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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

عبدالسالم بن ناصر الخروصي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

يشــرفني  -نيابــة عــن زمائــي أعضــاء مجلــس اإلدارة  -أن
أقــدم لكــم التقريــر الســنوي لبنــك التنميــة العمانــي للســنة
الماليــة المنتهيــة فــي 2017/12/31م و الــذي سنســتعرض
مــن خالــه مؤشــرات أداء البنــك و أبــرز اإلنجــازات
و الفعاليــات خــال العــام ،و كذلــك المبــادرات اإلســتراتيجية
و الرؤية المستقبليه للبنك.

شــكلت نســبة  ٪18بقيمــة  6.٤0مليــون ريــال عمانــي أي بنســبة
 ٪11مــن قيمــة القــروض الموافــق عليهــا .و كان نصيــب قطــاع
الصناعــة نســبة  ٪٤٤مــن قيمــة القــروض وبلــغ عــدد القــروض
فيهــا  2088قرضـ ًـا .و حظــي قطــاع الســياحة والخدمــات المهنية
بمــا نســبته  ٪21مــن إجمالــي قيمــة الموافقــات إســتفاد منهــا
 ٤9مشروعا سياحيا بقيمة  6.٤7مليون ريال عماني.

 .1خطة استمرارية األعمال

بلغــت الموافقــات للقــروض الموجهــة للمشــاريع متناهيــة
الصغــر بــدون فوائــد لصغــار المســتثمرين مــن حيــث القيمــة
 1٤.83مليــون ر.ع بنســبة  ٪26مــن إجمالــي قيمــة القــروض
الموافــق عليهــا مــن قبــل البنــك.

ضمانــا الســتعداد البنــك لمواجهــة أي مخاطــر أو عوائــق تحــول
دون اســتمرارية العمــل بموجــب الخطــة المعتمــدة فــي عــام
 2013فقــد واصــل البنــك مهمــة اختبــار جاهزيــة البنــك مــن خال
تنفيــذ خطــة اإلخــاء والموقــع البديــل لمحــاكاة بيئــة العمــل.

 .2األداء اإلئتماني
يعــد اإلقــراض التنمــوي الرافــد الرئيســي لمصــادر دخــل البنــك
و لذلــك سنســتهل هــذا التقريــر بتســليط الضــوء علــى أبــرز
محــاور النشــاط اإلقراضــي خــال العــام 2017م:

أ .القروض الموافق عليها:
بلــغ إجمالــي قيمــة القــروض التــي تمــت الموافقــة عليهــا
خــال العــام 2017م بمــا فــي ذلــك القــروض التشــغيلية
حوالــي  57.59مليــون ريــال عمانــي بمعــدل ارتفــاع وقــدره ٪13
مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي.
جــاء توزيــع هــذه القــروض لتشــمل مختلــف القطاعــات
اإلقتصاديــة ،حيــث بلــغ عــدد قــروض قطــاع الزراعــة والثــروة
الحيوانيــة والثــروة الســمكية خــال العــام 2017م مــا يقــارب
 ٪٤6مــن إجمالــي عــدد القــروض منهــا  ٪28لمشــاريع الثــروة
الســمكية بقيمــة  7.06مليــون ريــال عمانــي أي بنســبة  ٪12مــن
إجمالــي قيمــة القــروض الموافــق عليهــا ،وقــد ارتفعــت قيمــة
القــروض الســمكية بنســبة  ٪21مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن
العــام الماضــي .أمــا القــروض الزراعيــة والثــروة الحيوانيــة فقــد
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كمــا بلغــت قيمــة القــروض المعتمــدة للمشــاريع الكبيــرة
و مشاريع التوسعة  12.36مليون ر.ع أي بنسبة .٪21
أمــا قيمــة القــروض التشــغيلية فقــد بلغــت  11.90مليــون ر.ع
وشــكلت مــا نســبته  ٪ 20مــن اإلجمالــي خــال العــام 2017م.
و جــاء التنــوع الجغرافــي ليشــمل مختلــف واليــات و محافظــات
الســلطنه حيــث بلغــت قيمــة القــروض الموافــق عليهــا فــي
محافظــة مســقط  16.26مليــون ريــال عمانــي مســجلة مــا
نســبته  ٪28مــن إجمالــي قيمــة الموافقــات ،و كان نصيــب
محافظتــي جنــوب وشــمال الباطنــة بقيمــة  1٤.85مليــون
ريــال عمانــي و بنســبة  ٪29مــن عــدد القــروض التــي تمــت
الموافقــة عليهــا ،أمــا منطقــة الشــرقية فقــد حظيــت بمــا
قيمتــه  9.8٤مليــون ريــال عمانــي ،كمــا حظيــت محافظــة ظفــار
ً
قروضــا بقيمــة  ٤.12مليــون ريــال عمانــي و بنســبة  ٪7مــن
إجمالــي القــروض الموافــق عليهــا ،وقــد بلغــت قيمــة القروض
الموافــق عليهــا فــي محافظــة الظاهــرة  2.52مليــون ريــال
عمانــي و بنســبة  ٪٤مــن إجمالــي القــروض ،و  2.69مليــون
ريــال عمانــي قيمــة القــروض المخصصــه لمحافظــة الداخليــة
و بنســبة  ٪5مــن إجمالــي قيمــة القــروض ،كمــا ســجلت قيمــة
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القــروض الموافــق عليهــا فــي محافظــة الوســطى 2.95
مليــون ريــال عمانــي و بنســبة  ٪5مــن إجمالــي القــروض ،أمــا
محافظــة مســندم فقــد أعتمــدت لهــا قــروض بلغــت قيمتهــا
 1.87مليــون ريــال عمانــي و بنســبة  ٪3مــن إجمالــي القــروض.

الفعاليــات التــي شــارك فيهــا البنــك خــال العــام 2017م تنظيم
البنــك لملتقــى البنــوك اإلســامية التنمويــة ( )ADFIMIالــذي
أقيــم فــي ســلطنة عمــان ،إقامــة ملتقــى الفــرص االســتثمارية
فــي محافظــات الســلطنة ،و كذلــك المشــاركة فــي فعاليــات
هيئــة تنميــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة.

ً
قروضــا تنمويــة (بمــا فيهــا
تــم خــال العــام 2017م صــرف
القــروض التشــغيلية) بلغــت حوالــي  53.80مليــون ريــال
عمانــي .و يمثــل هــذا المبلــغ مــا نســبته  ٪88مــن توقعــات
الموازنــة التــي قــدرت بمبلــغ  60.97مليــون ريــال عمانــي.

 .4المبادرات اإلستراتيجية:

ب .الصرف:

ً
مبلغــا
و فيمــا يتعلــق بالقــروض الموســمية فقــد تــم صــرف
وقــدره  0.22مليــون ريــال عمانــي بنســبة  3٤بالمائــة مــن
المبالــغ المتوقــع صرفهــا بالموازنــة والمقــدرة بـــ  0.66مليــون
ريــال عمانــي خــال العــام 2017م.

ج .التحصيل:
أظهــر مؤشــر أداء التحصيــل للقــروض التنمويــة تحقيــق نســبة
ً
مبلغــا وقــدره
تحصيــل بلغــت  108بالمائــة حيــث تــم تحصيــل
 32.55مليــون ريــال عمانــي مــن قــروض البنــك مــن غيــر
أمــا مؤشــر أداء تحصيــل القــروض
منتــج رأس مــال العامــلّ ،
التشــغيلية يشــير إلــى تحقيــق نســبة إســترداد بلغــت  70بالمائة
مــن المبلــغ المســتهدف تحصيلــه بالموازنــة حيــث تــم تحصيــل
أمــا القــروض الموســمية
مبلــغ  11.11مليــون ريــال عمانــيّ ،
ً
مبلغــا و قــدره  0.16مليــون ريــال
فقــد تــم فيهــا إســترداد
عمانــي أي بنســبة تحقيــق .٪61

د .المتأخرات والقروض المتعثره:
شــهد مؤشــر حركــة المتأخــرات ارتفــاع فــي قيمــة المتأخــرات
حيــث ارتفعــت إلــى  10.19مليــون ريــال عمانــي فــي نهايــة
عــام 2017م بعــد أن كانــت  8.7مليــون ريــال عمانــي فــي
نهايــة عــام 2016م .ويعــزى ذلــك إلــى نمــو حجــم المحفظــة
و الذي واكبه دخول قروض جديدة في التصنيف.
و بذلــك تكــون الديــون المتعثــرة قــد ارتفعــت بنســبة ٪5.58
مقارنــة مــع نهايــة العــام الماضــي (إجمالــي األرصــدة القائمــة/
إجمالــي المتأخــرات).

 .3فعاليات و أنشطه عامة:
لقــد شــهد عــام 2017م العديــد مــن المنجــزات و الفعاليــات
لعــل أهمهــا اإلحتفــال بمــرور ( )٤0عامــا علــى تأســيس بنــك
التنميــة العمانــي و قــد تــم خــال هــذه المناســبة تدشــين
اإلســتراتيجية و الهويــة الجديــدة للبنــك ( ،)2022-2018و يأتــي
تدشــين اإلســتراتيجية الجديــدة للبنــك لفتــح آفــاق جديــدة مــن
مســيرة التمويــل التنمــوي الــذي قدمــه البنــك طــوال الســنوات
ً
تعزيــزا للخطــط المســتقبلية للحكومــة و الهادفــة
الماضيــة و
إلــى تنويــع مصــادر الدخــل و تحفيــز المســتثمرين علــى
اإلســتثمار فــي القطاعــات اإلقتصاديــة اإلنتاجيــة و الخدميــة
ذات القيمــة المضافــة.
يحــرص البنــك علــى المســاهمة فــي البرامــج و الفعاليــات ذات
األبعــاد التوعويــة و وبرامــج تنميــة المــوارد البشــرية و مــن أبــرز

واصــل البنــك خــال العــام 2017م فــي تنفيــذ المبــادرات
اإلســتراتيجية و التــي تمثلــت فــي توســيع خدماتــه عــن طريــق
التوســع فــي المنتجــات و الخدمــات لفئــة القــروض المتوســطة
والصغيــرة وكذلــك القــروض المؤسســية ،كمــا أن خطــة
اإلســتراتيجية المســتقبلية ستشــمل التوســع فــي خدمــات
البنــك بتغطيــة القــروض الكبيــرة و تمويــل المشــاريع ذات
القيمــة المضافــة فــي مختلــف القطاعــات التنمويــة ،وعلــى
ســبيل المثــال ال الحصــر سيســتهدف البنــك خــال األعــوام
القادمــة تمويــل المشــاريع الواقعــة بالمناطــق الصناعيــة
واإلقتصاديــة ،وســتعطي أولويــة كبــرى للقطاعــات المؤهلــة
بقــوة للمســاهمة فــي تنويــع مصــادر الدخــل الوطنــي فــي
الخطــة الخمســية التاســعة وهــي قطاعــات الثــروة الســمكية
و الســياحة و الخدمــات اللوجســتية و الصناعــات التحويليــة
و التعدين.

 .5الوضع المالي:
أمــا علــى صعيــد األداء المالــي للبنــك فــإن حســاب األربــاح
و الخســائر للبنــك أظهــر صافــي األربــاح خــال الســنة الماليــة
المنتهيــة فــي 2017/12/31م بلغــت ( 1,225مليــون ريــال
عمانــي) مقابــل األربــاح المتوقعــة حســب تقديــرات الموازنــة
و التــي قــدرت بمبلــغ  1,٤30مليــون ريــال عمانــي ،وبالمقارنــة
بيــن أربــاح هــذا العــام والعــام المنصــرم نجــد أن األربــاح المحققة
خــال العــام 2017م شــهدت إنخفاضــا بنســبة (.)٪ 57.2
و فــى الختــام ال يســعني إال أن أرفــع أســمى آيــات الشــكر
واإلمتنــان للمقــام الســامي لموالنــا حضــرة صاحــب الجالــة
الســلطان قابــوس بــن ســعيد المعظــم -حفظــه اللــه ورعــاه -
وإلــى حكومتــه الرشــيدة علــى الدعــم والرعايــة الكبيــرة التــى
يحظــى بهــا البنــك.
وأتوجــه بالشــكر أيضــا إلــى البنــك المركــزي العمانــي علــى
تعاونــه و جهــوده الكبيــرة فــي ســبيل اإلرتقــاء بأعمــال البنــك.
كمــا أغتنــم هــذه الفرصــة ألتقــدم بالشــكر والتقديــر لــإلدارة
التنفيذيــة وجميــع العامليــن فــي البنــك علــى جهودهــم
المتواصلــة لتحقيــق األهــداف المرجــوة.
و السالم عليكم و رحمة الله و بركاته

عبدالسالم بن ناصر بن عبدالله الخروصي

نائب رئيس مجلس اإلدارة
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اإلقتصاد العماني
التصنيف اإلئتماني لسلطنة عمان
تســتخدم كل مــن صناديــق الثــروة الســيادية وصناديــق التقاعــد والمســتثمرين اآلخريــن التصنيــف اإلئتمانــي لقيــاس الجــدارة
اإلئتمانيــة لســلطنة عمــان وبالتالــي يكــون للتصنيــف اإلئتمانــي تأثيــر كبيــر علــى تكاليــف اإلقتــراض للبــاد .وقــد تــم منــح
التصنيــف اإلئتمانــي للديــن الحكومــي فــي ســلطنة عمــان مــن قبــل كبــرى وكاالت التصنيــف اإلئتمانــي .والتصنيــف اإلئتمانــي
الحالــي مــن مؤسســة ســتاندرد آنــد بــورز لســلطنة عمــان هــو  BBمــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة ،وكان آخــر تصنيــف ائتمانــي مــن
وكالــة موديــز لســلطنة ُعمــان عنــد  Baa2مــع نظــرة مســتقبلية ســلبية ،بينمــا آخــر تصنيــف إئتمانــي مــن وكالــة فيتــش للســلطنة
عنــد  BBBمــع نظــرة مســتقبلية ســلبية.
التصنيف اإلئتماني لسلطنة عمان (ستاندرد آند بورز ،موديز ،فيتش)
الوكالة

التصنيف

النظرة المستقبلية

التاريخ

ستاندرد آند بورز

BB

مستقرة

 10نوفمبر 2017م

موديز

Baa2

سلبية

 28يوليو 2017م

فيتش

BBB

سلبية

 19يونيو 2017م

ستاندرد آند بورز

BB+

سلبية

 12مايو 2017م

ستاندرد آند بورز

BBB-

سلبية

 11نوفمبر 2016م

موديز

Baa1

مستقرة

 14مايو 2016م

تريدنج إيكونوميكس

78

سلبية

 16أبريل 2016م

موديز

A3

المراقبة السلبية

 26فبراير 2016م

ستاندرد آند بورز

BBB-

مستقرة

 17فبراير 2016م

ستاندرد آند بورز

BBB+

سلبية

 20نوفمبر 2015م

موديز

A1

سلبية

 15فبراير 2015م

ستاندرد آند بورز

A-

مستقرة

 09فبراير 2015م

المصدر :تريدنج إيكونوميكس

الخطة الخمسية التاسعة (2016م 2020 -م)
فــي مطلــع عــام 2016م ،أصــدر صاحــب الجاللــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد المعظــم – حفظه الله ورعاه ،المرســوم الســلطاني
رقــم 2016/1م بالموافقــة علــى الخطــة الخمســية التاســعة (مــن 2016م إلــى 2020م) مــع التركيــز علــى تنويــع اقتصــاد ُعمــان
والشــراكة مــع القطــاع الخــاص فــي عمليــة التنميــة .وقــد تــم إعــداد الخطــة الخمســية التاســعة بســبب عــدد مــن التحديــات ،أبرزهــا
تقلبــات أســعار النفــط العالميــة ،والوضــع الجيوسياســي فــي المنطقــة والتركيــب الســكاني الفتّ ــي والــذي ســيضغط على ســوق
التوظيــف فــي الســنوات القادمــة .ويتــم تبنــي خطــة “تنفيــذ” لتنفيــذ الخطــة الخمســية التاســعة.
دورا أساسـ ً
ً
ـيا فــي ربــط اإلســتراتيجيات المختلفــة للقطاعــات الخمســة المســتهدفة وهــي
تُ عــد خطــة “تنفيــذ” مبــادرة هامــة تلعــب
قطاعــات التصنيــع والنقــل والخدمــات اللوجســتية والســياحة وصيــد األســماك والتعديــن ،وفــي توفيــر منصــة لمشــاركة نشــطة
وشــراكة مســتدامة بيــن أصحــاب المصلحــة مــن القطاعيــن العــام والخــاص .وســيحصل القطــاع الخــاص اآلن علــى فرصة لالســتثمار،
إمــا بشــكل مســتقل أو باالشــتراك مــع الحكومــة ،فــي المشــاريع الضخمــة التــي خططــت الحكومــة فــي وقــت ســابق إلدارتهــا
وحدهــا .وينصــب التركيــز بالتالــي علــى تحقيــق نمــو حقيقــي فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي للحفــاظ علــى مســتوى معيشــي جيــد
للمواطنيــن ،وتوفيــر فــرص متزايــدة فــي التدريــب والتوظيــف ،وزيــادة كفــاءة اإلنتــاج ،وتحفيــز االبتــكار العلمــي والثقافــي.
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الناتج المحلي اإلجمالي لسلطنة عمان
يتوقــع البنــك الدولــي تباطــؤ الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي لســلطنة عمــان إلــى  0.1فــي المائــة فــي عــام 2017م ،مــن 2.8
فــي المائــة فــي عــام 2016م .ومــن المتوقــع أن يعــاود إجمالــي الناتــج المحلــي العمانــي نمــوه إلــى  3.٤فــي المائــة فــي 2018م
و 2.9فــي المائــة بحلــول عــام 2019م .ومــن المتوقــع أيضـ ًـا أن تُ ســاهم الزيــادة فــي قطــاع النفــط والغــاز خــال عــام 2018م فــي
تعافــي وانتعــاش االقتصــاد  -حيــث يتــم رفــع القيــود التــي فرضتهــا منظمــة الــدول المصــدرة للنفــط (أوبــك) علــى إمــدادات
النفــط ،وسيوســع مشــروع “خــزان” للغــاز مــن الطاقــة اإلنتاجيــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،ستســاعد المكاســب المتوقعــة فــي
القطــاع غيــر النفطــي والناتجــة عــن خطــة التنويــع اإلقتصــادي الحكوميــة فــي حــدوث اإلنتعــاش.
المؤشرات اإلقتصادية الرئيسية لسلطنة عمان
المؤشرات

2012م

2013م

2014م

2015م

2016م

2017م

2018م

2019م

نمو الناتج المحلي
اإلجمالي الحقيقي ()٪

7.1

٤.٤

2.5

5.7

2.8

0.1

3.٤

2.9

معدل التضخم ()٪

3.0

1.3

1.0

0.1

1.1

2.0

2.6

1.8

المصدر :البنك الدولي

علــى الجانــب اآلخــر ،توقــع صنــدوق النقــد الدولــي أن ينمــو اإلقتصــاد العمانــي بنســبة  ٪ 3.6فــي عــام 2017م ،و ٪ 3.7فــي
عــام 2018م .ومــع ذلــك ،أوضــح البنــك الدولــي أن النمــو فــي ســلطنة عمــان ال يــزال متباطئـ ًـا فــي عــام 2017م بســبب انخفــاض
إنتــاج النفــط وضعــف اإلســتهاك واالســتثمار .وفقـ ًـا للبنــك المركــزي العمانــي ،مــن المتوقــع أن يتباطــأ قطــاع النفــط والغــاز فــي
ســلطنة عمــان فــي عــام 2017م ،علــى الرغــم مــن بعــض اإلنتعــاش فــي أســعار النفــط ،بســبب انخفــاض إنتــاج النفــط كجــزء مــن
اإلتفــاق بيــن أوبــك والمنتجيــن مــن خــارج أوبــك.

اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ٪
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻣﻦ
٢٠١٦
إﻟﻰ ٢٠١٨

4
3.5
2.5

ﺑﻨﻚ ﻋﺎﻟﻤﻲ

2

ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ

1.5
1
0.5
2018

2017

2016

اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ٪

3

0

المصدر :البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

ومــع لجــوء الحكومــة إلــى اإلقتــراض مــن خــال القــروض والســندات مــن المصــادر المحليــة والخارجيــة علــى الســواء لتمويــل
العجــز المالــي ،ارتفعــت نســبة الديــن إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي الســلطنة مــن  ٪12.8بنهايــة 2015م إلــى  ٪31.٤بنهايــة
عــام 2016م لتصــل إلــى  20.8مليــار دوالر أمريكــي ،ومــن المتوقــع أن تــزداد فــي عــام 2017م.
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ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ  /اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
31.4
20

13.4

15

5
0

4.8
1.2

2

2011
اﻟﺨﺎرﺟﻲ

4.6
1.9
1.6

2012

4.9
1.7
2.2

2013

اﻟﻤﺤﻠﻲ

4.9
1.5

2.4

2014

2015

25
15

2.4
6.6

30
20

12.8

10

٪

10
7.3

2016

5
0

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ا ﺟﻤﺎﻟﻲ )(RHS

المصدر :وزارة المالية

وماليــا .وكانــت هنــاك خطــوات لزيــادة معــدل
إيجابيــا
ـتقرارا
اتخــذت الحكومــة بعــض القــرارات الهامــة التــي يمكــن أن تحــدث اسـ
ً
ً
ً
ضريبــة الدخــل علــى الشــركات وفــرض ضريبــة القيمــة المضافــة .ومــن المتوقــع أن يــؤدي فــرض ضريبــة القيمــة المضافــة
بنســبة  5فــي المائــة فــي عــام 2018م وزيــادة ضريبــة الدخــل علــى الشــركات إلــى تضييــق العجــز المالــي إلــى  11.٤فــي المائــة
مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي بحلــول عــام 2019م .وأشــار البنــك الدولــي إلــى أنــه تــم فــي شــهر ينايــر 2017م إلغــاء دعــم الكهربــاء
للمســتخدمين الصناعييــن والتجارييــن والحكومييــن الذيــن يســتهلكون فــي مجموعهــم أكثــر مــن  ٪30مــن إجمالــي إمــدادات
الطاقــة .وبــدأت الحكومــة فــي خفــض النفقــات فــي عــام 2015م مــن خــال إحتــواء النفقــات الجاريــة وتحديــد أولويــات اإلنفــاق
الرأســمالي .وقــد تــم تخفيــض النفقــات بنســبة  ٪ 6.5فــي عــام 2016م .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،هنــاك تدابيــر جاريــة لزيــادة
االســتثمارات األجنبيــة فــي المشــاريع الصناعيــة مثــل مشــروع ”ليــوا بالســتيك“ و المنطقــة اإلقتصاديــة الخاصــة بالدقــم،
وفــي قطــاع الســياحة.

القطاع المصرفي في سلطنة عمان
الوضع المالي للقطاع المصرفي
أشــار تقريــر اإلســتقرار المالــي الصــادر عــن البنــك المركــزي العمانــي فــي عــام 2017م أنــه علــى الرغــم مــن بعــض التباطــؤ فــي
األنشــطة االقتصاديــة فــي ســلطنة عمــان ،فقــد اســتمر القطــاع المصرفــي فــي التوســع مــن خــال الزيــادة الكبيــرة فــي منــح
القــروض .وقــد تجــاوز إجمالــي الموجــودات (الصافــي) للقطــاع المصرفــي  29مليــار ريــال عمانــي (إجمالــي األصــول  30.25مليــار
نمــوا قــدره  ٪6خــال العــام ،لكنــه أقــل مــن معــدل النمــو فــي الســنوات
ســجل
ريــال عمانــي) بنهايــة عــام 2016م ،وبالتالــي
ً
ّ
الســابقة .وارتفــع صافــي اإلقــراض خــال 2016م بنحــو  ،٪10فــي حيــن نمــت الودائــع بنســبة  ٪5فقــط.

أكبر ثالثة بنوك
دائمــا للرقابــة والدعــم مــن البنــك المركــزي العمانــي تحسـ ًـبا للتحديــات المتوقعــة
يخضــع القطــاع المصرفــي فــي ســلطنة عمــان
ً
فــي الســوق .وتنقســم البنــوك فــي ســلطنة عمــان إلــى ثــاث فئــات رئيســية وهــي البنــوك األجنبيــة والبنــوك المحليــة والبنــوك
المتخصصة.
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البنوك األجنبية

البنوك المحلية
البنوك التجارية (التقليدية)

البنوك المتخصصة

البنوك التجارية (اإلسالمية)

بنك ستاندرد تشارترد

بنك اتش إس بي سي ُعمان

بنك العز

بنك اإلسكان العماني

حبيب بنك

بنك صحار

صحار اإلسالمي

بنك التنمية العماني

بنك ملي إيران

البنك األهلي

الهالل اإلسالمي

بنك أبوظبي الوطني

بنك عمان العربي

اليسر اإلسالمي

بنك صادرات إيران

بنك مسقط

ميثاق من بنك مسقط

بنك بارودا

البنك الوطني العماني

مزن للصيرفة اإلسالمية

بنك الهند الوطني

بنك ظفار

ميسرة للصيرفة اإلسالمية

بنك بيروت

بنك نزوى

بنك قطر الوطني
وفقـ ًـا لمؤسســة “أوكســفورد بيزنــس جــروب” ،تمثــل البنــوك الثالثــة األولــى فــي ســلطنة عمــان حوالــي  ٪64مــن إجمالــي
أصــول القطــاع المصرفــي .وأكبــر هــذه البنــوك هــو بنــك مســقط الــذي تأســس فــي عــام 1981م بإجمالــي أصــول بلغــت قيمتهــا
 13مليــار ريــال عمانــي كمــا فــي يونيــو 2016م ،ولديــه حصــة ســوقية تبلــغ  ٪42مــن قاعــدة األصــول .وثانــي أكبــر بنــك فــي
ســلطنة عمــان هــو بنــك ظفــار الــذي تأســس عــام 1990م بإجمالــي أصــول بقيمــة  3.8مليــار ريــال عمانــي .وثالــث أكبــر بنــك هــو
البنــك الوطنــي العمانــي والــذي تأســس عــام 1973م ،بإجمالــي أصــول تبلــغ  3.6مليــار ريــال عمانــي.
بلغــت األربــاح اإلجماليــة للبنــوك  438مليــون ريــال عمانــي قبــل احتســاب الضرائــب فــي عــام 2016م ،بالمقارنــة بصافــي ربــح
و قــدره  439مليــون ريــال عمانــي فــي عــام 2015م ،حســب تقريــر االســتقرار المالــي الصــادر عــن البنــك المركــزي العمانــي فــي
عــام 2017م .ظلــت نســب الربحيــة المتمثلــة فــي العائــد علــى األصــول والعائــد علــى حقــوق الملكيــة بــدون تغيــر عنــد  ٪1.5و٪10.5
ـوا سـ ً
علــى التوالــي .ووفقـ ًـا للبنــك المركــزي العمانــي ،فقــد حققــت البنــوك العمانيــة بمــا فيهــا المؤسســات اإلســامية نمـ ً
ـنويا
بنســبة  ٪8.1فــي إجمالــي اإلئتمــان لديهــا لتصــل إلــى  22.2مليــار ريــال عمانــي بنهايــة فبرايــر 2017م .مــن ناحيــة أخــرى ،ســجل
إجمالــي الودائــع لــدى تلــك البنــوك نمـ ً
ـوا بنســبة  ٪7.1لتصــل إلــى  20.8مليــار ريــال عمانــي بنهايــة فبرايــر 2017م.

