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تقرير رئيس
مجلس
اإلدارة

يطيب لي نيابة عن زمالئي أعضاء مجلس االدارة أن
أضع بين يديكم التقرير السنوي لمجلس ادارة البنك
للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
أستهل هذا التقرير بتسليط الضوء على أهم
المؤشرات التي تعكس نشاط وأعمال البنك خالل
العام 2015م.

أوال :النشاط اإلقراضي
 .1القروض الموافق عليها
شهد النشاط االقراضي للبنك نموا خالل عام 2015م
فيما يتعلق بقيمة القروض الموافق عليها ،حيث
بلغ إجمالي الموافقات على القروض حوالي 46٫101
مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ  42٫351مليون
ريال عماني للقروض الموافق عليها خالل العام
2014م محققة زيادة بلغت  3٫750مليون ريال عماني
وبما يعادل نسبة  ،%9أما فيما يتعلق بعدد القروض
فشهد انخفاضا حيث بلغ عدد القروض الموافق
عليها خالل عام 2015م 4٫426 ،قرضا مقابل 4٫642عدد
القروض التي تمت الموافقة عليها خالل عام 2014م.
 .2صرف القروض
و على صعيد عملية صرف القروض المعتمدة
فبلغت قيمة القروض التي تم صرفها خالل عام
2015م  43٫235مليون ريال عماني بما يعادل نسبة
 %67من المبلغ المقدر و المدرج في موازنة عام
2015م ،علما أن التقديرات التي شملتها موازنة
عام 2015م تجاوزت قيمة القروض الفعلية التي تم
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تحقيقها في عام 2014م بفارق يبلغ  22٫523مليون
ريال عماني و بمعدل زيادة تقدر بنسبة .%54
و من الجدير بالذكر بأن اجمالي قيمة القروض
المصروفة على مستوى البنك تشتمل على
قروض لرأس المال العامل (القروض التشغيلية) و
التي تدخل ضمن محفظة الفرع المؤسسي في
المقر الرئيسي للبنك و تبلغ قيمة هذه القروض
حوالي  10٫445مليون ريال و هي تمثل ما يعادل
نسبته  %44من اجمالي قيمة القروض التي تم
صرفها من قبل الفرع المؤسسي كما أنها تعادل ما
نسبته  %24من اجمالي قيمة الصرف العام للبنك.
 .3التحصيل
استمر البنك في بذل جهوده في عملية التحصيل و
قد حققت عملية التحصيل استرداد قروض خالل العام
2015م حسب مواعيد استحقاق أقساط أصل القروض
وعوائدها والتي بلغت قيمتها حوالي  42٫661مليون
ريال عماني مقارنة بمبلغ  45٫590مليون ريال عماني
تم تحقيقه خالل العام 2014م بفارق يبلغ  1.990مليون
ريال عماني أي ما يعادل نسبة .%4-

ثانيا :محفظة القروض المتعثرة
 .1المتأخرات
شهدت نسب متأخرات القروض انخفاضا ملحوظا
خالل األعوام الخمسة المنصرمة حيث انخفضت من
 % 10.3في عام 2011م الى  %7في عام 2015م ،وفي
نفس اإلتجاه فإن القروض غير المنتجة انخفضت

بدورها خالل الخمس سنوات الماضية لتصل الى
نسبة  %11.4في عام  2015مقارنة بنسبة  %16.7خالل
العام 2011م.
 .2المخصصات
مخصصات القروض المتعثرة بدورها سجلت
إنخفاضا خالل السنوات الخمس الماضية لتصل
قيمتها الى  8٫869مليون ريال عماني في 2015م،
منخفضة بفارق يبلغ  2٫804مليون ريال عماني أي
بنسبة فرق تبلغ  %24عن سنة 2014م.

ثالثا :الوضع االمالي
أظهرت القوائم المالية للسنة المنتهية في
2015/12/31م و الخاصة بحساب األرباح و الخسائر تحقيق
أرباح صافية بلغت  4٫200٫807ريال عماني ،مقارنة بمبلغ
 6٫806٫889ريال عماني تم تحقيقه خالل العام 2014م.

رابعا :اإلستراتيجية و برامج التطوير
إن المحاور التي تخللتها توصيات اإلستراتجية الجديدة
قد إنقضى على تنفيذها خمسة أعوام بإنتهاء عام
2015م وبما ينسجم مع اإلطار العام ألهداف اإلستراتيجية
المؤسسية للبنك ،و ترتكز تلك األهداف على توسيع و
تطوير الخدمات التي يقدمها البنك لمختلف القطاعات
التنموية التي تندرج ضمن السياسات المعتمدة للبنك.
كما أن البنك يتطلع لتنويع نشاطه اإلقراضي  -مستقبال
 ليشمل القروض الكبيرة وقروض البنية التحتية فياطار اإلستراتيجية الجديدة المقترحة و التي من المتوقع
أن يتزامن إعتمادها مع صدور مرسوم سلطاني
سامي بإجراء تعديالت بزيادة السقف اإلقراضي للبنك و
إضافة أنشطة و قطاعات تنموية جديدة.
و تجدر اإلشارة في هذا الصدد بأنه تم تنفيذ العديد من
المشاريع المخطط لها و أبرزها :تحديث دليل اإلجراءات
و مشروع تقييم أداء خطة استمرارية العمل و مشروع
هيكلة سير العمل كجزء من خطة البنك لتعزيز
الجانب المؤسسي الذي بدأه في عام 2011م  ،و مشاريع
أخرى تتعلق بتحديث قاعدة البيانات وأنظمة إدارة
المعلومات والتقارير اإلدارية ،فضال عن تطوير الخدمات
اإللكترونية (عبر الموقع االلكتروني والرسائل النصية) ،
و أتمتة العمليات البنكية.
و من جانب آخر فإن اإلستراتيجية الموضوعة تتضمن
برامج و خطط تطويريه أهمها:
خطة تعزيز دور الفروع و تطويرها و ذلك بإتخاذ
الخطوات الالزمة إلنشاء مقار دائمة لفروع البريمي و
صاللة و صحار ،على أن يتم البدء في التنفيذ خالل النصف
الثاني من هذا العام ،و في نفس السياق و رغبة في
إضفاء هوية تسويقية موحدة لجميع فروعه فقد تم
اإلنتهاء من وضع المواصفات والتصاميم للفروع التي
لم يتم اعادة تأهيلها بعد.
ويولي البنك إهتماما كبيرا لتطوير وتحديث نظام

إدارة الموارد البشرية ،فقد تم االنتهاء من تطبيق النظام
التقني الجديد للموارد البشرية والذي يتالءم مع
المتطلبات العصرية للبنك في إدارة موارده البشرية .
و نظرًا لما لتقنية المعلومات من أهمية في تطوير
الخدمات التي يقدمها البنك فقد واصل البنك خالل عام
2015م جهوده في تنفيذ مشروع قاعدة البيانات وأنظمة
إدارة المعلومات والتقارير اإلدارية الذكية ،و منصة
متابعة األداء الكترونيا لمختلف مؤشرات األداء الرئيسية
بالبنك  ،و التوسع في نظام أتمتة سير األعمال البنكية،
باإلضافة إلى التوسع في مشروع الربط مع أنظمة البنك
المركزي العماني لتطبيق نظام الماسح الضوئي
وأتمتة الشيكات المرتبط بتسهيل عملية السداد
بالشيكات اآلجلة و تحسين الخدمات المصرفية بالفروع.
كما حظي الجانب التسويقي بأهمية كبرى في
خطط و برامج البنك اإلستراتيجيه فقد تم التركيز على
العديد من الفعاليات المتمثلة في المشاركة
في الندوات وورش العمل والمعارض التخصصية
والمؤتمرات االقتصادية بالمناطق الصناعية و غرف تجارة
و صناعة عمان في مختلف أنحاء السلطنة بهدف نشر
اإلرشاد و الترويج عن منتجات البنك و الخدمات التي
يقدمها للمشاريع المتوسطة و الصغيرة .
و استمرارًا للنهج المتبع من قبل البنك في أداء دوره
و مسئولياته تجاه المؤسسات المتوسطة و الصغيرة
فقد واصل البنك خالل عام 2015م بتقديم ضمانات
للبنوك المحلية ضمن مشروع ضمان القروض و هو
برنامج يستهدف المستثمرين ذوي المشاريع المحلية
ممن ال يتوفر لديهم رأس المال أو ضمانات كافية
لتمويل مشاريعهم.
و في سياق آخر تواصل جهود البنك في أداء دوره
إلدارة محافظ القروض والمنح الحكومية و التي
تتضمن محفظة صندوق الرفد وصندوق تنمية البحوث
السمكية والزراعية و القروض والمنح الحكومية.
و فى الختام ال يسعني إال أن أرفع أسمى آيات الشكر
واالمتنان للمقام السامي لموالنا حضرة صاحب
الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم  -يحفظه
اهلل ويرعاه  -وحكومته الرشيدة على الدعم والرعاية
المستمرة التى يحظى بها البنك .وأتوجه بالشكر
 أيضا  -الى البنك المركزي العماني على تعاونهالمستمر مع البنــــك.
كما ال يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير للجهاز
التنفيذي للبنك على جهوده فى ترجمة سياسات
وبرامج مجلــــس اإلدارة.

عبداهلل بن سالم السالمي
رئيس مجلس اإلدارة
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التقرير
اإلقتصادي

االقتصاد العالمي
لقد كان معدل نمو االقتصاد العالمي في عام 2015م
دون التوقعات حيث انخفض إلى ما نسبته  %2.4مقارنة
بـ  %2.6في عام 2014م .يعكس هذا األداء المخيب
بشكل كبير التراجع المستمر في معدالت النمو
في االقتصاديات النامية التي تعاني من تبعات أزمة
انخفاض أسعار السلع وضعف التدفقات في أسواق
المال وتراجع حجم التجارة الدولية.
في السنوات العشر األولى من بداية األلفية ،كانت
اقتصاديات األسواق الناشئة هي المحرك وراء
النمو العالمي خاصة فيما بعد األزمة المالية في
2007م2008-م .على أية حال فإن الوقت تغير حيث
تراجعت معدالت النمو في العديد من اقتصاديات
الدول الناشئة منذ عام 2010م .في ظل هذه الظروف
يحتاج االقتصاد العالمي إلى التكيف مع فترة التواضع
في النمو في األسواق الناشئة الكبيرة وهي الفترة
التي ستتسم بالمزيد من االنخفاض في أسعار السلع
وتراجع التدفقات التجارية ورأس المال.
أدت المخاوف المرتبطة بتوقعات النمو والتنبؤات
بشأن زيادة معدالت الفائدة األمريكية إلى مزيد من
الضغوط على األوضاع المالية في العديد من الدول
النامية وكان لذلك تأثير واضح على تراجع التدفقات
النقدية في عام 2015م .حيث تأثرت الدول المصدرة
للسلع والدول التي تعاني من تحديات داخلية قاسية.
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ساهم التراجع المنتشر في معدالت النمو في األسواق
الناشئة في حدوث تراجع في حجم التجارة الدولية في
النصف األول من العام وهو ما زاد من صعوبات تعافي
االقتصاد العالمي .من المتوقع أن يستمر الضعف
الواضح في أسعار السلع في عام 2015م خالل عام
2016م أيضا مما سيؤدي إلى استمرار الضغوط على
مصدري السلع وفي الوقت نفسه يؤدي إلى تحقيق
مكاسب حقيقية بين الموردين.
شهد نصف أكبر عشرين سوق من األسواق المالية
بالدول النامية تراجعًا بنسبة تصل إلى أو تزيد عن %20
خالل 2015م مقارنة مع العام السابق،كما تراجعت
أسعار عمالت عدد من الدول الرئيسية المصدرة للسلع
( بما في ذلك البرازيل واندونيسيا وماليزيا وروسيا
االتحادية وجنوب إفريقيا) والدول النامية ( بما في ذلك
البرازيل وتركيا) إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات
مقابل الدوالر األمريكي.
وهناك مخاوف من أن يؤدي استمرار التراجع في أكبر
أربع أسواق ناشئة ( روسيا والبرازيل والصين وجنوب
افريقيا) إلى امتداد هذا التراجع إلى باقي اقتصاديات
العالم .ومن المتوقع أن تشهد الصين أكبر نسب
تراجع ولكن النمو الضعيف في روسيا من شأنه أن
يعوض النشاط في دول أخرى في المنطقة ،وإذا ما
أضفنا هذه العوامل على بعضها البعض مع الضغوط
المالية الجديدة فإن النتيجة حتمًا ستكون تراجع
معدالت النمو في عام 2016م.

نجح المستثمرون الدوليون في سحب  52مليار دوالر
من األسواق الناشئة ومن سوق السندات في الربع
الثالث من عام 2015م ،وهو أكبر ربع قد شهد تدفقات
خالل الفترة.
تراجع سعر برميل النفط ( متوسط برنت ودبي وغرب
تكساس) إلى ما دون  40دوالر للبرميل في نهاية عام
2015م بسبب زيادة المخزون لدى الدول األعضاء في
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وزيادة المعروض
في السوق العالمية وهناك توقعات بتباطؤ الطلب
العالمي ( خاص من األسواق الناشئة الكبيرة) .بدأ إنتاج
النفط الخام في الواليات المتحدة في التراجع بسبب
تراجع االستثمارات وأنشطة التنقيب ولكنها ظلت
متماسكة طوال عام 2015م .زاد إنتاج منظمة الدول
المصدرة للنفط (أوبك) ليصل إلى أعلى مستوى له
خالل ثالث سنوات بسبب زيادة اإلنتاج من السعودية
والعراق .كذلك فإن رفع العقوبات االقتصادية عن إيران
بعد التوصل إلى اتفاق نووي معها من شأنه أن يؤدي
إلى زيادة الصادرات اإليرانية بحوالي  0.5إلى  0.7مليون
برميل في اليوم في عام 2016م .بما أن أسعار الطاقة
األخرى مرتبطة على األقل بشكل جزئي بأسعار النفط
فإنه من المتوقع أن يكون هناك تراجع في أسعار
منتجات الطاقة األخرى مثل الغاز الطبيعي .تشير
التنبؤات إلى استمرار الظروف الراهنة لفترة أطول
حيث ستظل أسعار السلع منخفضة خالل السنوات
القادمة ومن المتوقع أن يكون متوسط سعر برميل
النفط خالل عام 2016م  49دوالرًا للبرميل ثم يبدأ بعد
ذلك في الزيادة بشكل تدريجي.
ومن المتوقع أن يكون التعافي في معدل النمو
في االقتصاد العالمي متواضعا وال يتجاوز  %2.9في
عام 2016م وفي ظل هذا السيناريو األساسي فإنه
من المتوقع أن تركز الصين في نمو اقتصادها
إلى تشجيع األفراد على االستهالك وأن يكون قطاع
الخدمات هو المحرك للنمو ،كما أن دورة تشديد
السياسة المالية في الواليات المتحدة من شأنها أن
تمضي بسهولة وبالتالي فإن تعافي االقتصاد العالمي
سيكون متواضعًا.

اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي
كان عام 2015م واحدا من أسوأ األعوام على دول الخليج
العربي بسبب أسعار النفط وتراجع إيرادات الحكومات
بشكل كبير ال سيما وأن عائدات النفط هي المصدر
الرئيسي للدخل في اقتصاديات دول الخليج العربي .
على مدى عام 2015م  ،واجهت االقتصاديات الخليجية
ثالثة مخاطر هامة أولها تراجع أسعار النفط بشكل
مستمر ،ونزيف السيولة وتباطؤ االقتصاد الصيني.

تواجه دول مجلس التعاون الخليجي تحديًا بسبب
تراجع أسعار النفط .على مدى العقد الماضي ومن
خالل السياسات التي اتسمت بالحذر ،تمكنت دول
مجلس التعاون الخليجي من بناء احتياطات مالية
جنبتهم الحاجة إلى عمل تغييرات مفاجئة وتسويات
مزعجة في سياساتها المالية .مع هذا  ،فإن ومع
التوقعات المستمرة بالتراجع في أسعار النفط لفترة
من الزمن فإن دول الخليج العربي ستكون بحاجة
إلى تنفيذ بعض التسويات المالية يختلف حجمها
من بلد إلى آخر .ينبغي أيضا على هذه الدول تطبيق
استراتيجيات مالية مدروسة وفاعلة بشكل جيد.
على الرغم أن التسويات المذكورة تعتمد على
الموقف المالي لكل بلد من هذه البلدان إال أن هناك
سمات مشتركة بين هذه الدول منها التوسع في
الضرائب على األنشطة غير النفطية ،ورفع أسعار
الطاقة التي ال تزال رغم زيادتها مؤخرا في عدد من
الدول دون األسعار العالمية ،وزيادة الرقابة على اإلنفاق
الجاري وبخاصة على رواتب القطاع العام ومراجعة
لإلنفاق الرأسمالي .وستدعم اإلصالحات الخاصة
بالهياكل المالية هذه الجهود.
تتعرض حكومات دول الخليج العربي لضغط اإلنفاق
وزيادة اإليرادات غير النفطية لمنع حدوث زيادة في
العجز المالي.
في توقعاته االقتصادية لمنطقة الشرق األوسط
وشمال افريقيا ووسط آسيا يتوقع صندوق النقد
الدولي أن يتراجع النمو في إجمالي الناتج المحلي
لدول الخليج العربي من  %3.25في عام 2015م إلى
 %2.75في عام 2016م .وأضاف التقرير بأن من المتوقع
أن يصل متوسط العجز المالي لدول الخليج العربي
إلى  %13من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015م
في الوقت الذي ستبلغ فيه نسبة العجز في اقتصاد
المملكة العربية السعودية ،أكبر اقتصاد في منطقة
الخليج العربي %21.6 ،في عام 2015م و %19.4في عام
2016م.
بشكل عام فإن النظام المصرفي في دول مجلس
التعاون الخليجي يبدو في وضع جيد وقادر على
تحمل تداعيات تراجع أسعار النفط وانخفاض معدالت
النمو وارتفاع معدالت الفائدة .مع هذا وفي ظل تراجع
أسعار النفط وزيادة صعوبة الموقف المالي وزيادة
إصدار سندات الدين الحكومي فإن البنوك المركزية
في هذه الدول عليها التحلي باليقظة التامة والتأهب
للتعامل مع الضغوطات التي يمكن أن يتعرض لها
النظام المصرفي وتوفير السيولة المالية للقطاع
المالي إذا لزم األمر.
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أدى تراجع النمو في الودائع من إيرادات النفط وسحب
الحكومات من مدخراتها لدى النظام المصرفي إلى
ضغوط قصيرة األمد على سوق المال وهو ما أدى إلى
زيادة معدالت الفائدة على اإلقراض بين البنوك لليلة
واحدة .كذلك زادت القروض الحكومية ( السندات
السيادية) وهو األمر الذي يؤثر سلبا على القطاع
الخاص حيث يحرمه من التسهيالت االئتمانية التي
كان من الممكن أن تكون متاحة له بسهولة.
من المنتظر أن يؤدي تراجع فرص اإلقراض في ظل
مناخ تزيد فيه أسعار الفائدة قصيرة األمد إلى ضغوط
على صافي هوامش الربح للبنوك وبالتالي تراجع
أرباح البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي .من
الممكن أن يؤثر ذلك على إنفاق هذه البنوك على
مناطق أخرى مثل التقنية التي تعتبر من الجوانب
الحيوية لمثل هذه المؤسسات ألن تحديث هذه البنوك
لواجهاتها وإدخالها لخدمات وتقنيات جديدة مثل
التجارية اإللكترونية من شأنه أن يفتح األبواب لجذب
عمالء جدد من جيل الشباب .كما يتوقع أن يؤدي ذلك
إلى زيادة في نسبة القروض المتعثرة في السداد.
من المنتظر أن يظهر أكبر تأثير على تراجع السيولة
في تكلفة الحصول على القروض والتي ستزيد بال
شك خاصة بعد تراجع السيولة في سوق المال بشكل
واضح في الفترة الماضية في أعقاب األزمة المالية
العالمية.
يواجه اقتصاد الصين العديد من المخاطر ومن
المتوقع أن يكون لذلك تداعيات كبيرة على شركائها
التجاريين خاصة في منطقة الخليج العربي واألسواق
الدولية بشكل عام وبالتأكيد فإن طريقة إدارة الصين
لألزمة في عام 2016م سيكون لها تداعيات على
االقتصاد العالمي وبشكل خاص في منطقة الخليج
العربي.

