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تقرير رئيس مجلس اإلدارة
يسرني نيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة أن
استعرض  -خالل هذا التقرير ملخصا عن منجزات
وأنشطة البنك و أداءه خالل العام ٢٠١٦م.

أوال :برامج التطوير و األنشطة العامة
تم خالل العام ٢٠١٦م تنفيذ عدد من البرامج و المشاريع
التي تم التخطيط لها في األعوام السابقة وذلك على
النحو التالي :
 خطة استمرارية العمل:واصل البنك في تطوير خطة ضمان استمرارية العمل
الذي تم البدء فيه منذ عام 2013م حيث تم خالل العام
٢٠١٦م 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 كما تم تنفيذ ورشة عمل في
مجال التعامل مع الحوادث و خطة اإلخالء لمجموعة
من موظفي البنك .
-1

البرامج التسويقية:

يلقى الجانب التسويقي اهتماما من البنك من
خالل الترويج عن المنتجات و الخدمات التي يقدمها
البنك لمختلف القطاعات االقتصادية في السلطنة
و ذلك من خالل مختلف الوسائل اإلعالمية المقروءة
و المرئية ووسائل التواصل االجتماعي ،كذلك تم
استهداف المشاريع في المناطق الصناعية بمختلف
أنحاء السلطنة بهدف الترويج عن التسهيالت والخدمات
التي يقدمها البنك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
و من جانب آخر حرص البنك خالل العام على
المشاركة في مختلف الندوات وورش العمل
و المعارض التخصصية والمؤتمرات االقتصادية التي
تنظم في السلطنة ،و في هذا الصدد شارك البنك
خالل العام 2016م في العديد من الفعاليات و األنشطة
أبرزها-:
• إقامة ملتقى الفرص االستثمارية في مختلف
محافظات السلطنة .
• المشاركة في ندوة تمكين المرأة اقتصاديا بالتعاون
مع وزارة التنمية االجتماعية.
• المشاركة في ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة
و المتوسطة.
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• رعاية حفل افتتاح بعض المشاريع الممولة من قبل
البنك .
• المشاركة في معرض إبداعات عمانية.
 -2الموارد البشرية:
يولي البنك اهتماما كبيرا لتطوير وتحديث نظام
إدارة الموارد البشرية ،حيث تم في هذا السياق  -خالل
العام ٢٠١٦م  -االنتهاء من تدشين تطبيق الكتروني
للهواتف النقالة يتضمن النظام التقني الجديد
للموارد البشرية ( )MenaMEلمواكبة التطور التقني
الذي تشهده أنظمة إدارة الموارد البشرية ،و توفير
خدمات الكترونية متميزة للكادر الوظيفي في
البنك.
 -3تقنية المعلومات
استمرارا للنهج الذي تبناه البنك لتحديث و تطوير
أنظمة تقنية المعلومات ،تم خالل العام 2016م تنفيذ
مشروع قاعدة البيانات وأنظمة إدارة المعلومات
والتقارير اإلدارية الذكية و منصة متابعة األداء الكترونيا
لمختلف مؤشرات األداء الرئيسية بالبنك ،و مشروع
إدارة المراسالت و أرشفة الوثائق و إدارة االجتماعات،

فضال عن تطوير بعض الخدمات االلكترونية وأتمتة
العمليات البنكية.

بواقع  %15على القروض المعاد جدولتها أوجدت تغيير
في ضمانات قروضها.

ثانيا  :األداء االئتماني:

انخفضت نسبة الديون المتعثرة (إجمالي األرصدة
القائمة  /إجمالي المتأخرات) بنسبة انخفاض طفيفة
بلغت بمعدل  %2مقارنة مع نهاية العام الماضي
وذلك نتيجة للمعالجات التي تمت لبعض القروض
المتعثرة.

يعتبر النشاط أإلقراضي الرافد األساسي لمصادر البنك
وانسجاما مع الخطط و األهداف الطموحة التي يتطلع
مجلس اإلدارة إلى تحقيقها من خالل العملية اإلقراضية،
استمرت المساعي و الجهود لتحسين األداء أإلقراضي
للبنك ،حيث جاءت مؤشرات هذا النشاط خالل العام
على النحو التالي:
-1

القروض المعتمدة:

شهدت مؤشرات محفظة القروض الموافق عليها خالل
العام ٢٠١٦م ارتفاعا في عدد القروض الممولة حيث
تمت الموافقة على منح  5327قرضا بارتفاع بنسبة
 %19مقارنة بعدد القروض الموافق عليها خالل العام
2015م ،و بلغ إجمالي قيمة تلك القروض 51٫299٫691
ريال عماني.
 -2عملية صرف القروض:
بلغت قيمة القروض التي تم صرفها بما فيها القروض
التشغيلية خالل عام ٢٠١٦م حوالي 49.9مليون ريال
عماني منها  25.5مليون ريال عماني تم صرفها من
قبل الفروع و بلغت القروض التشغيلية المصروفة
مبلغ  10.8مليون ريال عماني.
 -3أداء عملية تحصيل القروض:
أظهرت مؤشرات عملية تحصيل القروض التنموية
تحقيق نسبة تحصيل بلغت  %89حيث تم تحصيل
مبلغ وقدره  30.77مليون ريال عماني من قروض
البنك إضافة إلى مبلغ إجمالي  10.59مليون ريال
عماني تم تحصيله من منتج رأس مال العامل .ليبلغ
إجمالي التحصيل ما نسبته  ٪89من المبلغ اإلجمالي
المستهدف تحصيله والبالغ قيمته  34.4مليون ريال
عماني أي بعجز وقدره  3.6مليون ريال عماني.
أما مؤشر أداء تحصيل القروض التشغيلية يشير
إلى تحقيق نسبة تحصيل بلغت  ٪69من المبلغ
المستهدف تحصيله بالموازنة حيث تم تحصيل مبلغ
 10.59مليون ريال عماني

ثالثا :الوضع المالي
أظهرت القوائم المالية للسنة المنتهية في
2016/12/31م ،فيما يتعلق بحساب األرباح و الخسائر
تحقيق أرباح صافية بلغت  2.859.331ريال عماني،
مقارنة بمبلغ  4٫200٫807ريال عماني تم تحقيقه خالل
العام 2015م.
و ختاما ال يسعني إال أن أتقدم بأسمى آيات الشكر
واالمتنان للمقام السامي لموالنا حضرة صاحب
الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم
حفظه اهلل ورعاه -وإلى حكومته الرشيدة على الدعموالرعاية التي يتلقاها البنك.
وأتوجه بالشكر  -أيضا  -إلى البنك المركزي العماني
على تعاونه المستمر مع البنــــك.
كما ال يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير للجهاز
التنفيذي للبنك على الجهود التي يبذلها في تنفيذ
سياسات وبرامج مجلــــس اإلدارة.
واهلل ولي التوفيق

عبداهلل بن سالم السالمي
رئيس مجلس اإلدارة

 -4أداء محفظة القروض المتعثرة
يبين مؤشر أداء المتأخرات وجود ارتفاع في قيمة
المتأخرات حيث ارتفعت المتأخرات إلى  8.74مليون
ريال عماني في نهاية ديسمبر من عام ٢٠١٦م بعد أن
كانت  8.49مليون ريال عماني في نهاية عام  2015م،
ويعزى ذلك إلي نمو حجم المحفظة و الذي واكبه
دخول قروض جديدة للتصنيف إضافة إلي تعميم
البنك المركزي األخير و الذي يطالب بوضع مخصصات
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التقرير اإلقتصادي

اإلقتصاد العالمي
كان عام 2016م عامًا صعبًا آخر على االقتصاد
العالمي ،حيث استمرت حالة عدم اليقين السياسي

من الدول عرضة للتأثر باألحداث التي تقع في الدول
األخرى .بعد سبع سنوات من أزمة الرهن العقاري في
الواليات المتحدة التي هزت العالم بأكمله ،ال يزال

واالقتصادي خالل العام .كما شهد العام العديد من

االقتصاد العالمي يتعرض إلى صدمات متالحقة.

على اقتصاديات العالم .سادت حالة من عدم اليقين

تشمل األحداث الهامة خالل العام الصدمة التي تعرض

األحداث التي كان لها تأثيرات سلبية وإيجابية متفاوتة
السياسي بشكل عام مما أدى إلى تراجع حجم
التجارة العالمية والتدفقات االستثمارية .وأشارت
تقديرات مجموعة البنك الدولي إلى أن معدل النمو
العالمي لعام 2016م بلغ  %2.3في حين أشارت تقديرات
صندوق النقد الدولي إلى أنها ستكون عند .%3.1
في بداية عام 2016م ،حذر صندوق النقد الدولي من أن
مستوى تعافي االقتصاد العالمي سيظل متواضعًا
وغير منتظما بسبب تباطؤ نمو إجمالي الناتج
المحلي في الصين وتراجع أسعار النفط والقيود
المفروضة على السياسات النقدية من جانب البنك
االحتياطي الفيدرالي في الواليات المتحدة.
مع مضي الوقت خالل العام ،شهد االقتصاد العالمي
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المستمر وبشكل كبير بين دول العالم جعل الكثير

لها سوق األسهم الصينية والتي أثرت سريعًا على
أسواق المال في كافة أنحاء العالم .تراجع اليوان
الصيني إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2011م وهو
ما جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية في األسواق
الخارجية وفي المقابل جعلت االستثمارات الخارجية
أكثر كلفة.
وألول مرة منذ عام 2008م وافقت منظمة الدول
المصدرة للنفط (أوبك) على خفض اإلنتاج إلى
 33مليون برميل في اليوم وتبعه قيام دول من
غير أعضاء أوبك مثل روسيا باتخاذ خطوات مشابهة
لخفض اإلنتاج.
صوتت بريطانيا لصالح الخروج من االتحاد األوروبي
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى سحب رؤوس

حاالت جديدة من عدم اليقين مثل خروج بريطانيا من

األموال من منطقة اليورو وتوجيهها إلى األسواق

االتحاد األوروبي ،وقلة الفرص الوظيفية في الواليات

اآلمنة ويشمل ذلك السندات األمريكية واليابانية .من

المتحدة األمريكية ،والضغوط التضخمية المستمرة

المنتظر أن تؤدي هذه الخطوة إلى خفض معدالت

في أوروبا وزيادة ديون الشركات في الصين .إن التواصل

الفائدة وزيادة قيم العمالت .ومن المتوقع أن تؤدي

الزيادة الحادة في قيمة الدوالر األمريكي مقابل اليورو
إلى التأثير سلبا على القطاع الصناعي وهو األمر الذي
يؤدي إلى مزيد من الضغوط على معدالت النمو في
الواليات المتحدة والتي تعاني فعليًا من الضعف.
كانت هناك حاالت من الشك بشأن السياسات التي
ستنتهجها اإلدارة الجديدة في البيت األبيض األمريكي،
حيث يدرس الرئيس األمريكي الجديد االنسحاب من
االتفاقيات التجارية الدائمة مثل اتفاقية التجارة الحرة
ألمريكا الشمالية .ومن بين األمور األخرى أن الحكومة
الصينية تدرس خفض قيمة اليوان مقابل الدوالر
وفرض الضرائب على الشركات الصينية التي تقوم
بنقل وظائفها للخارج .منذ نهاية أزمة الكساد الكبير
وبغض النظر عن الجغرافية أثرت موجة من الشعبوية
على االقتصاد العالمي حيث تحولت األسواق والناخبين
إلى الداخل ُ
وشككت مزايا التجارة والهجرة.
خالل عام 2016م ،تم رفع العقوبات المفروضة على
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية وهو األمر الذي كان
له تأثير على االقتصاد العالمي مثل زيادة صادراتها
النفطية بـ  10مليار دوالر ،ورفع العقوبات األوروبية
والقيود المفروضة على التجارة والشحن والتأمين مع
الشركات اإليرانية .أدى رفع العقوبات المصرفية إلى
عودة  30مليار دوالر من األموال المجمدة في مختلف
بنوك العالم إلى إيران.
كان عام 2016م عامًا حافالً بالنسبة لسوق الطاقة أيضا،
حيث انخفض متوسط سعر النفط الخام إلى 43.33
دوالر للبرميل في عام 2016م مقارنة مع  48.67دوالر
للبرميل في عام 2015م .وبسبب تراجع أسعار النفط
وأسعار السلع األخرى لم تزد الصادرات جميعا سوى
بنسبة  %0.2خالل العام الماضي ومن المتوقع أن
تزيد بنسبة  %0.4خالل عام 2016م .أما الواردات ،والتي
استفادت من األسعار األقل للمواد ،فال تزال تشهد
معدالت نمو واضحة بلغت  %5.9خالل العام الماضي
ومن المتوقع أن تصل إلى  %5.8خالل هذا العام أيضا،
هناك فرق واضح بين دول األسواق الناشئة التي تقوم
بتصدير السلع والدول التي تستورد هذه السلع .كما
أثر تراجع أسعار السلع سلبا على العديد من الدول
النامية التي تعتمد على صادراتها من هذه السلع.
على الجانب اآلخر فإن الدول المتقدمة ال تزال تصارع من
أجل وضع حل لمشكلة ارتفاع أعمال القوى العاملة
وضعف النمو في اإلنتاج .تراجع النمو في منطقة

اليورو بسبب ضعف البنوك األوروبية التي ال تزال تعاني
من ارتفاع القروض غير المسددة ومن عدم قدرتها
على تقديم قروض جديدة.
على أية حال فإن النظرة المستقبلية تبدو مستقرة
خالل العام 2017م على الرغم من التطورات واستمرار
حالة الشك .توقع صندوق النقد الدولي معدل نمو
اقتصادي عند  %3.5لعام 2017م مقارنة مع %3.1
لعام 2016م .كما نشر البنك الدولي والمؤسسات
المشابهة تقديرات مشابهة .كذلك من المتوقع أن
تتحسن أسعار النفط خالل عام 2017م وهو ما ينعش
آمال الكثير من الدول المصدرة للنفط بالتعافي
ومنها سلطنة عمان.

اإلقتصاد العماني
في أعقاب تراجع أسعار النفط الخام وتباطؤ معدالت
النمو العالمي ،شهدت األنشطة االقتصادية في
السلطنة تراجعًا خالل عام 2016م وهو ما أدى إلى
تباطؤ إجمالي الناتج المحلي وزيادة العجز في
الميزانية على الرغم من أن االقتصاد الوطني استفاد
بشكل بسيط من تراجع أسعار السلع غير النفطية.
تأثرت ميزانية الدولة بشكل كبير من التراجع الحاد
في أسعار النفط منذ عام 2014م وخالل عام 2016م.
فقدت خزانة الدولة أكثر من  %67من إيرادات النفط
مقارنة مع المعدالت في عام 2014م ،على الرغم من
زيادة معدالت اإلنتاج .وعلى الرغم من أن عام ٢٠١٦م
شهد وصول أسعار النفط الخام العماني إلى أدنى
مستوى له ليصل إلى دون  24دوالر للبرميل في يناير
من عام ٢٠١٦م إال أن الحكومة العمانية تمكنت من
توفير التمويل الالزم لإلنفاق وحققت نتائج جيدة في
األداء.
تم حساب إجمالي اإليرادات المتوقعة للدولة في
الميزانية عن  8.6مليار ريال بينما بلغت اإليرادات
الفعلية  7.4مليار ريال بسبب تراجع إيرادات مبيعات
النفط والغاز بـ  1.1مليار ريال وتراجع اإليرادات من
الصادرات غير النفطية بـ  140مليون ريال .وصل متوسط
سعر النفط الخام إلى  39دوالر للبرميل أي أنه تراجع
بنسبة  %63مقارنة مع  106دوالر للبرميل في عام 2014م.
كان قد تم احتساب سعر برميل النفط المتوقع في
الميزانية عند  45دوالر للبرميل.
تم احتساب إجمالي اإلنفاق في ميزانية عام 2016م

9

الـتـقريـر الـسـنـوي 2016

عند  11.9مليار ريال بينما بلغ اإلنفاق الفعلي المقدر

األفراد والمضي قدما في تنفيذ برنامج الخصخصة

 12.65مليار ريال .وعلى الرغم من أن اإلنفاق الفعلي

وبرنامج تنويع االقتصاد الوطني .تتوقع الميزانية تراجع

كان أعلى من المتوقع إال أنه أقل من اإلنفاق الفعلي

مستوى العجز ،وانخفاض حجم المصروفات العامة،

في عام  2015م بحوالي  1.05مليار ريال عماني أو ،%8

وتنشيط الصادرات غير النفطية وزيادة استثمارات

ويعود ذلك بشكل مباشر إلى اإلجراءات التي قامت

القطاع الخاص .وتشمل أولويات الميزانية لعام 2017م

بها الحكومة لترشيد اإلنفاق .انخفضت معظم

السيطرة على معدالت التضخم للمحافظة على

البنود العامة للميزانية عن معدالتها في عام 2015م
وبخاصة الدعم والمصروفات الجارية للوزارات والجهات

وتوفير التمويل الالزم للجهات الحكومية ،وتحسين

الحكومية واإلنفاق على األمن والدفاع.

مناخ االستثمار ،وتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة نسبة

وعلى الرغم من شدة التحديات التي واجهت الميزانية

االستثمارات في إجمالي الناتج المحلي.

إال أن الحكومة العمانية تمكنت من توفير التمويل

تعتزم الحكومة العمانية مواصلة دعمها لقطاع

الالزم لإلنفاق من خالل االعتماد بشكل كبير على
االقتراض الخارجي بحيث يتم توفير السيولة المحلية
المطلوبة لتمويل احتياجات القطاع الخاص في
السلطنة .لقد شكلت القروض من المؤسسات
المالية المحلية واألجنبية ومن إصدار الصكوك
وسندات التنمية وسندات الخزانة  %72من التمويل
المطلوب بينما تم تغطية نسبة الـ  %28الباقية من
االحتياطات المالية .أدى ارتفاع العجز خالل العامين
2015م 2016م إلى ارتفاع حجم الدين العام للدولة

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل منحها
حصة من األنشطة والمشاريع الحكومية وتسريع
صرف مستحقاتها وتوفير التمويل لها عن طريق
صندوق الرفد وبنك التنمية العماني .كما تسعى
الميزانية إلى المحافظة على اإلنجازات في قطاع
التعليم والصحة والتنمية االجتماعية وقطاعات
الرفاهية االجتماعية من خالل تخصيص  2.7( %23مليار
ريال عماني) من إجمالي اإلنفاق العام.

كنسبة من إجمالي الناتج المحلي بنهاية عام 2016م

سيتم

إلى  %29وهو ما يعني أن معدل خدمة الدين سيرتفع

ومؤسسات القطاع الخاص في توفير فرص عمل

بشكل متتالي خالل السنوات القادمة.