االبتكار في الصيرفة اإلسالمية
وفقــا لمــا ورد فــي صحيفــة “تايمــز أوف عمــان” ،بتاريــخ  18ســبتمبر 2017م ،حققــت البنــوك العمانيــة ،بمــا فيهــا المؤسســات
ً
نمــوا بنســبة  ٪6.1علــى أســاس ســنوي فــي إجمالــي اإلئتمــان لديهــا بقيمــة  22.8مليــار ريــال عمانــي بنهايــة
اإلســامية،
ً
يوليــو 2017م .وحققــت البنــوك اإلســامية فــي ســلطنة عمــان نمـ ً
ـوا ملحوظـ ًـا منــذ نشــأتها منــذ حوالــي أربــع ســنوات .وبنهايــة
ديســمبر 2016م ،شــكلت األصــول لــدى البنــوك اإلســامية  ٪10.3مــن إجمالــي أصــول القطــاع المصرفــي .ومــع تحقيقهــا نمـ ًـوا
ـنويا بنســبة  ،٪37تجــاوز إجمالــي األصــول لــدى البنــوك اإلســامية والفــروع اإلســامية للبنــوك التقليديــة  3مليــارات ريــال
سـ ً
عمانــي ،فــي حيــن بلــغ إجمالــي أصــول البنــوك األجنبيــة  1.9مليــار ريــال عمانــي بنهايــة عــام 2016م .ووفقـ ًـا للبنــك المركــزي
ملحوظــا فــي الربحيــة .كمــا ارتفــع إجمالــي الربــح قبــل الضرائــب
ً
العمانــي ،ســجلت المؤسســات المصرفيــة اإلســامية تحســنً ا
لــدى المؤسســات المصرفيــة اإلســامية خــال 2016م إلــى  13.6مليــون ريــال عمانــي بالمقارنــة مــع  1.6مليــون ريــال عمانــي
فــي عــام 2015م.

11

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ٢٠١٧

اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﺳﻼﻣﻴﺔ

3,500

ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻋﻤﺎﻧﻲ

3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500

اﻟﻮداﺋﻊ

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
2013

2014

اﺻﻮل
2015

0

2016

المصدر :تقرير االستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي العماني لعام 2017م.

ووفقــا لـمـــا ذكـرتـــه صحـيـفـــة “مسـقـــط ديـــلي” بـتـاريـــخ

وتراجــع معــدالت النمــو فــي اإلقتصــاد العالمــي وهــو األمــر

والفــروع اإلســامية فــي ســلطنة عمــان  3.3مليــار ريــال

العجــز فــي الميزانيــة علــى الرغــم مــن أن اإلقتصــاد الوطنــي

 28مايــو 2017م ،بـلـــغ إجـمـالـــي األصــول لــدى الـبـنـــوك
عمانــي بنهايــة مــارس 2017م ،وهــو مــا يمثــل  ٪10.8مــن

إجمالــي أصــول النظــام المصرفــي فــي ســلطنة عمــان.
قويــا علــى
وســجلت الكيانــات المصرفيــة اإلســامية نمـ ًـوا
ً

أســاس ســنوي ،وقدمــت إجمالــي تمويــات بقيمــة 2.6
مليــار ريــال عمانــي بنهايــة مــارس 2017م مقارنــة بـــ  1.9مليــار
ريــال عمانــي فــي العــام الســابق .وســجل إجمالــي الودائــع

قويــا ليصــل إلــى 2.٤
لــدى البنــوك والفــروع اإلســامية نمـ ًـوا
ً

مليــار ريــال عمانــي فــي مــارس 2017م ،بالمقارنــة مــع 1.7
مليــار ريــال عمانــي بنهايــة مــارس 2016م.

القروض المتعثرة
تمكنــت البنــوك مــن زيــادة محفظــة اإلقــراض لديهــا دون زيــادة

كبيــرة فــي القــروض المتعثــرة ،وهــي عامــة جيــدة فيمــا

الــذي أدى بــدوره إلــى تباطــؤ إجمالــي الناتــج المحلــي وزيــادة
اســتفاد بشــكل بســيط مــن التراجــع فــي أســعار الســلع األخــرى

التــي ليــس لهــا عاقــة بالطاقــة.

تأثــرت ميزانيــة الســلطنة بشــكل كبيــر بالتراجــع الحــاد فــي

أســعار النفــط منــذ عــام 201٤م حيــث وخــال عــام 2016م
فقــدت الخزينــة العامــة للدولــة أكثــر مــن  ٪67مــن إجمالــي

إيــرادات النفــط مقارنــة بالمســتويات التــي كانــت عليهــا هــذه
اإليــرادات فــي عــام 201٤م علــى الرغــم مــن الزيــادة فــي

معــدالت اإلنتــاج .كذلــك وعلــى الرغــم مــن أن عــام 2016م

شــهد أقــل ســعر للنفــط الخــام العمانــي والــذي تراجــع إلــى
 2٤دوالر للبرميــل فــي شــهر ينايــر ،إال أن حكومــة ســلطنة
عمــان تمكنــت مــن توفيــر التمويــل الــازم لإلنفــاق وحققــت

نتائــج جيــدة.

يتعلــق بالمخاطــر اإلئتمانيــة فــي القطــاع المصرفــي .وقــد

وفقــا للميزانيــة فــإن إجمالــي اإليــرادات التــي تــم اعتمادهــا

مــن إجمالــي القــروض ،بالمقارنــة مع  ٪1.73فــي عام 2015م،

 7.٤مليــار عمانــي فقــط بســبب التراجــع فــي أســعار النفــط

المنخفضــة إلــى جــودة مرضيــة لألصــول وإحتــواء المخاطــر

اإليــرادات مــن األنشــطة غيــر النفطيــة بـــ  1٤0مليــون ريــال.

القــروض الحاليــة للبنــوك مغطــاة بشــكل جيــد مقابــل الخســائر

انخفاضــا بنســبة  ٪63بالمقارنــة بالســعر فــي
ً
وهــو مــا يعــد

المخصصــات إلــى القــروض المتعثــرة) تبلــغ .٪70

إعــداد تقديــرات الميزانيــة علــى أســاس أن ســعر النفــط ٤5

مثلــت القــروض المتعثــرة بنهايــة عــام 2016م نســبة ٪1.78

كانــت  8.6مليــار ريــال عمانــي بينمــا بلغــت اإليــرادات الفعليــة

أي بزيــادة قدرهــا  .٪0.05وتشــير نســبة القــروض المتعثــرة

وتراجعــت مبيعــات الغــاز بـــ  1.1مليــار دوالر وتراجعــت

اإلئتمانيــة بشــكل جيــد .وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن محفظــة

وصــل متوســط ســعر برميــل النفــط إلــى  39دوالر للبرميــل

المتوقعــة مــن خــال مخصصــات كافيــة بنســبة تغطيــة (نســبة

عــام 201٤م حيــث بلــغ ســعر البرميــل  106دوالر للبرميــل .تــم

سلطنة عمان

دوالر للبرميــل.

شــهدت األنشــطة اإلقتصاديــة فــي الســلطنة فــي عــام
ً
تباطــؤا بســبب اســتمرار التراجــع فــي أســعار النفــط
2017م

تــم تقديــر اإلنفــاق فــي ميزانيــة عــام 2016م بـــ  11.9مليــار
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ريــال عمانــي بينمــا بلــغ اإلنفــاق الفعلــي  12.65مليــار ريــال.

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ٢٠١٧

علــى الرغــم أن اإلنفــاق الفعلــي كان أعلــى مــن المقــدر إال

وتوفيــر التمويــل الــازم للجهــات الحكوميــة وتحســين المنــاخ
االســتثماري وتعزيــز دور القطــاع الخــاص وزيــادة معــدل
االســتثمار فــي إجمالــي الناتــج المحلــي.

اإلجراءات التي نفذتها الحكومة لترشــيد اإلنفاق والتي أدت

مــن المتوقــع أن يســتمر الدعــم لقطــاع المؤسســات
الصغيــرة والمتوســطة مــن خــال تخصيــص حصــة لــه فــي
األنشــطة والمشــاريع الحكوميــة وتســريع دفــع مســتحقاتهم
واالســتمرار فــي توفيــر قــروض لهــم عــن طريــق صنــدوق
الرفــد وبنــك التنميــة العمانــي .كمــا تســعى الميزانيــة إلــى
المحافظــة علــى اإلنفــاق علــى التعليــم والصحــة والضمــان
االجتماعــي مــن خــال تخصيــص  %23مــن إجمالــي اإلنفــاق
العــام أو  2.7مليــار ريــال لهــذه القطاعــات.

الخــاص فــي الســلطنة .كمــا ســاهمت القــروض مــن

ســيكون اإلعتمــاد بشــكل كبيــر علــى شــركات ومؤسســات
القطــاع الخــاص لخلــق فــرص عمــل للشــباب العمانــي مــن
خــال تأســيس مشــاريع اســتثمارية .فــي نفــس الوقــت
ســيعمل الصنــدوق الوطنــي للتدريــب علــى بنــاء قــدرات
الكــوادر البشــرية العمانيــة العاملــة فــي القطــاع الخــاص
وتوفيــر فــرص تعليــم وتدريــب لهــم فــي مجــال الماليــة.

أنــه أقــل مــن اإلنفــاق الفعلــي فــي عــام 2015م بحوالــي

 1.05مليــار دوالر أو  ،%8ويعــود ذلــك بشــكل مباشــر إلــى
إلــى تراجــع فــي معظــم بنــود اإلنفــاق مقارنــة بمســتوياتها
فــي عــام 2015م وبشــكل خــاص الدعــم والمصاريــف الجاريــة

للــوزارة والجهــات الحكوميــة واألمــن والدفــاع.

علــى الرغــم مــن شــدة التحديــات أمــام الميزانيــة إال أن

الحكومــة تمكنــت مــن توفيــر التمويــل الــازم لإلنفــاق مــن
خــال االعتمــاد بشــكل كبيــر علــى اإلقــراض الخارجــي بحيــث
يمكــن توفيــر الســيولة المحليــة لتمويــل احتياجــات القطــاع

المؤسســات الماليــة المحليــة واألجنبيــة وإصــدار الصكــوك
وســندات التنميــة وســندات الخزينــة فــي توفيــر  %72مــن
التمويــل المطلــوب بينمــا تــم توفيــر النســبة الباقيــة عــن
طريــق االحتياطــات العامــة للدولــة .فــي ذات الســياق ،أدى

ارتفــاع العجــز خــال الفتــرة مــن 2015م و2016م إلــى زيــادة
حجــم الديــن العــام للدولــة إلــى الناتــج المحلــي بنهايــة عــام
2016م إلــى  %29وهــو مــا يعنــي أن معــدل خدمــة الديــن
ســيرتفع خــال الســنوات القادمــة.

مــن بيــن األهــداف الموضوعــة لميزانيــة عــام 2017م تحقيــق
اإلســتدامة الماليــة وخفــض المخاطــر وعليــه فقــد تــم تقديــر

إجمالــي اإليــرادات عنــد  8.7مليــار ريــال عمانــي ،بزيــادة %18

مقارنــة باإليــرادات الفعليــة المقــدرة فــي عــام 2016م والتــي
تتألــف مــن إيــرادات النفــط والغــاز بقيمــة  6.11مليــار دوالر
( )%70وإيــرادات القطاعــات غيــر النفطيــة بقيمــة  2.59مليــار

ريــال عمانــي ( .)%30تــم تقديــر اإلنفــاق العــام عنــد 11.7

مليــار ريــال عمانــي ،بإنخفــاض قــدره  200مليــون عمانــي

(أو  )%2مــن اإلنفــاق المقــدر لعــام 2016م .مــن المقــدر أن
يبلــغ العجــز فــي الميزانيــة  3مليــار ريــال عمانــي وهــو %12

تبنــت الحكومــة برنامــج تعزيــز التنويــع االقتصــاد الوطنــي
«تنفيــذ» مــن أجــل تحســين منــاخ االســتثمار وتســهيل
ممارســات األعمــال وتعزيــز التنــوع االقتصــادي وجــذب
اســتثمارات أجنبيــة ومحليــة .غطــت المرحلــة األولــى مــن
برنامــج تنفيــذ ثالثــة قطاعــات رئيســية هــي الصناعــات
التحويليــة والســياحة والدعــم اللوجســتي إلــى جانــب
القطاعــات المســاندة لهــا (الماليــة والتمويــل المبتكــر)
و (التشــغيل وســوق العمــل) .خرجــت المرحلــة األولــى بعــدد
 121مبــادرة ومشــروع يتــم تنفيذهــا بدايــة مــن عــام 2017م.
عــاوة علــى ذلــك فــإن مــن المتوقــع أن تســاهم مخرجــات
المرحلــة األولــى فــي زيــادة إجمالــي الناتــج المحلــي بأكثــر مــن
 1.7مليــار ريــال إلــى جانــب خلــق حوالــي  30,000فرصــة عمــل
للشــباب العمانــي.

مــن إجمالــي الناتــج المحلــي .ســيتم تمويــل  2.5مليــار ريــال

بالنظــر إلــى المســتقبل ،مــن المتوقــع أن يــؤدي إصــدار
قانــون الشــراكة بيــن القطــاع العــام والخــاص إلــى تســريع
تنفيــذ المشــاريع وتشــجيع القطــاع الخــاص علــى ضــخ المزيــد
مــن االســتثمارات فــي تنفيــذ الكثيــر مــن المشــاريع .مؤخــرا،
درســت الحكومــة توســعة تطبيــق أســلوب الشــراكة بيــن
القطاعيــن العــام والخــاص فــي عــدد مــن القطاعــات التــي
حكــرا علــى القطــاع العــام.
ســابقا
ً
كانــت
ً

التشــغيل واســتقرار مســتوى معيشــة المواطنين والمضي

مــن المتوقــع أن يتحســن التصنيــف اإلئتمانــي للســلطنة
الــذي انخفــض مــن ( )Aفــي عــام 2014م إلــى ( )-Aثــم ()-BBB
فــي عامــي 2015م و2016م علــى التوالــي نتيجــة المبــادرات
العديــدة التــي تــم اعتمادهــا فــي الميزانيــة و بمــا يتماشــى
مــع التقديــرات اإليجابيــة الصــادرة عــن صندوق النقــد الدولي
بفضــل الزيــادة المتواضعــة فــي أســعار النفــط والنتائــج التي
ســتتمخض عنهــا اإلجــراءات اإلقتصاديــة واإلســتراتيجيات
التــي يتــم تنفيذهــا بهــدف تعزيــز األنشــطة غيــر النفطيــة.

عمانــي مــن العجــز مــن القــروض المحليــة والخارجيــة وســيتم
تمويــل الباقــي مــن خــال الســحب مــن اإلحتياطــات العامــة

للدولــة والقــروض الخارجيــة بالــدوالر وإصــدار ســندات دوليــة

وقــروض تجاريــة وصكــوك.

تشــمل األهــداف األوســع لميزانيــة عــام 2017م تحقيــق

اإلســتدامة الماليــة للســلطنة وتحفيــز النمــو وإســتدامة
قدمــا فــي برامــج التخصــص وبرامــج تنويــع اإلقتصــاد
الوطنــي «تنفيــذ» وفــي نفس الوقــت التركيز على التخطيط

والصرامــة الماليــة .تســتهدف الميزانيــة تحقيــق تراجــع فــي
العجــز وخفــض اإلنفــاق وتحفيــز اإليــرادات غيــر النفطيــة

وزيــادة اســتثمارات القطــاع الخــاص .فيمــا يتعلــق باألولويــات
فــإن مســألة الســيطرة علــى نســبة التضخــم تأتــي علــى رأس

األولويــات حتــى يتــم المحافظــة علــى مســتوى دخــل الفــرد
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األداء اإلئتماني للبنك
خالل يناير – ديسمبر 2017م
المبلغ  :مليون ريال عماني
البيان
الفروع

الفرع المؤسسي

اإلجمالي

الموافقات

الصرف

التحصيل

األرصدة القائمة

المتأخرات

الموازنة

34.47

27.97

19.24

87.06

5.75

المحقق

32.18

29.86

22.45

المحقق/الموازنة

%93

%107

%117

نسبة التعثر %6.61

الموازنة

48

33

27

52.93

4.43

المحقق

25.41

23.94

21.36

48٫97

3٫66

المحقق/الموازنة

%53

%73

%79

الموازنة

82.47

6٠٫97

46.24

المحقق

57.59

53.80

43.81

المحقق/الموازنة

%70

%88

%95

نسبة التعثر %8.37
10.18

139.99

نسبة التعثر %7.28

* الموافقات تشمل القروض التنموية و القروض التشغيلية و الموسمية

أوال :الموافقات على القروض:
ً
حسب صالحية الفروع والفرع المؤسسي
مؤشــرات أداء الموافقــات علــى القــروض توضــح أن عــدد القــروض الممولــة ارتفعــت بنســبة  %10مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن
العــام الماضــي حيــث تمــت الموافقــة علــى منــح  5834قرضـ ًـا خــال ينايــر  -ديســمبر 2017م .وقــد تمــت الموافقــة علــى 504
قرضـ ًـا للفــرع المؤسســي بنســبة ارتفعــت  %8مــن عــدد القــروض الممولــة مقارنــة لنفــس الفتــرة مــن العــام الســابق.
بلــغ اجمالــي قيمــة القــروض الموافــق عليهــا خــال ينايــر  -ديســمبر 2017م بمــا فيهــا القــروض التشــغيلية حوالــي  57.59مليــون
ريــال عمانــي بمعــدل ارتفــاع  % 13مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي.

الموافقات خالل يناير  -ديسمبر  2017و 2016م  -حسب الفروع
يناير -ديسمبر 2017م

عدد

%

المبالغ

%

عدد

المبالغ

عدد

مبلغ

إقليم الشرقية

1294

%22

7,936,215

%14

1118

6,412,501

%16

%24

إقليم البريمي

966

%17

5,169,618

%9

1043

4,753,319

%7-

%9

إقليم الباطنة

1609

%28

8,942,175

%16

1338

7,929,413

%20

%13

إقليم الداخلية

466

%8

2,530,128

%4

464

3,321,692

%0

%24-

إقليم مسقط

368

%6

4,298,609

%7

292

2,419,316

%26

%78

إقليم ظفار

627

%11

3,300,365

%6

603

2,873,446

%4

%15

إجمالي الفروع

الفرع المؤسسي

اإلجمالي
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يناير -ديسمبر 2016م

نسب التغير أو
النمو

5330

%91

32,177,110

5834

%100

57,589,713

504

%9

25,412,603

4858

27,709,687

%56

5,323 %100

51,065,581

%44

465

23355894.42

%10

%16

%10

%13

%8

%9
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ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ أو اﻟﻨﻤﻮ )ﻳﻨﺎﻳﺮ  -دﻳﺴﻤﺒﺮ( ٢٠١٦م و٢٠١٧م
ﻗﻴﻤﺔ

ﻋﺪد

٪١٦

٪١٣

٪١٠

٪١٠

ا ﺟﻤﺎﻟﻲ

٪٩

اﻟﻔﺮوع

٪٨

اﻟﻔﺮع اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ

الموافقات خالل يناير -ديسمبر 2017م حسب المنطقة:
بلــغ إجمالــي قيمــة القــروض الموافــق عليهــا فــي محافظــة مســقط  16.26مليــون ريــال عمانــي أي بنســبة  ٪ 28مــن إجمالــي قيمــة
الموافقــات وقــد ارتفعــت بنســبة  ٪20مقارنة بالعــام الماضي.
 ٪29مــن عــدد القــروض تمــت الموافقــة عليهــا لمنطقــة جنــوب وشــمال الباطنــة بقيمــة  1٤.85مليــون ريــال عمانــي وبنســبة نمــو
 ٪18مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي.
 ٪2٤مــن عــدد القــروض تــم تمويلهــا فــي منطقــة الشــرقية بقيمــة  9.8٤مليــون ريــال عمانــي وبنســبة نمــو  ٪16مقارنــة مــع
ينايــر -ديســمبر مــن العــام الماضــي .وتوزعــت بقيــة القــروض علــى مختلــف مناطــق الســلطنة كمــا يتضــح مــن الجــدول:

الموافقات خالل يناير -ديسمبر 2017م  -حسب المناطق
يناير  -ديسمبر 2016م

يناير  -ديسمبر 2017م

عدد

%

المبالغ

%

عدد

المبالغ

مسقط

580

٪10

16,260,215

٪28

506

13,558,106

ظفار

66٤

٪11

٤,128,٤09

٪7

631

3,51٤,369

شمال الباطنة

881

٪15

7,793,316

٪1٤

865

7,628,855

جنوب الباطنة

831

٪1٤

7,05٤,790

٪12

550

٤,969,622

الظاهرة

203

٪3

2,521,8٤2

٪٤

206

1,733,575

الداخلية

170

٪3

2,69٤,660

٪5

220

5,318,172

الوسطى

297

٪5

2,958,210

٪5

271

1,068,591

مسندم

٤91

٪8

1,872,٤95

٪3

636

2,380,380

البريمي

313

٪5

2,٤61,500

٪٤

23٤

2,387,000

شمال الشرقية

309

٪5

2,7٤6,320

٪5

237

2,527,685

جنوب الشرقية

1,095

٪19

7,097,955

٪12

967

5,979,226

اإلجمالي

5,834

%100

57,589,713

%100

5,323

51,065,581
15

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ٢٠١٧

١٦٫٢٦٠

ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ

٧٫١٠٠

٧٫٠٥٤

٢٫٥٢٠

٢٫٤٦٠

١٫٨٧٠

٢٫٦٩٠

٤٫١٣٠

٢٫٩٦٠

٢٫٧٥٠

٧٫٧٩٠

ﻣ
ﺴ

م

ﻲ

ﻨﺪ

ﻤ
ﺮﻳ
اﻟﺒ

اﻟ
ﺮة
ﻫ

ﻈﺎ

ﻟﺪ
ا
اﺧ
ﻴﺔ
ﻠ

ﻴﺔ
ﻗ

ﻨﺔ
ﻃ

ﺸﺮ

ﻰ

اﻟ
ل

ﻤﺎ

ﺷ

ﻟﻮ
ا
ﺳ
ﻄ

ﺎر
ﻇﻔ

ﻨﻮ
ﺟ
ﺒﺎ
اﻟ
ب

ﻨﻮ
ﺟ
اﻟ
ب

ﻴﺔ
ﻗ

ﻨﺔ
ﻃ

ﺸﺮ

ﺒﺎ
اﻟ
ل

ﻤﺎ

ﺷ

ﻣ
ﺴﻘ
ﻂ

الموافقات خالل يناير -ديسمبر 2017م حسب القطاع:
توزعــت هــذه الموافقــات علــى مختلــف القطاعــات اإلقتصاديــة فقــد بلــغ عــدد القــروض الزراعيــة والثــروة الحيوانيــة والثــروة
الســمكية خــال ينايــر -ديســمبر 2017م مــا يقــارب  ٪٤6مــن إجمالــي عــدد القــروض منهــا  ٪28لمشــاريع الثــروة الســمكية بقيمــة
 7.06مليــون ريــال عمانــي أي بنســبة  ٪12مــن إجمالــي قيمــة القــروض الموافــق عليهــا وقــد ارتفعــت قيمــة القــروض الســمكية
بنســبة  ٪21مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي .أمــا القــروض الزراعيــة والثــروة الحيوانيــة فقــد شــكلت نســبة  ٪18بقيمــة
 6.٤0مليــون ريــال عمانــي أي بنســبة  ٪11مــن قيمــة القــروض الموافــق عليهــا .شــكل قطــاع الصناعــة بمجملــه  ٪٤٤مــن قيمــة
القــروض وبلــغ عــدد القــروض فيهــا  2088قرضــا  .و شــكل قطــاع الســياحة والخدمــات المهنيــة مــا نســبته  ٪21مــن اجمالــي قيمــة
الموافقــات منهــا  ٤9مشــروعا ســياحيا بقيمــة  6.٤7مليــون ريــال عمانــي.

الموافقات خالل يناير -ديسمبر 2017م  -حسب القطاع
يناير  -ديسمبر 2017م
القطاع

عدد

%

المبالغ

%

عدد

المبالغ

عدد

مبلغ

الزراعة و الثروة الحيوانية

1056

٪18

6,٤01,187

٪11

1020

6,896,020

٪٤

٪7-

قطاع الثروة السمكية

1656

٪28

7,061,181

٪12

1٤68

5,829,8٤0

٪13

٪21

خدمات تعليمية

11٤

٪2

3,732,560

٪6

131

3,720,023

٪13-

٪0

خدمات صحية

٤1

٪1

2,527,979

٪٤

19

1,896,500

٪116

٪33

خدمات سياحية

٤9

٪1

6,٤72,875

٪11

60

5,877,590

٪18-

٪10

خدمات مهنية و عامة

82٤

٪1٤

5,561,796

٪10

587

3,88٤,71٤

٪٤0

٪٤3

قطاع الصناعة*

2088

٪36

25,221,135

٪٤٤

2037

22,110,89٤

٪3

٪1٤

6

٪0

611,000

٪1

1

850,000

٪500

٪28-

5834

%100

57,589,713

%100

5323

51,065,581

%10

%13

التعدين
اإلجمالي
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يناير  -ديسمبر 2016م

نسبة التغير بين
 2016و 2017م

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ٢٠١٧

*قطاع الصناعة في يناير  -ديسمبر 2017م

قروض كبيرة
قروض صغيرة و متوسطة
قروض متناهية الصغر
قروض تشغيلية

العدد

%

القيمة

%

6

٪0

٤,٤65,000

٪18

92

٪٤

5,5٤1,109

٪22

1615

٪77

5,3٤6,217

٪21

375

٪18

9,868,809

٪39

ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
25.22

7.06

ﺻﻨﺎﻋﺔ

اﻟﺜﺮوة
اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ

6.47

6.40

5.56

ﺧﺪﻣﺎت
ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ

اﻟﺰراﻋﺔ
واﻟﺜﺮوة
اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ

ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﻬﻨﻴﺔ وﻋﺎﻣﺔ

3.73

2.53
ﺧﺪﻣﺎت
ﺻﺤﻴﺔ

ﺧﺪﻣﺎت
ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

الموافقات خالل يناير  -ديسمبر 2017م حسب المنتج:
الموافقات خالل يناير -ديسمبر 2017م  -حسب المنتج
يناير  -ديسمبر 2016م

يناير  -ديسمبر 2017م

الفرق

المنتج

عدد

%

المبالغ

%

عدد

المبالغ

عدد

مبلغ

قروض كبيرة

18

٪0

12,356,000

٪21

19

12,365,000

٪5-

٪0

قروض متوسطة

37

٪1

6,5٤7,000

٪11

18

3,616,000

٪106

٪81

قروض صغيرة

251

٪٤

7,107,68٤

٪12

252

7,039,2٤5

٪0

٪1

1,061

٪18

٤,617,961

٪8

789

3,287,530

٪3٤

٪٤0

3,931

٪67

1٤,829,278

٪26

3758

13,929,252

٪5

٪6

رأس مال العامل

٤80

٪8

11,900,603

٪20

٤٤٤

10,670,89٤

٪8

٪12

الموسمية

56

٪1

231,187

٪1

٤3

157,660

٪30

٪٤7

%10

%13

قروض متناهية الصغر
بفوائد
قروض متناهية الصغر
بدون فوائد

اإلجمالي

%100 5,834

57,589,713

51,065,581 5,323 %100
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ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻘﺮوض ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﺘﺞ
اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ ٪١
 ٠.٢٣ﻣﻠﻴﻮن ر.ع

ﻗﺮوض ﻛﺒﻴﺮة ٪٢١
 ١٢٫٣٦ﻣﻠﻴﻮن ر.ع.

