أو إســتالم تعويــض معقــول عــن الدفــع
المســبق بغــض النظــر عــن ســبب الدفــع المســبق .بمعنــى آخــر  ،مميــزات
الدفــع المســبق بتعويــض ســالب ال تــؤدي تلقائيــً لإلخفــاق فــي ســداد أصــل
المبلــغ والفوائــد.
يطبــق التعديــل علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر ، 2019
مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر .توجــد أحــكام إنتقاليــة محــددة بنــاءًا علــى
تاريــخ تطبيــق التعديــات للمــرة األولــى  ،نســبة إلــى التطبيــق المبدئــي لمعيــار
التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم .9
تعديــات علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  28اإلســتثمار فــي شــركات
شــقيقة ومشــاريع مشــتركة :متعلقــة بالمصالــح طويلــة األجــل فــي شــركات
شــقيقة ومشــاريع مشــتركة.

 1يناير 2019

توضــح هــذه التعديــات بــأن الشــركة التــي تطبــق معيــار التقاريــر الماليــة
الدوليــة رقــم  9األدوات الماليــة علــى المصالــح طويلــة األجــل فــي شــركات
شــقيقة أو مشــاريع مشــتركة التــي تشــكل جــزءًا مــن صافــي اإلســتثمار فــي
شــركة شــقيقة أو مشــروع مشــترك والتــي ال تنطبــق عليهــا طريقــة حقــوق
الملكيــة.
التعديــات الســنوية علــى معاييــر التقارير المالية الدوليــة  - 2017 -2015التعديالت
علــى معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم  3إندمــاج األعمــال ومعيــار التقاريــر
الماليــة الدوليــة رقــم  11الترتيبــات المشــتركة والمعيــار المحاســبي الدولــي
رقــم  12ضرائــب الدخــل والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  23تكاليــف
اإلقتــراض.

 1يناير 2019

التعديــات الســنوية علــى معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة - 2017 -2015
التعديــات علــى معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم  3إندمــاج األعمــال
ومعيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم  11الترتيبــات المشــتركة والمعيــار
المحاســبي الدولــي رقــم  12ضرائــب الدخــل والمعيــار المحاســبي الدولــي
رقــم  23تكاليــف اإلقتــراض.

 1يناير 2019

تتعلق التعديالت السنوية بتعديل أربعة معايير.
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معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة التي تسري للسنة الحالية (تابع)

معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
المعيار المحاسبي الدولي رقم  12ضرائب الدخل

تسري للفترات السنوية
التي تبدأ في أو بعـد
 1يناير 2019

توضــح التعديــات مــا إذا كان ينبغــي علــى الشــركة إدراج تبعــات ضريبــة الدخــل
علــى توزيعــات األربــاح فــي األربــاح أو الخســائر واإليــرادات الشــاملة األخــرى أو
حقــوق الملكيــة وفقــً للبنــد األصلــي الــذي أدرجــت فيــه الشــركة التعامــات
المحققــة لألربــاح القابلــة للتوزيــع .هــذا هــو الوضــع بغــض النظــر عمــا إذا كانــت
معــدالت ضريبيــة مختلفــة تنطبــق علــى األربــاح الموزعــة وغيــر الموزعــة.
المعيار المحاسبي الدولي رقم  23تكاليف اإلقتراض

 1يناير 2019

توضــح التعديــات أنــه إذا ظــل أي إقتــراض محــدد قائمــً بعــد أن يصبــح األصــل
والصلــة جاهـزًا لإلســتخدام المخصــص لــه أو لبيعــه  ،يصبــح ذلــك اإلقتــراض جــزءًا
مــن األمــوال التــي تقترضهــا الشــركة عمومــً عنــد إحتســاب معــدل الرســملة
علــى اإلقتراضــات العامــة.
معيار التقارير المالية الدولية رقم  3إندماج األعمال

 1يناير 2019

توضــح التعديــات علــى معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم  3أنــه عندمــا
تســيطر الشــركة علــى نشــاط تجــاري يكــون عبــارة عــن تشــغيل مشــترك ،
تطبــق الشــركة متطلبــات إندمــاج األعمــال المتحقــق علــى مراحــل  ،بمــا فــي
ذلــك إعــادة قيــاس الفائــدة المحتفــظ بهــا ســابقًا فــي التشــغيل المشــترك
بالقيمــة العادلــة .تتضمــن إعــادة قيــاس الفائــدة المحتفــظ بهــا ســابقًا أي أصــول
غيــر مدرجــة واإللتزامــات والشــهرة المتعلقــة بالتشــغيل المشــترك.
معيار التقارير المالية الدولية رقم  11الترتيبات المشتركة

 1يناير 2019

توضــح التعديــات علــى معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقم  11أنه عندما يشــارك
أحــد األطــراف  ،دون أن يملــك ســيطرة مشــتركة  ،فــي تشــغيل مشــترك يكون
عبــارة عــن عمــل تجــاري  ،فإنــه يحصــل علــى الســيطرة المشــتركة لذلــك
التشــغيل المشــترك  ،وال تقــوم الشــركة بإعــادة قيــاس الفائــدة المحتفــظ بهــا
ســابقًا فــي التشــغيل المشــترك.
التعديــات علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  19تعديــل أو إيقــاف أو
تســوية خطــة منافــع الموظفيــن

 1يناير 2019

توضــح التعديــات علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقم  19منافــع الموظفين
إحتســاب تعديــات أو إيقــاف أو تســويات خطة المنافــع المحددة .
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2.1

معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة التي تسري للسنة الحالية (تابع)

معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة

تسري للفترات السنوية
التي تبدأ في أو بعـد

معيــار لجنــة تفســيرات معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم  23الشــكوك
حــول معالجــات ضريبــة الدخــل

 1يناير 2019

يتنــاول التفســير تحديــد الربــح الخاضــع للضريبــة (الخســارة الضريبيــة) واألســس
الضريبيــة والخســائر الضريبيــة غيــر المســتخدمة والضريبــة المســتردة
والمعــدالت الضريبيــة  ،عنــد وجــود شــكوك حــول معالجــات ضريبــة الدخــل
بموجــب المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  .12وهــو يتنــاول تحديــدًا:
ما إذا كان ينبغي النظر في المعالجات الضريبية بشكل جماعي;
إفتراضات فحص السلطات الضريبية;

تحديــد الربــح الخاضــع للضريبــة (الخســارة الضريبيــة) الخســائر الضريبيــة غيــر
المســتخدمة والضريبــة المســتردة والمعــدالت الضريبيــة; و
تأثير التغيرات في الحقائق والظروف.
تعريــف المــواد  -التعديــات علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  1عــرض
البيانــات الماليــة والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  8السياســات المحاســبية
 ،التغيــرات فــي التقديــرات المحاســبية واألخطــاء
ينــص التعريــف الجديــد علــى أنــه» تكــون المعلومــات جوهريــة إذا كان
باإلمــكان التوقــع بشــكل معقــول أن يؤثــر اإلغفــال أو التضليــل علــى القــرارات
التــي يتخذهــا المســتخدمون الرئيســيون للبيانــات الماليــة ألغــراض عامــة ،
والتــي تتيــح معلومــات ماليــة محــددة حــول الشــركة».
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 2.2معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة تحت اإلصدار ولم يبدأ سريانها بعد
لم يطبق البنك بعد المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية والتي صدرت ولم يبدأ سريانها بعد:
معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة

تسري للفترات السنوية
التي تبدأ في أو بعـد

تعريــف األعمــال التجاريــة  -التعديــات علــى معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم
 3إندمــاج األعمــال توضــح التعديــات أنــه لكــي يتــم إعتبــار عمــل مــا بمثابــة
عمــل تجــاري  ،يجــب أن تيضمــن مجموعــة متكاملــة مــن األنشــطة واألصــول،
كحــد أدنــى  ،مدخــات وعمليــة موضوعيــة تســاهم معــً بشــكل كبيــر فــي
القــدرة علــى إنشــاء مخرجــات .يوضــح مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة
أيضــً أن األعمــال التجاريــة يمكــن أن توجــد بــدون تضميــن جميــع المدخــات
والعمليــات الالزمــة إلنشــاء المخرجــات .أي أن المدخــات والعمليــات المطبقــة
علــى هــذه المدخــات يجــب أن يكــون لهــا «القــدرة علــى المســاهمة فــي
إنشــاء مخرجــات» بــدال ً مــن «القــدرة علــى إنشــاء مخرجــات».

 1يناير 2020

تعديــات علــى اإلشــارات إلــى إطــار عمــل مبــادىء معاييــر التقاريــر الماليــة
الدوليــة  -التعديــات علــى معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة أرقــام  2و 3و6
و 14ومعاييــر المحاســبة الدوليــة أرقــام  1و  8و  34و  37و  38ومعاييــر لجنــة
تفســيرات التقاريــر الماليــة الدوليــة أرقــام  12و  19و  20و  22ومعيــار لجنــة
تفســيرات المعاييــر الدوليــة رقــم  32لتحديــث تلــك التصريحــات فيمــا يتعلــق
باإلشــارة إلــى واإلقتبــاس مــن إطــار العمــل أو لتحديــد إشــارتهم إلــى نســخة
مختلفــة مــن إطــار العمــل.

 1يناير 2020

معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم  7األدوات الماليــة :اإلفصاحــات ومعيــار
التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم  - 9األدوات الماليــة

 1يناير 2020

التعديــات حــول مســائل مــا قبــل اإلســتبدال فــي إطــار إصــاح معــدل الفائــدة
بيــن البنــوك
معيار التقارير المالية الدولية رقم  17عقود التأمين

 1يناير 2020

يتطلــب معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم  17قيــاس إلتزامــات التأميــن
وفقــً للقيمــة الحاليــة للوفــاء  ،وهــو يتيــح منهجــً أكثــر إتســاقًا لقيــاس وعــرض
جميــع عقــود التأميــن .تــم وضــع هــذه المتطلبــات لتحقيــق هــدف المحاســبة
المتســقة والقائمــة علــى المبــادئ لعقــود التأميــن .يحــل معيــار التقاريــر
الماليــة الدوليــة رقــم  17معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم  4عقــود التأميــن
كمــا فــي  1ينايــر .2022
تعديــات علــى معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم  10البيانــات الماليــة
الموحــدة والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  28اإلســتثمارات فــي شــركات
شــقيقة ومشــاريع مشــتركة ( )2011والمتعلقــة بمعالجــة بيــع أو مســاهمة
األصــول والمســتثمرين فــي الشــركة الشــقيقة أو المشــروع المشــترك.

تم تأجيل تاريخ السريان
ألجل غير مسمى.
التطبيق مسموح به.

تتوقــع اإلدارة بأنــه ســوف يتــم تطبيــق المعاييــر والتفســيرات والتعديــات الجديــدة فــي البيانــات الماليــة للبنــك
عندمــا تكــون قابلــة للتطبيــق ،وأن تطبيــق تلــك المعاييــر والتفســيرات والتعديــات الجديــدة لــن يكــون لــه تأثي ـرًا
جوهريــً علــى البيانــات الماليــة للبنــك فــي فتــرة التطبيــق األولــي.
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تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة (تابع)

 2.3تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم  16عقود اإليجار
طبــق البنــك للمــرة األولــى معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم ( 16الصــادر مــن مجلــس المعاييــر المحاســبية
الدوليــة فــي ينايــر  )2016إعتبــارًا مــن  1ينايــر  ،2019وهــو نفــس تاريــخ ســريان هــذا المعيــار.
يقــدم هــذا المعيــار تغييــرات جوهريــة علــى محاســبة المســتأجر مــن خــال إلغــاء التمييــز بيــن عقــود اإليجــار
التشــغيلي والتمويلــي .ويتطلــب إدراج الحــق فــي إســتخدام األصــول وإلتزامــات اإليجــار عنــد بــدء اإليجــار بالنســبة
لجميــع عقــود اإليجــار  ،بإســتثناء عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل (وهــي عقــود اإليجــار لفتــرة  12شــهرًا أو أقــل) وعقــود إيجار
«األصــول منخفضــة القيمــة» (مثــل أجهــزة الحاســب اآللــي الشــخصي) .علــى النقيــض مــن محاســبة المســتأجر  ،لــم
تتغيــر متطلبــات محاســبة المؤجــر بشــكل كبيــر .ال يوجــد تأثيــر جوهــري عنــد التطبيــق المبدئــي لهــذا المعيــار
علــى المبالــغ التــي تــم اإلفصــاح عنهــا فــي هــذه البيانــات الماليــة.

-3

ملخص السياسات المحاسبية الهامة

بيان االلتزام
تــم إعــداد البيانــات الماليــة للبنــك كمــا فــي  31ديســمبر  2019وفقــا لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة الصــادرة مــن
قبــل مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة ومتطلبــات اإلفصــاح واللوائــح المنظمــة لقانــون الشــركات التجارية لســنة
.2019
يتطلــب إعــداد البيانــات الماليــة بمــا يتوافــق مــع معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة مــن اإلدارة القيــام بإعــداد تقديــرات
وافتراضــات تؤثــر علــى تطبيــق السياســات والمبالــغ الظاهــرة لألصــول وااللتزامــات واإليــرادات والمصروفــات .تســتند
هــذه التقديــرات واالفتراضــات المصاحبــة لهــا علــى الخبــرة الســابقة وعوامــل أخــرى متعــددة والتــي يعتقــد بأنهــا
معقولــة وفقــً للظــروف ،والتــي تشــكل نتائجهــا أساســً لبنــاء التقديــرات حــول القيــم الدفتريــة لألصــول وااللتزامــات
التــي ال تتضــح بســهولة مــن مصــادر أخــرى .النتائــج الفعليــة قــد تختلــف عــن هــذه التقديــرات.
تتــم مراجعــة التقديــرات واالفتراضــات التــي تســتند عليهــا علــى أســاس مســتمر .وتــدرج التعديــات علــى التقديــرات
المحاســبية بالفتــرة التــي يتــم فيهــا تعديــل التقديــرات إذا كانــت التعديــات تؤثــر فقــط علــى الفتــرة أو خــال فتــرة
التعديــل والفتــرات المســتقبلية إذا كان التعديــل يؤثــر علــى الفتــرات الحاليــة والمســتقبلية .تــم اإلفصــاح عــن
المجــاالت التــي تنطــوي علــى درجــة كبيــرة مــن التقديــر أو التعقيــد أو المجــاالت التــي تكــون فيهــا االفتراضــات
والتقديــرات جوهريــة للبيانــات الماليــة باإليضــاح رقــم .4
تــم إعــداد البيانــات الماليــة علــى أســاس التكلفــة التاريخيــة باســتثناء االســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال
األربــاح أو الخســائر واالســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى والتــي يتــم قياســها بالقيمــة
العادلــة.
ُيعرض بيان المركز المالي حسب ترتيب السيولة حيث أن ذلك العرض أكثر مالءمة لعمليات البنك.
عملة التشغيل والعرض
العمانــي (ر.ع) وهــو عملــة التشــغيل للبيئــة اإلقتصاديــة الرئيســية التــي يعمــل بهــا
تعــرض البيانــات الماليــة بالريــال ُ
البنك.
يتــم تحويــل المعامــات بالعمــات األجنبيــة إلــى الريــال العمانــي وفقــً لألســعار الســائدة فــي تاريــخ المعامــات.
العمانــي وفقــً لألســعار الســائدة فــي
ويتــم تحويــل األصــول واإللتزامــات المقومــة بالعمــات األجنبيــة إلــى الريــال ُ
نهايــة الســنة .يتــم إدراج أي ربــح أو خســارة ناشــئة عــن التغيــرات فــي أســعار الصــرف بعــد تاريــخ المعاملــة فــي بيــان
الدخــل الشــامل.
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األصول واإللتزامات المالية
( )1اإلدراج
يدرج البنك مبدئيًا القروض والمبالغ المدفوعة مقدمًا إلى العمالء والمستحق من/إلى البنوك وودائع
العمــاء واألوراق الماليــة المدينــة واإلقتراضــات األخــرى فــي التاريــخ الــذي تــم إدراجهــا فيــه .تــدرج جميــع األصــول
واإللتزامــات الماليــة األخــرى مبدئيــً فــي تاريــخ المتاجــرة وهــو التاريــخ الــذي يصبــح فيــه البنــك طرفــً فــي البنــود
التعاقديــة لــأداة الماليــة.
( )2التصنيف والقياس المبدئي
األصول المالية
عند اإلدراج المبدئي ،يقاس األصل المالي :بالتكلفة المطفأة ،بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات
الشــاملة األخــرى أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر.
يقــاس األصــل المالــي بالتكلفــة المطفــأة إذا إســتوفى الشــروط التاليــة ولــم يتــم تصنيفــه بالقيمــة العادلــة مــن
خــال األربــاح أو الخســائر:
-

األصل محتفظ به ضمن نموذج العمل والذي يهدف إلى اإلحتفاظ باألصل لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ،و

-

الشــروط التعاقديــة لألصــل المالــي التــي تنشــىء تدفقــات نقديــة فــي تواريــخ محــددة والتــي تكــون بشــكل
محــدد لســداد أصــل المبلــغ والفوائــد علــى أصــل المبلــغ القائــم.

