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6

�أع�ضاء جمل�س الإدارة

معايل /دروي�ش بن �إ�سماعيل بن علي البلو�شي
�أمني عام وزارة املالية
رئي�س جمل�س الإدارة

الفا�ضل  /في�صل بن عبدا هلل بن �شعبان الفار�سي مدير دائرة
امل�ستحقات الت�أمينية ممثل الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية
و�صندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

ال�شيخ  /نا�صر بن �سليمان بن حمد احلارثي
مدير دائرة اال�ستثمارات – وزارة املالية
ممثل وزارة املالية

الفا�ضل املهند�س/عبدا هلل بن را�شد بن �سليم الكيومي
مدير عام امل�شاريع – وزارة الإ�سكان ممثل وزارة املالية
ع�ضو جمل�س الإدارة

الفا�ضل � /سعيد بن عبدا هلل بن �سعيد احل�سني
ممثل �صندوق تقاعد الأمن الداخلي
و�صندوق تقاعد �شرطة عمان ال�سلطانية
ع�ضو جمل�س الإدارة

الفا�ضل  /را�شد بن حممد بن علي املكتومي
مدير دائرة القرو�ض – وزارة املالية ممثل وزارة املالية
ع�ضو جمل�س الإدارة

الفا�ضل � /سعيد بن حمد بن جمعة املالكي
مدير امل�شرتيات – احلر�س ال�سلطاين العماين
ممثل �صندوق تقاعد احلر�س ال�سلطاين العماين
ع�ضو جمل�س الإدارة

الفا�ضل  /عدنان بن حيدر بن دروي�ش
مدير عام بنك اال�سكان ال ُعماين
�أمني �سر املجل�س
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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

ح�ضرات امل�ساهمني الكرام
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
ال �شك �أنها منا�سبة طيبة �أن نلتقي اليوم يف اجتماع
اجلمعية العامة ال�سنوية (ال��راب��ع وال��ث�لاث��ون) لبنك
الإ�سكان العماين ،وي�سعدين نيابة عن جمل�س �إدارة
البنك �أن �أرحب بكم �أجمل ترحيب و�أن �أقدم لكم التقرير
ال�سنوي لنتائج العمليات املالية اخلتامية وتقرير مدققي
احل�سابات لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م.

امل�ساهمني الكرام
�أن جمل�س �إدارة البنك لي�شعر بالفخر واالع��ت��زاز
بالدور الذي ي�سهم به البنك يف �سبيل ا�ستقرار الكثري
من الأ�سر التي هي بحاجة �إىل امل�سكن وذل��ك حتقيق ًا
للأهداف النبيلة التي �أن�شئ البنك من �أجلها يف تقدمي
القرو�ض الإ�سكانية للمواطنني بدعم حكومي يتمثل
يف حتمل اجل��زء الأك�بر من ر�سم اخلدمات امل�صرفية
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والإدارية على هذه القرو�ض والإ�سهام بفاعلية يف النه�ضة
العمرانية التي ت�شهدها بالدنا احلبيبة يف خمتلف �أرجاء
ال�سلطنة.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن االن��ع��ك��ا���س��ات ال�سلبية ل�ل�أزم��ة
املالية التي �شهدتها املنطقة والعامل فقد �أ�ستطاع البنك
حتييدها بف�ضل ال�سيا�سة املت�أنية التي ينتهجها  ،حيث
متكن من بلوغ النمو امل�ستهدف و�أ�ستمر مبنح القرو�ض
الإ�سكانية بن�شاط �أف�ضل مما كان عليه الو�ضع يف نهاية
العام املا�ضي من خالل الرتكيز على زيادة حجم الن�شاط
�ألإقرا�ضي املدعوم للمواطنني وتعزيز الو�ضع املايل للبنك
 ،وفيما يلي تف�صيل عن ن�شاط البنك خالل عام 2009م .

الن�شاط الإقرا�ضي
لقد �أ�ستطاع البنك خالل العام 2009م وبف�ضل الدعم
املتوا�صل ال��ذي تقدمه احلكومة الر�شيدة من موا�صلة
تقدمي القرو�ض املدعومة للمواطنني وذل��ك على النحو
التايل -:

z

z

zب��ل��غ ع����دد ال���ق���رو����ض امل����واف����ق ع��ل��ي��ه��ا ()798
قر�ض ًا بقيمة ( )22مليون ري��ال عماين بزيادة
ن�سبتها ( )%31.5م���ن ح��ي��ث ال���ع���دد ون�سبة
( )%57.1من حيث القيمة عن العام 2008م.
ك���ان ن�صيب امل��واط��ن�ين ذوي ال��دخ��ل امل��ح��دود
(ح��ت��ى )400ري��ال عماين من تلك القرو�ض ما
عدده ( )597قر�ض ًا بقيمة (900ر627ر )15ريال
عماين �أي ما ن�سبته ( )%74.8من �إجمايل عددها
وم��ا ن�سبته ( )%71من قيمتها وب��زي��ادة ن�سبتها
( )%30.6من حيث العدد ون�سبة ( )%63.6من
القيمة عن العام 2008م .
zكان ن�صيب املواطنني ذوي الدخل املتو�سط (�أكرث
من 400حتى  )600ريال عماين من تلك القرو�ض
ما ع��دده ( )201قر�ض ًا بقيمة ()6.372.100
ريال عماين �أي ما ن�سبته ( )%25.2من �إجمايل
عددها وم��ا ن�سبته ( )%29من قيمتها ,وبزيادة

بلغ عدد القرو�ض
املدعومة و املوافق عليها
( )798قر�ضاً بقيمة ()22
مليون ريال عماين
ن�سبتها ( )%34من حيث العدد ون�سبة ()%43.3
من القيمة عن العام 2008م.
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واجلدول التايل يو�ضح القرو�ض املوافق عليها بر�سم
مدعوم ح�سب فئات الدخل بني العامني  2009و 2008
وبجانب ذلك مت خالل عام 2009م تطبيق الر�سم
املدعوم على القرو�ض الإ�سكانية لعدد ( ) 68مواطن ًا من
ذوي الدخل املحدود واملتو�سط بلغت �أر�صدة قرو�ضهم
ما يقارب (مليون وخم�سون �ألف ريال عماين ) بعدما
ح�صلوا على قرو�ض غري مدعومة نتيجة مترير طلباتهم
ا�ستثنا ًء من فرتة االنتظار التي كانت قائمة يف العامني
( 2004و 2005م)  ،و�أي�ض ًا مت خ�لال ع��ام  2008رفع
�سقف القر�ض املدعوم لهاتني الفئتني من (� )40ألف
ريال �إىل (� ) 60ألف ريال حتى تتمكن من توفري امل�سكن .
املالئم لأ�سرها  ،كما �سعى البنك �إىل تو�صيل خدماته
ملختلف مناطق ال�سلطنة خا�صة املناطق خ��ارج حمافظة
م�سقط ،حيث بلغ عدد القرو�ض املمنوحة للمواطنني باملناطق
خ��ارج حمافظة م�سقط ( )641قر�ض ًا بقيمة �إجماليها
( )17.028.200ريال عماين �أي بن�سبة ( )%80.3من
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�إج��م��ايل ع��دد القرو�ض املمنوحة ون�سبة ( )%77.4من
قيمتها ،وبزيادة ن�سبتها ( )%9.6من حيث العدد ون�سبة
( )%27.3من قيمتها عن العام 2008م .
واجل��دول�ين التاليني يو�ضحان القرو�ض املمنوحة
بر�سم مدعوم موزعة على ح�سب التق�سيم الإداري ملناطق
ال�سلطنة واملمنوحة م��ن خ�لال ف��روع البنك املنت�شرة
مبختلف حم��اف��ظ��ات ووالي����ات ال�سلطنة ب�ين العامني
2009م و 2008م .

�أ) ح�سب التق�سيم الإداري ملناطق ال�سلطنة
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ب ) على ح�سب فروع البنك

ومع نهاية عام 2009م بلغ �إجمايل القرو�ض التي
قدمها البنك للمواطنني منذ ت�أ�سي�سه يف عام 1977م وحتى
نهاية العام 2009م على م�ستوى ف��روع البنك املنت�شرة
يف خمتلف حمافظات ووالي���ات ال�سلطنة قد بلغ عددها
( )29613قر�ض ًا بقيمة �أجمالية بلغت (687ر275ر)509
ري ��ال ع �م��اين  ،وق��د ك��ان ل�ل�م��واط�ن�ين م��ن ذوي ال��دخ��ل
املحدود الن�صيب الأكرب منها  ،حيث بلغت جملة القرو�ض
املمنوحة لهذه الفئة ما ع��دده ( )25827قر�ض ًا بن�سبة
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(2ر )%87م��ن �إج��م��ايل ع��دده��ا وبقيمة �أجماليه بلغت
(429ر641ر )414ري��ال عماين بن�سبة (4ر )%81من
�إجمايل قيمتها  ،و�أما عدد القرو�ض املمنوحة للمواطنني
باملناطق خارج حمافظة م�سقط قد بلغ ( )15234قر�ض ًا
بقيمة �إجماليها ( )255.602.596ري��ال ع�م��اين �أي
بن�سبة ( )%51.4من �إج��م��ايل ع��دد القرو�ض املمنوحة
ون�سبة ( )%50.2من قيمتها ح�سب ما هو مو�ضح باجلدول
التايل:

ك� �م ��ا �أ�� �س� �ت� �ط ��اع ال��ب��ن��ك خ �ل�ال ال� �ع ��ام 2009م
م��ن��ح ق���رو����ض �إ���س��ك��ان��ي��ة ل��ل��م��واط��ن�ين مل���ن ال تنطبق
ع� �ل� �ي ��ه ��� �ش� ��روط ال� �ق���ر����ض امل � ��دع � ��وم (امل� ��� �س� �ك ��ن )
بقيمة ( )18مليون ريال عماين مقارنة مببلغ (6ر )15مليون
ريال عماين يف عام 2008م  ،حيث بلغ عدد القرو�ض
املمنوحة للمواطنني باملناطق خارج حمافظة م�سقط
( )369قر�ض ًا بقيمة �إجماليها ( )9.870.600ريال
عماين �أي بن�سبة (  )%65.3من �إجمايل عدد القرو�ض
و ي�ل�ا ح��ظ م��ن خ�ل�ال اجل� ��دول ال��ت��ايل ب � ��أن ع��دد
املمنوحة ون�سبة ( )%54٫8من قيمتها.
القرو�ض املمنوحة للمواطنني باملناطق خارج حمافظة
م�سقط منذ تطبيق هذا النظام من تاريخ 93/1/1م
واجل��دول�ين التاليني يو�ضحان القرو�ض املمنوحة و ح��ت��ى نهاية ع��ام 2009م ق��د بلغ ( )2233قر�ض ًا
بر�سم غ�ير م��دع��وم ( امل�سكن ) م��وزع��ة على ح�سب بقيمة �إجمالية ( )53.876.025ري��ال ع�م��اين �أي
التق�سيم الإداري ملناطق ال�سلطنة واملمنوحة من خالل بن�سبة ( )%56.1من �إجمايل عدد القرو�ض املمنوحة
ف���روع البنك املنت�شرة مبختلف حم��اف��ظ��ات ووالي���ات ون�سبة ( )%49.4من قيمتها.
ال�سلطنة بني العامني 2008م و 2009م.

ج) ح�سب التق�سيم الإداري ملناطق ال�سلطنة

ب ) على ح�سب فروع البنك

التنظيم امل�ؤ�س�سي
وتعزيز ًا لدور البنك و�إدارته على �أ�س�س �سليمة �أعتمد
جمل�س الإدارة خالل ع��ام 2009ثالثة وثائق هامة و�أولها
ميثاق تنظيم �إدارة البنك (احلوكمة امل�ؤ�س�سية) والتي
تنظم العالقة وال�صالحيات بني الإدارة التنفيذية واملجل�س
وف��ق �أف�ضل املمار�سات يف ه��ذا املجال ومب��ا ين�سجم مع
�إر�شادات البنك املركزي العماين  ،والوثيقة الثانية كانت
�سيا�سة �إدارة الإلتزام بالبنك بعد �أن مت �سابق ًا �إ�ستحداث
دائرة رقابية للت�أكد من التزام البنك بالأنظمة والت�شريعات
13

التي ت�صدر يف جم��ال عمل البنك من خمتلف اجلهات
املعنية وكذلك دليل متكامل عن �سيا�سة �إدارة املخاطر
بالبنك مبا يرفع من جودة حمفظة القرو�ض ويحافظ على
متانة الو�ضع املايل للبنك .

النتائج املالية

مليون ري��ال عماين مقابل مبلغ ( )15.528مليون ريال
ع��م��اين ع��ن نف�س ال��ف�ترة م��ن ال��ع��ام امل��ا���ض��ي وب��ال��ت��ايل
حقق البنك �أرب��اح �صافية بلغت ( )8.853مليون ريال
عماين �أي بزيادة ن�سبية ت�صل �إىل ( )%5عن �أرب��اح عام
2008م وال��ب��ال��غ��ة (434ر )8مليون ري��ال ع�م��اين ليبلغ
العائد الأ�سا�سي لل�سهم الواحد ( )0.295ري��ال عماين
مقابل ( )0.281ري��ال عماين يف نهاية العام 2008م .
كما ارتفعت �إجمايل حقوق امل�ساهمني لت�صل ()103.337
مليون ريال عماين باملقارنة مع مبلغ ( )96.884مليون
ري��ال عماين وبن�سبة ت�صل �إىل ( ، )%6.6وترجع هذه
الزيادة �إىل ارتفاع االحتياطيات والأرباح املحتجزة و�أي�ض ًا
ا�ستمر البنك يف احلفاظ على ن�سب عوائد ربحية جيدة
خالل العام 2009م  ،حيث بلغت ن�سبة العائد على متو�سط
حقوق امل�ساهمني ( ، )%9.53كما بلغت ن�سبة العائد على
متو�سط املوجودات ( )%4.77يف نهاية عام 2009م .

و�أما على �صعيد النتائج املالية ومن خالل �إ�ستعرا�ض
�أرق����ام امل��ي��زان��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة لل�سنة امل��ال��ي��ة املنتهية يف
2009/12/31م يت�ضح ب���أن البنك حقق نتائج �إيجابية
بت�سجيل ن�سب منو جيدة يف معظم امل�ؤ�شرات املالية حيث
ارتفعت �إجمايل موجودات البنك يف نهاية العام 2009م
لت�صل �إىل (416ر )194مليون ري��ال عماين باملقارنة
مع مبلغ ( )180.281مليون ريال عماين يف نهاية العام
2008م �أي بن�سبة ت�صل �إىل (84ر. )%7
ه��ذا وق��د ارتكز النمو يف امل��وج��ودات ب�شكل �أ�سا�سي
على ارتفاع حمفظة القرو�ض الإ�سكانية  ،حيث ارتفعت واجلدول التايل يو�ضح و�ضع �أهم امل�ؤ�شرات املالية خالل
�إجمايل حمفظة القرو�ض يف 2009/12/31م لت�صل �إىل الأعوام اخلم�سة املا�ضية من عام 2005م وحتى عام 2009م
( )177.544مليون ريال عماين باملقارنة مع ()156.340

مليون ريال عماين يف نهاية العام ال�سابق �أي بن�سبة منو
ت�صل �إىل (. )%13.56
ومتا�شي ًا مع منو حمفظة القرو�ض ارتفعت �إجمايل
�إي����رادات اخل��دم��ات امل�صرفية لت�صل �إىل ()16.447
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(املبالغ ب�آالف الرياالت العمانية)

وم��ع الرتكيز على تنمية �أ��ص��ول البنك مع املحافظة
على ج��ودة ومتانة الأ� �ص��ول توا�صل �إدارة البنك العمل
بالإ�سرتاتيجية التي يخطها جمل�س الإدارة لتحقيق عوائد
جمزية للم�ساهمني ويقرتح جمل�س الإدارة توزيع �صايف
الأرباح لعام 2009م على امل�ساهمني على النحو التايل -:

التطلع �إىل امل�ستقبل

ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم (حفظه اهلل ورعاه) على
توجيهاته ال�سامية ورعايته الكرمية للبنك ،وال�شكر مو�صول
�إىل احلكومة الر�شيدة على الدعم املتوا�صل الذي تقدمه
للبنك لتمكينه من اال�ستمرار يف تقدمي خدماته للمواطنني
بكل �سهولة وي�سر .

كما يتقدم املجل�س بخال�ص ال�شكر �إىل كل من وزارة
املالية والبنك امل��رك��زي ال ُعماين و�إىل جميع ال���وزارات
وامل�ؤ�س�سات والهيئات احلكومية والأهلية على تعاونهم
املخل�ص وال �� �ص��ادق م��ع البنك م��ن �أج��ل �إجن ��از مهامه
وواجباته ،وكذلك ال�شكر والتقدير ملوظفي البنك على
تفانيهم و�إخال�صهم وجهودهم التي بذلوها لأجل خدمة
هذه امل�ؤ�س�سة والنهو�ض بها .
وفقنا اهلل و�إي��اك��م ملزيد من العطاء خلدمة ُعماننا
احلبيبة حتت ظل القيادة احلكيمة ملوالنا ح�ضرة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم (حفظه اهلل
ورع��اه ) داعني اهلل �سبحانه وتعاىل �أن مين على جاللته
مب��وف��ور ال�صحة والعافية والعمر امل��دي��د وع��ل��ى ال�شعب
العماين باخلري والرخاء.
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

مع الإجن��ازات التي حتققت خالل الأع��وام املن�صرمة
على خمتلف جم��ري��ات العمل بالبنك م��ن حيث �إرت��ف��اع
حمفظة القرو�ض �إىل ما يزيد عن ( )177مليون ريال
وحقوق امل�ساهمني �إىل ما يقارب ( )103مليون ري��ال,
والتعمني بن�سبة تقارب ( )%95وبلوغ جملة امل�ستفيدين
من قرو�ض البنك ما يقارب (� )30ألف �أ�سرة عمانية مبا
�إجماليه ( )509مليون ريال مع التجديد والتحديث الذي
طر�أ على جميع �آليات و�أنظمة العمل  ،ف�إن �إدارة البنك
تتطلع �إىل حتقيق املزيد من الإجنازات يف خمتلف جماالت
عمليات البنك م��ن خ�لال و�ضع اخلطط لفرتة الع�شرة
الأعوام القادمة التي �سيتم �إعدادها خالل العام احلايل
 ،2010ومبا ين�سجم مع اخلطط الإمنائية للحكومة وحتقيق
ر�سالة البنك ال�سامية يف توفري امل�سكن املالئم للأ�سر
العمانية التي بحاجة للم�سكن مبا فيه مواكبة التطوير
ب�أف�ضل و�سائل التكنولوجيا املتقدمة .
ً
وختاما يتقدم جمل�س �إدارة البنك ب�أ�سمى �آيات ال�شكر دروي�ش بن �إ�سماعيل بن علي البلو�شي
والعرفان �إىل املقام ال�سامي ملوالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة
رئي�س جمل�س �إدارة البنك
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كلمة املديــر العــام