ﻗﺮوض رأس ﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ٪٢٠
 ١١.٩٠ﻣﻠﻴﻮن ر.ع

ﻗﺮوض ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ٪١١
 ٦.٥٥ﻣﻠﻴﻮن ر.ع
ﻗﺮوض ﺻﻐﻴﺮة ٪١٢
 ٧.١١ﻣﻠﻴﻮن ر.ع

ﻗﺮوض ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ
ﺑﺪون ﻓﻮاﺋﺪ  ١٤.٨٣ ، ٪٢٦ﻣﻠﻴﻮن ر.ع

ﻗﺮوض ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ
ﺑﻔﻮاﺋﺪ  ٤.٦٢ ، ٪٨ﻣﻠﻴﻮن ر.ع

بلغــت موافقــات القــروض متناهيــة الصغــر بــدون فوائــد لصغــار المســتثمرين مــن حيــث القيمــة  1٤.83مليــون ر.ع بنســبة ٪26
مــن إجمالــي قيمــة القــروض الموافــق عليهــا مــن قبــل البنــك.
يبنما بلغت قيمة القروض الموافق عليها للمشاريع الكبيرة وتوسعتها  12.36مليون ر.ع أي بنسبة ٪21
أمــا بالنســبة لقيمــة القــروض التشــغيلية فقــد بلغــت  11.90مليــون ر.ع وشــكلت مــا نســبته  ٪20مــن اإلجمالــي خــال ينايــر-
ديســمبر 2017م.

ثانيا  :األداء وفقا لﻸهداف :
 -1الموافقات
بيان عن الموافقات حسب الموازنة حتى نهاية ديسمبر 2017م
الفروع

الفرع المؤسسي

البيان

قيمة
الموافقات
المستهدفة

المحقق

%

قيمة
الموافقات
المستهدفة

القروض
التنموية

32,500,000

31,895,923

٪98

30,000,000

٪٤5 13,562,000

القروض
التشغيلية

1,310,000

50,000

٪٤

18,000,000

٪66 11850602.56

الموسمية

660,000

231,187

٪35

0

اإلجمالي

18

اإلجمالي

32,177,110 34,470,000

%93

المحقق

0

%

٪0

%53 25,412,603 48,000,000

قيمة
الموافقات
المستهدفة

المحقق

%

62,500,000

٤5,٤57,923

٪73

19,310,000

11,900,603

٪62

660,000

231,187

٪35

%70 57,589,713 82,470,000
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أداء اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت ﻟﻤﺒﺎﻟﻎ )ﺑﻤﻠﻴﻮن ر.ع(
اﻟﻤﺤﻘﻖ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺮوض
اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺒﻨﻚ ٥٧٫٥٩

اﻟﻌﺠﺰ

-24.88
ﻣﻨﺘﺞ رأس ﻣﺎل
اﻟﻌﺎﻣﻞ ١١٫٩٠

-7.41

اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻠﻔﺮع
اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ١٣٫٥٦

-16.44

اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
ﻟﻠﻔﺮوع ٣١٫٨٩

-0.60

بلــغ إجمالــي قيمــة الموافقــات المســتهدفة ضمــن الخطــة التشــغيلية خــال ينايــر -ديســمبر 2017م  82.٤7مليــون ريــال عمانــي
بمــا فيهــا القــروض التشــغيلية والموســمية حيــث تمــت الموافقــة علــى  57.59مليــون ريــال عمانــي أي بنســبة  ٪70مــن إجمالــي
قيمــة الموافقــات المســتهدفة .وعليــه فقــد تمكنــت الفــروع مــن تحقيــق مــا نســبته  ٪93مــن األهــداف الموضوعــه بينمــا الفــرع
المؤسســي حقــق مــا نســبته  ٪53مــن أهدافــه.

 -2الصرف
بيان عن الصرف حسب الموازنة حتى نهاية ديسمبر 2017م
الفروع

الفرع المؤسسي

قيمة
الصرف
المستهدفة

المحقق

%

قيمة
الصرف
المستهدفة

المحقق

االجمالي
قيمة
الصرف
المستهدفة

المحقق

%

القروض
التنموية

26,000,000

29,630,388

٪11٤

17,000,000

12,262,7٤0

٪72

٤3,000,000

٤1,893,128

٪97

القروض
التشغيلية

1,310,000

5,000

٪0.٤

16,000,000

11,681,3٤5

٪73

17,310,000

11,686,3٤5

٪68

الموسمية

660,000

222,299

٪3٤

0

0

٪0

660,000

222,299

٪3٤

اإلجمالي

27,970,000

29,857,688

%

%88 53,801,773 60,970,000 %73 23,944,085 33,000,000 %107
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اﻟﺼﺮف

٪٨٨

اﺟﻤﺎﻟﻲ

اﻟﻔﺮع
اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ

٪٧٣

٪١٠٧

اﻟﻔﺮوع

بلغــت المبالــغ المصروفــة للقــروض بمــا فيهــا القــروض التشــغيلية خــال ينايــر  -ديســمبر مــن عــام 2017م حوالــي  53.80مليــون
ريــال عمانــي .و بمقارنــة الصــرف الفعلــي بالموازنــة التقديريــة باســتثناء المبالــغ المصروفــة لمنتــج رأس مــال العامــل فســنجد
بــأن إجمالــي المبالــغ المصروفــة بلغــت حوالــي  ٤1.89مليــون ريــال عمانــي األمــر الــذي يؤشــر إلــى تحقيــق األهــداف الخاصــة
بالصــرف والــذي وصــل إلــى  97بالمائــة مــن المبالــغ المقــدر صرفهــا للقــروض التنمويــة بالموازنــة حيــث كان المســتهدف صــرف
مبلــغ قــدره  ٤3مليــون ريــال عمانــي خــال ينايــر -ديســمبر 2017م.
وبالنســبة للقــروض الموســمية فقــد تــم صــرف مبلــغ وقــدره  0.22مليــون ريــال عمانــي بنســبة  3٤بالمائــة مــن المبالــغ المقــدر
صرفهــا بالموازنــة والمقــدرة بـــ  0.66مليــون ريــال عمانــي خــال ينايــر -ديســمبر مــن عــام 2017م.

 -3التحصيل
بيان عن حسب الموازنة حتى نهاية ديسمبر 2017م
الفروع

اإلجمالي

الفرع المؤسسي

البيان

قيمة
التحصيل
المستهدفة

المحقق

%

قيمة
التحصيل
المستهدفة

المحقق

%

قيمة
التحصيل
المستهدفة

القروض
التنموية

18,073,000

22,291,723

٪123

12,000,000

10,256,121

٪85

30,073,000

٪108 32,5٤7,8٤٤

القروض
التشغيلية

916,000

0

٪0

15,000,000

11,105,389

٪7٤

15,916,000

11,105,389

٪70

الموسمية

25٤,300

156,280

٪61

0

0

٪0

25٤,300

156,280

٪61

المحقق

%

اإلجمالي %95 43,809,513 46,243,300 %79 21,361,510 27,000,000 %117 22,448,004 19,243,300
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أشــار مؤشــر األداء للتحصيــل للقــروض التنمويــة تحقيــق نســبة تحصيــل بلغــت  108بالمائــة حيــث تــم تحصيــل مبلــغ وقــدره 32.55
مليــون ريــال عمانــي مــن قــروض البنــك مــن غيــر منتــج رأس مــال العامــل.
أمــا مؤشــر أداء تحصيــل القــروض التشــغيلية يشــير إلــى تحقيــق نســبة تحصيــل بلغــت  70بالمائــة مــن المبلــغ المســتهدف
تحصيلــه بالموازنــة حيــث تــم تحصيــل مبلــغ  11.11مليــون ريــال عمانــي أمــا القــروض الموســمية تــم تحصيــل  0.16مليــون ريــال
عمانــي بنســبة تحقيــق ٪61
أداء البنك (قروض التنموية +رأس مال العامل) المحقق/المستهدف يناير  -ديسمبر 2017م :

اﻟﻔﺮوع ٪١١٧

ا ﺟﻤﺎﻟﻲ ٪٩٥
اﻟﻔﺮع اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ٪٧٣

اﻟﻔﺮوع ٪١٠٧

اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ

ا ﺟﻤﺎﻟﻲ ٪٧٠
اﻟﻔﺮع اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ٪٧٣

ا ﺟﻤﺎﻟﻲ ٪٧٠
اﻟﻔﺮوع ٪٩٣

اﻟﺼﺮف

اﻟﻔﺮع اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ٪٥٣

اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت

ثالثا :أداء المحفظة اإلقراضية:
المبالغ بمليون ر.ع

األرصدة القائمة

المتأخرات

نسبة التعثر

المحفظة كما في نهاية 2017م

1٤0

10.19

٪7.28

المحفظة كما في نهاية 2016م

126.79

8.75

٪6.89

نسبة التغيير أو النمو

٪10.٤1+

٪16.33+

٪5.58+

بلغــت األرصــدة القائمــة فــي المحفظــة اإلقراضيــة للبنــك فــي نهايــة عــام 2017م  1٤0مليــون ريــال عماني مقابــل 126.79مليون
ريــال عمانــي فــي نهايــة عــام 2016م أي بارتفــاع يقــدر بمبلــغ  13.21مليــون ريــال عمانــي بنســبة نمــو . ٪10.٤1+
وقــد بلغــت قيمــة األرصــدة القائمــة للفــروع  87.07مليــون ريــال عمانــي بنســبة  ٪62مــن إجمالــي األرصــدة القائمــة كمــا فــي
نهايــة ديســمبر.
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ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮ ٪٧٫٢٨

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮ ٪٦٫٦١

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮ ٪٨٫٣٧

200,000,000

150,000,000
اﺟﻤﺎﻟﻲ

139,999,587
10,186,610

100,000,000
اﻟﻔﺮوع

87,065,058
5,753,651

اﺟﻤﺎﻟﻲ

اﻟﻔﺮوع
اﻟﻔﺮع
اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ

50,000,000
اﻟﻔﺮع اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
52,934,529
4,432,959

ارﺻﺪة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
اﻟﻤﺘﺄﺧﺮات

كمــا أشــار مؤشــر أداء المتأخــرات وجــود ارتفــاع فــي قيمــة المتأخــرات حيــث ارتفعــت المتأخــرات إلــى 10.19مليــون ريــال عمانــي
فــي نهايــة عــام 2017م بعــد أن كانــت  8.75مليــون ريــال عمانــي فــي نهايــة عــام  2016م  .ويعــزى ذلــك إلــى نمــو حجــم المحفظــة
و الــذي واكبــه دخــول قــروض جديــدة للتصنيــف.

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮ ٪

٪٧٫٢٨

٪٦٫٨٩
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٧م

دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٦م

إرتفعت نسبة الديون المتعثرة (إجمالي األرصدة القائمة  /إجمالي المتأخرات) بنسبة  ٪5.58مقارنة مع نهاية العام الماضي.
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المبادرات اإلستراتيجية 2017
تتلخــص المبــادرات اإلســتراتيجية للبنــك فــي التوســع فــي

وعلــى نطــاق الجانــب التســويقي فقــد ركــز البنــك علــى

المنتجــات و الخدمــات لفئــة القــروض المتوســطة والصغيــرة

المشــاركة فــي النــدوات وورش العمــل والمعــارض

ً
الحقا
وكذلك القروض المؤسســية  ،ومن المتوقع التوســع
لتغطيــة القــروض الكبيــرة فــي إطــار التوقعــات حــول صــدور
مرســوم ســلطاني يهــدف إلــى رفــع الســقف اإلقراضــي
و تنويع المنتجات و الخدمات التي يقدمها البنك.
حيــث تــم اإلنتهــاء مــن إعــداد اإلســتراتيجية المؤسســية مــن
أحــد بيــوت الخبــرة العالميــة  ،وتم اعتمادهــا من مجلس اإلدارة
و وزارة المالية.
وتحضيـ ً
ـرا للعمــل باإلســتراتيجية المؤسســية فــي بدايــة عــام
٢٠١٨م ،تــم البــدء فــي تنفيــذ بعــض مبــادرات اإلســتراتيجية
كمــا يلــي:
• تقديــم مقترحــات لتعديــل المرســوم الســلطاني الخــاص
بالبنــك بمــا يتوافــق واحتياجــات تنفيــذ اإلســتراتيجية
الجديدة.
• استكمال مشروع إعادة الهيكلة.
• إعادة تصميم الهوية التسويقية ()Branding

التخصصيــة

والمؤتمــرات

اإلقتصاديــة.

و من أبرز الفعاليات التي شارك فيها البنك:
-

تنظيــم البنــك لملتقــى البنــوك اإلســامية التنمويــة
( )ADFIMIالــذي أقيــم فــي ســلطنة عمــان.

-

إقـامـة مـلـتـقـى الـفــرص اإلسـتــثـمـاريـة فـي محــافظـات
الـسـلـطـنـة.

-

المشــاركة فــي إحتفاليــة يــوم المــرأة العمانيــة الــذي أقيــم
فــي محافظــة مســقط.

-

الـمـشـاركـة في فــعالــيــات هــيئــة تـنــمـيــة الـمـؤسـسـات
الصغـيرة والمتوسطـة.

كذلــك تــم اســتهداف المشــاريع فــي المناطــق الصناعيــة
بمختلــف أنحــاء الســلطنة بهــدف الترويــج عــن التســهيالت
والخدمــات التــي يقدمهــا البنــك للمشــاريع الصغيــرة
و ا لمتو ســطة .
ومــن أجــل تعزيــز الجانــب اإلعالمــي للبنــك فقــد اســتمر فــي

• تقييم مخاطر النظام البنكي.

نشــر إعالناتــه و أخبــاره فــي قنــوات اإلعــام المتنوعــة مثــل

• تطبيق نظام أتمتة سير أعمال الفروع.

الجرائــد المحليــة و المجــات التخصصيــة و وســائل التواصــل

كمــا تــم االنتهــاء فــي العديــد مــن المشــاريع المخطــط لهــا
و التــي تتضمــن مشــروع هيكلــة ســير العمــل كجــزء مــن خطــة
البنــك لتعزيــز الجانــب المؤسســي و مشــروع تحديــث قاعــدة

اإلجتماعــي مــن أجــل تســليط الضــوء علــى مســاهمته الفعالة
فــي تمويــل مختلــف القطاعــات اإلقتصاديــة مــن خــال التركيز
علــى بعــض المشــاريع المتميــزة التــي قــام البنــك بتمويلهــا.

البيانــات وأنظمــة إدارة المعلومــات والتقاريــر اإلداريــة الذكيــة
ومنصــة متابعــة األداء  ،كذلــك مشــروع إدارة المراســات
وأرشــفة الوثائــق و إدارة اإلجتماعــات  ،فضــا عــن تطوير بعض
الخدمــات اإللكترونيــة األخــرى  ،و أتمتــة العمليــات البنكيــة.
و ضمن خطة البنك في تنفيذ هوية تسويقية موحدة لجميع
فــروع البنــك فقــد تــم اإلنتهــاء مــن إعــادة تأهيــل فــرع صــور
ومــن نقــل وإعــادة تأهيــل فــروع مربــاط ،محــوت ،البريمــي،
الدقــم إضافــة إلــى المكاتــب اإلقليميــة للبريمــي و صحــار
و الباطنة و ظفار.
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و فيمــا يلــي ملخــص بأهــم المبــادرات الجديــدة لعــام

مشروع تطوير تقنية المعلومات :

2018م

تتمﺜل خطة تطوير تقنية المعلومات بالبنك فيما يلي :

فــي إطــار خطــة البنــك للعمــل علــى تنفيــذ اإلســتراتيجية

• تطوير الخدمات اإللكترونية:

المؤسســية ســيقوم البنــك بإعطــاء أولويــة للمبــادرات
ً
وفقــا للخطــة التشــغيلية لعــام 2018م وذلــك
اإلســتراتيجية
مــن خــال االســتمرار فــي تمويــل المشــاريع ذات القيمــة
المضافــة العاليــة فــي مختلــف القطاعــات التنمويــة  ،وعلــى
ســبيل المثــال ال الحصــر سيســتهدف البنــك خــال العــام
تمويــل المشــاريع الواقعــة بالمناطــق الصناعيــة واإلقتصاديــة
(مثــال :منطقــة الدقــم اإلقتصاديــة والمناطــق الصناعيــة
األخــرى)  ،وســيعطي أولويــة للقطاعــات المؤهلة للمســاهمة
فــي تنويــع مصــادر الدخــل الوطنــي فــي الخطــة الخمســية
التاســعة وهــي قطاعــات الثــروة الســمكية و الســياحة
و الخدمات اللوجستية و الصناعات التحويلية و التعدين.

• ترقيــة نظــام أتمتــة دورة القــرض للمركــز الرئيســي
و ا لفــر و ع .
• قاعــدة البيانــات وأنظمــة إدارة المعلومــات والتقاريــر
اإلداريــة
• تحديث النظام البنكي ورفع كفاءته.
• تطوير الخدمات اإللكترونية:
-

إعادة هيكلة وتصميم موقع البنك اإللكتروني.

-

تقديم الخدمات اإللكترونية عبر اإلنترنت و الهواتف
النقالة.

و فـيــــما يـــلي ملـــخص بـــأهم الـمـبـــادرات الـجـديـــدة
لعـام 2018م :
 .1الــبــــدء فـــي تـنـفـيـــذ الـخـطــــة اإلسـتـراتـيـجــيــــة للـبـنـــك
( 2022 -2018م).
 .2تحسين العمليات.
 .3تعزيز الخدمات عبر اإلنترنت .
 .٤تنمية الموارد البشرية.
 .5تعزيــز منتــج رأس المــال العامــل (بمــا فــي ذلــك القــروض
الزراعيــة الموســمية).
 .6التوسع في النظام اآللي لمقاصة و تحصيل الشيكات ،
و نظام تحصيل المبالغ عبر البطاقات المصرفية.
 .7افتتاح فروع جديدة وتعزيز البنية األساسية للفروع.
 .8رفع كفاءة األداء للدوائر و الفروع.
 .9تنويع المنتجات والخدمات.

2٤

-

استكمال تطبيق أنظمة المشتريات والمخازن و إدارة
األصول الثابتة والموازنة.

-

إضافة مزايا جديدة في أنظمة الموارد البشرية.

-

إدارة و متابعــة أصــول المشــاريع الممولــة مــن
البنك.

-

آالت ســداد األقســاط اآللــي واالســتعام عــن
األرصدة.

-

تركيب أجهزة سداد األقساط اآللي و االستعام عن
األرصدة.

-

نظــام إلدارة المخاطــر التشــغيلية يقــوم بتعقب كافة
أنواع المخاطر التشغيلية بالبنك.

-

نظام أتمتة احتساب المخصصات
(.)PROVISION SYSTEM

تقرير حاكمية ادارة و تنﻈيم ﺷﺌون
بنك التنمية العماني ش.م.ع.م
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تقرير حاكمية ادارة و تنظيم شئون البنك
للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م

مقدمه:
تأســس بنــك التنميــة العمانــي كشــركة مســاهمة عمانيــة
عامة (ش.م.ع.ع) بموجب المرسوم السلطاني رقم ()97/18
تمتلــك الحكومــة إجمالــي رأســمالها ،بتاريــخ٢٠٠٦/3/11م
ثــم صــدر المرســوم الســلطاني رقــم (٢٠٠٦/18م) المعــدل
لبعــض أحكام المرســوم الســلطاني رقــم (٩٧/18م) والملحق
المرافــق لــه والــذي تــم بموجبــه تحويــل البنــك مــن شــركة
مســاهمة عامــة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة (ش.م.ع.م)،
ونتــج عــن تلــك التعديــات عــدم خضــوع البنــك -إلزاميــا-
لتعميــم الهيئــة العامــة لســوق المــال رقــم (٢٠٠٣/16م)
الصــادر بتاريــخ (٢٠٠٣/7/30م) و الخــاص بالنظــام األساســي
االسترشــادي للشــركات المســاهمة العامــة ،إال أن البنــك
يخضــع لقانــون الشــركات التجاريــة رقــم  74/4وتعديالتــه
الــذي أعطــى لــوزارة التجــارة و الصناعــة الرقابــة واإلشــراف

اوال  :أسس و قواعد التنظيم و اإلدارة في البنك:
يلتزم البنك بتطبيق أســس و قواعد تنظيم وإدارة الشــركات
(حاكميــة الشــركات) الصــادر مــن البنــك المركــزي العمانــي
بموجــب التعميــم رقــم (ب.م )932/بتاريــخ  4فبرايــر 2002م
بشــأن حاكميــة المؤسســات المصرفيــة و الماليــة ،والتعميــم
الصــادر مــن الهيئــة العامة لســوق المال رقــم (٢٠١٥/٧م) في
هــذا الشــأن ،وبمــا ال يتعــارض مــع المرســوم الســلطاني
رقــم (٩٧/18م) الخــاص بتأســيس البنــك والمعــدل بالمرســوم
الســلطاني رقــم (٢٠٠٦/18م) والملحــق المرافــق لــه.
وينتهــج البنــك ممارســات جيــدة فــي التنظيــم واإلدارة ويعمــل
علــى إعــداد وتطويــر اللوائــح التنظيميــة للمرحلــة المقبلــة  ،وفيما
يلــي الســمات البــارزة فــي قواعــد التنظيــم واإلدارة بالبنــك:

دور ومســـؤوليات مجلـــس اإلدارة:

علــى تنظيــم أعمــال الشــركات المســاهمة المقفلــة بإســتثناء

وضــع اللوائــح والقواعــد المنظمــة لعمــل البنــك وتوجيــه

بعــض األحــكام المنظمــة ألنشــطة تلــك الشــركات.

ومحاســبة اإلدارة بشــأن أداء البنــك  ،وبتفصيــل أوســع

األحــكام والنصــوص الــواردة فــي النظــام األساســي للبنــك
مطابقــة ألحــكام النظــام األساســي االسترشــادي المشــار
اليــه اعــاه.
كذلــك تــم األخــذ فــي االعتبــار كافــة اإلجــراءات المتعلقــة
بتطبيــق مبــادئ تنظيــم وإدارة الشــركات عنــد اعــداد هــذا
التقريــر و كذلــك تــم التحقــق مــن انســجامه مــع ميثــاق حوكمــة
الشــركات المســاهمة العامــة الصــادرة فــي يوليــو 2015م.
إن تقريــر تنظيــم وإدارة البنــك يعكــس تطبيــق البنــك ألحــكام
الميثــاق المشــار اليــه أعــاه ،كمــا أن اإلجــراءات المنــوه عنهــا
فــي التقريــر التعتبــر تدقيقــا أو مراجعــة وفقــا لمعاييــر
المراجعــة الدوليــة.
وقــد تــم إعــداد هــذا التقريــر استئناســا إلــى المادتيــن ()27،26
مــن الميثــاق ســالف الذكــر ،والتــي تقتضــي قيــام مجلــس
مســتقال فــي تقريــره الســنوي عــن
فصــا
اإلدارة بــادراج
ً
ً
تنظيــم وإدارة الشــركة المســاهمة.

يتمثــل دور المجلــس فــي اآلتــي:
• إعتماد السياسات المالية و المصرفية.
• إعتماد الموازنة التقديرية للبنك
• اإلشراف على األنشطة الرئيسية للبنك.
• مراقبــة أداء اإلدارة التنفيذيــة لضمــان حســن ســير العمــل
بمــا يحقــق أهــداف البنــك.
• إعتمــاد أســس ميثــاق الســلوك المهنــي الجيــد فــي
ا لبنــك .
• إقــرار وتــنــفــيــذ سـيـاسـة اإلفصـاح ومراقــبـــة
تـوافـقــهــا مـع المتطلبات التنظيمية.
• مراجعــة المعامــات الهامــة مــع األطــراف ذات العالقــة
والتــى ليســت مــن قبيــل األعمــال العاديــة.
• ترشــيح أعضــاء لجــان مجلــس اإلدارة الفرعيــة وتحديــد
أدوارهــم

ومســئولياتهم

وصالحياتهــم.

و فــي ضــوء مــا ورد أعــاه تــم إعــداد تقريــر تنظيــم وإدارة

• تعييــن الرئيــس التنفيــذي /المديــر العــام وشــاغلي

بنــك التنميــة العمانــي ش.م.ع.م للســنة الماليــة المنتهيــة

الوظائــف التنفيذيــة والفنيــة العليــا  ،وتحديــد أدوارهــم

فــي (2017/12/31م).

ومســؤولياتهم وصالحياتهــم ومكافآتهــم.
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• تقييــم مهــام ووظائــف اللجــان الفرعيــة والرئيــس

• يتبــع البنــك أقصــى درجــات الحــرص و يطبــق مبــدأ األمان

التنفيــذي وشــاغلي الوظائــف العليــا فــي البنــك.

فــي معامالتــه الماليــة حيــث ال يتــم التوقيــع علــى أي

• إقرار البيانات المالية السنوية والمؤقتة.
• إطــاع الحكومــة مــن خــال التقريــر الســنوي علــى وضــع
البنــك وتقديــم النصــح والمشــورة لــكل مــا مــن شــانه
اإلرتقــاء بمســتوى العمــل.
• إعتماد اللوائح و األنظمة الداخلية المنظمة لنشاط البنك
و شئون موظفيه.

دور ومســــــؤوليات اإلدارة التنفيذية للبنك :
• إدارة شــئون البنــك وفــق السياســات واإلســتراتيجية
المعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة.
• تقديــم العــون لمجلــس اإلدارة فــي وضــع وصياغــة
ا لسيا ســا ت .
• تطبيــق القوانيــن واللوائــح والتعاميــم التــى تحكــم عمــل
البنــك.
• تطبيــق السياســات واللوائــح المعتمــدة مــن قبــل مجلــس
اإلدارة.
• إعــداد البرامــج التفصيليــة واإلجرائيــة لتنفيــذ السياســات
المعتمــدة.
• إعداد مشروعات العقود حسب مقتضيات العمل.

معاملــة مــن معامــات البنــك بواســطة شــخص واحــد
ً
منفــردا  ،إنمــا يتعيــن أن يشــارك فــي التوقيــع عليهــا
شــخصان علــى األقــل  ،وهنــاك إجــراءات آمنــه مقبولــة
علــى عمليــات وبرامــج الحاســب اآللــي ،وبصفــة عامــة
فــإن الضوابــط اإلداريــة المعمــول بهــا فــي البنــك جيــدة
وعمليــة.
• تم اعتماد الئحة ضابط اإللتزام و معمول بها حاليا.