تقــاس أداة الديــن بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى فقــط إذا اســتوفت الشــروط التاليــة ولــم يتــم
تصنيفهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر:
-

األصــل المالــي محتفــظ بــه ضمــن نمــوذج العمــل الــذي يهــدف إلــى تحصيــل التدفقــات النقديــة وبيــع األصــول
الماليــة;و

-

الشــروط التعاقديــة لألصــل المالــي التــي تنشــىء تدفقــات نقديــة فــي تواريــخ محــددة والتــي تكــون بشــكل
محــدد لســداد أصــل المبلــغ والفوائــد علــى أصــل المبلــغ القائــم.

عنــد اإلدراج المبدئــي ألداة حقــوق الملكيــة التــي لــم يتــم اإلحتفــاظ بهــا للمتاجــرة  ،يمكــن أن يختــار البنــك بشــكل
غيــر قابــل لإللغــاء أن يعــرض التغيــرات الالحقــة فــي القيمــة العادلــة فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى .يتــم هــذا اإلختيــار
وفقــً لإلســتثمار.
تقاس جميع األصول المالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
يصنــف ،بشــكل غيــر قابــل لإللغــاء ،األصــل المالــي الــذي
باإلضافــة إلــى ذلــك ،وعنــد اإلدراج المبدئــي ،يمكــن للبنــك أن ّ
يتوافــق مــع المتطلبــات التــي يجــب قياســها بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة
األخــرى ،بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر إذا أدى ذلــك إلــى التقليــل بشــكل كبيــر مــن عــدم التطابــق
المحاســبي الــذي قــد ينشــأ بخــاف ذلــك.
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األصول واإللتزامات المالية (تابع)
( )2التصنيف والقياس المبدئي (تابع)
األصول المالية (تابع)
تقييم نموذج العمل
يقــوم البنــك بتقييــم الهــدف مــن نمــوذج العمــل الــذي يتــم مــن خاللــه اإلحتفــاظ باألصــل المالــي علــى مســتوى
المحفظــة ،ألن ذلــك يعكــس بشــكل أفضــل طريقــة إدارة العمــل والمعلومــات المقدمــة إلــى اإلدارة .تتضمــن
المعلومــات التــي يتــم النظــر فيهــا:
-

السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة وتطبيق تلك السياسات عمليًا؛

-

كيفية تقييم أداء المحافظ وإبالغ إدارة البنك؛

-

المخاطــر التــي تؤثــر علــى أداء نمــوذج العمــل (واألصــول الماليــة المحتفــظ بهــا فــي نمــوذج العمــل) وكيفيــة
إدارة تلــك المخاطــر؛ و

-

وتيــرة وحجــم وتوقيــت المبيعــات فــي فتــرات ســابقة  ،وأســباب هــذه المبيعــات وتوقعاتهــا بشــأن نشــاط
المبيعــات فــي المســتقبل.

األصــول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ بهــا ﻟﻟﻣﺗﺎﺟرة أو اﻟﻣدارة واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم أدائهــا علــى أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،يتــم قياســها
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ مــن خــال األربــاح أو الخســائرألنها ليــس ﻣﺣﺗﻔظ بهــا لتحصيــل ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ وليــس محتفــظ
بهــا لتحصيــل ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ولبيــع اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط لسداد أصل المبلغ والفوائد
عــرف مصطلــح «أصــل المبلــغ» القيمــة العادلــة لألصــول واإللتزامــات الماليــة عنــد اإلدراج
ألغــراض هــذا التقييــم ُ ،ي ّ
المبدئــيُ .يعـّـرف مصطلــح «الفائــدة» بأنــه المقابــل للقيمــة الزمنيــة للنقــود ولمخاطــر اإلئتمــان المصاحبــة ألصــل
المبلــغ القائــم خــال فتــرة زمنيــة محــددة ولمخاطــر اإلقتــراض الرئيســية األخــرى والتكاليــف (أي :مخاطــر الســيولة
والتكاليــف اإلداريــة)  ،إلــى جانــب هامــش الربــح.
عنــد تقييــم مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة التعاقديــة هــي بشــكل محــدد لســداد أصــل المبلــغ والفوائــد  ،ينظــر
البنــك فــي الشــروط التعاقديــة لــأداة .يتضمــن ذلــك تقييــم مــا إذا كان األصــل المالــي يتضمــن شــروط تعاقديــة
يمكــن أن تغيــر توقيــت أو قيمــة التدفقــات النقديــة التعاقديــة بحيــث ال تســتوفي هــذا الشــرط .عنــد إجــراء التقييــم،
يعتبــر البنــك األحــداث الطارئــة التــي قــد تغيــر قيمــة وتوقيــت التدفقــات النقديــة والمدفوعــات مقدمــً وشــروط
التمديــد والشــروط التــي تحــد مــن مطالبــة البنــك بالتدفقــات النقديــة مــن أصــول محــددة والميــزات التــي تعــدل
النظــر فــي القيمــة الزمنيــة للنقــود.
إعادة التصنيف
ال يتــم إعــادة تصنيــف األصــول الماليــة بعــد اإلدراج المبدئــي ،بإســتثناء الفتــرة بعــد أن يغيــر البنــك نمــوذج العمــل
الخــاص بــإدارة األصــول الماليــة.
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األصول واإللتزامات المالية (تابع)
اإللتزامات المالية
قام البنك بتصنيف وقياس اإللتزامات المالية بالتكلفة المطفأة.
( )3إلغاء اإلدراج
األصول المالية
يلغــي البنــك إدراج األصــل المالــي عندمــا تنتهــي الحقــوق التعاقديــة للتدفقــات النقديــة مــن األصــل المالــي أو عندمــا
يقــوم بتحويــل األصــل المالــي فــي معاملــة يتــم بموجبهــا تحويــل كافــة مخاطــر ومزايــا ملكيــة األصــل المالــي ،أو
التــي ال يقــوم البنــك بموجبهــا بتحويــل أو اإلحتفــاظ بكافــة مخاطــر ومزايــا الملكيــة وال يحتفــظ بالســيطرة علــى
األصــل المالــي.
عنــد إلغــاء إدراج األصــل المالــي ،يــدرج فــي بيــان الدخــل الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لألصــل (أو القيمــة الدفتريــة
المخصصــة لجــزء األصــل المحــول) ،والمقابــل المســتلم (متضمنــً أي أصــل جديــد تــم الحصــول عليــه مطروحــً منــه
أي إلتــزام جديــد مفتــرض) وأي أربــاح أو خســائر متراكمــة تــم إدراجهــا فــي بيــان اإليــرادات الشــاملة األخــرى.
أي أرباح/خســائر متراكمــة مدرجــة فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى فيمــا يتعلــق باإلســتثمار فــي األســهم المصنفــة
بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى ،ال يتــم إدراجهــا فــي بيــان الدخــل عنــد إلغــاء إدراج تلــك األوراق
الماليــة.
يدخــل البنــك فــي تعامــات يقــوم بموجبهــا بتحويــل األصــول المدرجــة فــي بيــان المركــز المالــي ولكنــه يحتفــظ
إمــا بكافــة المخاطــر الجوهريــة وعوائــد األصــول المحولــة أو جــزء منهــا .إذا تــم اإلحتفــاظ بكافــة المخاطــر والعوائــد،
فــا يتــم إلغــاء إدراج األصــول المحولــة.
فــي المعامــات التــي ال يحتفــظ فيهــا البنــك أو يحــول بشــكل جوهــري جميــع مخاطــر وعوائــد ملكيــة األصــل
المالــي ولكنــه يحتفــظ بالســيطرة علــى األصــل  ،يســتمر البنــك فــي إدراج األصــل إلــى حــد إســتمرار مشــاركته،
تحــدد بمــدى تعرضــه للتغيــرات فــي قيمــة األصــل المحــول.
فــي بعــض المعامــات ،يحتفــظ البنــك بإلتــزام خدمــة األصــول الماليــة المحولــة مقابــل رســوم .يتــم إســتبعاد إدراج
األصــل المحــول إذا كان يفــي بمعاييــر اإلســتبعاد .يتــم إدراج أصــل أو إلتــزام بالنســبة لعقــد الخدمــة ،إعتمــادًا علــى
مــا إذا كانــت رســوم الخدمــة أكثــر مــن كافيــة (األصــل) أو أقــل مــن كافيــة (إلتــزام) ألداء الخدمــة.
اإللتزامات المالية
يقوم البنك بإلغاء إدراج اإللتزام المالي عند إلغاء أو إنتهاء إلتزاماته التعاقدية.
( )4تعديل األصول واإللتزامات المالية
األصول المالية
إذا تــم تعديــل شــروط األصــل المالــي ،يقــوم البنــك بتقييــم مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة لألصــل المعـّـدل مختلفــة
بشــكل جوهــري .إذا كانــت التدفقــات النقديــة مختلفــة إلــى حــد كبيــر ،فــإن الحقــوق التعاقديــة للتدفقــات النقديــة
مــن األصــل المالــي األصلــي تعتبــر منتهيــة الصالحيــة .فــي هــذه الحالــة ،يتــم إلغــاء إدراج األصــل المالــي األصلــي ويتــم
إثبــات األصــل المالــي الجديــد بالقيمــة العادلــة.
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األصول واإللتزامات المالية (تابع)
( )4تعديل األصول واإللتزامات المالية (تابع)
األصول المالية (تابع)
إذا لــم تكــن التدفقــات النقديــة لألصــول المعدلــة المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة مختلفــة إختالفــً جوهريــً ،فإنــه ال
ينتــج عــن التعديــل إلغــاء إدراج باألصــل المالــي .فــي هــذه الحالــة ،يعيــد البنــك إحتســاب القيمــة الدفتريــة اإلجماليــة
لألصــل المالــي ويقــدر المبلــغ الناتــج عــن تعديــل إجمالــي القيمــة الدفتريــة كربــح أو خســارة تعديــل فــي بيــان الدخــل.
إذا تــم تنفيــذ مثــل هــذا التعديــل بســبب الصعوبــات الماليــة للمقتــرض ،فســيتم عــرض الربــح أو الخســارة مــع
خســائر إنخفــاض القيمــة .فــي حــاالت أخــرى ،يتــم عرضــه كإيــراد فوائــد.
اإللتزامات المالية
يلغــي البنــك إدراج اإللتزامــات الماليــة عندمــا يتــم تعديــل شــروطها وتختلــف التدفقــات النقديــة لإللتــزام المعـّـدل
بشــكل جوهــري .فــي هــذه الحالــة ،يتــم إدراج إلتــزام مالــي جديــد يســتند إلــى الشــروط المعدلــة بالقيمــة العادلــة.
الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لإللتزامــات الماليــة المطفــأة واإللتــزام المالــي الجديــد مــع الشــروط المعدلــة  ،يتــم
إدراجهــا فــي األربــاح أو الخســائر.
( )6إنخفاض القيمة
يــدرج البنــك مخصــص الخســارة للخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة لــأدوات الماليــة التاليــة والتــي لــم يتــم قياســها
بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر:
-

األصول المالية التي هي أدوات دين؛ و

-

إلتزامات قرض وعقود الضمان المالي.

ال يتــم إدراج خســارة إنخفــاض القيمــة ألدوات حقــوق الملكيــة .يتــم إســتخدام إنخفــاض القيمــة والخســائر اإلئتمانيــة
المتوقعــة بالتبــادل فــي هــذه البيانــات الماليــة.
يقيــس البنــك مخصــص الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة بمبلــغ يعــادل الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة مــدى الحيــاة،
عــدا بالنســبة لآلتــي  ،والتــي تقــاس بالخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة لمــدة  12شــهرًا:
 اإلستثمار في أوراق مالية مدينة والتي تم تحديدها بأنها ذات مخاطر إئتمانية منخفضة في تاريخ التقرير -و أدوات مالية أخرى لم ترتفع فيها مخاطر اإلئتمان بشكل جوهري منذ إدراجها المبدئي.الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة لفتــرة  12شــهرًا هــي جــزء مــن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة الناتجــة مــن احــداث
تعثــر فــي االدوات الماليــة تكــون محتملــة خــال  12شــهرا بعــد تاريــخ التقريــر.
قياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
الخسائر اإلئتمانية المتوقعة هي التقدير المرجح المحتمل لخسائر اإلئتمان .وتقاس كما يلي:
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-

االصــول الماليــة التــي لــم تنخفــض قيمتهــا اإلئتمانيــة فــي تاريــخ التقريــر :هــي القيمــة الحاليــة لجميــع العجــز
النقــدي (أي الفــرق بيــن التدفقــات النقديــة المســتحقة الــى كيــان مــا وفقــا للعقــد والتدفقــات النقديــة التــي
يتوقــع البنــك اســتالمها).

-

االصــول الماليــة التــي إنخفضــت قيمتهــا اإلئتمانيــة فــي تاريــخ التقريــر :هــي الفــرق بيــن إجمالــي القيمــة التدفترية
و القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة.

-

إلتزامــات القــرض غيــر المســحوب :هــي القيمــة الحاليــة للفــرق بيــن التدفقــات النقديــة التعقاديــة المســتحقة
الــى البنــك إذا تــم ســحب اإللتــزام والتدفقــات النقديــة التــي يتوقــع البنــك إســتالمها.

-

عقــود الضمــان المالــي :هــي الدفعــات الماليــة التــي يتوقــع أن تعــوض حامــل العقــد مطروحــا منهــا أي مبالــغ
يتوقــع البنــك إســتردادها.
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األصول واإللتزامات المالية (تابع)
( )6إنخفاض القيمة (تابع)
األصول المالية المعاد هيكلتها
اذا تــم التفــاوض حــول شــروط األصــل المالــي أو تعديلهــا أو تــم إســتبدال االصــل المالــي القائــم بآخــر جديــد نظــرا
للصعوبــات الماليــة التــي يواجههــا المقتــرض ،يتــم عندهــا إجــراء تقديــر عمــا إذا كان ينبغــي إلغــاء إدراج األصــل
المالــي وتقــاس الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة كمــا يلــي:
-

اذا لــم ينتــج عــن إعــادة الهيكلــة المتوقعــة إلغــاء إدراج األصــل القائــم ،عندهــا تتــم إضافــة التدفقــات النقديــة
المتوقعــة الناشــئة مــن األصــل المالــي المعــدل عنــد إحتســاب العجــز النقــدي مــن األصــل القائــم .أو

-

اذا نتــج عــن إعــادة الهيكلــة المتوقعــة إلغــاء إدراج األصــل القائــم ،عندهــا تعامــل القيمــة العادلــة المتوقعــة لألصــل
الجديــد كتدفــق نقــدي نهائــي مــن األصــل المالــي القائــم عــن إلغــاء إدراجــه .يتــم تضميــن هــذا المبلــغ عنــد
إحتســاب العجــز النقــدي مــن األصــل المالــي القائــم والــذي تــم خصمــه مــن التاريــخ المتوقــع إللغــاء اإلدراج فــي
تاريــخ التقريــر بإســتخدام معــدل الفائــدة الفعلــي األصلــي لألصــل المالــي القائــم.