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
مع م��رور العقد الثالث على �إن�شاء بنك الإ�سكان
العماين والذي �أن�شئ بف�ضل الفكر امل�ستنري لقائد البالد
املفدى ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد املعظم حفظه اهلل ورعاه  ،فقد �شهد البنك خالل
الفرتة املن�صرمة العديد من التطورات والإجن ��ازات
جت�سيدً ا للفكر ال�سامي ورعاية ودعم احلكومة الر�شيدة ،
وتبنى جمل�س الإدارة  -الإدارة التنفيذية �سيا�سة حكيمة
تقوم على معطيات حتقـق الهـدف الأ�سا�سي من �إن�شاء
البنك املتمثل يف تقدمي القرو�ض املي�سرة للمواطنني
لتملك امل�سكن املالئم الحتياجاتهم والتي ت�ضاهي يف
الأهمية املـ�أكل وامل�شرب .
ه��ذا ،وت�ؤكد نتائج البنك لعام 2009م مدى قـدرة
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�إدارتـه على �صياغة خطط العمل وتنفيذها مبا يحقـق
الأهـداف املن�شودة  ،حيث ارتفعت املحفظة الإقرا�ضية
كما يف 2009/12/31م وو�صلت �إىل ( )177,544مليون
ري��ال عماين بزيادة مقدارها ( )21,204مليون ريال
عماين وبن�سبة منو ( )%14عما ك��ان عليه الو�ضع يف
نهاية عام 2008م  ،وبذلك متكن البنك من حتقيق منو
م�ضطرد يف حجم عملياتـه من خالل الرتكيز على ن�شاطه
الأ�سا�سي م��ع االرت��ق��اء مب�ستوى اخل��دم��ات امل�صرفية
املقدمة وانعكا�سها الإيجابي على �إدارة الأعمال وتقدمي
اخلدمات.
وقد متكن البنك بف�ضل �إتباعه لأف�ضل املمار�سات
املهنيـة وم��ن خ�لال خربته الكبرية يف جم��ال الإ�سكان
م��ن ب��ل��وغ ال��ن��م��و امل�����س��ت��ه��دف ووا����ص���ل م��ن��ح ال��ق��رو���ض
بوترية �أعلى مما ك��ان عليه الو�ضع يف العام املا�ضي.

ومن هذا املنطلق ف�إن �إدارتنا التنفيذيـة �ستوا�صل اجلهـد
للو�صول ب�أعمال البنك و�أن�شطته �إىل الأهداف املر�سومـة
مع احلر�ص على توفري امل�سكن املالئم لكافة املواطنني يف
كافة �أرجاء ال�سلطنة.
يف اخل��ت��ام ،ي�سعدين �أن �أ�سجل �شكري وتقديـري
اىل احل��ك��وم��ة ال��ر���ش��ي��دة على ال��دع��م امل��ت��وا���ص��ل ال��ذي
تقدمـه للبنك لتمكينه من الإ�ستمرار يف تقدمي خدماته
للمواطنني ،و� ً
أي�ضا كل ال�شكر اىل معايل /رئي�س جمل�س
الإدارة امل��وق��ر ول��ك��اف��ة �أع�����ض��اء جمل�س الإدارة على
توجيهاتهم ومتابعتهم احلثيثة لأداء البنك من �أجل
حتقيق الأه��داف التي �إن�شئ من �أجلها ،واىل عمالئنا

الكرام على ثقتهم ،كما �أقدم ال�شكر اىل جميع العاملني
يف ه��ذه امل�ؤ�س�سة مبختلف م�ستوياتهم ومواقعهم على
جهودهم و�أخال�صهم ودورهم الف ّعـال.
ن�س�أل اهلل التوفيق وال�سداد للجميـع ...

عدنان بن حيدر بن درويـ�ش
املديــر العــام
�أمني �سر جمل�س الإدارة
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دائرة �إدارة املخاطر
الإف�صاح القانوين مبوجب بازل - II
الدعامـة III
� - 1إدارة املخاطـر :
هاما يف الأ�شراف العام على
ي�ؤدي جمل�س الإدارة دو ًرا ً
عمليات �إدارة املخاطر للت�أكد �أن عمل �إدارة املخاطر يطبق
ب�شكل �صحيح  ،و�أن البنك يعمل �ضمن احلدود املقررة .
ويتوىل املجل�س �إق��رار �سيا�سات �إدارة املخاطر وو�ضع
احل��دود املقبوله للمخاطر  ،بالإ�ضافة اىل �إعتماد عملية
تقييم كفاية ر�أ�س املال.
وق��د �شكل املجل�س جلنة (امل��ال��ي��ة و�إدارة املخاطر)
مل�ساعدة املجل�س يف �إق��ت�راح �سيا�سات �إدارة املخاطر
وتطويرها و�إق�ت�راح امل�ستويات املقبوله للمخاطر وو�ضع
�أ�ساليب حتديد وقيا�س ومراقبة املخاطر  ،ومراقبة مدى
�إلتزام وحدات البنك مبقايي�س وحدود املخاطر  ،بالإ�ضافة
اىل مراجعة كفاءة وفاعلية دائرة �إدارة املخاطر من خالل
�إ�شراف اللجنة على عمليات الدائرة .

� - 2سيا�سة الإف�صـاح :
ل��دى البنك �سيا�سة ر�سمية م�شتقه م��ن ب��ازل -II
متطلبات الإف�صاح وفق الدعامة - IIIوالتي �أقرها جمل�س
الإدارة مت�ش ًيا مع متطلبات البنك املركزي العماين .

 - 3جمال التطبيـق:

 امل�����س��ت��وى ( :)1ر�أ����س امل ��ال الأ� �س��ا� �س��ي ,وي�شمل -:
ر�أ���س امل��ال امل��دف��وع  ،الإحتياطي ال�ق��ان��وين ،الإحتياطي
اخلا�ص  ،الأرباح املحتجزة .
وال توجد �أدوات ر�أ�سمالية مبتكرة يف ر�أ� ��س امل��ال،
ويتمثل ر�أ���س امل��ال امل�صرح به واملدفوع بالكامل بـ ()30
مليون �سهم قيمة كل منها ريال عماين واحد ،ويقوم البنك
ب�إقتطاع ( )%10من �أرباحه ال�سنوية اىل ح�ساب الإحتياطي
القانوين ،ويجوز وقف الإقتطاع �إذا بلغ ر�صيد هذا احل�ساب
ن�صف ر�أ���س امل��ال امل��دف��وع ،وه��ذا الإحتياطي غ�ير قابل
للتوزيع  ،وبعد �أن يتم التحويل اىل الإحتياطي القانوين يتم
حتويل مبلغ يحدده جمل�س الإدارة اىل الإحتياطي اخلا�ص
ويجوز وقفه �إذا بلغ ( )%25من ر�أ�س املال املدفوع  ،وميكن
�إ�ستخدام هذا الإحتياطي لتغطية الديون املعدومة ويهدف
تكوين الأرب��اح املحتجزة اىل تعزيز املركز امل��ايل للبنك
ومواجهة �أي ظروف طارئه غري متوقعة .
 امل�ستوى ( :)2ر�أ�س املال الإ�ضايف  ،وي�شمل :
املخ�ص�ص العام خل�سائر القرو�ض ( مبا ال يزيد عن
(25ر )%1من الأ�صول املرجحة باملخاطر ) .
 امل�ستوى ( : )3قر�ض م�ساند ق�صري الأجل ملواجهة
خماطر ال�سوق  :ال يوجد لدى البنك حال ًيا امل�ستوى ()3
من ر�أ�س املال.

وفيما يلي عنا�صر هيكل ر�أ���س امل��ال بالبنك بتاريخ
يعمل البنك من خالل �شبكة فروعه يف �سلطنة عمان
والبيانات املقدمة فيما بعد حول هيكل ر�أ�س املال جممعة الإف�صاح:
لعمليات جميع فروع البنك  ،ولي�س لدى البنك �أي �شركات
تابعة وال ي�شكل جزء من �أي جمموعة .

 - 4هيكل ر�أ�س املال :
ينق�سم ر�أ���س امل��ال التنظيمي للبنك اىل ()3
م�ستويات -:
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( بازل  ) 2وتوجيهات البنك املركزي العماين وب�إ�ستخدام
تركيبة ر�أ�س املال التنظيمي
ريال عماين
املنهج املعياري لإحت�سـاب خماطر الإئتمان  ،وال�سوق �إن
بتاريخ 2009/12/31م
( بالآالف )
وجدت مع تطبيق املنهج الب�سيط لإدراج ال�ضمانات  ،ويتبع
امل�ستوى ( )1ر�أ�س املال الأ�سا�سي -:
		
منهج امل�ؤ�شر الأ�سا�سي لإحت�ساب املخاطر الت�شغيلية  ،كما
			
ر�أ�س املال املدفوع
30.000
ي�ؤخذ ت�صنيف م�ؤ�س�سة موديز لإحت�ساب خماطر املطالبات
الإحتياطي القانوين		
11.930
لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى .
الإحتياطي اخلا�ص		
39.442
			
الأرباح املحتجزة
21.776
لدى البنك �سيا�سة الإحتفاظ بقاعدة ر�أ�سمالية كافية
وقوية تتنا�سب مع طبيعة ن�شاطه املتخ�ص�ص يف الإقرا�ض
		
جمموع امل�ستوى ()1
103.148
طويل الأج���ل ملواجهة خماطر خ�سائر �أو �صعوبات غري
امل�ستوى ( )2ر�أ�س املال الإ�ضايف -:
املخ�ص�ص العام خل�سائر القرو�ض	 1.717
متوقعة ،وعلى الرغم من قوة القاعدة الر�أ�سمالية للبنك
		
جمموع امل�ستوى ()2
1.717
والتي متكنه من مواجهة �شتى الظروف والتقلبات� ،إال �أن
		
�إجمايل ر�أ�س املال امل�ؤهل
104.865
جمل�س الإدارة من �أجل مزيد من التحفظ واحلذر ملواجهة
 - 4كفاية ر�أ�س املال :
امل�ستجدات قرر زيادة معدل كفاية ر�أ�س املال مبعدل ()%2
يتم �إحت�ساب كفاية ر�أ�س املال بالبنك وف ًقا لإر�شادات زيادة عن امل�ستوى التنظيمي امل�ستهدف واملحدد من البنك
التفا�صيل
املبالغ بالآف الرياالت العمانية