للشباب العماني من خالل إقامة مشاريع استثمارية

تسعى ميزانية عام 2017م إلى تحقيق االستدامة
المالية وإلى خفض المخاطر ولذلك تم تقدير إجمالي
اإليرادات عند  8.7مليار دوالر بزيادة  %18مقارنة باإليرادات
الفعلية المقدرة لعام 2016م والتي تتألف من إيرادات
النفط والغاز بقيمة  6.11مليار دوالر ( )%70واإليرادات غير
النفطية بقيمة  2.59مليار ريال ( )%30كما تم تقدير
إجمالي اإلنفاق العام عند  11.7مليار دوالر بانخفاض
قدره  200مليون ريال (أو  )%2من تقديرات اإلنفاق في عام
2016م .كما تم تقدير العجز في الميزانية عند  3مليار
ريال ،حاليًا  %12من إجمالي الناتج المحلي وسيتم
تمويل  2.5مليار ريال من العجز في الميزانية عن طريق
القروض المحلية والخارجية ،أما الباقي سيتم تمويله
من السحب من االحتياطات المالية للدولة واالقتراض
الخارجي بالدوالر وإصدار سندات دولية والحصول على
قروض تجارية مجمعة وإصدار الصكوك.
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مستوى نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي،

االعتماد

بشكل

كبير

على

شركات

توفر المزيد من فرص العمل .كما سيقوم صندوق
التدريب الوطني ببناء قدرات الكوادر البشرية في
القطاع الخاص وسيوفر لهم الكثير من الدورات
والبرامج التدريبية المتعلقة بالتمويل.
تبنت الحكومة العمانية البرنامج الوطني للتنويع
االقتصادي « تنفيذ» بهدف تحسين مناخ االستثمار
وتسهيل بدء األعمال بما يساعد في تحقيق التنويع
االقتصادي المنشود وجذب االستثمارات المحلية
واألجنبية .غطت المرحلة األولى من تنفيذ القطاعات
الثالثة الرئيسية وهي الصناعات التحويلية والسياحة
والدعم اللوجستي إلى جانب القطاعات المساندة
األخرى (التمويل والتمويل المبتكر) و(التشغيل
وسوق العمل) .وقد تمخضت المرحلة األولى عن إقرار
 121مبادرة ومشروعًا سيتم تنفيذها بداية عام 2017م.
عالوة على ذلك فإن من المتوقع أن تساهم المخرجات

تشمل األهداف العريضة لميزانية عام 2017م التأكد من

من المرحلة األولى في زيادة إجمالي الناتج المحلي

االستدامة المالية للدولة ،وتحفيز النمو واالستدامة

بأكثر من  1.7مليار ريال مع خلق الكثير من فرص

في العمليات ،والمحافظة على مستويات معيشة

العمل (حوالي  30٫000فرصة عمل) للشباب العماني.

ومن المتوقع خالل الفترة القادمة ،أن يتم إصدار قانون
الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو القانون
الذي يهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع وتشجيع
مشاركة القطاع الخاص في مختلف المشروعات.
كانت الحكومة العمانية قد نظرت فعليا في تمديد
استخدام نموذج الشراكة بين القطاعين العام
والخاص في عدد من القطاعات االقتصادية.
تراجع تصنيف السلطنة من ( )Aفي عام  2014إلى ()A-
ثم ( )BBB-في عامي 2015م و2016م على التوالي ،ومن
المتوقع أن يتحسن التصنيف االئتماني للسلطنة
بسبب العديد من المبادرات المنصوص عليها في
الميزانية بما يتماشى مع التقديرات اإليجابية من
صندوق النقد الدولي .من المتوقع أن يكون التحسن
في التصنيف االئتماني بسبب التعافي البسيط في
أسعار النفط والتأثيرات المتزامنة معه نتيجة اإلصالحات
واالستراتيجيات التي تستهدف تعزيز األنشطة غير
النفطية.
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األداء االئتماني للبنك
للفترة من يناير إلى ديسمبر 2016م

المبلغ  :مليون ريال عماني
البيان
الفروع

الفرع
المؤسسي

اإلجمالي

الموافقات

الصرف

التحصيل

الموازنة

34.72

27٫96

20٫69

المحقق

27.76

25٫54

20٫97

المحقق/
الموازنة

٪٨٠

٪٩١

٪١٠١

الموازنة

55.80

3٨٫00

29٫00

المحقق

23٫53

21٫36

20٫4

المحقق/
الموازنة

٪٤2

٬٪٥٦

٪٧٠

الموازنة

90٫52

65٫96

49٫69

المحقق

51،29

49،90

41،37

المحقق/
الموازنة

%57

٪٧٦

٪٨٣

األرصدة
القائمة

المتأخرات

77٫٨١

5٫07

نسبة التعثر
٪6،9

48٫97

3٫66

نسبة التعثر
٪7،5

126،78

8٫74

نسبة التعثر
٪٦،٥

* الموافقات تشمل القروض التنموية و القروض التشغيلية و الموسمية

اوال  :الموافقات على القروض :
حسب صالحية الفروع والفرع المؤسسي
مؤشرات أداء الموافقات على القروض توضح أن هناك ارتفاع في عدد القروض الممولة حيث تمت الموافقة على
منح  5327قرضا خالل الفترة من يناير إلى ديسمبر 2016م أي بنسبة ارتفاع و قدره  %19مقارنة بعدد القروض الموافقة
خالل نفس الفترة من العام الماضي.
و بلغ إجمالي قيمة القروض الموافق عليها خالل يناير حتى ديسمبر عام 2016م بما فيها القروض التشغيلية
حوالي  51.29مليون ريال عماني بمعدل إرتفاع وقدره  %11مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي.
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الموافقات خالل (يناير -ديسمبر) 2016م  -حسب الفروع
يناير -ديسمبر 2015م

يناير -ديسمبر 2016م

نسب التغير
أو النمو ٪

الفرع
دائرة الفروع (اقليم
مسقط وظفار)
إقليم الباطنة

عدد

%

المبالغ

%

عدد

المبالغ

عدد

مبلغ

897

%17

5٫302٫262

%10

927

4٫315٫983

%3-

%23

2٫382

%6

12٫685٫732

%25

1٫550

7٫952٫289

%54

%60

إقليم الشرقية

4836

%36

9٫780٫803

%19

1540

7٫633٫966

%214

%28

اجمالي الفروع

4861

%91

27٫768٫797

%54

4017

19٫902٫238

%21

%40

المؤسسي

466

%9

23٫530٫894

%46

446

%4 26٫351٫587

%11-

اإلجمالي

5327

%100

51٫299٫691

%100

4463

46٫253٫825

%19

%11

الموافقات خالل يناير -ديسمبر 2016م حسب المنطقة:

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ أو اﻟﻨﻤﻮ )ﻳﻨﺎﻳﺮ  -دﻳﺴﻤﺒﺮ( ٢٠١٥م و٢٠١٦م

ﻋﺪد

ﻗﻴﻤﺔ
٪٤٠

٪١٩

٪٤

٪١١

٪٢١

٪١١اﺟﻤﺎﻟﻲ

اﻟﻔﺮع اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻔﺮوع
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األداء األئتماني للبنك (تابع)
الموافقات خالل (يناير -ديسمبر) 2016م  -حسب المناطق
يناير  -ديسمبر 2015

يناير  -ديمسبر 2016م
عدد

%

المبالغ

%

عدد

المبالغ

مسقط

510

%10

13٫747،606

%27

450

12٫217٫216

ظفار

631

%12

3،514،369

%7

731

4٫869٫355

شمال الباطنة

865

%16

7٫628٫855

%15

624

6٫222٫034

جنوب الباطنة

550

%10

4٫969٫622

%10

341

2٫565٫788

الظاهرة

206

%4

1٫733٫575

%3

165

1٫992٫334

الداخلية

220

%4

5٫363٫172

%10

182

3٫955٫214

الوسطى

271

%5

1٫068٫591

%2

246

843٫080

مسندم

636

%12

2٫380٫380

%5

282

1٫314٫760

البريمي

235

%4

2٫390٫000

%5

240

2٫259٫000

شمال الشرقية

237

%4

2٫527٫685

%5

258

2٫176٫676

جنوب الشرقية

966

%18

5٫975٫836

%12

944

7٫838٫368

اإلجمالي

5٫327

%100

51٫299٫691

%100

4٫463

46٫253٫825

بلغ إجمالي قيمة القروض الموافق عليها في محافظة مسقط  13.75مليون ريال عماني أي بنسبة  %27حيث أنها
ارتفعت مقارنة بالعام الماضي بنسبة .%١٢،٥
تمت الموافقة على  ٪٢٧من عدد القروض العام لمنطقة جنوب وشمال الباطنة بقيمة  12.59مليون ريال عماني
وبنسبة نمو  %43مقارنة مع الماضي ولنفس الفترة.
كما تمت الموافقة على  %23من عدد القروض في المنطقة الشرقية بقيمة 8.5مليون ريال عماني إال أنها
انخفضت مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة  %15تقريبا.
وتوزعت بقية القروض على مختلف مناطق السلطنة كما يتضح من الجدول والرسم البياني

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ٪
٪١٣

ﻣﺴﻘﻂ

ﺟﻨﻮب
اﻟﺒﺎﻃﻨﺔ

ﺷﻤﺎل اﻟﺒﺎﻃﻨﺔ

٪94

اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻣﺴﻨﺪم

٪36

اﻟﻮﺳﻄﻰ

٪٨١

٪٢٣
٪١٣-

100

14

80

60

اﻟﻈﺎﻫﺮة

٪27

ﺟﻨﻮب اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

40

٪٢٨-

ﻇﻔﺎر

20

اﻟﺒﺮﻳﻤﻲ

٪16

٪٦
٪٢٤0

20-

ﺷﻤﺎل
اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

40-

الموافقات خالل يناير -ديسمبر ٢٠١٦م حسب القطاع:
توزعت هذه الموافقات على مختلف القطاعات االقتصادية فقد بلغ عدد المستفيدين من القروض الزراعية و الثروة
الحيوانية والثروة السمكية خالل الفترة (يناير -ديسمبر ) 2016م ما يقارب  %47من إجمالي عدد المستفيدين ،منها
 %28لمشاريع الثروة السمكية بقيمة  5.8مليون ريال عماني أي بنسبة  %11من إجمالي قيمة القروض الموافق
عليها إال إنها انخفضت بنسبة  %17-من قيمة القروض مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ،وقد يعزى انخفاض
قيمة القروض إلى توقف الدعم الحكومي للقوارب و معدات الصيد ،أما القروض الزراعية فقد شكلت نسبة %19
بقيمة  6.94مليون ريال عماني أي بنسبة  %14من قيمة القروض الموافق عليها وبنسبة ارتفاع  %38من قيمة
القروض لنفس الفترة من العام السابق .كما شكل قطاع الصناعة بمجمله  %45من قيمة القروض وبلغ عدد
القروض فيه  2050قرضا .و يعزى ارتفاع إعداد قروض القطاع الصناعي إلى إعادة تصنيف بعض األنشطة ضمن قطاع
الصناعات التحويلية في الدليل الوطني لتصنيف األنشطة القطاعية الذي اعتمد مؤخرا في تعريف منتجات البنك.
و شكل قطاع السياحة والخدمات المهنية ما نسبته  %19من إجمالي القيمة
الموافقات خالل (يناير -ديسمبر) 2016م  -حسب القطاع
نسب التغير
يناير -ديسمبر 2015م
بين  2015و2016م

يناير -ديسمبر 2016م
%

المبالغ

%

عدد

المبالغ

عدد

مبلغ

عدد

القطاع

%19

6٫941٫020

%14

797

5٫022٫325

%28

%38

قطاع الثروة السمكية

1468

%28

5٫843٫450

%11

1551

7٫017٫477

%5-

%17-

خدمات تعليمية

130

%2

3٫715٫023

%7

89

1٫844٫145

%46

%101

خدمات صحية

18

%0

1٫891٫500

%4

35

2٫604٫570

%49-

%27-

خدمات سياحية

60

%1

5٫877٫590

%11

59

5٫887٫926

%2

%0

خدمات مهنية و عامة

٥٨١

%11

3٫85٦٫714

%8

177

816٫390

%227

%372

صناعة

2050

%38

%45 23٫174٫394

1755

23٫060٫992

%17

%0

اإلجمالي

٥٣٢٧

%100

%100

4463

46٫253٫825

%19

%11

الزراعة و الثروة الحيوانية 1020

23.17

51٫٢٩٩٫691

ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

5.84

6.94
3.85

ﺻﻨﺎﻋﺔ

اﻟﺜﺮوة
اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ

)ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل(

اﻟﺰراﻋﺔ
واﻟﺜﺮوة
اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ

ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﻬﻨﻴﺔ وﻋﺎﻣﺔ

5.87
3.72

ﺧﺪﻣﺎت
ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

1.89

ﺧﺪﻣﺎت
ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ

ﺧﺪﻣﺎت
ﺻﺤﻴﺔ

15

الـتـقريـر الـسـنـوي 2016

األداء األئتماني للبنك (تابع)
الموافقات خالل (يناير -ديسمبر) 2016م  -حسب المنتج
يناير -ديسمبر 2016م

الفرق

يناير -ديسمبر 2015م

المنتج

عدد

%

المبالغ

%

عدد

المبالغ

عدد

مبلغ

قروض كبيرة

19

%0

12٫365٫000

%24

19

11٫757٫000

%0

%5

قروض متوسطة

19

%0

3٫791٫000

%7

23

4٫086٫000

%17-

%7-

قروض صغيرة

253

%5

7٫089٫245

%14

231

5٫860٫402

%10

%21

قروض متناهية الصغر بفوائد 789

%15

3٫287٫530

%6

735

2٫934٫093

%7

%12

قروض متناهية الصغر بدون
فوائد

3760

%71

13٫938٫362

%27

3040

11٫058٫720

%24

%26

قروض راس مال العامل
والقروض الموسمية

487

%9

10٫828٫554

%21

415

10٫557٫610

%17

%3

اإلجمالي

%100 5327

51٫299٫691

%100

4463

%19 46٫253٫825

%11

ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻘﺮوض ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﺘﺞ
ﻗﺮوض ﻛﺒﻴﺮة ٪٢٤
 ١٢.٤ﻣﻠﻴﻮن ر.ع

ﻗﺮوض ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ٪٧
 ٣.٨ﻣﻠﻴﻮن ر.ع

ﻗﺮوض ﺻﻐﻴﺮة ٪١٤
 ٧.١ﻣﻠﻴﻮن ر.ع

ﻗﺮوض رأس ﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ
واﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ ٪٢١
 ١٠.٨ﻣﻠﻴﻮن ر.ع

ﻗﺮوض ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ
ﺑﺪون ﻓﻮاﺋﺪ ٪٢٧
 ١٣.٩ﻣﻠﻴﻮن ر.ع
ﻗﺮوض ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ
ﺑﻔﻮاﺋﺪ ٪٧
 ٣.٣ﻣﻠﻴﻮن ر.ع

بلغت موافقات قروض المتناهية الصغر بدون فوائد لصغار المستثمرين من حيث قيمة الموافقات 13.94
مليون ر.ع بنسبة  %27من إجمالي قيمة القروض الموافق عليها من قبل البنك.
وبلغت قيمة القروض الموافق عليها للمشاريع الكبيرة وتوسعتها  12.36مليون ر.ع أي بنسبة %24
أما قيمة القروض التشغيلية فبلغت  10.8مليون ر.ع شكلت ما نسبته  %٢١من اإلجمالي خالل الفترة من
يناير  -ديسمبر 2016م.
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ثانيا :األداء وفقا لألهداف:
 -1الموافقات:
بيان عن الموافقات حسب الموازنة من يناير إلى نهاية ديسمبر 2016م
الفروع

البيان

الفرع المؤسسي

قيمة
المحقق2

2/1

المستهدفة 1

* القروض التشغيلية
والموسمية
اإلجمالي

قيمة

قيمة

الموافقات

القروض التنموية

اإلجمالي

الموافقات

المحقق2

2/1

المستهدفة

المستهدفة
44٫000٫000 %84

32٫760٫000

27٫605٫137

1٫965٫000

157٫660

34٫725٫000

%80 27٫762٫797

%8

الموافقات

المحقق2

2/1

12٫860٫000

%29

76٫760٫000

%53 40٫465٫137

11٫800٫000

10٫670٫894

٪٩٠

13٫765٫000

%٧٩ 10٫828٫554

55٫800٫000

90.525.000 ٪٤٢ 23٫530٫894

%57 51٫293٫691

* القروض الموسمية التابعة للفروع

أداء اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت ،اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﻠﻴﻮن ر.ع
اﻟﻤﺤﻘﻖ

اﻟﻌﺠﺰ

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻨﻚ ٥١.٢٩

اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
ﻟﻠﻔﺮوع ٢٧.٦

-3٩.٢

-5.15

اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
ﻟﻠﻔﺮع اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ١٢.٨
ﻣﻨﺘﺞ رأس ﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ
واﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ ١٠.٨٢

-31.1
-2.9

إجمالي قيمة الموافقات المستهدفة ضمن الخطة التشغيلية للفترة (يناير -ديسمبر) من عام 2016م  ٩٠٫٥مليون
ريال عماني بما فيها القروض التشغيلية والموسمية وقد تمت الموافقة على  51.29مليون ريال عماني أي
بنسبة  %٥٧من إجمالي قيمة الموافقات المستهدفة .وقد بلغت نسبة األهداف المحققة للفروع من موازنة العام
2016م خالل الفترة  %80و الفرع المؤسسي  %42على التوالي.
ويرى تراجع مستويات األداء لجميع المنتجات عما هو مستهدف بالموازنة ناتج عن تدني مستوى النشاط االقتصادي
و تبني البنك لخطة طموحة في اإلقراض بنيت على فرضيات تعديل لوائح البنك فيما يتعلق برفع السقف اإلقراضي
و التي لم يتم إقرارها مما أدى إلي عدم تحقيق النتائج المرجوة.
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األداء األئتماني للبنك (تابع)
 -2الصرف
بيان عن الصرف حسب الموازنة من يناير إلى نهاية ديسمبر ٢٠١٦م
الفروع
البيان

الصرف
المستهدف 1

المحقق2

الفرع المؤسسي
2/1

الصرف
المستهدف 1

القروض
التنموية

2/1

10٫687٫982
27٫300٫000

* القروض
التشغيلية

المحقق2

اإلجمالي

660٫000

25٫387٫347
156٫886

22٫000٫000 %93
%24

16٫000٫000

%49
10٫670٫894

الصرف
المستهدف 1
49٫300٫000

16٫660٫000 %67

المحقق2

2/1

36٫075٫329

%73

10٫827٫780

%65

والموسمية
اإلجمالي

27٫960٫000

25٫544٫233

%91

38٫000٫000

21٫358٫876

65٫960٫000 %56

49٫903٫109

%76

* القروض الموسمية التابعة للفروع

ﺻﺮف اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ إﻟﻰ دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٦م
اﻟﻤﺤﻘﻖ

ﻣﻠﻴﻮن ر.ع

اﻟﻌﺠﺰ

اﻟﻔﺮوع ٢٥.٤

اﻟﻔﺮع اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ١٠.٧

اﺟﻤﺎﻟﻲ ٣٦.١

-1.9

-11.3

-13.2

بلغت المبالغ المصروفة للقروض بما فيها القروض التشغيلية للفترة (يناير -ديسمبر) من عام 2016م حوالي 49.9
مليون ريال عماني منها  25.5مليون ريال عماني تم صرفها من قبل الفروع  .و بمقارنة الصرف الفعلي بالموازنة
التقديرية باستثناء المبالغ المصروفة لمنتج رأس مال العامل فسنجد بأن إجمالي المبالغ المصروفة بلغت حوالي
 36.07مليون ريال عماني األمر الذي يؤشر إلي عدم تحقيق األهداف الخاصة بالصرف والذي وصل إلى  ٪73من المبالغ
المقدر صرفها للقروض التنموية بالموازنة حيث كان المستهدف صرف مبلغ قدره  49.3مليون ريال عماني خالل
الفترة من يناير حتى نهاية ديسمبر من عام 2016م .أي أن هنالك عجز في الصرف بلغ 13.2مليون ريال عماني.
وبالنسبة للقروض التشغيلية فقد تم صرف مبلغ  10.8مليون ريال عماني بنسبة  ٪65من المبالغ المقدر صرفها
بالموازنة والمقدرة بـ  16.6مليون ريال عماني خالل الفترة ذاتها من يناير وحتى نهاية ديسمبر من عام 2016م.

18

 -3التحصيل
بيان عن التحصيل حسب الموازنة من يناير إلى نهاية ديسمبر ٢٠١٦م
الفروع

البيان

الفرع المؤسسي

التحصيل
المستهدف 1
القروض التنموية 20٫437٫000

المحقق2

2/1

التحصيل
المستهدف 1

المحقق2

االجمالي
2/1

التحصيل
المستهدف 1

المحقق2

2/1

20٫910٫917

%102

14٫000٫000

%70 9٫869٫039

34٫437٫000

%89 30٫779٫956

59٫976

15٫000٫000 %24

%70 10٫535٫047

15٫254٫300

%69

* القروض
التشغيلية

254٫300

10٫595٫024

والموسمية
اإلجمالي

20٫691٫300

%101 20٫970٫893

29٫000٫000

20٫404٫086

%70

49٫691٫300

41٫374٫980

%83

* القروض الموسمية التابعة للفروع

اشار مؤشر األداء للتحصيل للقروض التنموية تحقيق نسبة تحصيل بلغت  ٪89حيث تم تحصيل مبلغ وقدره
 30.77مليون ريال عماني من قروض البنك من غير منتج رأس مال العامل اي بنسبة  ٪89من المبلغ المستهدف
تحصيله البالغ قيمته  34.4مليون ريال عماني أي بعجز وقدره  3.6مليون ريال عماني.
أما مؤشر أداء تحصيل القروض التشغيلية يشير إلى تحقيق نسبة تحصيل بلغت  ٪69من المبلغ المستهدف
تحصيله بالموازنة حيث تم تحصيل مبلغ  10.59مليون ريال عماني.