االقتصاد العماني
يمثل عام 2015م الذكرى الــ  45العتالء جاللة السلطان
قابوس بن سعيد حفظه اهلل ورعاه للعرش .على
الرغم أن السلطنة ليست بذات الثراء في احتياطات
النفط كما هو الحال مع دول الخليج المجاورة إال أن
التركيز على التنويع في المصادر يدفع بعجلة النمو
االقتصادي في السلطنة .في الخطة الخمسية الثامنة
للتنمية ( 2011م2015-م) زادت الحكومة من إنفاقها على
مشاريع البنية األساسية الرئيسية وهو األمر الذي عزز
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من مكانة السلطنة كمركز دعم لوجستي في
المنطقة.
ال تزال األعمال جارية في التوسعات التي تتم في ثالثة
من أكبر الموانئ في السلطنة وهي صحار وصاللة
والدقم إلى جانب تواصل العمل في توسعة مطار
مسقط الدولي .عالوة على ذلك من المخطط أن
تنفذ السلطنة مشروع سكة حديد بطول  2244كلم
لتربط بين موانئ السلطنة الرئيسية الثالث وباقي
دول الخليج العربي .في ذات الوقت فإن اتفاقيات
التجارة التي أبرمتها السلطنة مع عدد من الدول
اآلسيوية تعزز من الفرص للشركات العمانية.
وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي فإن من المتوقع
أن يصل معدل النمو في إجمالي الناتج المحلي في
سلطنة عمان في عام 2015م إلى  %4.4مقارنة مع
 %2.9في عام 2014م ولكنه سيكون أقل قليال بالنسبة
للتوقعات في منتصف العام والتي كانت .%4.6
حافظت السلطنة على معدالت متدنية للتضخم
خالل عام 2015م  ،لتتراجع إلى أدنى مستوى لها في
دول الخليج العربي لتصل نسبة االنخفاض في مؤشر
التضخم إلى  %0.43في أكتوبر مقارنة مع نفس
الشهر من العام السابق حيث استقرت أسعار السلع
للمجموعات األساسية مثل األغذية والمشروبات
والنقل والمرافق أو تراجعت في أواخر هذا العام.
من المتوقع أن تنفذ حكومة السلطنة العديد من
إجراءات التقشف في عام 2016م ،حيث سيتراجع اإلنفاق
الحكومي نتيجة اإلجراءات المتخذة للمحافظة على
االقتصاد العماني في المسار الصحيح.
كما هو معلوم فإن الحكومة من أكبر المنفقين
في أي اقتصاد وهو أمر يكون له تأثيرات متشعبة
وكبيرة ألن أي تراجع في هذا اإلنفاق يعني تراجع في
اإلنفاق االستثماري وهو الذي يشكل تقريبًا ثلث اإلنفاق
العام المتوقع في عام 2015م.
يؤدي مثل هذا الوضع إلى تراجع عدد المشاريع
الحكومية التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة
فيها وبالتالي انخفاض إيرادات هذه الشركات
وبالتأكيد تراجع أرباحها وفرص العمل التي تتولد من
أنشطتها ،ويحدث ذلك بشكل خاص مع الشركات
التي تعتمد على المشاريع الحكومية .ربما يؤدي
ذلك أيضا إلى تراجع في االقتصاد ككل بسبب تراجع
الطلب على الخدمات.

وفقا لتقديرات الميزانية فإنه من المتوقع أن يصل
العجز الفعلي في عام 2015م إلى  4.5مليار ريال
عماني كما أن من المتوقع أن يتراجع اإلنفاق في عام
2016م بنسبة  %15.6مقارنة بعام 2015م (  14.1مليار ريال)
وفي الوقت ذاته من المتوقع أن تتراجع اإليرادات بنسبة
 %25.86مقارنة مع العام السابق ( 11.6مليار ريال) .
ومن المتوقع أيضًا أن يصل إجمالي اإلنفاق واإليرادات
الحكومية في عام 2016م إلى  11.9مليار ريال و8.6
مليار ريال على التوالي وهو األمر الذي سيؤدي إلى
حدوث عجز متوقع يصل إلى  3.3مليار ريال.
وبما أن الحكومة ترى أنه من الصعب خفض اإلنفاق
على القطاع االجتماعي ،الذي يشكل جزء كبير من
نسبة اإلنفاق العام ،فإنه من المتوقع أن يكون أكبر
نسبة في الخفض في اإلنفاق االستثماري على بعض
المشاريع المستقبلية في الرؤية 2020م .ربما تقوم
الحكومة بملء فجوات اإليرادات من خالل العديد من
الخيارات مثل االقتراض والسحب من االحتياطات إلى
جانب وسائل أخرى يمكن دراستها.
ومن المنتظر أن يكون عام 2016م مليئا بالتحديات
ليس فقط لسلطنة عمان ولكن للعديد من الدول
المصدرة للنفط .تشكل اإليرادات النفطية  %75من
جملة اإليرادات تقريبا وعليه فإن أي تراجع في أسعار
النفط سيؤدي إلى تراجع كبير في اإليرادات.
عليه فإن الحكومة ال يمكنها خفض هذه الفجوة
الكبيرة في اإليرادات بسرعة ألن زيادة مساهمة
القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي
ليس باألمر الهين وال يتم بشكل سريع بل يحتاج
لفترة حتى يحدث.
من المتوقع أن يكون هناك زيادة في أسعار الوقود
والضرائب على الشركات وهو األمر الذي يؤدي بدوره
إلى زيادة تكاليف التشغيل وبالتالي تراجع في إيرادات
الشركات بسبب تقلص حجم األعمال.

يجب على السلطنة أن تقوم بوضع استراتيجيات
محددة لجذب المستثمرين األجانب لقطاعات بعينها
وفي هذا اإلطار تم توجيه الدعوات للمستثمرين
لتحويل التركيز إلى القطاعات البديلة المستقلة
القادرة على تحقيق دخل سريع مثل القطاع السياحي
وقطاع التعدين والقطاع الصناعي .تحتاج السلطنة
إلى أساليب أكثر تركيزًا لتطوير قطاع الخدمات
مثل الموانئ وتقنية المعلومات واالتصاالت والرعاية
الصحية والتعليم والدعم اللوجستي كما سيكون
هناك حاجة لتضافر الجهود مع الدول األخرى من أجل
وضع استراتيجيات فاعلة تؤدي إلى تعزيز التعاون
والتجارة وبخاصة االستراتيجيات المتعلقة بتسهيل
االستثمار وتبسيط اللوائح واألنظمة وتقديم الحوافز
وضمان المعاملة الواحدة لكافة المستثمرين في
دول الخليج العربي.
حافظت البنوك العمانية على سالمة موقفها المالي
خالل عام 2015م ،حيث بلغت نسبة أرباح البنوك التجارية
 %15.7في أكتوبر 2015م مقارنة بنفس الشهر في
العام السابق كما ارتفع إجمالي أصول البنوك إلى
 28.3مليار ريال (  73.6مليار دوالر).
يمكن للحكومة أن تستعين بالبنوك التجارية في
تمويل العجز المتوقع من الميزانية في عام 2016م
و2017م على الرغم من أن ذلك سيؤدي بال شك إلى
زيادة الضغوط على حجم السيولة المتوفرة في
القطاع المصرفي ورفع معدالت الفائدة على القروض
المقدمة للقطاع الخاص.
على المدى القصير فإن تكاليف االقتراض على ما
يبدو ستظل عند معدالتها الحالية بعد أن أعلن البنك
المركزي العماني في منتصف ديسمبر عن أنه ليس
لديه خطط لمراجعة أسعار الفائدة.
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الفني حول
أداء البنك

القروض الممنوحة (الموافقات)
شهد عام ٢٠١٥م ارتفاعا في مبالغ القروض الموافق عليها  ،حيث بلغت إجمالي تلك الموافقات حوالي  46٫101مليون
ريال عماني مقارنة بمبلغ  42٫351مليون ريال عماني لعام ٢٠١٤م ،حيث أن الفارق االيجابي البالغ  3٫750مليون ريال
عماني يشكل زيادة بنسبة  ، %9أما على صعيد عدد القروض الموافق عليها خالل عام ٢٠١٥م فقد بلغ  4٫426قرضا
مقابل  4٫642قرض تمت الموافقة عليه خالل عام ٢٠١٤م أي بانخفاض قدره  216قرضًا.
الجدول التالي يبين توزيع المبالغ الممنوحة على حسب المحافظات:
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المحافظات

العدد

%

المبلغ
(باآلاللف)

%

مسقط

445

%10.1

12٫198

%26.5

جنوب الشرقية

931

%21.0

7٫769

%16.9

شمال الباطنه

619

%14.0

6٫210

%13.5

ظفار

724

%16.4

4٫846

%10.5

الداخلية

181

%4.1

3٫950

%8.6

جنوب الباطنه

340

%7.7

2٫561

%5.6

البريمي

239

%5.4

2٫256

%4.9

شمال الشرقية

257

%5.8

2٫170

%4.7

الظاهرة

165

%3.7

1٫992

%4.3

مسندم

281

%6.3

1٫312

%2.8

الوسطى

244

%5.5

836

%1.8

اإلجمالي

4٫426

%100.0

46٫101

%100.0
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من الجدير بالذكر فإن هذه الموافقات موزعة على نطاق جميع فروع البنك المنتشرة في مختلف مناطق
السلطنة والتي يبلغ عددها  18فرعا حيث أن الجدول التالي يبين توزيع المبالغ الممنوحة على حسب الفروع:
الفرع

العدد

%

المبلغ (باآلالف) %

المؤسسي

446

%10.1

26٫352

%57.2

الكامل

451

%10.2

2٫360

%5.1

صحم

369

%8.3

1٫764

%3.8

صاللة

361

%8.2

1٫465

%3.2

إبراء

258

%5.8

1٫354

%2.9

خصب

282

%6.4

1٫315

%2.9

صور

257

%5.8

1٫202

%2.6

مسقط

144

%3.3

1٫118

%2.4

البريمي

238

%5.4

1٫106

%2.4

مرباط

337

%7.6

1٫050

%2.3

صحار

205

%4.6

1٫050

%2.3

نزوى

131

%3.0

981

%2.1

الرستاق

171

%3.9

974

%2.1

محوت

250

%5.6

953

%2.1

عبري

142

%3.2

947

%2.1

المصنعة

135

%3.1

775

%1.7

مصيرة

174

%3.9

690

%1.5

السيب

75

%1.7

646

%1.4

اإلجمالي

4٫426

%100.0

46٫101

%100.0

وللعلم فإن المبالغ المتعلقة بالفرع المؤسسي تشتمل على مبالغ تتعلق بموافقات عن القروض التشغيلية
تبلغ حوالي  ١٠٫٥مليون ريال أو ما نسبته  %23من اجمالي الموافقات على مستوى البنك.
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التقرير الفني حول أداء البنك (تابع)
الرسم البياني التالي يوضح توزيع المبالغ الموافق عليها حسب الفروع باستبعاد الفرع المؤسسي والذي يحتوي
على  %57من إجمالي قيمة الموافقات:
ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺮوع )ﺑﺎﻻَ ﻻف(
٦٤٦

اﻟﺴﻴﺐ

٦٩٠

ﻣﺼﻴﺮة

٧٧٥

اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ

٩٤٧

ﻋﺒﺮي

٩٥٣

ﻣﺤﻮت

٩٧٤

اﻟﺮﺳﺘﺎق

٩٨١

ﻧﺰوى

١,٠٥٠

ﺻﺤﺎر

١,٠٥٠

ﻣﺮﺑﺎط

١,١٠٦

اﻟﺒﺮﻳﻤﻲ

١,١١٨

ﻣﺴﻘﻂ

١,٢٠٢

ﺻﻮر

١,٣١٥

ﺧﺼﺐ

١,٣٥٤

إﺑﺮاء

١,٤٦٥

ﺻﻼﻟﺔ

١,٧٦٤

ﺻﺤﻢ

٢,٣٦٠

اﻟﻜﺎﻣﻞ

٢,٥٠٠

٢,٠٠٠

١,٥٠٠

١,٠٠٠

٠

٥٠٠

يبين الجدول التالي القروض الموافق عليها في عام ٢0١5م موزعة حسب القطاعات االقتصادية:
المبالغ باآلالف

١4

القطاع االقتصادي

عدد
القروض

%

المبالغ
المعتمدة

%

الثروة السمكية

١٫5٢7

%٣5

6٫9٣0

%١5

الزراعة والثروة الحيوانية

79٢

%١8

4٫989

%١١

خدمات تعليمية وصحية

١٢٣

%٣

4٫444

%١0

خدمات سياحية ومهنية وخدمات عامة مختلفة

٢40

%5

6٫74٣

%١5

صناعة األخشاب والورق ودور النشر والطباعة واألثاث و السبك

١8٢

%4

٣٫5١٣

%8

صناعة اآلالت والمعدات الكهربائية واالتصاالت ووسائل المواصالت

١8٣

%4

٢٫5١8

%5

صناعة التعدين ومواد البناء وتشكيل وصناعة المعادن األساسية ٣٢5

%7

8٫405

%١8

صناعة المنسوجات والجلود واألحذية

٣7٣

%8

١٫٢٣7

%٣

صناعة المواد الغذائية والمشروبات

9١

%٢

٢٫869

%6

صناعة المواد الكيماوية والبتروكيماوية والبترولية

590

%١٣

4٫45٢

%١0

اإلجمالي

4٫426

%100

46٫101

%100
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عدد ومبالغ القروض حسب القطاعات الرئيسية لعام 2015م
ﻋﺪد اﻟﻘﺮوض ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

١,٨٠٠

١,٧٤٤

١,٦٠٠

١,٥٢٧

١,٤٠٠
١,٢٠٠
١,٠٠٠

٧٩٢

٨٠٠
٦٠٠

٣٦٣

٤٠٠
٢٠٠
٠

ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت

ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺜﺮوة
اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ

ﻗﻄﺎع اﻟﺜﺮوة
اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ

ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻘﺮوض ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﺎﻻَ ﻻف

٢٥٠٠٠

٢٢,٩٩٤

٢٠٠٠٠

١٥٠٠٠
١١,١٨٧
١٠٠٠٠
٦٫٩
٫ ٣٠
٤,٩٨٩

٥٠٠٠

٠
ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت

ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺜﺮوة
اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ

ﻗﻄﺎع اﻟﺜﺮوة
اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ

وبما أن البنك يعنى في تمويل أنواع عديدة من المشاريع بما فيها المشاريع متناهية الصغر والتي من ضمنها
قروض يتم دعمها بالكامل (حتى  5آالف ريال عماني  -معفية من الفوائد) وكذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة
تتباين مبالغها بين  50ألف إلى  250ألف  ،ومشاريع تندرج ضمن القروض المؤسسية التي تزيد عن  250ألف إلى
أقصى حد مسموح بتمويله يبلغ مليون ريال عماني.

التقرير السنوي 2015

15

التقرير الفني حول أداء البنك (تابع)
عليه فإن الجدول التالي يبين توزيع القروض حسب هذه الفئات :
المنتجات

عدد القروض

المبلغ (باآلالف)

قروض انشاء أولي أكثر من  ٢50ر.ع

١١

6٫98٢

قروض توسعة أكثر من  ٢50ر.ع

8

4٫775

قروض متوسطة انشاء أولي أكثر من  50وأقل من  ٢50ر.ع

١5

٢٫809

قروض متوسطة توسعة أكثر من  50وأقل من  ٢50ر.ع

8

١٫٢77

قروض صغيرة انشاء أولي أكثر من  5وأقل من  50ر.ع

١١6

٣٫٣86

قروض صغيرة توسعة أكثر من  5وأقل من  50ر.ع

١١4

٢٫446

قروض صغار المستثمرين والحرفيين بفوائد إلى  5ر.ع

7٢١

٢٫89٣

قروض صغار المستثمرين والحرفيين بدون فوائد إلى  5ر.ع

٣٫0١8

١0٫974

قروض تشغيلية

4١5

١0٫558

اإلجمالي

4٫426

46٫101

الرسم البياني أدناه يوضح القروض الموافق عليها خالل السنوات الخمس الماضية:
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت

٦٠٫٠٠٠

٥١٫٣٠١
٤٦٫١٠١

٤٢٫٣٥١

٥٠٫٠٠٠
٤١٫٩٧٥

٤٠٫٠٠٠
٢٦٫٧٩٠

٣٠٫٠٠٠
٢٠٫٠٠٠
١٠٫٠٠٠
٠

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

٢٠١٢

٢٠١١

اﻟﻤﺒﻠﻎ )ﺑﺎﻻف(

صرف القروض
بلغت المبالغ المصروفة في عام ٢0١5م مبلغ وقدره  4٣٫٢٣5مليون ريال عماني مشكلة ما نسبته  %67من
الموازنة المستهدفة خالل العام  ،الجدير بالذكر بأن موازنة ٢0١5م تزيد عن الصرف الفعلي المحقق في سنة ٢0١4م
بفرق يبلغ  ٢٢٫5٢٣مليون ريال عماني أي بنسبة زيادة قدرها .%54

١6
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الرسم البياني التالي يبين مقارنة للمبالغ المصروفة خالل السنوات الخمس الماضية:
٤٣,٢٣٥

٤١,٦٢٧

٢٠١٥

٢٠١٤

اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺔ )ﺑﺎﻻف(
٤١,٨٨٩

٤٥,٠٠٠
٤٠,٠٠٠
٣٥,٠٠٠

٣١,٠٥٠
٢٥,٦٦٠

٣٠,٠٠٠
٢٥,٠٠٠
٢٠,٠٠٠
١٥,٠٠٠
١٠,٠٠٠
٥,٠٠٠
٠

٢٠١٣

٢٠١٢

٢٠١١

الجدير بالذكر فإنه من إجمالي المبالغ المصروفة على مستوى البنك هناك مبالغ تصل الى حوالي 10٫445
مليون ريال ُعماني تتعلق بالقروض التشغيلية الممنوحة تحت الفرع المؤسسي والتي تشكل ما نسبته %44
من اجمالي صرف الفرع المؤسسي وفي نفس الوقت ما نسبته  %24من اجمالي صرف البنك .