األصول المالية ذات قيمة إئتمانية منخفضة
يقــوم البنــك بتاريــخ كل تقريــر  ،بتقييــم مــا إذا كانــت األصــول الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة واألصــول
الماليــة المدينــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى هــي ذات قيمــة إئتمانيــة منخفضــة .يكــون
األصــل المالــي «ذو قيمــة إئتمانيــة منخفضــة» عنــد وقــوع حــدث أو أكثــر لــه تأثيــر ســلبي علــى التدفقــات النقديــة
المســتقبلية المقــدرة لألصــل المالــي.
تتضمن األدلة على إنخفاض القيمة اإلئتمانية لألصل المالي البيانات الملحوظة التالية:
-

المصدر.
صعوبات مالية جوهرية للمقترض أو ُ

-

اإلخالل بالعقد مثل التعثر أو وقوع حدث مستحقات سابقة.

-

إعادة هيكلة قرض أو مبلغ مدفوع مقدمًا من البنك بشروط قد ال يضعها البنك بخالف ذلك.

-

أصبح من المحتمل أن يدخل المقترض في طور اإلفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى؛ أو

-

إختفاء سوق نشط ألوراق مالية نظرًا للصعوبات المالية.

قياس القيمة العادلة
يتطلــب عــدد مــن السياســات المحاســبية وإفصاحــات البنــك تحديــد القيمــة العادلــة لألصــول وااللتزامــات الماليــة
وغيــر الماليــة .تــم تحديــد القيمــة العادلــة ألغــراض القيــاس و/أو اإلفصــاح اســتنادًا إلــى عدد من السياســات واألســاليب
المحاســبية .وحيثمــا ينطبــق ،تــم اإلفصــاح عــن معلومــات حــول افتراضــات أجريــت عنــد تحديــد القيــم العادلــة ضمــن
اإليضاحــات المعنيــة بذلــك األصــل أو االلتــزام تحديـدًا.
القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي يمكــن اســتالمه لبيــع أصــل أو دفعــه لتحويــل التــزام فــي معاملــة اعتياديــة بيــن
مشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس .ويســتند قيــاس القيمــة العادلــة علــى افتــراض أن معاملــة بيــع األصــل
أو تحويــل االلتــزام تحــدث إمــا:
في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام ،أو
في حالة عدم وجود السوق الرئيسي ،في السوق األكثر فائدة لألصل أو االلتزام.
يجب أن يكون البنك قادرًا على الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة.
يتــم قيــاس القيمــة العادلــة لألصــل أو اإللتــزام بإســتخدام اإلفتراضــات التــي قــد يســتخدمها المشــاركين في الســوق
عنــد تســعير األصــل أو اإللتــزام ،علىإافتــراض أن المشــاركين يتصرفون حســب مصلحتهــم اإلقتصادية.
59

التقرير السنوي 2019

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2019تابع)
-3

ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

قياس القيمة العادلة (تابع)
إن قيــاس القيمــة العادلــة لألصــول غيــر الماليــة يأخــذ بعيــن اإلعتبــار قــدرة المشــاركين فــي الســوق علــى توليــد
منافــع إقتصاديــة بإســتخدام األصــول فــي أعلــى وأفضــل إســتخدام لهــا أو عــن طريــق بيعهــا إلــى مشــارك آخــر فــي
الســوق مــن شــأنه إســتخدام األصــول فــي أعلــى وأفضــل إســتخدام لهــا .
يســتخدم البنــك تقنيــات تقييــم تتناســب مــع الظــروف والتــي تتوفــر لهــا بيانــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة،
مــع زيــادة إســتخدام المدخــات ذات الصلــة القابلــة للمالحظــة وتقليــل إســتخدام مدخــات غيــر قابلــة للمالحظــة.
يتــم تصنيــف جميــع األصــول واإللتزامــات التــي تــم قيــاس القيمــة العادلــة لهــا أو اإلفصــاح عنهــا فــي البيانــات الماليــة
ضمــن التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة ،علــى النحــو المبيــن أدنــاه  ،إســتنادًا إلــى أدنــى مســتوى مــن المدخــات
التــي تعتبــر جوهريــة لقيــاس القيمــة العادلــة ككل:
المستوى األول :أسعار السوق المدرجة (غير المعدلة) في األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات المتشابهة.
المســتوى الثانــي :تقنيــات التقييــم التــي لهــا أدنــى مســتوى مــن المدخــات التــي تعتبــر جوهريــة لقيــاس
القيمــة العادلــة قابــل للمالحظــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.
المســتوى الثالــث :تقنيــات التقييــم التــي لهــا أدنــى مســتوى مــن المدخــات التــي تعتبــر جوهريــة لقيــاس
القيمــة العادلــة غيــر قابــل للمالحظــة.
بالنســبة لألصــول واإللتزامــات المدرجــة بالبيانــات الماليــة علــى أســاس متكــرر ،يقــوم البنــك بتحديــد مــا إذا كانــت
التحويــات قــد حدثــت بــن مســتويات التسلســل الهرمــي مــن خــال إعــادة تقييــم التصنيــف (بنــاء علــى أدنــى
مســتوى مــن المدخــات التــي تعتبــر جوهريــة لقيــاس القيمــة العادلــة ككل) فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر.
فــي تاريــخ كل تقريــر ،يقــوم البنــك بتحليــل الحــركات فــي قيــم األصــول واإللتزامــات الضروريــة ليتــم إعــادة قياســها
أو إعــادة تقييمهــا وفقــا للسياســات المحاســبية للبنــك .وبالنســبة لهــذا التحليــل ،يقــوم البنــك بالتحقــق مــن
المدخــات األساســية المطبقــة فــي آخــر تقييــم مــن خــال مطابقــة المعلومــات الــواردة فــي حســاب التقييــم إلــى
العقــود والوثائــق األخــرى ذات العالقــة.
ويقــوم البنــك أيضــا بمقارنــة كل مــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لــكل أصــل وإلتــزام مــع المصــادر الخارجيــة ذات
الصلــة لتحديــد مــا إذا كان التغيــر معقــول.
ولغــرض اإلفصاحــات عــن القيمــة العادلــة ،قــام البنــك بتحديــد فئــات األصــول واإللتزامــات علــى أســاس طبيعــة
وخصائــص ومخاطــر األصــل أو اإللتــزام ومســتوى التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة كمــا هــو موضــح أعــاه.
النقد والنقد المعادل
لغــرض إعــداد بيــان التدفقــات النقديــة ،يتكــون النقــد المعــادل مــن األصــول ذات الســيولة العاليــة والتــي تكــون قابلــة
للتحويــل لمبلــغ مالــي محــدد وهــي معرضــة لمخاطــر غيــر جوهريــة للتغيــر فــي القيمــة .يتمثــل النقــد والنقــد
المعــادل بجميــع األرصــدة لــدى البنــك المركــزي العمانــي والودائــع لــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة األخــرى،
بإســتثناء األرصــدة المحتفــظ بهــا مــن قبــل مديــري صناديــق اإلســتثمار والودائــع قصيــرة األجــل التــي ُتســتحق خــال
ثالثــة أشــهر أو أقــل مــن تاريــخ اإليــداع.
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ممتلكات ومعدات
يتــم إدراج الممتلــكات والمعــدات المحتفــظ بهــا لإلســتخدام فــي إنتــاج أو تزويــد بضائــع أو خدمــات أو ألغــراض إداريــة
مبدئيــا بالتكلفــة التــي تمثــل ســعر الشــراء باإلضافــة إلــى أي تكاليــف أخــرى منســوبة مباشــرة لتحويــل األصــول
للموقــع والحالــة الالزمــة لتصبــح قــادرة علــى التشــغيل حســب الطريقــة التــي تحددهــا اإلدارة.
بعــد اإلدراج المبدئــي ،يتــم إدراج الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة مخصومــً منهــا اإلســتهالك المتراكــم وخســائر
إنخفــاض القيمــة المتراكمــة فــي بيــان المركــز المالــي .ويتــم إدراج اإلســتهالك المحمــل لــكل فتــرة فــي بيــان
األربــاح أو الخســائر .يتــم إحتســاب اإلســتهالك علــى أســاس القســط الثابــت الــذي يعكــس النمــط المتوقــع إلســتهالك
المنافــع اإلقتصاديــة المســتقبلية المضمنــة فــي األصــل مــن قبــل البنــك علــى مــدى أعمارهــا اإلنتاجيــة المقــدرة
علــى النحــو التالــي:
السنوات
ٍ
مبان

25

مركبات

5

مكتبية
أثاث وتركيبات ومعدات
ّ

5-4

ال يتم إستهالك األراضي حيث ُتعتبر أنها ذات أعمار غير محددة.
يتــم إدراج اإلســتهالك المحمــل لــكل فتــرة فــي بيــان األربــاح أو الخســائر .وتتــم مراجعــة األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة
واألعمــار المتبقيــة وطريقــة اإلســتهالك فــي نهايــة كل ســنة وإجــراء أي تعديــات فــي التقديــرات التــي تــم إحتســابها
علــى أســاس مســتقبلي.
تتــم مراجعــة القيــم الدفتريــة للممتلــكات والمعــدات لمعرفــة اإلنخفــاض فــي القيمــة عندمــا تشــير األحــداث أو
التغيــرات فــي الظــروف إلــى إن القيمــة الدفتريــة لــم تعــد قابلــة لإلســترداد .وفــي حالــة وجــود أي مؤشــر علــى
إنخفــاض القيمــة ،يتــم تســجيل خســائر إنخفــاض القيمــة فــي بيــان الدخــل الشــامل.
عنــد إلغــاء اإلدراج الالحــق (البيــع أو اإلســتغناء) للممتلــكات والمعــدات ،يتــم إدراج األربــاح أو الخســائر الناتجــة التــي
تمثــل الفــرق بيــن صافــي عوائــد اإلســتبعاد ،إن وجــد ،والقيمــة الدفتريــة فــي بيــان الدخــل الشــامل.
يتــم تحميــل مصروفــات الصيانــة والتجديــدات فــي بيــان الدخــل الشــامل عنــد تكبدهــا .كمــا تتــم رســملة النفقــات
الالحقــة فقــط عندمــا تــؤدي هــذه النفقــات إلــى زيــادة المنافــع اإلقتصاديــة المســتقبلية المتضمنــة فــي بنــد
الممتلــكات والمعــدات .وتــدرج جميــع النفقــات األخــرى فــي بيــان الدخــل الشــامل ضمــن المصروفــات عنــد تكبدهــا.
مخصصات
إن المخصصــات هــي التزامــات حاليــة (قانونيــة أو دالليــة) ناتجــة عــن أحــداث ســابقة بحيــث يكــون مــن المحتمــل
تســوية هــذه االلتزامــات ويمكــن تقديــر قيمتهــا بشــكل موثــوق .يشــكل المبلــغ المــدرج كمخصــص أفضــل تقديــر
للمصروفــات المطلوبــة لتســوية االلتــزام الحالــي فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي ،وهــو المبلــغ الــذي قــد يدفعــه
البنــك لتســوية االلتــزام فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي أو لتحويلــه لطــرف ثالــث.
تتــم مراجعــة المخصصــات وتعديلهــا بتاريــخ كل بيــان مركــز مالــي .إذا لــم يعــد باإلمــكان الحصــول علــى تدفقــات
خارجيــة لتســوية المخصصــات ،يتــم تســجيل عكــس المخصــص كإيــرادات .تســتخدم المخصصــات فقــط للغــرض
الــذي أدرجــت مــن أجلــه.
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َّ
للموظفين
منافع نهاية الخدمة
ُتســتحق منافــع نهايــة الخدمــة وفقــً لشــروط تعاقــد موظفــي البنــك فــي تاريــخ التقريــر مع مراعــاة متطلبــات قانون
العمانــي لعــام  2003وتعديالتــهُ .
َّ
للموظفيــن عنــد
وتــدرج مســتحقات اإلجــازة الســنوية وبــدل تذاكــر الســفر
العمــل ُ
إســتحقاقها لهــم ،ويكـ َّـون اإلســتحقاق لإللتــزام المقــدر الناشــئ مقابــل الخدمــات المقدمــة مــن قبــل الموظفيــن
حتــى تاريــخ التقريــر .ويتــم إدراج تلــك المســتحقات ضمــن اإللتزامــات المتداولــة ،بينمــا يتــم اإلفصــاح عــن اإلســتحقاق
المتعلــق بمنافــع نهايــة الخدمــة كإلتــزام غيــر متــداول.
تــدرج المســاهمات فــي نظــام الضمــان اإلجتماعــي الحكومــي العمانــي بموجــب المرســوم الســلطاني رقــم
 91 /72للموظفيــن العمانييــن وفــق قانــون التأمينــات االجتماعيــة العمانــي لســنة  1991كمصــروف فــي بيــان الدخــل
الشــامل عنــد تكبدهــا.
الحاليــة إللتزامــات
وفقــً للمعيــار المحاســبي رقــم « 19منافــع الموظفيــن» ،تقــوم اإلدارة بإجــراء تقييــم القيمــة
ّ
َّ
الموظفيــن
البنــك كمــا فــي تاريــخ التقريــر ،بإســتخدام األســاليب األكتواريــة ،بالنســبة لمنافــع نهايــة خدمــة
العمانــي الســابق ذكــره .ووفقــً لهــذه الطريقــة ،تــم تقييــم عمــر
مســتحقة الدفــع بموجــب أحــكام قانــون العمــل ُ
الخدمــة المتوقــع لــكل موظــف لــدى البنــك والراتــب األساســي المتوقــع بتاريــخ نهايــة الخدمــة.
أدوات حقوق المساهمين
تسجل أدوات حقوق المساهمين ضمن العائدات المستلمة بالصافي من تكاليف اإلصدار المباشرة.
إيرادات ومصروفات الفوائد
ُتــدرج إيــرادات ومصروفــات الفوائــد فــي بيــان الدخــل الشــامل علــى أســاس اإلســتحقاق مــع األخــذ بعيــن اإلعتبــار
المبلــغ القائــم ومعــدل الفائــدة الفعلــي المطبــق .إذا كان إســترداد إيــرادات الفوائــد أمــرًا مشــكوكًا فيــه ،يتــم
تأجيل إدراجها في بيان الدخل الشامل لحين إستالمها.
عموالت وأتعاب
يجنــي البنــك إيــرادات أتعــاب وعمــوالت مــن مــن مجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات التــي يقدمهــا لعمالئــه .يتــم
إحتســاب إيــرادات األتعــاب ،والتــي ال تشــكل جــزءًا ال يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة الفعلــي لــأداة الماليــة ،وفقــً لمعيــار
التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم « 15اإليــرادات مــن العقــود المبرمــة مــع العمــاء» .بموجــب المعيــار التقاريــر الماليــة
الدوليــة رقــم  ،15يقيــس البنــك إيــرادات األتعــاب بنــاءًا علــى المقابــل المحــدد فــي العقــد المبــرم مــع أحــد العمــاء،
ويســتبعد المبالــغ المحصلــة نيابــة عــن أطــراف أخــرى .يــدرج البنــك اإليــرادات عندمــا يحــول الســيطرة علــى منتــج أو
خدمــة إلــى العميــل.
يتــم تضميــن إيــرادات ومصاريــف األتعــاب والعمــوالت التــي تشــكل جــزءًا ال يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة الفعلــي مــن
أصــل أو إلتــزام مالــي عنــد قيــاس معــدل الفائــدة الفعلــي.
إيرادات توزيعات أرباح
تدرج إيرادات توزيعات األرباح عند نشوء الحق في إستالمها.
إلتزامات عرضية
اإللتزامــات العرضيــة هــي إلتزامــات محتملــة تعتمــد علــى إذا مــا حدثــت أحــداث مســتقبلية غيــر مؤكــدة أو إلتزامــات
حاليــة ولكــن تكــون الدفعــات غيــر محتملــة أو ال يمكــن قيــاس المبالــغ بشــكل موثــوق .ال يتــم إدراج اإللتزامــات
العرضيــة فــي البيانــات الماليــة.
أصول إئتمانية
ال يتــم إدراج األصــول المســجلة باســم البنــك لحســاب أطــراف أخــرى والمحتفــظ بهــا كأمانــة بالنيابــة عن هــذه األطراف
فــي بيــان المركــز المالــي .تظهــر العمــوالت المســتلمة من األنشــطة اإلئتمانيــة ضمن إيــرادات األتعــاب والعموالت.
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
العماني لسنة .2019
يتم إحتساب مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وفقا لقانون الشركات التجارية ُ
توزيعات األرباح
تــدرج توزيعــات األربــاح علــى األســهم العاديــة كإلتزامــات وتخصــم مــن حقــوق المســاهمين عنــد إعتمادهــا مــن قبــل
أعضــاء مجلــس إدارة البنــك.