اداء البنك (قروض التنموية  +قروض رأس مال العامل) المحقق/المستهدف يناير -ديسمبر 2016م

اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎم ٪٨٣
اﻟﻔﺮوع ٪١٠١

اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ

اﻟﻔﺮع اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ٪٧٠

اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎم ٪٧٦
اﻟﻔﺮوع ٪٩١

اﻟﻔﺮع اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ٪٥٦

اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎم ٪٥٧

اﻟﻔﺮوع ٪٨٠

اﻟﻔﺮع اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ٪٤٢

اﻟﺼﺮف

اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت
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األداء األئتماني للبنك (تابع)
ثالثا :أداء المحفظة االقراضية  -مليون ريال عماني
المتأخرات

نسبة التعثر

االرصدة القائمة
المحفظة كما في نهاية 2016م 126٫788

8٫742

٪٦٫٩

المحفظة كما في نهاية 2015م 120٫647

8٫490

%7.04

٪٢٫٩+

٪٢-

نسبة التغيير او النمو

٪٥+

بلغت األرصدة القائمة في المحفظة اإلقراضية للبنك في نهاية ديسمبر من عام 2016م  126.78مليون ريال عماني
مقابل  120.64مليون ريال عماني في نهاية عام 2015م اي بارتفاع يقدر بمبلغ 6.11مليون ريال عماني بنسبة نمو . %5
وقد بلغت قيمة األرصدة القائمة للفروع  77.8مليون ريال عماني بنسبة  %61من إجمالي األرصدة القائمة كما في
نهاية ديسمبر 2016م.

اﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻔﺮع
اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻔﺮوع
150,000,000

100,000,000

50,000,000

اﺟﻤﺎﻟﻲ

اﻟﻔﺮع اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻔﺮوع

8,742,259

3,666,334

5,075,925

126,788,318

48,975,348

77,812,970

اﻟﻤﺘﺄﺧﺮات
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ

كما أشار مؤشر أداء المتأخرات وجود ارتفاع في قيمة المتأخرات حيث ارتفعت المتأخرات إلى  8.74مليون ريال
عماني في نهاية ديسمبر من عام 2016م بعد أن كانت  8.49مليون ريال عماني في نهاية عام  2015م .ويعزى ذلك
إلى نمو حجم المحفظة و الذي واكبه دخول قروض جديدة للتصنيف إضافة إلى تعميم البنك المركزي األخير
و الذي يطالب بوضع مخصصات بواقع  %15على القروض المعاد جدولتها أو الذي حدث تغيير في ضمانات قروضها.
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ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮ ٪
٪7.04

٪6.90

دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٦م

دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م

انخفضت نسبة الديون المتعثرة ( اجمالي األرصدة القائمة  /اجمالي المتأخرات) نسبة طفيفة جدا بنسبة انخفاض
 %2مقارنة مع نهاية العام الماضي وذلك نتيجة للمعالجات التي تمت لبعض قروض البنك المتعثرة.
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المبادرات اإلستراتيجية 2016م

تتلخص المبادرات اإلستراتيجية للبنك في توسيع
خدماته عن طريق التوسع في المنتجات و الخدمات
لفئة القروض المتوسطة والصغيرة وكذلك القروض
المؤسسية ،ومن المتوقع التوسع الحقا لتغطية
القروض الكبيرة في إطار التوقعات حول صدور
مرسوم سلطاني قد يشتمل على رفع السقف
االقراضي أيضا و تنويع المنتجات و الخدمات التي
يقدمها البنك.
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 منذ عام 2011م  ،إضافة
إلى تنفيذ مشاريع متعلقة بتحديث قاعدة البيانات
وأنظمة إدارة المعلومات والتقارير اإلدارية  ،فضال عن
تطوير الخدمات اإللكترونية (عبر الموقع االلكتروني
والرسائل النصية)  ،و أتمتة العمليات البنكية.
و ضمن خطة البنك في تنفيذ هوية تسويقية موحدة
لجميع فروع البنك فقد انتهى من إعادة تأهيل فرع
صحار ،كما تم نقل المكتب االقليمي للباطنة إلى
موقع جديد.
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
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العمل  ،كما تم تنفيذ ورشة عمل في مجال التعامل
مع الحوادث و خطة اإلخالء لمجموعة من موظفي
البنك.
في إطار خطة البنك لتطوير وتحديث نظام إدارة
الموارد البشرية ،فقد تم االنتهاء من تدشين تطبيق
الكتروني للهواتف النقالة يتضمن النظام التقني
الجديد للموارد البشرية ( )MenaMEوالذي يتالءم مع
المتطلبات العصرية للبنك في إدارة موارده البشرية،
ويتضمن التطبيق الجديد إمكانية الولوج إلى نظام
الموارد البشرية من أي موقع و إنهاء واإلجراءات
المتعلقة بشؤون الموظفين سواء الجوانب اإلدارية
أو المالية مما يمكن البنك من مواكبة التطور
اإللكتروني و توفير خدمات الكترونية متميزة
للكادر الوظيفي.
وعلى صعيد التحديثات في تقنية المعلومات فقد
واصل البنك خالل عام 2016م جهوده في تنفيذ مشروع
قاعدة البيانات وأنظمة إدارة المعلومات والتقارير
اإلدارية الذكية ،و منصة متابعة األداء الكترونيا
لمختلف مؤشرات األداء الرئيسية بالبنك ،و مشروع
إدارة المراسالت و أرشفة الوثائق و إدارة االجتماعات ،
فضال عن تطوير بعض الخدمات االلكترونية وأتمتة
العمليات البنكية.
وعلى نطاق الجانب التسويقي فقد ركز البنك على
المشاركة في الندوات وورش العمل والمعارض
التخصصية والمؤتمرات االقتصادية.

و من أبرز الفعاليات التي شارك فيها البنك -:
-

إقامة ملتقى الفرص االستثمارية في مختلف
محافظات السلطنة.

-

المشاركة في ندوة تمكين المرأة اقتصاديا
بالتعاون مع وزارة التنمية االجتماعية.

-

المشاركة في ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة
و المتوسطة.

-

رعاية حفالت افتتاح بعض المشاريع الممولة من
قبل البنك.

-

المشاركة في معرض ابداعات عمانية.

-

المشاركة برعاية ندوة تنمية أسر الضمان
االجتماعي و ذوي الدخل المحدود بتنظيم من
وزارة التنمية االجتماعية.

-

رعاية ملتقى بدية السياحي.

-

رعاية ملتقى القيادات النسائية.

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 استمر
في نشر اإلعالنات 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 ،من خالل التركيز على بعض المشاريع
المتميزة التي قام البنك بتمويلها.

الشيكات ،و نظام تحصيل المبالغ عبر البطاقات
المصرفية.
-

افتتاح فروع جديدة وتعزيز البنية األساسية للفروع.

-

رفع كفاءة األداء للدوائر و الفروع.

-

تنويع المنتجات والخدمات.

-

االستمرار في تسجيل مكاتب الخدمات االستشارات
المالية واالقتصادية ومكاتب المحاسبة المالية
ومسك الحسابات.

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 االنترنت و الرسائل
القصيرة.
• استكمال تطبيق أنظمة المشتريات والمخازن
و ادارة االصول الثابتة والموازنة.
• نظام أتمتة دورة القرض للفروع.
-

اإلدارية.
-

إضافة مزايا جديدة في أنظمة الموارد البشرية.

-

إدارة و متابعة أصول المشاريع الممولة من البنك.

-

تركيب أجهزة سداد األقساط اآللي و االستعالم عن
األرصدة.

و فيما يلي ملخص بأهم المبادرات الجديدة لعام
2017م
 -1الخطة اإلستراتيجية للبنك ( 2021-2017م).

-

 -3تعزيز الخدمات عبر اإلنترنت .
 -4تنمية الموارد البشرية.
 -5تعزيز منتج رأس المال العامل (بما في ذلك
القروض الزراعية الموسمية).

استكمال تطبيق أنظمة إدارة المراسالت والوثائق
و إدارة االجتماعات

-

 -2تحسين العمليات.

فاعدة البيانات و أنظمة ادارة المعلومات و التقارير

نظام إلدارة المخاطر التشغيلية يقوم بتعقب
كافة أنواع المخاطر التشغيلية بالبنك.
نظام أتمتة احتساب المخصصات (PROVISION
)SYSTEM

-

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

-

استكمال أنظمة إدارة المعلومات وتقارير األداء
(.)Data Warehouse and BI Tools

 -6التوسع في النظام اآللي لمقاصة و تحصيل
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تقرير حاكمية إدارة
وتنظيم شئون البنك
مقدمه:

اوال :أسس و قواعد التنظيم و اإلدارة في البنك:

تأسس بنك التنمية العماني كشركة مساهمة
عمانية عامة (ش.م.ع.ع) بموجب المرسوم
السلطاني رقم ( ،)97/18ثم صدر بتاريخ 2006/3/11
المرسوم السلطاني رقم ( )2006/18المعدل لبعض
أحكام المرسوم السلطاني رقم ( )97/18والملحق
المرافق له والتي تم بموجبها تحويل البنك من
شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة،
ونتج عن تلك التعديالت عدم خضوع البنك -إلزاميا-
لتعميم الهيئة العامة لسوق المال رقم (2003/16م)
الصادر بتاريخ (2003/7/30م) و 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
بإستثناء بعض األحكام المنظمة ألنشطة تلك
الشركات.

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 (2002/11م) في هذا الشأن،
وبما ال يتعارض مع المرسوم السلطاني رقم
(97/18م) الخاص بتأسيس البنك والمعدل بالمرسوم
السلطاني رقم (2006/18م) والملحق المرافق له.

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 التعتبر تدقيقا أو مراجعة وفقا
لمعايير المراجعة الدولية.
وقد تم إعداد هذا التقرير استئناسا إلى المادتين
( )27،26من الميثاق سالف الذكر ،والتي تقتضي قيام
مجلس اإلدارة بادراج فصال مستقال 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 (2016/12/31م).

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:
وضع اللوائح والقواعد المنظمة لعمل البنك وتوجيه
ومحاسبة اإلدارة بشأن أداء البنك ،وبتفصيل أوسع
يتمثل دور المجلس في اآلتي:
• إعتماد السياسات المالية و المصرفية.
• إعتماد الموازنة التقديرية للبنك.
• اإلشراف على األنشطة الرئيسية للبنك.
• مراقبة أداء اإلدارة التنفيذية لضمان حسن سير
العمل بما يحقق أهداف البنك.
• إعتماد أسس ميثاق السلوك المهني الجيد في
البنك.
• 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.
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• تعيين الرئيس التنفيذي /المدير العام وشاغلي
الوظائف التنفيذية والفنية العليا ،وتحديد أدوارهم
ومسؤولياتهم وصالحياتهم ومكافآتهم.

• يتبع البنك أقصى درجات الحرص و يطبق مبدأ
األمان في معامالته المالية حيث ال يتم إكمال أي
معاملة من معامالت البنك بواسطة شخص واحد
منفردا ،إذ يتعين أن يشارك في إنجازها شخصان
على األقل ،وهناك إجراءات آمنة مقبولة على
عمليات وبرامج الحاسب اآللي ،وبصفة عامة فأن
الضوابط اإلدارية المعمول بها في البنك جيدة وعملية.

• إطالع الحكومة من خالل التقرير السنوي على
وضع البنك وتقديم النصح والمشورة لكل ما من
شانه االرتقاء بمستوى العمل.

• تم اعتماد الئحة ضابط االلتزام و معمول بها حاليا.

• تقييم مهام و وظائف اللجان الفرعية والرئيس
التنفيذي وشاغلي الوظائف العليا في البنك.
• إقرار البيانات المالية السنوية والمؤقتة.

• إعتماد اللوائح و األنظمة الداخلية المنظمة لنشاط
البنك و شئون موظفيه.
 .2دور ومســــــؤوليات اإلدارة التنفيذية للبنك:
• إدارة شئون البنك وفق السياسات و اإلستراتيجية
المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.
• تقديم العون لمجلس اإلدارة في وضع وصياغة
السياسات.
• تطبيق القوانين واللوائح والتعاميم التى تحكم
عمل البنك.
• تطبيق السياسات واللوائح المعتمدة من قبل
مجلس اإلدارة.
• إعداد البرامج التفصيلية
السياسات المعتمدة.

واإلجرائية

لتنفيذ

• إعداد مشروعات العقود حسب مقتضيات العمل.

يتولى إدارة البنك مجلس إدارة مكون من رئيس
و أربعة أعضاء يمثلون وزارات :المالية ،التجارة
والصناعة ،الزراعة والثروة السمكية ،إضافة إلى
عضوين مستقلين من ذوى الكفاءة والخبرة
ترشحهما الجمعية العامة للبنك وفقا لمقتضيات
أحكام المرسوم السلطاني رقم (97/18م) بتأسيس
بنك التنمية العماني و تعديالته.

ثالثا  :لجنــــة التدقيــــــق:
• تضم اللجنة في عضويتها ثالثة من اعضاء مجلس
اإلدارة.
• تم اعتماد ميثاق اللجنة من قبل مجلس اإلدارة
بتاريخ 2003/6/16م بموجب قرار مجلس االدارة رقم
(2003/17م) و المعدل بموجب قرار مجلس االدارة
رقم 2010/22م الصادر بتاريخ 2010/1/10م.

• إعداد مشروع الميزانية العموميـــة.

• و تتمثل أهم أهداف اللجنة فيما يلي -:

• إعداد تقرير عن نشاط البنك خالل السنة المالية
المنتهية.

يتمثل الهدف األساسي للجنة التدقيق في تقديم
المساعدة لمجلس إدارة البنك في أداء مهامه
اإلشرافية والنهوض بمسؤولياته وفقًا لما يلي-:

• مسؤولية تقديم التقارير والبيانات الكاملة
والحقيقية عن أنشطة البنك لمجلـس اإلدارة.

 .1ضمان التزام البنك بالقوانين واللوائح المعمول بها
و تطبيق مبادئ األخالق المهنية التي وضعها البنك.

• اإللتزام بأسس ميثاق السلوك المهني.

 .3اجراءات وأنظمة الضبط الداخلي:
• شكل مجلس اإلدارة لجنة تدقيق مكونة من
ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة وتتولى هذه اللجنة
اإلشراف على مهام دائرة التدقيق الداخلي و التحقق
من مدى توافق تلك المهام مع قواعد و أنظمة
الجهات الرفابية مثل جهاز الرقابة المالية و اإلدارية
للدولة والبنك المركزي العماني والهيئة العامة
لسوق المال ،كذلك التوافق مع أنظمة وسياسات
و معايير التدقيق المعتمدة دوليا.
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ثانيا  :مجلـــــــس اإلدارة:

 .2إن دور لجنة التدقيق هو دور رقابي وإشرافي وتقع
مسؤولية اللجنة في المحافظة على عالقة مهنية
فاعلة فيما بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
والمدققين الداخليين ،والمدققين الخارجيين.
 .٣تعزيز التواصل مع المدققين الخارجيين من خالل
العمل بفاعلية معهم وضمان قيامهم بمهامهم
بمهنية و استقاللية تامة بعيدا عن أية تأثيرات من
أية جهة في البنك.

تفاصيل حضور أعضاء لجنة التدقيق لإلجتماعات خالل عام :2016
رقم
اإلجتماع

التاريخ

الفاضل /حسني بن
فؤاد طبيله

الفاضل /صابر بن
سعيد الحربي

الفاضل /أحمد بن
علي الشنفري

األول

2016/1/26م

Yes

حضر

حضر

رقم
اإلجتماع

التاريخ

الفاضل عبدالسالم بن
ناصر الخروصي

المهندسة /نهلة بنت الفاضل /علي بن محمد
بن جمعه اللواتي
عبدالوهاب الحمدي

الثاني

2016/04/27م

حضر

حضر

حضر

الثالث

2016/06/06م

حضر

حضر

حضر

الرابع

2016/10/24م

حضر

حضر

تغيب

الخامس

2016/12/08م

حضر

حضر

حضر

رابعا  :لجنة المخاطر:
تضم اللجنة في عضويتها ثالثة من اعضاء مجلس االدارة.
تفاصيل حضور أعضاء لجنة المخاطر لالجتماعات خالل عام 2016م:
رقم اإلجتماع

التاريخ

الفاضل /علي بن
محمد بن جمعة
اللواتي

الفاضل/صالح بن
محمد بن صالح
العبري

الفاضلة /زيانة بنت
محمد بن خميس
الراشدي

األول

2016/04/18م

حضر

حضر

حضر

الثاني

2016/05/09م

حضر

حضر

حضر

الثالث

2016/10/18م

حضر

حضر

حضر

الرابع

2016/12/28م

حضر

حضر

تغيبت

خامسا  :المخصصات المالية:
تم صرف المبالغ التالية خالل عام 2016م ألعضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار الموظفين بالبنك -:
البدالت المصروفة ألعضاء مجلس اإلدارة مقابل حضور االجتماعات:
اإلجتماع

المبلغ المصروف

إجتماعات مجلس اإلدارة

 23٫500ريال عماني

إجتماعات لجنة التدقيق

 3٫500ريال عماني

إجتماعات لجنة المخاطر

 2٫750ريال عماني

إجمـالي المبلغ

 29٫750ريال عماني

مكافآت مقترحـة لمجلس اإلدارة  40٫000/-ريال عماني عن العام ٢٠١٦م.
بلغ إجمالي أعلى رواتب وبدالت خمسة من كبار موظفي البنك خالل العام 2016م  381٫492( :ريال عماني).
تكون البدالت والمكافآت المصروفة والمقترحة لمجلس اإلدارة في حدود مانص عليه قانون الشركات التجارية
رقم  74/4وتعديالته وتحديدا التعديالت الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 2005/99م بتاريخ 2005/11/28م.
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يتكون مجلس اإلدارة من رئيس وأربعة أعضاء يمثلون الجهات الحكومية التي حدد المرسوم السلطاني
السامي بتأسيس البنك عضويتهم في تشكيل المجلس وعضوان مستقالن من ذوي الخبره (ويعتبر جميع
أعضاء المجلس من ذوي كفاءه عالية وخبره عمليه) ،فيما يلي قائمه بأعضاء المجلس:
أعضاء مستقلين

أعضاء يمثلون الجهات الحكومية

سعادة الشيخ  /عبداهلل بن سالم السالمي
رئيس مجلس اإلدارة

الفاضل /عبدالسالم بن ناصر بن عبداهلل
الخروصي
نائب رئيس مجلـس اإلدارة
ممثل وزارة الماليـــــة

الفاضل /هالل بن حمد بن سيف البوسعيدي
عضو مستقل

الفاضل /علي بن محمد بن جمعه اللواتي
عضو مستقل

المهندسة /نهلة بنت عبدالوهاب بن أحمد
الحمدي
عضو مجلــــس اإلدارة
ممثل وزارة التجارة والصناعــة
المهندس /صالح بن محمد بن صالح العبري
عضو مجلـــــس اإلدارة
ممثل وزارة الزراعة والثروة السمكية
الفاضلة /زيانة بنت محمد الراشدي
عضو مجلـــــس اإلدارة
ممثل وزارة الماليـــــة
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تفاصيل حضور أعضاء مجلس اإلدارة لجلسات االجتماعات خالل العام 2016م:
رقم
اإلجتماع

التاريخ

األول

2016/1/26م

أرقام و تواريخ
إجتماعات
المجلس

سعادة
الشيخ/
عبداهلل
بن سالم
السالمي
حضر

سعادة
الشيخ/
عبداهلل
بن سالم
السالمي

الفاضل/
الفاضل/
حسني بن أحمد
فؤاد طبيله بن علي
الشنفري
حضر

حضر

الدكتور/
عبداهلل
بن علي
الهنائي

الدكتور/
عبداهلل
بن علي
المعولي

الفاضل/
صابر بن
سعيد
الحربي

حضر

حضر

حضر

المهندسة /المهندس/
الفاضل
عبدالسالم نهلة بنت صالح بن
عبدالوهاب محمد
بن ناصر
العبري
الخروصي الحمدي

الفاضل/
الفاضلة /الفاضل/
علي بن
زيانة بنت هالل
محمد
بن حمد
محمد
الراشدي البوسعيدي بن جمعة
اللواتي

الثاني
2016/3/22م

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

الثالث
2016/4/24م

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

الرابع
2016/6/13م

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

الخامس
2016/8/31م

حضر

تغيب

حضر

حضر

حضر

حضر

تغيب

السادس
2016/11/14م

حضر

تغيب

حضر

تغيب

حضر

حضر

حضر

السابع
2016/12/1م

حضر

حضر

حضر

حضر

تغيبت

تغيب

حضر

•

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

•

حضر اإلجتماع األول لعام 2016م أعضاء مجلس اإلدارة السابق في آخر إجتماع له حيث تم إعادة تشكيل مجلس
اإلدارة الجديد بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في جلسته رقم 2016/7م بتاريخ 2016/2/23م و إستهل
أعضاء المجلس الجديد حضورهم اجتماعات المجلس اعتبارا من االجتماع رقم 2016/2م المنعقد بتاريخ
2016/3/22م.