تحصيل القروض
تمكن البنك في عام 2015م من تحصيل مبالغ قدرها  42٫661مليون ريال عماني من أصل وعوائد القروض حسب
تواريخ استحقاق األقساط في 2015م ،علما بأن موازنة التحصيل المستهدفة كانت بمبلغ  ٤٣٫٦مليون ريال عماني
محققا بذلك ما نسبته  %98من المستهدف  ،وللعلم فإن موازنة التحصيل للعام 2015م تقل عن الفعلي المحقق
في سنة 2014م بفارق يبلغ  1٫990مليون ريال عماني أي بنسبة  ، %4-الرسم البياني التالي يبين المبالغ المحصلة
خالل األعوام الخمس الماضية:
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ )ﺑﺎﻻف(
٤٢,٦٦١

٥٠,٠٠٠

٤٥,٥٩
٤٥,٥٩٠

٤٠,٠٠٠
٣٤,٧٣٩
٢٩,٧٨١

٢٦,٢٨١

٣٠,٠٠٠

٢٠,٠٠٠

١٠,٠٠٠

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

٢٠١٢

٢٠١١

٠
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التقرير الفني حول أداء البنك (تابع)
وعلى نطاق القروض التشغيلية المدرجة ضمن الفرع المؤسسي فقد بلغ اجمالي المبالغ المحصلة حوالي 11٫028
مليون ريال والتي تشكل ما نسبته  %47من اجمالي تحصيل الفرع المؤسسي وفي نفس الوقت ما نسبته %26
من اجمالي تحصيل البنك .

وضعية المحفظة االقراضية
 -1إجمالي المحفظة االقراضية:
بلغ إجمالي المحفظة االقراضية للبنك كما في نهاية هذا العام  120٫647مليون والذي يشكل انخفاضا نسبيا
بمقدار  %1.3عن إجمالي المحفظة االقراضية للفترة المنتهية في عام 2014م حيث بلغ إجمالي المحفظة 122٫188
مليون ريال عماني ،في حين أن إجمالي المحفظة في نهاية 2015م يزيد بنسبة  %3.4عن إجمالي المحفظة في
2011م (سنة األساس)  ،الرسم البياني التالي يبين إجمالي المحفظة االقراضية ( األصل والفوائد القائمة ) وكذلك عدد
القروض لألعوام الخمس الماضية :

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻻﻗﺮاﺿﻴﺔ )ﺑﺎﻻف(
١٢٠,٦٤٧

١٢٢,١٨٨

١٢٢,٩٧٥

٢٠١٤

٢٠١٣

١٢٥,٠٠٠

١٢٠,٠٠٠
١١٣,٦٧٨

١١٥,٠٠٠
١٠٨,٨٩٤

١١٠,٠٠٠

١٠٥,٠٠٠

٢٠١٥
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٢٠١٢

٢٠١١

١٠٠,٠٠٠

ﻋﺪد اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﻤﺤﻔﻈﺔ اﻻﻗﺮاﺿﻴﺔ

٢٠,٥٠٠

٢٠,١٠٦
١٩,٨٢١

٢٠,٠٠٠
١٩,٥٤٢

١٩,٥١٦

١٩,٥٠٠

١٨,٨٧٢

١٩,٠٠٠

١٨,٥٠٠

٢٠١٤

٢٠١٥

٢٠١٣

٢٠١٢

٢٠١١

١٨,٠٠٠

 - ٢صافي المحفظة االقراضية :
المقصود بصافي المحفظة االقراضية هو إجمالي قائم أصل وفوائد القروض المنتجة (غير المصنفة  -حسب
معايير تصنيف البنك المركزي العماني)  ،حيث أن الرسم البياني التالي يبين صافي المحفظة االقراضية خالل
السنوات الخمس الماضية :
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻗﺮاﺿﻴﺔ )ﺑﺎﻻف(

١١٥٫٠٠٠

١١٠٫١٧٨

١١٠٫١٤٨

١١٠٫٠٠٠

١٠٨٫٨٨٧
١٠٠٫٩٩١

١٠٥٫٠٠٠
١٠٠٫٠٠٠
٩٤٫١١٥

٩٥٫٠٠٠
٩٠٫٠٠٠

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

٢٠١٢

٢٠١١

٨٥٫٠٠٠

يتبين من الرسم أعاله بأن صافي المحفظة االقراضية في عام 2015م يزيد عن صافي المحفظة في سنة 2014م
بزيادة قدرها  ، %1.2في حين أن ذلك يمثل ما نسبته  %17إذا ما تمت مقارنته بسنة 2011م.

التقرير السنوي 2015

19

التقرير الفني حول أداء البنك (تابع)
 -3نسبة المتأخرات :
الرسم البياني يبين التغيرات التي طرأت على نسبة المتأخرات خالل السنوات الخمس الماضية  ،مع اإلشارة إلى
أن نسبة المتأخرات ال تعني بالضرورة القروض غير المنتجة ( المصنفة  -حسب معايير تصنيف البنك المركزي
العماني )  ،حيث تدخل من ضمنه بعض المتأخرات لفترات ال تزيد عن  89يوما:
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮات

٪١٢٫٠
٪١٠٫٣

٪٩٫٣

٪٨٫٧

٪١٠٫٠

٪٩٫٢

٪٨٫٠

٪٧٫٠

٪٦٫٠
٪٤٫٠
٪٢٫٠

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

٢٠١١

٢٠١٢

٪٠٫٠

 -4القروض غير المنتجة :
من المالحظ انخفاض نسبة القروض غير المنتجة خالل السنوات الخمس الماضية لتصل إلى نسبة  %11.4في عام
2015م كما هو موضح في الرسم البياني ادناه :
اﻟﻘﺮوض ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ

٪20.0

١٦٫٧

٪18.0
٪16.0

١٢٫٧

٪14.0

١٣٫٥

١٢٫٩

٪12.0

١١٫٤

٪10.0

٢٠١٥
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٢٠١٤

٢٠١٣

٢٠١٢

٢٠١١

٪0

 -٥المخصصات :
من المالحظ انخفاض اجمالي المخصصات خالل السنوات الخمس الماضية ليصل الى  8٫869مليون ريال عماني
في 2015م ،بفارق يبلغ  2٫804مليون ريال عماني أي بنسبة فرق تبلغ  %24عن سنة 2014م.
السنوات

مخصصات األصل (باآلالف)

الفوائد المعلقة (باآلالف)

اإلجمالي

2015

5٫768

3٫101

8٫869

2014

6٫443

5٫230

11٫673

2013

6٫481

4٫702

11٫183

2012

6٫520

4٫687

11٫207

2011

7٫906

5٫225

13٫131

الرسم البياني التالي يوضح التفسير الذي طرأ على المخصصات في السنوات الخمس الماضية :

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت )ﺑﺎﻻف(
٨٫٨٦٩

٢٠١٥

١١٫٦٧٣

٢٠١٤

١١٫١٨٣

٢٠١٣

١١٫٢٠٧

٢٠١٢

١٣٫١٣١
١٤٫٠٠٠

٢٠١١
١٢٫٠٠٠

١٠٫٠٠٠

٨٫٠٠٠

٦٫٠٠٠

٤٫٠٠٠

٢٫٠٠٠

٠
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المبادرات
اإلستراتيجية
2015م

يعتبر عام 2015م العام الخامس لتطبيق توصيات
االستراتيجية الجديدة بما يتالئم مع اإلستراتيجية
المؤسسية للبنك  ،ويتلخص هذا التوجه في توسيع
خدمات البنك عن طريق توسيع منتجاته و خدماته
لفئة القروض المتوسطة والصغيرة وكذلك القروض
المؤسسية ،ومن المتوقع التوسع الحقا لتغطية
القروض الكبيرة والبنية التحتية في اطار التوقعات
حول صدور مرسوم سلطاني قد يشتمل على رفع
السقف اإلقراضي أيضا.
حيث تم االنتهاء من العديد من المشاريع المخطط
لها و التي تتضمن مشروع تحديث دليل اإلجراءات
و مشروع تقييم أداء خطة استمرارية العمل
و مشروع هيكلة سير العمل كجزء من خطة البنك
لتعزيز الجانب المؤسسي الذي بدأه في عام 2011م ،
و على نفس السياق فقد تم تنفيذ مشاريع متعلقة
بتحديث قاعدة البيانات وأنظمة إدارة المعلومات
والتقارير اإلدارية  ،فضال عن تطوير الخدمات اإللكترونية
(عبر الموقع اإللكتروني والرسائل النصية)  ،و أتمتة
العمليات البنكية.
و على سياق اإلستراتيجية الموضوعة فقد انتهج البنك
سياسة االنتشار في أهم مناطق السلطنة للتسهيل
على زبائنه و ذلك من خالل الخطوات التي يعتزم
البنك اتخاذها إلنشاء مقار دائمة لفروع البريمي
و صاللة و صحار  ،حيث أنه بصدد اتخاذ اإلجراءات الالزمة
للبدء في التنفيذ خالل النصف الثاني من هذا العام.
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و ضمن خطة البنك لتنفيذ هوية تسويقية موحدة
لجميع فروعه فقد انتهى من وضع المواصفات
والتصاميم للفروع التي لم يتم اعادة تأهيلها فيما
بعد وهي  :صور و محوت و صحار.
وفيما يتعلق بخطة استمرارية العمل التي بدأ البنك
بتطبيقها ابتداءا من عام 2013م فقد تم تنفيذ اختبار
للتحقق من التغلب على الحوادث بنجاح  ،و تم دراسة
تأثيرات الحوادث على مختلف دوائر البنك  ،و اختيار
موقع مبدئي كموقع بديل للعمل محاكاة لبيئة
العمل  ،و يخطط البنك لتنفيذ ورش عمل في مجال
خطة استمرارية العمل في المرحلة المقبلة يغطي
مختلف دوائر و فروع البنك.
في اطار خطة البنك لتطوير وتحديث نظام إدارة
الموارد البشرية  ،فقد تم االنتهاء من تطبيق النظام
التقني الجديد للموارد البشرية والذي يتالءم مع
المتطلبات العصرية للبنك في إدارة موارده البشرية،
ويتضمن النظام الجديد إمكانية أتمتة السياسات
واإلجراءات المتعلقة بشؤون الموظفين سواء الجوانب
اإلدارية أو المالية مما يمكن البنك من الحصول على
المعلومات التفصيلية والدقيقة للموظفين بشكل
آلي ومنظم.
وعلى صعيد التحديثات في تقنية المعلومات فقد
واصل البنك خالل عام 2015م جهوده في تنفيذ مشروع
قاعدة البيانات وأنظمة إدارة المعلومات والتقارير

اإلدارية الذكية  ،و منصة متابعة األداء الكترونيا
لمختلف مؤشرات األداء الرئيسية بالبنك  ،و التوسع
في نظام أتمتة سير األعمال البنكية  ،باإلضافة الى
التوسع في مشروع الربط مع أنظمة البنك المركزي
العماني لتطبيق نظام الماسح الضوئي وأتمتة
الشيكات المرتبط بتسهيل عملية السداد بالشيكات
اآلجلة و تحسين الخدمات المصرفية بالفروع .
وعلى نطاق الجانب التسويقي فقد ركز البنك على
المشاركة في الندوات وورش العمل والمعارض
التخصصية والمؤتمرات االقتصادية بالمناطق الصناعية
و غرف تجارة و صناعة عمان في مختلف أنحاء
السلطنة من أجل نشر الوعي و الترويج عن التسهيالت
و الخدمات التي يقدمها للمشاريع المتوسطة و
الصغيرة  ،حيث شارك البنك في البرامج وورش العمل
التي تقيمها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية
و الغرفة في مختلف مناطق السلطنة .
و من أبرز الفعاليات التي شارك فيها البنك -:
-

إقامة الملتقى الثاني للمستفيدين من تسهيالت
البنك و المعرض المصاحب للملتقى.

-

تدشين كتاب «ثمار» يحوي قصص النجاح لبعض
من المشاريع الناجحة و ذات القيمة المضافة
التي مولها البنك مع المعرض المصاحب لفعالية
التدشين للترويج لهذه المشاريع و اإلستماع إلى
قصة نجاح كل مستثمر ضمنه هذا الكتاب.

-

المشاركة في معرض المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة بمركز عمان الدولي للمعارض.

-

المشاركة في رعاية معرض «قرية بنديرة» الذي
أقيم بقاعة البهجة في حديقة القرم الطبيعية
للترويج عن المشاريع الصغيرة و المتوسطة
المنزلية في السلطنة إضافة إلى بعض دول
الخليج العربي

-

إقامة ندوة لمجموعة الصناعيين في واحة
المعرفة بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق
الصناعية.

-

إقامة ملتقى مدراء البنك في منطقة الدقم
االقتصادية للتعرف على الفرص االستثمارية
المتاحة في هذه المنطقة الحيوية.

-

المشاركة في مهرجان الحرف اليدوية العماني.

-

المشاركة في مؤتمر ومعرض التعدين في
مركز عمان الدولي للمعارض.

-

إقامة ملتقى المستثمرين في محافظة البريمي
للترويج عن منتجات وخدمات البنك بالتعاون مع
المنطقة الصناعية وغرفة تجارة وصناعة عمان.

كذلك تم استهداف المشاريع في المناطق الصناعية
بمختلف أنحاء السلطنة بهدف الترويج عن التسهيالت
والخدمات التي يقدمها البنك للمشاريع الصغيرة
والمتوسطة.
ومن أجل تعزيز الجانب اإلعالمي للبنك فقد تم بث
إعالنات عن منتجات وخدمات البنك من خالل قنوات
اإلذاعة المحلية  ،هذا باإلضافة إلى االستمرار في نشر
إعالنات البنك و أخباره في قنوات اإلعالم المتنوعة
مثل الجرائد المحلية و المجالت التخصصية و وسائل
التواصل االجتماعي من أجل تسليط الضوء على
مساهمته الفعالة في تمويل مختلف القطاعات
االقتصادية و التركيز على بعض المشاريع المتميزة
التي قام البنك بتمويلها  ،كما شارك البنك في
العديد من األحداث المحلية من معارض و مؤتمرات
اقتصادية في مختلف مناطق السلطنة  ،و قام بإصدار
و طباعة العديد من المطبوعات المتعلقة بالمنتجات
و الخدمات التي يقدمها .
و ضمن برنامج دعم المؤسسات المتوسطة
و الصغيرة فقد واصل البنك خالل عام 2015م بتقديم
ضمانات للبنوك المحلية ضمن مشروع ضمان
القروض و هو برنامج يستهدف المستثمرين ذوي
المشاريع المحلية ممن ال يتوفر لديهم رأس المال أو
ضمانات كافية لتمويل مشاريعهم .
وضمن دور البنك في ادارة محافظ القروض والمنح
الحكومية و التي تتضمن محفظة صندوق الرفد
وصندوق تنمية البحوث السمكية والزراعية
والقروض والمنح الحكومية  ،فقد واصل البنك جهوده
في إدارة محافظ القروض و المنح الحكومية عبر
فروعه المنتشرة في مختلف محافظات السلطنة.
و فيما يلي ملخص بأهم المبادرات الجديدة لعام
2016م
 .1الخطة االستراتيجية للبنك ( 2020-2016م)
 .2تحسين العمليات.
 .3تعزيز الخدمات عبر اإلنترنت .
 .4تنمية الموارد البشرية.
 .5تعزيز منتج رأس المال العامل (بما في ذلك
القروض الزراعية الموسمية).
 .6التوسع في النظام اآللي لمقاصة و تحصيل
الشيكات  ،و نظام تحصيل المبالغ عبر البطاقات
المصرفية.
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المبادرات اإلستراتيجية 2015م (تابع)
 .7افتتاح فروع جديدة وتعزيز البنية األساسية للفروع.

• استكمال تطبيق أنظمة المشتريات والمخازن
و إدارة األصول الثابتة والموازنة

 .9برنامج ضمان القروض

• استكمال أنظمة هيكلة وأتمتة سير األعمال
بفروع البنك .))Loan Workflow for Branches

 .8تنويع المنتجات والخدمات.
مكاتب الخدمات
 .10االستمرار في تسجيل
االستشارات المالية و االقتصادية و مكاتب
المحاسبة المالية و مسك الحسابات.
االستشارية
 .11الخدمات
والمتوسطة.