ثانيا  :مجلـــــــس اإلدارة:
• يتولــى إدارة البنــك مجلــس إدارة مكــون مــن رئيــس
و أربعــة أعضــاء يمثلــون وزارات :الماليــة ،التجــارة
والصناعــة ،الزراعــة والثــروة الســمكية ،إضافــة إلــى
عضويــن مســتقلين مــن ذوى الكفــاءة والخبــرة ترشــحهما
الجمعيــة العامــة للبنــك وفقــا لمقتضيــات أحــكام
المرســوم الســلطاني رقــم (٩٧/18م) بتأســيس بنــك
التنميــة العمانــي و تعديالتــه.

ثالثا  :لجنــــة التدقيــــــق:
• تضــم اللجنــة فــي عضويتهــا ثالثــة مــن أعضــاء مجلــس
اإلدارة.
• تــم اعتمــاد ميثــاق اللجنــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة

• إعداد مشروع الميزانية العموميـــة.

بتاريــخ 2003/6/16م بموجــب قــرار مجلــس اإلدارة رقــم

• إعــداد تقريــر عــن نشــاط البنــك خــال الســنة الماليــة

(٢٠٠٣/17م) والمعــدل بموجــب قــرار مجلــس االدارة رقــم

المنتهيــة .

2010/22م الصــادر بتاريــخ 2010/1/10م.

• اإللتزام بأسس ميثاق ومنظومة السلوك المهني.

يتمثــل الهــدف األساســي للجنــة التدقيــق فــي تقديــم

• مســؤولية تقديــم التقاريــر والبيانــات الكاملــة والحقيقيــة

المســاعدة لمجلــس إدارة البنــك فــي أداء مهامــه اإلشــرافية

عــن أنشــطة البنــك لمجلـــس اإلدارة.

إجراءات وأنظمة الرقابة الداخلية:
• شــكل مجلــس اإلدارة لجنــة تدقيــق مكونــة مــن ثالثــة مــن

ً
وفقــا لمــا يلــي:
والنهــوض بمســؤولياته
• ضمــان التــزام البنــك بالقوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا
و تطبيق مبادئ األخالق المهنية التي وضعها البنك.

أعضــاء مجلــس اإلدارة وتتولــى هــذه اللجنــة اإلشــراف

• إن دور لجنــة التدقيــق هــو دور رقابــي وإشــرافي وتقــع

علــى مهــام دائــرة التدقيــق الداخلــي والتحقــق مــن

مســؤولية اللجنــة فــي المحافظــة علــى عالقــة مهنيــة

مــدى توافــق تلــك المهــام مــع قواعــد و أنظمــة الجهــات

فاعلــة فيمــا بيــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة

الرقابيــة مثــل جهــاز الرقابــة الماليــة و اإلداريــة للدولــة

والمدققيــن الداخلييــن ،والمدققيــن الخارجييــن.

والبنــك المركــزي العمانــي والهيئــة العامــة لســوق المال،
كذلــك التوافــق مــع أنظمــة وسياســات ومعاييــر التدقيــق
ً
دوليــا.
المعتمــدة

• تعزيز التواصل مع المدققين الخارجيين من خالل العمل
بفاعليــة معهــم وضمــان قيامهــم بمهامهــم بمهنيــة
و اســتقاللية تامــة بعيــدا عــن أيــة تأثيــرات مــن أيــة جهــة
فــي البنــك.
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تفاصيل حضور أعضاء لجنة التدقيق لإلجتماعات خالل عام ٢٠١٧م:
رقم اإلجتماع

التاريخ

الفاضل /عبدالسالم
بن ناصر الخروصي

المهندسة /نهلة بنت
عبدالوهاب الحمدية

الفاضل /علي بن
محمد بن جمعة
اللواتي

األول

2017/01/29م

حضر

لم تحضر

حضر

التكميلي األول

2017/02/15م

حضر

حضرت

حضر

الثاني

2017/06/20م

حضر

حضرت

حضر

الثالث

2017/10/04م

حضر

حضرت

حضر

الرابع

2017/11/05م

حضر

حضرت

حضر

رابعا  :لجنة المخاطر:
تضم اللجنة في عضويتها ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة.
تفاصيل حضور أعضاء لجنة المخاطر لإلجتماعات خالل عام ٢٠١٧م:

رقم اإلجتماع

التاريخ

الفاضل /علي بن
محمد بن جمعة
اللواتي

المهندس /صالح
بن محمد بن صالح
العبري

الفاضلة /زيانة بنت
محمد بن خميس
الراشدية

األول

٢٠١٧/04/12م

حضر

حضر

حضرت

الثاني

٢٠١٧/06/07م

حضر

حضر

حضرت

الثالث

٢٠١٧/09/25م

حضر

حضر

حضرت

الرابع

٢٠١٧/12/14م

حضر

حضر

حضرت

خامسا  :المخصصات المالية :
تم صرف المبالغ التالية خالل عام 2017م ألعضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار الموظفين بالبنك :
 -١البدالت المصروفة ألعضاء مجلس اإلدارة مقابل حضور اإلجتماعات:

اإلجتماع

المبلغ المصروف

إجتماعات مجلس اإلدارة

 22,650ريال عماني

إجتماعات لجنة التدقيق

 3,000ريال عماني

إجتماعات لجنة المخاطر

 3,000ريال عماني

إجمــالي المبـلغ

 28,650ريال عماني

• البــدالت والمكافــآت المصروفــة والمقترحــة لمجلــس اإلدارة فــي حــدود مانــص عليــه قانــون الشــركات التجاريــة رقــم 74/4
وتعديالتــه وتحديــدا التعديــات الصــادرة بالمرســوم الســلطاني رقــم 2005/99م بتاريــخ 2005/11/28م.
 -٢بلغ إجمالي أعلى رواتب وبدالت خمسة من كبار موظفي البنك خالل العام 2017م ( 402,744.000ريال عماني).

28

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ٢٠١٧

سادسا :مجلس اإلدارة
يتكــون مجلــس اإلدارة مــن رئيــس وأربعــة أعضــاء يمثلــون الجهــات الحكوميــة التــي حــدد المرســوم الســلطاني الســامي بتأســيس
البنــك عضويتهــم فــي تشــكيل المجلــس وعضــوان مســتقالن مــن ذوي الخبــرة (ويعتبــر جميــع أعضــاء المجلــس مــن ذوي كفــاءه
عاليــة وخبــرة عمليــة) .فيمــا يلــي قائمــه بأعضــاء المجلــس:

أعضاء مستقلين

أعضاء يمثلون الجهات الحكومية

سعادة الشيخ  /عبدالله بن سالم السالمي
رئيس مجلس اإلدارة

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

الفاضل/هالل بن حمد بن سيف البوسعيدي
عضو مجلس اإلدارة

المهندسة /نهلة بنت عبدالوهاب بن أحمد الحمدية
عضو مجلــــس اإلدارة
ممثل وزارة التجارة والصناعــة
المهندس/صالح بن محمد بن صالح العبري
عضو مجلـــــس اإلدارة
ممثل وزارة الزراعة والثروة السمكية

الفاضل/علي بن محمد بن جمعه اللواتي
عضو مجلس اإلدارة

الفاضلة/زيانة بنت محمد الراشدية
عضو مجلـــــس اإلدارة
ممثل وزارة الماليـــــة

تفاصيل حضور أعضاء مجلس اإلدارة لجلسات اإلجتماعات خالل العام 2017م:
أرقام
و تواريخ
إجتماعات
المجلس

سعادة
الشيخ/
عبدالله
بن سالم
السالمي

الفاضل/
عبدالسالم
بن ناصر
الخروصي

المهندسة/
نهلة بنت
عبدالوهاب
الحمدية

المهندس/
صالح بن
محمد
العبري

الفاضلة/
زيانة بنت
محمد
الراشدية

الفاضل/
هالل بن حمد
البوسعيدي

الفاضل /علي
بن محمد بن
جمعة اللواتي

األول
2017/1/10م

حضر

حضر

حضرت

حضر

حضرت

لم يحضر

حضر

الثاني
2017/1/22م

حضر

لم يحضر

حضرت

حضر

حضرت

حضر

لم يحضر

الثالث
2017/3/22م

حضر

حضر

لم يحضر

حضر

حضرت

حضر

لم يحضر

الرابع
2017/6/18م

حضر

حضر

حضرت

حضر

حضرت

حضر

حضر

الخامس
2017/8/9م

حضر

لم يحضر

لم تحضر

حضر

حضرت

حضر

لم يحضر

السادس
2017/11/٨م

*

حضر

حضرت

حضر

حضرت

حضر

حضر

السابع
2017/12/21م

*

حضر

حضرت

حضر

حضرت

حضر

حضر

* قــدم ســعادة الشــيخ /عبداللــه بــن ســالم الســالمي إســتقالته مــن منصبــه كرئيــس لمجلــس اإلدارة بتاريــخ ٢٠١٧/9/7م عقــب صــدور المرســوم الســلطاني
رقــم  43/2017بتعيينــه محافظـ ًـا فــي البنــك المركــزي العمانــي.
* آخر اجتماع حضره سعادة الشيخ /رئيس مجلس اإلدارة كان بتاريخ 2017/8/9م.

29

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ٢٠١٧

سابعا  :األنظمة والجزاءات المفروضة :
إلتــزم البنــك خــال الســنة المنصرمــة (2017م) بكامــل متطلبــات الجهــات التنظيميــة و الرقابيــة( ،جهــاز الرقابــة الماليــة واإلداريــة
للدولــة  ،البنــك المركــزي العمانــي  ،الهيئــة العامــة لســوق المــال) ،بإســتثناء المخالفــات التــي وردت فــي تقريــر فريــق تفتيــش
البنــك المركــزي العمانــي لعــام  2017والــذي وردت فيــه عــدد  5مخالفــات ترتبــت عليهــا غرامــات ماليــة بمبلــغ إجمالــي قــدره 26.000
ريــال عمانــي وقــد فــرض البنــك المركــزي العمانــي هــذه المخالفــات نظـ ً
ـرا لدرجــة تقييــم المخاطــر فيهــا أو تكرارهــا مــن األعــوام
الســابقة ،وفــي ضــوء التنســيق الــذي جــرى بيــن المختصيــن فــي البنكيــن تــم إلغــاء عــدد  3مخالفــات مــن أصــل خمســة لتبلــغ
الغرامــة النهائيــة  8آالف ريــال عمانــي ،وقــد أكــد البنــك المركــزي العمانــي علــى أن اإلعفــاء مــن الغرامــات مشــروط بــأن يكــون
هنــاك تصحيــح كامــل للمخالفــات الــواردة فــي التقريــر قبــل بــدء التفتيــش القــادم.
ويحــرص مجلــس اإلدارة علــى توجيــه إدارة البنــك بمعالجــة الماحظــات التــي تــرد مــن الجهــات الرقابيــة المشــار إليهــا أعــاه بشــكل
مســتمر و تعــزز تلــك التوجيهــات بمتابعــة مســتمرة مــن قبــل مجلــس اإلدارة و لجنتــي التدقيــق الداخلــي والمخاطــر مــن خــال
تقاريــر المتابعــة الدوريــة التــي تعــد لهــذا الغــرض و يتــم إطــاع مجلــس اإلدارة أوال بــأول بالخطــوات المتخــذة لضمــان معالجــة
الماحظــات والمخالفــات التــي تــرد فــي التقاريــر المذكــورة.

ثامنا  :وسائل التواصل مع المساهمين (الحكومة)

و الجهات المعنية األخرى:

التواصــل المباشــر و كذلــك يتــم نشــر نتائــج وبيانــات البنــك الماليــة الدوريــة فــي جريدتيــن رئيســيتين باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة
كذلــك ترســل النتائــج الدوريــة بواســطة الوســائل اإللكترونيــة إلــى الهيئــة العامــة لســوق المــال.

تاسعا  :نبذه عن المدققين القانونيين للبنك خالل العام2017م:
برايــز ووتــر هــاوس كوبــرز ( )PWCهــي شــبكة شــركات متواجــدة فــي  157بلـ ً
ـدا ويعمــل لديهــا حوالــي  223.000موظفـ ًـا ملتزمــون
بتوفيــر أعلــى معاييــر الجــودة فــي خدمــات التدقيــق والضرائــب والخدمــات االستشــارية ،كمــا تقــدم  PWCتدريــب للشــركات
ومؤهــات ماليــة مهنيــة مــن خــال الــدورات األكاديميــة لـــ .PWC
ً
عامــا ولديهــا شــركات فــي البحريــن ومصــر والعــراق واألردن والكويــت ولبنــان
تأسســت  PWCفــي الشــرق األوســط منــذ ٤0
وعمــان واألراضــي التابعــة للســلطة الفلســطينية وقطــر والســعودية واإلمــارات ،حيــث يعمــل بهــا أكثــر مــن  ٤000موظــف.
وليبيــا ُ
تأسســت  PWCفــي ســلطنة ُعمــان منــذ أكثــر مــن  ٤5عامـ ًـا ويعمــل فيهــا أربعــة شــركاء ،مــن ضمنهــم شــريك ُعمانــي ،وأكثــر مــن
 1٤0موظفـ ًـا مهنيـ ًـا ومســاعدين.
إن خبــرة الشــركة فــي مجــاالت التدقيــق والضرائــب واإلستشــارات قــادرة علــى الجمــع بيــن المهــارات الفنيــة واإلستشــارية
ً
دوليــا مــع الخبــرات المحليــة ذات الصلــة.
المتخصصــة المكتســبة
 PWCتشــير إلــى شــبكة برايــز ووتــر هــاوس كوبــرز و  /أو واحــدة أو أكثــر مــن الشــركات األعضــاء فيهــا ،كل واحــدة منهــا هــي كيــان
قانونــي مســتقل.

المستشار القانوني لمجلس اإلدارة
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البيانات المالية

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
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قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2017

إيضاح

2017

2016

ريال عماني

ريال عماني

األصول
1,076,789

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

397,719

أرصدة لدى البنوك

5

33,390,405

19,519,٤6٤

قروض وسلف للعماء

6

125,357,653

113,81٤,806

استثمارات

7

19,086,437

25,219,622

قروض سكنية للموظفين

8

1,294,116

1,160,220

مستحق القبض من الحكومة

9

1,920,564

7,٤35,356

ممتلكات ومعدات

10

ً
مقدما ومديونيات أخرى
مدفوعات

1,195,883

1,260,823

11

1,628,585

1,٤33,3٤5

184,950,432

170,2٤1,355

إجمالي األصول
االلتزامات وحقوق المساهمين
االلتزامات
ودائع العماء (ازدهار)

12

539,192

588,930

مستحق إلى الحكومة

13

138,851

75,598

دائنيات ومستحقات

1٤

5,871,782

٤,728,959

15

19,345,986

-

25,895,811

5,393,٤87

اقتراضات
إجمالي االلتزامات
حقوق المساهمين
رأس المال

17

100,000,000

100,000,000

احتياطي قانوني

18

6,989,427

6,866,91٤

954,602

1,0٤8,827

احتياطي إعادة تقييم االستثمارات

5,541,048

5,5٤1,0٤8

أرباح محتجزة

45,569,544

51,391,079

إجمالي حقوق المساهمين

159,054,621

16٤,8٤7,868

إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين

184,950,432

170,2٤1,355

صافي قيمة األصول للسهم الواحد

29

1.591

1.6٤8

ارتباطات والتزامات عرضية

28

26,191,761

22,869,20٤

احتياطي خاص

20

المدرجــة بالصفحــات مــن
اعتمــد أعضــاء مجلــس اإلدارة القوائــم الماليــة متضمنــة اإليضاحــات والمعلومــات التفســيرية األخــرى ُ
 36إلــى  7٤بتاريــخ  /28ينايــر2018 /م ،ووقعهــا نيابــة عنهــم:

عبد السالم بن ناصر الخروصي
نائب رئيس مجلس اإلدارة
تقرير مراقب الحسابات المستقل  -الصفحتين من  32إلى .33
3٤

د .عبد العزيز بن محمد الهنائي
الرئيس التنفيذي
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قائمة الدخل الشامل

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

2017

2016

إيضاح

ريال عماني

ريال عماني

21

8,130,912

7,344,918

مصروفات فوائد

()158,637

()8,169

صافي إيرادات الفوائد

7,972,275

7,336,749

أتعاب وعموالت وإيرادات أخرى

22

2,777,768

4,270,925

(خسائر)  /إيرادات االستثمار  -بالصافي

23

()118,778

876,843

10,631,265

12,484,517

()8,025,494

()6,860,301

2,605,771

5,624,216

انخفاض قيمة خسائر االئتمان

6

()4,755,072

()4,810,501

مبالغ مستردة من مخصص خسائر االئتمان

6

3,377,604

2,077,576

انخفاض القيمة المحمل لحسابات عالقات العمالء

11

()3,175

()31,960

صافي ربح العام

26

1,225,128

2,859,331

إيرادات فوائد

صافي إيرادات التشغيل
مصروفات عمومية وإدارية

24

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

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

7

إجمالي الدخل الشامل للعام
الربحية األساسية والمعدلة للسهم الواحد

32

()94,225

230,224

1,130,903

3,089,555

0.012

0.029

ً
جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
اإليضاحات والمعلومات التفسيرية األخرى المدرجة بالصفحات من  38إلى  76تشكل
تقرير مراقب الحسابات المستقل  -الصفحتين من  32إلى .33
35

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ٢٠١٧

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

رأس المال
ريال عماني

احتياطي
قانوني
ريال عماني

احتياطي
إعادة تقييم
االستثمارات
ريال عماني

احتياطي خاص أرباح محتجزة
ريال عماني
ريال عماني

اإلجمالي
ريال عماني

في  1يناير 2016

100,000,000

6,580,981

818,603

5,541,048

48,817,681

161,758,313

ربح العام

-

-

-

-

2,859,331

2,859,331

التغيرات في القيمة
العادلة لالستثمارات

-

-

230,224

-

-

230,224

إجمالي الدخل الشامل -

-

230,224

-

2,859,331

3,089,555

تحويل إلى احتياطي
قانوني
(راجع اإليضاح )18

-

285,933

-

-

()285,933

-

في  31ديسمبر 2016

100,000,000

6,866,914

1,048,827

5,541,048

51,391,079

164,847,868

في  1يناير 2017

100,000,000

6,866,914

1,048,827

5,541,048

51,391,079

164,847,868

ربح العام

-

-

-

-

1,225,128

1,225,128

التغيرات في القيمة
العادلة لالستثمارات

-

-

()94,225

-

-

()94,225

إجمالي الدخل الشامل -

-

()94,225

-

1,225,128

1,130,903

تحويل إلى احتياطي
قانوني (راجع اإليضاح
)18

-

122,513

-

-

()122,513

-

توزيعات أرباح
(راجع اإليضاح )19

-

-

-

-

()6,924,150

()6,924,150

6,989,427

954,602

5,541,048

45,569,544

159,054,621

في  31ديسمبر 100,000,000 2017

ً
جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
تشكل اإليضاحات والمعلومات التفسيرية األخرى المدرجة بالصفحات من  38إلى 76
تقرير مراقب الحسابات المستقل  -الصفحتين من  32إلى .33
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قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
أنشطة التشغيل
صافي ربح العام
تسويات:
استهالك ممتلكات ومعدات
خسارة صرف العملة
مصروفات فوائد
للموظفين
َّ
منافع نهاية الخدمة
انخفاض قيمة خسائر االئتمان
مبالغ مستردة من مخصص خسائر االئتمان
أرباح من استبعاد ممتلكات ومعدات
إيرادات استثمار محققة  -بالصافي
أقساط مهلكة  -سندات تنمية حكومية
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
ً
مقدما ومديونيات أخرى
مدفوعات
ودائع العمالء (ازدهار)
مستحق من الحكومة  -بالصافي
دائنيات ومستحقات
منافع نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل

أنشطة االستثمار
شراء ممتلكات ومعدات
متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات
شراء استثمارات محتفظ بها للمتاجرة  -بالصافي
إيداع ودائع  -بالصافي
إيرادات استثمار محققة  -بالصافي
أرصدة لدى مديري االستثمار
سندات تنمية حكومية – مستحقة
صافي النقد (المستخدم في)  /الناتج من أنشطة االستثمار
أنشطة التمويل
اقتراضات
فوائد مدفوعة
صافي النقد الناتج من ( /المستخدم في) أنشطة التمويل
صافي النقص في النقد وما 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 لدى البنوك (إيضاح )5
أرصدة لدى مديري االستثمار (إيضاح )5
النقد وما يماثل النقد في نهاية العام

2017
ريال ُعماني

2016
ريال عماني

1,225,128

2,859,331

400,600
149,000
158,637
17,255
4,755,072
()3,377,604
()7,573
()920,182
147,573
891,387
()3,175
3,43٦,١١٨

411,706
8,169
18,479
4,810,501
()2,077,576
()2,542
378,415
191,773
()312,920
()31,960
6,253,376

()12,920,315
()133,896
()192,065
()49,738
()1,346,105
1,125,568
()10,080,433

()6,399,241
408,134
()714,174
()33,411
()4,707,875
()2,845,301
()66,977
()8,105,469

()336,712
8,625
()19,000,000
920,182
338,097
5,000,000
()13,069,808

()240,062
4,805
()591,563
()3,000,000
()691,195
995,098
4,000,000
477,083

19,101,000
()62,651
19,038,359
()4,111,892
16,529,086
12,417,194

()8,169
()8,169
()7,636,555
24,165,641
16,529,086

1,076,789
()50,000
11,390,405
12,417,194

397,719
()50,000
16,519,464
()338,097
16,529,086

جوهرية
نقدية
معامالت غير
ّ
ّ
المعامــات غيــر النقديــة الرئيســية كانــت عبــارة عــن توزيعــات أربــاح مســتحقة الدفــع بقيمــة  6,924,150ريــال ُعمانــي تــم تســويتها
مقابــل المســتحق القبــض مــن الحكومــة (إيضــاح .)19
ً
جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
اإليضاحات والمعلومات التفسيرية األخرى المدرجة بالصفحات من  38إلى  76تشكل
تقرير مراقب الحسابات المستقل  -الصفحتين من  32إلى .33
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إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

1

الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية

تأسس بنك التنمية العماني ش.م.ع.م«( .البنك») بموجب المرسوم السلطاني رقم  97/18كشركة مساهمة عامة بتاريخ 9
العماني .ويمتلك البنك
أبريل  .1997يمارس البنك نشاطه في سلطنة عمان بموجب ترخيص صيرفة صادر عن البنك المركزي ُ
ً
فرعا) في سلطنة ُعمان .عنوان البنك المسجل هو ص.ب ،3077 .روي ،الرمز البریدي  ،112سلطنة ُعمان.
 18فرعا (18 - 2016
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

1-2

بيان االلتزام

تم إعداد القوائم المالية للبنك كما في  31ديسمبر  2017وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة من قبل مجلس معايير
المحاسبة الدولية ومتطلبات اإلفصاح واللوائح المنظمة لقانون الشركات التجارية  ،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
ً
وفقا للظروف ،والتي تشكل نتائجها
المصاحبة لها على الخبرة السابقة وعوامل أخرى متعددة والتي يعتقد بأنها معقولة
ً
أساسا لبناء التقديرات حول القيم الدفترية لألصول وااللتزامات التي ال تتضح بسهولة من مصادر أخرى .النتائج الفعلية قد
تختلف عن هذه التقديرات.
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
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2

أساس اإلعداد (تابع)

1-2

بيان االلتزام (تابع)

تم إعداد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية باستثناء االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة واالستثمارات المتاحة للبيع
والقروض السكنية للموظفين التي يتم قياسها بالقيمة العادلة.
تُ عرض قائمة المركز المالي حسب ترتيب السيولة حيث أن ذلك العرض أكثر مالءمة لعمليات البنك.
(أ)

المعايير والتعديالت التي دخلت حيز التطبيق في عام  2017وتتعلق بأعمال البنك:

بالنسبة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2017قام البنك بتطبيق كافة المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة عن
مجلس المعايير المحاسبية الدولية (المجلس) ولجنة لتفسيرات معايير التقارير المالية الدولية (اللجنة) التابعة للمجلس والتي
يؤد تطبيق المعايير أعاله إلى تغيرات
تتعلق بعملياته والتي دخلت حيز التطبيق بالنسبة للفترة التي تبدأ في  1يناير  .2017ولم ِّ
في السياسات المحاسبية للبنك ولم يؤثر على المبالغ المذكورة في الفترة الحالية.
السنوية التي تبدأ
(ب) يدخل عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات حيز التطبيق بالنسبة للفترات
ّ
المالية للبنك
ي على القوائم
ي منها
َّ
في  1يناير  2018أو بعد ذلك التاريخ .ومن غير
ّ
تأثير جوهر ٌّ
ٌ
المتوقع أن يكون لدى أ ٍّ
باستثناء ما يلي:
معيار التقارير المالية الدولي رقم « 15اإليرادات من العقود مع العمالء» ،سيحل محل المعيار المحاسبي الدولي رقم 18
والذي 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
المنهجية ،ستقوم الكيانات باالعتراف
المنافع والمخاطر .ويسمح المعيار باتّ باع منهجية معدلة لألثر العكسي .وبموجب هذه
ّ
االنتقالية في األرباح المحتجزة بتاريخ التطبيق المبدئي ،أي دون إعادة بيان فترة المقارنة .وسيكون على الكيانات
بالتعديالت
ّ
المالية
التقارير
معيار
ويقدم
المبدئي.
التطبيق
تاريخ
في
كما
المكتملة
غير
العقود
على
الجديدة
القواعد
بتطبيق
تقوم
فقط أن
ّ
ً
ً
مفهوما إلدراج اإليرادات اللتزامات األداء عند الوفاء بها.
يقدم
الدولي رقم 15
نهجا يستند إلى المبادئ إلدراج اإليرادات ،كما ّ
العملية .تاريخ التطبيق اإللزامي لمعيار التقارير المالية الدولي
الوسائل
بعض
توفر
مع
رجعي
بأثر
المعيار
تطبيق
ويجب أن يتم
ّ
رقم  15هو  1يناير  , .2018البنك حاليا بصدد تقييم تاثيرات المعايير الجديدة على قوائمه المالية ولذلك فانه ليس من العملي
ان يفصح البنك عن التأثير الكمي الموثوق الى غاية االنتهاء من العملية بشكل تام.
تم إصدار معيار التقارير المالية الدولي رقم « ،16اإليجارات» في شهر يناير من العام  .2016وينتج عن هذا المعيار إدراج معظم
ً
ووفقا
عقود اإليجار في الميزانية العمومية ،األمر الذي ُيزيل الفرق بين عقود اإليجار التشغيلي وعقود اإليجار التمويلي.
ويستثنى من ذلك
للمعيار الجديد ،يتم إدراج األصل (حق استخدام األصل المؤجر) وااللتزام المالي المتعلق بدفع اإليجاراتُ .
عقود اإليجار قصيرة األجل ومنخفضة القيمة .وسوف يؤثر المعيار بشكل 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  .16البنك حاليا بصدد تقييم تاثيرات المعايير الجديدة على قوائمه المالية ولذلك فانه ليس من
العملي ان يفصح البنك عن التأثير الكمي الموثوق الى غاية االنتهاء من العملية بشكل تام .إن تاريخ التطبيق اإللزامي لمعيار
التقارير المالية الدولي رقم  16هو  1يناير .2019
المالية»
الدولي رقم « 9األدوات
المالية
معيار التقارير
ّ
ّ
ّ
الدولية معيار التقارير المالية الدولي رقم « 9األدوات المالية” الذي ّ
يمثل
في يوليو  ،2014أصدر مجلس معايير المحاسبة
ّ
المالية :اإلدراج والقياس” ،ويشمل هذا المعيار متطلبات
المعيار الشامل ليحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم “ 39األدوات
ّ
المالية ومحاسبة التحوط.
المالية وانخفاض قيمة األصول
تصنيف وقياس األصول وااللتزامات
ّ
ّ
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2