سادسا  :األنظمة والجزاءات المفروضة:
التزم البنك خالل السنة المنصرمة (2016م) 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 اإلدارية للدولة والبنك المركزي العماني الناتجة عن الفحص الدوري العمال
البنك و يعمل البنك على معالجة تلك المالحظات بشكل مستمر و تلقى هذه الخطوة اهتماما كبيرا من قبل
مجلس اإلدارة و لجنتي التدقيق الداخلي و المخاطر من خالل تقارير المتابعة الدورية التي يتم إعدادها و متابعتها
من قبل مجلس اإلدارة أوال بأول.
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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  :نبذه عن المدققين القانونيين للبنك خالل العام 2016م:
برايز ووتر هاوس كوبرز ( )PWCهي شبكة شركات متواجدة في  157بلدًا ويعمل لديها حوالي  ٢٢٣ألف موظفًا
ملتزمون بتوفير أعلى معايير الجودة في خدمات التدقيق والضرائب والخدمات االستشارية ،كما تقدم بي دبليو
سي كذلك تدريب للشركات ومؤهالت مالية مهنية من خالل الدورات األكاديمية لـ .PWC
تأسست  PWCفي الشرق األوسط منذ  40عامًا ولديها شركات في البحرين ومصر والعراق واألردن والكويت ولبنان
وعمان واألراضي التابعة للسلطة الفلسطينية وقطر والسعودية واإلمارات ،حيث يعمل بها أكثر من 4000
وليبيا ُ
موظف.
تأسست  PWCفي سلطنة ُعمان منذ أكثر من  45عامًا ويعمل فيها أربعة شركاء ،من ضمنهم شريك ُعماني،
وأكثر من  140موظفًا مهنيًا ومساعدين.
إن خبرة الشركة في مجاالت التدقيق والضرائب واالستشارات قادرة على الجمع بين المهارات الفنية واالستشارية
المتخصصة المكتسبة دوليًا مع الخبرات المحلية ذات الصلة.
 PWCتشير إلى شبكة برايز ووتر هاوس كوبرز و  /أو واحدة أو أكثر من الشركات األعضاء فيها ،كل واحدة منها
هي كيان قانوني مستقل.
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البيانات المالية

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2016

إيضاح 2016
ريال عماني

2015
ريال عماني

األصول
نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

397.719

744.938

أرصدة مستحقة من بنوك أخرى

5

19.519.464

24.803.898

قروض وسلف للعمالء

6

113.814.806

110.148.490

استثمارات

7

25.219.622

27.963.908

قروض سكنية للموظفين

8

1.160.220

1.568.354

مستحق من الحكومة

9

7.435.356

4.227.485

ومعدات
ممتلكات
ّ

10

1.260.823

1.434.730

11

1.433.345

687.211

170.241.355

171.579.014

مدفوعات مقدمًا ومديونيات أخرى
إجمالي األصول
االلتزامات وحقوق المساهم
االلتزامات
ودائع العمالء (ازدهار)

12

588.930

622.341

مستحق إلى الحكومة

13

75.598

1.575.602

دائنيات ومستحقات

14

4.728.959

7.622.758

5.393.487

9.820.701

إجمالي االلتزامات
حقوق المساهم
رأس المال

16

100.000.000

100.000.000

احتياطي قانوني

17

6.866.914

6.580.981

1.048.827

818.603

5.541.048

5.541.048

أرباح محتجزة

51.391.079

48.817.681

إجمالي حقوق المساهم

164.847.868

161.758.313

إجمالي االلتزامات وحقوق المساهم

170.241.355

171.579.014

1.648

1.618

احتياطي إعادة تقييم االستثمارات
احتياطي خاص

صافي قيمة األصول للسهم الواحد

18

27

المدرجة بالصفحات
اعتمد أعضاء مجلس اإلدارة القوائم المالية متضمنة اإليضاحات والمعلومات التفسيرية األخرى ُ
من  39إلى  72بتاريخ  30يناير  2017ووقعها نيابة عنهم:

عبداهلل بن سالم السالمي
رئيس مجلس اإلدارة
تقرير مراقب الحسابات المستقل  -الصفحات من  32إلى .34

د .عبدالعزيز بن محمد الهنائي
الرئيس التنفيذي
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قائمة الدخل الشامل

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

إيضاح

إيرادات فوائد

19

مصروفات فوائد
صافي إيرادات الفوائد

أتعاب وعموالت وإيرادات أخرى

20

إيرادات االستثمار  -بالصافي

21

صافي إيرادات التشغيل
مصروفات عمومية وإدارية

22

أرباح التشغيل قبل المحمل من انخفاض قيمة القروض
ومخصص حساب عالقات العمالء
المحمل من انخفاض قيمة القروض

6

انخفاض القيمة (المحمل) /المعكوس لحسابات عالقات العمالء

11

صافي ربح العام

24

2016

2015

ريال عماني

ريال عماني

7.344.918

7.658.995

()8.169

()12.404

7.336.749

7.646.591

4.270.925

4.205.768

876.843

388.827

12.484.517

12.241.186

()6.860.301

()7.496.817

5.624.216

4.744.369

()2.732.925

()548.123

()31.960

4.561

2.859.331

4.200.807

الدخل الشامل اآلخر
بنود يمكن إعادة تصنيفها الحقًا إلى األرباح أو الخسائر:
التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
إجمالي الدخل الشامل للعام

الربحية األساسية والمعدلة للسهم الواحد

30

230.224

145.429

3.089.555

4.346.236

0.029

0.042

اإليضاحات والمعلومات التفسيرية األخرى المدرجة بالصفحات من  39إلى  72تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
تقرير مراقب الحسابات المستقل  -الصفحات من  32إلى .34
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بيان التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

رأس

احتياطي

احتياطي

المال

قانوني

إعادة تقييم احتياطي
االستثمارات خاص

في  1يناير 2015

ربح العام
التغيرات في القيمة العادلة
لالستثمارات
إجمالي الدخل الشامل
تحويل إلى احتياطي
قانوني
في  31ديسمبر 2015

في  1يناير 2016

ربح العام
التغيرات في القيمة
العادلة لالستثمارات
إجمالي الدخل الشامل
تحويل إلى احتياطي
قانوني
في  31ديسمبر 2016

أرباح محتجزة اإلجمالي
ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

100.000.000

6.160.900

673.174

5.541.048

157.412.077 45.036.955

-

-

-

-

4.200.807

4.200.807

-

-

145.429

-

-

145.429

-

-

145.429

-

4.200.807

4.346.236

-

420.081

-

-

()420.081

-

100.000.000

6.580.981

818.603

5.541.048

48.817.681

161.758.313

100.000.000

6.580.981

818.603

5.541.048

48.817.681

161.758.313

-

-

-

-

2.859.331

2.859.331

-

-

230.224

-

-

230.224

-

-

230.224

-

2.859.331

3.089.555

-

285.933

-

-

()285.933

-

100.000.000

6.866.914

1.048.827

5.541.048

51.391.079

164.847.868

اإليضاحات والمعلومات التفسيرية األخرى المدرجة بالصفحات من  39إلى  72تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
تقرير مراقب الحسابات المستقل  -الصفحات من  32إلى .34
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قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

أنشطة التشغيل
صافي ربح العام
تسويات:
استهالك ممتلكات ومعدات
صافي الحركة في مخصص الديون التي تعرضت النخفاض القيمة
أرباح من استبعاد ممتلكات ومعدات
إيرادات استثمار محققة  -بالصافي
التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة
صافي الحركة في مخصص حسابات عالقات العمالء
أرباح التشغيل قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل
التغيرات في أصول والتزامات التشغيل:
قروض وسلف للعمالء
قروض سكنية للموظفين
مدفوعات مقدمًا ومديونيات أخرى
ودائع العمالء (ازدهار)
مستحق من الحكومة  -بالصافي
دائنيات ومستحقات
صافي النقد (المستخدم في)  /الناتج من أنشطة التشغيل
أنشطة االستثمار
شراء ممتلكات ومعدات
متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات
ودائع قصيرة األجل
إيرادات استثمار محققة  -بالصافي
أرصدة لدى مديري االستثمار
الحركة في االستثمارات
صافي النقد الناتج من أنشطة االستثمار
صافي (النقص) /الزيادة في النقد وما في يماثل النقد
النقد وما يماثل النقد في بداية العام
النقد وما يماثل النقد في نهاية العام
يشتمل النقد وما يماثل النقد على:
نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني
وديعة رأس المال لدى البنك المركزي العماني
أرصدة مستحقة من بنوك أخرى (إيضاح )5
أرصدة لدى مديري االستثمار (إيضاح )5
النقد وما يماثل النقد في نهاية العام

2016

2015

ريال عماني

ريال عماني

2.859.331

4.200.807

411.706
2.732.925
()2.542
()563.923
()312.920
()31.960
5.092.617

414.505
548.123
()8.588
()729.394
340.567
4.561
4.770.581

()6.399.241
408.134
()714.174
()33.411
()4.707.875
()2.893.799
()9.247.749

()1.809.681
()89.283
()344.250
()1.382.069
()4.225.460
4.212.289
1.132.127

()240.062
4.805
()3.000.000
563.923
995.098
3.287.430
1.611.194
()7.636.555
24.165.641
16.529.086

()281.095
11.607
729.394
()796.520
706.512
369.898
1.502.025
22.663.616
24.165.641

397.719
()50.000
16.519.464
()338.097
16.529.086

744.938
()50.000
24.803.898
()1.333.195
24.165.641

اإليضاحات والمعلومات التفسيرية األخرى المدرجة بالصفحات من  39إلى  72تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
تقرير مراقب الحسابات المستقل  -الصفحات من  32إلى .34
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١٦

1

الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية
تأسس بنك التنمية العماني ش.م.ع.م (البنك) بموجب المرسوم السلطاني رقم  97/18كشركة مساهمة
عمانية عامة بتاريخ  9أبريل  .1997يمارس البنك نشاطه في سلطنة عمان بموجب ترخيص صيرفة صادر
العماني .ويمتلك البنك  18فرعا ( )18 :2015في سلطنة ُعمان .عنوان البنك المسجل هو
عن البنك المركزي ُ
ص.ب ،3077 .روي ،الرمز البریدي  ،112سلطنة ُعمان .إن البنك مملوك لحكومة سلطنة عمان بنسبة .٪100
يعمل البنك بشكل أساسي في تقديم القروض لمشاريع التطوير التي ترتبط بشكل رئيسي بأنشطة
الزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية والموارد الصناعية ،وتكنولوجيا المعلومات والكليات التعليمية،
والصحة ،والسياحة ،واألنشطة المهنية وورش العمل والحرف الصناعية التقليدية في سلطنة عمان .يحقق
البنك أهدافة من خالل منح القروض ،وإدارة المنح واإلعانات ،والمشاركة في رأس مال الشركات المسجلة
بموجب قانون الشركات التجارية في سلطنة عمان وغيرها من المؤسسات ،وتنفيذ أنشطة بنكية أخرى.
ووفقا ألهدافه ،يتم احتساب الفائدة على القروض والسلف للعمالء بالمعدل الذي تدعمه حكومة سلطنة
عمان .وباإلضافة إلى ذلك يعمل البنك أيضا كوكيل نيابة عن حكومة سلطنة عمان فيما يتعلق بما يلي:
أ  -توزيع وتحصيل القروض الحكومية الميسرة.
ب  -صرف المبالغ المستلمة من صندوق الزراعة وتنمية الثروة السمكية.
ج  -صرف وتحصيل قروض صندوق الرفد (صندوق سند).
بموجب المرسوم السلطاني الخاص بتأسيس البنك ،تضمن حكومة سلطنة عمان قروضها حتى أربعة
أضعاف رأس المال واالحتياطي العام للبنك.
صدر المرسوم السلطاني رقم  2006/18في عام  2006وتم بموجبه فتح آفاق جديدة للبنك من حيث حدود
اإلقراض المالية ،مما يتيح للبنك منح قروض ميسرة تصل إلى مليون ريال عماني للمشروع الواحد وبمعدل
فائدة مقرر بواقع  ٪3سنويا .يمكن أن يكون الحد األقصى للقروض الميسرة ثالثة ماليين ريال عماني لشركات
المساهمة العامة التي تكون قد عرضت  ٪40من أسهمها لالكتتاب العام.
كما يسمح المرسوم السلطاني الجديد للبنك بتقديم قروض غير مدعومة لرأس المال العامل للمشاريع
الجديدة والقائمة.
وعالوة على ذلك ،فإن جميع القروض الميسرة التي تم التعامل معها في وقت سابق من قبل لجنة الدعم
المالي من وزارة التجارة والصناعة تم تفويضها لبنك التنمية العماني ش.م.ع.م

2

أساس اإلعداد

 1-2بيان االلتزام
تم إعداد القوائم المالية للبنك كما في  31ديسمبر  2016وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة من
قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية ومتطلبات اإلفصاح واللوائح المنظمة لقانون الشركات التجارية لعام
 ،1974وتعديالته.
يتطلب إعداد القوائم المالية بما يتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية من اإلدارة القيام بإعداد تقديرات
وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات والمبالغ الظاهرة لألصول وااللتزامات واإليرادات والمصروفات .تستند
هذه التقديرات واالفتراضات المصاحبة لها على الخبرة السابقة وعوامل أخرى متعددة والتي يعتقد بأنها
معقولة وفقًا للظروف ،والتي تشكل نتائجها أساسًا لبناء التقديرات حول القيم الدفترية لألصول وااللتزامات
التي ال تتضح بسهولة من مصادر أخرى .النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.
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2

أساس اإلعداد (تابع)

 1-2بيان االلتزام (تابع)
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التي تستند عليها على أساس مستمر .وتدرج التعديالت على التقديرات
المحاسبية بالفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات إذا كانت التعديالت تؤثر فقط على الفترة أو خالل فترة
التعديل
والفترات المستقبلية إذا كان التعديل يؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية .تم اإلفصاح عن المجاالت التي
تنطوي على درجة كبيرة من التقدير أو التعقيد أو المجاالت التي تكون فيها االفتراضات والتقديرات جوهرية
للقوائم المالية باإليضاح رقم .4
تم إعداد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية باستثناء االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة
واالستثمارات المتاحة للبيع والقروض السكنية للموظفين التي يتم قياسها بالقيمة العادلة.
ُتعرض قائمة المركز المالي حسب ترتيب السيولة حيث أن ذلك العرض أكثر مالءمة لعمليات البنك.
(أ) المعايير والتعديالت التي دخلت حيز التطبيق في عام  2016وتتعلق بأعمال البنك:
بالنسبة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2016قام البنك بتطبيق كافة المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة
الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية (المجلس) ولجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية
(اللجنة) التابعة للمجلس والتي تتعلق بعملياته والتي دخلت حيز التطبيق بالنسبة للفترة التي تبدأ في 1
يؤد تطبيق المعايير أعاله إلى تغيرات في السياسات المحاسبية للبنك ولم يؤثر على المبالغ
يناير  .2016ولم ِّ
المذكورة في الفترة الحالية.
(ب) المعايير والتعديالت والتفسيرات على المعايير الحالية والتي لم تدخل حيز التطبيق بعد ولم
يطبقها البنك بصورة مبكرة وال يمكن تقدير أثر هذه المعايير وتفسيراتها بشكل معقول
كما في  31ديسمبر :2016
المالية وقياسها
المالية وااللتزامات
المالية» تصنيف األصول
الدولي رقم « 9األدوات
المالية
يعالج معيار التقارير
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ويحل
الدولي رقم  9في يوليو ،2014
المالية
واالعتراف بها .وقد تم إصدار النسخة الكاملة من معيار التقارير
ّ
ّ
الدولي رقم  39الذي ّ
ّ
يتعلق بتصنيف وقياس
المحاسبي
محل اإلرشادات الواردة في المعيار
هذا المعيار
ّ
ّ
ويكون ثالث
ويبسط نموذج القياس المشترك
الدولي رقم 9
المالية
المالية .ويحتفظ معيار التقارير
األدوات
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
َ
المهلكة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ّاالخر والقيمة
المالية :التكلفة
لألصول
ة
رئيسي
قياس
فئات
ّ
ّ
ّ
متوق ٌع لخسائر االئتمان ّ
َّ
محل
يحل
نموذج
الحالي
العادلة من خالل الربح أو الخسارة .ويوجد هناك في الوقت
ٌ
ّ
الدولي رقم .39
المحاسبي
المعيار
في
المستخدم
المتكبدة
نموذج خسارة االنخفاض بالقيمة
َ
ّ
ّ
َّ
الدولي رقم  9ككل هو  1يناير  2018ولكن من الممكن تطبيق
المالية
تاريخ التطبيق اإللزامي لمعيار التقارير
ّ
ّ
العرض المعدل بالنسبة لبعض االلتزامات التي تقاس بالقيمة العادلة اعتبارًا من تاريخ سابق .يقوم البنك حاليًا
الدولي رقم  9على القوائم المالية ولكن نظرًا لتعقيد متطلبات التصنيف
المالية
بتقييم أثر معيار التقارير
ّ
ّ
والقياس وانخفاض القيمة ومحاسبة التغطية وعالقاتها المتبادلة ،فمن غير الممكن في هذه المرحلة تحديد
األثر المحتمل كما بتاريخ اعتماد هذه القوائم المالية.
معيار التقارير المالية الدولي رقم « 15اإليرادات من العقود مع العمالء» ،سيحل محل المعيار المحاسبي
الدولي رقم  18والذي يغطي عقود البضائع والخدمات ،والمعيار المحاسبي الدولي رقم  11الذي يغطي عقود
اإلنشاء .ويستند هذا المعيار الجديد إلى مبدأ االعتراف باإليرادات عند نقل السيطرة على سلعة أو خدمة إلى
العميل  -وبالتالي تستبدل فكرة السيطرة فكرة المنافع والمخاطر .ويسمح المعيار ّ
باتباع منهجية معدلة
االنتقالية في األرباح المحتجزة
المنهجية ،ستقوم الكيانات باالعتراف بالتعديالت
لألثر العكسي .وبموجب هذه
ّ
ّ
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2

أساس اإلعداد (تابع)

 1-2بيان االلتزام (تابع)
بتاريخ التطبيق المبدئي ،أي دون إعادة بيان فترة المقارنة .وسيكون على الكيانات فقط أن تقوم بتطبيق
القواعد الجديدة على العقود غير المكتملة كما في تاريخ التطبيق المبدئي .ويكون تاريخ التطبيق اإللزامي
لمعيار التقارير المالية الدولي رقم  15هو  1يناير  .2018ويقوم البنك اآلن بتقييم أثر هذا المعيار ،لكنه من غير
العملي تحديد األثر المحتمل بتاريخ اعتماد هذه القوائم المالية.
تم إصدار معيار التقارير المالية الدولي رقم « ،16اإليجارات» في شهر يناير من العام  .2016وينتج عن هذا المعيار
إدراج معظم عقود اإليجار في الميزانية العمومية ،األمر الذي ُيزيل الفرق بين عقود اإليجار التشغيلي وعقود
اإليجار التمويلي .ووفقًا للمعيار الجديد ،يتم إدراج األصل (حق استخدام األصل المؤجر) وااللتزام المالي المتعلق
ويستثنى من ذلك عقود اإليجار قصيرة األجل ومنخفضة القيمة .وسوف يؤثر المعيار بشكل
بدفع اإليجاراتُ .
رئيسي على محاسبة عقود اإليجار التشغيلي للبنك .ومع ذلك ،فإن البنك لم يحدد بعد إلى أي مدى سوف
ينتج عن هذه االرتباطات إدراج األصل وااللتزام للمدفوعات المستقبلية وكيفية تأثير ذلك على ربح البنك وتصنيف
التدفقات النقدية .وقد يتم تغطية بعض االرتباطات من خالل استثناء اإليجارات قصيرة األجل ومنخفضة القيمة وقد
تؤول بعض االرتباطات إلى الترتيبات التي لن تتأهل كإيجارات بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم .16
 2-2العملة الوظيفية وعملة العرض
العماني وهو العملة الوظيفية للبيئة االقتصادية الرئيسية التي يعمل البنك بها.
تعرض القوائم المالية بالريال ُ
يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الريال العماني وفقًا لألسعار السائدة في تاريخ المعامالت .ويتم
العماني وفقًا لألسعار السائدة في نهاية العام.
تحويل األصول وااللتزامات المقومة بالعمالت األجنبية إلى الريال ُ
يتم إدراج أي ربح أو خسارة ناشئة عن التغيرات في أسعار الصرف بعد تاريخ المعاملة في قائمة الدخل الشامل.