-4

إستخدام التقديرات

يتطلــب إعــداد البيانــات الماليــة مــن اإلدارة إجــراء تقديــرات وإفتراضــات تؤثــر علــى المبالــغ المقــرر عنهــا لألصــول
واإللتزامــات الماليــة فــي تاريــخ البيانــات الماليــة والمخصصــات والتغيــرات الناتجــة بالقيمــة العادلــة للســنة .تعتمــد
هــذه التقديــرات أساســً علــى إفتراضــات حــول عوامــل تتضمــن درجــات متباينــة ،وقــد تكــون هامــة ،مــن اإلجتهــادات
المحاســبية والشــكوك وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة عــن توقعــات اإلدارة ممــا ينتــج عنــه تغيــرات مســتقبلية فــي
األصــول واإللتزامــات المقــدرة.
فيمــا يلــي المجــاالت الهامــة التــي إســتخدمت فيهــا اإلدارة التقديــرات واإلفتراضــات أو حيــث مارســت إجتهــادات
محاســبية:
قياس مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
يعــد قيــاس مخصــص الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة لألصــول الماليــة التــي تــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة
واإلســتثمار المديــن الــذي تــم قياســه بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى مجــاال ً يتطلــب إســتخدام
نمــاذج معقــدة لإلفتراضــات الجوهريــة حــول األوضــاع اإلقتصاديــة المســتقبلية والســلوك اإلئتمانــي (علــى ســبيل
المثــال :إحتمــال تعثــر العمــاء والخســائر الناتجــة).
كمــا يتطلــب األمــر عــددًا مــن اإلجتهــادات المحاســبية الجوهريــة عنــد تطبيــق المتطلبــات المحاســبية لقيــاس
الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة  ،مثــل:
تحديد معيار الزيادة الجوهرية في مخاطر اإلئتمان.
إختيار نماذج وإفتراضات مالئمة لقياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة.
تحديــد األعــداد والترجيحــات ذات الصلــة بالســيناريوهات المســتقبلية لــكل نــوع مــن أنــواع المنتجات/األســواق
والخســائر اإلئتمانيــة المصاحبــة؛ و
إنشاء مجموعات ألصول مالية مماثلة ألغراض قياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة.
تســتخدم اإلدارة تقديــرات بنــاء علــى خبــرة الخســارة التاريخيــة للتمويــل واإلعتمــادات األخــرى ذات خصائــص مخاطــر
إئتمــان والدليــل الموضوعــي علــى إنخفــاض فــي القيمــة مماثــل لتلــك الموجــودة فــي المحفظــة عنــد تقديــر
التدفقــات النقديــة .يتــم بشــكل دوري مراجعــة المنهجيــة واإلفتراضــات المســتخدمة لتقديــر كالً مــن كميــة
وتوقيــت التدفقــات النقديــة المســتقبلية  ،وذلــك مــن أجــل تقليــل أي فروقــات بيــن تقديــرات الخســارة والخســارة
الفعليــة.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2019تابع)
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أرصدة لدى البنوك
2019

2018

ريال ُعماني

ريال ُعماني

حسابات جارية

5.253.733

7.831.113

ودائع طويلة األجل

-

10.000.000

ودائع قصيرة األجل

23.000.000

25.000.000

مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

()41.813

()37.000

28.211.920

42.794.113

تتضمــن الحســابات الجاريــة مبلــغ  431.562ريــال عمانــي محتفــظ بــه مــن قبــل مديــري اإلســتثمار كمــا فــي
 31ديســمبر  208.236 - 2018( 2019ريــال عمانــي).
تم إيداع الودائع طويلة األجل لمدة عامين وتحمل فائدة بمعدل  .%3استحقت الودائع خالل السنة الحالية.
تــم إيــداع الودائــع قصيــرة األجــل لمــدة عــام واحــد وتحمــل معــدل فائــدة يتــراوح مــن  %3.65إلــى  %3.6 - 2018( %4.50إلــى
.)%4.25
يتم إيداع كافة الودائع ألجل والحسابات الجارية لدى بنوك تجارية في سلطنة عمان.
-6

قروض وسلف للعمالء  -بالصافي
2019

2018

ريال ُعماني

ريال ُعماني

قروض وسلف للعمالء

155.782.863

142.801.948

قروض مقابل إيصاالت أمانة وقروض رأس المال العامل

7.882.455

7.406.571

فوائد مستحقة القبض

3.699.327

3.302.718

إجمالي القروض والسلف

167.364.645

153.511.237

مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

()16.681.300

()14.363.426

150.683.345

139.147.811

تــم منــح القــروض والســلف لمشــاريع فــي ســلطنة عمــان .فيمــا يلــي تركــز إجمالــي القــروض والســلف حســب
القطــاع:
2019

2018

ريال ُعماني

ريال ُعماني

القطاع اإلقتصادي

64

التصنيع

58.294.865

54.324.119

الزراعة والثروة السمكية

41.784.020

41.622.809

الخدمات

56.335.822

49.413.738

التعدين والمحاجر

2.610.640

1.405.816

أخرى

8.339.298

6.744.755

167.364.645

153.511.237

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2019تابع)
-6

قروض وسلف للعمالء  -بالصافي (تابع)

فيما يلي تحليل الحركة في المخصص بين المراحل :
2018

2019
المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

إجمالي الخسائر
اإلئتمانية
المتوقعة

اإلجمالي

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

الرصيد في  1يناير

2.153.715

1.975.835

10.233.876

14.363.426

14.641.934

تأثير التطبيق المبدئي

-

-

-

-

()363.920

التحويالت بين المراحل

()105.153

()136.525

241.678

-

-

256.138

1.911.482

2.323.965

828.583

-

()6.023

()6.091

()743.171

2.095.448

12.381.013

16.681.300

14.363.426

صافي المحمل للسنة 156.345
مبالغ مشطوبة

()68

الرصيد في  31ديسمبر 2.204.839

مخصصات إنخفاض القيمة المحتفظ بها
2019
وفقًا لقواعد البنك وفقًا لمعيار
المركزي العماني التقارير المالية
الدولية رقم 9
ريال عماني % /
مخصصات مطلوبة وفقًا لقواعد البنك المركزي
العماني /محتفظ بها وفقًا لمعيار التقارير المالية
الدولية رقم 9
16.723.284

ريال عماني % /

الفرق
ريال عماني % /

16.681.300

()41.984

إجمالي معدل القروض المتعثرة (نسبة مئوية)

15.46

13.41

()2.05

صافي معدل القروض المتعثرة (نسبة مئوية)

7.40

3.83

()3.57
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المرحلة 1
المرحلة 2
المرحلة 3

المرحلة 1
المرحلة 2
المرحلة 3

المرحلة 1
المرحلة 2
المرحلة 3

المرحلة 1
المرحلة 2
المرحلة 3

()2
المرحلة 1
المرحلة 2
المرحلة 3

خسارة
اإلجمالي الفرعي
البنود األخرى التي لم تتم تغطيتها
بموجب تعميم البنك المركزي العماني المرحلة 1
المرحلة 2
رقم  BM977والتعليمات ذات الصلة
المرحلة 3
اإلجمالي الفرعي
المرحلة 1
المرحلة 2
المرحلة 3
اإلجمالي
اإلجمالي

مشكوك فيها
اإلجمالي الفرعي

دون المستوى المطلوب
اإلجمالي الفرعي

تحت المالحظة
اإلجمالي الفرعي

اعتيادي
اإلجمالي الفرعي

()1

تصنيف األصول وفقًا لقواعد البنك المركزي
العماني

تصنيف األصول
وفقًا لمعيار
التقارير المالية
الدولية رقم 9

الف ريال
()4
1.970
64
6
2.040
3
296
300
22
583
1.259
1.863
177
17
1.584
1.778
32
313
7.204
7.549
9.414
151
9.565
2.204 137.983
1.273
16.496
10.052
22.451
13.529 176.930

الف ريال
()3
127.814
4.288
342
132.444
220
8.824
5
9.050
87
2.350
5.107
7.544
415
34
4.191
4.639
32
848
12.807
13.688

إجمالي
القيمة

3
20
3.171
3.194

الف ريال
()5
18
72
90
2
115
117
2
2.983
2.985

إحتياطي
مخصص محدد
مطلوب وفقًا لقواعد الفوائد وفقًا
لقواعد البنك
البنك المركزي
المركزي
العماني
العماني

 - 6قروض وسلف للعمالء (تابع)
مقارنة بين متطلبات معيار التقارير المالية الدولية رقم  9وقواعد البنك المركز العماني 2019 -

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2019تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية

53
20
74
2.205
2.095
12.381
16.681

الف ريال
()6
2.133
809
210
3.152
4
777
4
785
1
471
2.109
2.582
12
4
1.911
1.927
1
14
8.147
8.162

()53
()20
()74
2
()802
842
42

الف ريال
()6(-)5(+)4(=)7
()163
()745
()205
()1.113
1
()481
()3
()485
21
130
()779
()628
168
12
()211
()31
31
302
2.040
2.372

9.414
151
9.565
135.776
15.202
9.229
160.207

9.361
131
9.492
135.778
14.401
10.070
160.249

الف ريال
الف ريال
()6(-)3(=)9( )5(-)4(-)3(=)8
125.682
125.844
3.479
4.224
131
336
129.292
130.405
216
217
8.047
8.528
2
5
8.265
8.750
86
65
1.879
1.749
2.997
3.776
4.962
5٫٥90
403
236
29
17
2.280
2.491
2.713
2.744
31
835
533
4.660
2.620
5.526
3.153

الفرق بين المخصص صافي القيمة
مخصص
المطلوب من البنك وفقًا لقواعد
محتفظ به
البنك المركزي
المركزي العماني
وفقًا لمعيار
العماني
التقارير المالية والمخصص
الدولية رقم  9المحتفظ به

صافي القيمة وفقًا
لمعيار التقارير
المالية الدولية
رقم 9

66

المرحلة 1
المرحلة 2
المرحلة 3

المرحلة 1
المرحلة 2
المرحلة 3

المرحلة 1
المرحلة 2
المرحلة 3

المرحلة 1
المرحلة 2
المرحلة 3

()2
المرحلة 1
المرحلة 2
المرحلة 3

خسارة
اإلجمالي الفرعي
البنود األخرى التي لم تتم
تغطيتها بموجب تعميم
البنك المركزي العماني رقم المرحلة 1
 BM977والتعليمات ذات الصلة المرحلة 2
المرحلة 3
اإلجمالي الفرعي
المرحلة 1
المرحلة 2
المرحلة 3
اإلجمالي
اإلجمالي

مشكوك فيها
اإلجمالي الفرعي

دون المستوى المطلوب
اإلجمالي الفرعي

تحت المالحظة
اإلجمالي الفرعي

اعتيادي
اإلجمالي الفرعي

()1

تصنيف األصول وفقًا لقواعد
البنك المركزي العماني

11.064
111
11.175
127.817
18.010
18.858
164.685

()3
114.873
5.349
369
120.591
1.153
9.935
96
11.184
357
937
3.398
4.692
351
28
3.693
4.072
19
1.650
11.302
12.971

تصنيف األصول إجمالي
القيمة
وفقًا لمعيار
التقارير المالية
الدولية رقم 9
الف ريال

()6
2.065
961
250
3.276
12
806
55
873
4
128
1.687
1.819
11
7
2.196
2.214
30
6.045
6.075

()6(-)5(+)4(=)7
()285
()886
()245
()1.416
1
()304
()53
()356
87
112
()812
()613
127
7
()620
()486
19
499
3.235
3.753
2.037
1.346
8.963
12.346

()4
1.780
75
5
1.860
13
502
2
517
89
232
841
1.162
136
14
1.485
1.635
19
523
6.630
7.172

4
14
2.775
2.793

()5
2
8
34
44
2
91
93
6
2.650
2.656

61
45
106
2.153
1.977
10.233
14.363

()61
()45
()106
()112
()617
1.505
776

11.064
111
11.175
125.776
16.650
7.120
149.546

()5(-)4(-)3(=)8
113.093
5.274
364
118.731
1.140
9.433
94
10.667
266
697
2.523
3.486
213
14
2.117
2.344
1.121
2.022
3.143

11.003
67
11.069
125.664
16.033
8.625
150.322

()6(-)3(=)9
112.808
4.388
119
117.315
1.141
9.129
41
10.311
353
809
1.711
2.873
340
21
1.497
1.858
19
1.620
5.257
6.896

صافي القيمة
صافي القيمة
مخصص محتفظ الفرق بين المخصص
إحتياطي الفوائد
مخصص محدد
وفقًا لمعيار
وفقًا لقواعد
المطلوب من البنك
وفقًا لقواعد البنك به وفقًا لمعيار
مطلوب وفقًا
البنك المركزي التقارير المالية
المركزي العماني التقارير المالية المركزي العماني
لقواعد البنك
الدولية رقم 9
والمخصص المحتفظ به العماني
الدولية رقم 9
المركزي العماني
الف ريال
الف ريال
الف ريال
الف ريال
الف ريال
الف ريال

 - 6قروض وسلف للعمالء (تابع)
مقارنة بين متطلبات معيار التقارير المالية الدولية رقم  9وقواعد البنك المركز العماني 2018 -
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إيضاحات حول البيانات المالية
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اإلجمالي

اإلجمالي الفرعي

مصنفة كمتعثرة

اإلجمالي الفرعي

مصنفة كغير متعثرة

()1

تصنيف األصول وفقًا
لقواعد
البنك المركزي
العماني

اإلجمالي

المرحلة 3

المرحلة 1
المرحلة 2

المرحلة 3

المرحلة 1
المرحلة 2

المرحلة 3

المرحلة 1
المرحلة 2

()2

10.331

2.173

8.158

5.016

2.173

2.844

5.314

-

5.314

()3

الف ريال

1.996

958

1.037

1.747

958

789

249

-

249

()4

الف ريال

84

67

17

84

67

17

-

-

-

()5

الف ريال

1.379

614

765

1.074

614

460

305

-

305

()6

الف ريال

701

412

289

757

412

346

()56

-

()56

()6(-)5(+)4(=)7

الف ريال

إحتياطي
إجمالي مخصص
تصنيف
مخصص
الفرق بين
األصول
الفوائد
محدد
القيمة
محتفظ به المخصص
وفقًا لمعيار
مطلوب وفقًا وفقًا لقواعد وفقًا لمعيار المطلوب
لقواعد البنك البنك
التقارير
التقارير
من البنك
المركزي
المالية
المالية
المركزي
المركزي
العماني
الدولية رقم
العماني
الدولية رقم العماني
9
والمخصص
9
المحتفظ به

القروض المعاد هيكلتها 2019 -
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قروض وسلف للعمالء (تابع)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2019تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية

8.251

1.147

7.103

3.185

1.147

2.038

5.066

-

5.066

8.952

1.559

7.393

3.942

1.559

2.383

5.009

-

5.009

619

116

504

291

116

176

328

-

()10

328

()6(-)3(=)9( )5(-)4(-)3(=)8

الف ريال

الف ريال

الف ريال

صافي القيمة صافي
الفوائد المدرجة
الدفترية وفقًا القيمة
في األرباح
لقواعد البنك وفقًا لمعيار والخسائر وفقًا
التقارير
المركزي
لمعيار التقارير
العماني
المالية الدولية
المالية
الدولية رقم رقم 9
9
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اإلجمالي