للشركات

الصغيرة

مشروع تطوير تقنية المعلومات :
تتمثل خطة تطوير تقنية المعلومات بالبنك فيما
يلي :
• تطوير الخدمات اإللكترونية.
• إعادة هيكلة وتصميم موقع البنك اإللكتروني.
• تقديم الخدمات اإللكترونية عبر اإلنترنت و الرسائل
القصيرة.
الجـديـد
النظام
في
وتعديـل
• تحديـث
و إضافة أنظمة فرعية ألعمال البنك الجديدة:
(.)New Commercial Modules
• استكمال تطبيق أنظمة إدارة المراسالت والوثائق
و ادارة االجتماعات
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• استكمال أنظمة إدارة المعلومات وتقارير األداء
(.)Data Warehouse and BI Tools
• نظام إلدارة المخاطر التشغيلية يقوم بتعقب
كافة أنواع المخاطر التشغيلية بالبنك
(.)OPERATION RISK
• نـــظــام أتـمـتــــة احـــتـــســــاب الــمــخــصــصــات
()PROVISION SYSTEM

تقرير حاكمية إدارة
وتنظيم شئون البنك
للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١
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تقرير
حاكمية إدارة
وتنظيم
شئون البنك

مقدمة:
صدر بتاريخ  2006/3/11المرسوم السلطاني رقم ()2006/18
المعدل لبعض أحكام المرسوم السلطاني رقم
( )97/18بتأسيس بنك التنمية العماني والملحق
المرافق له والتي تم بموجب أحكامها تحويل البنك من
شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة،
واستتبع ذلك عدم خضوع البنك  -إلزاميا  -لتعميم
الهيئة العامة لسوق المال رقم ( )2003/16الصادر بتاريخ
( )2003/7/30و الخاص بالنظام األساسي االسترشادي
للشركات المساهمة العامة ،إال أن البنك يخضع
لقانون الشركات التجارية رقم  74/4وتعديالته الذي
أعطى لوزارة التجارة و الصناعة الرقابة واإلشراف على
تنظيم أعمال الشركات المساهمة المقفلة كما
أن النظام األساسي للبنك وجد متوافقا مع النظام
األساسي االسترشادي و من الجدير باالشارة أن البنك
مملوك بالكامل لحكومة سلطنة عمان بنسبة .%100
كما تم مراعاة كافة اإلجراءات المتعلقة بتطبيق
مبادئ تنظيم وإدارة الشركات عند اعداد هذا التقرير
و كذلك تم التحقق من انسجامه مع ميثاق حوكمة
الشركات المساهمة العامة الصادرة في يوليو 2015م.
إن تقرير تنظيم وإدارة البنك يعكس تطبيق البنك
ألحكام الميثاق المشار اليه أعاله ،كما أن اإلجراءات
المنوه عنها في التقرير ال تعتبر تدقيقا أو مراجعة وفقا
لمعايير المراجعة الدولية .
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وقد تم إعداد هذا التقرير استئناسا بالمادتين ()27،26
من الميثاق سالف الذكر ،والتي تقتضي قيام مجلس
اإلدارة بادراج فصل مستقل في تقريره السنوي عن
تنظيم وإدارة الشركة المساهمة.
و في ضوء ما ورد اعاله تم اعداد تقرير تنظيم وإدارة
بنك التنمية العماني ش.م.ع.م للسنة المالية
المنتهية في (2015/12/31م).

أوال :أسس و قواعد التنظيم و اإلدارة في
البنك:
يلتزم البنك بتطبيق أسس و قواعد تنظيم وإدارة
الشركات (حاكمية الشركات) الصادر من البنك
المركزي العماني بموجب التعميم رقم (ب.م)932/
بتاريخ  4فبراير 2002م بشأن حاكمية المؤسسات
المصرفية و المالية ،والتعميم الصادر من الهيئة
العامة لسوق المال رقم ( )2002/11في هذا الشأن ،وبما ال
يتعارض مع المرسوم السلطاني رقم ( )97/18الخاص
بتأسيس البنك والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم
( )2006/18والملحق المرافق له.
وينتهج البنك ممارسات جيدة في التنظيم واإلدارة
ويعمل على إعداد وتطوير اللوائح التنظيمية
للمرحلة المقبلة  ،وفيما يلي السمات البارزة في
قواعد التنظيم واإلدارة بالبنك :

 .1دور ومســـؤوليات مجلـــس اإلدارة:

 .3اجراءات وأنظمة الضبط الداخلي:

وضع اللوائح والقواعد المنظمة لعمل البنك وتوجيه
ومحاسبة اإلدارة بشأن أداء البنك ،وبتفصيل أوسع
يتمثل دور المجلس في اآلتي:

• أنشأ مجلس اإلدارة لجنة تدقيق مكونة من ثالثة
من أعضاء مجلس اإلدارة وتتولى هذه اللجنة
اإلشراف على مهام دائرة التدقيق الداخلي ومدى
توافق تلك المهام مع قواعد و أنظمة الجهات
الرقابية مثل جهاز الرقابة المالية و االدارية للدولة
والبنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق
المال ،كذلك التوافق مع أنظمة وسياسات
و معايير التدقيق المعتمدة دوليا.

• إعتماد الموازنة التقديرية للبنك.
• صياغة ووضع السياسات.
• اإلشراف على األنشطة الرئيسية للبنك.
• مراقبة تنفيذ السياسات ومدى توافقها مع
القوانين واللوائح.
• الشفافية والمصداقية في إعداد التقارير للحكومة.
• الرعاية واالعتناء بالسلوك األخالقي السليم.
• إقرار وتنفيذ سياسة اإلفصاح ومراقبة توافقها مع
المتطلبات التنظيمية.
• مراجعة المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة
التى ليست من قبيل األعمال العادية.
• ترشيح أعضاء لجان مجلس اإلدارة الفرعية وتحديد
أدوارهم ومسئولياتهم وصالحياتهم.
• تعيين المدير العام وشاغلي الوظائف التنفيذية
والفنية العليا  ،وتحديد أدوارهم ومسؤولياتهم
وصالحياتهم ومكافآتهم .
• تقييم مهام ووظائف اللجان الفرعية والمدير
العام والموظفين الرئيسيين.
• إجازة البيانات المالية السنوية والمؤقتة.
• إطالع الحكومة من خالل التقرير السنوي على
وضع البنك وتقديم النصح والمشورة لكل ما من
شأنه االرتقاء بمستوى العمل.
 .2دور ومســــــؤوليات اإلدارة التنفيذية للبنك:
• قيام اإلدارة (إدارة عمليات 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
السياسات المعتمدة .

واإلجرائية

لتنفيذ

• إعداد مشروعات العقود حسب مقتضيات العمل.
• إعداد مشروع الميزانية العموميـــة.
• إعداد تقرير عن نشاط البنك خالل السنة المالية
المنتهية .
• الرعاية واالعتناء بالسلوك األخالقــي القويـــم.

وجـه مجلس االدارة إدارة البنك بعدم إكمال أي
•
ّ
معاملة من معامالت البنك بواسطة شخص واحد
منفردا  ،إذ يتعين أن يشارك في إنجازها شخصان
على األقل  ،وهناك إجراءات آمنه مقبولة على
عمليات وبرامج الحاسب اآللي ،وبصفة عامة فإن
الضوابط اإلدارية جيدة وعملية.
• تم اعتماد الئحة ضابط االلتزام و معمول بها حاليا.

ثانيا  :مجلـــــــس اإلدارة:
يتولى إدارة البنك مجلس إدارة مكون من رئيس
و خمسة أعضاء يمثلون وزارات :المالية ،االقتصاد
الوطني (سابقا) ،التجارة والصناعة ،الزراعة والثروة
السمكية ،وتم إضافة عضو مستقل من ذوي
الكفاءة والخبرة رشحته الجمعية العامة للبنك وفقا
لمقتضيات أحكام المرسوم السلطاني رقم ()97/18
بتأسيس بنك التنمية العماني.

ثالثا  :لجنــــة التدقيــــــق:
• تضم اللجنة في عضويتها ثالثة من أعضاء مجلس
اإلدارة.
• تم اعتماد ميثاق اللجنة من قبل مجلس اإلدارة
بتاريخ 2003/6/16م بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم
( )2003/17و المعدل بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم
2010/22م الصادر بتاريخ 2010/1/10م.
و تتمثل أهم أهداف اللجنة فيما يلي -:
إن الهدف األساسي ألعمال لجنة التدقيق هو تقديم
المساعدة لمجلس إدارة البنك في أداء مهامه
اإلشرافية والنهوض بمسؤولياته وفقًا لما يلي:
 .1ضمان التزام البنك بالقوانين واللوائح المعمول
بها و تطبيق مبادئ األخالق المهنية التي وضعها
البنك.
 .2إن دور لجنة التدقيق هو دور رقابي وإشرافي وتقع
مسؤولية اللجنة في المحافظة على عالقة عملية
وفاعليه فيما بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
والمدققين الداخليين ،والمدققين الخارجيين.
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تقرير حاكمية ادارة وتنظيم شئون البنك (تابع)
 .3تعزيز التواصل مع المدققين الخارجيين من خالل العمل بفاعلية معهم وضمان استقالليتهم والتأكد من
عدم وجود أية تأثيرات عليهم من قبل اإلدارة.
تفاصيل حضور أعضاء المجلس الجتماعات لجنة التدقيق خالل عام :2015
رقم االجتماع

التاريخ

الفاضل /حسني بن
فؤاد طبيله

الفاضل /صابر بن
سعيد الحربي

الفاضل /أحمد بن
علي الشنفري

األول

2015/1/28

حضر

حضر

حضر

الثاني

2015/3/26

حضر

حضر

حضر

الثالث

2015/10/14

حضر

حضر

حضر

الرابع

2015/12/28

حضر

حضر

حضر

رابعا :لجنة المخاطر:
تضم اللجنة في عضويتها ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة.
تفاصيل حضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماعات لجنة المخاطر خالل عام :2015
رقم االجتماع

التاريخ

الفاضل/صابر بن
سعيد الحربي

الدكتور /عبداهلل بن
علي المعولي

الفاضل /أحمد بن
علي الشنفري

األول

2015/1/28

حضر

حضر

حضر

الثاني

2015/5/٤

حضر

حضر

حضر

الثالث

2015/10/14

حضر

لم يحضر

حضر

الرابع

2015/11/30

حضر

حضر

حضر

خامسا :المخصصات المالية:
تم صرف المبالغ التالية خالل عام 2015م ألعضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار الموظفين بالبنك -:
 .1البدالت المصروفة ألعضاء مجلس اإلدارة مقابل حضور االجتماعات:
اسم االجتماع

المبلغ المصروف

اجتماعات مجلس اإلدارة

 18٫800ريال عماني

اجتماعات لجنة التدقيق

 3٫000ريال عماني

اجتماعات لجنة المخاطر

 2٫750ريال عماني

اجمـــــالي المبـــلغ

 24٫550ريال عماني

 .2مكافآت مقترحـة لمجلس اإلدارة  40٫000ريال عماني عن العام 2015م.
 .3بلغ اجمالي أعلى رواتب وبدالت خمسة من كبار موظفي البنك خالل العام 2015م  ٣٦٥٫٦٠٤ :ريال عماني.
• البدالت والمكافآت المصروفة والمقترحة لمجلس اإلدارة في حدود ما نص عليه قانون الشركات التجارية رقم
 74/4وتعديالته وتحديدا التعديالت الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 2005/99م بتاريخ 2005/11/28م.
• يتكون مجلس اإلدارة من رئيس وأربعة أعضاء يمثلون الجهات الحكومية التي حدد المرسوم السلطاني
السامي بتأسيس البنك عضويتهم في تشكيل المجلس وعضو مستقل من ذوي الخبرة (ويعتبر جميع
أعضاء المجلس من ذوي كفاءة عالية وخبرة عملية) ،فيما يلي قائمه بأعضاء المجلس:
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أعضاء مستقلين

أعضاء مرشحـين من قبل جهات عملهم

سعادة الشيخ  /عبداهلل بن سالم السالمي
رئيس مجلس اإلدارة

حسني بن فؤاد بن عبداهلل طبيلـه
نائب رئيس المجلـس
ممثل وزارة الماليـــــة

الفاضل /أحمد بن علي الشنفــــــري
الدكتور/عبداهلل بن علي الهنائي
عضو مجلــــس اإلدارة
ممثل وزارة التجارة والصناعــة
الدكتور/عبداهلل بن علي المعولي
عضو مجلـــــس اإلدارة
ممثل وزارة الزراعة والثروة السمكية
صابر بن سعيد الحربــــي
عضو مجلـــــس اإلدارة
ممثل وزارة االقتصاد الوطنـي (سابقا)
تفاصيل حضور أعضاء مجلس اإلدارة لجلسات االجتماعات خالل العام 2015م:
أرقام و تواريخ اجتماعات المجلس
أعضاء المجلس

االول
1/28

الثاني
2/11

الثالث
3/29

الرابع الخامس السادس السابع
12/1
10/21
7/13
5/4

1

سعادة الشيخ /عبداهلل بن سالم
السالمي

*

*

*

*

حضر

حضر

حضر

2

الفاضل /حسني بن فؤاد طبيله

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

3

الفاضل/أحمد بن علي الشنفري

حضر

حضر

حضر

حضر

لم
يحضر

حضر

حضر

4

الدكتور /عبداهلل بن علي
الهنائي

حضر

حضر

حضر

حضر

لم
يحضر

حضر

حضر

5

الفاضل /صابر بن سعيد الحربي

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

لم
يحضر

حضر

6

الدكتور /عبداهلل بن علي
المعولي

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

لم
يحضر

حضر

* تم تعيين سعادة الشيخ /عبداهلل بن سالم السالمي كرئيس لمجلس إدارة البنك بناءا على قرار مجلس الوزراء رقم  2015/17بتاريخ 2015/5/4م.

سادسا  :تفاصيل عدم التقييد باألنظمة والجزاءات المفروضة -:
التزم البنك خالل السنة المنصرمة (2015م) بكامل متطلبات الجهات التنظيمية و الرقابية( ،جهاز الرقابة المالية
واالدارية للدولة  ،البنك المركزي العماني  ،الهيئة العامة لسوق المال)  ،ولم تسجل ضد البنك أي جزاءات أو انتقادات
جوهرية من قبل السلطات المختصة خالل السنوات الثالث الماضية  ،باستثناء المالحظات التي تتضمنها التقارير
الصادرة من قبل جهاز الرقابة المالية و االدارية للدولة والبنك المركزي العماني الناتجة عن الفحص الدوري ألعمال
البنك و يعمل البنك على معالجة تلك المالحظات بشكل مستمر و تلقى هذه الخطوة اهتماما كبيرا من قبل
مجلس اإلدارة من خالل تقارير المتابعة الدورية التي تعرض عليه.
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تقرير حاكمية ادارة وتنظيم شئون البنك (تابع)
سابعا  :وسائل التواصل مع المساهمين (الحكومة) و الجهات المعنية األخرى-:
التواصل المباشر و كذلك يتم نشر نتائج وبيانات البنك المالية الدورية في جريدتين رئيسيتين باللغتين العربية
واالنجليزية ،كذلك ترسل النتائج الدورية بواسطة الوسائل اإللكترونية إلى الهيئة العامة لسوق المال.

ثامنا  :نبذة عن المدققين القانونيين للبنك خالل العام 2015م:
تعتبر شركة ديلويت توش توماتسو  Deloitte Touche Tohmatsuمن الشركات الرائدة في هذا المجال في
العالم وتتميز الشركة بالتميز في توفير خدمات واستشارات ذات جودة عالية وتركز الشركة في عملياتها
على توفير أفضل خدمة للعميل ويتم تنفيذ إستراتيجية عالمية في أكثر من  150دولة .تقوم الشركة باالستعانة
بأفضل الكفاءات البشرية لمساعدة العمالء على النجاح في النشاط الذي يعملون به  .ويعمل بالشركة حوالي
 200.000موظف في فروعها حول العالم وهم ملتزمون بتوفير أعلى معايير الجودة والقدرة على معالجة أكثر
األمور تعقيدا.
تعتبر شركة  Deloitte & Toucheفي الشرق األوسط عضو في مجموعة ديلويت توش توماتسو المحدودة وهي
أول شركة خدمات متخصصة عربية تتأسس في منطقة الشرق األوسط وتعمل في المنطقة بشكل متواصل
منذ  85سنة كما أنها من الشركات الرائدة في مجال تقديم الخدمات المتخصصة المتعلقة بالتدقيق والضرائب
وتقديم االستشارات والخدمات المالية االستشارية من خالل  26مكتب في  15دولة ولها أكثر من  2500شريك وعضو
مجلس إدارة وموظف .يضم مكتب عمان حاليًا ثالثة شركاء وأكثر من  100موظف مهني.

تاسعًا  :األمور المحددة الخاصة بعدم اإللتزام بنصوص ميثاق تنظيم وإدارة الشركات :
ال توجد بإستثناء المواد والنصوص غير المنطبقة على البنك بإعتباره مملوك بالكامل لحكومة سلطنة عمان.

صدر في مارس ٢٠١٦
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بيان المركز المالي
في  31ديسمبر 2015

إيضاح

2015
ريال عماني

2014
ريال عماني

الموجودات
744.938

381.061

نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني
أرصدة مستحقة من بنوك أخرى

5

24.803.898

22.869.230

قروض وسلف إلى العمالء

6

110.148.490

108.886.932

إستثمارات

7

27.963.908

28.865.558

قروض إسكانية للموظفين

8

1.568.354

1.479.071

ذمم حكومية مدينة

9

4.227.485

500.116

ممتلكات ومعدات

10

1.434.730

1.571.159

مدفوعات مقدما وأرصدة مدينة أخرى

11

687.211

347.522

171.579.014

164.900.649

مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات
ودائع العمالء ( إزدهار)

12

622.341

2.004.410

ذمم حكومية دائنة

13

1.575.602

2.073.693

ذمم دائنة ومصاريف مستحقة

14

7.622.758

3.410.469

9.820.701

7.488.572

مجموع المطلوبات
حقوق المساهمين
رأس المال

16

100.000.000

100.000.000

إحتياطي قانوني

17

6.580.981

6.160.900

إحتياطي خاص

18

5.541.048

5.541.048

التغيرات في القيمة العادلة لإلستثمارات

818.603

673.174

أرباح محتجزة

48.817.681

45.036.955

مجموع حقوق المساهمين

161.758.313

157.412.077

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

171.579.014

164.900.649

1/618

1/574

صافي األصول للسهم الواحد

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية
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بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

2015

2014

إيضاح

ريال عماني

ريال عماني

7.658.995

10.936.654

مصاريف الفوائد

()12.404

()39.260

صافي إيرادات الفوائد

7.646.591

10.897.394

إيرادات العمولة والرسوم وإيرادات أخرى

20

4.205.768

2.709.970

(خسائر)/إيرادات اإلستثمارات  -بالصافي

21

388.827

()171.547

12.241.186

13.435.817

()7.496.817

()6.678.478

الربح التشغيلي

4.744.369

6.757.339

صافي الحركة في مخصص قروض مشكوك فيها

()548.123

()23.006

4.561

72.556

4.200.807

6.806.889

إيرادات الفوائد

19

صافي إيرادات التشغيل
المصاريف العمومية واإلدارية

صافي الحركة في مخصص حسابات اإلرتباط

22

11

ربح السنة
اإليرادات الشاملة األخرى
بنود يمكن إعادة تصنيفها الحقًا إلى
األرباح أو الخسائر:
التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع

145.429

()721.130

مجموع اإليرادات الشاملة للسنة

4.346.236

6.085.759

0/042

0/068

العائد األساسي والمخفض للسهم
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بيان التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