3

ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية

 1-3األصول المالية
يصنف البنك أصوله المالية ضمن الفئات التالية :بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وقروض ومديونيات
واستثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق ومتاحة للبيع .ويعتمد التصنيف على الغرض من اقتناء األصول
المالية .وتحدد اإلدارة تصنيف أصولها المالية عند اإلدراج األولي.
(أ)

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
تتضمن األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة فئتين فرعيتين :أصول مالية محتفظ بها
للمتاجرة وتلك المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند البداية .يتم تصنيف االستثمارات التي
يتم شراؤها عادة بقصد بيعها في المستقبل القريب كمحتفظ بها للمتاجرة .وبالنسبة لالستثمارات المصنفة
كمحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،يجب أن تتحقق المعايير التالية:

•

أن يؤدي هذا التصنيف إلى إلغاء أو التقليل بشكل كبير من تباين المعالجة المحاسبية الذي قد ينشأ بأي
شكل آخر عند قياس األصول أو االلتزامات أو إدراج األرباح أو الخسائر على أساس مختلف.

•

أن تشكل األصول وااللتزامات جزءًا من مجموعة من األصول المالية أو االلتزامات المالية أو كليهما التي تتم
إدارتها وتقييم أدائها على أساس القيمة العادلة ،وفقًا لسياسة إدارة المخاطر أو استراتيجية االستثمار المعتمدة.

•

أن تحتوي األداة المالية على أداة مشتقة متضمنة ،إال إذا لم تعدل المشتقات المتضمنة بشكل جوهري
التدفقات النقدية أو إذا كان واضح أنه لن يتم تسجيلها بشكل منفصل ،مع قليل من التحليل أو بدون.
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3

ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع)

 1-3األصول المالية (تابع)
يتم إدراج هذه االستثمارات مبدئيا بالقيمة العادلة ويتم إدراج تكاليف المعاملة كمصروفات في قائمة الدخل
الشامل .وبعد اإلدراج المبدئي ،يتم إعادة قياس هذه االستثمارات بالقيمة العادلة .ويتم إدراج تعديالت القيمة
العادلة واألرباح والخسائر المحققة في قائمة الدخل الشامل.
(ب) أصول مالية متاحة للبيع
تتضمن االستثمارات المتاحة للبيع حقوق المساهمين وسندات الدين .استثمارات األسهم المصنفة كمتاحة
للبيع هي تلك االستثمارات التي ال تصنف كمحتفظ بها للمتاجرة أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
سندات الدين في هذه الفئة هي التي تكون هناك نية لالحتفاظ بها لفترة غير محددة ويمكن بيعها للوفاء
باحتياجات السيولة أو التغيرات في ظروف السوق.
لم يقم البنك بتصنيف أي من القروض أو المديونيات كمتاحة للبيع.
يتم إدراج األصول المالية المتاحة للبيع مبدئيا بالقيمة العادلة ،وهي المقابل النقدي لشراء القروض بما في ذلك
أية تكاليف معاملة .بعد القياس المبدئي ،يتم قياس االستثمارات المالية المتاحة للبيع الحقا بالقيمة العادلة.
يتم إدراج األرباح والخسائر غير المحققة مباشرة في حقوق المساهمين (الدخل الشامل اآلخر) في التغير في
القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع .عندما يتم بيع االستثمار ،األرباح أو الخسائر المتراكمة التي سبق
إدراجها ضمن حقوق المساهمين يتم إدراجها في قائمة الربح أو الخسارة ضمن إيرادات التشغيل األخرى .ويتم
تسجيل الفوائد المحققة أثناء تملك االستثمارات المالية المتاحة للبيع كإيرادات فوائد باستخدام معدل الفائدة
الفعلي .كما يتم إدراج توزيعات األرباح المحققة أثناء تملك االستثمارات المالية المتاحة للبيع في الربح أو الخسارة
كإيرادات تشغيل أخرى عندما يتقرر حق الدفع .ويتم إدراج الخسائر الناتجة عن انخفاض قيمة هذه االستثمارات
في الربح أو الخسارة ضمن انخفاض قيمة االستثمارات وإزالتها من التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة
للبيع.
(ج) قروض ومديونيات
القروض والمديونيات هي أصول مالية غير مشتقة لها دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سوق نشط.
تدرج القروض والمديونيات مبدئيا بالقيمة العادلة ،وهي المقابل النقدي إلنشاء أو شراء القرض بما في ذلك
تكاليف المعاملة ،وتقاس الحقًا بالتكلفة المهلكة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية .يتم تضمين الفائدة
المستحقة على القروض في قائمة الدخل الشامل ضمن بند «إيرادات فوائد» .وفي حال حدوث انخفاض في القيمة،
يتم تسجيل خسارة انخفاض القيمة كاقتطاع من القيمة الدفترية للقرض ويتم إدراجها في قائمة الدخل الشامل.
(د) محتفظ بها حتى االستحقاق
األصول المالية المحتفظ بها حتى االستحقاق هي أصول مالية غير مشتقة لها دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وفترات
استحقاق ثابتة والتي يكون للبنك النية اإليجابية والقدرة على االحتفاظ بها حتى االستحقاق والتي ال تكون مصنفة
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو كمتاحة للبيع.
وتدرج هذه األصول مبدئيًا بالقيمة العادلة متضمنة تكاليف المعاملة المباشرة واإلضافية وتقاس الحقًا بالتكلفة
المهلكة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية.
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 3ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع)
 1-3األصول المالية (تابع)
تدرج فوائد االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق في قائمة الدخل الشامل تحت بند «إيرادات فوائد» .في
حال انخفاض القيمة ،تدرج خسارة انخفاض القيمة كاستقطاع من القيمة الدفترية لالستثمار وتدرج في قائمة
الدخل الشامل تحت بند «انخفاض قيمة االستثمارات» .االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق هي سندات
تنمية حكومية.
 2-1-3مقاصة األدوات المالية
يتم إجراء مقاصة بين األصول المالية وااللتزامات وصافي المبلغ المبين في قائمة المركز المالي عندما يكون
هناك حق قانوني إلزامي إللغاء المبالغ المدرجة وتكون هناك نية لدى البنك لتسويتها على أساس الصافي أو
تحقيق األصول وتسوية االلتزام في الوقت نفسه .يتم عرض اإليرادات والمصروفات على أساس الصافي فقط عندما
تسمح المعايير المحاسبية بذلك أو بالنسبة للمكاسب والخسائر التي تنشأ من مجموعة معامالت مماثلة.
 3-1-3انخفاض قيمة األصول المالية
(أ) أصول مدرجة بالتكلفة المهلكة
يقوم البنك بتاريخ التقرير بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أصل مالي أو مجموعة
أصول مالية .تنخفض قيمة أصل مالي أو مجموعة أصول مالية ويتم تكبد خسارة االنخفاض بالقيمة إذا ،فقط
إذا ،كان هناك دليل موضوعي النخفاض القيمة نتيجة لحدث أو أكثر من حدث بعد التسجيل األولي لألصل
(حدث خسارة) ويوجد لحدث الخسارة ذاك (أو األحداث) أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل
المالي أو مجموعة األصول المالية والتي يمكن تقديرها بشكل يعتمد عليه .يتضمن الدليل الموضوعي
على انخفاض قيمة أصل مالي أو مجموعة أصول مالية بيانات يمكن مالحظتها والتي تلفت انتباه البنك حول
العماني:
أحداث الخسارة واألخذ باالعتبار اإلرشادات الصادرة عن البنك المركزي ُ
•

صعوبة مالية كبيرة تواجه الشركة المصدرة أو المدين.

•

خرق بنود العقد مثل العجز أو التأخر عن سداد الفوائد أو المدفوعات األصلية؛

•

منح البنك تنازال ً للمقترضين ألسباب اقتصادية 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 أخرى.

•

اختفاء سوق نشطة لذلك األصل المالي بسبب صعوبات مالية؛ أو

•

بيانات قابلة للمالحظة تشير إلى وجود انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من
مجموعة أصول مالية منذ التسجيل األولي لتلك األصول ،رغم عدم إمكانية تشخيص االنخفاض في األصول
المالية الفردية بالمجموعة بما في ذلك التغيرات العكسية في موقف السداد للمقترضين من المجموعة أو
ظروف اقتصادية وطنية أو محلية تؤكد على العجز عن التسديدات على أصول المجموعة.
يقوم البنك أو َال بتقييم فيما إذا وجد دليل موضوعي منفرد على انخفاض قيمة أصول مالية يكون جوهريًا
بحد ذاته ،منفردًا أو مجتمعاَ ألصول مالية ال يكون كل منها جوهريًا بحد ذاته .إذا حدد البنك عدم وجود دليل
موضوعي على انخفاض القيمة ألصول مالية مقيمة فرديًا ،سواء كان جوهريًا أم ال ،فإنه يضمن األصول في
ً
مجتمعة.
مجموعة أصول مالية لها نفس خصائص مخاطر االئتمان ويقوم بتقييم انخفاض قيمتها
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( ٢٠١٦تابع)

 3ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع)
 1-3األصول المالية (تابع)
وبالنسبة لألصول التي تم تقييم انخفاض قيمتها فرديًا ويتم إدراج أو يستمر إدراج خسارة انخفاض بالقيمة
لهاّ ،
فإنها ال ُتدرج ضمن التقييم الجماعي لالنخفاض بالقيمة.
إذا كان هناك دليل موضوعي على تكبد خسارة انخفاض بالقيمة على قروض ومديونيات أو استثمارات محتفظ
بها حتى االستحقاق مدرجة بالتكلفة المهلكة ،يقاس مبلغ الخسارة على أنه الفرق بين القيمة الدفترية لألصل
والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة (باستثناء خسائر االئتمان المستقبلية التي لم يتم
تكبدها) المخصومة حسب معدل الفائدة الفعلي األصلي لألصل المالي .تخفض القيمة الدفترية لألصل من
خالل استخدام حساب مخصص ويدرج مبلغ الخسارة بقائمة الدخل الشامل .إذا كان لقرض أو استثمار محتفظ
به حتى االستحقاق معدل فائدة متغير ،يكون معدل الخصم لقياس أي خسارة انخفاض بالقيمة هو معدل
الفائدة الفعلي الحالي المحدد بموجب العقد.
(أ) أصول مدرجة بالتكلفة المهلكة (تابع)
يعكس احتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ألصل مالي مضمون التدفقات النقدية
التي قد تنتج عن التنفيذ على الرهن بعد خصم تكاليف الحصول على الضمانة وبيعها سواء كان التنفيذ
على الرهن محتمالً أم ال.
تقدر التدفقات النقدية المستقبلية في مجموعة أصول مالية يتم تقييم انخفاض قيمتها بشكل جماعي
على أساس التدفقات النقدية التعاقدية لألصول بالمجموعة وخبرة الخسائر السابقة لألصول ذات خصائص
مخاطر االئتمان المشابهة لتلك الموجودة بالمجموعة.
تتم مراجعة المنهجية واالفتراضات المستخدمة في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بشكل
منتظم من قبل البنك لتقليل أية فروقات بين تقديرات الخسارة وخبرة الخسارة الفعلية.
عندما يكون قرض ما غير قابل للتحصيل ،يتم شطبه مقابل مخصص انخفاض قيمة القرض ذات العالقة .يتم
شطب تلك القروض بعد إكمال كافة اإلجراءات الضرورية وتحديد مبلغ خسارة االنخفاض بالقيمة.
إذا انخفض مبلغ خسارة االنخفاض بالقيمة في فترة الحقة ويمكن أن يعزى مبلغ االنخفاض إلى حدث وقع بعد
إدراج انخفاض القيمة ،يتم عكس خسارة انخفاض القيمة المدرجة سابقًا عن طريق تسوية حساب المخصص.
يدرج مبلغ العكس في قائمة الدخل الشامل.
(ب) أصول مصنفة كمتاحة للبيع
يقوم البنك بنهاية كل فترة تقرير بتقييم فيما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أصل
مالي أو مجموعة أصول مالية .وفي حالة األوراق المالية للدين ،يستخدم البنك المعايير المشار إليها في (أ)
أعاله .وفي حالة استثمارات األسهم المصنفة كمتاحة للبيع ،يعتبر االنخفاض الجوهري أو المطول في القيمة
العادلة لألوراق المالية إلى ما دون تكلفتها دليالً على انخفاض قيمة األصول .وفي حال وجود مثل هذا الدليل
بالنسبة لألصول المالية المتاحة للبيع ،فإن الخسارة المتراكمة  -التي تقاس على أنها الفرق بين تكلفة الحيازة
والقيمة العادلة الحالية مخصومًا منها أي خسائر انخفاض قيمة على ذلك األصل المالي المدرجة سابقًا في
األرباح أو الخسائر  -تحذف من حقوق المساهمين وتدرج في األرباح أو الخسائر .ال يتم عكس خسائر االنخفاض
في قيمة أدوات حقوق المساهمين المدرجة في األرباح أو الخسائر من خالل األرباح أو الخسائر المنفصلة .إذا
زادت في فترة الحقة القيمة العادلة ألداة دين مصنفة كمتاحة للبيع وكان من الممكن أن تعزى الزيادة بشكل
موضوعي إلى حدث وقع بعد إدراج خسارة انخفاض القيمة في األرباح أو الخسائر ،فإنه يتم عكس خسارة
انخفاض القيمة من خالل األرباح أو الخسائر.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( ٢٠١٦تابع)

 3ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع)
 4-1-3إلغاء اإلدراج
( )1األصول المالية
يتم إلغاء إدراج األصل المالي (أو حيثما ينطبق جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة أصول مالية مشابهة)
عندما:
• تنتهي حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل.
• يقوم البنك بتحويل حقوقه في استالم التدفقات النقدية من األصل أو أن يتحمل التزامات بسداد التدفقات
النقدية المستلمة بالكامل إلى أي طرف آخر دون أي تأخير ملموس بنا ًء على ترتيب «تمرير المدفوعات».
		

 -يتقوم البنك بتحويل جوهري لكافة المخاطر ومنافع ملكية األصل ،أو

		

 لــم يقــم البنــك بالتحويــل كمــا لــم يحتفــظ جوهريــً بكافــة المخاطــر ومنافــع ملكيــة األصــل ولكــنقام بتحويل الرقابة والسيطرة على األصل.

عندما يقوم البنك بتحويل حقوقه في استالم التدفقات النقدية من أصل ما أو يقوم بإبرام ترتيب تمرير
ٍ
بشكل كامل وال يحتفظ بها ،وكذلك
المدفوعات ،وال يقوم بتحويل كافة المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل
ٍ
عندئذ إدراج األصل على أساس حصة مشاركة البنك
عدم قيامه بتحويل حق السيطرة على األصل ،يتم
المستمرة في األصل .وفي تلك الحالة ،يقوم البنك أيضًا بإدراج التزام مرتبط .ويتم قياس األصل المحول أو
االلتزام المرتبط بصورة تعكس الحقوق وااللتزامات التي يحتفظ بها البنك .إن المشاركة المستمرة التي تأخذ
المحول يتم قياسها بالقيمة الدفترية األصلية لألصل أو أكبر مقابل مالي يمكن أن
شكل ضمان على األصل
ّ
يلتزم البنك بدفعه ،أيهما أقل.
( )2االلتزامات المالية
يتم إلغاء إدراج االلتزام المالي عندما يتم الوفاء بااللتزام التعاقدي أو إلغاؤه أو انتهاء مدته .عندما يتم استبدال
التزام مالي بالتزام آخر من نفس المقرض بشروط مختلفة جوهريًا ،أو بشروط االلتزام الحالي ويتم تعديله
جوهريًا ،يتم معاملة ذلك االستبدال أو التعديل كإلغاء لاللتزام األصلي وإدراج االلتزام الجديد .يتم إدراج الفرق
بين القيمة الدفترية لاللتزام المالي األصلي والمقابل المدفوع في األرباح أو الخسائر.
 5-1-3قياس التكلفة المهلكة
التكلفة المهلكة لألصل أو االلتزام المالي هي المبلغ الذي يتم به قياس األصل أو االلتزام المالي عند اإلدراج
المبدئي ناقصًا المدفوعات الرئيسية ومضافًا إليه أو مخصومًا منه اإلهالك المتراكم باستخدام طريقة معدل
الفائدة الفعلية ألي فرق بين المبلغ المبدئي المدرج والمبلغ المستحق ناقصًا أية خصومات لالنخفاض في
القيمة.
 6-1-3قياس القيمة العادلة
يتطلب عدد من السياسات المحاسبية وإفصاحات البنك تحديد القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية
وغير المالية .تم تحديد القيمة العادلة ألغراض القياس و/أو اإلفصاح استنادًا إلى عدد من السياسات واألساليب
المحاسبية .وحيثما ينطبق ،تم اإلفصاح عن معلومات حول افتراضات أجريت عند تحديد القيم العادلة ضمن
اإليضاحات المعنية بذلك األصل أو االلتزام تحديدًا.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( ٢٠١٦تابع)