اإلجمالي الفرعي

مصنفة كمتعثرة

اإلجمالي الفرعي

مصنفة كغير متعثرة

()1

تصنيف األصول وفقًا
لقواعد
البنك المركزي
العماني

اإلجمالي

المرحلة 3

المرحلة 1
المرحلة 2

المرحلة 3

المرحلة 1
المرحلة 2

المرحلة 3

المرحلة 1
المرحلة 2

()2

5.441

1.012

4.429

2.657

1.012

1.645

2.784

-

2.784

()3

1.273

338

935

855

338

517

418

-

418

()4

الف ريال الف ريال

30

24

6

30

24

6

-

-

-

()5

الف ريال

334

207

127

236

207

29

98

-

98

()6

الف ريال

969

155

814

649

155

495

320

-

320

()6(-)5(+)4(=)7

الف ريال

إحتياطي
إجمالي مخصص
تصنيف
مخصص
الفرق بين
الفوائد
محدد
القيمة
األصول
محتفظ به المخصص
وفقًا لمعيار
مطلوب وفقًا وفقًا لقواعد وفقًا لمعيار المطلوب
التقارير
لقواعد البنك البنك
من البنك
التقارير
المركزي
المالية
المركزي
المركزي
المالية
العماني
الدولية رقم
العماني
الدولية رقم العماني
9
والمخصص
9
المحتفظ به

القروض المعاد هيكلتها 2018 -
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قروض وسلف للعمالء (تابع)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2019تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية

4.138

650

3.488

1.772

650

1.122

2.366

-

2.366

5.107

805

4.302

2.421

805

1.616

2.686

-

2.686

257

23

234

76

23

35

181

-

()10

181

()6(-)3(=)9( )5(-)4(-)3(=)8

الف ريال

الف ريال

الف ريال

صافي
صافي
الفوائد
القيمة
القيمة
المدرجة
الدفترية
وفقًا لمعيار في األرباح
وفقًا لقواعد التقارير
والخسائر
البنك
المالية
وفقًا لمعيار
المركزي الدولية رقم التقارير
العماني
9
المالية
الدولية رقم 9
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قروض وسلف للعمالء (تابع)

كمــا فــي تاريــخ التقريــر  ،لــدى البنــك محفظــة بالقــروض المشــطوبة («محفظــة الشــطب الفنــي») حيــث يســتمر
البنــك بمتابعــة عمالئــه مــن أجــل تحصيــل األرصــدة المســتحقة.
2019

2018

ريال ُعماني

ريال ُعماني

الرصيد االفتتاحي

6.771.855

5.766.598

إضافات

2.236

1.178.471

فوائد مستحقة

29.142

45٫051

متحصالت

()164٫994

()84٫315

إستبعادات

()2٫505

()133٫950

الرصيد الختامي

6.635.734

6.771.855

بلغــت القيمــة العادلــة للضمانــات المؤهلــة  169.061.334ريــال عمانــي مقابــل القــروض القائمــة والبالغــة
 167.364.274ريــال عمانــي ( 132.878.333 :2018ريــال عمانــي مقابــل القــروض القائمــة والبالغــة  153.511.237ريــال
عمانــي) .تتضمــن الضمانــات المؤهلــة ضمانــات حكوميــة وضمانــات بنكيــة وودائــع وأسهم/ســندات مدرجــة
ورهونــات عقاريــة علــى ممتلــكات.
-7

استثمارات

إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

1.308.995

1.420.649

إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

3.492.858

4.516.895

إستثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة

14.670.993

10.634.936

19.472.846

16.572.480

إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
فيما يلي حركة اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى:
2019

2018

ريال ُعماني

ريال ُعماني

في بداية السنة

1.420.649

1,702,718

التغير في القيمة العادلة

()111.654

()282,069

في نهاية السنة

1.308.995

1,420,649

فيمــا يلــي تحليــل القيمــة الســوقية بنــاء علــى أحــدث األســعار فــي الســوق وتكلفــة االســتثمارات المتاحــة للبيــع
المدرجــة حســب القطــاع االقتصــادي:
التكلفة
2019

2018

ريال ُعماني ريال عماني

القيمة السوقية
2019

2018

ريال عماني ريال عماني

البنوك واالستثمار

351.634

351.634

838.917

880.808

الصناعة

382.400

382.400

425.205

491.268

الخدمات

13.082

13.082

43.873

47.573

747.116

747.116

1.307.995

1.419.649

تتضمــن االســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى مبلــغ  1.000ريــال عمانــي ( 1.000 - 2018ريــال
عمانــي) يمثــل قيمــة األســهم العمانيــة غيــر المدرجــة.
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استثمارات (تابع)

فيمــا يلــي تفاصيــل اســتثمارات البنــك المتاحــة للبيــع والتــي يمتلــك فيهــا البنــك نســبة تتجــاوز  %10مــن القيمــة
الســوقية لمحفظــة اإلســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى الخاصــة بالبنــك:
عدد
محفظة
االستثمارات األسهم
%

القيمة السوقية

التكلفة
2018

2019

2019

2018

ريال
ُعماني

ريال عماني ريال
ُعماني

ريال عماني

استثمارات األسهم والصناديق
المدرجة
العمانية الوطنية
الشركة ُ
للتنمية واالستثمار ش.م.ع.ع

61.77

شركة أسمنت ُعمان ش.م.ع.ع 17.97
شركة زجاج مجان ش.م.ع.ع

14.54

2.376.424

807.985

823.827

262.832

262.832

1.000.000

235.000

300.000

200.000

200.000

1.062.600

190.205

191.268

182.400

182.400

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
فيما يلي حركة االستثمارات:
2019

2018

ريال ُعماني

ريال ُعماني

في بداية السنة

4.516.895

5.128.428

صافي (اإلستبعادات)/المشتريات

()584.687

353.885

التغير في القيمة العادلة (إيضاح )25

()439.350

()965.418

في نهاية السنة

3.492.858

4.516.895

إستثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة
حكومية
سندات تنمية
ّ

14.670.993

10.634.936

تحمــل ســندات التنميــة الحكوميــة والســندات األخــرى فائــدة بمعــدل يتــراوح مــن  %4.25إلــى %2.75 - 2018( %7.75
إلــى .)%5.5
فيما يلي حركة االستثمارات المقاسة بالتكلفة المطفأة:
2019

2018

ريال ُعماني

ريال ُعماني

في بداية السنة

10.634.936

12.255.291

مستحق خالل السنة

()5.000.000

()2.000.000

شراء سندات غير حكومية وصكوك خالل السنة

9.151.000

500.000

مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

()8.584

()5.920

األقساط المطفأة خالل السنة

()106.359

()114.435

في نهاية السنة

14.670.993

10.634.936
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القروض السكنية للموظفين

إن القــروض الســكنية للموظفيــن قابلــة لإلســترداد علــى مــدار فتــرات تمتــد حتــى عشــرين عامــً وهي غيــر محملة
بفوائــد حتــى تنتهــي خدمــة الموظفيــن لــدى البنــك ،وبعــد ذلــك يتــم تحميــل هــذه القــروض فائــدة تتــراوح بيــن %1
إلــى  %6إعتمــادًا علــى راتــب الموظــف عنــد مغادرتــه .يتــم تحديــد القيمــة العادلــة لقــروض الموظفيــن الســكنية عند
اإلدراج المبدئــي بإســتخدام طريقــة التدفقــات النقديــة المخصومــة بإســتخدام معــدالت الســوق المعروضــة حاليــً
لهــذه التســهيالت .طبــق البنــك نســبة  %5لخصــم التدفقــات النقديــة ( .)%5 :2018يتــم إدراج الفــرق بيــن قيمــة القــروض
الســكنية المدفوعــة للموظفيــن والقيمــة العادلــة للقــروض الســكنية كمنافــع موظفيــن مؤجلــة (إيضــاح .)11
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مستحق القبض من الحكومة
2019

2018

ريال ُعماني

ريال ُعماني

وزارة المالية  -دعم مستحق القبض

915.795

404.440

وزارة المالية  -دعم مستحق القبض

436.368

491.883

وزارة المالية  -أتعاب إدارة مستحقة  -صندوق الرفد

5.471.754

3.506.000

6.823.917

4.402.323

()662.246

()590.976

6.161.671

3.811.347

وزارة المالية  -قروض حكومية ميسرة

يمثــل الدعــم مســتحق القبــض المبلــغ الــذي صــدرت بــه فاتــورة إلــى وزارة الماليــة لدعــم الفائــدة علــى القــروض
والســلف.
يمثــل الدعــم المســتحق دعــم الفائــدة المســتحق علــى القــروض والســلف ولــم يصــدر بــه فاتــورة إلــى وزارة
الماليــة كمــا فــي تاريــخ التقريــر.
تمثــل القــروض الحكوميــة الميســرة صافــي رصيــد األمــوال المســتلمة مــن وزارة الماليــة للعديــد مــن أنــواع
البرامــج التــي تعامــل معهــا البنــك بالنيابــة عــن وزارة الماليــة بصفتــه المديــر.
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في  31ديسمبر 2018

في  31ديسمبر 2019

صافي القيمة الدفترية

في  31ديسمبر 2019

محمل للسنة

في  1يناير 2019

استبعادات /مشطوبات

محمل للسنة

في  1يناير 2018

االستهالك المتراكم

في  31ديسمبر 2019

تحويالت

إضافات

في  1يناير 2019

تحويالت

استبعادات /مشطوبات

إضافات

في  1يناير 2018

التكلفة

- 10

ممتلكات ومعدات

34.943

34.943

-

-

-

-

-

-

34.943

-

-

34.943

-

-

-

34.943

ريال عماني

أرض

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2019تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية

331.383

282.609

936.763

48.774

887.989

-

48.775

839.214

1.219.372

-

-

1.219.372

-

-

-

1.219.372

ريال عماني

مبان
ٍ

210.313

195.594

564.606

74.719

489.887

()٧٨٫820

85.920

482.787

760.200

-

60.000

700.200

-

()80.490

75.900

704.790

ريال عماني

مركبات

176.524

135450

885.783

74.154

811.629

-

93.286

718.343

1.021.233

23.760

9.320

988.153

77.600

-

5.631

904.922

ريال عماني

أثاث
وتركيبات

319.621

296.103

1.486.890

125.001

1.361.889

-

151.358

1.210.531

1.782.993

7.217

94.266

1.681.510

13.245

-

122.473

1.555.792

ريال عماني

معدات
مكتبية

49.992

19.015

-

-

-

-

-

-

19.015

()30.977

-

49.992

()90.845

-

113.898

26.939

ريال عماني

أعمال رأسمالية
قيد التنفيذ

1.122.776

963.714

3.874.042

322.648

3.551.394

()78.820

379.339

3.250.875

4.837.756

-

163.586

4.674.170

-

()80.490

307.902

4.446.758

ريال عماني

اإلجمالي
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مدفوعات مقدمًا ومديونيات أخرى
2019

2018

ريال ُعماني

ريال ُعماني

َّ
موظفين مؤجلة
منافع

509.828

561.137

إيرادات فائدة مستحقة

629.058

403.120

ضمانات مستردة من وزارة المالية

-

228.500

مديونيات حساب عالقات العميل  -بالصافي (إيضاح )1-11

149.328

159.553

مصروفات مدفوعة مقدمًا

51.849

50.974

قروض موظفين قصيرة األجل  -بالصافي

175.563

77.481

مديونيات أخرى

214.742

322.271

1.730.368

1.803.036

 1-11مديونيات حساب عالقات العمالء
مديونيات حسابات عالقات العمالء

589.011

467.121

مخصص انخفاض القيمة

()439.683

()307.568

مديونيات حسابات عالقات العمالء  -بالصافي

149.328

159.553

الحركة في مخصص إنخفاض القيمة هي كما يلي:
المخصص في  1يناير

307.568

267.064

انخفاض القيمة المحمل للسنة

132.115

40.504

الرصيد في  31ديسمبر

439.683

307.568

 - 12ودائع العمالء (ازدهار)
ودائع ألجل

435.106

500.993

تســتحق الودائــع ألجــل خــال عــام واحــد وتحمــل معــدالت فائــدة تتــراوح بيــن  %0.25إلــى  %1.25ســنويا (%0.10 - 2018
إلى  )%1سنويًا.
 - 13مستحق الدفع إلى الحكومة

صندوق الرفد  -مبالغ تحت التسوية
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2019

2018

ريال ُعماني

ريال ُعماني

254.101

182.278

إيضاحات حول البيانات المالية
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 - 14دائنيات ومستحقات
2019

2018

ريال ُعماني

ريال ُعماني

حسابات عالقات العمالء*

3.517.747

3.405.831

مستحق الدفع إلى صندوق الرفد

245.535

1.356.073

مخصص رواتب اإلجازات والمكافآت وتذاكر السفر

637.267

632.733

مصروفات مستحقة

411.038

384.527

مخصص العالوات

318.753

288.301

دائنيات أخرى

916.814

1.475.378

6.047.154

7.542.843

* تشتمل حسابات عالقات العمالء بشكل أساسي على األرصدة المستلمة مقدما من عمالء البنك.

 - 15اقتراضات
خــال ســنة  ،2018وافــق الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي علــى صــرف قــرض بقيمــة  50.000.000دوالر
أمريكــي ( 19.250.000ريــال عمانــي) إلــى البنــك .وقــد تــم صــرف هــذا المبلــغ إلــى البنــك بتاريــخ  6نوفمبــر  .2018ويحمــل
القــرض فائــدة بمعــدل  %2ســنويًا وتســتحق الســداد بشــكل نصــف ســنوي فــي شــهري مــارس وســبتمبر .إن المــدة
المحــددة للقــرض هــي عشــرة أعــوام مــع فتــرة ســماح تبلــغ عاميــنُ .يســتحق ســداد األقســاط علــى أســاس نصــف
ســنوي ،بحيــث تبلــغ قيمــة القســط الواحــد  3.5مليــون دوالر أمريكــي فــي األعــوام مــن الثالــث إلــى التاســع وتبلــغ
قيمــة القســط األخيــر مليــون دوالر أمريكــي ويســتحق ســداد القســط األول فــي  1أكتوبــر  .2021فــي ســنة  ، 2016وافــق
الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي علــى صــرف قــرض بقيمــة  50.000.000دوالر أمريكــي (19.345.986
ريــال عمانــي) إلــى البنــك .وقــد تــم صــرف هــذا المبلــغ إلــى البنــك بتاريــخ  12أغســطس  .2017ويحمــل القــرض فائــدة
بمعــدل  %2ســنويًا وتســتحق الســداد بشــكل نصــف ســنوي فــي شــهري مــارس وســبتمبر .إن المــدة المحــددة
للقــرض هــي عشــرة أعــوام مــع فتــرة ســماح تبلــغ عاميــنُ .يســتحق ســداد األقســاط علــى أســاس نصــف ســنوي،
بحيــث تبلــغ قيمــة القســط الواحــد  3.5مليــون دوالر أمريكــي فــي األعــوام مــن الثالــث إلــى التاســع وتبلــغ قيمــة
القســط األخيــر مليــون دوالر أمريكــي ويســتحق ســداد القســط األول فــي  1أكتوبــر .2020
تسويات اإللتزامات الناشئة من أنشطة التمويل:

 1يناير

صافي
اإلقتراضات
بالعملة
المحلية

تغيرات غير
نقدية
(خسارة
الصرف
و الفوائد)

التدفقات
النقدية
(الفوائد
المدفوعة)

 31ديسمبر

ريال ُعماني ريال ُعماني ريال ُعماني ريال ُعماني ريال ُعماني
 31ديسمبر 2019
إقتراضات

38.654.216

-

778.014

()738.240

38.693.990

 31ديسمبر 2018
إقتراضات

19.345.986

19.101.000

595.210

()387.980

38.654.216
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 - 16أنشطة الحفظ
يعمل البنك كأمين للودائع واألرصدة البنكية التالية التي يتعهد بحفظها:
2019