إحتياطي
إحتياطي

إحتياطي

رأس المال

قانوني

خاص

إستثمارات

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

في  1يناير 2014

100.000.000

5.480.211

5.541.048

1.394.304

38.910.755

151.326.318

ربح السنة

-

-

-

-

6.806.889

6.806.889

التغيرات في القيمة العادلة
لإلستثمارات

-

-

-

()721.130

-

()721.130

مجموع اإليرادات الشاملة

-

-

-

()721.130

6.806.889

6.085.759

المحول إلى اإلحتياطي
القانوني

-

680.689

-

-

()680.689

-

في  1يناير 2015

100.000.000

6.160.900

5.541.048

673.174

157.412.077 45.036.955

ربح السنة

-

-

-

-

4.200.807

4.200.807

التغيرات في القيمة العادلة
لإلستثمارات

-

-

-

145.429

-

145.429

مجموع اإليرادات الشاملة

-

-

-

145.429

4.200.807

4.346.236

المحول إلى اإلحتياطي
القانوني

-

420.081

-

-

()420.081

-

6.580.981

5.541.048

818.603

48.817.681

161.758.313

كما في  31ديسمبر 100.000.000 2015
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إعادة تقييم األرباح
المحتجزة

المجمـوع
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بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015
2015

2014

ريال عماني

ريال عماني

األنشطة التشغيلية
ربح السنة

4.200.807

6.806.889

التعديالت:
إستهالك ممتلكات ومعدات

414.505

333.766

صافي الحركة في مخصص ديون مشكوك فيها

548.123

23.006

أرباح من استبعاد ممتلكات ومعدات

()8.588

()15.894

إيرادات إستثمار محققة  -بالصافي

()729.394

()1.176.462

التغير في القيمة العادلة إلستثمارات محتفظ بها للمتاجرة

340.567

1.348.009

صافي الحركة في مخصص حسابات اإلرتباط

4.561

()72.556

الربح من العمليات قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات
التشغيلية

4.770.581

7.246.758

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
قروض وسلفيات للعمالء

()1.809.681

1.268.113

قروض إسكانية للموظفين

()89.283

()166.683

مدفوعات مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى

()344.250

351.247

ودائع العمالء ( إزدهار )

()1.382.069

()802.832

ذمم مدينة(/دائنة) للحكومة  -بالصافي

()4.225.460

()1.354.682

ذمم دائنة ومصاريف مستحقة

4.212.289

()135.041

النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

1.132.127

6.406.880

األنشطة اإلستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات

()281.095

()424.606

المحصل من استبعاد ممتلكات ومعدات

11.607

15.947

إيرادات إستثمار محققة  -بالصافي

729.394

1.176.462

األرصدة لدى مدراء اإلستثمار

()796.520

()255.438

الحركة في اإلستثمارات

706.512

()5.513.923

النقد من(/المستخدم في) األنشطة اإلستثمارية

369.898

()5.001.558

التغير في النقد والنقد المعادل

1.502.025

1.405.322

النقد والنقد المعادل في بداية السنة

22.663.616

21.258.294

النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

24.165.641

22.663.616

يتكون النقد والنقد المعادل مما يلي:
نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

744.938

381.061

وديعة رأسمالية لدى البنك المركزي العماني

()50.000

()50.000

أرصدة مستحقة من بنوك أخرى (إيضاح )5

24.803.898

22.869.230

أرصدة لدى مدراء اإلستثمار (إيضاح )5

()1.333.195

()536.675

النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

24.165.641

22.663.616

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

 - 1الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية
بنك التنمية العماني ش.م.ع.م (البنك) تم تأسيسه بتاريخ  9ابريل 1997م بموجب المرسوم السلطاني رقم
 97/18كشركة مساهمة عمانية.
يعمل البنك بشكل رئيسي في مجال تقديم القروض للمشاريع التنموية بما فيها األنشطة المتعلقة
بالزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية والموارد الصناعية وتقنية المعلومات وكليات التعليم والصحة
والسياحة واألنشطة المهنية والورش والصناعات الحرفية التقليدية في سلطنة عمان وذلك عن طريق تقديم
القروض وإدارة المنح والمساعدات والمساهمة في رأسمال الشركات المسجلة وفقًا لقانون الشركات
يحمل البنك
التجارية العماني ولمؤسسات أخرى باإلضافة إلى مزاولة األنشطة البنكية األخرى .وفقًا ألغراضه ّ ،
فوائد القروض والتسهيالت على العمالء بمعدل فائدة تدعمه حكومة سلطنة عمان .باإلضافة إلى ذلك يعمل
البنك كوكيل نيابة عن حكومة سلطنة عمان في األمور التالية :
أ-

صرف وتحصيل القروض الحكومية الميسرة.

ب  -صرف مبالغ من صندوق التنمية الزراعية والسمكية.
ج  -صرف وتحصيل قروض صندوق الرفد (صندوق سند).
بموجب المرسوم السلطاني المؤسس للبنك  ،تضمن حكومة سلطنة عمان إقتراضه إلى حد أربعة أضعاف
رأسماله وإحتياطياته العامة.
خالل عام  ، 2006صدر المرسوم السلطاني رقم  2006/18والذي بصدوره فتح آفاقًا أوسع وأرحب على مستوى
سقف اإلقراض التمويلي  ،حيث أجاز للبنك تقديم قروض ميسرة تصل إلى مليون ريال عماني للمشروع
الواحد وبفائدة مقدارها  %3سنويًا .يبلغ الحد األقصى لقيمة القروض الميسرة ثالثة ماليين ريال عماني
للمشروع الواحد لشركات المساهمة التي تطرح  %40على األقل من أسهمها لإلكتتاب العام.
كما أتاح المرسوم الجديد للبنك تقديم قروضًا تشغيلية غير مدعومة للمشاريع الجديدة والقائمة.
تم تحويل وإسناد التعامل مع جميع القروض الميسرة التي كانت تمنح من خالل لجنة الدعم المالي بوزارة
التجارة والصناعة إلى بنك التنمية العماني ش.م.ع.م.

 - 2تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
 ١٫٢المعايير والتفسيرات المطبقة والتي ال تؤثر على البيانات المالية
تم تطبيق المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية  ،والتي أصبحت سارية المفعول بالنسبة للفترات
السنوية التي تبدا في أو بعد  1يناير  ، 2015في هذه البيانات المالية .إن تطبيقها لم يكن له أي تأثير جوهري
على المبالغ المقرر عنها للسنة الحالية أو لسنوات سابقة  ،ولكنها قد تؤثر على إحتساب التعامالت أو
الترتيبات المستقبلية.
التعديالت السنوية على معاييرك .التقارير المالية الدولية  2012 - 2010والتي تتضمن تعديالت على معيار التقارير
المالية الدولية رقم  2ومعيار التقارير المالية الدولية رقم  3ومعيار التقارير المالية الدولية رقم  8ومعيار
التقارير المالية الدولية رقم  13والمعيار المحاسبي الدولي رقم  16والمعيار المحاسبي الدولي رقم 24
والمعيار المحاسبي الدولي رقم .38
التعديالت السنوية على معايير التقارير المالية الدولية  2013 - 2011والتي تتضمن تعديالت على معيار التقارير
المالية الدولية رقم  1ومعيار التقارير المالية الدولية رقم  3ومعيار التقارير المالية الدولية رقم  13والمعيار
المحاسبي الدولي رقم .40
تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  : 19منافع الموظفين لتوضيح المتطلبات المتعلقة بكيفية
نسب المساهمات المقدمة من الموظفين أو أطراف أخرى والمرتبطة بالخدمات إلى فترات الخدمة.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2015تابع)

 - 2تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة (تابع)
 2.2المعايير والتفسيرات تحت اإلصدار ولم يبدأ سريانها بعد
لم تطبق الشركة بعد المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية والتي صدرت ولم يبدأ سريانها بعد:
معايير جديدة والتعديالت ذات الصلة

يطبق للفترات السنوية
التي تبـدأ في أو بعـد

معيار التقارير المالية الدولية رقم  :14الحسابات المؤجلة التنظيمية

 1يناير 2016

تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  :1عرض البيانات المالية
والمتعلق بمبادرة اإلفصاح

 1يناير 2016

تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم  :11الترتيبات المشتركة
والمتعلق بالمحاسبة عن حيازة مصالح في عمليات مشتركة

 1يناير 2016

تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  :16الممتلكات واآلالت
والمعدات والمعيار المحاسبي الدولي رقم  :38األصول غير المنقولة
والمتعلق بتصنيف األساليب المقبولة لإلستهالك واإلطفاء.

 1يناير 2016

تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  :16الممتلكات واآلالت
والمعدات والمعيار المحاسبي الدولي رقم  :41الزراعة والمتعلق بالنباتات
المثمرة.

 1يناير 2016

تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  :27البيانات المالية المنفصلة
والمتعلق بحسابات اإلستثمار في شركات تابعة والمشاريع المشتركة
والشركات الشقيقة بحيث تتم المحاسبة عنها بشكل إختياري بإستخدام
طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة.

 1يناير 2016

تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم  :10البيانات المالية الموحدة
ومعيار التقارير المالية الدولية رقم  :12اإلفصاح عن المصالح في شركات أخرى
والمعيار المحاسبي الدولي رقم  28اإلستثمار في شركات شقيقة ومشاريع
مشتركة والمتعلق بتطبيق إستثناء التوحيد على شركات اإلستثمار.

 1يناير 2016

التعديالت السنوية على معايير التقارير المالية الدولية  2014 - 2012والذي يغطي
التعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم  5ومعيار التقارير المالية
الدولية رقم  7والمعيار المحاسبي الدولي رقم  19والمعيار المحاسبي
الدولي رقم .34

 1يناير 2016

معيار التقارير المالية الدولية رقم  :9األدوات المالية (النسخ المعدلة في سنة
 2009و 2010و 2013و)2014
يقدم معيار التقارير المالية الدولية رقم  9الصادر في نوفمبر  2009متطلبات
جديدة لتصنيف وقياس األصول المالية .تم تعديل معيار التقارير المالية
الدولية رقم  9الحقًا في أكتوبر  2010لكي يتضمن متطلبات تصنيف وقياس
اإللتزامات المالية وإلغاء اإلدراج  ،وفي نوفمبر  2013لكي يتضمن المتطلبات
الجديدة لمحاسبة التحوط العامة .صدرت نسخة معدلة أخرى من معيار
التقارير المالية الدولية رقم  9في يوليو  2014لكي تتضمن:
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2015تابع)

 - 2تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة (تابع)
 2.2المعايير والتفسيرات تحت اإلصدار ولم يبدأ سريانها بعد (تابع)
معايير جديدة والتعديالت ذات الصلة
(أ)

يطبق للفترات السنوية
التي تبـدأ في أو بعـد

متطلبات إنخفاض قيمة األصول المالية

(ب) التعديالت المحدودة على متطلبات التصنيف والقياس من خالل تقديم
«القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى» كفئة قياس لبعض
أدوات الدين البسيطة.

 1يناير 2018

تستبدل النسخة النهائية لمعيار التقارير المالية الدولية رقم  9والتي
تتضمن متطلبات المحاسبة لألدوات المالية  ،المعيار المحاسبي الدولي
رقم  - 39األدوات المالية :اإلدراج والقياس .يتضمن المعيار المتطلبات في
المجاالت التالية:
التصنيف والقياس :يتم تصنيف األصول المالية بالرجوع إلى نموذج العمل
المحتجزة فيه وخصائص تدفقاتها المالية التعاقدية .تقدم نسخة  2014من
معيار التقارير المالية الدولية رقم  9فئة «القيمة العادلة من خالل اإليرادات
الشاملة األخرى» لبعض أدوات الدين .يتم تصنيف اإللتزامات المالية بطريقة
مماثلة تحت المعيار المحاسبي الدولي رقم  ، 39إال أن هناك إختالفات في
متطلبات تطبيق قياس مخاطر اإلئتمان الخاصة بالبنك.
إنخفاض القيمة :تقدم نسخة  2014من معيار التقارير المالية الدولية رقم
 9نموذج «خسارة اإلئتمان المتوقعة» لقياس إنخفاض قيمة األصول المالية.
لذا لم يعد ضروريًا وقوع حدث إئتماني قبل إدراج خسارة اإلئتمان.
محاسبة التحوط :تقدم نموذجًا جديدًا لمحاسبة التحوط تم تصميمه
ليكون أكثر إتساقًا مع كيفية قيام الشركات بأنشطة إدارة المخاطر عند
التحوط من التعرض للمخاطر المالية وغير المالية.
إلغاء اإلدراج :تم ترحيل متطلبات إلغاء إدراج األصول واإللتزامات المالية من
المعيار المحاسبي الدولي رقم .39

40

تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم  :7األدوات المالية :اإلفصاحات
حول التطبيق المبدئي لمعيار التقارير المالية الدولية رقم .9

عند تطبيق معيار التقارير
المالية الدولية
رقم  9للمرة األولى

معيار التقارير المالية الدولية رقم  :7األدوات المالية :اإلفصاحات المتعلقة
بإفصاحات إضافية لمحاسبة التحوط (والتعديالت الالحقة) الناتجة من تقديم
الفصل الخاص بمحاسبة التحوط في معيار التقارير المالية الدولية رقم .9

عند تطبيق معيار التقارير
المالية الدولية
رقم  9للمرة األولى
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2015تابع)

 - 2تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة (تابع)
 2.2المعايير والتفسيرات تحت اإلصدار ولم يبدأ سريانها بعد (تابع)
معايير جديدة والتعديالت ذات الصلة

يطبق للفترات السنوية
التي تبـدأ في أو بعـد

معيار التقارير المالية الدولية رقم  :15اإليرادات من العقود مع العمالء

 1يناير 2018

في مايو  ، 2014صدر معيار التقارير المالية الدولية رقم  15وأنشأ نموذجًا واحدًا شامالً
لكي تستخدمه الشركات في المحاسبة عن اإليرادات الناشئة من العقود مع
العمالء .سوف يحل معيار التقارير المالية الدولية رقم  15محل دليل اإلعتراف باإليرادات
المضمن في المعيار المحاسبي الدولي رقم  :18اإليرادات والمعيار المحاسبي
الدولي رقم  :11عقود المقاوالت والتفسيرات ذات الصلة عندما يصبح ساري المفعول.
المبدأ األساسي لمعيار التقارير المالية الدولية رقم  15هو أنه ينبغي على الشركة
اإلعتراف باإليرادات لوصف نقل البضائع والخدمات إلى العمالء بمبلغ يعكس المقابل
الذي تتوقع الشركة الحصول عليه عن تلك البضائع أو الخدمات .على وجه التحديد ،
يقدم المعيار منهجًا مكونًا من  5خطوات لإلعتراف باإليرادات:
•

الخطوة األولى :تحديد العقد (العقود) مع العمالء.

•

الخطوة الثانية :تحديد إلتزامات األداء في العقد.

•

الخطوة الثالثة :تحديد سعر المعاملة.

•

الخطوة الرابعة :تخصيص سعر المعاملة إلى إلتزامات األداء في العقد.

•

الخطوة الخامسة :اإلعتراف باإليرادات عندما (أو كلما) تستوفي الشركة إلتزام األداء.

تحت معيار التقارير المالية الدولية رقم  ، 15تعترف الشركة عندما (أو كلما) يتم
إستيفاء إلتزام األداء ،أي :عند نقل «السيطرة» على البضائع أو الخدمات التي يقوم
عليها إلتزام أداء معين إلى العميل .تمت إضافة إرشادات أكثر تقييدًا في معيار
التقارير المالية الدولية رقم  15للتعامل مع سيناريوهات محددة .باإلضافة إلى ذلك،
يتطلب معيار التقارير المالية الدولية رقم  15إفصاحات واسعة.
معيار التقارير المالية الدولية رقم  16عقود اإليجار

 1يناير 2019

يحدد معيار التقارير المالية الدولية رقم  16كيفية اإلعتراف بعقود اإليجار وقياسها
وعرضها واإلفصاح عنها .يقدم هذا المعيار نموذجًا للمحاسبة عن مستأجر واحد،
ويتطلب من المستأجرين اإلعتراف باألصول واإللتزامات لكافة عقود اإليجار  ،ما لم
تكن مدة اإليجار  12شهرًا أو أقل أو إذا كان األصل المستأجر ذو قيمة منخفضة.
يستمر المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار كعقود تشغيلية أو مالية  ،مع إستمرار
منهج معيار التقارير المالية الدولية رقم  16في محاسبة المؤجر دون تغيير كبير
عن المعيار المحاسبي الدولي السابق رقم .17
تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم  :10البيانات المالية الموحدة
والمعيار المحاسبي الدولي رقم  :28اإلستثمارات في شركات شقيقة ومشاريع
مشتركة ( )2011والمتعلق بمعالجة بيع األصول أو مساهمتها من المستثمر في
الشركة الشقيقة أو المشروع المشترك.

تاريخ التطبيق مؤجل ألجل
غير مسمى
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2015تابع)

 - 2تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة (تابع)
 2.2المعايير والتفسيرات تحت اإلصدار ولم يبدأ سريانها بعد (تابع)
تتوقع اإلدارة بأنه سوف يتم تطبيق المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة في البيانات المالية للشركة للسنة
التي تبدأ في  1يناير  2016أو عندما تكون قابلة للتطبيق  ،وأن تطبيق تلك المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة،
عدا معيار التقارير المالية الدولية رقم  ، 9لن يكون له تأثيرًا جوهريًا على البيانات المالية للشركة في فترة
التطبيق األولي.
تتوقع اإلدارة بأنه سوف يتم تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم  9ومعيار التقارير المالية الدولية رقم  15في
البيانات المالية للبنك للسنة التي تبدأ في  1يناير  .2018قد يكون لتطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم 9
ومعيار التقارير المالية الدولية رقم  15تأثيرًا جوهريًا على المبالغ المقرر عنها واإلفصاحات التي تمت في البيانات
المالية للبنك فيما يتعلق باإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء واألصول واإللتزامات المالية للبنك .مع ذلك،
فإنه ليس عمليًا تقديم تقديرات معقولة حول تأثير تطبيق هذه المعايير إلى أن يجري البنك مراجعة تفصيلية.