أساس اإلعداد (تابع)

1-2

بيان االلتزام (تابع)

التصنيف والقياس
سوف يعتمد تصنيف وقياس األصول المالية على كيفية إدارتها (نموذج عمل الشركة) وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية
الخاصة بها .تحدد هذه العوامل ما إذا تم قياس األصول المالية بالتكلفة المهلكة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .إن التأثير المجمع لتطبيق نموذج العمل واختبارات خصائص التدفقات
النقدية التعاقدية قد يؤدي إلى بعض االختالفات في عدد األصول المالية المقاسة بالتكلفة المهلكة او القيمة العادلة مقارنة
مع المعيار المحاسبي الدولي رقم .39
بالنسبة لاللتزامات المالية المصنفة للقياس بالقيمة العادلة أو باألرباح أو الخسائر فيما يتعلق بالتغيرات في مخاطر االئتمان
الخاصة بالمنشأة ،فإنه سوف يتم إدراجها ضمن الدخل الشامل اآلخر .ومع ذلك ،وبناء على تقييم األصول وااللتزامات المالية
الذي تم إجراؤه حتى تاريخه والتوقعات بشأن التغيرات في بنود قائمة المركز المالي ،فإن البنك يتوقع أن التأثير اإلجمالي ألي
ً
جوهريا.
تغيير لن يكون
انخفاض القيمة
تنطبق متطلبات االنخفاض بالقيمة على األصول المالية المقاسة بالتكلفة المهلكة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر ومديونيات التأجير والتزامات قروض معينة وعقود الضمانات المالية .عند اإلدراج المبدئي ،يجب تكوين مخصص
النخفاض القيمة (أو مخصص في حال االلتزامات والضمانات) لخسائر االئتمان المتوقعة الناتجة عن حاالت العجز المحتملة
ً
شهرا المقبلة .في حال حدوث زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان ،يجب تكوين مخصص لخسائر االئتمان
خالل االثني عشر
المتوقعة الناتجة عن جميع حاالت العجز المحتملة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية (أعمار خسائر االئتمان المتوقعة).
ً
شهرا
تعتبر األصول المالية ،حيثما يتم إدراج خسائر االئتمان المتوقعة الناتجة عن حاالت العجز المحتملة خالل االثني عشر
المقبلة ،ضمن «المرحلة  ،»1وتقع األصول المالية التي تعتبر أنها تعرضت لزيادة جوهرية في مخاطر االئتمان ضمن «المرحلة
 ،»2وتقع األصول المالية التي يوجد دليل موضوعي على تعرضها النخفاض القيمة بحيث تعتبر أنها في مرحلة العجز أو
ائتمان منخفض القيمة ،ضمن «المرحلة .»3
يجب أن يكون تقييم مخاطر االئتمان وتقدير خسائر االئتمان المتوقعة غير متحيز ويطبق ترجيح االحتماالت ويجب أن يتضمن جميع
المعلومات المتاحة ذات الصلة بالتقييم بما في ذلك المعلومات حول األحداث السابقة والظروف الحالية وتوقعات الظروف
االقتصادية المعقولة والمدعومة في تاريخ التقرير .باإلضافة إلى ذلك ،يجب أن يراعي تقدير خسائر االئتمان المتوقعة القيمة
نتيجة لذلك ،إن الهدف من إدراج وقياس االنخفاض بالقيمة أن يكون أكثر تطلعا للمستقبل مما كان في ظل
ً
الزمنية للنقود.
ً
تقلبا .وقد يؤدي أيضا إلى زيادة في
المعيار المحاسبي الدولي رقم  39وسوف يكون مخصص انخفاض القيمة الناتج أكثر
المستوى اإلجمالي لمخصصات انخفاض القيمة ،حيث أن كافة األصول المالية سوف يتم تقييمها لتحري خسائر االئتمان
ً
شهرا المقبلة ومن المحتمل أن يكون عدد األصول المالية التي
المتوقعة الناتجة عن حاالت العجز المحتملة خالل االثني عشر
تنطبق عليها أعمار خسائر االئتمان المتوقعة أكبر من عدد األصول المالية التي يوجد لها دليل موضوعي على انخفاض القيمة
ً
وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم .39
محاسبة التغطية
تهدف متطلبات محاسبة التغطية العامة لتبسيط محاسبة التغطية ،وخلق عالقة أقوى مع استراتيجية إدارة المخاطر والسماح
بتطبيق محاسبة التغطية على أكبر مجموعة متنوعة من أدوات التغطية والمخاطر ،ولكنها ال تعالج صراحة استراتيجيات محاسبة
التغطية الكلية ،والتي لها أهمية خاصة بالنسبة للبنوك .ونتيجة لذلك ،يتضمن معيار التقارير المالية الدولي رقم  9خيار سياسة
محاسبية للبقاء مع محاسبية التغطية في المعيار المحاسبي الدولي رقم  39والذي قام البنك بممارسته بالرغم من أنه سوف
يطبق إفصاحات محاسبة التغطية المعدلة حسب التعديالت ذات العالقة على معيار التقارير المالية الدولي رقم « 7األدوات
المالية :اإلفصاحات”.
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االلتزامات المالية
تم ترحيل معظم متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم  39لتصنيف وقياس االلتزامات المالية دون تغيير إلى معيار التقارير
المالية الدولي رقم  .9إن التغير الرئيسي هو أن المنشأة سوف تكون ملزمة بعرض تأثيرات التغيرات في مخاطر االئتمان
الخاصة بااللتزامات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في الدخل الشامل اآلخر.
اإلفصاح
ويدخل معيار التقارير المالية الدولي رقم  9أيضا متطلبات موسعة فيما يخص اإلفصاح والتغييرات في العرض ،والتي من
المتوقع أن تغير طبيعة وحجم إفصاحات البنك حول أدواته المالية السيما في العام الذي تم فيه تطبيق المعيار
تعميم البنك المركزي العماني رقم ب م  1149بتاريخ  13أبريل :2017
يحدد تعميم البنك المركزي العماني رقم ب م  1149مسؤوليات اإلدارة سواء عند تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم 9
أو بعد التطبيق ،ويهدف إلى تعزيز االتساق وإمكانية المقارنة في التقرير عبر البنوك العمانية ،ويوفر بديال قويا في الوقت
الذي يحل فيه محل المعايير االحترازية المعمول بها في البنك المركزي ،ويحدد متطلبات سياسات المعيار المعتمدة من قبل
مجلس اإلدارة وتقارير انحراف السياسات ،وقواعد إنشاء احتياطي انخفاض القيمة التنظيمي ،وتعزيز اإلفصاحات ،الخ.
إذا كان مخصص انخفاض القيمة المكون وفقا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم  9أقل من مخصص انخفاض القيمة المكون
وفقا للمبادئ التوجيهية التنظيمية ،يجب تحويل الفائض ،بالصافي من الضريبة ،كنسبة من صافي الربح بعد الضرائب إلى
احتياطي تنظيمي «احتياطي انخفاض القيمة» ضمن حقوق المساهمين للبنك .في السنوات الالحقة ،إذا كان مخصص
انخفاض القيمة المكون وفقا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( 9أي المحمل إلى الربح والخسارة) أقل من مخصص انخفاض
القيمة المكون وفقا للمبادئ التوجيهية التنظيمية ،يجب تحويل الفائض ،بالصافي من الضريبة ،كنسبة من صافي الربح بعد
الضرائب إلى احتياطي انخفاض القيمة المذكور.
ال يمكن أن يستخدم البنك احتياطي انخفاض القيمة التنظيمي لحساب كفاية رأس المال ولإلعالن عن أي توزيعات أرباح .إن
استخدام احتياطي انخفاض القيمة الذي تم إنشاؤه أعاله يتطلب موافقة مسبقة من البنك المركزي العماني.
االنتقال
ـداء مــن  1ينايــر  .2018وســوف يتــم
ســوف يتــم تطبيــق متطلبــات معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم « 9األدوات الماليــة» ابتـ ً
تطبيــق متطلبــات التصنيــف والقيــاس وانخفــاض القيمــة بأثــر رجعــي بتعديــل قائمــة المركــز المالــي االفتتاحيــة بتاريــخ التطبيــق
المبدئــي دون الحاجــة إلعــادة بيــان فتــرات المقارنــة .يقــوم البنــك حاليـ ًـا بتقييــم تأثيــر المعيــار الجديــد علــى قوائمــه الماليــة.
حصــل البنــك علــى االســتثناء مــن قبــل البنــك المركــزي العمانــي علــى االفصــاح عــن تاثييــر المعاييــر الماليــة الجديــدة فــي
القوائــم الماليــة التابعــة للبنــك و بمــا ان البنــك حاليــة بصــدد القيــام بتقييــم تلــك التاثيــرات الماليــة  ,لذلــك فــان االفصــاح عــن
التاثيــرات لــن يكــون عمليــا الــى غايــة االنتهــاء مــن عمليــة التقييــم بشــكل تــام.
2-2

العملة الوظيفية وعملة العرض

العماني وهو العملة الوظيفية للبيئة االقتصادية الرئيسية التي يعمل البنك بها.
تعرض القوائم المالية بالريال ُ
ً
وفقا لألسعار السائدة في تاريخ المعامالت .ويتم تحويل
يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الريال العماني
ً
وفقا لألسعار السائدة في نهاية العام .يتم إدراج أي ربح
العماني
األصول وااللتزامات المقومة بالعمالت األجنبية إلى الريال ُ
أو خسارة ناشئة عن التغيرات في أسعار الصرف بعد تاريخ المعاملة في قائمة الدخل الشامل.
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األصول المالية

 1-1-3التصنيف واإلدراج والقياس
يصنــف البنــك أصولــه الماليــة ضمــن الفئــات التاليــة :بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة وقــروض ومديونيــات
واســتثمارات محتفــظ بهــا حتــى االســتحقاق ومتاحــة للبيــع .ويعتمــد التصنيــف علــى الغــرض مــن اقتنــاء األصــول الماليــة .وتحــدد
اإلدارة تصنيــف أصولهــا الماليــة عنــد اإلدراج األولــي.
(أ)

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

تتضمــن األصــول الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة فئتيــن فرعيتيــن :أصــول ماليــة محتفــظ بهــا للمتاجــرة وتلــك
المصنفــة كمحتفــظ بهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة عنــد البدايــة .يتــم تصنيــف االســتثمارات التــي يتــم شــراؤها
عــادة بقصــد بيعهــا فــي المســتقبل القريــب كمحتفــظ بهــا للمتاجــرة .وبالنســبة لالســتثمارات المصنفــة كمحتفــظ بهــا بالقيمــة
العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة ،يجــب أن تتحقــق المعاييــر التاليــة:
•

أن يــؤدي هــذا التصنيــف إلــى إلغــاء أو التقليــل بشــكل كبيــر مــن تبايــن المعالجــة المحاســبية الــذي قــد ينشــأ بــأي شــكل آخــر
عنــد قيــاس األصــول أو االلتزامــات أو إدراج األربــاح أو الخســائر علــى أســاس مختلــف.

•

أن تشــكل األصــول وااللتزامــات جـ ً
ـزءا مــن مجموعــة مــن األصــول الماليــة أو االلتزامــات الماليــة أو كليهمــا التــي تتــم إدارتهــا
ً
وتقييــم أدائهــا علــى أســاس القيمــة العادلــة ،وفقــا لسياســة إدارة المخاطــر أو اســتراتيجية االســتثمار المعتمــدة.

•

أن تحتــوي األداة الماليــة علــى أداة مشــتقة متضمنــة ،إال إذا لــم تعــدل المشــتقات المتضمنــة بشــكل جوهــري التدفقــات
النقديــة أو إذا كان واضــح أنــه لــن يتــم تســجيلها بشــكل منفصــل ،مــع قليــل مــن التحليــل أو بــدون.

يتــم إدراج هــذه االســتثمارات مبدئيــا بالقيمــة العادلــة ويتــم إدراج تكاليــف المعاملــة كمصروفــات فــي قائمــة الدخــل الشــامل.
وبعــد اإلدراج المبدئــي ،يتــم إعــادة قيــاس هــذه االســتثمارات بالقيمــة العادلــة .ويتــم إدراج تعديــات القيمــة العادلــة واألربــاح
والخســائر المحققــة فــي قائمــة الدخــل الشــامل.
(ب)

أصول مالية متاحة للبيع

تتضمــن االســتثمارات المتاحــة للبيــع أســهم وســندات الديــن .اســتثمارات األســهم المصنفــة كمتاحــة للبيــع هــي تلــك
االســتثمارات التــي ال تصنــف كمحتفــظ بهــا للمتاجــرة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة .ســندات الديــن فــي هــذه
الفئــة هــي التــي تكــون هنــاك نيــة لالحتفــاظ بهــا لفتــرة غيــر محــددة ويمكــن بيعهــا للوفــاء باحتياجــات الســيولة أو التغيــرات فــي
ظــروف الســوق.
لم يقم البنك بتصنيف أي من القروض أو المديونيات كمتاحة للبيع.
يتــم إدراج األصــول الماليــة المتاحــة للبيــع مبدئيــا بالقيمــة العادلــة ،وهــي المقابــل النقــدي لشــراء القــروض بمــا فــي ذلــك أيــة
تكاليــف معاملــة .بعــد القيــاس المبدئــي ،يتــم قيــاس االســتثمارات الماليــة المتاحــة للبيــع الحقــا بالقيمــة العادلــة.
يتــم إدراج األربــاح والخســائر غيــر المحققــة مباشــرة فــي حقــوق المســاهمين (الدخــل الشــامل اآلخــر) فــي التغيــر فــي القيمــة
العادلــة لالســتثمارات المتاحــة للبيــع .عندمــا يتــم بيــع االســتثمار ،األربــاح أو الخســائر المتراكمــة التــي ســبق إدراجهــا ضمــن حقــوق
المســاهمين يتــم إدراجهــا فــي قائمــة الربــح أو الخســارة ضمــن إيــرادات التشــغيل األخــرى .ويتــم تســجيل الفوائــد المحققــة أثنــاء
تملــك االســتثمارات الماليــة المتاحــة للبيــع كإيــرادات فوائــد باســتخدام معــدل الفائــدة الفعلــي .كمــا يتــم إدراج توزيعــات األربــاح
المحققــة أثنــاء تملــك االســتثمارات الماليــة المتاحــة للبيــع فــي الربــح أو الخســارة كإيــرادات تشــغيل أخــرى عندمــا يتقــرر حــق الدفــع.
ويتــم إدراج الخســائر الناتجــة عــن انخفــاض قيمــة هــذه االســتثمارات فــي الربــح أو الخســارة ضمــن انخفــاض قيمــة االســتثمارات
وإزالتهــا مــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات المتاحــة للبيــع.
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األصول المالية (تابع)

 1-1-3التصنيف واإلدراج والقياس (تابع)
(ج)

قروض ومديونيات

القروض والمديونيات هي أصول مالية غير مشتقة لها دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سوق نشط.
تــدرج القــروض والمديونيــات مبدئيــا بالقيمــة العادلــة ،وهــي المقابــل النقــدي إلنشــاء أو شــراء القــرض بمــا فــي ذلــك تكاليــف
المعاملــة ،وتقــاس الحقـ ًـا بالتكلفــة المهلكــة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعليــة .يتــم تضميــن الفائــدة المســتحقة علــى
القــروض فــي قائمــة الدخــل الشــامل ضمــن بنــد «إيــرادات فوائــد» .وفــي حــال حــدوث انخفــاض فــي القيمــة ،يتــم تســجيل
خســارة انخفــاض القيمــة كاقتطــاع مــن القيمــة الدفتريــة للقــرض ويتــم إدراجهــا فــي قائمــة الدخــل الشــامل.
(د)

محتفظ بها حتى االستحقاق

األصــول الماليــة المحتفــظ بهــا حتــى االســتحقاق هــي أصــول ماليــة غيــر مشــتقة لهــا دفعــات ثابتــة أو قابلــة للتحديــد وفتــرات
اســتحقاق ثابتــة والتــي يكــون للبنــك النيــة اإليجابيــة والقــدرة علــى االحتفــاظ بهــا حتــى االســتحقاق والتــي ال تكــون مصنفــة
بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة أو كمتاحــة للبيــع.
وتــدرج هــذه األصــول مبدئيـ ًـا بالقيمــة العادلــة متضمنــة تكاليــف المعاملــة المباشــرة واإلضافيــة وتقــاس الحقـ ًـا بالتكلفــة المهلكــة
باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعليــة.
تــدرج فوائــد االســتثمارات المحتفــظ بهــا حتــى االســتحقاق فــي قائمــة الدخــل الشــامل تحــت بنــد «إيــرادات فوائــد» .فــي حــال
انخفــاض القيمــة ،تــدرج خســارة انخفــاض القيمــة كاســتقطاع مــن القيمــة الدفتريــة لالســتثمار وتــدرج فــي قائمــة الدخــل الشــامل
تحــت بنــد «انخفــاض قيمــة االســتثمارات» .االســتثمارات المحتفــظ بهــا حتــى االســتحقاق هــي ســندات تنميــة حكوميــة.
 2-1-3مقاصة األدوات المالية
يتــم إجــراء مقاصــة بيــن األصــول الماليــة وااللتزامــات وصافــي المبلــغ المبيــن فــي قائمــة المركــز المالــي عندمــا يكــون هنــاك
حــق قانونــي إلزامــي إللغــاء المبالــغ المدرجــة وتكــون هنــاك نيــة لــدى البنــك لتســويتها علــى أســاس الصافــي أو تحقيــق األصــول
وتســوية االلتــزام فــي الوقــت نفســه .يتــم عــرض اإليــرادات والمصروفــات علــى أســاس الصافــي فقــط عندمــا تســمح المعاييــر
المحاســبية بذلــك أو بالنســبة للمكاســب والخســائر التــي تنشــأ مــن مجموعــة معامــات مماثلــة.
 3-1-3انخفاض قيمة األصول المالية
(أ)

أصول مدرجة بالتكلفة المهلكة

يقــوم البنــك بتاريــخ التقريــر بتقييــم مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى انخفــاض قيمــة أصــل مالــي أو مجموعــة أصــول
ماليــة .تنخفــض قيمــة أصــل مالــي أو مجموعــة أصــول ماليــة ويتــم تكبــد خســارة االنخفــاض بالقيمــة إذا ،فقــط إذا ،كان هنــاك
دليــل موضوعــي النخفــاض القيمــة نتيجــة لحــدث أو أكثــر مــن حــدث بعــد التســجيل األولــي لألصــل (حــدث خســارة) ويوجــد لحــدث
الخســارة ذاك (أو األحــداث) أثــر علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة لألصــل المالــي أو مجموعــة األصــول الماليــة
والتــي يمكــن تقديرهــا بشــكل يعتمــد عليــه .يتضمــن الدليــل الموضوعــي علــى انخفــاض قيمــة أصــل مالــي أو مجموعــة أصــول
ماليــة بيانــات يمكــن مالحظتهــا والتــي تلفــت انتبــاه البنــك حــول أحــداث الخســارة واألخــذ باالعتبــار اإلرشــادات الصــادرة عــن البنــك
العمانــي:
المركــزي ُ
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 3-1-3انخفاض قيمة األصول المالية (تابع)
(أ)

أصول مدرجة بالتكلفة المهلكة (تابع)

•

صعوبة مالية كبيرة تواجه الشركة المصدرة أو المدين.

•

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

•

ـازال للمقترضيــن ألســباب اقتصاديــة أو قانونيــة تتعلــق بصعوبــة ماليــة لــدى المقتــرض ،والتــي فــي غيابهــا
منــح البنــك تنـ ً
ال ينظــر المقــرض بموضــوع ذلــك التنــازل.

•

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

•

بيانــات قابلــة للمالحظــة تشــير إلــى وجــود انخفــاض قابــل للقيــاس فــي التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة مــن
مجموعــة أصــول ماليــة منــذ التســجيل األولــي لتلــك األصــول ،رغــم عــدم إمكانيــة تشــخيص االنخفــاض فــي األصــول
الماليــة الفرديــة بالمجموعــة بمــا فــي ذلــك التغيــرات العكســية فــي موقــف الســداد للمقترضيــن مــن المجموعــة أو
ظــروف اقتصاديــة وطنيــة أو محليــة تؤكــد علــى العجــز عــن التســديدات علــى أصــول المجموعــة.

أوال بتقييــم فيمــا إذا وجــد دليــل موضوعــي منفــرد علــى انخفــاض قيمــة أصــول ماليــة يكــون جوهريـ ًـا بحــد ذاتــه،
يقــوم البنــك َ
ً
َ
ً
جوهريــا بحــد ذاتــه .إذا حــدد البنــك عــدم وجــود دليــل موضوعــي علــى
مجتمعــا ألصــول ماليــة ال يكــون كل منهــا
منفــردا أو
ً
ً
انخفــاض القيمــة ألصــول ماليــة مقيمــة فرديــا ،ســواء كان جوهريــا أم ال ،فإنــه يضمــن األصــول فــي مجموعــة أصــول ماليــة لهــا
نفــس خصائــص مخاطــر االئتمــان ويقــوم بتقييــم انخفــاض قيمتهــا مجتمعـ ًـة.
وبالنســبة لألصــول التــي تــم تقييــم انخفــاض قيمتهــا فرديـ ًـا ويتــم إدراج أو يســتمر إدراج خســارة انخفــاض بالقيمــة لهــا ،فإنّ هــا ال
تُ ــدرج ضمــن التقييــم الجماعــي لالنخفــاض بالقيمــة.
إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى تكبــد خســارة انخفــاض بالقيمــة علــى قــروض ومديونيــات أو اســتثمارات محتفــظ بهــا حتــى
االســتحقاق مدرجــة بالتكلفــة المهلكــة ،يقــاس مبلــغ الخســارة علــى أنــه الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لألصــل والقيمــة الحاليــة
للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة (باســتثناء خســائر االئتمــان المســتقبلية التــي لــم يتــم تكبدهــا) المخصومــة حســب
معــدل الفائــدة الفعلــي األصلــي لألصــل المالــي .تخفــض القيمــة الدفتريــة لألصــل مــن خــال اســتخدام حســاب مخصــص
ويــدرج مبلــغ الخســارة بقائمــة الدخــل الشــامل .إذا كان لقــرض أو اســتثمار محتفــظ بــه حتــى االســتحقاق معــدل فائــدة متغيــر،
يكــون معــدل الخصــم لقيــاس أي خســارة انخفــاض بالقيمــة هــو معــدل الفائــدة الفعلــي الحالــي المحــدد بموجــب العقــد.
يعكــس احتســاب القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة ألصــل مالــي مضمــون التدفقــات النقديــة التــي قــد
ـا أم ال.
تنتــج عــن التنفيــذ علــى الرهــن بعــد خصــم تكاليــف الحصــول علــى الضمانــة وبيعهــا ســواء كان التنفيــذ علــى الرهــن محتمـ ً
تقــدر التدفقــات النقديــة المســتقبلية فــي مجموعــة أصــول ماليــة يتــم تقييــم انخفــاض قيمتهــا بشــكل جماعــي علــى أســاس
التدفقــات النقديــة التعاقديــة لألصــول بالمجموعــة وخبــرة الخســائر الســابقة لألصــول ذات خصائــص مخاطــر االئتمــان المشــابهة
لتلــك الموجــودة بالمجموعــة.
تتــم مراجعــة المنهجيــة واالفتراضــات المســتخدمة فــي تقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة بشــكل منتظــم مــن قبــل
البنــك لتقليــل أيــة فروقــات بيــن تقديــرات الخســارة وخبــرة الخســارة الفعليــة.
عندمــا يكــون قــرض مــا غيــر قابــل للتحصيــل ،يتــم شــطبه مقابــل مخصــص انخفــاض قيمــة القــرض ذات العالقــة .يتــم شــطب
تلــك القــروض بعــد إكمــال كافــة اإلجــراءات الضروريــة وتحديــد مبلــغ خســارة االنخفــاض بالقيمــة.

44

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ٢٠١٧

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

3

ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع)

1-3

األصول المالية (تابع)

 3-1-3انخفاض قيمة األصول المالية (تابع)
أصول مدرجة بالتكلفة المهلكة (تابع)

(أ)

إذا انخفــض مبلــغ خســارة االنخفــاض بالقيمــة فــي فتــرة الحقــة ويمكــن أن يعــزى مبلــغ االنخفــاض إلــى حــدث وقــع بعــد إدراج
ً
ســابقا عــن طريــق تســوية حســاب المخصــص .يــدرج مبلــغ
انخفــاض القيمــة ،يتــم عكــس خســارة انخفــاض القيمــة المدرجــة
العكــس فــي قائمــة الدخــل الشــامل.
أصول مصنفة كمتاحة للبيع

(ب)

يقــوم البنــك بنهايــة كل فتــرة تقريــر بتقييــم فيمــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى انخفــاض قيمــة أصــل مالــي أو مجموعــة
أصــول ماليــة .وفــي حالــة األوراق الماليــة للديــن ،يســتخدم البنــك المعاييــر المشــار إليهــا فــي (أ) أعــاه .وفــي حالــة اســتثمارات
األســهم المصنفــة كمتاحــة للبيــع ،يعتبــر االنخفــاض الجوهــري أو المطــول فــي القيمــة العادلــة لــأوراق الماليــة إلــى مــا دون
ـا علــى انخفــاض قيمــة األصــول .وفــي حــال وجــود مثــل هــذا الدليــل بالنســبة لألصــول الماليــة المتاحــة للبيــع،
تكلفتهــا دليـ ً
فــإن الخســارة المتراكمــة – التــي تقــاس علــى أنهــا الفــرق بيــن تكلفــة الحيــازة والقيمــة العادلــة الحاليــة مخصومـ ًـا منهــا أي خســائر
انخفــاض قيمــة علــى ذلــك األصــل المالــي المدرجــة سـ ً
ـابقا فــي األربــاح أو الخســائر  -تحــذف مــن حقــوق المســاهمين وتــدرج فــي
األربــاح أو الخســائر .ال يتــم عكــس خســائر االنخفــاض فــي قيمــة أدوات حقــوق المســاهمين المدرجــة فــي األربــاح أو الخســائر
مــن خــال األربــاح أو الخســائر المنفصلــة .إذا زادت فــي فتــرة الحقــة القيمــة العادلــة ألداة ديــن مصنفــة كمتاحــة للبيــع وكان مــن
الممكــن أن تعــزى الزيــادة بشــكل موضوعــي إلــى حــدث وقــع بعــد إدراج خســارة انخفــاض القيمــة فــي األربــاح أو الخســائر ،فإنــه
يتــم عكــس خســارة انخفــاض القيمــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر.
 4-1-3إلغاء اإلدراج
األصول المالية

()1

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.