 3ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع)
 6-1-3قياس القيمة العادلة (تابع)
القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة اعتيادية بين
مشاركين في السوق في تاريخ القياس .ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن معاملة بيع األصل أو
تحويل االلتزام تحدث إما:
• في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام ،أو
• في حالة عدم وجود السوق الرئيسي ،في السوق األكثر فائدة لألصل أو االلتزام.
يجب أن يكون البنك قادرًا على الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة.
يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي قد يستخدمها المشاركين في السوق
عند تسعير األصل أو االلتزام ،على افتراض أن المشاركين يتصرفون حسب مصلحتهم االقتصادية.
إن قياس القيمة العادلة لألصول غير المالية يأخذ بعين االعتبار قدرة المشاركين في السوق على توليد منافع
اقتصادية باستخدام األصول في أعلى وأفضل استخدام لها أو عن طريق بيعها إلى مشارك آخر في السوق من
شأنه استخدام األصول في أعلى وأفضل استخدام لها.
يستخدم البنك تقنيات تقييم تتناسب مع الظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة ،مع
زيادة استخدام المدخالت ذات الصلة القابلة للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.
يتم تصنيف جميع األصول وااللتزامات التي تم قياس القيمة العادلة لها أو اإلفصاح عنها في القوائم المالية
ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ،على النحو المبين أدناه  ،استنادا إلى أدنى مستوى من المدخالت
التي تعتبر جوهرية لقياس القيمة العادلة ككل:
• المستوى األول :أسعار السوق المدرجة (غير المعدلة) في األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات المتشابهة.
• المستوى الثاني :تقنيات التقييم التي لها أدنى مستوى من المدخالت التي تعتبر جوهرية لقياس
القيمة العادلة قابل للمالحظة بشكل مباشر أو غير مباشر.
• المستوى الثالث :تقنيات التقييم التي لها أدنى مستوى من المدخالت التي تعتبر جوهرية لقياس القيمة
العادلة غير قابل للمالحظة.
بالنسبة لألصول وااللتزامات المدرجة بالقوائم المالية على أساس متكرر ،يقوم البنك بتحديد ما إذا كانت
التحويالت قد حدثت بن مستويات التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم التصنيف (بناء على أدنى مستوى
من المدخالت التي تعتبر جوهرية لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة تقرير.
في تاريخ كل تقرير ،يقوم البنك بتحليل الحركات في قيم األصول وااللتزامات الضرورية ليتم إعادة قياسها أو إعادة
تقييمها وفقا للسياسات المحاسبية للبنك .وبالنسبة لهذا التحليل ،يقوم البنك بالتحقق من المدخالت األساسية
المطبقة في آخر تقييم من خالل مطابقة المعلومات الواردة في حساب التقييم إلى العقود والوثائق األخرى ذات
العالقة.
 6-1-3قياس القيمة العادلة (تابع)
ويقوم البنك أيضا بمقارنة كل من التغيرات في القيمة العادلة لكل أصل والتزام مع المصادر الخارجية ذات
الصلة لتحديد ما إذا كان التغير معقول.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( ٢٠١٦تابع)

 3ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع)
ولغرض اإلفصاحات عن القيمة العادلةـ ،قام البنك بتحديد فئات األصول وااللتزامات على أساس طبيعة وخصائص
ومخاطر األصل أو االلتزام ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله.
 7-1-3االستثمار في حقوق المساهمين وسندات الدين
تستند القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع إلى األسعار المدرجة بالسوق في تاريخ المركز المالي.
بالنسبة لالستثمارات غير المدرجة ،فإن القيمة العادلة تقارب قيمتها الدفترية.
تقدر القيمة العادلة لألصول وااللتزامات قصيرة األجل على أنها مساوية لقيمتها الدفترية.
تقارب القيم العادلة للقروض والسلف القيمة الدفترية المعدلة لمخصص القروض منخفضة القيمة.
تم تحديد القيمة العادلة للقروض السكنية للموظفين باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة
باستخدام أسعار السوق المعروضة حاليا لهذه التسهيالت.
 2-3النقد وما يماثل النقد
لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية ،يتكون ما يماثل النقد من األصول ذات السيولة العالية والتي تكون قابلة
للتحويل لمبلغ مالي محدد وهي معرضة لمخاطر غير جوهرية للتغير في القيمة .يتمثل النقد وما يماثل النقد
بجميع األرصدة لدى البنك المركزي العماني والودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى ،باستثناء األرصدة
المحتفظ بها من قبل مديري صناديق االستثمار والودائع قصيرة األجل التي ُتستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ
اإليداع.
 3-3أرصدة مستحقة من بنوك أخرى
يتم إدراجها بالتكلفة ناقصًا أية مبالغ مشطوبة ومخصصات االنخفاض في القيمة .وتتضمن المبالغ
المستحقة من البنوك الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب والودائع الثابتة لدى البنوك.
 4-3القروض السكنية للموظفين
إن القروض السكنية للموظفين قابلة لالسترداد على مدى فترات تصل إلى عشرين عاما .إن جزءًا كبيرا
من القروض ال تحمل فائدة ،بينما القروض األخرى تحمل فائدة بمعدل أقل من معدالت السوق السائدة لمثل
هذه القروض .وتم تحديد القيمة العادلة للقروض السكنية للموظفين باستخدام طريقة التدفقات النقدية
المخصومة باستخدام أسعار السوق المعروضة حاليا لهذه القروض.
 5-3ممتلكات ومعدات
يتم إدراج الممتلكات والمعدات المحتفظ بها لالستخدام في إنتاج أو تزويد بضائع أو خدمات أو ألغراض إدارية
مبدئيا بالتكلفة التي تمثل سعر الشراء باإلضافة إلى أي تكاليف أخرى منسوبة مباشرة لتحويل األصول
للموقع والحالة الالزمة لتصبح قادرة على التشغيل حسب الطريقة التي تحددها اإلدارة.
بعد اإلدراج المبدئي ،يتم إدراج الممتلكات والمعدات بالتكلفة مخصومًا منها االستهالك المتراكم وخسائر
انخفاض القيمة المتراكمة في قائمة المركز المالي .ويتم إدراج االستهالك المحمل لكل فترة في قائمة
الدخل الشامل .يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت الذي يعكس النمط المتوقع الستهالك
المنافع االقتصادية المستقبلية المضمنة في األصل من قبل البنك على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة على
النحو التالي:
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 3ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع)
سنوات
مباني

25

مركبات

5

أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

5-4

ال يتم استهالك األراضي حيث ُتعتبر أنها ذات أعمار غير محددة.
يتم إدراج االستهالك المحمل لكل فترة في قائمة الدخل الشامل .وتتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة
واألعمار المتبقية وطريقة االستهالك في نهاية كل سنة وإجراء أي تعديالت في التقديرات التي تم احتسابها
على وفقًا لالحتماالت.
تتم مراجعة القيم الدفترية للممتلكات والمعدات لتحري االنخفاض في القيمة عندما تشير األحداث أو
التغيرات في الظروف إلى إن القيمة الدفترية لم تعد قابلة لالسترداد .وفي حالة وجود أي مؤشر على انخفاض
القيمة ،يتم تسجيل خسائر انخفاض القيمة في قائمة الدخل الشامل.
عند إلغاء اإلدراج الالحق (بيع أو تقاعد) للممتلكات والمعدات ،يتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة التي تمثل
الفرق بين صافي عوائد االستبعاد ،إن وجد ،والقيمة الدفترية في قائمة الدخل الشامل.
يتم تحميل مصروفات الصيانة والتجديدات في قائمة الدخل الشامل عند تكبدها .كما تتم رسملة النفقات
الالحقة فقط عندما تؤدي هذه النفقات إلى زيادة المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في بند الممتلكات
والمعدات .وتدرج جميع النفقات األخرى في قائمة الدخل الشامل ضمن المصروفات عند تكبدها.
 6-3مدفوعات مقدمًا ومديونيات أخرى
تدرج المدفوعات مقدمًا والمديونيات األخرى مبدئيًا بالقيمة العادلة ويعاد قياسها الحقًا بالتكلفة المهلكة
باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية ،ناقصًا مخصص االنخفاض بالقيمة.
 7-3ودائع
ُتقاس الودائع من العمالء مبدئيًا بالقيمة العادلة باإلضافة إلى تكاليف المعاملة ُ
وتقاس الحقًا بتكلفتها
الفعلية.
المهلكة باستخدام طريقة معدل الفائدة
ّ
 8-3دائنيات ومستحقات
الدائنيات والمستحقات مبدئيًا بالقيمة العادلة وتقاس الحقًا بالتكلفة المهلكة باستخدام طريقة معدل
ُتدرج
ّ
الفائدة الفعلية.
تدرج االلتزامات للمبالغ الواجب سدادها عن البضائع والخدمات المستلمة سوا ًء أصدرت عنها فواتير على
المجموعة أم لم تصدر.
 9-3مخصصات
إن المخصصات هي التزامات حالية (قانونية أو داللية) ناتجة عن أحداث سابقة بحيث يكون من المحتمل
تسوية هذه االلتزامات ويمكن تقدير قيمتها بشكل موثوق .يشكل المبلغ المدرج كمخصص أفضل تقدير
للمصروفات المطلوبة لتسوية االلتزام الحالي في تاريخ قائمة المركز المالي ،وهو المبلغ الذي قد يدفعه
البنك لتسوية االلتزام في تاريخ قائمة المركز المالي أو لتحويله لطرف ثالث.
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 3ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع)
تتم مراجعة المخصصات وتعديلها بتاريخ كل قائمة مركز مالي .إذا لم يعد باإلمكان الحصول على تدفقات
خارجية لتسوية المخصصات ،يتم تسجيل عكس المخصص كإيرادات .تستخدم المخصصات فقط للغرض
الذي أدرجت من أجله.
َّ
للموظفين
 10-3منافع نهاية الخدمة
ُتستحق مكافآت نهاية الخدمة وفقًا لشروط تعاقد موظفي البنك في تاريخ التقرير مع مراعاة متطلبات
العماني لعام  2003وتعديالتهُ .
َّ
للموظفين
وتدرج مستحقات اإلجازة السنوية وبدل تذاكر السفر
قانون العمل ُ
ويكون االستحقاق لاللتزام المقدر الناشئ مقابل الخدمات المقدمة من قبل الموظفين
عند استحقاقها لهم،
َّ
حتى تاريخ التقرير .ويتم اشتمال تلك المستحقات ضمن االلتزامات الجارية ،بينما يتم اإلفصاح عن االستحقاق
المتعلق بمكافآت نهاية الخدمة كالتزام غير جا ٍر.
تدرج المساهمات في نظام الضمان االجتماعي الحكومي العماني بموجب المرسوم السلطاني رقم /72
 91للموظفين العمانيين وفق قانون التأمينات االجتماعية العماني لسنة  1991كمصروف في قائمة الدخل
الشامل عند تكبدها.
َّ
الحالية اللتزامات البنك
الموظفين» ،تقوم اإلدارة بإجراء تقييم القيمة
وفقًا للمعيار المحاسبي رقم « 19منافع
ّ
َّ
الموظفين مستحقة
كما في تاريخ التقرير ،باستخدام األساليب االكتوارية ،بالنسبة لمكافآت نهاية خدمة
العماني السابق ذكره .ووفقًا لهذه الطريقة ،تم تقييم عمر الخدمة
الدفع بموجب أحكام قانون العمل ُ
المتوقع لكل موظف لدى البنك والراتب األساسي المتوقع بتاريخ نهاية الخدمة.
 11-3أدوات حقوق المساهمين
تسجل أدوات حقوق المساهمين ضمن العائدات المستلمة بالصافي من تكاليف اإلصدار المباشرة.
 12-3إيرادات ومصروفات الفوائد
ُتدرج إيرادات ومصروفات الفوائد في قائمة الدخل الشامل على أساس االستحقاق مع األخذ بعين االعتبار المبلغ
القائم والمعدل المطبق .إذا كان استرداد إيرادات الفوائد أمرا مشكوكا فيه ،يتم تأجيل إدراجها في قائمة
الدخل الشامل لحين استالمها.
 13-3عموالت وأتعاب
يتم إدراج العموالت واألتعاب في قائمة الدخل الشامل عند تفعيل المعاملة التي تتعلق بها.
 14-3توزيعات أرباح
تدرج إيرادات توزيعات األرباح عند ثبوت الحق في استالمها.
 15-3التزامات عرضية
االلتزامات العرضية هي التزامات محتملة تعتمد على إذا ما حدثت أحداث مستقبلية غير مؤكدة أو التزامات
حالية ولكن تكون الدفعات غير محتملة أو ال يمكن قياس المبالغ بشكل موثوق .وال يتم إدراج االلتزامات
العرضية في القوائم المالية.
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 3ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع)
 16-3أصول ائتمانية
ال يتم إدراج األصول المسجلة باسم البنك لحساب أطراف ثالثة في قائمة المركز المالي .وتظهر العموالت
المستلمة من األنشطة االئتمانية ضمن األتعاب وإيرادات العموالت.
 17-3مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
العماني لعام  ،1974وتعديالته.
يتم احتساب مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وفقا لقانون الشركات التجارية ُ
 18-3اإليجارات التشغيلية
يتم تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تشغيلية حينما يتحمل المؤجر فعليًا وبشكل جوهري كافة المخاطر
والمنافع المتعلقة بملكية األصل المؤجر .ويتم إدراج مدفوعات اإليجارات التشغيلية كمصروف ضمن قائمة
الدخل الشامل على أساس القسط الثابت وعلى مدى فترة اإليجار.

4

استخدام التقديرات
يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة إجراء تقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المقرر عنها لألصول
وااللتزامات المالية في تاريخ القوائم المالية والمخصصات والتغيرات الناتجة بالقيمة العادلة للعام .هذه
التقديرات تعتمد أساسًا على افتراضات حول عوامل تتضمن درجات متباينة ،وقد تكون هامة ،من االجتهادات
وعدم اليقين والنتائج الفعلية قد تختلف عن توقعات اإلدارة مما ينتج عنه تغيرات مستقبلية في األصول
وااللتزامات المقدرة.
فيما يلي المجاالت الهامة التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات واالفتراضات أو حيث مارست تقديرها:

(أ) خسائر انخفاض القيمة على القروض والسلف
يقوم البنك بمراجعة محفظة القروض الخاصة به على أساس ربع سنوي لتقييم االنخفاض بالقيمة .لتحديد
ما إذا كان يجب تسجيل خسارة انخفاض القيمة في قائمة الدخل الشامل ،يقوم البنك بعمل افتراضات حول
ما إذا كانت هناك أي بيانات قابلة للمالحظة تدل على وجود شرط االنخفاض في القيمة متبوع بانخفاض قابل
للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من محفظة القروض قبل إمكانية تحديد هذا االنخفاض
في هذه المحفظة .وقد يتضمن هذا الدليل بيانات قابلة للمالحظة تشير إلى حدوث تغير عكسي في وضع
المدفوعات من مقترضين أو ظروف اقتصادية ترتبط بتعثر السداد على األصول في البنك.
تستخدم اإلدارة تقديرات مبنية على تاريخ الخسائر ألصول بخصائص مخاطر ائتمان ودليل موضوعي على
االنخفاض في القيمة مماثل لتلك االنخفاضات في المحفظة عند تحديد التدفقات النقدية المستقبلية .تتم
مراجعة األساليب واالفتراضات المستخدمة لتقدير المبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية بانتظام
للتقليل من الفروقات بين تقديرات الخسائر والخسائر الفعلية .بالنسبة للقروض والسلف الجوهرية بشكل
فردي والتي انخفضت قيمتها ،تؤخذ الخسارة الضرورية لالنخفاض في القيمة باالعتبار بنا ًء على تقديرات
التدفقات النقدية المستقبلية.
القروض والسلف الجوهرية بشكل فردي والتي لم تنخفض قيمتها وكافة القروض والسلف غير الجوهرية
يتم تقييمها على نحو جماعي مع أخذ الخبرة السابقة والبيانات القابلة للمالحظة بعين االعتبار على أساس
المحفظة وذلك ضمن مجموعات من األصول ذات خصائص مخاطر مماثلة لتحديد ضرورة إجراء خسارة
االنخفاض في القيمة على نحو جماعي .ولتحديد خسارة االنخفاض في القيمة بشكل جماعي ،يأخذ البنك
باالعتبار عوامل عدة من ضمنها جودة االئتمان وتركيز المخاطر ومستوى المستحقات السابقة وأداء القطاع
والضمانات المتوفرة والظروف االقتصادية الكلية.
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4

استخدام التقديرات (تابع)

(ب) انخفاض قيمة أدوات حقوق المساهمين المتاحة للبيع
يحدد البنك ما إذا كانت استثمارات األسهم المتاحة للبيع قد انخفضت قيمتها إذا كان هناك انخفاض جوهري
أو طويل المدى في القيمة العادلة أقل من تكلفتها .هذا التحديد المتعلق بما يعد جوهريًا أو طويل المدى
يتطلب إجراء تقديرات .وعند إجراء هذا التقدير ،تقوم اإلدارة بتقييم ،من بين عوامل أخرى ،التقلب الطبيعي في
سعر السهم .باإلضافة إلى ذلك ،قد يكون االنخفاض في القيمة مناسبا عندما يكون هناك دليل على تردي
السالمة المالية للكيان المستثمر فيه وأداء مجال العمل والقطاع ،والتغيرات في التقنية والتدفقات النقدية
التشغيلية والتمويلية.

 5أرصدة مستحقة من بنوك أخرى
2016

2015

ريال عماني

ريال عماني

حسابات جارية

16.519.464

24.803.898

ودائع قصيرة األجل

3.000.000

-

19.519.464

24.803.898

تتضمــن الحســابات الجاريــة مبلــغ  338.097ريــال عمانــي محتفــظ بــه مــن قبــل مديــري االســتثمار كمــا فــي
 31ديسمبر  1.333.195 - 2015( 2016ريال عماني).
تم إيداع الودائع قصيرة األجل لمدة عام واحد وتحمل فائدة بمعدل  - 2015( ٪3.9ال شيء).
يتم إيداع كافة الحسابات الجارية لدى بنوك تجارية في سلطنة عمان.

6

قروض وسلف للعمالء
2016

2015

ريال عماني

ريال عماني

قروض وسلف للعمالء

119.015.625

113.291.557

قروض مقابل إيصاالت أمانة وقروض رأس المال العامل

4.412.748

3.940.635

فوائد مستحقة القبض

3.359.945

3.414.849

إجمالي القروض والسلف

126.788.318

120.647.041

مخصصات ديون منخفضة القيمة [إيضاح ( 6أ)]

()9.922.658

()7.397.608

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة [إيضاح ( 6ب)]

()3.050.854

()3.100.943

113.814.806

110.148.490
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6

قروض وسلف للعمالء (تابع)

تم منح القروض والسلف لمشاريع في سلطنة عمان .فيم يلي تركز إجمالي القروض والسلف حسب القطاع:
2016

2015

ريال عماني

ريال عماني

القطاع االقتصادي
التصنيع

44.022.175

40.865.475

الزراعة والثروة السمكية

39.946.815

41.294.987

الخدمات

37.014.701

32.814.038

التعدين والمحاجر

754.265

1.012.889

أخرى

5.050.362

4.659.652

126.788.318

120.647.041

(أ) فيما يلي مخصصات خسائر انخفاض قيمة القروض والسلف للعمالء:
2016

2015

ريال عماني

ريال عماني

الرصيد االفتتاحي

7.397.608

8.071.064

مخصصات القروض السكنية للموظفين المرحلة

-

28.138

محمل للعام

4.810.501

2.069.334

محرر خالل العام

()2.077.576

()1.521.211

مشطوب خالل العام

()207.875

()1.249.717

9.922.658

7.397.608

(أ)

فيما يلي مخصصات خسائر انخفاض قيمة القروض والسلف للعمالء( :تابع)
إن القــروض والســلف ضمــن فئــة يــوم واحــد إلــى  89يومــا («القياســية» و«الخاصــة») غيــر منخفضــة القيمــة.
يرصــد البنــك مخصصــً جماعيــً للقــروض غيــر منخفضــة القيمــة .تبلــغ قيمــة المخصــص الجماعــي المــدرج
ضمــن مخصصــات القــروض منخفضــة القيمــة  1.644.434ريــال عمانــي كمــا فــي  31ديســمبر - 2015( 2016
 1.629.261ريــال عمانــي).