 -3ملخص السياسات المحاسبية الهامة
إطار عمل إعداد البيانات المالية
أساس اإلعداد
تم إعداد البيانات المالية طبقًا لمعايير التقارير المالية الدولية حسب اإلقتضاء.
تم إعداد البيانات المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية عدا بالنسبة لإلستثمارات في اإلسهم المدرجة والتي
تقاس بالقيم العادلة.
يتطلب إعداد البيانات المالية بما يتماشى مع معايير التقارير المالية الدولية إستخدام بعض التقديرات
المحاسبية .كما يتطلب ايضًا أن تقوم اإلدارة بممارسة أحكامها في عملية تطبيق السياسات المحاسبية
للبنك .األجزاء التي تتطلب درجة عالية من األحكام أو األجزاء المعقدة أو األجزاء التي تكون فيها اإلفتراضات
والتقديرات جوهرية بالنسبة للبيانات المالية مبينة في اإليضاح رقم .4
القروض والسلف للعمالء
تظهر القروض والسلف للعمالء بالتكلفة المطفأة بعد طرح خسائر اإلنخفاض في القيمة .يتم تكوين
مخصص مخاطر اإلئتمان لمقابلة إنخفاض قيمة القروض إذا كان هنالك دليل موضوعي على أن البنك لن
يكون قادرًا على تحصيل كافة المبالغ المستحقة .إن مبلغ المخصص هو الفرق بين القيمة المدرجة والقيمة
القابلة لالسترداد  ،وهي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة مخصومة حسب معدل الفائدة المطبق
عند منح القرض  ،متضمنة المبالغ القابلة للتحصيل من الضمانات والكفاالت .الخسائر الناشئة من إنخفاض
القيمة يتم إدراجها في بيان الدخل تحت بند «مصروف خسائر اإلئتمان».
إستثمارات متاحة للبيع
يتم قياس اإلستثمارات المتاحة للبيع مبدئيًا بالتكلفة متضمنة تكاليف المعاملة  ،ويتم قياسها الحقًا
بالقيمة العادلة .إستثمارات األسهم المتاحة للبيع التي ليس لها أسعار مدرجة في سوق نشطة  ،والتي ال
توجد طريقة مناسبة لتحديد قيمتها العادلة  ،يتم إدراجها بالتكلفة ناقصًا مخصص خسائر إنخفاض القيمة.
األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع يتم إدراجها
مباشرة في حقوق المساهمين حتى يتم بيع تلك اإلستثمارات أو عند إنخفاض قيمتها  ،عندما يقوم البنك
بتحويل األرباح والخسائر المجمعة إلى بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى.
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إستثمارات منشأة من البنك
تصنف إستثمارات األسهم التي لها دفعات ثابتة أو محددة والتي تم إقتناؤها من الجهة المصدرة كإستثمارات
منشأة من البنك ويتم إظهارها بالتكلفة المطفأة  ،والتي يتم إحتسابها مع األخذ باإلعتبار أية خصومات أو
عالوة عند تاريخ اإلقتناء والتي يتم إطفاؤها بطريقة منتظمة حتى تاريخ اإلستحقاق بإستخدام طريقة سعر
الفعـال.
الفائدة ّ
إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  ،يوجد لديها اثنين من فئات فرعية وهي
األصول المالية المحتفظ بها للمتاجرة وتلك المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في بدايتها.
االستثمارات عادة المشتراة مع نية بيعها في المستقبل القريب تصنف بالمحتفظ بها للمتاجرة .بالنسبة
لالستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ،يجب أن تتحقق المعايير التالية:
•

التصنيف يلغي أو يقلل إلى حد كبير عدم الثبات في المعالجة التي خالفًا لذلك سينجم من قياس
الموجودات أو المطلوبات أو اإلعتراف باألرباح أو الخسائر على أسس مختلفة؛ أو

•

الموجودات والمطلوبات هي جزء من مجموعة الموجودات المالية ،المطلوبات المالية أو كليهما التي
يتم إدارتها وتقييم أداؤها على أساس القيمة العادلة ،وفقًا إلدارة مخاطر موثقة أو إستراتيجية إستثمار؛
أو

•

تحتوي األدوات المالية مشتقات مالية ضمنية ،إال في حال المشتقات المالية ال تعدل جوهريًا التدفقات
النقدية أو تبدو جلية مع قليل من التحليل أو بدونه ،وال يتم تسجيلها بشكل منفصل.

يتم مبدئيًا تسجيل هذه اإلستثمارات بالقيمة العادلة .الحقًا لإلدراج األولي ،يتم إعادة قياس هذه اإلستثمارات
بالقيمة العادلة .تعديالت القيمة العادلة واألرباح والخسائر المحققة يتم إدراجها في بيان الدخل الشامل.
القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية
تعتمد القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع على أسعار السوق المدرجة بتاريخ بيان المركز المالي.
وبالنسبة لإلستثمارات غير المدرجة فإن القيمة العادلة تقارب القيمة الدفترية.
تقدر القيم العادلة للموجودات والمطلوبات قصيرة األجل على أنها تعادل قيمتها المدرجة.
القيمة العادلة للقروض والسلف تعادل قيمتها الدفترية المعدلة بالمخصص مقابل إنخفاض قيمة القروض.
حددت القيمة العادلة لقروض الموظفين اإلسكانية بإستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة بإستخدام
معدالت الفائدة الحالية المطبقة على هذا النوع من التسهيالت.
األدوات المالية
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم إدراج صافي المبلغ في بيان المركز المالي إذا كان من
حق البنك إجراء مثل هذه المقاصة وينوي البنك أما أن يسدد على أساس صافي المبلغ أو أن يتم تحقق األصل
وسداد اإللتزام في نفس الوقت.
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إنخفاض قيمة الموجودات المالية
يقوم البنك بتاريخ كل بيان مركز مالي بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على إنخفاض قيمة أصل مالي
أو مجموعة أصول مالية .تنخفض قيمة أصل مالي أو مجموعة أصول مالـية ويتم تكبد خسارة اإلنخفاض بالقيمة
إذا ،فقط إذا ،كان هناك دليل موضوعي نتيجة لحدث أو أكثر من حدث بعد اإلدراج األولي لألصل («حدث خسارة»)
ويوجد لحدث الخسارة ذاك (أو األحداث) أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة لألصل المالي أو مجموعة
األصول المالية والتي يمكن تقديرها بشكل يعتمد عليه .يتضمن الدليل الموضوعي على إنخفاض قيمة أصل
مالي أو مجموعة أصول مالية بيانات قابلة للمراقبة والتي ترد إلى عناية البنك حول أحداث الخسارة:
•

صعوبة مالية جوهرية للمصدر أو الملتزم.

•

مخالفة العقد  ،مثل العجز عن الدفع أو عدم دفع الفوائد أو دفعات أصل المبالغ المستحقة.

•

منح البنك تنازال ً للمقترض ألسباب إقتصادية أو قانونية تتعلق بصعوبة مالية لدى المقترض ،والتي في
غيابها ال ينظر المقرض بموضوع ذلك التنازل.

•

أن يصبح من المحتمل أن يدخل المقترض في مرحلة إفالس أو إعادة هيكلة مالية جوهرية.

•

إختفاء سوق نشط لذلك األصل المالي بسبب صعوبات مالية.

•

بيانات قابلة للمراقبة تشير إلى وجود إنخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المقدرة لمجموعة
أصول مالية منذ اإلدراج األولي لتلك األصول بالرغم من عدم إمكانية تحديد اإلنخفاض لألصول المالية
الفردية بالمجموعة متضمنة:

•

تغييرات عكسية في موقف السداد للمقترضين بالبنك  ،أو

•

ظروف إقتصادية وطنية أو محلية تتزامن مع عجز الدفع بأصول في البنك.

يقوم البنك أو َال بتقييم فيما إذا وجد دليل موضوعي منفردًا على إنخفاض قيمة أصول مالية يكون كل منها
جوهريًا بحد ذاته ،ومنفردًا أو مجتمعاَ ألصول مالية ال يكون كل منها جوهريًا بحد ذاته.
إذا حدد البنك عدم وجود دليل موضوعي على إنخفاض القيمة ألصل مالي مقيم فرديًا ،سوا ًء جوهريًا أو ال ،فإنه
يضمن األصل في مجموعة أصول مالية لها نفس خصائص مخاطر اإلئتمان ويقوم بتقييم إنخفاض قيمتها
ً
مجتمعة .األصول التي تم تقييم إنخفاض قيمتها فرديًا ويتم إدراج أو يستمر إدراج خسارة إنخفاض بالقيمة لها  ،ال
تدرج ضمن التقييم الجماعي لإلنخفاض بالقيمة.
إذا كان هناك دليل موضوعي على تكبد خسارة إنخفاض بالقيمة على قروض ومديونيات مدرجة بالتكلفة
المطفأه  ،يقاس مبلغ الخسارة على أنه الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية
المستقبلية المقدرة (بإستثناء خسائر اإلئتمان المستقبلية التي لم يتم تكبدها) المخصومة حسب معدل
الفائدة الفعلي األصلي لألصل المالي .تخفض القيمة الدفترية لألصل من خالل إستخدام حساب مخصص ويدرج
مبلغ الخسارة ببيان الدخل الشامل .إذا كان لقرض معدل فائدة متغير ،يكون معدل الخصم لقياس أي خسارة
إنخفاض بالقيمة هو معدل الفائدة الفعلي الحالي المحدد بموجب العقد .وكوسيلة عملية ،قد يقيس البنك
إنخفاض القيمة على أساس القيمة العادلة لألداة بإستخدام سعر سوق قابل للمراقبة.
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الممتلكات والمعدات
يتم اإلعتراف المبدئي للممتلكات والمعدات المحتفظ بها إلستخدامها في العمليات أو لتزويد البضائع والخدمات
أو ألغراض إدارية بقيمة التكلفة وهي سعر الشراء مضاف له أي تكاليف أخرى مباشرة إلحضار االصل الى الموقع
والظروف الالزمة لقدرتها على العمل بالكيفية التي تتصورها اإلدارة.
بعد اإلعتراف المبدئي  ،يتم تحميل الممتلكات والمعدات في بيان المركز المالي بالتكلفة مطروح منها
اإلستهالك المتراكم وأي إنخفاض متراكم .يتم تسجيل قسط اإلستهالك لكل فترة في بيان الدخل الشامل .يتم
إحتساب اإلستهالك بطريقة القسط الثابت الذي يعكس نمط أن الفوائد اإلقتصادية لألصل من المتوقع أنه سيتم
		
إستهالكها من قبل البنك على مدار العمر اإلفتراضي لألصل على النحو التالي:
سنوات
مباني

25

سيارات

5

أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

5 -4

لم يتم إستهالك األرض حيث يعتبر أن لها عمرًا غير محدود.
يظهر قسط اإلستهالك لكل فترة في بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى .يتم مراجعة طريقة العمر
اإلفتراضي المقدر  ،القيمه المتبقيه لألصول  ،واإلستهالك في نهاية كل سنه مع األخذ بعين اإلعتبار أي تغيرات في
التقديرات التي تشكلت على أساس متوقع.
يتم مراجعة القيم الدفترية للمممتلكات والمعدات إلنخفاض القيمة عند وجود حدث أو تغيرات في الظروف التي
تدل على أن القيمة الدفترية لن يتم إسترجاعها .عند حدوث أمر مماثل يتم إحتساب خسائر اإلنخفاض وفقًا لبيان
األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى.
عند إلغاء الممتلكات والمعدات أو بيعها الحقًا  ،يتم تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة  ،وهي الفرق بين صافي
المستلم من عملية اإلستبعاد  -إن وجد  -والقيمة الدفترية لألصل  ،في بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة
األخرى.
إيرادات ومصاريف الفوائد
يتم إحتساب إيرادات ومصاريف الفوائد في بيان الدخل الشامل على أساس مبدأ اإلستحقاق بإستخدام المعدالت
المطبقة على المبالغ األساسية القائمة .يؤجل إدراج الفوائد على المبالغ المشكوك في تحصيلها في بيان األرباح
أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى إلى حين تحصيلها.
العموالت والرسوم
تضاف العموالت والرسوم إلى بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى في تاريخ سريان المعاملة المتعلقة
بها.
توزيعات األرباح
يتم اإلعتراف بتوزيعات األرباح عند نشوء الحق في إستالمها.
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المخصصات
المخصصات هي إلتزامات حالية (قانونية أو إستداللية) نتيجة ألحداث سابقة ومن المحتمل تسويته ومن الممكن
تقدير مبالغ تلك اإللتزامات بشكل موثوق .تعتبر المبالغ المدرجة كمخصصات هي أفضل تقدير للنفقات
المطلوبة لتسوية اإللتزام الحالي بتاريخ بيان المركز المالي  ،وهي تلك المبالغ التي يجب على البنك سدادها
لتسوية اإللتزام بتاريخ بيان المركز المالي أو تحويلها الى طرف ثالث.
تتم مراجعة المخصصات وتعديلها بتاريخ كل بيان مركز مالي .في حال كانت التدفقات الخارجة لتسوية
المخصصات لم تعد محتملة يتم تسجيل عكس المخصص كدخل .تستخدم المخصصات فقط للغرض الذي
من أجله تم إدراجها.
اإللتزامات المحتملة
اإللتزامات المحتملة تعتمد على التزامات مستقبلية متوقع حدوثها  ،أو أن يكون هنالك فعالً إلتزامات حالية لكن
لم يعرف بعد مقدارها أو أن المبالغ ال يمكن قياسها بدقة .اإللتزامات المحتملة غير معترف بها في البيانات المالية.
مكافأة نهاية خدمة الموظفيـن
تحتسب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين العمانيين حسب قانون التأمينات اإلجتماعية لسنة  .1991أما بقية
الموظفين فيتم إحتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة على أساس شروط التعاقد وقوانين العمل في
سلطنة عمان.
الودائع
تدرج كافة الودائع سوق النقد والعمالء بالتكلفة المطفأة.
تحويل العمالت األجنبية
المعامالت بالعمالت األجنبية تدرج قيمتها بالريال العماني وفقًا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة.
الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية تدرج قيمتها بالريال العماني وفقًا ألسعار الصرف السائدة في
نهاية السنة .أي أرباح أو خسائر تنشأ من التغيرات في أسعار الصرف وتكون الحقة لتاريخ المعاملة  ،يتم إدراجها
في بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى.
موجودات األمانة
ال يتم إدراج الموجودات المحتفظ بها بصفة أمانة أو ضمان ضمن موجودات البنك  ،وعليه ال يتم إدراجها في البيانات
المالية.
النقد والنقد المعادل
لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية  ،يتمثل النقد المعادل في جميع الموجودات عالية السيولة الجاهزة للتحويل
لمبالغ نقدية معلومة والتي ليست معرضة لمخاطر مهمة تغير من قيمتها .ويتمثل النقد والنقد المعادل في
حسابات النقد واألرصدة غير المقيدة لدى البنوك .يشمل النقد والنقد المعادل جميع األرصدة لدى البنك المركزي
العماني والودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى  ،عدا األرصدة لدى مدراء صناديق اإلستثمار  ،والتي
تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ إيداعها.
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
يتم إحتساب مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بما يتوافق مع متطلبات قانون الشركات التجارية لعام  1974وتعديالته
في سلطنة عمان.
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 - 4التقديرات واإلجتهادات المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد البيانات المالية قيام اإلدارة بإعداد تقديرات وإفتراضات تؤثر على الموجودات والمطلوبات المالية
الظاهرة في تاريخ البيانات المالية والمخصصات الناتجة عنها والتغيرات في القيمة العادلة خالل السنة .هذه
التقديرات مبنية على إفتراضات تتضمن العديد من العوامل التي تختلف درجة التأكد منها  ،ويؤدي إختالف
النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة إلى تغيرات في اإللتزامات المستقبلية المقدرة.
أهم التقديرات واإلفتراضات التي قامت بها اإلدارة هي كما يلي :
خسائر إنخفاض القيمة على القروض والسلف
يقوم البنك بمراجعة محفظة قروضه على أساس ربع سنوي على األقل لتقييم اإلنخفاض بالقيمة .وعند
تحديد فيما إذا كان يجب إدراج خسارة إنخفاض القيمة في بيان الدخل الشامل ،يجري البنك تقديرات فيما إذا
كانت هناك أية بيانات قابلة للمراقبة تشير إلى وجود إنخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية
المتوقعة من محفظة القروض والسلف قبل تحديد اإلنخفاض لكل مديونية بتلك المحفظة .قد يتضمن هذا
الدليل بيانات قابلة للمراقبة تشير إلى أنه كان هناك تغيير سلبي في وضع الدفع للمقترضين في مجموعة
أو ظروف إقتصادية ترتبط مع عجز الدفع على األصول في البنك.
تستخدم اإلدارة تقديرات ترتكز على خبرة الخسائر التاريخية ألصول ذات صفات مخاطر إئتمان ودليل موضوعي
إلنخفاض بالقيمة مشابه لتلك الصفات في المحفظة عند جدولة تدفقاتها النقدية المستقبلية .تتم مراجعة
المنهجية واإلفتراضات المستخدمة لتقدير قيمة وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية بشكل منتظم
لتقليل أية فروقات بين تقديرات الخسارة والخسارة الفعلية .بالنسبة للقروض الفردية الهامة  ،التي إنخفضت
قيمتها  ،يتم تحديد خسارة إنخفاض القيمة بناء على تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية.
يتم بعدها تقييم القروض والسلف الفردية الهامة التي لم تنخفض قيمتها وجميع القروض والسلف
الفردية الهامة بشكل جماعي مع األخذ في اإلعتبار الخبرة التاريخية والبيانات الملحوظة وفقًا للمحفظة،
لمجموعات األصول ذات خصائص مخاطر مشابهه لتحديد ما إذا كان يجب عمل مخصص خسارة إنخفاض
القيمة الجماعية .عند تحديد خسائر إنخفاض القيمة الجماعية  ،يضع البنك في اإلعتبار عدة عوامل تتضمن
جودة اإلئتمان وتركز لمخاطر ومستويات المسحتحقات السابقة وأداء القطاع والضمانات المتوفرة وأوضاع
اإلقتصاد الكلية.
إنخفاض قيمة أدوات ملكية متاحة للبيع
يحدد البنك أن قيمة إستثمارات األسهم قد إنخفضت عندما يكون هناك إنخفاض جوهري أو طويل الفترة في
القيمة العادلة إلى دون مستوى تكلفتها .إن تحديد ما هو جوهري أو أو طويل الفترة يتطلب تقديرًا .وعند
إجراء هذا التقدير ،تقوم اإلدارة بتقييم  -بين عوامل أخرى  -التقلب اإلعتيادي في سعر السهم .وباإلضافة إلى
ذلك  ،قد يكون اإلنخفاض بالقيمة مالئمًا عندما يكون هناك دليل على تردي في الحالة المالية للمستثمر
به وأداء مجال العمل والقطاع والتغييرات في التدفقات النقدية التقنية والتشغيلية والتمويلية.