2018

ريال ُعماني

ريال ُعماني

صندوق تنمية الزراعة والثروة السمكية

-

4.264.829

صندوق الرفد (صندوق سند)

239.091

5٫669٫465

منح للجامعات

3.000.000

3.000.000

 - 17رأس المال
2019

2018

ريال ُعماني

ريال ُعماني

رأس المال المصرح به ( 100مليون (100 - 2017
مليون سهم عادي بقيمة ريال عماني للسهم الواحد)

100.000.000

100.000.000

المصدر والمدفوع بالكامل ( 100مليون (100 - 2017
مليون سهم عادي بقيمة ريال عماني للسهم الواحد)

100.000.000

100.000.000

 - 18احتياطي قانوني
تتــم مراكمــة االحتياطــي القانونــي غيــر القابــل للتوزيــع وفقــً للمــادة رقــم  106مــن قانــون الشــركات التجاريــة
العمانــي لعــام  .2019ويجــب أن يكــون التخصيــص الســنوي لإلحتياطــي القانونــي  %10مــن أربــاح البنــك حتــى وقــت
ُ
بلــوغ االحتياطــي القانونــي ثلــث رأس المــال علــى األقــل.
 - 19احتياطي خاص
وفقًا للنظام األساسي للبنك ،يمكن تحويل مبلغ إلى االحتياطي الخاص وفقا لتقدير مجلس اإلدارة.
 - 20إحتياطي إنخفاض القيمة
وفقــً لمتطلبــات البنــك المركــزي العمانــي  ،إذا كان مخصــص إنخفــاض قيمــة القــرض وفقــً لقواعــد البنــك
المركــزي العمانــي أعلــى مــن المخصــص وفقــً لمعيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم  ، 9يتــم ترحيــل الفــرق إلــى
إحتياطــي إنخفــاض القيمــة كتوزيــع أربــاح .هــذا اإلحتياطــي غيــر قابــل للتوزيــع أو إلدراجــه فــي رأس المــال التنظيمي.
أي إســتخدام الحــق إلحتياطــي إنخفــاض القيمــة يجــب أن تتــم الموافقــة عليــه مــن قبــل البنــك المركــزي العمانــي.
 - 21إيرادات الفوائد
2019

2018

ريال ُعماني

ريال ُعماني

قروض وسلف لعمالء

9.688.123

8.953.691

نقدية وودائع ألجل
ّ

1.283.466

799.925

أخرى

70.673

151.148

11.042.262

9.904.764

تشــتمل إيــرادات الفوائــد مــن القــروض والســلف علــى حوالــي  5.4مليــون ريــال عمانــي ( 5.1 - 2018مليــون ريــال
عمانــي) تمثــل الدعــم الحكومــي المقــدم مــن وزارة الماليــة للعمــاء مــن أجــل مشــاريعهم التــي حصــل العمــاء
علــى قــروض مقابلهــا مــن البنــك .ال يطبــق الدعــم إال علــى العمــاء الذيــن يقومــون بالوفــاء بإلتزاماتهــم فــي ســداد
األقســاط .فــي حــال عجــز العميــل عــن الســداد ،يتــم تحميــل الفائــدة كاملــة إلــى العميــل وال يتــم تقديــم أي مطالبة
لــوزارة الماليــة.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2019تابع)

 - 22أتعاب وعموالت وإيرادات أخرى
2019

2018

ريال ُعماني

ريال ُعماني

أتعاب اإلدارة  -صندوق الرفد

1.975.180

1.804.003

االرتباطات والشؤون القانونية ودراسة القروض وغيرها
من األتعاب والعموالت

831.359

593.425

إسترداد مخصصات

263.385

84.315

إيرادات أخرى

444.872

330.281

3.514.796

2.812.024

وإدارية
عمومية
 - 23مصروفات
ّ
ّ
تكاليف موظفين (إيضاح )26

6.023.188

5.843.773

أتعاب مهنية

103.034

178.060

استهالك (إيضاح )10

322.648

379.336

مصروفات المكتب

303.289

302.404

إيجار

233.756

235.056

تكاليف اتصاالت

153.816

175.203

مصروفات تدريب

335.492

200.007

خسارة صرف العملة

-

149.000

مصروفات سفر ومركبات

91.215

125.101

مصروفات اجتماعات مجلس اإلدارة وأتعاب حضور الجلسات

35.902

27.927

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

25.848

41.350

أتعاب ومساهمات للمؤسسات المحلية

23.724

28.397

شطب مباشر للقروض والسلف

8.159

486.673

مصروفات تسويق

245.473

122.316

مصروفات حوافز

237.754

19.644

مصروفات متنوعة

675.141

271٫022

8.818.439

8.585.269

 - 24تكاليف الموظفين
رواتب وبدالت

4.504.283

4.359.499

عالوات

779.559

752.818

تكاليف التأمينات االجتماعية

468.977

388.439

منافع أخرى

270.369

343.017

6.023.188

5.843.773
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2019تابع)

 - 25خسائر اإلستثمار  -بالصافي
2019

2018

ريال ُعماني

ريال ُعماني

إيرادات محققة:
إيرادات من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى/
متاحة للبيع
إيرادات توزيعات أرباح

80.111

68.778

إيرادات من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى/
محتفظ بها حتى االستحقاق
إيرادات فوائد من سندات التنمية الحكومية

361.818

327.086

إيرادات من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى/
محتفظ بها للمتاجرة
إيرادات توزيعات أرباح

264.600

257.716

خسارة من بيع استثمارات

()362.492

()38.159

إجمالي اإليرادات المحققة

344.037

615.421

(خسائر) /إيرادات غير محققة:
التغير في القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات
الشاملة األخرى/محتفظ بها للمتاجرة (إيضاح )7

()439.350

()965.418

()95.313

()349.997

 - 26الضرائب
البنك معفى من الضريبة وفقًا للمرسوم السلطاني رقم .2006/18
 - 27معامالت مع أطراف ذات عالقة
أفــراد اإلدارة العليــا هــم األشــخاص الذيــن يملكــون الصالحيــة والمســؤولية لتخطيــط وتوجيه أنشــطة البنــك والتحكم
بهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ،بمــا فــي ذلــك أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة (تنفيــذي أو غيــر ذلــك).
2019

2018

ريال ُعماني

ريال ُعماني

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
مصروفات اجتماعات مجلس اإلدارة وأتعاب حضور الجلسات

61.750

69.277

تعويضات اإلدارة العليا
َّ
لموظفي اإلدارة العليا
رواتب ومنافع

576.960

482.999

تم اإلفصاح عن المديونيات من والدائنيات إلى األطراف ذات العالقة في اإليضاحين  9و 13على التوالي.
 - 28ارتباطات والتزامات محتملة
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2019

2018

ريال ُعماني

ريال ُعماني

قروض وسلف معتمدة غير مسحوبة

18.345.646

20.154.534

ارتباطات لحيازة ممتلكات ومعدات

2.406

58.294

خطابات ضمان

1٫181٫880

2.196.086

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2019تابع)

 - 29صافي قيمة األصول للسهم الواحد
يتــم احتســاب صافــي قيمــة األصــول للســهم الواحــد بقســمة صافــي األصــول فــي نهايــة العــام علــى عــدد األســهم
القائمــة كمــا يلــي:
2019

2018

ريال ُعماني

ريال ُعماني

صافي األصول (ريال عماني)

163.841.350

161.593.654

عدد األسهم القائمة في  31ديسمبر

100.000.000

100.000.000

صافي قيمة األصول للسهم الواحد (ريال عماني)

1.638

1.616
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إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين

إجمالي أموال المساهمين

إجمالي االلتزامات

اقتراضات

دائنيات ومستحقات

مستحق الدفع إلى الحكومة

ودائع العمالء

االلتزامات المالية

إجمالي األصول

مدفوعات مقدمًا ومديونيات أخرى

ممتلكات ومعدات

األصول غير المالية

مدفوعات مقدمًا ومديونيات أخرى

مستحق القبض من الحكومة

قروض سكنية للموظفين

استثمارات

قروض وسلف للعمالء

أرصدة لدى البنوك

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

األصول المالية

فترات االستحقاق

 31ديسمبر 2019

6.684.849

-

6.674.849

193.990

6.039.358

254.101

197.400

43.213.102

51.849

-

1.168.691

6.161.671

61.283

3.512.228

19.164.477

12.253.733

839.170

ريال عماني

عند الطلب أو
خالل  6أشهر

1.462.396

-

1.462.396

1.347.500

7.796

-

107.100

40.791.637

-

-

-

-

60.744

4.652.955

20.119.751

15.958.187

-

ريال عماني

 6أشهر
إلى  12شهرًا

9.432.500

-

9.432.500

9.432.500

-

-

-

53.665.841

-

-

-

-

239.157

1.000.000

52.426.684

-

-

ريال عماني

عام واحد
إلى  3أعوام

10.780.000

-

-

180.911.956

163.841.350

17.070.606

209.271.701

10.780.000

-

45.430.351

38.693.990

6.047.154

254.101

435.106

45.936.358

163.841.350

10.780.000

16.940.000

-

-

130.606

25.664.763

209.271.701

-

963.714

-

509.828

1.168.692

6.161.671

1.158.667

19.472.846

150٫683٫345

28.211.920

889.170

561.677

-

-

560.029

1.307.663

22.323.529

-

-

ريال عماني

ريال عماني

963.714

-

-

237.454

9.000.000

36.648.904

50.000

ريال عماني

 3إلى 5
أعوام

أكثر من 5
أعوام

المجموع

يحلــل الجــدول التالــي األصــول وااللتزامــات الماليــة وغيــر الماليــة للبنــك ضمــن مجموعــات االســتحقاق ذات العالقــة اســتنادًا إلــى الفتــرة المتبقيــة بتاريــخ التقريــر
إلــى تاريــخ االســتحقاق التعاقــدي:

 - 30فترات استحقاق األصول وااللتزامات

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2019تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية
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إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين

إجمالي أموال المساهمين

إجمالي االلتزامات

اقتراضات

دائنيات ومستحقات

مستحق الدفع إلى الحكومة

ودائع العمالء

االلتزامات المالية

إجمالي األصول

مدفوعات مقدمًا ومديونيات أخرى

ممتلكات ومعدات

األصول غير المالية

مدفوعات مقدمًا ومديونيات أخرى

مستحق القبض من الحكومة

قروض سكنية للموظفين

استثمارات

قروض وسلف للعمالء

أرصدة لدى البنوك

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

األصول المالية

فترات االستحقاق

 31ديسمبر 2018

 - 30فترات استحقاق األصول وااللتزامات (تابع)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2019تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية

8.088.854

-

8.088.854

154.216

7.539.560

182.278

212.800

48٫286٫798

50.974

-

1.190.925

3.811.347

46.548

4٫567٫685

18.925.476

17٫831٫113

1.862.730

ريال عماني

عند الطلب أو
خالل  6أشهر

141.183

-

141.183

-

3.283

-

137.900

29.398.188

-

-

-

-

40.074

5.065.650

15.292.464

9.000.000

-

ريال عماني

 6أشهر
إلى  12شهرًا

14.000.000

-

14.000.000

14.000.000

-

-

-

67.603.132

-

-

-

-

154.448

4.000.000

47.485.684

15.963.000

-

ريال عماني

عام واحد
إلى  3أعوام

-

-

-

-

-

-

-

33.933.189

-

-

-

-

152.201

1.024.416

32.706.572

-

50.000

ريال عماني

 3إلى 5
أعوام

186.243.947

161.593.654

24.650.293

24.500.000

-

-

150.293

29.252.677

561.137

1.122.776

-

-

916.420

1.914.729

24.737.615

-

-

ريال عماني

أكثر من 5
أعوام

208.473.984

161.593.654

46.880.330

38.654.216

7.542.843

182.278

500.993

208.473.984

612.111

1.122.776

1.190.925

3.811.347

1.309.691

16.572.480

139.147.811

42.794.113

1.912.730

ريال عماني

المجموع
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إجمالي االلتزامات وأموال المساهمين

إجمالي أموال المساهمين

إجمالي االلتزامات

اقتراضات

دائنيات ومستحقات

مستحق الدفع إلى الحكومة

ودائع العمالء

االلتزامات

إجمالي األصول

مدفوعات مقدمًا ومديونيات أخرى

ممتلكات ومعدات

مستلم من الحكومة

قروض سكنية للموظفين

استثمارات

قروض وسلف للعمالء

أرصدة لدى البنوك

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

األصول

2019

 - 31جدول إعادة تسعير األصول وااللتزامات

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2019تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية

19.164.477

4.827.953

-

23.992.430

-

-

-

2

391.390

-

391.390

193.990

-

-

 0.25إلى 197.400 1.25

5

-

 4.25إلى - 7.75

6

1

%

ريال عماني

معدل الفائدة أقل من
ستة أشهر

1.405.600

-

1.405.600

1.347.500

-

-

58.100

17.880.431

-

-

-

-

4.652.955

13.227.476

-

-

ريال عماني

ستة أشهر
حتى اثني
عشر
شهرًا

37.332.106

-

37.332.105

37.152.500

-

-

179.606

129.649.055

-

-

-

-

11.307.663

118.291.392

-

50.000

ريال عماني

أكثر من
اثني عشر
شهرًا

170.142.605

163.841.350

6.301.255

-

6.047.154

254.101

-

37.749.785

1.730.368

963.714

6.161.671

1.158.667

3.512.228

-

23.383.967

839.170

ريال عماني

غير حساس
للفائدة

209.271.701

163.841.350

45.430.351

38.693.990

6.047.154

254.101

435.106

209.271.701

1.730.368

963.714

6.161.671

1.158.667

19.472.846

150.683.345

28.211.920

889.170

ريال عماني

اإلجمالي
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إجمالي االلتزامات وأموال المساهمين

إجمالي أموال المساهمين

إجمالي االلتزامات

اقتراضات

دائنيات ومستحقات

مستحق الدفع إلى الحكومة

ودائع العمالء

االلتزامات

إجمالي األصول

مدفوعات مقدمًا ومديونيات أخرى

ممتلكات ومعدات

مستلم من الحكومة

قروض سكنية للموظفين

استثمارات

قروض وسلف للعمالء

أرصدة لدى البنوك

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

األصول

2018

 - 31جدول إعادة تسعير األصول وااللتزامات (تابع)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2019تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية

2

 0.10إلى 1.25

5

 2.75إلى 5.5

6

1

%

154.216

-

154.216

154.216

-

-

-

26.631.585

-

-

-

46.548

73.684

18.925.476

7.585.877

-

ريال عماني

معدل الفائدة أقل من
ستة أشهر

-

-

-

-

-

-

-

28.514.616

-

-

-

40.074

5.025.066

13.449.476

10.000.000

-

ريال عماني

ستة أشهر
حتى اثني عشر
شهرًا

38.500.000

-

38.500.000

38.500.00

-

-

-

138.073.167

-

-

-

1.223.070

5.027.239

106.772.858

25.000.000

50.000

ريال عماني

169.819.768

161.593.654

8.226.114

-

7.542.843

182.278

500.993

15.254.616

1.803.036

1.122.776

3.811.347

-

6.446.491

-

208.236

1.862.730

ريال عماني

208.473.984

161.593.654

46.880.330

38.654.216

7.542.843

182.287

500.993

208.473.984

1.803.036

1.122.776

3.811.347

1.309.692

16.572.480

139.147.810

42.794.113

1.912.730

ريال عماني

غير حساس
أكثر من
اثني عشر شهرًا للفائدة

اإلجمالي
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2019تابع)

 - 32ربحية السهم الواحد األساسية والمخفضة
2019

2018

ريال ُعماني

ريال ُعماني

ربح السنة (ريال عماني)

2.359.350

2.457.182

المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة

100.000.000

100.000.000

ربحية السهم الواحد األساسية والمخفضة (ريال ُعماني)

0.024

0.025

يتــم احتســاب ربحيــة الســهم الواحــد األساســية بقســمة صافــي ربــح الســنة علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم
القائمــة خــال الســنة.