(ب) فيما يلي الفوائد المجنبة لقروض وسلف العمالء:
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2016

2015

ريال عماني

ريال عماني

الرصيد االفتتاحي

3.100.943

5.229.769

محمل للعام

562.473

559.122

محرر خالل العام

()184.606

()407.660

مشطوب خالل العام

()427.956

()2.280.288

3.050.854

3.100.943

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

6

قروض وسلف للعمالء (تابع)

(ج) كمــا فــي  31ديســمبر  ،2016بلــغ إجمالــي المبلــغ القائــم للقــروض والســلف المتعثــرة ذات الفوائــد المجنبــة
والتــي تــم إنشــاء مخصــص محــدد لهــا مــا قيمتــه  17.356.661ريــال عمانــي ( 13.696.253 - 2015ريــال عمانــي).
تشــكل الفوائــد المجنبــة جــزءًا مــن المخصــص المحــدد لغــرض معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة.
(د) فيما يلي مزيد من التحليل لما ورد أعاله:
2016

2015

ريال عماني

ريال عماني

لم تتجاوز موعد استحقاقها ولم تتعرض لالنخفاض في القيمة

100.179.995

100.717.059

تجاوزت موعد استحقاقها ولم تتعرض لالنخفاض في القيمة

9.251.662

6.233.729

انخفضت قيمتها

17.356.661

13.696.253

إجمالي القروض والسلف

126.788.318

120.647.041

ناقصا :مخصص االنخفاض في القيمة

()12.973.512

()10.498.551

113.814.806

110.148.490

(هـ) إجمالي القروض منخفضة القيمة
المشاريع
الكبيرة

المشاريع
الصغيرة
والمتوسطة

اإلجمالي

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

 31ديسمبر 2016
دون المستوى

1.924.933

2.119.270

4.044.203

مشكوك فيها

1.483.856

1.600.977

3.084.833

خسارة

7.047.089

3.180.536

10.227.625

10.455.878

6.900.783

17.356.661

المشاريع
الكبيرة

المشاريع الصغيرة
والمتوسطة

اإلجمالي

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

 31ديسمبر 2015
دون المستوى

1.292.541

1.802.795

3.095.336

مشكوك فيها

817.005

1.612.198

2.429.203

خسارة

5.087.065

3.084.649

8.171.714

7.196.611

6.499.642

13.696.253

(و) القيمة العادلة للضمانات المؤهلة  -مشاريع كبيرة بقيمة  84.763.814ريال عماني مقابل قرض قائم بقيمة
 61.771.733ريال عماني ( 71.424.728 :2015ريال عماني مقابل قرض قائم بقيمة  57.911.967ريال عماني).
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6

قروض وسلف للعمالء (تابع)

(ز) كمــا فــي تاريــخ التقريــر ،لــدى البنــك القــروض التاليــة المشــطوبة مــن محفظتــه .عــاوة علــى ذلــك ،يواصــل
البنــك المتابعــة مــع عمالئــه مــن أجــل تحصيــل األرصــدة القائمــة.

شطب فني للقروض

2016

2015

ريال عماني

ريال عماني

5.811.996

5.689.408

 7استثمارات
2016

2015

ريال عماني

ريال عماني

متاحة للبيع

1.796.943

1.566.719

محتفظ بها للمتاجرة (المستوى )1-

6.019.815

4.802.552

محتفظ بها حتى االستحقاق

17.402.864

21.594.637

25.219.622

27.963.908

استثمارات متاحة للبيع
فيما يلي حركة االستثمارات المتاحة للبيع:
2016

2015

ريال عماني

ريال عماني

في بداية السنة

1.566.719

1.421.290

التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

230.224

145.429

في نهاية العام

1.796.943

1.566.719

استثمارات مدرجة (المستوى )1 -
فيمــا يلــي تحليــل القيمــة الســوقية بنــا ًء علــى أحــدث األســعار فــي الســوق وتكلفــة االســتثمارات المتاحــة للبيــع
المدرجــة حســب القطــاع االقتصــادي:
القيمة السوقية

الصيرفة واالستثمار
الصناعة
الخدمات
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التكلفة

2016
ريال عماني

2015
ريال عماني

2016
ريال عماني

2015
ريال عماني

1.073.266
676.894
45.783
1.795.943

845.895
671.457
48.367
1.565.719

351.634
382.400
13.082
747.116

351.634
382.400
13.082
747.116

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( ٢٠١٦تابع)

 7استثمارات (تابع)
استثمارات غير مدرجة
تتضمــن االســتثمارات المتاحــة للبيــع مبلــغ  1.000ريــال عمانــي ( 1.000 - 2015ريــال عمانــي) يمثــل قيمــة األســهم العمانيــة
غيــر المدرجة.
فيمــا يلــي تفاصيــل اســتثمارات البنــك المتاحــة للبيــع والتــي يمتلــك فيهــا البنــك نســبة تتجــاوز  ٪10مــن القيمــة
الســوقية لمحفظــة االســتثمارات المتاحــة للبيــع الخاصــة بالبنــك:
عدد
محفظة
االستثمارات األسهم
٪

التكلفة

القيمة السوقية
2016

2015

2016

2015

ريال
عماني

ريال
عماني

ريال
عماني

ريال
عماني

استثمارات األسهم
والصناديق المدرجة
الشركة العمانية الوطنية
لالستثمار
القابضة ش.م.ع.ع

53.29

شركة أسمنت ُعمان ش.م.ع.ع 26.38
شركة زجاج مجان ش.م.ع.ع

11.24

718.909

262.832

262.832

957.677 1.870.464
1.000.000

474.000

460.000

200.000

200.000

1.062.600

201.894

211.457

182.400

182.400

2016

2015

ريال عماني

ريال عماني

محتفظ بها حتى االستحقاق
حكومية
سندات تنمية
ّ

17.402.864

21.594.637

تحمل سندات التنمية الحكومية فائدة بمعدل يتراوح بين  ٪2.75إلى  ٪2.75 - 2015( ٪5.5إلى .)٪5.5
فيما يلي حركة االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق:
2016

2015

ريال عماني

ريال عماني

في بداية السنة

21.594.637

21.783.668

مستحق خالل العام

()4.000.000

-

األقساط المهلكة خالل العام

()191.773

()189.031

في نهاية العام

17.402.864

21.594.637
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 8القروض السكنية للموظفين
إن القــروض الســكنية للموظفيــن قابلــة لالســترداد علــى مــدار فتــرات تمتــد حتــى عشــرين عامــا وهي غيــر محملة
بفوائــد حتــى تنتهــي خدمــة الموظفيــن لــدى البنــك ،وبعــد ذلــك يتــم تحميــل هــذه القــروض فائــدة تتــراوح بيــن ٪1
إلــى  ٪6اعتمــادا علــى راتــب الموظــف عنــد مغادرتــه .يتــم تحديــد القيمــة العادلــة لقــروض الموظفيــن الســكنية
باســتخدام طريقــة التدفقــات النقديــة المخصومــة باســتخدام معــدالت الســوق المعروضــة حاليــا لهــذه التســهيالت.

 9مستحق القبض من الحكومة
2016

2015

ريال عماني

ريال عماني

وزارة المالية  -دعم مستحق القبض  -راجع (أ) أدناه

695.665

818.413

وزارة المالية  -دعم مستحق  -راجع (ب) أدناه

521.828

515.520

وزارة المالية  -أتعاب إدارة مستحقة  -راجع (ج) أدناه

6.924.150

3.473.374

8.141.643

4.807.307

()706.287

()579.822

7.435.356

4.227.485

وزارة المالية  -قروض حكومية ميسرة  -راجع (د) أدناه

(أ)

يمثــل الدعــم مســتحق القبــض المبلــغ الــذي صــدرت بــه فاتــورة إلــى وزارة الماليــة لدعــم الفائــدة علــى القــروض
والســلف.

(ب) يمثــل الدعــم المســتحق دعــم الفائــدة المســتحق علــى القــروض والســلف ولــم يصــدر بــه فاتــورة إلــى وزارة
الماليــة كمــا فــي تاريــخ التقريــر.
(ج) تشــتمل أتعــاب اإلدارة المســتحقة علــى أتعــاب بقيمــة  5.938.679ريــال عمانــي تحمــل فائــدة بواقــع  ٪5مــن
وزارة الماليــة تتعلــق بصنــدوق الرفــد ( 2.908.695 - 2015ريــال عمانــي).
(د)

56

تمثــل القــروض الحكوميــة الميســرة صافــي رصيــد األمــوال المســتلمة مــن وزارة الماليــة للعديــد مــن أنــواع
البرامــج التــي تعامــل معهــا البنــك بالنيابــة عــن وزارة الماليــة بصفتــه المديــر.

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

10

ممتلكات ومعدات

أرض

مبان
ٍ

مركبات

ريال
عماني

ريال
عماني

ريال
عماني

معدات
أثاث
وتركيبات مكتبية
ريال
عماني

ريال
عماني

أعمال
رأسمالية
قيد
اإلجمالي
التنفيذ
ريال
عماني

ريال
عماني

التكلفة
في  1يناير 2016

34.943

1.219.372

625.090

813.175

- 1.360.887

4.053.467

إضافات

-

-

51.300

46.227

115.746

26.789

240.062

استبعادات /شطب

-

-

()28.800

()2.329

()2.190

-

()33.319

في  31ديسمبر 2016

34.943

1.219.372

647.590

857.073

26.789 1.474.443

4.260.210

استهالك متراكم
في  1يناير 2016

-

741.531

391.022

539.062

947.122

-

2.618.737

محمل للعام

-

48.908

88.610

94.214

179.974

-

411.706

استبعادات /شطب

-

-

()1.165( )28.797

()1.094

-

()31.056

في  31ديسمبر 2016

-

790.439

1.126.002

-

2.999.387

450.835

632.111

صافي القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2016

34.943

428.933

196.755

224.962

348.441

26.789

1.260.823
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ممتلكات ومعدات (تابع)

أرض

ٍ
مبان

مركبات

ريال
عماني

ريال
عماني

ريال
عماني

أعمال
رأسمالية
قيد
التنفيذ

اإلجمالي

ريال
عماني

ريال
عماني

-

3.831.238

166.664

-

281.095

-

()58.866

-

-

معدات
أثاث
وتركيبات مكتبية
ريال
عماني

ريال
عماني

التكلفة
1.155.475 855.883

في  1يناير 2015

34.943

1.219.372

565.565

إضافات

-

-

97.050

17.381

استبعادات

-

-

()37.525

()15.705

()5.636

تحويالت

-

-

-

()44.384

في  31ديسمبر 2015

34.943

1.219.372

625.090

813.175

44.384
- 1.360.887

4.053.467

استهالك متراكم
في  1يناير 2015

-

692.756

332.752

468.636

765.935

-

2.260.079

محمل للعام

-

48.775

90.740

107.979

167.011

-

414.505

استبعادات

-

-

()34.224

()16.003

()5.620

-

()55.847

تسويات

-

-

1.754

()21.550

19.796

-

-

في  31ديسمبر 2015

-

741.531

391.022

539.062

947.122

-

2.618.737

صافي القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2015

34.943

477.841

234.068

274.113

413.765

-

١٫٤٣٤٫٧٣٠

تتكــون األرض مــن خمــس قطــع ومنهــا قطــع أراضــي البريمــي وصاللــة التــي تــم تســجيلها بشــكل مشــترك مــع
حكومــة عمــان.
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١١

مدفوعات مقدمًا ومديونيات أخرى
2016

2015

ريال عماني

ريال عماني

َّ
موظفين مؤجلة
منافع

642.880

-

ضمانات مستردة من وزارة المالية

228.500

221.500

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

110.378

92.108

مصروفات مدفوعة مقدمًا

50.146

55.146

قروض موظفين قصيرة األجل  -بالصافي

27.407

24.817

مديونيات أخرى

374.034

293.640

1.433.345

687.211

 - 1-11مديونيات حساب عالقات العميل
2016

2015

ريال عماني

ريال عماني

إجمالي الحسابات المدينة

374.267

324.037

المخصص في  1يناير

231.929

236.490

انخفاض القيمة المحمل(/المعكوس)

31.960

()4.561

الرصيد في  31ديسمبر

263.889

231.929

حسابات عالقات العمالء المدينة  -بالصافي

110.378

92.108

 12ودائع العمالء (ازدهار)

ودائع ألجل

2016

2015

ريال عماني

ريال عماني

588.930

622.341

تستحق الودائع ألجل خالل عام واحد وتحمل معدالت فائدة تتراوح بين  ٪0.10إلى  ٪1سنويا ( ٪0.10 :2015إلى  )٪1سنويا.

 13مستحق الدفع إلى الحكومة

صندوق الرفد  -رصيد قيد التسوية

2016

2015

ريال عماني

ريال عماني

75.598

1.575.602
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 14دائنيات ومستحقات
2016

2015

ريال عماني

ريال عماني

حسابات عالقات العمالء*

2.405.693

2.749.564

مخصص رواتب اإلجازات والمكافآت وتذاكر السفر

561.114

527.281

مستحق الدفع إلى صندوق الرفد

1.043.782

3.009.596

مخصص العالوات

2.515

489.173

مصروفات مستحقة

215.525

99.074

مخصص مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

-

40.000

دائنيات أخرى

500.330

708.070

4.728.959

7.622.758

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

 15أنشطة الحفظ
يعمل البنك كأمين للصناديق واألرصدة التالية التي يتعهد بحفظها:
2016

2015

ريال عماني

ريال عماني

صندوق تنمية الزراعة والثروة السمكية

755.603

7.104.112

صندوق الرفد (صندوق سند)

7.113.974

2.573.624

 16رأس المال
2016

2015

ريال عماني

ريال عماني

رأس المال المصرح به ( 100مليون ( 100 - 2015مليون) سهم
عادي بقيمة ريال عماني للسهم الواحد)

100.000.000

المصدر والمدفوع بالكامل ( 100مليون ( 100 - 2015مليون) سهم
عادي بقيمة ريال عماني للسهم الواحد)

100.000.000

100.000.000

100.000.000

 17احتياطي قانوني
تتــم مراكمــة االحتياطــي القانونــي غيــر القابــل للتوزيــع وفقــً للمــادة رقــم  106مــن قانــون الشــركات التجاريــة
العمانــي لعــام  .1974ويجــب أن يكــون التخصيــص الســنوي لالحتياطــي القانونــي  ٪10مــن أربــاح البنــك حتــى وقــت
ُ
بلــوغ االحتياطــي القانونــي ثلــث رأس المــال علــى األقــل.
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 18احتياطي خاص
وفقًا للنظام األساسي للبنك ،يمكن تحويل مبلغ إلى االحتياطي الخاص وفقا لتقدير مجلس اإلدارة.

 19إيرادات فوائد
2016

2015

ريال عماني

ريال عماني

قروض وسلف للعمالء

7.116.153

7.444.818

نقدية وودائع ألجل
ّ

222.392

204.176

أخرى

6.373

10.001

7.344.918

7.658.995

تشتمل إيرادات الفوائد من القروض والسلف على حوالي  4.4مليون ريال عماني ( 4.4 :2015مليون ريال عماني)
تمثل الدعم الحكومي المقدم من وزارة المالية للعمالء من أجل مشاريعهم التي حصل العمالء على قروض
مقابلها من البنك .ال يطبق الدعم إال على العمالء الذين يقومون بالوفاء بالتزاماتهم في سداد األقساط .في حال
عجز العميل عن السداد ،يتم تحميل الفائدة كاملة إلى العميل وال يتم تقديم أي مطالبة لوزارة المالية.

 20أتعاب وعموالت وإيرادات أخرى

أتعاب اإلدارة  -صندوق الرفد

2016

2015

ريال عماني

ريال عماني

3.450.776

3.473.373

االرتباطات واألتعاب القانونية وأتعاب دراسة القروض وغيرها من األتعاب والعموالت 465.483

473.470

354.666

258.925

4.270.925

4.205.768

إيرادات أخرى

 21إيرادات االستثمار
2016

2015

ريال عماني

ريال عماني

إيرادات محققة:
إيرادات من استثمارات متاحة للبيع
إيرادات توزيعات أرباح

65.834

74.033

إيرادات من استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق
إيرادات فوائد من سندات التنمية الحكومية

513.391

518.469

إيرادات( /خسائر) من استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
إيرادات توزيعات أرباح

303.743

331.335

خسارة من بيع استثمارات

()312.780

()188.117

إجمالي اإليرادات المحققة

570.188

735.720
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إيرادات غير محققة:
التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة
نفقات مدير المحفظة

312.920

()340.567

883.108

395.153

()6.265

()6.326

876.843

388.827

 22مصروفات عمومية وإدارية
2016

2015

ريال عماني

ريال عماني

تكاليف موظفين (إيضاح )23

4.911.979

5.412.755

استهالك (إيضاح )10

411.706

414.505

مصروفات المكتب

228.860

221.371

إيجار

195.871

207.582

مصروفات تدريب

194.549

209.047

تكاليف اتصاالت

166.017

124.949

أتعاب مهنية

119.535

38.584

مصروفات سفر ومركبات

99.820

100.458

شطب مباشر للقروض والسلف

95.642

179.796

مصروفات اجتماعات مجلس اإلدارة وأتعاب حضور الجلسات

30.566

28.200

أتعاب ومساهمات للمؤسسات المحلية

16.917

38.611

مكافآت مقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة

-

40.000

مصروفات متنوعة

388.839

480.959

6.860.301

7.496.817

 ٢٣تكاليف الموظفين
2016

2015

ريال عماني

ريال عماني

رواتب وبدالت

3.950.825

4.014.574

عالوات

442.611

924.329

تكاليف التأمينات االجتماعية

365.717

355.838

منافع أخرى

١٥٢.٨٢٦

118.014

4.911.979

5.412.755

 24ضرائب
البنك معفى من الضريبة وفقًا للمرسوم السلطاني رقم .2006/18
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 25معامالت مع أطراف ذات عالقة
أفــراد اإلدارة العليــا هــم األشــخاص الذيــن يملكــون الصالحيــة والمســؤولية لتخطيــط وتوجيه أنشــطة البنــك والتحكم
بهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ،بمــا فــي ذلــك أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة (تنفيــذي أو غيــر ذلــك).
أ) مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:
2016

2015

ريال عماني

ريال عماني

مصروفات اجتماعات مجلس اإلدارة وأتعاب حضور الجلسات

30.566

28.200

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة

-

40.000

ب) تعويضات اإلدارة العليا:

َّ
لموظفي اإلدارة العليا
رواتب ومنافع

2016

2015

ريال عماني

ريال عماني

381.492

412.144

تم اإلفصاح عن المديونيات من والدائنيات إلى األطراف ذات العالقة في اإليضاحين  9و 13على التوالي.

 26ارتباطات والتزامات عرضية
2016

2015

ريال عماني

ريال عماني

قروض وسلف معتمدة غير مسحوبة

20.296.316

23.350.106

ارتباطات القتناء ممتلكات ومعدات

25.585

-

خطابات ضمان*

2.547.303

1.454.091

* يضمــن البنــك أداء العمــاء مــن خــال إصــدار ضمانــات إلــى أطــراف ذات عالقــة .إن المخاطــر الكامنــة هــي فــي
األســاس نفــس مخاطــر االئتمــان المنطويــة فــي تمديــد القــرض للعمــاء ،وبالتالــي تخضــع هــذه المعامــات لمخاطر
االئتمــان نفســها .وحيــث أن هــذه الضمانــات عمومــا ال يتــم طلبهــا ،فــإن المبالــغ ال تعكــس بالضــرورة المتطلبــات
النقديــة المســتقبلية.