•

يقــوم البنــك بتحويــل حقوقــه فــي اســتالم التدفقــات النقديــة مــن األصــل أو أن يتحمــل التزامــات بســداد التدفقــات
بنــاء علــى ترتيــب «تمريــر المدفوعــات».
النقديــة المســتلمة بالكامــل إلــى أي طــرف آخــر دون أي تأخيــر ملمــوس
ً
-

يتقوم البنك بتحويل جوهري لكافة المخاطر ومنافع ملكية األصل ،أو

-

ً
جوهريا بكافة المخاطر ومنافع ملكية األصل ولكن قام بتحويل الرقابة والسيطرة
لم يقم البنك بالتحويل كما لم يحتفظ
على األصل.

عندمــا يقــوم البنــك بتحويــل حقوقــه فــي اســتالم التدفقــات النقديــة مــن أصــل مــا أو يقــوم بإبــرام ترتيــب تمريــر المدفوعــات،
ـكل كامــل وال يحتفــظ بهــا ،وكذلــك عــدم قيامــه بتحويــل حــق
وال يقــوم بتحويــل كافــة المخاطــر والمنافــع المرتبطــة باألصــل بشـ ٍ
الســيطرة علــى األصــل ،يتــم عندئـ ٍـذ إدراج األصــل علــى أســاس حصــة مشــاركة البنــك المســتمرة فــي األصــل .وفــي تلــك الحالــة،
يقــوم البنــك أيضـ ًـا بــإدراج التــزام مرتبــط .ويتــم قيــاس األصــل المحــول أو االلتــزام المرتبــط بصــورة تعكــس الحقــوق وااللتزامــات
التــي يحتفــظ بهــا البنــك .إن المشــاركة المســتمرة التــي تأخــذ شــكل ضمــان علــى األصــل المحـ ّـول يتــم قياســها بالقيمــة الدفتريــة
األصليــة لألصــل أو أكبــر مقابــل مالــي يمكــن أن يلتــزم البنــك بدفعــه ،أيهمــا أقــل.
()2

االلتزامات المالية

يتــم إلغــاء إدراج االلتــزام المالــي عندمــا يتــم الوفــاء بااللتــزام التعاقــدي أو إلغــاؤه أو انتهــاء مدتــه .عندمــا يتــم اســتبدال التــزام
ً
ً
جوهريــا ،يتــم
جوهريــا ،أو بشــروط االلتــزام الحالــي ويتــم تعديلــه
مالــي بالتــزام آخــر مــن نفــس المقــرض بشــروط مختلفــة
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 4-1-3إلغاء اإلدراج (تابع)
()2

االلتزامات المالية (تابع)

معاملــة ذلــك االســتبدال أو التعديــل كإلغــاء لاللتــزام األصلــي وإدراج االلتــزام الجديــد .يتــم إدراج الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة
لاللتــزام المالــي األصلــي والمقابــل المدفــوع فــي األربــاح أو الخســائر.
 5-1-3قياس التكلفة المهلكة
التكلفــة المهلكــة لألصــل أو االلتــزام المالــي هــي المبلــغ الــذي يتــم بــه قيــاس األصــل أو االلتــزام المالــي عنــد اإلدراج المبدئــي
ناقصـ ًـا المدفوعــات الرئيســية ومضافـ ًـا إليــه أو مخصومـ ًـا منــه اإلهــاك المتراكــم باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعليــة ألي
فــرق بيــن المبلــغ المبدئــي المــدرج والمبلــغ المســتحق ناقصـ ًـا أيــة خصومــات لالنخفــاض فــي القيمــة.
 6-1-3قياس القيمة العادلة
يتطلــب عــدد مــن السياســات المحاســبية وإفصاحــات البنــك تحديــد القيمــة العادلــة لألصــول وااللتزامــات الماليــة وغيــر الماليــة.
ً
ـتنادا إلــى عــدد مــن السياســات واألســاليب المحاســبية .وحيثمــا
تــم تحديــد القيمــة العادلــة ألغــراض القيــاس و/أو اإلفصــاح اسـ
ينطبــق ،تــم اإلفصــاح عــن معلومــات حــول افتراضــات أجريــت عنــد تحديــد القيــم العادلــة ضمــن اإليضاحــات المعنيــة بذلــك األصــل
أو االلتــزام تحديـ ً
ـدا.
القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي يمكــن اســتالمه لبيــع أصــل أو دفعــه لتحويــل التــزام فــي معاملــة اعتياديــة بيــن مشــاركين فــي
الســوق فــي تاريــخ القيــاس .ويســتند قيــاس القيمــة العادلــة علــى افتــراض أن معاملــة بيــع األصــل أو تحويــل االلتــزام تحــدث إمــا:
•

في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام ،أو

•

في حالة عدم وجود السوق الرئيسي ،في السوق األكثر فائدة لألصل أو االلتزام.

ً
قادرا على الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة.
يجب أن يكون البنك
يتــم قيــاس القيمــة العادلــة لألصــل أو االلتــزام باســتخدام االفتراضــات التــي قــد يســتخدمها المشــاركين فــي الســوق عنــد
تســعير األصــل أو االلتــزام ،علــى افتــراض أن المشــاركين يتصرفــون حســب مصلحتهــم االقتصاديــة.
إن قيــاس القيمــة العادلــة لألصــول غيــر الماليــة يأخــذ بعيــن االعتبــار قــدرة المشــاركين فــي الســوق علــى توليــد منافــع اقتصاديــة
باســتخدام األصــول فــي أعلــى وأفضــل اســتخدام لهــا أو عــن طريــق بيعهــا إلــى مشــارك آخــر فــي الســوق مــن شــأنه اســتخدام
األصــول فــي أعلــى وأفضــل اســتخدام لهــا .
يســتخدم البنــك تقنيــات تقييــم تتناســب مــع الظــروف والتــي تتوفــر لهــا بيانــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة ،مــع زيــادة
اســتخدام المدخــات ذات الصلــة القابلــة للمالحــة وتقليــل اســتخدام المدخــات غيــر القابلــة للمالحظــة.
يتــم تصنيــف جميــع األصــول وااللتزامــات التــي تــم قيــاس القيمــة العادلــة لهــا أو اإلفصــاح عنهــا فــي القوائــم الماليــة ضمــن
التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة ،علــى النحــو المبيــن أدنــاه  ،اســتنادا إلــى أدنــى مســتوى مــن المدخــات التــي تعتبــر جوهريــة
لقيــاس القيمــة العادلــة ككل:
•

المستوى األول :أسعار السوق المدرجة (غير المعدلة) في األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات المتشابهة.

•

المســتوى الثانــي :تقنيــات التقييــم التــي لهــا أدنــى مســتوى مــن المدخــات التــي تعتبــر جوهريــة لقيــاس القيمــة العادلــة
قابــل للمالحظــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.

•

المســتوى الثالــث :تقنيــات التقييــم التــي لهــا أدنــى مســتوى مــن المدخــات التــي تعتبــر جوهريــة لقيــاس القيمــة العادلــة
غيــر قابــل للمالحظــة.
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 6-1-3قياس القيمة العادلة (تابع)
بالنســبة لألصــول وااللتزامــات المدرجــة بالقوائــم الماليــة علــى أســاس متكــرر ،يقــوم البنــك بتحديــد مــا إذا كانــت التحويــات قــد
حدثــت بــن مســتويات التسلســل الهرمــي مــن خــال إعــادة تقييــم التصنيــف (بنــاء علــى أدنــى مســتوى مــن المدخــات التــي
تعتبــر جوهريــة لقيــاس القيمــة العادلــة ككل) فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر.
فــي تاريــخ كل تقريــر ،يقــوم البنــك بتحليــل الحــركات فــي قيــم األصــول وااللتزامــات الضروريــة ليتــم إعــادة قياســها أو إعــادة
تقييمهــا وفقــا للسياســات المحاســبية للبنــك .وبالنســبة لهــذا التحليــل ،يقــوم البنــك بالتحقق من المدخالت األساســية المطبقة
فــي آخــر تقييــم مــن خــال مطابقــة المعلومــات الــواردة فــي حســاب التقييــم إلــى العقــود والوثائــق األخــرى ذات العالقــة.
ويقــوم البنــك أيضــا بمقارنــة كل مــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لــكل أصــل والتــزام مــع المصــادر الخارجيــة ذات الصلــة لتحديــد
مــا إذا كان التغيــر معقــول.
ولغــرض اإلفصاحــات عــن القيمــة العادلــةـ ،قــام البنــك بتحديــد فئــات األصــول وااللتزامــات علــى أســاس طبيعــة وخصائــص
ومخاطــر األصــل أو االلتــزام ومســتوى التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة كمــا هــو موضــح أعــاه.
 7-1-3االستثمار في حقوق المساهمين وسندات الدين
تســتند القيمــة العادلــة لالســتثمارات المتاحــة للبيــع إلــى األســعار المدرجــة بالســوق فــي تاريــخ المركــز المالــي .بالنســبة
لالســتثمارات غيــر المدرجــة ،فــإن القيمــة العادلــة تقــارب قيمتهــا الدفتريــة.
تقدر القيمة العادلة لألصول وااللتزامات قصيرة األجل على أنها مساوية لقيمتها الدفترية.
تقارب القيم العادلة للقروض والسلف القيمة الدفترية المعدلة لمخصص القروض منخفضة القيمة.
تــم تحديــد القيمــة العادلــة للقــروض الســكنية للموظفيــن باســتخدام طريقــة التدفقــات النقديــة المخصومــة باســتخدام أســعار
الســوق المعروضــة حاليــا لهــذه التســهيالت.
2-3

النقد وما يماثل النقد

لغــرض إعــداد قائمــة التدفقــات النقديــة ،يتكــون مــا يماثــل النقــد مــن األصــول ذات الســيولة العاليــة والتــي تكــون قابلــة للتحويل
لمبلــغ مالــي محــدد وهــي معرضــة لمخاطــر غيــر جوهريــة للتغيــر فــي القيمــة .يتمثــل النقــد ومــا يماثــل النقــد بجميــع األرصــدة
لــدى البنــك المركــزي العمانــي والودائــع لــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة األخــرى ،باســتثناء األرصــدة المحتفــظ بهــا مــن قبــل
مديــري صناديــق االســتثمار والودائــع قصيــرة األجــل التــي تُ ســتحق خــال ثالثــة أشــهر أو أقــل مــن تاريــخ اإليــداع.
3-3

أرصدة لدى البنوك

ً
ناقصــا أيــة مبالــغ مشــطوبة ومخصصــات االنخفــاض فــي القيمــة .وتتضمــن المبالــغ المســتحقة مــن
يتــم إدراجهــا بالتكلفــة
البنــوك الحســابات الجاريــة والحســابات تحــت الطلــب والودائــع الثابتــة لــدى البنــوك.
4-3

القروض السكنية للموظفين

إن القــروض الســكنية للموظفيــن قابلــة لالســترداد علــى مــدى فتــرات تصــل إلــى عشــرين عامــا .إن جـ ً
ـزءا كبيــرا مــن القــروض
ال تحمــل فائــدة ،بينمــا القــروض األخــرى تحمــل فائــدة بمعــدل أقــل مــن معــدالت الســوق الســائدة لمثــل هــذه القــروض .وتــم
تحديــد القيمــة العادلــة للقــروض الســكنية للموظفيــن باســتخدام طريقــة التدفقــات النقديــة المخصومــة باســتخدام أســعار
الســوق المعروضــة حاليــا لهــذه القــروض.

47

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ٢٠١٧

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

3

ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع)

5-3

ممتلكات ومعدات

يتــم إدراج الممتلــكات والمعــدات المحتفــظ بهــا لالســتخدام فــي إنتــاج أو تزويــد بضائــع أو خدمــات أو ألغــراض إداريــة مبدئيــا
بالتكلفــة التــي تمثــل ســعر الشــراء باإلضافــة إلــى أي تكاليــف أخــرى منســوبة مباشــرة لتحويــل األصــول للموقــع والحالــة الالزمــة
لتصبــح قــادرة علــى التشــغيل حســب الطريقــة التــي تحددهــا اإلدارة.
بعــد اإلدراج المبدئــي ،يتــم إدراج الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة مخصومـ ًـا منهــا االســتهالك المتراكــم وخســائر انخفــاض القيمــة
المتراكمــة فــي قائمــة المركــز المالــي .ويتــم إدراج االســتهالك المحمــل لــكل فتــرة فــي قائمــة الدخــل الشــامل .يتــم احتســاب
االســتهالك علــى أســاس القســط الثابــت الــذي يعكــس النمــط المتوقــع الســتهالك المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المضمنــة
فــي األصــل مــن قبــل البنــك علــى مــدى أعمارهــا اإلنتاجيــة المقــدرة علــى النحــو التالــي:
سنوات
مباني

25

مركبات

5

أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

5-4

ال يتم استهالك األراضي حيث تُ عتبر أنها ذات أعمار غير محددة.
يتــم إدراج االســتهالك المحمــل لــكل فتــرة فــي قائمــة الدخــل الشــامل .وتتــم مراجعــة األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة واألعمــار
المتبقيــة وطريقــة االســتهالك فــي نهايــة كل ســنة وإجــراء أي تعديــات فــي التقديــرات التــي تــم احتســابها علــى أســاس
مســتقبلي.
تتــم مراجعــة القيــم الدفتريــة للممتلــكات والمعــدات لتحــري االنخفــاض فــي القيمــة عندمــا تشــير األحــداث أو التغيــرات فــي
الظــروف إلــى إن القيمــة الدفتريــة لــم تعــد قابلــة لالســترداد .وفــي حالــة وجــود أي مؤشــر علــى انخفــاض القيمــة ،يتــم تســجيل
خســائر انخفــاض القيمــة فــي قائمــة الدخــل الشــامل.
عنــد إلغــاء اإلدراج الالحــق (بيــع أو تقاعــد) للممتلــكات والمعــدات ،يتــم إدراج األربــاح أو الخســائر الناتجــة التــي تمثــل الفــرق بيــن
صافــي عوائــد االســتبعاد ،إن وجــد ،والقيمــة الدفتريــة فــي قائمــة الدخــل الشــامل.
يتــم تحميــل مصروفــات الصيانــة والتجديــدات فــي قائمــة الدخــل الشــامل عنــد تكبدهــا .كمــا تتــم رســملة النفقــات الالحقــة فقــط
عندمــا تــؤدي هــذه النفقــات إلــى زيــادة المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المتضمنــة فــي بنــد الممتلــكات والمعــدات .وتــدرج
جميــع النفقــات األخــرى فــي قائمــة الدخــل الشــامل ضمــن المصروفــات عنــد تكبدهــا.
6-3

ً
مقدما ومديونيات أخرى
مدفوعات

ً
ً
ً
الحقــا بالتكلفــة المهلكــة باســتخدام
مبدئيــا بالقيمــة العادلــة ويعــاد قياســها
مقدمــا والمديونيــات األخــرى
تــدرج المدفوعــات
ً
ناقصــا مخصــص االنخفــاض بالقيمــة.
طريقــة معــدل الفائــدة الفعليــة،
7-3

ودائع

تُ قــاس الودائــع مــن العمــاء مبدئيـ ًـا بالقيمــة العادلــة باإلضافــة إلــى تكاليــف المعاملــة وتُ قاس الحقـ ًـا بتكلفتها المهلكة باســتخدام
الفعلية.
طريقــة معــدل الفائــدة
ّ
8-3

دائنيات ومستحقات

ً
ً
الحقا بالتكلفة المهلكة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية.
مبدئيا بالقيمة العادلة وتقاس
الدائنيات والمستحقات
تُ درج
ّ
سواء أصدرت عنها فواتير للبنك أم لم تصدر.
تُ درج االلتزامات للمبالغ الواجب سدادها عن البضائع والخدمات المستلمة
ً
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9-3

مخصصات

إن المخصصــات هــي التزامــات حاليــة (قانونيــة أو دالليــة) ناتجــة عــن أحــداث ســابقة بحيــث يكــون مــن المحتمــل تســوية هــذه
االلتزامــات ويمكــن تقديــر قيمتهــا بشــكل موثــوق .يشــكل المبلــغ المــدرج كمخصــص أفضــل تقديــر للمصروفــات المطلوبــة
لتســوية االلتــزام الحالــي فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي ،وهــو المبلــغ الــذي قــد يدفعــه البنــك لتســوية االلتــزام فــي تاريــخ
قائمــة المركــز المالــي أو لتحويلــه لطــرف ثالــث.
تتــم مراجعــة المخصصــات وتعديلهــا بتاريــخ كل قائمــة مركــز مالــي .إذا لــم يعــد باإلمــكان الحصــول علــى تدفقــات خارجيــة لتســوية
المخصصــات ،يتــم تســجيل عكــس المخصــص كإيــرادات .تســتخدم المخصصــات فقــط للغــرض الــذي أدرجــت مــن أجلــه.
 10-3اقتراضات
ً
مبدئيــا بالقيمــة العادلــة ،وتمثــل متحصــات إصــدار القــروض (أي القيمــة العادلــة للمقابــل المقبــوض)،
تــدرج االقتراضــات
صافيــة مــن تكاليــف المعاملــة المتكبــدة .يتــم بيــان االقتراضــات الحقـ ًـا بالتكلفــة المهلكــة؛ ويتــم إدراج أي فــرق بيــن المتحصــات
صافيــة مــن تكاليــف المعاملــة والقيمــة المســتردة فــي قائمــة الدخــل الشــامل علــى مــدى فتــرة االقتراضــات باســتخدام طريقــة
معــدل الفائــدة الفعلــي.
تُ ــدرج الرســوم المدفوعــة علــى إنشــاء تســهيالت التمويــل كتكاليــف معامــات للقــرض إذا أصبــح ســحب بعض أو كل التســهيالت
أمـ ً
أن ســحب بعــض أو
تؤجــل الرســوم حتــى يحــدث الســحب .وعندمــا ال يكــون هنــاك دليـ ٌ
ـرا محتمـ ً
ـل علــى ّ
ـا .فــي هــذه الحالــةَّ ،
كل التســهيالت أمــر محتمــل ،تتــم رســملة الرســوم كدفعــات مســبقة لخدمــات الســيولة وتهلــك علــى مــدى فتــرة التســهيالت
المتعلقــة بهــا.
للموظفين
َّ
 11-3منافع نهاية الخدمة
ً
وفقــا لشــروط تعاقــد موظفــي البنــك فــي تاريــخ التقريــر مــع مراعــاة متطلبــات قانــون العمــل
تُ ســتحق منافــع نهايــة الخدمــة
للموظفيــن عنــد اســتحقاقها لهــم،
َّ
العمانــي لعــام  2003وتعديالتــه .وتُ ــدرج مســتحقات اإلجــازة الســنوية وبــدل تذاكــر الســفر
ُ
ويكـ َّـون االســتحقاق لاللتــزام المقــدر الناشــئ مقابــل الخدمــات المقدمــة مــن قبــل الموظفيــن حتــى تاريــخ التقريــر .ويتــم اشــتمال
تلــك المســتحقات ضمــن االلتزامــات الجاريــة ،بينمــا يتــم اإلفصــاح عــن االســتحقاق المتعلــق بمنافــع نهايــة الخدمــة كالتــزام غيــر جــا ٍر.
تــدرج المســاهمات فــي نظــام الضمــان االجتماعــي الحكومــي العمانــي بموجــب المرســوم الســلطاني رقــم  91 /72للموظفيــن
العمانييــن وفــق قانــون التأمينــات االجتماعيــة العمانــي لســنة  1991كمصــروف فــي قائمــة الدخــل الشــامل عنــد تكبدهــا.
الحاليــة اللتزامــات البنــك كمــا فــي
الموظفيــن» ،تقــوم اإلدارة بإجــراء تقييــم القيمــة
َّ
وفقـ ًـا للمعيــار المحاســبي رقــم « 19منافــع
ّ
الموظفيــن مســتحقة الدفــع بموجــب أحــكام قانــون
َّ
تاريــخ التقريــر ،باســتخدام األســاليب االكتواريــة ،بالنســبة لمنافــع نهايــة خدمــة
ً
ووفقــا لهــذه الطريقــة ،تــم تقييــم عمــر الخدمــة المتوقــع لــكل موظــف لــدى البنــك والراتــب
العمانــي الســابق ذكــره.
العمــل ُ
األساســي المتوقــع بتاريــخ نهايــة الخدمــة.
 12-3أدوات حقوق المساهمين
تسجل أدوات حقوق المساهمين ضمن العائدات المستلمة بالصافي من تكاليف اإلصدار المباشرة.
 13-3إيرادات ومصروفات الفوائد
تُ ــدرج إيــرادات ومصروفــات الفوائــد فــي قائمــة الدخــل الشــامل علــى أســاس االســتحقاق مــع األخــذ بعيــن االعتبــار المبلــغ القائــم
والمعــدل المطبــق .إذا كان اســترداد إيــرادات الفوائــد أمــرا مشــكوكا فيــه ،يتــم تأجيــل إدراجهــا فــي قائمــة الدخــل الشــامل لحيــن
استالمها.
 14-3عموالت وأتعاب
يتم إدراج العموالت واألتعاب في قائمة الدخل الشامل عند تفعيل المعاملة التي تتعلق بها.
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ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع)

 15-3إيرادات توزيعات أرباح
تدرج إيرادات توزيعات األرباح عند ثبوت الحق في استالمها.
 16-3التزامات عرضية
االلتزامــات العرضيــة هــي التزامــات محتملــة تعتمــد علــى إذا مــا حدثــت أحــداث مســتقبلية غيــر مؤكــدة أو التزامــات حاليــة ولكــن
تكــون الدفعــات غيــر محتملــة أو ال يمكــن قيــاس المبالــغ بشــكل موثــوق .وال يتــم إدراج االلتزامــات العرضيــة فــي القوائــم المالية.
 17-3أصول ائتمانية
ال يتــم إدراج األصــول المســجلة باســم البنــك لحســاب أطــراف ثالثــة والمحتفــظ بهــا كأمانــه بالنيابــة عــن هــذه األطــراف فــي قائمــة
المركــز المالــي .وتظهــر العمــوالت المســتلمة مــن األنشــطة االئتمانيــة ضمن إيــرادات األتعــاب والعموالت.
 18-3منافع أعضاء مجلس اإلدارة
العماني لعام  ،1974وتعديالته.
يتم احتساب مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وفقا لقانون الشركات التجارية ُ
 19-3توزيعات األرباح
تــدرج توزيعــات األربــاح علــى األســهم العاديــة كالتزامــات وتخصــم مــن حقــوق المســاهمين عنــد اعتمادهــا مــن قبــل أعضــاء
مجلــس إدارة البنــك.
 20-3اإليجار التشغيلي
ً
فعليــا وبشــكل جوهــري كافــة المخاطــر والمنافــع
يتــم تصنيــف عقــود اإليجــار كعقــود إيجــار تشــغيلية حينمــا يتحمــل المؤجــر
المتعلقــة بملكيــة األصــل المؤجــر .ويتــم إدراج مدفوعــات اإليجــارات التشــغيلية كمصــروف ضمــن قائمــة الدخــل الشــامل علــى
أســاس القســط الثابــت وعلــى مــدى فتــرة اإليجــار.