�صايف الأر�صدة
�أر�صدة �إجمالية
(القيمة الدفرتية) (القيمة الدفرتية) *

بنود مدرجه داخل امليزانية
بنود مدرجه خارج امليزانية
ر�أ�س املال – امل�ستوى الأول
ر�أ�س املال – امل�ستوى الثاين
ر�أ�س املال – امل�ستوى الثالث
جمموع ر�أ�س املال امل�ؤهل
متطلبات ر�أ�س املال ملخاطر الإئتمان
متطلبات ر�أ�س املال ملخاطر ال�سوق
متطليات ر�أ�س املال للمخاطر الت�شغيلية
�إجمايل ر�أ�س املال املخاطر
معدل كفاية ر�أ�س املال – امل�ستوى الأول
معدل كفاية ر�أ�س املال – الإجمالـي

194٫052
15٫801
103٫148
1٫717
104٫865
112٫482
24٫917
13٫7399

الأ�صــول
املرجـحة
باملخاطـر

109٫322
31٫60
1٫031٫148
1٫717
104٫865
112٫48
24٫91
137٫39
75
76.32

*ال�صايف بعد خ�صم املخ�ص�صات والفوائد املحفوظة وال�ضمانات امل�ؤهله .
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املركزي العماين بن�سبة ( )%10لي�صبح معدل كفاية ر�أ�س
امل��ال الر�سمي ل��دى البنك ( ،)%12وكما هو وا�ضح من
البيانات التالية  ،فقد بلغ معدل كفاية ر�أ�س املال الفعلي يف
نهاية العام ( )% 76.32
ويتمثل الإح�ت���س��اب الكمي مل�ع��دل كفاية ر�أ� ��س امل��ال
للبنك يف البنود التالية :

 - 6املخاطر والإح��ت��ي��اط��ي��ات املتخذة �أو
(التحوطات ) :
 : 1/6خماطر الإئتمان :
تنتج خماطر الإئتمان من كافة املنتجات واخلدمات
عندما تف�شل الأطراف املقابلة للبنك من الوفاء ب�إلتزامات
الدفع وف ًقا لأحكام و�شروط العقد  ،وعلى الرغم �أن الإئتمان
املمنوح من البنك يتمثل يف القرو�ض الإ�سكانية للمواطنني
ويتوفر لها �ضمانات عقارية ومنح�صرة جغراف ًيا داخل
�سلطنة عمان � ،إال �أن املخاطر قد تن�ش�أ يف بع�ض الأحيان من
خالل عدم تغطية قيمة هذه ال�ضمانات لكامل الإلتزامات
نوع الإئتمان
�ألف ريال عماين

قرو�ض �شخ�صية للموظفني
قرو�ض �إ�سكانية للمواطنني مدعومة من
حكومة �سلطنة عمان
قرو�ض �إ�سكانية �أخرى للمواطني
(غري مدعومة)
املجموع
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امل�ستحقة على العميل  ،وتتم املوافقات على منح الإئتمان
من قبل الإدارة التنفيذية �ضمن �سقوف حمددة ومعايري
وممار�سات حذرة و�صالحيات معتمدة من جمل�س الإدارة،
وذل��ك بهدف تقليل اخل�سائر املحتملة و�إب��ق��اء التعر�ض
ملخاطر الإئتمان �ضمن حدود متدنية ومعدالت مقبولـه.
يتبع البنك املنهج املعياري لإحت�ساب الأ�صول الإئتمانية
املرجحة باملخاطر مبعدل ( )%35للقرو�ض الإ�سكانية
املدعومة من قبل حكومة �سلطنة عمان ومبعدل ()%100
ل�ل�أخ��رى  ،كما ي��ق��وم البنك بتحديد م��ق��دار اخل�سائر
املحتمله بالإئتمان ب�إتباع الت�صنيف املقرر للإئتمان مبوجب
تعميم البنك املركزي العماين (  ) BM977امل�ؤرخ يف 25
�سبتمرب 2004م  ،مع الأخ��ذ يف الإعتبار القيمة ال�سوقية
لل�ضمانات العقارية بن�سبة ( .)%50ب�إعتبار �أن الإئتمان
املمنوح من البنك منح�صر يف نوع واحد وداخ��ل منطقة
جغرافية واحدة ،ف�إن الإف�صاح الكمي ينح�صر يف الآتي :

متو�ســط الفت ــرة
احلالي ــة

الو�ضع كما يف
2009/12/31م .

2٫529

120٫768

3٫195

56٫776

8٫919

177٫544

حركة �إجمايل القـرو�ض :
قرو�ض منتظمة
معياري م�ؤ�شر
خا�ص

رقم

تفا�صيل

1
2
3
4
5
6
7
8

الر�صيد الإفتتاحي 1.204 419 171.612
()131( )39
111
اندماج  /تغيري
4 102.72
3
قرو�ض جديدة
حت�صي ــل القــرو�ض ()44( )3( )4.494
ق ــرو�ض م�شطوبــة -
1.032 381 177.501
الر�صيد اخلتامي
خم�ص ــ�ص حمتجـ ــز 4 1.775
205
5
38
فوائد حمتجزة

 : 2/6خماطر ال�سوق :

دون
املعيار

�ألف ريال عماين
قرو�ض غري منتظمة
م�شكوك خ�سارة جمموع
فيه

546
71
3
()12
608
151
53

174.437 656
(- )12
10.291
9
()4569( )16
18.159 637
2.286 151
329 233

ال�سيولة عامة من عدم توافق التوقيت الزمني للتدفقات
الداخله واخلارجه للأموال  ،ويتبع البنك �سيا�سة حذرة يف
�إدارة ال�سيولة عن طريق الإحتفاظ برتتيبات لتوفري �سيولة
نقدية جاهزة ملقابلة �إلتزاماته الق�صرية الأجل .
وتتم �إدارة ال�سيولة بتقلي�ص الفجوة بني �إ�ستحقاقات
الأ�صول واخل�صوم ما �أمكن وبالإقرتا�ض متو�سط وطويل
الأجل كلما لزم الأمر ل�ضمان توفر �سيولة كافية على الدوام
للوفاء ب�إلتزامات البنك مبوعد �إ�ستحقاقها  ،وتت�ضمن
احل�سابات اخلتامية للبنك حتلي ًال لإ�ستحقاقات الأ�صول
واخل�صوم على عدد من النطاقات الزمنية املحددة م�سب ًقا
لبيان فجوة ال�سيولـة.

خماطر ال�سوق هي خماطر التغيريات يف قيمة الأوراق
املالية �أو املعامالت نظ ًرا للتحركات يف عوامل ال�سوق  .بنود
ميزانية البنك ال تت�ضمن حال ًيا �أية �أ�صول �أو �إلتزامات معر�ضة
للتغيري ب�أ�سعار ال�صرف ،حيث يتم �إتباع �سيا�سة ح�صر جميع
التعامالت بالريال العماين �أو ال��دوالر الأمريكي ذو ال�سعر
الثابت مقابل الريال العماين� ،أما بالن�سبة ملخاطر �أ�سعار
الفائدة ف�أنها قد تن�ش�أ ب�شكل مبا�شر يف حالة زيادة �أ�سعار
الفائدة على الودائع ق�صرية الأج��ل �أو القرو�ض املتو�سطة
الأج��ل ،بينما �أ�سعار الفائدة على الإقرا�ض للعمالء ثابتة،
ويحاول البنك �إتباع �سيا�سة التمويل عن طريق القرو�ض
طويلة الأج��ل لتجنب ه��ذه املخاطر �أو القرو�ض احلكومية  : 4/6خماطر الت�شغيـل :
ب�سعر فائدة ثابت ،وتت�ضمن احل�سابات اخلتامية للبنك
خماطر الت�شغيل هي خماطر اخل�سارة الناجتة عن عدم
توزي ًعا للأ�صول واخل�صوم على عدد من النطاقات الزمنية كفاية �أو ف�شل العمليات الداخلية  ،املوظفني  ،والأنظمة �أو
املحددة م�سب ًقا لبيان فجوة احل�سا�سية جتاه �أ�سعار الفائدة  .ب�سبب عوامل خارجية  ،وغريها من تلك التي تن�ش�أ من
املتطلبات القانونية والتنظيمية ويتبع البنك �أ�سلوب امل�ؤ�شر
 : 3/6خماطر ال�سيولـة :
تتمثل خماطر ال�سيولة مبخاطر عدم توفر املال الكايف الأ�سا�سي لقيا�سها والذي يق�ضي ب�أخذ ( )%15من متو�سط
يف البنك ملقابلة �إلتزاماته عند �إ�ستحقاقها وتنجم خماطر الدخل عن فرتة الثالث �سنوات الأخرية لتحديد ر�أ�سمال
املخاطر عن العمليات الت�شغيلية .
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تقرير مراقبي احل�سابات امل�ستقلني
�إىل م�ساهمي بنك الإ�سكان ال ُعماين �ش.م.ع.م

تقرير حول القوائم املالية
راج��ع��ن��ا ال��ق��وائ��م امل��ال��ي��ة امل��رف��ق��ة ل��ب��ن��ك الإ���س��ك��ان
ال ُعماين ���ش.م.ع.م والتي تتمثل بامليزانية العمومية كما
يف  31دي�سمرب  2009وقائمة الدخل ال�شامل وقائمة
التغيريات يف حقوق امل�ساهمني وقائمة التدفقات النقدية
لل�سنة املنتهية يف ذل��ك التاريخ وملخ�ص لل�سيا�سات
املحا�سبية الرئي�سية و�إي�ضاحات مف�سرة �أخ��رى .متت
مراجعة القوائم املالية لل�سنة ال�سابقة كما يف  31دي�سمرب
 2008من قبل مراقبي ح�سابات �آخرين والذين عربوا يف
تقريرهم امل���ؤرخ  7مار�س  2009عن ر�أي غري متحفظ
حول القوائم املالية.