 - 5أرصدة مستحقة من بنوك أخرى

حسابات جارية

2015

2014

ريال عماني

ريال عماني

24.803.898

22.869.230

تتضمن الحسابات الجارية مبلغ وقدره  1.333.195ريال عماني محتفظ به لدى مدراء اإلستثمار كما في
 31ديسمبر  536.675 - 2014( 2015ريال عماني).
كافة األرصدة البنكية عبارة عن حسابات جارية وتحت الطلب مودعة لدى بنوك تجارية موجودة في
سلطنة عمان.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2015تابع)

 - 6قروض وسلف إلى العمالء
2015

2014

ريال عماني

ريال عماني

القروض والسلف إلى العمالء

113.291.557

112.362.017

قروض مقابل إيصاالت أمانه وقروض رأس المال العامل

3.940.635

4.317.451

فوائد مستحقة

3.414.849

5.508.297

إجمالي القروض والسلف

120.647.041

122.187.765

مخصص إنخفاض قيمة قروض (إيضاح )6

()7.397.608

()8.071.064

فوائد معلقة (إيضاح )6

()3.100.943

()5.229.769

110.148.490

108.886.932

تم منح القروض والسلف لمشاريع داخل سلطنة عمان .يوضح الجدول التالي تركيز القروض والسلف حسب
القطاعات اإلقتصادية:
2015

2014

القطاعات اإلقتصادية

ريال عماني

ريال عماني

زراعة وثروة سمكية

40.885.939

41.973.964

خدمات

38.993.289

34.582.125

صناعة

14.847.632

16.062.402

التعدين والمحاجر

25.678.221

29.569.274

أخرى

241.960

-

120.647.041

122.187.765

أ)

تسوية الحركة في مخصص إنخفاض قيمة القروض والسلف إلى العمالء كما يلي:
2015

2014

ريال عماني

ريال عماني

في  1يناير

8.071.064

8.095.466

ّ
مرحلة
مخصصات قروض سكنية

28.138

-

المحمل للسنة

2.069.334

1.773.937

المحرر خالل السنة

()1.521.211

()1.750.931

المشطوب خالل السنة

()1.249.717

()47.408

في  31ديسمبر

7.397.608

8.071.064

القروض والسلف ضمن الفئة من  1الى  89يوم («إعتيادي» و«دون المستوى المطلوب») لم تنخفض قيمتها.
يقوم البنك بعمل إحتياطي للمحفظة الجيدة للقروض والسلف .وبلغ هذا اإلحتياطي كما في  31ديسمبر
 2015مبلغ  1.629.261ريال عماني ( 1.627.577 -2014ريال عماني).
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2015تابع)

 - 6قروض وسلف إلى العمالء (تابع)
ب) التسوية للفوائد المعلقة للقروض والسلف الى العمالء كما يلي:
2015

2014

ريال عماني

ريال عماني

في  1يناير

5.229.769

4.701.743

المحمل للسنة

559.122

706.938

المحرر خالل السنة

()407.660

()177.402

المشطوب خالل السنة

()2.280.288

()1.510

في  31ديسمبر

3.100.943

5.229.769

ج)

بلغت القيمة اإلجمالية للقروض والسلف غير المنتجة في  31ديسمبر  2015والتي علقت فوائدها
 13.696.253ريال عماني ( 15.535.329 - 2014ريال عماني).

د)

يمكن تلخيص القروض والسلف كما يلي:
2015

2014

ريال عماني

ريال عماني

ليست مستحقة وليست منخفضة القيمة

100.717.059

99.987.717

مستحقة وليست منخفضة القيمة

6.233.729

6.664.719

منخفضة القيمة

13.696.253

15.535.329

إجمالي القروض والسلف

120.647.041

122.187.765

ناقصًا :مخصصات إنخفاض قيمة قروض

()10.498.551

()13.300.833

110.148.490

108.886.932

(هـ) مجموع القروض منخفضة القيمة
مشاريع كبيرة

مشاريع صغيرة
ومتوسطة

المجموع

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

 31ديسمبر 2015
غير منتظمة

1.292.541

1.802.795

3.095.336

مشكوك فيها

817.005

1.612.198

2.429.203

خسائر

5.087.065

3.084.649

8.171.714

المجموع

7.196.611

6.499.642

13.696.253

 31ديسمبر 2014
غير منتظمة

98.593

2.078.550

2.177.143

مشكوك فيها

480.048

1.422.149

1.902.197

خسائر

8.537.468

2.918.521

11.455.989

المجموع

9.116.109

6.419.220

15.535.329
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2015تابع)

 - 6قروض وسلف إلى العمالء (تابع)
(و) بلغت القيمة العادلة لضمانات المشاريع الكبيرة  71.424ريال عماني مقابل مستحقات قرض قدرها
 57.911.967ريال عماني ( 69.649.479 :2014ريال عماني مقابل مستحقات قرض قدرها  59.663.268ريال
عماني ).

 - 7إستثمارات
2015

2014

ريال عماني

ريال عماني

إستثمارات متاحة للبيع

1.566.719

1.421.290

محتفظ بها للمتاجرة

4.802.552

5.660.600

إستثمارات منشأة من البنك

21.594.637

21.783.668

27.963.908

28.865.558

إستثمارات متاحة للبيع
في  1يناير

1.421.290

2.142.420

التغيرات في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع

145.429

()721.130

في  31ديسمبر

1.566.719

1.421.290

إستثمارات مدرجة
تحليل القيمة السوقية وفقًا آلخر سعر طلب شراء والتكلفة لإلستثمارات المتاحة للبيع المدرجة  ،وذلك
حسب القطاع اإلقتصادي كما يلي :
التكلفة

القيمة السوقية
2015

2014

2015

2014

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

بنوك وإستثمار

845.895

585.114

351.634

351.634

صناعة

671.457

781.524

382.400

382.400

خدمات

48.367

53.652

13.082

13.082

1.565.719

1.420.290

747.116

747.116

إستثمارات غير مدرجة
تتضمن اإلستثمارات المتاحة للبيع مبلغ  1.000ريال عماني ( 1.000 - 2014ريال عماني) قيمة أسهم محلية غير
مدرجة.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2015تابع)

 - 7إستثمارات (تابع)
تفاصيل اإلستثمارات التي تتجاوز نسبة مساهمة البنك فيها  %10من القيمة السوقية لمحفظة إستثمارات
البنك المتاحة للبيع كما يلي:
إستثمارات بأسهم
وصناديق إستثمار مدرجة

النسبة من
محفظة
اإلستثمــار

عدد
األسهم

القيمة السوقية

2015
%

2014

التكلفــة

2014

2015

ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني

الشركة العمانية الوطنية
لإلستثمار لقابضة ش.م.ع.ع

46.00

1.626.491

718.909

448.260

465.541

465.541

شركة أسمنت عمان
ش.م.ع.ع

29.00

1.000.000

460.000

518.000

200.000

200.000

شركة زجاج مجان ش.م.ع.ع

14.00

1.062.600

211.457

263.525

182.400

182.400

إستثمارات منشأة من البنك

سندات تنمية حكومية

2015

2014

ريال عماني

ريال عماني

21.594.637

21.783.668

تحمل سندات التنمية الحكومية معدالت فائدة تتراوح بين  %2.75و .%5.50

 - 8قروض إسكانية للموظفين
يتم تحصيل هذه القروض خالل فترات تمتد حتى عشرين عامًا .جزء كبير من هذه القروض بدون فائدة بينما
تحمل البقية بمعدالت فائدة أقل من المعدالت السائدة بالسوق على هذا النوع من القروض.

 - 9ذمم حكومية مدينة
2015

2014

ريال عماني

ريال عماني

وزارة المالية  -الدعم المستلم

818.413

625.734

وزارة المالية  -الدعم المستحق

515.520

()125.618

وزارة المالية  -أرصدة حسابات أخرى

3.473.374

-

4.807.307

625.734

()579.822

-

4.227.485

500.116

وزارة المالية  -رصيد القروض الميسرة

إستنادا إلى المرسوم السلطاني رقم  ، 2006/18فإن الفوائد على القروض والسلف مدعومة من قبل حكومة
سلطنة عمان .هناك خطأ في رصيد الدعم المستحق كما في  31ديسمبر  ، 2014نظرًا ألن طبيعة رصيد هذا
الحساب ينبغي أن تكون رصيد دائن يمثل مبلغ دعم حكومي غير مفوتر لكامل محفظة القروض كما
في  31ديسمبر  .2014مع ذلك  ،كان الرصيد في ذلك التاريخ رصيد دائن بمبلغ  125.618ريال عماني .خالل السنة
الحالية  ،تم تصحيح المبلغ وتمت تسوية مبلغ الزيادة المحمل على الحكومة في السابق مع وزارة المالية.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2015تابع)

إيضاحات حول البيانات المالية

 - 10ممتلكات ومعدات

أرض

مبانـــي

سـيـارات

أثاث
وتركيبات

معدات
مكتبية

أعمال رأسمالية
قيــد التنفيـــــــذ

اإلجمــالي

98.400

1.219.372
-

34.943

-

-

-

34.943

-

-

-

في  1يناير 2014

اإلضافات

اإلستبعادات

التحويالت

في  1يناير 2015

اإلضافات

اإلستبعادات

التسويات

ريال عماني
529.689

1.219.372
-

ريال عماني

28.191

-

ريال عماني

607.707

()62.524
565.565
97.050
()37.525

ريال عماني

117.428

()18.834
238.819
855.883
17.381
()15.705
()44.384

ريال عماني
925.178
()1.480
114.349
1.155.475
166.664
()5.636
44.384

ريال عماني
172.581
180.587
()353.168
-

ريال عماني

424.606

-

التكلفة
3.489.470
()82.838
3.831.238
281.095
()58.866

في  31ديسمبر 2015

34.943

في  1يناير 2014

المحمل للسنة

اإلستبعادات

في  1يناير 2015

المحمل للسنة

اإلستبعادات

التسويات

1.219.372

-

-

-

-

-

-

-

في  31ديسمبر 2015

في  31ديسمبر 2015

في  31ديسمبر 2014

625.090

652.266
40.490
692.756
48.775
-

-

34.943

34.943

813.175

321.187
74.081
()62.516
332.752
90.740
()34.224
1.754

741.531
477.841
526.616

1.360.887

406.700
80.728
()18.792
468.636
107.979
()16.003
()21.550

391.022
234.068
232.813

-

628.945
138.467
()1.477
765.935
167.011
()5.620
19.796

539.062
274.113
387.247

4.053.467
-

947.122
413.765
389.540

اإلستهالك
2.009.098
333.766
()82.785
2.260.079
414.505
()55.847
-

-

القيمة الدفترية

2.618.737
1.434.730
1.571.159

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2015تابع)

 - 10ممتلكات ومعدات (تابع)
تتكون األراضي من خمس قطع .األراضي الواقعة في البريمي وصاللة مسجلة لدى الوزارة المعنية بإسم
البنك وحكومة سلطنة عمان.

 - 11مدفوعات مقدمًا وأرصده مدينة أخرى
2015

2014

ريال عماني

ريال عماني

حسابات اإلرتباط المدينة  -بالصافي (إيضاح )1-11

92.108

90.107

مصاريف مدفوعة مقدمًا

55.146

30.593

قروض إسكانية للموظفين

27.423

30.085

أرصدة مدينة أخرى

515.140

199.135

مخصص أرصدة مدينة أخرى وقروض موظفين

()2.606

()2.398

687.211

347.522

 1 - 11حسابات اإلرتباط المدينة
إجمالي األرصدة المدينة

324.037

326.597

المخصص في  1يناير

236.490

343.477

المسترد

()4.561

()72.556

المشطوب

-

()34.431

رصيد المخصص في  31ديسمبر

231.929

236.490

صافي حسابات اإلرتباط المدينة

92.108

90.107

 - 12ودائع العمالء (إزدهار)
ودائع ألجل

622.341

2.004.410

قيمة الفائدة الثابتة على الودائع التي تستحق خالل سنة تترواح بين  %0/10الى  %1سنويًا ( %0/10 :2014الى %1/75
سنويًا).

 - 13ذمم حكومية دائنة
2015

2014

ريال عماني

ريال عماني

وزارة المالية

-

14.640

صندوق الرفد (صندوق سند)

1.575.602

2.059.053

اإلجمالي

1.575.602

2.073.693
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2015تابع)

 - 14ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
2015

2014

ريال عماني

ريال عماني

مصاريف مستحقة

99.074

152.739

مخصص رواتب اإلجازة ونهاية الخدمة وتذاكر سفر

527.281

435.594

مخصص المكآفات

489.173

479.223

مستحق إلى صندوق الرفد (إيضاح  - 15ب)

3.009.596

-

حساب عالقات العمالء

1.602.820

777.152

مخصص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

40.000

40.000

أرصدة دائنة أخرى

1.854.814

1.525.761

اإلجمالي

7.622.758

3.410.469

 - 15أنشطة الصناديق
يعمل البنك كأمين للصناديق التالية:
 )1صندوق التنمية الزراعية والسمكية
يعمل البنك كأمين لهذا الصندوق والذي يستخدم في الصرف على التنمية الزراعية والسمكية .كانت حركة
الصندوق كالتالي:

54

2015

2014

ريال عماني

ريال عماني

الرصيد في  1يناير

7.114.823

6.236.180

مساهمة من حكومة سلطنة عمان

3.000.000

4.032.887

الفوائد المستلمة على األرصدة المحتفظ بها بالنيابة
عن الصندوق في بنوك تجارية

127.042

114.705

مدفوعات ألعمال التنمية

()3.137.753

()3.268.949

رصيد البنك في  31ديسمبر

7.104.112

7.114.823
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2015تابع)

 - 15أنشطة الصناديق (تابع)
 )2صندوق الرفد (صندوق سند)
يعمل البنك كأمين على صندوق الرفد (صندوق سند)  ،وكانت حركة الصندوق كالتالي:
2015

2014

ريال عماني

ريال عماني

الرصيد في  1يناير

1.230.538

1.382.667

مساهمة من حكومة سلطنة عمان

35.000.000

23.500.000

تسديدات مستلمة

4.610.788

3.399.360

مستحق من بنك التنمية العماني (إيضاح )14

()3.009.596

-

فوائد مستلمة على األرصدة المحتفظ بها بالنيابة
عن الصندوق في بنوك تجارية

8.234

4.661

أرصدة تحت التسوية

483.450

()1.376.936

دفعات مقدمة من الصندوق

()35.749.790

()25.679.214

أرصدة بنكية في  31ديسمبر

2.573.624

1.230.538

ال تظهر هذه الموجودات ضمن بيان المركز المالي حيث أنها غير مملوكة للبنك .كانت األرصدة تحت التسوية
كما في  31ديسمبر  2015بمبلغ  1.575.602ريال عماني ( 2.059.053 - 2014ريال عماني).

 - 16رأس المال
2015

2014

ريال عماني

ريال عماني

رأس المال المرخص به
( 100مليون ( 100 - 2014مليون) سهمًا عاديًا بقيمة  1ريال عماني للسهم
الواحد)

100.000.000

100.000.000

رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل
( 100مليون سهمًا عاديًا ( 100-2014مليون) بقيمة  1ريال عماني للسهم
الواحد)

100.000.000

100.000.000

 - 17إحتياطي قانوني
اإلحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع ويتم إحتسابه بموجب الماده  106من قانون الشركات التجارية للعام
 1974بإقتطاع  %10من أرباح البنك بعد خصم الضرائب حتى يبلغ ذلك اإلحتياطي ثلث رأس المال على األقل.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2015تابع)

 - 18إحتياطي خاص
وفقًا للنظام األساسي للبنك  ،يمكن أن يتم تحويل مبالغ إلى إحتياطي خاص وفقًا لتقديرات الجمعية
العمومية ويمكن أن يستخدم هذا اإلحتياطي لتغطية خسائر اإلئتمان والخسائر األخرى.

 - 19إيرادات الفوائد
2015

2014

ريال عماني

ريال عماني

قروض وسلف للعمالء

7.444.818

10.721.242

نقدية وودائع قصيرة األجل

204.176

205.183

أخرى

10.001

10.229

7.658.995

10.936.654

تتضمن إيرادات الفوائد من قروض وسلف للعمالء مبلغ  4.4مليون ريال عماني تقريبًا ( 7.9 :2014مليون ريال
عماني) تمثل الدعم الحكومي المقدم من وزارة المالية الى المشاريع التي حصلت على قروض من البنك.
يتوقف الدعم الحكومي على إلتزام المقترض بسداد األقساط وفي حالة اإلخالل يتم تحميل كافة الفوائد
على المقترض.

 - 20إيرادات العمولة والرسوم وإيرادات أخرى
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2015

2014

ريال عماني

ريال عماني

رسوم وعموالت

473.470

526.659

رسوم إدارة صندوق الرفد

3.473.373

1.879.758

إسترداد ديون معدومة

23.789

8.652

ربح بيع ممتلكات ومعدات

8.588

15.894

إيرادات أخرى

226.548

279.007

4.205.768

2.709.970
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2015تابع)

 - 21إيرادات اإلستثمارات (الخسائر)
2015

2014

ريال عماني

ريال عماني

إيرادات محققة:
اإليرادات من اإلستثمارات المتاحة للبيع
توزيعات أرباح أسهم

74.033

67.243

اإليرادات من اإلستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة
توزيعات أرباح أسهم

331.335

334.752

اإليرادات من اإلستثمارات المنشأة من البنك
فوائد من سندات تنمية حكومية

518.469

420.594

اإليرادات من اإلستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة
الربح من بيع إستثمارات

()188.117

387.209

إجمالي اإليرادات المحققة

735.720

1.209.798

إيرادات غير محققة:
التغير في القيمة العادلة إلستثمارات محتفظ بها للمتاجرة
أتعاب مدير المحفظة

()340.567

()1.348.009

395.153

()138.211

()6.326

()33.336

388.827

()171.547

 - 22المصاريف العمومية واإلدارية
تكاليف الموظفين (إيضاح )23

5.412.755

4.827.595

إستهالك

414.505

333.766

مصاريف تدريب

209.047

204.968

مصاريف مكتبية

221.371

235.955

مصاريف سفر وسيارات

100.458

121.527

تكاليف إتصاالت

124.949

118.135

إيجـار

207.582

197.933

مصاريف إجتماعات مجلس اإلدارة وبدل حضور الجلسات

28.200

31.250

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة

40.000

40.000

أتعاب مهنية

38.584

31.724

رسوم مساهمات معاهد حكومية

38.611

39.740

شطب مباشر للقروض والسلفيات

179.796

2.373

مصاريف متنوعة

480.959

493.512

7.496.817

6.678.478
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2015تابع)

 - 23تكاليف الموظفين
2015

2014

ريال عماني

ريال عماني

رواتب وبدالت وعالوات

4.014.574

3.639.834

مكافآت

924.329

846.461

تكاليف التأمينات اإلجتماعية

355.838

277.871

منافع أخرى

118.014

63.429

5.412.755

4.827.595

 - 24الضـريبة
طبقًا ألحكام المرسوم السلطاني رقم  ، 2006/18فإن البنك معفى من الضريبة.