4

استخدام التقديرات

يتطلــب إعــداد القوائــم الماليــة مــن اإلدارة إجــراء تقديــرات وافتراضــات تؤثــر علــى المبالــغ المقــرر عنهــا لألصــول وااللتزامــات
الماليــة فــي تاريــخ القوائــم الماليــة والمخصصــات والتغيــرات الناتجــة بالقيمــة العادلــة للعــام .هــذه التقديــرات تعتمــد أساسـ ًـا
علــى افتراضــات حــول عوامــل تتضمــن درجــات متباينــة ،وقــد تكــون هامــة ،مــن االجتهــادات وعــدم اليقيــن والنتائــج الفعليــة قــد
تختلــف عــن توقعــات اإلدارة ممــا ينتــج عنــه تغيــرات مســتقبلية فــي األصــول وااللتزامــات المقــدرة.
فيما يلي المجاالت الهامة التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات واالفتراضات أو حيث مارست تقديرها:
(أ)

خسائر انخفاض القيمة على القروض والسلف

يقــوم البنــك بمراجعــة محفظــة القــروض الخاصــة بــه علــى أســاس ربــع ســنوي لتقييــم االنخفــاض بالقيمــة .لتحديــد مــا إذا كان
يجــب تســجيل خســارة انخفــاض القيمــة فــي قائمــة الدخــل الشــامل ،يقــوم البنــك بعمــل افتراضــات حــول مــا إذا كانــت هنــاك أي
بيانــات قابلــة للمالحظــة تــدل علــى وجــود شــرط االنخفــاض فــي القيمــة متبــوع بانخفــاض قابــل للقيــاس فــي التدفقــات النقديــة
المســتقبلية المتوقعــة مــن محفظــة القــروض قبــل إمكانيــة تحديــد هــذا االنخفــاض فــي هــذه المحفظــة .وقــد يتضمــن هــذا
الدليــل بيانــات قابلــة للمالحظــة تشــير إلــى حــدوث تغيــر عكســي فــي وضــع المدفوعــات مــن مقترضيــن أو ظــروف اقتصاديــة
ترتبــط بتعثــر الســداد علــى األصــول فــي البنــك.
تســتخدم اإلدارة تقديــرات مبنيــة علــى تاريــخ الخســائر ألصــول بخصائــص مخاطــر ائتمــان ودليــل موضوعــي علــى االنخفــاض
فــي القيمــة مماثــل لتلــك االنخفاضــات فــي المحفظــة عنــد تحديــد التدفقــات النقديــة المســتقبلية .تتــم مراجعــة األســاليب
واالفتراضــات المســتخدمة لتقديــر المبلــغ وتوقيــت التدفقــات النقديــة المســتقبلية بانتظــام للتقليــل مــن الفروقــات بيــن
تقديــرات الخســائر والخســائر الفعليــة .بالنســبة للقــروض والســلف الجوهريــة بشــكل فــردي والتــي انخفضــت قيمتهــا ،تؤخــذ
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استخدام التقديرات (تابع)

(أ)

خسائر انخفاض القيمة على القروض والسلف (تابع)

بناء على تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية.
الخسارة الضرورية لالنخفاض في القيمة باالعتبار ً
القــروض والســلف الجوهريــة بشــكل فــردي والتــي لــم تنخفــض قيمتهــا وكافــة القــروض والســلف غيــر الجوهريــة يتــم تقييمهــا
علــى نحــو جماعــي مــع أخــذ الخبــرة الســابقة والبيانــات القابلــة للمالحظــة بعيــن االعتبــار علــى أســاس المحفظــة وذلــك ضمــن
مجموعــات مــن األصــول ذات خصائــص مخاطــر مماثلــة لتحديــد ضــرورة إجــراء خســارة االنخفــاض فــي القيمــة علــى نحــو جماعــي.
ولتحديــد خســارة االنخفــاض فــي القيمــة بشــكل جماعــي ،يأخــذ البنــك باالعتبــار عوامــل عــدة مــن ضمنهــا جــودة االئتمــان وتركيــز
المخاطــر ومســتوى المســتحقات الســابقة وأداء القطــاع والضمانــات المتوفــرة والظــروف االقتصاديــة الكليــة.
يظهــر الجــدول التالــي تحليــل الحساســية وتأثيــر الزيــادة أو النقــص فــي صافــي نســبة خســارة االئتمــان للقــروض والســلف
بواقــع  10نقــاط أساســية و 20نقطــة أساســية مقارنــة مــع تقديــرات خســارة انخفــاض القيمــة:

حساسية تقديرات انخفاض القيمة

في  31ديسمبر 2017

في  31ديسمبر 2016

نسبة التغير في
التغير في انخفاض
صافي تكلفة خسائر قيمة خسائر
االئتمان ()-/+
االئتمان ()-/+

نسبة التغير في
صافي خسائر
االئتمان ()-/+

ريال ُعماني

القيمة الدفترية للقروض والسلف

 10نقاط أساسية

125,358

القيمة الدفترية للقروض والسلف

 20نقطة أساسية

250,715

(ب)

التغير في انخفاض
قيمة خسائر االئتمان
()-/+
ريال عماني

 10نقاط أساسية

113,815

 20نقطة أساسية

227,630

انخفاض قيمة أدوات حقوق المساهمين المتاحة للبيع

يحــدد البنــك مــا إذا كانــت اســتثمارات األســهم المتاحــة للبيــع قــد انخفضــت قيمتهــا إذا كان هنــاك انخفــاض جوهــري أو طويــل
المــدى فــي القيمــة العادلــة أقــل مــن تكلفتهــا .هــذا التحديــد المتعلــق بمــا يعــد جوهريـ ًـا أو طويــل المــدى يتطلــب إجــراء تقديــرات.
وعنــد إجــراء هــذا التقديــر ،تقــوم اإلدارة بتقييــم ،مــن بيــن عوامــل أخــرى ،التقلــب الطبيعــي فــي ســعر الســهم .باإلضافــة إلــى
ذلــك ،قــد يكــون االنخفــاض فــي القيمــة مناســبا عندمــا يكــون هنــاك دليــل علــى تــردي الســامة الماليــة للكيــان المســتثمر فيــه
وأداء مجــال العمــل والقطــاع ،والتغيــرات فــي التقنيــة والتدفقــات النقديــة التشــغيلية والتمويليــة.
في  31ديسمبر 2017

في  31ديسمبر 2016

حساسية تقديرات انخفاض القيمة

نسبة التغير في
()-/+

متاحة للبيع

5

85,136

متاحة للبيع

10

170,272

5

أرصدة لدى البنوك

التغير في القيمة
()-/+
ريال ُعماني

نسبة التغير
()-/+

التغير في القيمة
()-/+
ريال عماني

5

89,847

10

179,694

2017

2016

ريال ُعماني

ريال عماني

حسابات جارية

11,390,405

16,519,464

ودائع طويلة األجل

6,000,000

-

ودائع قصيرة األجل

16,000,000

3,000,000

33,390,405

19,519,464
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أرصدة لدى البنوك (تابع)

(ب)

انخفاض قيمة أدوات حقوق المساهمين المتاحة للبيع (تابع)

تتضمــن الحســابات الجاريــة مبلــغ ال شــيء ريــال عمانــي محتفــظ بــه مــن قبــل مديــري االســتثمار كمــا فــي  31ديســمبر 2017
( 338,097 - 2016ريــال عمانــي).
تم إيداع الودائع طويلة األجل لمدة عامين وتحمل فائدة بمعدل  - 2016( %3.75ال شيء ريال عماني).
تم إيداع الودائع قصيرة األجل لمدة عام واحد وتحمل معدل فائدة يتراوح بين  %3و.)3.9% - 2016( %3.55
يتم إيداع كافة الودائع ألجل والحسابات الجارية لدى بنوك تجارية في سلطنة عمان.

6

قروض وسلف للعمالء

2017

2016

ريال ُعماني

ريال عماني

قروض وسلف للعمالء

130,908,365

119,015,625

قروض مقابل إيصاالت أمانة وقروض رأس المال العامل

5,255,818

4,412,748

فوائد مستحقة القبض

3,835,404

3,359,945

إجمالي القروض والسلف

139,999,587

126,788,318

مخصصات ديون منخفضة القيمة [إيضاح ( 6أ)]

()11,250,976

()9,922,658

فائدة تعاقدية غير محملة [إيضاح ( 6ب)]

()3,390,958

()3,050,854

125.357.653

113,814,806

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

القطاع االقتصادي:

ريال ُعماني

ريال عماني

التصنيع

40,243,753

44,022,175

الزراعة والثروة السمكية

35,205,065

39,946,815

الخدمات

49,490,668

37,014,701

التعدين والمحاجر

11,063,929

754,265

أخرى

3,996,172

5,050,362

139.999.587

126,788,318

(أ)

52

2017

2016

فيما يلي مخصصات خسائر انخفاض قيمة القروض والسلف للعمالء:
2017

2016

ريال ُعماني

ريال عماني

الرصيد االفتتاحي

9,922,658

7,397,608

محمل للعام

4,755,072

4,810,501

محرر خالل العام

()3,377,604

()2,077,576

مشطوب خالل العام

()49,150

()207,875

11,250,976

9,922,658
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قروض وسلف للعمالء (تابع)

(أ)

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

إن القــروض والســلف ضمــن فئــة يــوم واحــد إلــى  89يومــا («المعياريــة» و«تنويــة خــاص») غيــر منخفضــة القيمــة .يرصــد
ً
ً
جماعيــا للقــروض غيــر منخفضــة القيمــة .تبلــغ قيمــة المخصــص الجماعــي المــدرج ضمــن مخصصــات
مخصصــا
البنــك
القــروض منخفضــة القيمــة  1,776,112ريــال عمانــي كمــا فــي  31ديســمبر  1,644,434 - 2016( 2017ريــال عمانــي).
(ب)

فيما يلي الفوائد التعاقدية غير المحملة لقروض وسلف العمالء:

2017

2016

ريال ُعماني

ريال عماني

الرصيد االفتتاحي

3,050,854

3,100,943

محمل للعام

595,819

562,473

محرر خالل العام

()231,472

()184,606

مشطوب خالل العام

()24,243

()427,956

3,390,958

3,050,854

(ج)

كما في  31ديسمبر  ،2017بلغ إجمالي المبلغ القائم للقروض والسلف المتعثرة ذات الفوائد المجنبة والتي تم إنشاء
مخصص محدد لها ما قيمته  21,546,328ريال عماني ( 17,356,661 - 2016ريال عماني) .تشكل الفوائد التعاقدية
ً
جزءا من المخصص المحدد لغرض معايير التقارير المالية الدولية.
المحملة
غير
ّ

(د)

فيما يلي مزيد من التحليل لما ورد أعاله:
2017

2016

ريال ُعماني

ريال عماني

لم تتجاوز موعد استحقاقها ولم تتعرض لالنخفاض في القيمة

108,248,927

100,179,995

تجاوزت موعد استحقاقها ولم تتعرض لالنخفاض في القيمة

10,204,332

9,251,662

انخفضت قيمتها

21,546,328

17,356,661

إجمالي القروض والسلف

139,999,587

126,788,318

ناقصا :مخصص االنخفاض في القيمة

()14,641,934

()12,973,512

125,357,653

113,814,806

(هـ)

إجمالي القروض منخفضة القيمة
المشاريع الكبيرة

المشاريع
الصغيرة
والمتوسطة

اإلجمالي

ريال ُعماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

دون المعيارية

2,940,721

2,599,545

5,540,266

1,434,500

مشكوك فيها

2,314,551

1,860,384

4,174,935

1,680,702

خسارة

8,451,919

3,379,208

11,831,127

9,423,921

13,707,191

7,839,136

21,546,328

12,539,123

 3ديسمبر 2017

مخصصات
خسائر انخفاض
القيمة
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قروض وسلف للعمالء (تابع)

(هـ)

إجمالي القروض منخفضة القيمة (تابع)

المشاريع الكبيرة
 31ديسمبر 2016

ريال ُعماني

المشاريع
الصغيرة
والمتوسطة
ريال ُعماني

اإلجمالي

مخصصات
خسائر انخفاض
القيمة

ريال ُعماني

ريال عماني

دون المعيارية

1,924,933

2,119,270

4,044,203

1,051,832

مشكوك فيها

1,483,856

1,600,977

3,084,833

1,278,044

خسارة

7,047,089

3,180,536

10,227,625

8,854,648

10,455,878

6,900,783

17,356,661

11,184,524

(و)

تبلغ القيمة العادلة للضمانات المؤهلة للمشاريع الكبيرة  105,250,000ريال عماني ( ٨٤,٧٦٣,٨١٤ - 2016ريال
عماني) مقابل أرصدة قروض قائمة بقيمة  69,583,067ريال عماني ( 61,771,733 :2016ريال عماني).

(ز)

كما في تاريخ التقرير ،لدى البنك القروض التالية المشطوبة من محفظته .عالوة على ذلك ،يواصل البنك المتابعة
مع عمالئه من أجل تحصيل األرصدة القائمة.

الرصيد االفتتاحي

2017

2016

ريال ُعماني

ريال عماني

5,811,996

5,689,408

شطب

53,700

191,352

استرجاع

()99,098

()68,764

الرصيد الختامي

5,766,598

5,811,996

كما في تاريخ التقرير  ،قام البنك باعادة هيكلة القروض ذات التنوية الخاص بمبلغ  3,274,664رع ( 2891,023-2016ريال عماني).

7

استثمارات

متاحة للبيع

54

2017

2016

ريال ُعماني

ريال عماني

1,702,718

1,796,943

محتفظ بها للمتاجرة

5,128,428

6,019,815

محتفظ بها حتى االستحقاق

12,255,291

17,402,864

19,086,437

25,219,622
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استثمارات (تابع)

استثمارات متاحة للبيع
فيما يلي حركة االستثمارات المتاحة للبيع:
2017

2016

ريال ُعماني

ريال عماني

في بداية السنة

1,796,943

1,566,719

التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

()94,225

230,224

في نهاية العام

1,702,718

1,796,943

فيما يلي تحليل القيمة السوقية بناء على أحدث األسعار في السوق وتكلفة االستثمارات المتاحة للبيع المدرجة حسب القطاع
االقتصادي:
التكلفة

القيمة السوقية
2017

2016

2017

2016

ريال ُعماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

1,050,968

1,073,266

351,634

351,634

الصناعة

600,268

676,894

382,400

382,400

الخدمات

50,482

45,783

13,082

13,082

1,701,718

1,795,943

747,116

747,116

الصيرفة واالستثمار

استثمارات غير مدرجة
تتضمن االستثمارات المتاحة للبيع مبلغ  1,000ريال عماني ( 1,000 - 2016ريال عماني) يمثل قيمة األسهم العمانية غير المدرجة.
فيما يلي تفاصيل استثمارات البنك المتاحة للبيع والتي يمتلك فيها البنك نسبة تتجاوز  %10من القيمة السوقية لمحفظة
االستثمارات المتاحة للبيع الخاصة بالبنك:
محفظة
االستثمارات

عدد
األسهم

%
استثمارات األسهم
والصناديق المدرجة
العمانية الوطنية
الشركة ُ

القيمة
السوقية

التكلفة

2017

2016

2017

2016

ريال ُعماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

للتنمية واالستثمار ش.م.ع.ع

56.31

2,057,510

948,325

957,677

262,832

262,832

شركة أسمنت ُعمان
ش.م.ع.ع

24.08

1,000,000

410,000

474,000

200,000

200,000

شركة زجاج مجان ش.م.ع.ع

11.23

1,062,600

191,268

201,894

182,400

182,400
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استثمارات (تابع)

استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
فيما يلي حركة االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة:

في بداية السنة

2017

2016

ريال ُعماني

ريال عماني

6,019,815

4,802,552

صافي مشتريات استثمارات محتفظ بها للمتاجرة

-

904,343

التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة (إيضاح )23

()891,387

312,920

في نهاية العام

5,128,428

6,019,815

ال يوجد أوراق مالية تزيد حيازة البنك فيها على  %10من القيمة السوقية لمحفظة استثمارات البنك المحتفظ بها للمتاجرة.

محتفظ بها حتى االستحقاق
حكومية
سندات تنمية
ّ

2017

2016

ريال ُعماني

ريال عماني

12,255,291

17,402,864

تحمل سندات التنمية الحكومية فائدة بمعدل يتراوح بين  %2.75إلى  2.75% - 2016( %5.5إلى .)%5.5
فيما يلي حركة االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق:
2017

2016

ريال ُعماني

ريال عماني

17,402,864

21,594,637

مستحق خالل العام

()5,000,000

()4,000,000

األقساط المهلكة خالل العام

()147,573

()191,773

في نهاية العام

12,255,291

17,402,864

في بداية السنة

8

القروض السكنية للموظفين

إن القروض السكنية للموظفين قابلة لالسترداد على مدار فترات تمتد حتى عشرين عاما وهي غير محملة بفوائد حتى تنتهي
ً
اعتمادا على راتب الموظف
خدمة الموظفين لدى البنك ،وبعد ذلك يتم تحميل هذه القروض فائدة تتراوح بين  %1إلى %6
عند مغادرته .يتم تحديد القيمة العادلة لقروض الموظفين السكنية باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة باستخدام
معدالت السوق المعروضة حاليا لهذه التسهيالت .يتم إدراج الفرق بين قيمة القروض السكنية المدفوعة للموظفين والقيمة
العادلة للقروض السكنية كمنافع موظفين مؤجلة (إيضاح .)11
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مستحق القبض من الحكومة

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

2017

2016

ريال ُعماني

ريال عماني

383,742

695,665

وزارة المالية  -دعم مستحق  -راجع (ب) أدناه

518,024

521,828

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

1,701,997

6,924,150

2,603,763

8,141,643

()683,199

()706,287

1,920,564

7,435,356

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

(أ)

يمثل الدعم مستحق القبض المبلغ الذي صدرت به فاتورة إلى وزارة المالية لدعم الفائدة على القروض والسلف.

(ب) يمثل الدعم المستحق دعم الفائدة المستحق على القروض والسلف ولم يصدر به فاتورة إلى وزارة المالية كما في تاريخ
التقرير.
(ج) تشتمل أتعاب اإلدارة المستحقة على أتعاب بقيمة  1,536,969ريال عماني تحمل رسوم بواقع  )5% - 2016( %2.5من وزارة
المالية تتعلق بصندوق الرفد ( 5,938,679 - 2016ريال عماني).
(د) تمثل القروض الحكومية الميسرة صافي رصيد األموال المستلمة من وزارة المالية للعديد من أنواع البرامج التي تعامل
معها البنك بالنيابة عن وزارة المالية بصفته المدير.
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ممتلكات ومعدات
أرض
ريال عماني

مبان
ٍ
ريال عماني

مركبات
ريال عماني

أعمال رأسمالية
أثاث وتركيبات معدات مكتبية قيد التنفيذ
ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

اإلجمالي
ريال عماني

التكلفة
في  1يناير 2017

34,943

1,219,372

647,590

857,073

1,474,443

26,789

4,260,210

إضافات

-

-

117,000

56,165

163,397

150

336,712

استبعادات/
مشطوبات

-

-

()59,800

()8,316

()82,048

-

()150,164

في  31ديسمبر
2017

34,943

1,219,372

704,790

904,922

1,555,792

26,939

4,446,758

االستهالك المتراكم
في  1يناير 2017

-

790,439

450,835

632,111

1,126,002

-

2,999,387

محمل للعام

-

48,775

91,746

93,793

166,286

-

400,600

استبعادات/
مشطوبات

-

-

()59,794

()7,561

()81,757

-

()149,112

في  31ديسمبر
2017

-

839,214

482,787

718,343

1,210,531

-

3,250,875

صافي القيمة
الدفترية
في  31ديسمبر
2017

58

34,943

380,158

222,003

186,579

345,261

26,939

1,195,883
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ممتلكات ومعدات (تابع)
أرض
ريال عماني

مبان
ٍ
ريال عماني

مركبات
ريال عماني

أعمال رأسمالية
أثاث وتركيبات معدات مكتبية قيد التنفيذ
ريال عماني ريال عماني
ريال عماني

اإلجمالي
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/
مشطوبات

-

-

()28,800

()2,329

()2,190

-

()33,319

في  31ديسمبر
2016

34,943

1,219,372

647,590

857,073

1,474,443

26,789

4,260,210

االستهالك المتراكم
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/
مشطوبات

-

-

()28,797

()1,165

()1,094

-

()31,056

في  31ديسمبر
2016

-

790,439

450,835

632,111

1,126,002

-

2,999,387

صافي القيمة
الدفترية
في  31ديسمبر
2016

34,943

428,933

196,755

224,962

348,441

26,789

1,260,823

يتكــون بنــد «أرض» مــن خمــس قطــع أراضــي بقيمــة دفتريــة قدرهــا  6,503ريــال عمانــي ( 6,503 - 2016ريــال عمانــي) ومنهــا
قطــع أراضــي البريمــي وصاللــة بقيمــة دفتريــة  1,010ريــال عمانــي ( 1,010 - 2016ريــال عمانــي) والتــي تــم تســجيلها بشــكل
مشــترك مــع حكومــة عمــان.
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ً
مقدما ومديونيات أخرى
مدفوعات
2017

2016

ريال ُعماني

ريال عماني

موظفين مؤجلة
َّ
منافع

695,479

642,880

فائدة مستحقة

242,311

66,033

ضمانات مستردة من وزارة المالية

228,500

228,500

مديونيات حساب عالقات العميل  -بالصافي (إيضاح )1-11
ً
مقدما
مصروفات مدفوعة

126,989

110,378

50,146

50,146

قروض موظفين قصيرة األجل  -بالصافي

43,527

27,407

مديونيات أخرى

241,633

308,001

1,628,585

1,433,345

 1-11مديونيات حساب عالقات العميل
2017

2016

ريال ُعماني

ريال عماني

مديونيات حسابات عالقات العمالء

394,053

374,267

مخصص انخفاض القيمة

()267,064

()263,889

مديونيات حساب عالقات العميل  -بالصافي

126,989

110,378

المخصص في  1يناير

263,889

231,929

انخفاض القيمة المحمل للعام

3,175

31,960

الرصيد في  31ديسمبر

267,064

263,889

12

ودائع العمالء (ازدهار)

ودائع ألجل

2017

2016

ريال ُعماني

ريال عماني

539,192

588,930

تستحق الودائع ألجل خالل عام واحد وتحمل معدالت فائدة تتراوح بين  %0.10إلى  %1سنويا ( 0.10% :2016إلى  )%1سنويا.

13

مستحق الدفع إلى الحكومة

صندوق الرفد

60

2017

2016

ريال ُعماني

ريال عماني

138,851

75,598
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دائنيات ومستحقات
2017

2016

ريال ُعماني

ريال عماني

حسابات عالقات العمالء*

3,113,922

2,405,693

مستحق الدفع إلى صندوق الرفد

1,300,000

1,043,782

مخصص رواتب اإلجازات والمكافآت وتذاكر السفر

437,463

561,114

مصروفات مستحقة

325,419

215,525

مخصص العالوات

3,755

2,515

دائنيات أخرى

691,223

500,330

5,871,782

4,728,959

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

15

اقتراضات

خــال  ،2016وافــق الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي علــى صــرف قــرض بقيمــة  50,000,000دوالر أمريكــي
( 19,345,986ريال عماني) إلى البنك .وقد تم صرف هذا المبلغ إلى البنك بتاريخ  12أغسطس  .2017ويحمل القرض فائدة بمعدل
 %2سـ ً
ـنويا وتســتحق الســداد بشــكل نصف ســنوي في شــهري مارس وســبتمبر .إن المدة المحددة للقرض هي عشرة أعوام مع
فترة ســماح تبلغ عامينُ .يســتحق ســداد األقســاط على أســاس نصف ســنوي ،بحيث تبلغ قيمة القســط الواحد  3.5مليون دوالر
أمريكي في األعوام من الثالث إلى التاسع وتبلغ قيمة القسط األخير مليون دوالر أمريكي ويستحق سداد القسط األول في
 30سبتمبر .2020

االقتراضات

االقتراضات

 1يناير 2017

القروض الجديدة

تغيرات غير نقدية
(خسارة الصرف و الفوائد)

التدفقات النقدية
الفوائد المدفوعة

 31ديسمبر 2017

رع

رع

رع

رع

رع

-

19,101,000

299,950

()54,964

19,345,986

 1يناير 2017

القروض الجديدة

تغيرات غير نقدية
(خسارة الصرف و الفوائد)

التدفقات النقدية
الفوائد المدفوعة

 31ديسمبر 2017

رع

رع

RO

رع

رع

-

-

-

-

-
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أنشطة الحفظ

يعمل البنك كأمين للصناديق واألرصدة التالية التي يتعهد بحفظها:
2017

2016

ريال ُعماني

ريال عماني

صندوق تنمية الزراعة والثروة السمكية

507,743

755,603

صندوق الرفد (صندوق سند)

3,580,977

7,113,974

17

رأس المال
2017

2016

ريال ُعماني

ريال عماني

رأس المال المصرح به ( 100مليون ( 100 - 2016مليون) سهم عادي بقيمة ريال عماني
للسهم الواحد)

100,000,000

المصدر والمدفوع بالكامل ( 100مليون ( 100 - 2016مليون) سهم عادي بقيمة ريال
عماني للسهم الواحد)

100,000,000

18

100,000,000
100,000,000

احتياطي قانوني

ً
العماني لعام  .1974ويجب
تتم مراكمة االحتياطي القانوني غير القابل للتوزيع
وفقا للمادة رقم  106من قانون الشركات التجارية ُ
أن يكون التخصيص السنوي لالحتياطي القانوني  %10من أرباح البنك حتى وقت بلوغ االحتياطي القانوني ثلث رأس المال على
األقل.

19

توزيعات األرباح

بتاريخ  10سبتمبر  ،2017وافقت وزارة المالية على نسبة  %5كأتعاب إدارية إلدارة صندوق الرفد للعامين  2015و 2016ونسبة %2.5
لألعوام من  1يناير  .2017وسوف يتم تعديل المبالغ المستحقة للعامين  2015و 2016مقابل توزيعات األرباح مستحقة الدفع
ً
والحقا لتاريخ  21ديسمبر  ،2017تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للموافقة على توزيعات أرباح بقيمة
إلى المساهم.
 6,924,150ريال عماني إلى المساهم ،أي وزارة المالية ،وتسوية هذه التوزيعات مقابل المبلغ مستحق القبض من الحكومة.

20

احتياطي خاص

ً
وفقا للنظام األساسي للبنك ،يمكن تحويل مبلغ إلى االحتياطي الخاص وفقا لتقدير مجلس اإلدارة.

21

إيرادات الفوائد
2017

2016

ريال ُعماني

ريال عماني

إيرادات فوائد من:
 -قروض وسلف لعمالء

7,694,979

7,116,153

نقدية وودائع ألجل
ّ

387,246

222,392

48,687

6,373

8,130,912

7,344,918

 -أخرى
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إيرادات الفوائد (تابع)

تشتمل إيرادات الفوائد من القروض والسلف على حوالي  4.7مليون ريال عماني ( 4.4 - 2016مليون 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.

 22أتعاب وعموالت وإيرادات أخرى
2017

2016

ريال ُعماني

ريال عماني

أتعاب اإلدارة  -صندوق الرفد

1,701,997

3,450,776

االرتباطات والشؤون القانونية ودراسة القروض وغيرها من األتعاب والعموالت

528,781

465,483

إيرادات أخرى

546,990

354,666

2,777,768

4,270,925

( 23خسائر)  /إيرادات االستثمار

إيرادات محققة:

2017

2016

ريال ُعماني

ريال عماني

إيرادات من استثمارات متاحة للبيع
إيرادات توزيعات أرباح

71,438

65,834

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

391,961

513,391

إيرادات من استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
إيرادات توزيعات أرباح

309,210

303,743

خسارة من بيع استثمارات

-

()312,780

772,609

570,188

إجمالي اإليرادات المحققة
(خسائر)  /إيرادات غير محققة:
التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة (إيضاح )7
نفقات مدير المحفظة

()891,387

312,920

()118,778

883,108

-

()6,265

()118,778

876,843
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وإدارية
عمومية
مصروفات
ّ
ّ
2017

2016

ريال ُعماني

ريال عماني

تكاليف موظفين (إيضاح )25

5,563,092

4,911,979

أتعاب مهنية

409,948

119,535

استهالك (إيضاح )10

400,600

411,706

مصروفات المكتب

273,600

228,860

إيجار

209,451

195,871

تكاليف اتصاالت

167,932

166,017

مصروفات تدريب

146,146

194,549

خسارة صرف العملة

149,000

-

مصروفات سفر ومركبات

103,144

99,820

مصروفات اجتماعات مجلس اإلدارة وأتعاب حضور الجلسات

32,931

30,566

أتعاب ومساهمات للمؤسسات المحلية

27,311

16,917

شطب مباشر للقروض والسلف

1,489

95,642

مصروفات متنوعة

540,850

388,839

8,025,494

6,860,301

25

تكاليف الموظفين
2017

2016

ريال ُعماني

ريال عماني

رواتب وبدالت

3,835,328

3,950,825

عالوات

1,147,735

442,611

تكاليف التأمينات االجتماعية

366,359

365,717

منافع أخرى

213,670

152,826

5,563,092

4,911,979

26

الضرائب

ً
وفقا للمرسوم السلطاني رقم .2006/18
البنك معفى من الضريبة

27

معامالت مع أطراف ذات عالقة

أفراد اإلدارة العليا هم األشخاص الذين يملكون الصالحية والمسؤولية لتخطيط وتوجيه أنشطة البنك والتحكم بها بشكل مباشر
أو غير مباشر ،بما في ذلك أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة (تنفيذي أو غير ذلك).
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(أ)

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:

مصروفات اجتماعات مجلس اإلدارة وأتعاب حضور الجلسات

(ب)

تعويضات اإلدارة العليا:

لموظفي اإلدارة العليا
َّ
رواتب ومنافع

2017

2016

ريال ُعماني

ريال عماني

32,931

30,566

2017

2016

ريال ُعماني

ريال عماني

463,060

381,492

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

28

ارتباطات والتزامات عرضية
2017

2016

ريال ُعماني

ريال عماني

قروض وسلف معتمدة غير مسحوبة

23,978,332

20,296,316

ارتباطات القتناء ممتلكات ومعدات

9,859

25,585

خطابات ضمان*

2,203,570

2,547,303

*

29

يضمن البنك أداء العمالء من خالل إصدار ضمانات إلى أطراف ذات عالقة .إن المخاطر الكامنة هي في األساس نفس
مخاطر االئتمان المنطوية في تمديد القرض للعمالء ،وبالتالي تخضع هذه المعامالت لمخاطر االئتمان نفسها .وحيث أن
هذه الضمانات عموما ال يتم طلبها ،فإن المبالغ ال تعكس بالضرورة المتطلبات النقدية المستقبلية.