 - 33كفاية رأس المال

أساس رأس المال (الفئة  1و )2

2019

2018

ريال ُعماني

ريال ُعماني

164.501

162.206

األصول المرجحة بالمخاطر
مخاطر االئتمان

191.653

182.867

مخاطر السوق

9.602

11.875

مخاطر التشغيل

24.296

23.081

إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر

225.551

217.823

معدل كفاية رأس المال

%72.93

%74.47

َّ
للموظفين
 - 34منافع نهاية الخدمة
يســاهم البنــك فــي خطــة التأمينــات االجتماعيــة للحكومــة العمانيــة والتــي تتمثــل بمســاهمة خطــة تقاعــد
محــددة .خــال الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2019بلغــت مســاهمة البنــك  468.977ريــال عمانــي (- 2018
 388.439ريــال عمانــي).
يكـّـون مخصــص منافــع نهايــة الخدمــة للموظفيــن غيــر العمانييــن وفقــا لمتطلبــات قانــون العمــل العمانــي .هــذه
الخطــة هــي خطــة منافــع تقاعــد محــددة غيــر ممولــة ،والحركــة خــال العــام هــي كاآلتــي:
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2019

2018

ريال ُعماني

ريال ُعماني

في  1يناير

130.092

110.826

محمل للسنة

108.750

19.266

مدفوع خالل السنة

()22.072

-

في  31ديسمبر

216.770

130.092

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2019تابع)

 - 35معلومات القيمة العادلة
يوضح الجدول التالي التصنيفات المحاسبية لألصول واإللتزامات المالية:
إستثمارات
إستثمارات
بالقيمة العادلة
بالقيمة العادلة
من خالل اإليرادات من خالل األرباح
أو الخسائر
الشاملة األخرى
ريال عماني

ريال عماني

أصول والتزامات اإلجمالي
مالية مدرجة
بالتكلفة
المطفأة
ريال عماني

ريال عماني

 31ديسمبر 2019
األصول المالية
نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي
العماني

-

-

889.170

889.170

أرصدة لدى البنوك

-

-

28.211.920

28.211.920

قروض وسلف للعمالء

-

-

150.683.345

150.683.345

استثمارات

1.308.995

٣٫٤٩٢٫٨٥٨

14.670.993

19.472.846

قروض سكنية للموظفين

-

-

1.158.667

1.158.667

مستحق القبض من الحكومة

-

-

6.161.671

6.161.671

مديونيات أخرى

-

-

1.168.692

1.168.692

إجمالي األصول المالية

1.308.995

3.492.858

202.944.458

207.746.311

إجمالي األصول غير المالية

1.525.390

إجمالي األصول

209.271.701

االلتزامات المالية
ودائع العمالء (ازدهار)

-

-

435.106

435.106

مستحق الدفع إلى الحكومة

-

-

254.101

254.101

دائنيات

-

-

6.047.154

6.047.154

اقتراضات

-

-

38.693.990

38.693.990

إجمالي االلتزامات المالية

-

-

45.430.351

45.430.351

إجمالي االلتزامات غير المالية

-

إجمالي االلتزامات

45.430.351
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2019تابع)
 - 35معلومات القيمة العادلة (تابع)
 31ديسمبر 2018
األصول المالية
نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي
العماني

-

-

1.912.730

1.912.730

أرصدة لدى البنوك

-

-

42.794.113

42.794.113

قروض وسلف للعمالء

-

-

139.147.810

139.147.810

استثمارات

1.420.649

4.516.895

10.634.936

16.572.480

قروض سكنية للموظفين

-

-

1.309.692

1.309.692

مستحق القبض من الحكومة

-

-

3.811.347

3.811.347

مديونيات أخرى

-

-

1.190.925

1.190.925

إجمالي األصول المالية

1.420.649

4.516.895

200.801.553

206.739.097

إجمالي األصول غير المالية

1.734.887

إجمالي األصول

208.473.984

االلتزامات المالية
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ودائع العمالء (ازدهار)

-

-

500.993

500.993

مستحق الدفع إلى الحكومة

-

-

182.278

182.278

دائنيات

-

-

7.542.843

7.542.843

اقتراضات

-

-

38.654.216

38.654.216

إجمالي االلتزامات المالية

-

-

46.880.330

46.880.330

إجمالي االلتزامات غير المالية

-

إجمالي االلتزامات

46.880.330

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2019تابع)
 - 35معلومات القيمة العادلة (تابع)
يوضح الجدول أدناه تحليالً لألدوات المالية وقيمها العادلة:
القيمة العادلة

القيمة الدفترية

2018

2019

2018

2019

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني ريال عماني

األصول
نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

889.170

1.912.730

889.170

1.912.730

أرصدة لدى البنوك

28.211.920

42.794.113

28.211.920

42.794.113

قروض وسلف للعمالء

150.683.345

139.147.810

139.147.810 150.683.345

استثمارات

19.472.846

16.572.480

19.472.846

16.572.480

قروض سكنية للموظفين

1.158.667

1.309.692

1.158.667

1.309.692

مستحق القبض من الحكومة

6.161.671

3.811.347

6.161.671

3.811.347

مدفوعات مقدمًا ومديونيات أخرى

1.168.691

1.190.925

1.168.691

1.190.925

االلتزامات
ودائع العمالء

435.106

500.993

435.106

500.993

مستحق الدفع من الحكومة

254.101

182.278

254.101

182.281

دائنيات ومستحقات

6.047.154

7.542.843

6.047.154

7.542.846

اقتراضات

38.693.990

38.654.216

38.693.990

38.654.215

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
يوضــح الجــدول تحليـاً لــأدوات الماليــة بالقيمــة العادلــة بأســلوب التقييــم .تــم تعريــف المســتويات المختلفــة كمــا
يلي :
المستوى 1
عــادة مــا تكــون األصــول وااللتزامــات مــن المســتوى األول هــي المراكــز المتداولــة التــي تمــت المتاجــرة بهــا فــي
ســوق نشــطة .ويتــم تقييــم هــذه المراكــز باســتخدام األســعار المدرجــة غيــر المعدلــة فــي األســواق النشــطة.
المستوى 2
یتــم تحدیــد القیمــة العادلــة باســتخدام أســالیب التقییــم بنــاء علــی نمــاذج التقییــم مــع مدخــات الســوق القابلــة
للمالحظــة بشــكل مباشــر أو غیــر مباشــر .تتضمــن أســاليب التقييــم نمــاذج تحليــل التدفقــات النقديــة المخصومــة
ونمــاذج تســعير الخيــارات ونمــاذج المحــاكاة والنمــاذج القياســية األخــرى األكثــر اســتخداما مــن قبــل المشــاركين
فــي الســوق .تتضمــن أســاليب التقييــم االفتراضــات التــي قــد يســتخدمها المشــاركون اآلخــرون فــي الســوق فــي
تقييماتهــم ،مثــل معــدالت الخصــم ومعــدالت العجــز عــن الســداد وفــروق معــدالت االئتمــان وتقلبــات الخيــارات.
ويجــب أن تكــون هــذه المدخــات قابلــة للمالحظــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر لكــي تصنــف علــى أنهــا مــن
المستوى الثاني.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2019تابع)
 - 35معلومات القيمة العادلة (تابع)
المستوى 3
يتــم تقييــم أصــول المســتوى الثالــث باســتخدام أســاليب مماثلــة لتلــك المبينــة فــي المســتوى الثانــي ،باســتثناء
إذا كان لــدى األداة واحــد أو أكثــر مــن المدخــات غيــر القابلــة للمالحظــة والتــي تعتبــر جوهريــة لقيــاس القيمــة
العادلــة لــأداة بأكملهــا ،عندئــد يتــم تصنيفهــا ضمــن المســتوى الثالــث.
2019

2018

ريال ُعماني

ريال ُعماني

المستوى 1
1.420.649

إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى/متاحة للبيع

1.308.995

إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى/محتفظ بها
للمتاجرة

3.492.858

4.516.895

4.801.853

5.937.544

المستوى 3
إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى/متاحة للبيع

1.000

1.000

لــم يتــم إجــراء تحويــات بيــن المســتوى األول والمســتوى الثالــث ضمــن تسلســل القيمــة العادلــة الســتثمارات
األوراق الماليــة.
 - 36إدارة المخاطر
تعــود ملكيــة بنــك التنميــة العمانــي إلــى حكومــة ســلطنة عمــان .ويقــدم البنــك المســاعدة لتنميــة المشــاريع
فــي الســلطنة مــن خــال منــح القــروض ،وإدارة المنــح واإلعانــات ،والمشــاركة فــي رأس المــال ،وتقديــم المســاعدة
الفنيــة للشــركات .وفقــا ألهدافــه ،يتــم تحميــل العمــاء فوائــد علــى القــروض والســلف بالمعــدالت التــي تدعمهــا
الحكومــة.
تنطــوي كافــة أنشــطة البنــك بدرجــات متفاوتــة علــى تحليــل وتقييــم وقبــول وإدارة المخاطــر أو مجموعــات
مــن المخاطــر .أهــم فئــات المخاطــر التــي يتعــرض لهــا البنــك هــي مخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســوق ومخاطــر
التشــغيل بمختلــف أشــكاله ومخاطــر الســيولة ومخاطــر الســمعة والمخاطــر القانونيــة ومخاطــر االســتمرارية
(البيئيــة واالجتماعيــة) .تتضمــن مخاطــر الســوق مخاطــر أســعار صــرف العمــات األجنبيــة ومخاطــر معــدل الفائــدة
ومخاطــر أســعار األســهم .إدارة األنــواع المختلفــة مــن المخاطــر مبينــة أدنــاه.
ملفــات المخاطــر التــي يتعــرض لهــا البنــك تتغيــر باســتمرار تحــت تأثيــر مجموعــة واســعة مــن العوامــل .إطــار إدارة
المخاطــر الــذي وضعــه البنــك يعــزز الرصــد المســتمر لمخاطــر البيئــة والتقييــم المتكامــل للمخاطــر والعالقــات
المتبادلــة بينهــا.
مخاطر اإلئتمان
مخاطــر اإلئتمــان هــي مخاطــر أن يفشــل المقتــرض فــي االلتــزام بشــروط االقتــراض ،ممــا يتســبب فــي تكبــد البنــك
لخســارة فيمــا يتعلــق بالتدفقــات النقديــة أو القيمــة الســوقية.
يتعامــل البنــك مــع أطــراف ذات جــدارة ائتمانيــة لتقليــل كل خطــر مــن المخاطــر االئتمانيــة .ويتــم تقييــم الجــدارة
االئتمانيــة للطــرف والجــدوى التجاريــة للمشــروع مــن قبــل اللجنــة المختصــة قبــل التعــرض للمخاطــر .يقــوم
المــدراء بتقييــم ومراقبــة محافظهــم المعنيــة وهــم مســؤولين عــن متابعــة االئتمــان  /متابعــة واســترداد العمــاء
العاجزيــن عــن الســداد.
يظهــر تركيــز القــروض حســب القطاعــات االقتصاديــة ،كمــا هــو مبيــن فــي إيضــاح رقــم  6مــن البيانــات الماليــة،
تنويــع القــروض ممــا يقلــل مــن احتمــاالت الخســائر فــي حالــة حــدوث انخفــاض فــي أنشــطة أحــد القطاعــات.
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 - 36إدارة المخاطر (تابع)
مخاطر اإلئتمان (تابع)
يوضــح الجــدول أدنــاه تفاصيــل الحــد األقصــى لتعــرض البنــك لمخاطــر اإلئتمــان دون مراعــاة قيمــة أي ضمانــات تــم
الحصــول عليهــا ،والتــي تمثــل القيمــة الدفتريــة لألصــول الماليــة المدرجــة فــي البيانــات الماليــة ،بالصافــي مــن
خســائر انخفــاض القيمــة.
2019

2018

ريال ُعماني

ريال ُعماني

أرصدة لدى البنوك

29.091.821

44.699.562

قروض وسلف للعمالء

150.683.345

139.147.811

قروض سكنية للموظفين

1.158.667

1.309.692

مستحق القبض من الحكومة

6.161.671

3.811.346

مديونيات أخرى

1.168.692

1.190.925

188.264.196

190.159.336

يقدم الجدول أدناه تحليالً لألرصدة لدى البنوك كما في  31ديسمبر:
Baa1

2.105.406

4.028

Baa2

-

7.127.766

Baa3

2.716.765

491.083

غير مصنفة

431.562

208.236

5.253.733

7.831.113

يبين الجدول التالي الودائع الثابتة المحتفظ بها لدى أطراف مقابلة بتاريخ التقرير:
2019

2018

ريال ُعماني

ريال ُعماني

Aa3

4.000.000

9.000.000

A2

5.000.000

-

Baa2

-

4.000.000

Baa3

-

6.000.000

Ba1

4.000.000

16.000.000

Ba2

10.000.000

-

23.000.000

35.000.000

يبين الجدول التالي تصنيف سندات التنمية الحكومية بتاريخ التقرير:
2019

2018

ريال ُعماني

ريال ُعماني

Baa3

4.035.600

10.134.936

Ba1

10.135.686

-

غير مصنفة

499.707

500.000

14.670.993

10.634.936
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 - 36إدارة المخاطر (تابع)
مخاطر اإلئتمان (تابع)
يقــدم الجــدول التالــي معلومــات حــول جــودة إئتمــان األصــول الماليــة التــي تــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة ،
واإلرتباطــات والضمانــات الماليــة.
النقد واألرصدة لدى البنك المركزي العماني والبنوك األخرى
2018

2019
المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

اإلجمالي

اإلجمالي

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

معياري

29.142.904

-

-

29.142.904

44.743.842

مخصص الخسارة

()41.813

-

-

()41.813

()37.000

القيمة الدفترية

29.101.091

-

-

29.101.091

44.706.842

قروض وسلف للعمالء
2018

2019
المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

اإلجمالي

اإلجمالي

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

معياري

127.814.484

4.331.004

341.526

132.487.014

120.592.050

تحت المالحظة

220.143

8.781.297

5.106

9.006.546

11.183.810

غير معياري

87.042

2.350.346

5.106.777

7.544.165

4.692.517

مشكوك فيها

415.166

33.605

4.190.530

4.639.301

4.071.715

خسارة

32.093

848.227

12.807.299

13.687.619

12.971.145

128.568.928

16.344.479

22.451.238

167.365.645

153.511.237

مخصص الخسارة

()16.681.300

()14.363.426

القيمة الدفترية

150.683.345

139.147.811

إستثمارات أواق مالية (مدين)
2019
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2018

المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

اإلجمالي

اإلجمالي

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

معياري

14.679.577

-

-

14.679.577

10.640.856

مخصص الخسارة

()8.584

-

-

()8.584

()5.920

القيمة الدفترية

14.670.993

-

-

14.670.993

10.634.936

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2019تابع)

 - 36إدارة المخاطر (تابع)
مخاطر اإلئتمان (تابع)
فيما يلي تحليل الحركة في مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لكافة أنواع األصول المالية:
2018

2019
المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

إجمالي
الخسائر
اإلئتمانية
المتوقعة

إجمالي
الخسائر
اإلئتمانية
المتوقعة

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

الرصيد في  1يناير

2.217.574

2.028.163

10.468.177

14.713.914

14.908.998

تأثير التطبيق المبدئي

-

-

-

-

()363.920

التحويالت بين المراحل

()105.153

()136.525

241.678

-

-

صافي المحمل للسنة

247.910

271.082

2.003.502

2.522.493

912.007

مبالغ مشطوبة

()68

-

()6.023

()6.091

()743.171

الرصيد في  31ديسمبر

2.360.262

2.162.720

12.707.334

17.230.316

14.713.914

الجــدول أدنــاه يوضــح الفــرق بيــن مخصــص إنخفــاض القيمــة المحتســب وفقــا لمتطلبــات البنــك المركــزي العمانــي
ومخصــص خســائر اإلئتمــان المتوقعــة المحتســب لكافــة أنــواع األصــول الماليــة وفقــا لمعيارالتقاريــر الماليــة
الدولــي رقــم  ،9وذلــك كمــا فــي  31ديســمبر :2019
ريال ُعماني
ومخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة وفقا للمعيارالدولي 9