 - 25معامالت مع أطراف ذات عالقة
في إطار سير العمل العادي  ،يجري البنك تعازالت مع بعض من أعضاء مجلس إدارته .المصاريف المتعلقة
باألطراف ذات العالقة والمضمنة في البيانات المالية هي كما يلي:
2015

2014

ريال عماني

ريال عماني

أتعاب حضور جلسات ألعضاء مجلس اإلدارة

28.200

31.250

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة

40.000

40.000

تعويضات موظفي اإلدارة العليا
موظفي اإلدارة العليا هم أولئك األشخاص الذين تقع عليهم مسئولية وسلطة التخطيط واإلدارة والرقابة
على أنشطة البنك سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة .ويشمل ذلك أي مدير (سواء كان تنفيذيا أو خالفه).
كانت مكافأة موظفي االدارة العليا خالل السنة على النحو التالي:

رواتب ومكافآت لموظفي اإلدارة العليا

2015

2014

ريال عماني

ريال عماني

412.144

327.874

تتضمن اإليضحات  9و 13في هذه البيانات المالية الذمم الحكومية المدينة والدائنة على التوالي.

58

التقرير السنوي 2015

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2015تابع)

 - 26إلتزامات رأسمالية ومطلوبات محتملة
البنود التالية تلخص اإللتزامات الرأسمالية والمطلوبات المحتملة كما في  31ديسمبر:
2015

2014

ريال عماني

ريال عماني

القروض والسلف إلى العمالء والتي لم يتم سحبها

23.350.106

22.088.643

إلتزامات شراء ممتلكات ومعدات

-

13.705

خطابات ضمان القروض

1.454.091

2.370.305

يقوم البنك بضمان أداء العمالء بإصدار ضمانات ألطراف أخرى فيما يتعلق بالقروض التي تمت الموافقة
عليها من قبل البنك .المخاطر المرتبطة بالضمانات تعتبر نفس مخاطر اإلئتمان الموجودة في حالة تقديم
تسهيالت القروض للعمالء .لذلك فإن هذه المعامالت تخضع لنفس ترتيبات اإلئتمان وتنظيم التسهيالت
والضمانات األخرى المطلوبة من العمالء المتقدمين للحصول على قروض .وحيث أنه يمكن في بعض األحيان
أن تنتهي صالحية التسهيالت بدون أن تسحب  ،فإن المبالغ االسمية ال تعكس بالضرورة المتطلبات النقدية
المستقبلية.
مخاطر إئتمان هذه التسهيالت يمكن أن تكون أقل من المبالغ اإلسمية  ،ولكن بما أنه ال يمكن تحديدها
بدقة فقد أعتمدت مخاطر اإلئتمان لتكون قيمة العقود أو المبلغ اإلسمي.
2015

2014

موجودات طارئة

ريال عماني

ريال عماني

الشطب التقني للقروض

5.689.408

2.624.642

الشطب التقني يمثل القروض التي تم شطبها من محفظة القروض لدى البنك  ،ويستمر البنك في متابعة
العمالء من أجل تحصيل األرصدة القائمة.

 - 27صافي األصول للسهم الواحد
يتم إحتساب صافي األصول للسهم الواحد بقسمة صافي األصول في نهاية السنة على عدد األسهم القائمة
كما يلي :
2015

2014

صافي األصول (ر.ع)

161.758.313

157.412.077

عدد األسهم القائمة كما في  31ديسمبر (عدد)

100.000.000

100.000.000

صافي األصول للسهم الواحد (ر.ع)

1/618

1/574
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2015تابع)

 - 28تحليل إستحقاق الموجودات والمطلوبات

 31ديسمبر 2015
الموجودات

المطلوبات

عدم التطابق

اإلستحقاق

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

أقل من  6أشهر

50.760.952

9.471.186

41.289.766

 12 - 6شهرًا

17.466.793

162.812

17.303.981

 3 - 1سنوات

49.930.886

-

49.930.886

 5 - 3سنوات

34.933.079

-

34.933.079

أكثر من  5سنوات

18.487.304

161.945.016

()143.457.712

171.579.014

171.579.014

-

 31ديسمبر 2014
اإلستحقاق
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الموجودات

المطلوبات

عدم التطابق

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

أقل من  6أشهر

44.845.049

6.571.731

38.273.318

 12 - 6شهرًا

13.712.050

315.519

13.396.531

 3 - 1سنوات

52.449.732

-

52.449.732

 5 - 3سنوات

33.585.598

-

33.585.598

أكثر من  5سنوات

20.308.220

158.013.399

()137.705.179

164.900.649

164.900.649

-
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2015تابع)

 - 29تحليل حساسية معدالت الفائدة للموجودات والمطلوبات

عدم

متوسط

2015

معدل

أقل من 6

من  6إلى

أكثر من 12

الحساسية

الفائدة

أشهر

 12شهرًا

شهرًا

للفوائد

المجموع

%

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

الموجودات
نقد وأرصدة لدى
البنك المركزي
العماني

1/5

مستحقات من بنوك
1
أخرى

-

- 24.075.586

قروض وسلف إلى
العمالء

6

إستثمارات

 2/75إلى - 5/5

قروض إسكانية
للموظفين

6

-

50.000
-

مستلم من
الحكومة

-

الممتلكات
والمعدات

-

90.054
1.333.196

25.408.782

-

110.148.490

4.189.105

17.405.532

6.369.271

27.963.908

61.373

712.577

734.874

1.568.354

82.076.942 12.493.774 15.577.774

59.530

140.054

-

-

4.227.485
1.434.730

4.227.485
1.434.730

مصاريف مدفوعة
مقدمًا وأرصدة مدينة
أخرى

-

-

-

687.211

687.211

مجموع الموجودات

39.712.890

16.744.252

100.245.051

14.876.821

171.579.014

المطلوبـات
390.588

231.753

-

-

622.341

ودائع العمالء

 0/10إلى 1

مستحقات
للحكومة

-

-

-

1.575.602

1.575.602

ذمم دائنة
ومستحقات

-

-

-

7.622.758

7.622.758

مجموع المطلوبات

390.588

231.753

-

9.198.360

9.820.701

مجموع أموال
المساهمين

-

مجموع
المطلوبات وأموال
المساهمين

390.588

-

231.753

-

-

161.758.313

170.956.673

161.758.313

171.579.014
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2015تابع)

 - 29تحليل حساسية معدالت الفائدة للموجودات والمطلوبات (تابع)

2014

متوسط
معدل
الفائدة

أقل من 6
أشهر

%

ريال عماني

من  6إلى  12أكثر من 12
شهرًا
شهرًا

عدم
الحساسية
للفوائد

المجموع

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنك
1/5
المركزي العماني

-

-

50٫000

65٫905

مستحقات من بنوك
أخرى

1

22٫597٫711

-

-

قروض وسلف إلى
العمالء

9

14٫981٫000

12٫928٫000

- 80٫977٫932

إستثمارات
قروض إسكانية
للموظفين

536٫675

115٫905
23٫134٫386
108٫886٫932

 2/75إلى
5/5

-

-

21٫783٫668

7٫081٫890

28٫865٫558

5

11٫964

11٫964

219٫680

1٫235٫463

1٫479٫071

مستلم من الحكومة

-

-

-

500٫116

500٫116

الممتلكات والمعدات

-

-

-

1٫571٫159

1٫571٫159

مصاريف مدفوعة
مقدمًا وأرصدة مدينة
أخرى

-

مجموع الموجودات

12٫939٫964 37٫590٫675

-

-

347٫522

347٫522

103٫031٫280

11٫338٫730

164٫900٫649

المطلوبـات
ودائع العمالء

62

449٫094

-

-

2٫004٫410

 0/15إلى 1٫555٫316 1/75

مستحقات للحكومة

-

-

-

2٫073٫693

2٫073٫693

ذمم دائنة ومستحقات

-

-

-

3٫410٫469

3٫410٫469

مجموع المطلوبات

1٫555٫316

449٫094

-

5٫484٫162

7٫488٫572

مجموع أموال
المساهمين

-

-

-

157٫412٫077

157٫412٫077

مجموع المطلوبات
وأموال المساهمين

1٫555٫316

449٫094

-

162٫896٫239

164٫900٫649
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2015تابع)

 - 30العائد األساسي للسهم
2015

2014

ربح السنة (ريال عماني)

4.200.807

6.806.889

المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة

100.000.000

100.000.000

العائد األساسي والمخفض للسهم (ريال عماني)

0/042

0/068

يتم إحتساب العائد األساسي للسهم الواحد بتقسيم صافي ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم
القائمة خالل السنة.

 - 31كفاية رأس المال
يتم إحتساب كفاية رأس المال وفقًا للمعايير المحددة من قبل بنك التسويات الدولية على النحو التالي:

قاعدة رأس المال (فئة  1و )2

2015

2014

ريال عماني

ريال عماني

162.937

158٫670

مخاطر الموجودات المرجحة

- 32

لمخاطر اإلئتمان

137.211

130٫651

لمخاطر السوق

9.605

14٫162

لمخاطر التشغيل

25.356

24٫746

مجموع المخاطر للموجودات المرجحة

172.172

169٫559

نسبة كفاية رأس المال

%94.64

%93.58

مكافأة نهاية الخدمة
يساهم البنك في برنامج حكومة سلطنة عمان للتأمينات اإلجتماعية .وقد بلغت مساهمات البنك خالل
السنة المنتهية  31ديسمبر  2015مبلغ  355.838ريال عماني ( 277.871 - 2014ريال عماني).
يتم تكوين مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين غير العمانيين طبقًا ألحكام قانون العمل العماني،
وهي مكافأة محددة وغير ممولة  ،وقد كانت الحركة خالل السنة كما يلي:
2015

2014

ريال عمانية الحالية
العمانيين طبقا ال

ريال عماني

في  1يناير

116.371

91.891

المحمل للسنة

25.698

24.804

المدفوع خالل السنة

-

()324

في  31ديسمبر

142.069

116.371
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2015تابع)

 - 33بيانات القيمة العادلة
أدوات مالية خارج بيان المركز المالي
ال يتم إجراء تسويات للقيمة العادلة لألدوات المالية خارج بيان المركز المالي والمتعلقة باإلئتمان  ،والتي
تتضمن إرتباطات لتقديم اإلئتمان واإلعتمادات المستندية وخطابات الضمانات سارية المفعول ألن اإليرادات
المستقبلية المرتبطة بها تعكس جوهريًا األتعاب والعموالت التعاقدية المحملة بالفعل في تاريخ بيان
المركز المالي إلتفاقيات ذات إئتمان وإستحقاق مماثلين.
يتم تقييم عقود صرف العمالت األجنبية إستنادًا إلى أسعار السوق .تم إدراج تعديالت القيم السوقية لتلك
العقود في المدفوعات مقدمًا والمستحقات.
القيمة العادلة مقابل القيمة الدفترية
2014

2015

القيمة الدفترية القيمة العادلة القيمة الدفترية القيمة العادلة
ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنك المركزي
العماني

744.938

744.938

381.061

381.061

المستحق من بنوك أخرى

24.803.898

24.803.898

22.869.230

22.869.230

110.148.490

108.886.932

108.886.932

إستثمارات

27.963.908

27.963.908

28.865.558

28.865.558

قروض إسكانية للموظفين

1.568.354

1.189.311

1.479.071

1.027.100

ذمم حكومية مدينة

4.227.485

4.227.485

500.116

500.116

687.211

347.522

347.522

قروض ومدفوعات مقدمًا إلى عمالء 110.148.490

مدفوعات مقدمًا وذمم مدينة أخرى 687.211
مطلوبات
ودائع العمالء

622.341

622.341

2.004.410

2.004.410

مستحق إلى الحكومة

1.575.602

1.575.602

2.073.693

2.073.693

ذمم دائنة ومستحقات أخرى

7.622.758

7.622.758

3.410.469

3.410.469

معدالت الفائدة المستخدمة لتحديد القيمة العادلة
تستند معدالت الفائدة المستخدمة في خصم التدفقات النقدية  ،عند التطبيق  ،على منحنى العائد
الحكومي في تاريخ التقرير باإلضافة إلى توزيع إئتماني مناسب  ،وكانت على النحو التالي:

قروض لموظفين
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2015تابع)

 - 34إدارة المخاطر
بنك التنمية العماني مملوك بالكامل من قبل حكومة سلطنة عمان .ويقدم مساعدات لمشاريع تنموية
في سلطنة عمان عن طريق تقديم القروض وإدارة المنح والمساعدات والمساهمة في رأس المال وتقديم
المساعدة الفنية للشركات .وفقًا ألهدافه الموضوعة  ،يحمل البنك فوائد على القروض والتسهيالت بمعدالت
فائدة تدعمها الحكومة.
إن أنشطـة البنـك تعرضه لمختلف المخاطر المالية متضمنة آثار التغيرات في معدالت الفائدة .يقوم البنك
باقتراض األموال من الحكومة والمؤسسات المالية األجنبية والبنوك التجارية المحلية بمعدالت فائدة ثابتة
وأخرى عائمة ولفترات مختلفة ويسعى لتحقيق مكاسب بنسبة أكبر من هوامش متوسط الفائدة عن
طريق إستثمار تلك األموال .ويسعى البنك لزيادة تلك الهوامش عن طريق تجميع األموال قصيرة األجل
وإقراضها لفترات أطول بمعدالت فائدة أعلى بينما يحتفظ بسيولة كافية للوفاء بكافة المطالبات التي
يمكن أن تنشأ.
مخاطر رأس المال
يهدف البنك من خالل إدارته لرأس المال إلى ضمان إستمراره وفقًا لمبدأ اإلستمرارية  ،وزيادة عوائد المساهمين
من خالل تحسين الديون ورصيد حقوق الملكية .إستمرت سياسة التغطية التي ينتهجها البنك دون تغيير
من سنة .2014
يتألف رأسمال البنك من حقوق ملكية مساهمي البنك والتي بدورها تتضمن رأس المال المصدر
واإلحتياطيات واألرباح المستبقاة كما تم اإلفصاح عنها في بيان التغيرات في حقوق المساهمين.
مخاطر اإلئتمان
تتمثل مخاطر اإلئتمان في مخاطر فشل الجهة المقترضة في العمل وفقًا لشروط اإلقتراض المتعاقد عليها
وبالتالي تحمل البنك لخسائر على شكل تدفق نقدي أو قيمة سوقية.
يتعامل البنك مع جهات ذات ثقل إئتماني لتخفيض مستوى المخاطر المرتبطة بكل تسهيل .يتم تقييم
الثقل اإلئتماني لجهة معينة وجدوى األعمال لمشروع معين من قبل لجنة القروض قبل اإللتزام بأية مخاطر.
ويقوم المدراء بتقييم ومراقبة محافظهم ويحملوا مسؤولية متابعة اإلئتمان والتحصيل بالنسبة للعمالء
المتوقفين عن السداد.
تحليل اإلقراض وفقًا للقطاعات اإلقتصادية الظاهر باإليضاح رقم ( )6في هذه البيانات المالية يوضح توزيع هذه
القروض  ،والذي يخفض من إحتماالت الخسائر في حالة حدوث إنخفاض في األعمال بأحد القطاعات اإلقتصادية.
يوضح الجدول أدناه مخاطر اإلئتمان الرئيسية التي يتعرض لها البنك دون الوضع في اإلعتبار قيمة الضمانات
المقدمة  ،والتي تمثل القيمة الدفترية لألصول المالية المسجلة في البيانات المالية بالصافي من خسائر
إنحفاض القيمة:
2015

2014

ريال عماني

ريال عماني

القروض والمدفوعات مقدمًا إلى عمالء

110.148.490

108.886.932

قروض إسكانية للموظفين

1.568.354

1.479.071

ذمم حكومية مدينة

4.227.485

500.116

مدفوعات مقدمًا وذمم أخرى مدينة

687.211

347.522

مخاطر خارج بيان المركز المالي  -ضمانات

1.454.091

2.370.305

118.085.631

113.583.946
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2015تابع)

 - 34إدارة المخاطر (تابع)
مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر تعرض مؤسسة إلى صعوبات تدبير األموال الالزمة لمقابلة إلتزاماتها في
أي وقت.
وقد صممت سياسات إدارة السيولة بالبنك للتأكد أنه حتى في أصعب الحاالت سيكون البنك في وضع
يمكنه من مقابلة إلتزاماته.
يقوم كل من مجلس اإلدارة وادارة البنك بمراقبة ومتابعة متطلبات السيولة للبنك.
ال يدخر البنك وسعًا في الحصول على القروض ذات التكلفة المنخفضة محليًا أو دوليًا وفقًا آلجال قصيرة
وطويلة لتمويل قروضه وفقًا للحدود الموضوعة من قبل البنك المركزي العماني.
مخاطر أسعار الفائدة
تتمثل مخاطر أسعار الفائدة في حساسية المركز المالي للبنك لتحركات أسعار الفائدة  .ومن أجل تقليل
هذه المخاطر يقوم البنك باإلقتراض محليًا ضمن ترتيبات لفترات تقل عن ستة أشهر.
مخاطر العمالت
ال توجد مخاطر كبيرة بالنسبة للتغير في أسعار العمالت األجنبية حيث تتم جميع المعامالت بالريال العماني
أو الدوالر األمريكي ذو السعر الثابت مقابل الريال العماني.
مخاطر األسعار
تنشأ مخاطر البنك المتعلقة بسعر حقوق الملكية من اإلستثمارات في حقوق الملكية .يتم اإلحتفاظ
باإلستثمارات في حقوق الملكية ألغراض إستراتيجية وليست تجارية .ال يقوم البنك باإلتجار في هذه
فعال.
اإلستثمارات بشكل ّ
تم تحديد تحليل الحساسية الموضح أدناه بناء على التعرض لمخاطر حقوق الملكية في تاريخ التقرير .إذا
كانت أسعار األسهم  %5أكثر /أقل فإنه :
•

كان يمكن أن ينخفض  /يزيد ربح السنة بمبلغ  240.128ريال عماني ( 283.030 - 2014ريال عماني) نتيجة
للتغير في القيمة العادلة لإلستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة.

•

كان يمكن أن تنخفض /تزيد إحتياطيات القيمة العادلة بمبلغ  78.336ريال عماني ( : 2014زيادة بمبلغ
 71.065ريال عماني) نتيجة للتغيرات في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع.

 -35توزيعات أرباح مقترحة
لم يقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية لسنة  :2014( 2015ال شىء).

 -36الموافقة على البيانات المالية
تمت الموافقة على البيانات المالية والموافقة على إصدارها في  13مارس .2016
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