صافي قيمة األصول للسهم الواحد

يتم احتساب صافي قيمة األصول للسهم الواحد بقسمة صافي األصول في نهاية العام على عدد األسهم القائمة كما يلي:
2017

2016

ريال ُعماني

ريال عماني

صافي األصول (ريال عماني)

159,054,621

164,847,868

عدد األسهم القائمة في  31ديسمبر

100,000,000

100,000,000

صافي قيمة األصول للسهم الواحد (ريال عماني)

1.591

1.648
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 30فترات استحقاق األصول وااللتزامات
ً
استنادا إلى الفترة
يحلل الجدول التالي األصول وااللتزامات المالية وغير المالية للبنك ضمن مجموعات االستحقاق ذات العالقة
المتبقية بتاريخ التقرير إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي:
عند الطلب أو
خالل  6أشهر
ريال عماني

 6أشهر إلى
ً
شهرا
12

ريال عماني

عام واحد إلى
 3أعوام
ريال عماني

 3إلى  5أعوام
ريال عماني

أكثر من  5أعوام
ريال عماني

المجموع
ريال عماني

 31ديسمبر 2017
فترات االستحقاق
األصول المالية
نقدية وأرصدة
لدى البنك المركزي
العماني

1,026,789

-

-

-

50,000

1,076,789

أرصدة لدى البنوك

14,390,405

13,000,000

6,000,000

-

-

33,390,405

قروض وسلف
للعمالء

16,857,562

14,723,425

43,592,362

29,110,507

21,073,797

125,357,653

استثمارات

4,866,717

64,604

7,193,328

3,930,678

3,031,110

19,086,437

قروض سكنية
للموظفين

50,599

50,321

180,340

166,995

845,861

1,294,116

مستحق القبض من
الحكومة

1,920,564

-

910,153

27,043

ً
مقدما
مدفوعات
ومديونيات أخرى

-

-

89,746

96,918

454,579

1,920,564
1,578,439

األصول غير المالية
ً
مقدما
مدفوعات
ومديونيات أخرى

-

-

-

-

1,195,883

1,195,883

50,146

-

-

-

-

50,146

إجمالي األصول

40,072,935

27,865,393

57,062,948

33,297,926

26,651,230

184,950,432

ودائع العمالء

215,600

161,700

-

-

161,892

539,192

ممتلكات ومعدات

االلتزامات المالية

66

مستحق الدفع إلى
الحكومة

138,851

-

-

-

-

138,851

دائنيات ومستحقات

5,869,500

2,282

-

-

-

5,871,782

اقتراضات

95,986

-

1,347,500

5,390,000

12,512,500

19,345,986

إجمالي االلتزامات

6,319,937

163,982

1,347,500

5,390,000

12,674,392

25,895,811

إجمالي أموال
المساهمين

-

إجمالي االلتزامات
وحقوق المساهمين

6,319,937

163,982

1,347,500

5,390,000

159,054,621
171,729,013

159,054,621
184,950,432
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 30فترات استحقاق األصول وااللتزامات (تابع)
عند الطلب أو
خالل  6أشهر
ريال عماني

 6أشهر إلى

عام واحد إلى

ً
شهرا
12
ريال عماني

 3أعوام
ريال عماني

 3إلى  5أعوام
ريال عماني

أكثر من 5
أعوام
ريال عماني

المجموع
ريال عماني

 31ديسمبر 2016
فترات االستحقاق
األصول المالية
نقدية وأرصدة
لدى البنك المركزي
العماني

347,719

-

-

-

50,000

397,719

أرصدة لدى البنوك

19,519,464

-

-

-

-

19,519,464

قروض وسلف
للعمالء

15,668,774

13,626,451

42,628,427

26,092,717

15,798,437

113,814,806

استثمارات
(سندات دين)

5,879,141

4,077,356

3,218,051

9,038,210

3,006,864

25,219,622

قروض سكنية
للموظفين

41,000

42,000

222,220

204,000

651,000

1,160,220

مستحق القبض من
الحكومة

7,435,356

-

-

-

-

7,435,356

763,037

23,272

123,133

ً
مقدما
مدفوعات
ومديونيات أخرى

113,037

360,720

1,383,199

األصول غير المالية
ممتلكات ومعدات

-

-

-

-

1,260,823

1,260,823

ً
مقدما
مدفوعات
ومديونيات أخرى

50,146

-

-

-

-

50,146

إجمالي األصول

49,704,637

17,769,079

46,191,831

35,447,964

21,127,844

170,241,355

االلتزامات المالية
ودائع العمالء

258,300

154,000

-

-

176,630

588,930

مستحق الدفع إلى
الحكومة

75,598

-

-

-

-

75,598

دائنيات ومستحقات

4,727,056

1,165

738

-

-

4,728,959

إجمالي االلتزامات

5,060,954

155,165

738

-

176,630

5,393,487

إجمالي أموال
المساهمين

-

-

-

-

164,847,868

164,847,868

إجمالي االلتزامات
وحقوق المساهمين

5,060,954

155,165

738

-

165,024,498

170,241,355
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31

جدول إعادة تسعير األصول وااللتزامات
معدل
الفائدة
%

2017

أقل من
ستة أشهر
ريال عماني

ستة أشهر
حتى اثني
ً
شهرا
عشر
ريال عماني

أكثر من اثني
ً
شهرا
عشر
ريال عماني

غير حساس
للفائدة
ريال عماني

اإلجمالي
ريال عماني

األصول
نقدية وأرصدة لدى البنك
المركزي العماني

1.5

-

-

50,000

1,026,789

1,076,789

أرصدة لدى البنوك

1

14,390,405

13,000,000

6,000,000

-

33,390,405

قروض وسلف للعمالء

6

16,857,562

12,997,452

95,502,639

-

125,357,653

استثمارات

 2.75إلى
5.5

19,086,437

2,014,175

10,241,116

6,831,146

50,599

50,321

1,193,196

-

1,294,116

مستلم من الحكومة

-

-

-

1,920,564

1,920,564

ممتلكات ومعدات

-

-

-

1,195,883

1,195,883

قروض سكنية للموظفين

5

ً
مقدما
مدفوعات
ومديونيات أخرى

27,193

27,043

641,243

933,106

1,628,585

إجمالي األصول

31,325,759

28,088,991

113,628,194

11,907,488

189,950,432

االلتزامات
ودائع العمالء

 0.10إلى
1

361,000

178,192

-

-

539,192

مستحق الدفع إلى الحكومة

-

-

-

138,851

138,851

دائنيات ومستحقات

-

-

-

5,871,782

5,871,782

اقتراضات

95,986

-

19,250,000

-

19,345,986

إجمالي االلتزامات

456,986

178,192

19,250,000

6,010,633

25,895,811

إجمالي أموال
المساهمين

-

-

-

159,054,621

159,054,621

إجمالي االلتزامات وأموال
المساهمين

456,986

178,192

19,250,000

165,065,254

184,950,432
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جدول إعادة تسعير األصول وااللتزامات (تابع)
معدل
الفائدة
%

أقل من
ستة أشهر
ريال عماني

ستة أشهر
حتى اثني
ً
شهرا
عشر
ريال عماني

أكثر من اثني
ً
شهرا
عشر
ريال عماني

غير حساس
للفائدة
ريال عماني

اإلجمالي
ريال عماني

2016
األصول
نقدية وأرصدة لدى البنك
المركزي العماني

1.5

-

-

50,000

347,719

397,719

أرصدة لدى البنوك

١

19,519,464

-

-

-

19,519,464

قروض وسلف للعمالء

6

15,668,774

12,530,663

85,615,369

-

113,814,806

استثمارات
قروض سكنية للموظفين

2.75
إلى
5.5

-

4,077,356

15,263,212

5,879,054

25,219,622

6

63,456

66,137

661,375

369,252

1,160,220

مستحق القبض من
الحكومة

-

-

-

7,435,356

7,435,356

ممتلكات ومعدات

-

-

-

1,260,823

1,260,823

ً
مقدما
مدفوعات
ومديونيات أخرى

22,718

إجمالي األصول

35,274,412

23,272
16,697,428

596,890

790,465

1,433,345

102,186,846

16,082,669

170,241,355

االلتزامات
ودائع العمالء

0.10
إلى 1

369,000

219,930

-

-

588,930

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

إجمالي أموال المساهمين

-

-

-

164,847,868

164,847,868

إجمالي االلتزامات وأموال
المساهمين

369,000

219,930

-

169,652,425

170,241,355
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ربحية السهم الواحد األساسية والمعدلة
2017

2016

ريال ُعماني

ريال عماني

ربح العام (ريال عماني)

1,225,128

2,859,331

المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة

100,000,000

100,000,000

ربحية السهم الواحد األساسية والمعدلة (ريال ُعماني)

0.012

0.029

يتم احتساب ربحية السهم الواحد األساسية بقسمة صافي ربح العام على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل العام.

33

كفاية رأس المال

أساس رأس المال (الفئة  1و)2

2017

2016

ريال ُعماني

ريال عماني

160,306

165,915

األصول المرجحة بالمخاطر
مخاطر االئتمان

160,396

143,619

مخاطر السوق

13,664

12,041

مخاطر التشغيل

24,375

26,197

إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر

198,435

181,857

معدل كفاية رأس المال

%80.79

%91.23

34

للموظفين
َّ
منافع نهاية الخدمة

يساهم البنك في خطة التأمينات االجتماعية للحكومة العمانية والتي تتمثل بمساهمة خطة تقاعد محددة .خالل السنة المنتهية
في  31ديسمبر  ،2017بلغت مساهمة البنك  366,359ريال عماني ( 365,717 - 2016ريال عماني).
يكون مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين غير العمانيين وفقا لمتطلبات قانون العمل العماني .هذه الخطة هي خطة منافع
ّ
تقاعد محددة غير ممولة ،والحركة خالل العام هي كاآلتي:
2017

2016

ريال ُعماني

ريال عماني

في  1يناير

93,571

142,069

محمل للعام

17,255

18,479

مدفوع خالل العام

-

()66,977

كما في  31ديسمبر

110,826

93,571

35

معلومات القيمة العادلة

أدوات مالية خارج قائمة المركز المالي
ال يتم إجراء تسويات للقيمة العادلة لألدوات المالية خارج قائمة المركز المالي المتعلقة باالئتمان ،والتي تتضمن االرتباطات
ً
المحملة
جوهريا األتعاب والعموالت التعاقدية
لتقديم االئتمان والضمانات ألن االيرادات المستقبلية المرتبطة بها تعكس
ُ
بالفعل في تاريخ قائمة المركز المالي التفاقيات ذات ائتمان واستحقاق مماثلين.
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معلومات القيمة العادلة (تابع)

التصنيف المحاسبي كما في:
 31ديسمبر 2017

األصول المالية
نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني
أرصدة لدى البنوك
قروض وسلف للعمالء
استثمارات
قروض سكنية للموظفين*
مستحق القبض من الحكومة
مديونيات أخرى
إجمالي األصول المالية
إجمالي األصول غير المالية
إجمالي األصول
االلتزامات المالية
ودائع العمالء (ازدهار)
مستحق الدفع إلى الحكومة
دائنيات
اقتراضات
إجمالي االلتزامات المالية
إجمالي االلتزامات غير المالية
إجمالي االلتزامات

 31ديسمبر 2016

األصول المالية
نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني
أرصدة لدى البنوك
قروض وسلف للعمالء
استثمارات
قروض سكنية للموظفين*
مستحق القبض من الحكومة
مديونيات أخرى
إجمالي األصول المالية
إجمالي األصول غير المالية
إجمالي األصول
االلتزامات المالية
ودائع العمالء (ازدهار)
مستحق الدفع إلى الحكومة
دائنيات
إجمالي االلتزامات المالية
إجمالي االلتزامات غير المالية
إجمالي االلتزامات

متاحة للبيع

محتفظ بها
للمتاجرة

أصول والتزامات مالية
مدرجة بالتكلفة المهلكة

ريال عماني
1,702,719
1,702,719

ريال عماني
5,128,427
5,128,427

ريال عماني
1,076,789
33,390,405
125,357,653
12,255,291
1,989,595
1,920,564
882,960
176,873,257

-

-

539,192
138,851
5,871,782
19,345,986
25,895,811

متاحة للبيع

محتفظ بها
للمتاجرة

أصول والتزامات مالية
مدرجة بالتكلفة المهلكة

ريال عماني
1,796,943
1,796,943

ريال عماني
6,019,815
6,019,815

ريال عماني
397,719
19,519,464
113,814,806
17,402,864
1,803,100
7,435,356
740,319
161,113,628

-

-

588,930
75,598
4,728,959
5,393,487

اإلجمالي

ريال عماني
1,076,789
33,390,405
125,357,653
19,086,437
1,989,595
1,920,564
882,960
183,704,403
1,246,029
184,950,432
539,192
138,851
5,871,782
19,345,986
25,895,811
25,895,811

اإلجمالي

ريال عماني
397,719
19,519,464
113,814,806
25,219,622
1,803,100
7,435,356
740,319
168,930,386
1,310,969
170,241,355
588,930
75,598
4,728,959
5,393,487
5,393,487

ً
مقدما والمديونيات األخرى”.
* يتضمن ذلك منافع الموظفين المؤجلة المدرجة في “المدفوعات
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معلومات القيمة العادلة (تابع)

تحليال لألدوات المالية وقيمها العادلة:
يوضح الجدول أدناه
ً
2017
القيمة
الدفترية
ّ

ريال عماني

2016
القيمة
العادلة

القيمة
الدفترية

القيمة
العادلة

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

األصول
1,076,789

397,719

397,719

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني 1,076,789
أرصدة لدى البنوك

33,390,405

33,390,405

19,519,464

19,519,464

قروض وسلف للعمالء

125,357,653

125,357,653

113,814,806

113,814,806

استثمارات

19,086,437

19,086,437

25,219,622

24,985,591

قروض سكنية للموظفين

1,294,116

1,294,116

1,160,220

1,160,220

مستحق القبض من الحكومة

1,920,564

1,920,564

7,435,356

7,435,356

1,628,585

1,628,585

1,433,345

1,433,345

ً
مقدما ومديونيات أخرى
مدفوعات
االلتزامات
ودائع العمالء

539,192

539,192

588,930

588,930

مستحق الدفع إلى الحكومة

138,851

138,851

742,336

742,336

دائنيات ومستحقات

5,871,782

5,871,782

4,327,121

4,327,121

اقتراضات

19,345,986

19,345,986

-

-

معدالت الفائدة المستخدمة لتحديد القيمة العادلة:
تستند معدالت الفائدة المستخدمة لخصم التدفقات النقدية المقدرة ،إن لزم االمر ،على منحنى العائد الحكومي في تاريخ
التقرير باإلضافة إلى توزيع االئتمان الكافي ،وكانت على النحو التالي:

قروض الموظفين

2017

2016

ريال ُعماني

ريال عماني

%5

%5

تسلسل القيمة العادلة
تحليال لألدوات المالية بالقيمة العادلة بأسلوب التقييم .تم تعريف المستويات المختلفة كما يلي:
يوضح الجدول
ً
المستوى :1
عادة ما تكون األصول وااللتزامات من المستوى األول هي المراكز المتداولة التي تمت المتاجرة بها في سوق نشطة .ويتم
تقييم هذه المراكز باستخدام األسعار المدرجة غير المعدلة في األسواق النشطة.
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معلومات القيمة العادلة (تابع)

قروض الموظفين (تابع)
المستوى :2
یتم تحدید القیمة العادلة باستخدام أسالیب التقییم بناء علی نماذج التقییم مع مدخالت السوق القابلة للمالحظة بشکل مباشر
أو غیر مباشر .تتضمن أساليب التقييم نماذج تحليل التدفقات النقدية المخصومة ونماذج تسعير الخيارات ونماذج المحاكاة
والنماذج القياسية األخرى األكثر استخداما من قبل المشاركين في السوق .تتضمن أساليب التقييم االفتراضات التي قد
يستخدمها المشاركون اآلخرون في السوق في تقييماتهم ،مثل معدالت الخصم ومعدالت العجز عن السداد وفروق معدالت
االئتمان وتقلبات الخيارات .ويجب أن تكون هذه المدخالت قابلة للمالحظة بشكل مباشر أو غير مباشر لكي تصنف على أنها من
المستوى الثاني.
المستوى :3
يتم تقييم أصول المستوى الثالث باستخدام أساليب مماثلة لتلك المبينة في المستوى الثاني ،باستثناء إذا كان لدى األداة واحد
أو أكثر من المدخالت غير القابلة للمالحظة والتي تعتبر جوهرية لقياس القيمة العادلة لألداة بأكملها ،عندئد يتم تصنيفها ضمن
المستوى الثالث.
التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

المستوى 1

2017

2016

ريال ُعماني

ريال عماني

متاحة للبيع

1,701,718

1,796,943

محتفظ بها للمتاجرة

5,128,428

6,019,815

6,830,146

7,816,758

المستوى 2
متاحة للبيع

1,000

1,000

لم يتم إجراء تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني والمستوى الثالث ضمن تسلسل القيمة العادلة الستثمارات
األوراق المالية .وقد تم اإلفصاح عن االستثمارات المتاحة للبيع ضمن المستوى الثاني.
مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسائر التي تنتج عن فشل النظام أو األخطاء البشرية أو الغش أو أحداث خارجية .وعندما تفشل
الضوابط في العمل ،يمكن أن تتسبب مخاطر التشغيل في اإلضرار بالسمعة أو أن يكون لديها آثار قانونية أو تنظيمية أو أن
تؤدي إلى خسارة مالية.
ّ
ال يمكن أن يتوقع البنك تفادي كافة مخاطر التشغيل ،ولكن من خالل وضع إطار صلب للضبط ومن خالل المراقبة واالستجابة
للمخاطر المحتملة ،يكون بإمكان البنك أن يدير المخاطر.
لدى البنك ّ
مفصلة حول اإلجراءات واألنظمة مع وجود فصل فعال للمهام وضوابط على الدخول وإجراءات التفويض
أدلة
َّ
داخلية .وتتم مراقبة مخاطر العمل مثل التغيرات
والتسويات وتدريب الموظفين وعمليات التقييم ،إلخ ،مع إطار التزام ومراجعة
ّ
الميزانية التقديرية للبنك.
ورصد
في البيئة والتقنية ومجال العمل من خالل عملية التخطيط االستراتيجي
ّ

36

إدارة المخاطر

تعود ملكية بنك التنمية العماني إلى حكومة سلطنة عمان .ويقدم البنك المساعدة لتنمية المشاريع في السلطنة من خالل منح
القروض ،وإدارة المنح واإلعانات ،والمشاركة في رأس المال ،وتقديم المساعدة الفنية للشركات .وفقا ألهدافه ،يتم تحميل
العمالء فوائد على القروض والسلف بالمعدالت التي تدعمها الحكومة.
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إدارة المخاطر (تابع)

تنطوي كافة أنشطة البنك بدرجات متفاوتة على تحليل وتقييم وقبول وإدارة المخاطر أو مجموعات من المخاطر .أهم فئات
المخاطر التي يتعرض لها البنك هي مخاطر رأس المال ومخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل بمختلف أشكاله
ومخاطر السيولة ومخاطر السمعة والمخاطر القانونية ومخاطر االستمرارية (البيئية واالجتماعية) .تتضمن مخاطر السوق مخاطر
أسعار صرف العمالت األجنبية ومخاطر معدل الفائدة ومخاطر أسعار األسهم .إدارة األنواع المختلفة من المخاطر مبينة أدناه.
ملفات المخاطر التي يتعرض لها البنك تتغير باستمرار تحت تأثير مجموعة واسعة من العوامل .إطار إدارة المخاطر الذي وضعه
البنك يعزز الرصد المستمر لمخاطر البيئة والتقييم المتكامل للمخاطر والعالقات المتبادلة بينها.

(أ)

مخاطر رأس المال

يقوم البنك بإدارة رأس ماله لضمان قدرة البنك المتابعة على أساس االستمرارية في نفس الوقت الذي يتم فيه زيادة العوائد
للمساهمين من خالل االستغالل األمثل للديون ورصيد حقوق المساهمين .ولم تتغير استراتيجية البنك الشاملة عن استراتيجية
عام .2016
يتكون رأس مال البنك من حقوق المساهمين المنسوبة إلى مساهمي البنك التي تتكون من رأس المال المصدر واالحتياطيات
واألرباح المحتجزة كما هو مبين في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين.

(ب)

مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي مخاطر أن يفشل المقترض في االلتزام بشروط االقتراض ،مما يتسبب في تكبد البنك لخسارة فيما يتعلق
بالتدفقات النقدية أو القيمة السوقية.
يتعامل البنك مع أطراف ذات جدارة ائتمانية لتقليل كل خطر من المخاطر االئتمانية .ويتم تقييم الجدارة االئتمانية للطرف
والجدوى التجارية للمشروع من قبل اللجنة المختصة قبل التعرض للمخاطر .يقوم المدراء بتقييم ومراقبة محافظهم المعنية وهم
مسؤولين عن متابعة االئتمان  /متابعة واسترداد العمالء العاجزين عن السداد.
يظهر تركيز القروض حسب القطاعات االقتصادية ،كما هو مبين في إيضاح رقم  6من القوائم المالية ،تنويع القروض مما يقلل
من احتماالت الخسائر في حالة حدوث انخفاض في أنشطة أحد القطاعات.
يوضح الجدول أدناه تفاصيل الحد األقصى لتعرض البنك لمخاطر االئتمان دون مراعاة قيمة أي ضمانات تم الحصول عليها،
والتي تمثل القيمة الدفترية لألصول المالية المدرجة في القوائم المالية ،بالصافي من خسائر انخفاض القيمة.
2017

أرصدة لدى البنوك
قروض وسلف للعمالء
قروض سكنية للموظفين

ريال ُعماني

ريال عماني

33,390,405

19,519,464

125,357,653
1,294,116

113,814,806
1,160,220

مستحق القبض من الحكومة

1,920,564

تعرضات  -ضمانات خارج المركز المالي

2,203,570

2,547,303

165,744,747

145,860,348

مديونيات أخرى
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2016

1,578,439

7,435,356
1,383,199
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إدارة المخاطر (تابع)

(ب)

مخاطر االئتمان (تابع)

تحليال لألرصدة لدى البنوك كما في  31ديسمبر :2017
يقدم الجدول أدناه
ً

2017

2016

ريال ُعماني

ريال عماني

Baa1

-

15,445,702

Baa2

10,963,313

897,114

Baa3

424,334

-

غير مصنفة

2,758

176,648

11,390,405

16,519,464

يبين الجدول التالي الودائع الثابتة المحتفظ بها لدى أطراف مقابلة بتاريخ التقرير:
2017

2016

ريال ُعماني

ريال عماني

Baa2

11,000,000

-

Baa3

3,000,000

-

Ba1

5,000,000

-

غير مصنفة

3,000,000

3,000,000

22,000,000

3,000,000

يبين الجدول التالي تصنيف سندات التنمية الحكومية بتاريخ التقرير:
2017

2016

ريال ُعماني

ريال عماني

Baa1

-

17,402,864

Baa2

12,255,291

-

12,255,291

17,402,864
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إدارة المخاطر (تابع)

(ج)

مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي المخاطر التي تواجهها المؤسسة في الحصول على أموال للوفاء بالتزاماتها في أي وقت من األوقات.
تم تصميم سياسات إدارة السيولة بالبنك للتأكد أنه حتى في ظل الظروف المعاكسة ،فإن البنك يكون في وضع يمكنه من
الوفاء بالتزاماته.
يراقب مجلس اإلدارة واإلدارة متطلبات السيولة للبنك.

(د)

مخاطر معدل الفائدة

مخاطر معدل الفائدة هي حساسية الوضع المالي للبنك لتحركات معدل الفائدة .إن عدم االتساق أو الفجوات في مبالغ األصول
وااللتزامات واألدوات خارج الميزانية العمومية يمكن أن يولد مخاطر معدل الفائدة ،التي تؤثر في عملية تغيير معدالت الفائدة
وفترات استحقاق األصول وااللتزامات .تتم مراقبة المخصصات بانتظام من أجل إدارة مخاطر معدل الفائدة .لن يترتب على تأثير
الزيادة الطفيفة للفائدة أي تأثير جوهري ،حيث أن أغلب أصول والتزامات البنك تحمل معدل فائدة ثابت.

(هـ)

			
مخاطر العملة

العماني.
تعتبر مخاطر العملة األجنبية ضئيلة حيث أن كافة المعامالت متكبدة بالريال العماني أو الدوالر األمريكي المرتبط بالريال ُ

(و)

مخاطر األسعار

يتعرض البنك لمخاطر أسعار األسهم الناتجة عن استثمارات األسهم .ويتم االحتفاظ باستثمارات االسهم ألغراض استراتيجية
عوضا عن أغراض المتاجرة .ال يتاجر البنك بهذه االستثمارات بشكل نشيط.
تم تحديد تحليالت الحساسية الموضحة أدناه على أساس التعرض لمخاطر أسعار األسهم في تاريخ التقرير .إذا كانت أسعار
األسهم أعلى أو أقل بمعدل :%5
•

لــكان ربــح العــام أقل/أكثــر بمبلــغ  256,421ريــال عمانــي ( 300,991 - 2016ريــال عمانــي) ،نتيجــة تغيــر القيمــة العادلــة
لالســتثمارات المحتفــظ بهــا للمتاجــرة.

•

لــكان التغيــر فــي احتياطيــات القيمــة العادلــة أقل/أكثــر بمبلــغ  85,136ريــال عمانــي ( 89,847 - 2016ريــال عمانــي) ،نتيجــة
للتغيــرات فــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات المتاحــة للبيــع.

(ز)

مخاطر التشغيل

يعرف البنك مخاطر التشغيل بأنها «المخاطر على تحقيق استراتيجيتك أو أهدافك نتيجة عدم كفاية أو فشل اإلجراءات الداخلية
واألفراد واألنظمة أو أحداث خارجية» .الخسائر الناجمة من االحتيال واألنشطة غير المصرح بها واألخطاء واإلغفال وعدم الكفاءة
وفشل النظام أو تلك الناجمة عن أحداث خارجية تقع جميعها ضمن تعريف مخاطر التشغيل.
يقدم هيكل الحوكمة الرسمي نظرة شاملة عن إدارة مخاطر التشغيل .تجتمع لجنة إدارة المخاطر شهريا لمناقشة قضايا مخاطر
التشغيل وفاعلية الرقابة الداخلية.

37

توزيعات األرباح المقترحة

لم يقترح أعضاء مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية لعام  - 2016( 2017ال شيء).
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أرقام المقارنة

تمت إعادة تصنيف أرقام مقارنة معينة لعام  2016لتتوافق مع عرض الفترة الحالية .ولم تؤد عملية إعادة التصنيف هذه إلى تغير
الربح أو حقوق المساهمين المشمولة في تقرير الفترة السابقة.

39

اعتماد القوائم المالية

تم اعتماد القوائم المالية والتصريح بإصدارها بتاريخ /٢٨يناير٢٠١٨/
تقرير مراقب الحسابات المستقل  -تقرير مراقب الحسابات المستقل  -الصفحتين من  32إلى .33
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