17.230.316

مخصص إنخفاض القيمة وفقا لمتطبات البنك المركزي العماني

16.723.284
507.032

المدخالت واالفتراضات واألساليب المستخدمة لتقدير انخفاض القيمة
الزيادة الكبيرة في مخاطر اإلئتمان
عنــد تحديــد مــا إذا كانــت مخاطــر التخلــف عــن الســداد علــى أداة ماليــة قــد ازدادت بشــكل كبيــر منــذ اإلدراج
المبدئــي  ،فــإن البنــك ياخــذ فــي اإلعتبــار المعلومــات المعقولــة والداعمــة ذات الصلــة والمتاحــة بــدون تكلفــة
أو مجهــود .ويشــمل ذلــك المعلومــات والتحليــات الكميــة والنوعيــة بمــا فــي ذلــك نظــام تصنيــف المخاطــر
االئتمانيــة الداخليــة وتقييمــات المخاطــر الخارجيــة  ،كلمــا كان متاحــً  ،وحالــة التباطــوء فــي الحســابات واألحــكام
الخاصــة باإلئتمــان والتجــارب التاريخيــة ذات الصلــة  ،قــدر اإلمــكان .قــد يحــدد البنــك أيضــً أن التعــرض لمخاطــر اإلئتمــان
قــد ارتفــع علــى نحــو كبيــر وفقــً لمؤشــرات نوعيــة خاصــة يعتبرهــا البنــك مؤش ـرًا لمثــل هــذه التأثيــرات  ،وقــد ال
ينعكــس تأثيرهــا بشــكل كامــل فــي تحليلــه الكمــي فــي الوقــت المناســب.
درجات مخاطر اإلئتمان
يتــم تحديــد درجــات مخاطــر اإلئتمــان بإســتخدام عوامــل نوعيــة وكميــة تــدل علــى مخاطــر التخلــف عــن الســداد.
هــذه العوامــل تختلــف تبعــا لطبيعــة التعــرض ونــوع المقتــرض .يخضــع التعــرض لمخاطــر اإلئتمــان للمراقبــة
المســتمرة  ،ممــا قــد يــؤدي إلــى نقــل التعــرض إلــى درجــة مخاطــر إئتمــان مختلفــة.
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مخاطر اإلئتمان (تابع)
إنشاء هيكلة لمصطلح التعثر المحتمل
يســتخدم البنــك نمــاذج إحصائيــة لتحليــل البيانــات التــي يتــم جمعهــا وينشــىء تقديــرات للتعثــر المحتمــل مــن
التعــرض لمخاطــر اإلئتمــان وكيــف يتوقــع أن تتغيــر نتيجــة مــرور الوقــت .يتضمــن هــذا التحليــل تحديــد ومعايــرة
العالقــات بيــن التغيــرات فــي معــدالت التعثــر عــن الســداد والتغيــرات فــي عوامــل االقتصــاد الكلــي الرئيســية  ،عبــر
مختلــف المناطــق الجغرافيــة التــي يتعــرض فيهــا البنــك لمخاطــر اإلئتمــان.
إعادة التفاوض حول األصول المالية
يجــوز تعديــل الشــروط التعاقديــة للقــرض لعــدد مــن األســباب  ،بمــا فــي ذلــك تغيــر ظــروف الســوق واالحتفــاظ
بالعمــاء وعوامــل أخــرى ال تتعلــق بتدهــور االئتمــان الحالــي أو المحتمــل للعميــل .ﻗد ﯾﺗم إﻟﻐﺎء إدراج اﻟﻘرض اﻟﻘﺎﺋم
اﻟذي ﺗم ﺗﻌدﯾل شــروطها وﯾﺗم إدراج اﻟﻘرض اﻟذي أﻋﯾد اﻟﺗﻔﺎوض عليهــا كقــرض ﺟدﯾد ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ويســعى البنــك ،
حيثمــا أمكــن  ،إلــى إعــادة هيكلــة القــروض بــدال ً مــن الحصــول علــى ضمانــات  ،إن وجــدت .وقــد يشــمل ذلــك تمديــد
ترتيبــات الدفــع وتوثيــق اتفــاق شــروط القــرض الجديــدة .ﺗﻘوم اﻹدارة ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘروض اﻟﻣﻌﺎد اﻟﺗﻔﺎوض حولهــا بشــكل
ﻣﺳﺗﻣر ﻟﺿﻣﺎن إﺳﺗﯾﻔﺎء ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وأنــه مــن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﺗﺣدث دﻓﻌﺎت ﻣﺳﺗﻘﺑﻟﯾﺔ.
ســيتم تصنيــف الحســابات التــي تمــت إعــادة هيكلتهــا ألســباب إئتمانيــة خــال االثنــي عشــر شــهرًا الماضيــة فــي
إطــار المرحلــة الثانيــة.
تعريف التعثر
يعتبر البنك بأن األصل المالي في حالة تعثر عندما:
 يكــون مــن غيــر المحتمــل أن يســدد المقتــرض جميــع إلتزاماتــه اإلئتمانيــة إلــى البنــك  ،دون أن يتخــذ البنــكإجــراءات مثــل تفعيــل الضمانــات (إن وجــدت)؛ أو
 تصل مستحقات المقترض إلى  90يومًا في اي إلتزام إئتماني جوهري إلى البنك؛ أو يصنــف المقتــرض بأنــه «دون المســتوى» أو «مشــكوك فيــه» أو «خســارة» فــي مقيــاس البنــك المركــزيالعمانــي.
عند تقييم ما إذا كان المقترض في حالة تعثر  ،ينظر البنك أيضًا في المؤشرات التالية:
المصدر إلى البنك؛ أو
 المؤشرات الكمية  -أي :حالة اإلستحقاق وعدم سداد أي إلتزام آخر لنفس ُ بناء على البيانات التي تم إعدادها داخليًا والتي تم الحصول عليها من مصادر خارجية.المدخــات عنــد تقييــم مــا إذا كان أحــد األدوات الماليــة فــي حالــة تعثــر عــن الســداد وأهميتهــا قــد تتغيــر مــع مــرور
الوقــت لكــي تعكــس التغيــرات فــي الظــروف .ﯾﺗواﻓق ﺗﻌرﯾف التعثــر إلــى ﺣد كبيــر ﻣﻊ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟذي يطبقهــا اﻟﺑﻧك
ﻷﻏراض رأســمالية تنظيميــة.
إنشاء معلومات مستقبلية
يستخدم البنك نماذج إحصائية لتضمين عوامل االقتصاد الكلي في معدالت التعثر عن السداد.
إن تضميــن المعلومــات المســتقبلية يزيــد مــن مســتوى الحكــم حــول كيفيــة تأثيــر التغيــرات فــي عوامــل
اإلقتصــاد الكلــي علــى الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة التــي تنطبــق علــى المرحلــة األولــى والمرحلــة الثانيــة
للتعــرض لمخاطــر اإلئتمــان والتــي تــم إعتبارهــا «منتجــة» .يتــم بشــكل دوري مراجعــة المنهجيــة واإلفتراضــات ذات
الصلــة  ،بمــا فــي ذلــك أي توقعــات إقتصاديــة مســتقبلية.
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إنشاء معلومات مستقبلية (تابع)
إن تقييــم الزيــادة الكبيــرة للتعــرض لمخاطــر االئتمــان وإحتســاب الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة يتضمــن معلومات
مســتقبلية .يســتخدم البنــك وظيفــة محاســبية تربــط بيــن مؤشــر دورة االئتمــان وبيــن التعثــر المحتمــل كمدخــل
رئيســي للخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة .هــذه المتغيــرات االقتصاديــة والتأثيــر المرتبــط بهــا علــى التعثــر المحتمــل
والتعــرض للتعثــر والخســارة الناتجــة عــن التعثــر تختلــف بإختــاف األدوات الماليــة .يتــم الحصــول علــى توقعــات هــذه
المتغيــرات االقتصاديــة («الســيناريو االقتصــادي األساســي») مــن المصــادر العامــة (مثــل إجمالــي الناتــج المحلــي
وأســعار النفــط مــن التوقعــات اإلقتصاديــة العالميــة لصنــدوق النقــد الدولــي) وتقديــم أفضــل تقديــر لإلقتصــاد خــال
الســنوات القادمــة.
يتــم تضميــن الســيناريوهات مــن خــال عوامــل مختــارة للتوقعــات المســتقبلية .كان ترجيــح ســيناريو اقتصــادي
كلــي  ،كمــا فــي  31ديســمبر  ٪70 ، 2019للحالــة األساســية و  ٪25لحالــة اإلنخفــاض و  ٪5لحالــة اإلرتفــاع.
قياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
المدخالت الرئيسية لقياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة هي هيكلة مصطلحات المتغيرات التالية:
 التعثر المحتمل. الخسارة الناتجة عن التعثر. التعرض للتعثر.ُ
وتســتمد هــذه المؤشــرات بشــكل عــام مــن النمــاذج اإلحصائيــة التــي تــم إعدادهــا داخليــً والبيانــات التاريخيــة
األخــرى .ويتــم تعديلهــا لكــي تعكــس معلومــات مســتقبلية كمــا هــو موضــح أعــاه.
تقديــرات التعثــر المحتمــل هــي تقديــرات فــي تاريــخ معيــن  ،يتــم إحتســابها بنــاء علــى النمــاذج اإلحصائيــة .تســتند
تلــك النمــاذج اإلحصائيــة مبدئيــً علــى البيانــات التــي تــم جمعهــا داخليــً وتشــتمل علــى عوامــل كميــة ونوعيــة ،
ويتــم إســتكمالها ببيانــات تقديــرات إئتمانيــة خارجيــة كلمــا كنــت متاحــة.
الخســارة الناتجــة عــن التعثــر هــي حجــم الخســارة المحتملــة فــي حالــة وجــود تعثــر .يقـّـدر البنك مؤشــرات الخســارة
الناتجــة عــن التعثــر بنــاءًا علــى الخبــرة فــي معــدالت إســترداد المطالبــات مقابــل األطــراف المتعثــرة .تضــع نمــاذج
الخســارة الناتجــة عــن التعثــر فــي اإلعتبــار الضمانــات المتوقعــة وتكاليــف اســترداد أي ضمانــات تعتبــر جــزءًا ال يتجــزأ
مــن األصــل المالــي.
يمثــل التعــرض للتعثــر التعــرض المحتمــل لمخاطــر اإلئتمــان فــي حالــة وجــود تعثــر .يســتمد البنــك مؤشــرات
التعــرض للتعثــر مــن التعرضــات الحاليــة لألطــراف المقابلــة والتغيــرات المحتملــة فــي القيمــة الحاليــة المســموح
بهــا بموجــب العقــد بمــا فــي ذلــك اإلطفــاء .التعــرض للتعثــر لألصــل المالــي هــي إجمالــي قيمتــه الدفتريــة .بالنســبة
إلرتباطــات اإلقــراض والضمانــات الماليــة  ،يتضمــن التعــرض للتعثــر المبلــغ المســحوب  ،باإلضافــة إلــى المبالــغ
المســتقبلية المحتملــة التــي قــد ُتســحب بموجــب العقــد  ،والتــي يتــم تقديرهــا بنــاء علــى المالحظــات التاريخيــة
والتوقعــات المســتقبلية.
عندمــا يتــم وضــع نمــوذج ألحــد المؤشــرات علــى أســاس جماعــي  ،يتــم تجميــع األدوات الماليــة وفقــً لخصائــص
المخاطــر المشــتركة والتــي تتضمــن:
 درجات مخاطر اإلئتمان؛ و قطاع العميل.تخضــع تلــك المجموعــات لمراجعــة دوريــة للتأكــد مــن أن تظــل التعرضــات داخــل مجموعــة مــا متجانســة بشــكل
مناســب.
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مخاطر السيولة
مخاطــر الســيولة هــي المخاطــر التــي تواجههــا المؤسســة فــي الحصــول علــى أمــوال للوفــاء بالتزاماتهــا فــي أي
وقــت مــن األوقــات.
تــم تصميــم سياســات إدارة الســيولة بالبنــك للتأكــد أنــه حتــى فــي ظــل الظــروف المعاكســة ،فــإن البنــك يكــون
فــي وضــع يمكنــه مــن الوفــاء بالتزاماتــه.
يراقب مجلس اإلدارة واإلدارة متطلبات السيولة للبنك.
مخاطر معدل الفائدة
مخاطــر معــدل الفائــدة هــي حساســية الوضــع المالــي للبنــك لتحركات معــدل الفائــدة .إن عدم االتســاق أو الفجوات
فــي مبالــغ األصــول وااللتزامــات واألدوات خــارج الميزانيــة العموميــة يمكــن أن يولــد مخاطــر معــدل الفائــدة ،التــي
تؤثــر فــي عمليــة تغييــر معــدالت الفائــدة وفتــرات اســتحقاق األصــول وااللتزامــات .تتــم مراقبــة المخصصــات بانتظــام
مــن أجــل إدارة مخاطــر معــدل الفائــدة .لــن يترتــب علــى تأثيــر الزيــادة الطفيفــة للفائــدة أي تأثيــر جوهــري ،حيــث أن
أغلــب أصــول والتزامــات البنــك تحمــل معــدل فائــدة ثابــت.
مخاطر العملة
تعتبــر مخاطــر العملــة األجنبيــة ضئيلــة حيــث أن كافــة المعامــات متكبــدة بالريــال العمانــي أو الــدوالر األمريكــي
العمانــي.
المرتبــط بالريــال ُ
مخاطر األسعار
يتعــرض البنــك لمخاطــر أســعار األســهم الناتجــة عــن اســتثمارات األســهم .ويتــم االحتفــاظ باســتثمارات االســهم
ألغــراض اســتراتيجية عوضــا عــن أغــراض المتاجــرة .ال يتاجــر البنــك بهــذه االســتثمارات بشــكل نشــيط.
تــم تحديــد تحليــات الحساســية الموضحــة أدنــاه علــى أســاس التعــرض لمخاطــر أســعار األســهم فــي تاريــخ التقريــر.
إذا كانــت أســعار األســهم أعلــى أو أقــل بمعــدل :%5
لــكان ربــح الســنة أقل/أكثــر بمبلــغ  174.643ريــال عمانــي ( 255.845 - 2018ريــال عمانــي) ،نتيجــة تغيــر القيمــة
العادلــة لالســتثمارات المحتفــظ بهــا للمتاجــرة.
لــكان التغيــر فــي احتياطيــات القيمــة العادلــة أقل/أكثــر بمبلــغ  65.450ريــال عمانــي ( 71.032 - 2018ريــال عمانــي)،
نتيجــة للتغيــرات فــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات المتاحــة للبيــع.
مخاطر التشغيل
يعــرف البنــك مخاطــر التشــغيل بأنهــا «المخاطــر علــى تحقيــق اســتراتيجيتك أو أهدافــك نتيجــة عــدم كفايــة أو
فشــل اإلجــراءات الداخليــة واألفــراد واألنظمــة أو أحــداث خارجيــة» .الخســائر الناجمــة مــن االحتيــال واألنشــطة غيــر
المصــرح بهــا واألخطــاء واإلغفــال وعــدم الكفــاءة وفشــل النظــام أو تلــك الناجمــة عــن أحــداث خارجيــة تقــع جميعهــا
ضمــن تعريــف مخاطــر التشــغيل.
يقــدم هيــكل الحوكمــة الرســمي نظــرة شــاملة عــن إدارة مخاطــر التشــغيل .تجتمــع لجنــة إدارة المخاطــر شــهريا
لمناقشــة قضايــا مخاطــر التشــغيل وفاعليــة الرقابــة الداخلية.
 - 37توزيعات األرباح المقترحة
لم يقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية لسنة  - 2018( 2019ال شيء ريال عماني).
 - 38الموافقة على البيانات المالية
تمت الموافقة على البيانات المالية وعلى إصدارها بتاريخ  ١٥مارس .2020
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