 27صافي قيمة األصول للسهم الواحد
يتــم احتســاب صافــي قيمــة األصــول للســهم الواحــد بقســمة صافــي األصــول فــي نهايــة العــام علــى عــدد األســهم
القائمــة كمــا يلــي:
2016

2015

ريال عماني

ريال عماني

صافي األصول (ريال عماني)

164.847.868

161.758.313

عدد األسهم القائمة بتاريخ  31ديسمبر (عدد)

100.000.000

100.000.000

صافي قيمة األصول للسهم الواحد (ريال عماني)

1.648

1.618
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 28فترت استحقاق األصول وااللتزامات
األصول
ريال عماني

االلتزامات
ريال عماني

الفرق
ريال عماني

 31ديسمبر 2016
فترات االستحقاق
أقل من  6أشهر

49.704.286

5.061.693

44.642.593

 12-6شهرا

17.769.944

155.165

17.614.779

 3 - 1سنوات

46.190.255

-

46.190.255

 5 - 3سنوات

35.448.523

-

35.448.523

أكثر من  5سنوات

21.128.347

165.024.497

()143.896.150

170.241.355

170.241.355

-

األصول
ريال عماني

االلتزامات
ريال عماني

الفرق
ريال عماني

 31ديسمبر 2015
فترات االستحقاق

64

أقل من  6أشهر

50.760.952

9.471.186

41.289.766

 12-6شهرا

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

-
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 29جدول إعادة تسعير األصول وااللتزامات

معدل
الفائدة
٪

ستة أشهر
أكثر من
حتى
اثني عشر اثني عشر
أقل من
غير حساس
شهرًا
ستة أشهر شهرًا
للفائدة
ريال
ريال
ريال
ريال عماني
عماني
عماني
عماني

اإلجمالي
ريال عماني

2016
األصول
نقدية وأرصدة لدى البنك
المركزي العماني

1.5

-

أرصدة مستحقة من بنوك
أخرى

3.9 - 1

- 19.392.945

قروض وسلف للعمالء

6

15.668.774

استثمارات

- 2.75
5.5

-

4.077.356

قروض سكنية للموظفين 6 - 1

63.456

66.137

661.375

مستلم من الحكومة

-

-

-

7.435.356

ممتلكات ومعدات

-

-

-

1.260.823

50.000

136.141

186.141

-

-

338.097

19.731.042

12.530.663

85.615.369

-

113.814.806

15.263.212

5.879.054

25.219.622

369.252

1.160.220
7.435.356
1.260.823

مدفوعات مقدمًا
ومديونيات أخرى

-

-

-

1.433.345

1.433.345

إجمالي األصول

35.125.175

16.674.156

101.589.956

16.852.068

170.241.355

االلتزامات
369.000

219.930

-

-

588.930

ودائع العمالء
مستحق إلى الحكومة

-

-

-

75.598

75.598

دائنيات ومستحقات

-

-

-

4.728.959

4.728.959

إجمالي االلتزامات

369.000

219.930

-

4.804.557

5.393.487

-

-

-

164.847.868 164.847.868

369.000

219.930

-

إجمالي أموال
المساهمين
إجمالي االلتزامات وأموال
المساهمين

1 - 0.10

169.652.425

170.241.355
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 29جدول إعادة تسعير األصول وااللتزامات (تابع)

معدل
الفائدة
٪

أقل من
ستة أشهر
ريال عماني

ستة أشهر
حتى اثني
عشر شهرًا
ريال عماني

أكثر من
اثني عشر غير حساس
للفائدة
شهرًا
ريال عماني ريال عماني

اإلجمالي
ريال عماني

2015
األصول
نقدية وأرصدة لدى البنك
المركزي العماني

1.5

-

-

50.000

90.054

140.054

أرصدة مستحقة من
بنوك أخرى

1

24.075.586

-

-

1.333.196

25.408.782

قروض وسلف للعمالء

6

15.577.774

12.493.774

82.076.942

-

110.148.490

استثمارات
قروض سكنية
للموظفين

2.75
إلى 5.5

-

4.189.105

17.405.532

6.369.271

27.963.908

6

59.530

61.373

712.577

734.874

1.568.354

مستلم من الحكومة

-

-

-

4.227.485

4.227.485

ممتلكات ومعدات

-

-

-

1.434.730

1.434.730

مدفوعات مقدمًا
ومديونيات أخرى

-

-

-

687.211

687.211

إجمالي األصول

39.712.890

16.744.252

100.245.051

14.876.821

171.579.014

االلتزامات
ودائع العمالء

66

390.588

231.753

-

-

622.341

 0.10إلى 1

مستحق إلى الحكومة

-

-

-

1.575.602

1.575.602

دائنيات ومستحقات

-

-

-

7.622.758

7.622.758

إجمالي االلتزامات

390.588

231.753

-

9.198.360

9.820.701

إجمالي أموال
المساهمين

-

إجمالي االلتزامات وأموال
المساهمين

390.588

231.753

-

161.758.313
170.956.673

161.758.313
171.579.014
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 30الربحية األساسية والمعدلة للسهم الواحد
2016

2015

ريال عماني

ريال عماني

ربح العام (ريال عماني)

2.859.331

4.200.807

المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة

100.000.000

100.000.000

ربحية السهم الواحد األساسية والمعدلة (ريال ُعماني)

0.029

0.042

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

 ٣١كفاية رأس المال

أساس رأس المال (الفئة  1و)2

2016

2015

ريال عماني
باآلالف

ريال عماني
باآلالف

165.915

162.937

األصول المرجحة بالمخاطر
مخاطر االئتمان

143.619

137.211

مخاطر السوق

12.041

9.605

مخاطر التشغيل

26.197

25.356

إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر

181.857

172.172

معدل كفاية رأس المال

٪91.23

٪94.64

َّ
للموظفين
 32منافع نهاية الخدمة
يســاهم البنــك فــي خطــة التأمينــات االجتماعيــة للحكومــة العمانيــة والتــي تتمثــل بمســاهمة خطــة تقاعــد
محــددة .خــال الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2016بلغــت مســاهمة البنــك  365.717ريــال عمانــي (- 2015
 355.838ريــال عمانــي).
يكـّـون مخصــص منافــع نهايــة الخدمــة للموظفيــن غيــر العمانييــن وفقــا لمتطلبــات قانــون العمــل العمانــي .هــذه
الخطــة هــي خطــة منافــع تقاعــد محــددة غيــر ممولــة ،والحركــة خــال العــام هــي كاآلتــي:
2016
ريال عماني

2015
ريال عماني

في  1يناير

142.069

116.371

محمل للعام

18.479

25.698

مدفوع خالل العام

()66.977

-

في  31ديسمبر

93.571

142.069
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 33معلومات القيمة العادلة
أدوات مالية خارج قائمة المركز المالي
ال يتــم إجــراء تســويات للقيمــة العادلــة لــأدوات الماليــة خــارج قائمــة المركــز المالــي المتعلقــة باالئتمــان ،والتــي
تتضمــن االرتباطــات لتقديــم االئتمــان والضمانــات ألن االيــرادات المســتقبلية المرتبطــة بهــا تعكــس جوهريــً األتعــاب
المحملــة بالفعــل فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي التفاقيــات ذات ائتمــان واســتحقاق مماثلين.
والعمــوالت التعاقديــة
ُ

 33معلومات القيمة العادلة (تابع)
التصنيف المحاسبي كما في:

 31ديسمبر 2016

متاحة
للبيع

محتفظ بها
للمتاجرة

أصول والتزامات
مالية مدرجة
بالتكلفة
المهلكة

اإلجمالي

أصول مالية

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني -

-

397.719

397.719

أرصدة مستحقة من بنوك أخرى

-

-

19.519.464

19.519.464

قروض وسلف للعمالء

-

-

113.814.806

113.814.806

استثمارات

1.796.943

6.019.815

17.402.864

25.219.622

قروض سكنية للموظفين

-

-

1.803.100

1.803.100

مستحق القبض من الحكومة

-

-

7.435.356

7.435.356

مديونيات أخرى

-

-

740.319

740.319

إجمالي األصول المالية

1.796.943

6.019.815

161.113.628

168.930.386

إجمالي األصول غير المالية

1.310.969

إجمالي األصول

170.241.355

التزامات مالية
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ودائع العمالء (ازدهار)

-

-

588.930

588.930

مستحق الدفع إلى الحكومة

-

-

742.336

742.336

دائنيات

-

-

3.283.067

3.283.067

إجمالي االلتزامات المالية

-

-

4.614.333

4.614.333

إجمالي االلتزامات غير المالية

779.154

إجمالي االلتزامات

5.393.487

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

 33معلومات القيمة العادلة (تابع)

 31ديسمبر 2015

متاحة للبيع

محتفظ بها
للمتاجرة

أصول والتزامات
مالية مدرجة
بالتكلفة
المهلكة

اإلجمالي

أصول مالية
نقدية وأرصدة لدى البنك
المركزي العماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

-

-

744.938

744.938

أرصدة مستحقة من بنوك أخرى

-

-

24.803.898

24.803.898

قروض وسلف للعمالء

-

-

110.148.490

110.148.490

استثمارات

1.566.719

4.802.552

21.594.637

27.963.908

قروض سكنية للموظفين

-

-

1.568.354

1.568.354

مستحق القبض من الحكومة

-

-

4.227.485

4.227.485

مديونيات أخرى

-

-

632.065

632.065

4.802.552

163.719.867

170.089.138

1.566.719

إجمالي األصول المالية
إجمالي األصول غير المالية

1.489.876

إجمالي األصول

171.579.014

التزامات مالية
ودائع العمالء (ازدهار)

-

-

622.341

622.341

مستحق إلى الحكومة

-

-

1.575.602

1.575.602

دائنيات

-

-

6.467.230

6.467.230

إجمالي االلتزامات المالية

-

-

8.665.173

8.665.173

إجمالي االلتزامات غير المالية

1.155.528

إجمالي االلتزامات

9.820.701
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 33معلومات القيمة العادلة (تابع)
يوضح الجدول أدناه تحليالً لألدوات المالية وقيمها العادلة:
2016
القيمة
الدفترية
ّ
ريال عماني
األصول
نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي
العماني
أرصدة مستحقة من بنوك أخرى
قروض وسلف للعمالء
استثمارات
قروض سكنية للموظفين
مستحق القبض من الحكومة
مدفوعات مقدمًا ومديونيات أخرى
االلتزامات
ودائع العمالء
مستحق إلى الحكومة
دائنيات ومستحقات

2015
القيمة
الدفترية
ريال عماني

القيمة
العادلة
ريال عماني

القيمة
العادلة
ريال عماني

397.719
19.519.464
113.814.806
25.219.622
1.160.220
7.435.356
1.433.345

397.719
19.519.464
113.814.806
24.985.591
1.160.220
7.435.356
1.433.345

744.938
24.803.898
110.148.490
27.963.908
1.568.354
4.227.485
687.211

744.938
24.803.898
110.148.490
27.963.908
1.189.311
4.227.485
687.211

588.930
742.336
4.327.121

588.930
742.336
4.327.121

622.341
1.575.602
7.622.758

622.341
1.575.602
7.622.758

معدالت الفائدة المستخدمة لتحديد القيمة العادلة
تســتند معــدالت الفائــدة المســتخدمة لخصــم التدفقــات النقديــة المقــدرة ،إن لــزم االمــر ،علــى منحنــى العائــد
الحكومــي فــي تاريــخ التقريــر باإلضافــة إلــى توزيــع االئتمــان الكافــي ،وكانــت علــى النحــو التالــي:

قروض الموظفين

2016
ريال عماني

2015
ريال عماني

٪5

٪6

 34إدارة المخاطر
تعــود ملكيــة بنــك التنميــة العمانــي إلــى حكومــة ســلطنة عمــان .ويقــدم البنــك المســاعدة لتنميــة المشــاريع
فــي الســلطنة مــن خــال منــح القــروض ،وإدارة المنــح واإلعانــات ،والمشــاركة فــي رأس المــال ،وتقديــم المســاعدة
الفنيــة للشــركات .وفقــا ألهدافــه ،يتــم تحميــل العمــاء فوائــد علــى القــروض والســلف بالمعــدالت التــي تدعمهــا
الحكومــة.
تنطــوي كافــة أنشــطة البنــك بدرجــات متفاوتــة علــى تحليــل وتقييــم وقبــول وإدارة المخاطــر أو مجموعــات مــن
المخاطــر .أهــم فئــات المخاطــر التــي يتعــرض لهــا البنــك هــي مخاطــر رأس المــال ومخاطــر االئتمــان ومخاطــر
الســوق ومخاطــر التشــغيل بمختلــف أشــكاله ومخاطــر الســيولة ومخاطــر الســمعة والمخاطــر القانونيــة
ومخاطــر االســتمرارية (البيئيــة واالجتماعيــة) .تتضمــن مخاطــر الســوق مخاطــر أســعار صــرف العمــات األجنبيــة
ومخاطــر معــدل الفائــدة ومخاطــر أســعار األســهم .إدارة األنــواع المختلفــة مــن المخاطــر مبينــة أدنــاه.
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 34إدارة المخاطر (تابع)
ملفــات المخاطــر التــي يتعــرض لهــا البنــك تتغيــر باســتمرار تحــت تأثيــر مجموعــة واســعة مــن العوامــل .إطــار إدارة
المخاطــر الــذي وضعــه البنــك يعــزز الرصيــد المســتمر لمخاطــر البيئــة والتقييــم المتكامــل للمخاطــر والعالقــات
المتبادلــة بينهــا.
(أ) مخاطر رأس المال
يقــوم البنــك بــإدارة رأس مالــه لضمــان قــدرة البنــك علــى المتابعــة علــى أســاس االســتمرارية فــي نفــس الوقــت
الــذي يتــم فيــه زيــادة العوائــد للمســاهمين مــن خــال االســتغالل األمثــل للديــون ورصيــد حقــوق المســاهمين .ولــم
تتغيــر اســتراتيجية البنــك الشــاملة عــن اســتراتيجية عــام .2015
يتكــون رأس مــال البنــك مــن حقــوق المســاهمين المنســوبة إلــى مســاهمي البنــك التــي تتكــون مــن رأس المال
المصــدر واالحتياطيــات واألربــاح المحتجــزة كمــا هــو مبيــن فــي قائمــة التغيــرات فــي حقــوق المســاهمين.
(ب) مخاطر االئتمان
مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر أن يفشــل المقتــرض فــي االلتــزام بشــروط االقتــراض ،ممــا يتســبب فــي تكبــد البنــك
لخســارة فيمــا يتعلــق بالتدفقــات النقديــة أو القيمــة الســوقية.
يتعامــل البنــك مــع األطــراف ذات الجــدارة االئتمانيــة لتقليــل المخاطــر علــى كل مــن المخاطــر االئتمانيــة الفرديــة.
ويتــم تقييــم الجــدارة االئتمانيــة للطــرف والجــدوى التجاريــة للمشــروع مــن قبــل اللجنــة المختصــة قبــل التعــرض
للمخاطــر .يقــوم المــدراء بتقييــم ومراقبــة محافظهــم المعنيــة وهــم مســؤولين عــن متابعــة االئتمــان  /متابعــة
واســترداد العمــاء العاجزيــن عــن الســداد.
يظهــر تركيــز القــروض حســب القطاعــات االقتصاديــة ،كمــا هــو مبيــن فــي إيضــاح رقــم  6مــن القوائــم الماليــة،
تنويــع القــروض ممــا يقلــل مــن احتمــاالت الخســائر فــي حالــة حــدوث انخفــاض فــي أنشــطة أحــد القطاعــات.
يوضــح الجــدول أدنــاه تفاصيــل الحــد األقصــى لتعــرض البنــك لمخاطــر االئتمــان دون مراعــاة قيمــة أي ضمانــات تــم
الحصــول عليهــا ،والتــي تمثــل القيمــة الدفتريــة لألصــول الماليــة المدرجــة فــي القوائــم الماليــة ،بالصافــي مــن
خســائر انخفــاض القيمــة.
2016

2015

ريال عماني

ريال عماني

قروض وسلف للعمالء

113.814.806

110.148.490

قروض سكنية للموظفين

1.160.220

1.568.354

مستحق القبض من الحكومة

7.435.356

4.227.485

مدفوعات مقدمًا ومديونيات أخرى

1.433.345

687.211

ضمانات  -تعرضات خارج المركز المالي

2.547.303

1.454.091

126.391.030

118.085.631

(ج) مخاطر السيولة
مخاطــر الســيولة هــي المخاطــر التــي تواجههــا المؤسســة فــي الحصــول علــى أمــوال للوفــاء بالتزاماتهــا فــي أي
وقــت مــن األوقــات.
تــم تصميــم سياســات إدارة الســيولة بالبنــك للتأكــد أنــه حتــى فــي ظــل الظــروف المعاكســة ،فــإن البنــك يكــون
فــي وضــع يمكنــه مــن الوفــاء بالتزاماتــه.
يراقب مجلس اإلدارة واإلدارة متطلبات السيولة للبنك.
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 34إدارة المخاطر (تابع)
(د) مخاطر معدل الفائدة
مخاطــر معــدل الفائــدة هــي حساســية الوضــع المالــي للبنــك لتحركات معــدل الفائــدة .إن عدم االتســاق أو الفجوات
فــي مبالــغ األصــول وااللتزامــات واألدوات خــارج الميزانيــة العموميــة يمكــن أن يولــد مخاطــر معــدل الفائــدة ،التــي
تؤثــر فــي عمليــة تغييــر معــدالت الفائــدة وفتــرات اســتحقاق األصــول وااللتزامــات .تتــم مراقبــة المخصصــات بانتظــام
مــن أجــل إدارة مخاطــر معــدل الفائــدة .لــن يترتــب علــى تأثيــر الزيــادة الطفيفــة للفائــدة أي تأثيــر جوهــري ،حيــث أن
أغلــب أصــول والتزامــات البنــك تحمــل معــدل فائــدة ثابــت.
(هـ) مخاطر العملة
تعتبــر مخاطــر العملــة األجنبيــة ضئيلــة حيــث أن كافــة المعامــات متكبــدة بالريــال العمانــي أو الــدوالر األمريكــي
العمانــي.
المرتبــط بالريــال ُ
(و) مخاطر األسعار
يتعــرض البنــك لمخاطــر أســعار األســهم الناتجــة عــن اســتثمارات األســهم .ويتــم االحتفــاظ باســتثمارات االســهم
ألغــراض اســتراتيجية عوضــا عــن أغــراض المتاجــرة .ال يتاجــر البنــك بهــذه االســتثمارات بشــكل نشــيط.
تــم تحديــد تحليــات الحساســية الموضحــة أدنــاه علــى أســاس التعــرض لمخاطــر أســعار األســهم فــي تاريــخ التقريــر.
إذا كانــت أســعار األســهم أعلــى أو أقــل بمعــدل :٪5
•

لــكان ربــح العــام أقل/أكثــر بمبلــغ  300.991ريــال عمانــي ( 240.128 - 2015ريــال عمانــي) ،نتيجــة تغيــر القيمــة
العادلــة لالســتثمارات المحتفــظ بهــا للمتاجــرة.

•

لــكان التغيــر فــي احتياطيــات القيمــة العادلــة أقل/أكثــر بمبلــغ  89.797ريــال عمانــي ( 78.286 - 2015ريــال
عمانــي) ،نتيجــة للتغيــرات فــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات المتاحــة للبيــع.

(ز) مخاطر التشغيل
يعــرف البنــك مخاطــر التشــغيل بأنهــا «المخاطــر علــى تحقيــق اســتراتيجيتك أو أهدافــك نتيجــة عــدم كفايــة أو
فشــل اإلجــراءات الداخليــة واألفــراد واألنظمــة أو أحــداث خارجيــة» .الخســائر الناجمــة مــن االحتيــال واألنشــطة غيــر
المصــرح بهــا واألخطــاء واإلغفــال وعــدم الكفــاءة وفشــل النظــام أو تلــك الناجمــة عــن أحــداث خارجيــة تقــع جميعهــا
ضمــن تعريــف مخاطــر التشــغيل.
يقــدم هيــكل الحوكمــة الرســمي نظــرة شــاملة عــن إدارة مخاطــر التشــغيل .تجتمــع لجنــة إدارة المخاطــر شــهريا
لمناقشــة قضايــا مخاطــر التشــغيل وفاعليــة الرقابــة الداخليــة.

 35توزيعات األرباح المقترحة
لم يقترح أعضاء مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية لعام  - 2015( 2016ال شيء).

 36أرقام المقارنة
تمــت إعــادة تصنيــف أرقــام مقارنــة معينــة لعــام  2015لتتوافــق مــع عــرض الفتــرة الحاليــة .ولــم تــؤد عمليــة إعــادة
التصنيــف هــذه إلــى تغيــر الربــح أو حقــوق المســاهمين المشــمولة فــي تقريــر الفتــرة الســابقة.

 37اعتماد القوائم المالية
تم اعتماد والتصريح بإصدار القوائم المالية بتاريخ  30يناير ٢٠١٧م.

72