م�س�ؤولية �أع�ضاء جمل�س الإدارة
عن القوائم املالية
�أع�����ض��اء جمل�س الإدارة م�����س���ؤول��ون ع��ن �إع����داد ه��ذه
القوائم املالية وعر�ضها بو�ضوح وفق ًا ملعايري التقارير
املالية الدولية وقانون ال�شركات التجارية لعام 1974
وتعديالته .وتت�ضمن هذه امل�س�ؤولية ت�صميم وتطبيق
والإحتفاظ ب�أنظمة رقابة داخلية تتعلق ب�إعداد القوائم
املالية وعر�ضها بو�ضوح وخالية من الأخطاء اجلوهرية،
�سوا ًء ب�سبب الغ�ش �أو اخلط�أ ،و�إختيار وتطبيق �سيا�سات
حما�سبية مالئمة و�إج��راء تقديرات حما�سبية معقولة
ح�سب الظروف.

للمبالغ والإف�صاحات املدرجة بالقوائم املالية .وتعتمد
الإج��راءات املختارة على تقدير مراقب احل�سابات مبا
يف ذلك تقييمه ملخاطر �سوء الإدراج اجلوهري للقوائم
املالية �سوا ًء ب�سبب الغ�ش �أو اخلط�أ .وعند �إجراء تقييم
لتلك امل��خ��اط��ر ،ي���أخ��ذ م��راق��ب احل�����س��اب��ات بالإعتبار
�إج��راءات الرقابة الداخلية ذات العالقة ب�إعداد البنك
للقوائم امل��ال��ي��ة وعر�ضها ب��و���ض��وح م��ن �أج���ل ت�صميم
�إج���راءات املراجعة املالئمة لتلك الظروف ولكن لي�س
لغر�ض التعبري عن ر�أي ب�ش�أن كفاءة �أنظمة الرقابة
اخلا�صة بالبنك .وتت�ضمن عملية املراجعة �أي�ض ًا تقييم
مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة ومدى معقولية
التقديرات املحا�سبية التي �أجرتها الإدارة بالإ�ضافة �إىل
تقييم عر�ض القوائم املالية ب�صورة عامة.
ون��رى �أن �أدل��ة املراجعة التي ح�صلنا عليها كافية
ومالئمة لتوفري �أ�سا�س لر�أي املراجعة اخلا�ص بنا.

الر�أي
ويف ر�أينا �أن القوائم املالية املرفقة تعرب بو�ضوح ،من
كافة جوانبها اجلوهرية ،عن املركز املايل للبنك كما يف
 31دي�سمرب  ،2009وعن �أداءه املايل وتدفقاته النقدية
لل�سنة املنتهية يف ذل��ك التاريخ وفق ًا ملعايري التقارير
املالية الدولية ومتطلبات قانون ال�شركات التجارية لعام
 1974وتعديالته.

م�س�ؤولية مراقب احل�سابات
تتمثل م�س�ؤوليتنا يف التعبري عن الر�أي املهني ب�ش�أن
تلك القوائم املالية �إ�ستناد ًا �إىل املراجعة التي جنريها.
وقد �أجرينا مراجعتنا وفق ًا للمعايري الدولية للمراجعة.
وتتطلب تلك املعايري �أن نلتزم باملتطلبات الإخالقية و�أن
نخطط وجنري املراجعة من �أجل احل�صول على ت�أكيدات
معقولة فيما �إذا كانت القوائم املالية خالية من الأخطاء
اجلوهرية.
وتت�ضمن املراجعة تنفيذ �إجراءات للح�صول على �أدلة
24

براي�س وترهاو�س كوبرز
 16مار�س 2010
م�سقط� ،سلطنة عمان

امليزانية العمومية
كما يف  31دي�سمرب 2009

�إي�ضاح

الأ�صول

نقدية و�أر�صدة لدى البنوك
ودائع لأجـل
ح�سابات القرو�ض الإ�سكانية
املمتلكات واملعدات
�أ�صول �أخرى

�إجمايل الأ�صول

الإلتزامات وحقوق امل�ساهمني
الإلتزامات

ودائع العمالء
قرو�ض من احلكومة
�إلتزامات �أخرى

�إجمايل الإلتزامات
حقوق امل�ساهمني

ر�أ�س املال
�إحتياطي قانوين
�إحتياطي خا�ص
�إحتياطي �إعادة تقييم
�أرباح حمتجزة

�إجمايل حقوق امل�ساهمني

�إجمايل الإلتزا مات وحقوق امل�ساهمني

4
5
6
7

8
9
10

11
12
13
14 - 6

2009
2008
ريال عماين ريال عماين
بالآالف
بالآالف
314
14.300
177.544
839
1.419
194.416

12.364
72.830
5.885
91.079

771
21.250
156.340
944
976
180.281

5.648
72.830
4.919
83.397

30.000
11.930
39.442
189
21.776
103.337

30.000
11.045
36.658
189
18.992
96.884

194.416

180.281

15.801
14.481
20
تعاقدات قرو�ض �إ�سكانية
�إعتمد جمل�س الإدارة �إ�صدار القوائم املالية املدرجة بال�صفحات من � 2إىل  31بتاريخ  25يناير  2010ووقعها نيابة عنهم:

عدنان بن حيدر بن دروي�ش
معايل/دروي�ش بن �إ�سماعيل البلو�شي
املدير العــام
رئي�س جمل�س الإدارة
الإي�ضاحات املدرجة بال�صفحات من � 6إىل  31تكون جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
تقرير مراقبي احل�سابات � -صفحة رقم .1
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قائمة الدخل ال�شامل

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2009

�إي�ضاح
ر�سوم خدمات م�صرفية و�إدارية
م�ساهمة احلكومة يف الر�سوم الإدارية
�إ�سرتداد خم�ص�ص �إنخفا�ض قيمة قرو�ض – حمدد
�إ�سرتداد خم�ص�ص �إنخفا�ض قيمة قرو�ض – عام
�إيرادات �أخرى
فوائد على ودائع ق�صرية الأجل

9.306
5.071
245
1.041
784
16٫447

8.230
4.872
398
19
1.010
999
15٫528

()2.282
()134
()4.468
()219
()213
()11
()93
()174

()2.286
()178
()4.065
()184
()126
()1
()72
()182

�إجمايل امل�صروفات

()7٫594

()7٫094

ربح العام

8٫853

8٫434

�إجمايل الدخل ال�شامل خالل العام

8٫853

8٫434

0٫295

0٫281

16
5
5
17

�إجمايل الإيرادات

فوائد قرو�ض من احلكومة
فوائد على ودائع العمالء وامل�ستحق للبنوك واحلكومة
م�صروفات عمومية و�إدارية
خم�ص�ص �إنخفا�ض قيمة قرو�ض – حمدد
خم�ص�ص �إنخفا�ض قيمة قرو�ض – عام
ديون رديئة م�شطوبة مبا�شرة
فوائد القرو�ض الإ�سكانية للموظفني
�إ�ستهالك املمتلكات واملعدات

)ربحية ال�سهم الوحد (الأ�سا�سية واملعدلة

9
18
5
5
6

19

الإي�ضاحات املدرجة بال�صفحات من � 6إىل  31تكون جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
تقرير مراقبي احل�سابات � -صفحة رقم .1
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2009
2008
ريال عماين ريال عماين
بالآالف
بالآالف

          -

                     30.000

                885
           11.930

11.045

       843
           11.045

       -

�إحتياطي قانوين
ريال عماين
بالآالف
10.202

                          2.784
39.442

36.658

          2.596
36.658

                -

�إحتياطي خا�ص
ريال عماين
بالآالف
34.062

الإي�ضاحات املدرجة بال�صفحات من � 6إىل  31تكون جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
تقرير مراقبي احل�سابات � -صفحة رقم .1

يف  31دي�سمرب 2009

توزيعات نقدية مدفوعة عن عام 2008
حمول �إىل الإحتياطي القانوين
حمول �إىل الإحتياطي اخلا�ص

�إجمايل الدخل ال�شامل للعام

الدخل ال�شامل:
ربح العام

يف  1يناير 2009

30.000

توزيعات نقدية مدفوعة عن عام - 2007
حمول �إىل الإحتياطي القانوين
          حمول �إىل الإحتياطي اخلا�ص
30.000
يف  31دي�سمرب 2008

يف  1يناير 2008
الدخل ال�شامل:
ربح العام
�إجمايل الدخل ال�شامل للعام

ر�أ�س املال
ريال عماين
بالآالف
30.000

لل�سنة املنتهية  31دي�سمرب ( 2009تابع)

قائمة التغيريات يف حقوق امل�ساهمني

                    189

189

          189

          -

�إحتياطـي �إعادة
تقييـم
ريال عماين
بالآالف
189

8.853
8.853
()2.400
()885
()2.784
21.776

18.992

()2.400
()843
()2.596
18.992

8.434
8.434

�أرباح حمتجزة
ريال عماين
بالآالف
16.397

8.853
8.853
()2.400
            103.337

96.884

()2.400
         96.884

8.434
8.434

الإجمايل
ريال عماين
بالآالف
90.850
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قائمة التدفقات النقدية

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2009

�أن�شطة الت�شغيل
ربح العام

الت�سويات:

�إ�ستهالك ممتلكات ومعدات
ربح بيع �أ�صول ثابتة
�إ�سرتداد خم�ص�ص �إنخفا�ض قيمة القرو�ض – حمدد وعام
خم�ص�ص �إنخفا�ض قيمة قرو�ض – حمدد
خم�ص�ص �إنخفا�ض قيمة قرو�ض – عام

ربح الت�شغيل قبل التغيريات يف الأ�صول والإلتزامات الت�شغيلية
التغيريات يف الأ�صول والإلتزامات الت�شغيلية:
ودائع لأجل ت�ستحق بعد �أكرث من ثالثة �أ�شهر
ح�سابات القرو�ض الإ�سكانية
�أ�صول �أخرى
ودائع العمالء
�إلتزامات �أخرى

�صايف النقد من �أن�شطة الت�شغيل
�أن�شطة الإ�ستثمار

املح�صل من بيع �أ�صول ثابتة
�شراء ممتلكات ومعدات
�صايف النقد امل�ستخدم يف �أن�شطة الإ�ستثمار

�أن�شطة التمويل

توزيعات نقدية مدفوعة

�صايف النقد امل�ستخدم يف �أن�شطة التمويل
�صايف التغري يف النقد وما مياثل النقد
النقد وما مياثل النقد يف بداية العام

النقد وما مياثل النقد يف نهاية العام (�إي�ضاح )21
الإي�ضاحات املدرجة بال�صفحات من � 6إىل  31تكون جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
تقرير مراقبي احل�سابات � -صفحة رقم .1
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2009
2008
ريال عماين ريال عماين
بالآالف
بالآالف
8.853

8.434

174
()245
219
213
9.214

182
()10
()417
184
126
8.499

6.550
()21.391
()443
6.716
966
1٫612

6.850
()10.054
()68
()1.970
()325
2.932

()69
()69

10
()95
()85

()2٫400
()2٫400

()2٫400
()2٫400

()857
1٫171
314

447
724
1.171

�إي�ضاحات حول البيانات املالية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2009

1

ال�شكل القانوين والأن�شطة الرئي�سية

مت ت�أ�سي�س بنك الإ�سكان العماين ���ش.م.ع.م (البنك) ب�سلطنة عمان ك�شركة م�ساهمة عمانية مقفلة وفق ًا لأحكام
املر�سوم ال�سلطاين رقم  77/51وعنوانه امل�سجل هو �ص.ب  2555روي ،الرمز الربيدي .112
ويتمثل الن�شاط الرئي�سي للبنك مبنح القرو�ض الإ�سكانية للمواطنني العمانيني من خالل �شبكة فروع البنك داخل
�سلطنة عمان.
وفق ًا للنظام الأ�سا�سي للبنك يتعني توزيع ن�سبة  %6على الأقل من ر�أ�س املال املدفوع ك�أرباح على امل�ساهمني .يف حال
عدم حتقيق البنك ل�صايف ربح قابل للتوزيع بعد �إقتطاع الإحتياطي القانوين والإحتياطي اخلا�ص ،ف�إن حكومة �سلطنة
عمان تتكفل بتغطية العجز ملقابلة متطلبات احلد الأدنى للتوزيعات النقدية .وال يرتتب على احلكومة �أي �إلتزام يف حال
كان �صايف �أرباح البنك بعد �إقتطاع الإحتياطي القانوين والإحتياطي اخلا�ص يتجاوز احلد الأدنى للتوزيعات النقدية.

2

ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الرئي�سية
ال�سيا�سات املحا�سبية الرئي�سية املطبقة يف �إعداد القوائم املالية مبينة �أدناه:

�	1-2أ�سا�س �إعداد القوائم املالية
�أعدت القوائم املالية وفق ًا ملعايري التقارير املالية الدولية ومتطلبات قانون ال�شركات التجارية لعام  1974وتعديالته
ووفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية ماعدا �إعادة تقييم العقارات واملعدات التي تقا�س بالقيمة العادلة.
هذه ال�سيا�سات مطبقة ب�شكل متوافق يف التعامل مع البنود التي تعترب جوهرية فيما يتعلق بالقوائم املالية للبنك لكافة
ال�سنوات املعرو�ضة.
يتطلب �إعداد القوائم املالية مبا يتوافق مع معايري التقارير املالية الدولية من الإدارة القيام بو�ضع ت�صورات وتقديرات
وافرتا�ضات ت�ؤثر على تطبيق ال�سيا�سات ومبالغ الأ�صول وااللتزامات والدخل وامل�صروفات ال�صادر عنها التقرير التقديرات
واالفرتا�ضات املرتبطة بها تعتمد على اخلربة التاريخية والعديد من العوامل الأخرى التي يعتقد �أنها معقولة يف ظل هذه
الظروف والتي ت�شكل نتائجها �أ�سا�سا لو�ضع التقديرات عن القيم الدفرتية للأ�صول وااللتزامات التي ال تظهر ب�سهولة من
م�صادر �أخرى .وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفرتا�ضات ال�ضمنية على �أ�سا�س م�ستمر .تدرج التعديالت على التقديرات املحا�سبية يف
الفرتة التي يتم فيها تعديل التقدير �إذا كان التعديل ي�ؤثر فقط تلك الفرتة �أو يف فرتة من التعديل والفرتات امل�ستقبلية
�إذا كان التعديل ي�ؤثر على الفرتات احلالية وامل�ستقبلية مع ًا .مت الإف�صاح عن املجاالت التي تنطوي على درجة كبرية من
التقدير �أو التعقيد �أو املجاالت التي تكون فيها الإفرتا�ضات والتقديرات جوهرية للقوائم املالية بالإي�ضاح رقم .3
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2009تابع)

 2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية (تابع)
� 1-2أ�سا�س �إعداد القوائم املالية (تابع)
(�أ) املعايري والتعديالت والتف�سريات التي دخلت حيز التطبيق يف عام  2009وتتعلق ب�أعمال البنك
بالن�سبة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2009قام البنك بتطبيق كافة املعايري والتف�سيريات اجلديدة واملعدلة
ال�������ص���ادرة ع���ن جم��ل�����س امل��ع��اي�ير امل��ح��ا���س��ب��ي��ة ال���دول���ي���ة (امل��ج��ل�����س) وال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ل��ت��ف�����س�يرات م��ع��اي�ير
التقارير املالية الدولية (اللجنة) التابعة للمجل�س والتي تتعلق بعملياتها والتي دخلت حيز التطبيق بالن�سبة للفرتات التي
تبد�أ يف  1يناير .2009
اعتماد هذه املعايري والتف�سريات مل ي�ؤدي �إىل تغيريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية للبنك ومل ي�ؤثر على املبالغ املذكورة
يف الفرتة احلالية.
مت ن�شر املعايري والتعديالت التالية على املعايري احلالية والتي �أ�صبحت �إجبارية بالن�سبة للفرتات املحا�سبيـة للبنك
التي تبد�أ يف  1يناير � 2009أو بعد ذلك التاريخ والتي تتعلق ب�أعمال البنك:
معيار التقارير املالية الدويل رقم  - 7الأدوات املالية :الإف�صاحات (املعدل( (دخل حيز التطبيق من  1يناير .)2009
معيار التقارير املالية الدويل رقم  - 8التقارير املالية لقطاعات الأعمال (دخل حيز التطبيق من  1يناير .)2009
املعيار املحا�سبي الدويل رقم ( 1منقح)« ،عر�ض القوائم املالية» (دخل حيز التطبيق من  1يناير .)2009
(ب) املعايري والتعديالت والتف�سريات على املعايري احلالية والتي مل تدخل حيز التطبيق بعد ومل يطبقها البنك
ب�صورة مبكرة:
مت ن�شر املعايري والتعديالت والتف�سريات التالية على املعايري احلالية والتي �أ�صبحت �إجبارية بالن�سبة للفرتات املحا�سبيـة
للبنك والتي تبد�أ يف  1يوليو � 2009أو بعد ذلك التاريخ او يف فرتات الحقة ،ولكن مل يطبقها البنك ب�صورة مبكرة:
معيار التقارير املالية الدويل رقم  1واملعيار املحا�سبي الدويل رقم ( 27املنقح) – «تكلفة اال�ستثمار يف ال�شركات
التابعة واملن�ش�آت امل�سيطر عليها ب�شكل م�شرتك وال�شركات ال�شقيقة» (دخل حيز التطبيق من  1يوليو .)2009
معيار التقارير املالية الدويل رقم ( 3املنقح) � -إندماج الأعمال (دخل حيز التطبيق من  1يوليو .)2009
معيار التقارير املالية الدويل رقم ( 5املعدل)  -الأ�صول غري املتداولة املحتفظ بها لغر�ض البيع والعمليات املتوقفة
(والتعديل الناجت على معيار التقارير املالية الدويل رقم « - 1تبني معايري التقارير املالية الدولية للمرة الأوىل») (يدخل
حيز التطبيق من  1يناير .)2010
معيار التقارير املالية الدويل رقم « 9الأدوات املالية اجلزء االول :الت�صنيف والقيا�س» (يدخـل حيز التطبيق مـن 1
يناير � 2013أو بعد ذلك).
املعيار املحا�سبي الدويل رقم ( 27املنقح واملعدل)  -القوائم املالية املجمعة واملنف�صلة (دخل حيز التطبيق من  1يوليو .)2009
املعيار املحا�سبي الدويل رقم « 39الأدوات املالية :الإعرتاف والقيا�س – بنود التغطيـة امل�ؤهلـة (دخـل حيز التطبيق مـن  1يوليو .)2009
تف�سري اللجنة التطبيقية ملعايري التقارير املالية الدولية رقم � - 9إعادة تقييم الأدوات امل�شتقة امل�ضمنة واملعيار املحا�سبي
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2009تابع)

 2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية (تابع)
� 1-2أ�سا�س �إعداد القوائم املالية (تابع)
الدويل رقم « – 39الأدوات املالية  -الإعرتاف والقيا�س – الأدوات امل�ضمنة(دخل حيز التطبيق من  1يوليو � 2009أو بعد ذلك).
تف�سري اللجنة التطبيقية ملعايري التقارير املالية الدولية رقم « – 17توزيع �أ�صول غري نقدية على املالكني» (دخل حيز
التطبيق من  1يوليو � 2009أو بعد ذلك).
تف�سري اللجنة التطبيقيـة ملعايري التقارير املاليـة الدوليـة رقم « – 18حتويـل �أ�صـول من العمالء» (دخـل حيز التطبيق
مـن  1يوليو � 2009أو بعد ذلك التاريخ).

� 1-2-2إحت�ساب ر�سوم اخلدمات امل�صرفية والإدارية

ت�ستحق ر�سوم اخلدمات امل�صرفية والإدارية وفق ًا ملبد�أ اال�ستحقاق الزمني �أخذ ًا بعني الإعتبار ن�سبة الر�سوم املتعلقة
بالقر�ض واملعدل املطبق .يف احلاالت التي يكون فيها �إ�سرتداد ر�سوم اخلدمات امل�صرفية والإدارية على ح�سابات القرو�ض
الإ�سكانية م�صنف ًا ،ي�ؤجل �إدراجها بقائمة الدخل ال�شامل حلني �إ�ستالمها.

� 2-2-2إحت�ساب �إيرادات وم�صروفات الفوائد
يتم �إحت�ساب �إيرادات وم�صروفات الفوائد بقائمة الدخل ال�شامل على �أ�سا�س الإ�ستحقاق ب�إ�ستخدام طريقة العائد
الفعلي على الر�صيد احلايل لأ�صل القر�ض �أو �سعر ال�شراء الفعلي ح�سب احلالة.

� 3-2-2إدراج العموالت والر�سوم
تدرج العموالت والر�سوم يف قائمة الدخل ال�شامل يف تاريخ املعاملة املتعلقة بها.

� 4-2-2إدراج الدعم احلكومي
يدرج اجلزء من ر�سوم اخلدمات امل�صرفية والإداري��ة الذي تتحمله حكومة �سلطنة ُعمـان على �أ�سا�س يومي وتتم
املطالبة بتح�صيله �شهري ًا حتى يبلغ ال�سقف املو�ضوع.
ت�صنف القرو�ض الإ�سكانية ،التي �أن�ش�أها البنك عن طريق تقدمي �أموال مبا�شرة للمقرت�ض ،كقرو�ض �أن�ش�أها البنك
وت��درج بالتكلفة خم�صوم ًا منها �أية مبالغ معدومة وخم�ص�ص �إنخفا�ض قيمة القرو�ض ور�سوم اخلدمات امل�صرفية
والإدارية املحتجزة.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2009تابع)

 2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية (تابع)
 3-2ح�سابات القرو�ض الإ�سكانية
يتمثل خم�ص�ص �إنخفا�ض قيمة القرو�ض مبخ�ص�صات حمددة وخم�ص�ص خ�سائر حمتملة غري حمددة على وجه
اخل�صو�ص ولكن ت�شري اخلربة �إىل وجوده �ضمن حمفظة ح�سابات القرو�ض الإ�سكانية .ميثل مبلغ املخ�ص�ص الفرق بني
القيمة الدفرتية والقيمة القابلة للإ�سرتداد ،وهي القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة ،مت�ضمنة املبالغ القابلة
للإ�سرتداد من ال�ضمانات  ،خم�صومة على �أ�سا�س معدالت الفائدة يف تاريخ منح القر�ض.

 4-2املمتلكات واملعدات

يتم �إدراج املمتلكات واملعدات ما عدا الأرا�ضي بالتكلفة ناق�ص ًا اال�ستهالك املرتاكم وخ�سائر االنخفا�ض يف القيمة
�إذا �أدرجت �أي �أرا�ضي مببلغ معاد تقييمه .تتمثل تكلفة املمتلكات واملعدات ب�سعر ال�شراء بالإ�ضافة �إىل �أية م�صروفات
متعلقة به.

تتم �إع���ادة تقييم الأرا���ض��ي ك��ل ث�لاث �سنوات وف��ق�� ًا لأ���س��ع��ار ال�سوق املفتوح على �أ���س��ا���س اال���س��ت��خ��دام احل��ايل
م��ن ج��ان��ب مقيم م�ستقل .ي�ت��م ق�ي��د � �ص��ايف ال�ف��وائ����ض النا�شئة ع��ن �إع� ��ادة التقييم حل���س��اب اح�ت�ي��اط��ي �إع ��ادة
التقييم فيما ع��دا �إدراج فائ�ض �إع���ادة التقييم �ضمن الإي����رادات �إىل احل��د ال��ذي يعك�س انخفا�ض �إع���ادة تقييم
لنف�س الأ��ص��ل مت �إدراج ��ه �سابق ًا كم�صروف .يتم �إدراج انخفا�ض �إع ��ادة التقييم كم�صروف ،فيما ع��دا م��ا يتم
حتميله مبا�شرة مقابل �أي فائ�ض �إعادة تقييم ذي �صلة �إىل احلد الذي ال يتجاوز فيه االنخفا�ض املبلغ املحتفظ به يف
فائ�ض �إعادة التقييم املتعلق بذلك الأ�صل .عند اال�ستبعاد يتم حتويل فائ�ض �إعادة التقييم مبا�شرة �إىل الأرباح املحتجزة.
التحويالت من فائ�ض �إعادة التقييم �إىل الأرباح املحتجزة ال تتم من خالل قائمة الدخل ال�شامل.
يتم �إحت�ساب الإ�ستهالك لإهالك تكلفة املمتلكات واملعدات بطريقة الق�سط الثابت على مدار العمر الإنتاجي املتوقع
للأ�صل املعني .املعدالت ال�سنوية الأ�سا�سية امل�ستخدمة لهذا الغر�ض هي:
�سنوات
25
مباين
10-5
�أثاث وتركيبات ومعدات
5
معدات �أخرى
5
�سيارات
الأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ ال ت�ستهلك حتى ت�صبح قيد الإ�ستخدام ويتم �إ�ستهالكها على �أ�سا�س املعدالت املطبقة
لفئته املحددة عند الر�سملة.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2009تابع)

 2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية (تابع)
 4-2املمتلكات واملعدات (تابع)
�أرباح وخ�سائر �إ�ستبعادات املمتلكات واملعدات حتدد على �أنها الفرق بني القيمة الدفرتية للأ�صل و�سعر البيع ويدرج
يف قائمة الدخل ال�شامل.
عند بيع الأ�صول املعاد تقييمها ،ف�إن املبالغ املدرجة يف الإحتياطيات االخرى يتم حتويلها �إىل الأرباح املحتجزة.

 5-2الأ�صول والإلتزامات املالية
 1-5-2الت�صنيف
ي�صنف البنك �أ�صوله املالية كقرو�ض ومديونيات وحمتفظ بها حتى الإ�ستحقاق .ويعتمد الت�صنيف على الغر�ض من
�إقتناء الأ�صول املالية .وحتدد الإدارة ت�صنيف �أ�صولها املالية عند الإدراج الأويل.

قرو�ض ومديونيات
القرو�ض واملديونيات هي �أ�صـول مالية غري م�شتقة لها دفعات ثابتة �أو قابـلة للتحديد ولي�ست مدرجـة فـي �سـوق ن�شط.
تتمثل قرو�ض ومديونيات البنك مـن القرو�ض الإ�سكانيـة والنقد وما مياثــل النقــد يف امليزانيـة العموميـة (الإي�ضاحات
 3-2و.)13-2

 2-5-2الإدراج
يقوم البنك ب�إدراج القرو�ض وال�سلفيات والودائع والأوراق املالية اخلا�صة بالدين ال�صادرة وااللتزامات الثانوية يف
تاريخ ن�ش�أتها .ويتم مبدئي ًا �إدراج جميع الأ�صول والإلتزامات املالية الأخرى بتاريخ املتاجرة حينما يكون البنك طرفا يف
ال�شروط التعاقدية للأدوات.

� 3-5-2إلغاء الإدراج
ي�ستبعد البنك الأ�صل املايل عندما تنتهي �صالحية احلقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الأ�صل� ،أو عندما يقوم
بتحويل احلق يف ا�ستالم التدفقات النقدية التعاقدية عن الأ�صل املايل يف معاملة يتم فيها حتويل كل املخاطر واملنافع
املتعلقة بامللكية .يقوم البنك ب�إدراج �أي حق مت �إن�شا�ؤه �أو احتفظ به يف �أ�صل مايل حمول من قبل البنك ك�أ�صل �أو �إلتزام
منف�صل.
يلغي البنك �إدراج االلتزام املايل عندما يتم الوفاء بالتزاماته التعاقدية �أو تنتهي مدته �أو مت �إلغا�ؤه.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2009تابع)

 2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية (تابع)
 5-2الأ�صول وااللتزامات املالية (تابع)
 4-5-2املقا�صة
يتم �إجراء مقا�صة بني الأ�صول والإلتزامات املالية فقط ويتم �إدراج �صايف القيمة بامليزانية العمومية عندما يكون
هناك حق قانوين يلزم �إجراء املقا�صة بني املبالغ وينوي البنك �إما الت�سديد على �أ�سا�س ال�صايف �أو حتقيق الأ�صل و�سداد
الإلتزام يف نف�س الوقت.
يتم عر�ض الإيرادات وامل�صروفات على �أ�سا�س �صايف القيمة فقط عندما ت�سمح بذلك املعايري املحا�سبية �أو عندما
تن�ش�أ الإيرادات واخل�سائر عن جمموعة معامالت متماثلة.

 5-5-2قيا�س التكلفة املهلكة

التكلفة املهلكة للأ�صل او الإلتزام املايل هي املبلغ الذي يقا�س به الأ�صل �أو الإلتزام املايل عند الإدراج املبدئي ،ناق�ص ًا
الت�سديدات من �أ�صل املبلغ زائد ًا �أو ناق�ص ًا الإهالك املرتاكم ب�إ�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال لأي فرق بني املبلغ
الأويل املثبت واملبلغ عند الإ�ستحقاق ناق�ص ًا �إي انخفا�ض يف القيمة.

 6-5-2قيا�س القيمة العادلة
يتطلب عدد من ال�سيا�سات والإف�صاحات املحا�سبية للبنك حتديد القيمة العادلة لكل من اال�صول والإلتزامات املالية
وغري املالية .يتم حتديد القيم العادلة لأغرا�ض القيا�س و�/أو لأغرا�ض الإف�صاح وفق ًا لعدد من ال�سيا�سات املحا�سبية
والطرق .وحيثما ينطبق ،يتم الإف�صاح عن معلومات اخرى عن الإفرتا�ضات التي بني عليها حتديد القيم العادلة يف
الإي�ضاحات اخلا�صة بذلك الأ�صل �أو الإلتزام.

 6-2انخفا�ض الأ�صول املالية
يقوم البنك بتاريخ كل ميزانية عمومية بتقييم ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي على �إنخفا�ض قيمة �أ�صل مايل �أو
جمموعة �أ�صول مالية .تنخف�ض قيمة �أ�صل مايل �أو جمموعة �أ�صول مالية ويتم تكبد خ�سارة الإنخفا�ض بالقيمة �إذا ،فقط
�إذا ،كان هناك دليل مو�ضوعي نتيجة حلدث �أو �أكرث من حدث بعد الت�سجيل الأويل للأ�صل (حدث خ�سارة) ويوجد حلدث
اخل�سارة ذاك (�أو الأحداث) �أثر على التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة للأ�صل املايل �أو جمموعة الأ�صول املالية والتي
ميكن تقديرها ب�شكل يعتمد عليه.
يت�ضمن الدليل املو�ضوعي على �إنخفا�ض قيمة �أ�صل مايل �أو جمموعة �أ�صول مالية بيانات ميكن مالحظتها والتي ترد
�إىل عناية البنك حول �أحداث اخل�سارة والأخذ بالإعتبار الإر�شادات ال�صادرة عن البنك املركزي ال ُعماين:
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 2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية (تابع)
 6-2انخفا�ض الأ�صول املالية (تابع)
قد يت�ضمن الدليل على �إنخفا�ض القيمة م�ؤ�شرات على �أن مقرت�ض �أو جمموعة مقرت�ضني ميرون ب�صعوبات مالية
جوهرية �أو العجز عن الت�سديد �أو الت�أخر يف دفع الفوائد �أو �أ�صل املبلغ و�إحتمالية �أن يدخلوا يف مرحلة �إفال�س �أو �إعادة
هيكلة مالية �أخرى .وعندما تدل البيانات القابلة للمالحظة على وجود انخفا�ض كبري يف التدفقات النقدية امل�ستقبلية
مثل التغيريات باملت�أخرات �أو الأحوال الإقت�صادية التي ترتبط بالعجز عن الدفع .يف حالة وجود هذه الأدلة ،تدرج خ�سارة
الإنخفا�ض بالقيمة يف قائمة الدخل ال�شامل.
يقوم البنك �أو َال بتقييم فيما �إذا وج��د دليل مو�ضوعي منفرد على �إنخفا�ض قيمة �أ�صول مالية يكون كل منها
جوهري ًا بحد ذاته ،ومنفرد ًا �أو جمتمع َا لأ�صول مالية ال يكون كل منها جوهري ًا بحد ذاته� .إذا قرر البنك عدم وجود
دليل مو�ضوعي على �إنخفا�ض القيمة لأ�صل مايل مقيم فردي ًا� ،سوا ًء جوهري ًا �أو ال ،ف�إنها ّ
ت�ضمن الأ�صل يف جمموعة
�أ�صول مالية لها نف�س خ�صائ�ص خماطر الإئتمان ويقوم بتقييم �إنخفا�ض قيمتها جمتمع ًة .الأ�صول التي مت تقييم �إنخفا�ض
قيمتها فردي ًا ويتم �إدراج �أو ي�ستمر �إدراج خ�سارة �إنخفا�ض بالقيمة لها ،ال تدرج �ضمن التقييم اجلماعي للإنخفا�ض
بالقيمة.
�إذا كان هناك دليل مو�ضوعي على تكبد خ�سارة �إنخفا�ض بالقيمة على قرو�ض ومديونيات �أو �إ�ستثمارات حمتفظ بها
حتى الإ�ستحقاق مدرجة بالتكلفة املهلكة ،يقا�س مبلغ اخل�سارة على �أنه الفرق بني القيمة الدفرتية للأ�صل والقيمة احلالية
للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة (ب�إ�ستثناء خ�سائر الإئتمان امل�ستقبلية التي مل يتم تكبدها) املخ�صومة ح�سب معدل
الفائدة الفعلي الأ�صلي للأ�صل املايل .تخف�ض القيمة الدفرتية للأ�صل من خالل �إ�ستخدام ح�ساب خم�ص�ص ويدرج مبلغ
اخل�سارة بقائمة الدخل ال�شامل� .إذا كان للقر�ض �أو الأ�صل املايل املحتفظ به حتى الإ�ستحقاق معدل فائدة متغري ،يكون
معدل اخل�صم لقيا�س �أي خ�سارة �إنخفا�ض بالقيمة هو معدل الفائدة الفعلي احلايل املحدد مبوجب العقد.
يعك�س �إحت�ساب القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة لأ�صل م��ايل م�ضمون التدفقات النقدية
التي قد تنتج عن تنفيذ الرهن بعد خ�صم تكاليف احل�صول على ال�ضمانة وبيعها �سوا ًء كان تنفيذ الرهن حمتم ًال �أم ال.
تقدر التدفقات النقدية امل�ستقبلية يف جمموعة �أ�صول مالية يتم تقييم �إنخفا�ض قيمتها ب�شكل �إجمايل على �أ�سا�س
التدفقات النقدية التعاقدية للأ�صول بالبنك وخربة اخل�سائر ال�سابقة للأ�صول ذات خ�صائ�ص خماطر الإئتمان امل�شابهة
لتلك املوجودة بالبنك .تتم تعديل خربة اخل�سائر ال�سابقة على �أ�سا�س البيانات احلالية القابلة للمالحظة لتعك�س �آثار
الظروف احلالية التي مل ت�ؤثر على الفرتة التي �إرتكزت عليها خربة اخل�سائر ال�سابقة ولإزال��ة �آثار الظروف بالفرتة
التاريخية التي ال توجد حالي ًا.
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ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية (تابع)
2
 6-2انخفا�ض الأ�صول املالية(تابع)
تتم مراجعة املنهجية والإفرتا�ضات امل�ستخدمة يف تقدير التدفقات النقدية امل�ستقبلية ب�شكل منتظم من قبل البنك
لتقليل �أية فروقات بني تقديرات اخل�سارة وخربة اخل�سارة الفعلية.
حتدد اخل�سارة النا�شئة عند انخفا�ض قيمة �أ�صل كالفرق بني قيمة اال�سرتاداد والقيمة الدفرتية للأ�صل وتدرج
مبا�شرة يف قائمة الدخل ال�شامل.
عند عك�س خ�سارة االنخفا�ض بالقيمة الحق ًا ،يتم زيادة القيمة الدفرتية للأ�صل �إىل التقدير املعاد لقيمته اال�سرتدادية
ولكن مع جتنب زي��ادة القيمة الدفرتية اجلديدة على القيمة الدفرتية التي كانت �ستحدد لو مل يتم حتقيق خ�سارة
االنخفا�ض بالقيمة للأ�صل يف ال�سنوات ال�سابقة .يتم �إدراج عك�س خ�سارة الإنخفا�ض بالقيمة كدخل مبا�شرة �إال يف حالة
حتميل الأ�صل ذي العالقة باملبلغ املعاد تقييمه ،ففي تلك احلالة يعامل هذا العك�س كزيادة �إعادة تقييم.

 7-2الإقتـرا�ضات

ت�سجل القرو�ض احلكومية مبدئي ًا بالتكلفة ناق�ص ًا تكاليف املعامالت املتعلقة بها  .الحق ًا للت�سجيل املبدئي ،تدرج
القرو�ض بالتكلفة املهلكة ويتم �إدراج الفـرق بيـن املتح�صالت ،خم�صوم ًا منها تكاليف املعاملـة ،وقيمة الإ�سرتداد بقائمة
الدخل ال�شامل على مدار فرتة القر�ض ب�إ�ستخدام �أ�سلوب الفائدة الفعلية.

 8-2التوزيعات النقدية
يتم �إدراج التوزيعات على الأ�سهم العادية كااللتزام وت�ستقطع من حقوق امل�ساهمني عند اعتمادها من قبل امل�ساهمني
بالبنك .ت�ستقطع التوزيعات النقدية املرحلية من حقوق امل�ساهمني عند دفعها.

 9-2مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة

يتم �إحت�ساب مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة مبا يتوافق مع متطلبات قانون ال�شركات التجارية لعام  1974وتعديالته.

 10-2مكاف�آت نهاية اخلدمة
ت�ستحق مكاف�آت نهاية اخلدمة وفق ًا ل�شروط تعاقد العاملني غري العمانيني بالبنك يف تاريخ امليزانية العمومية مع
مراعاة متطلبات قانون العمل العماين .حتول الدفعات �إىل الهيئة العامة للت�أمينات الإجتماعي مبوجب املر�سوم ال�سلطاين
رقم  91/72بالن�سبة للعاملني العمانيني.
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2

ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية (تابع)

 11-2العمالت الأجنبية

تعر�ض ال�ب�ن��ود امل��درج��ة بالقوائم امل��ال�ي��ة للبنك ب��ال��ري��ال ال�ع�م��اين ،وه��و عملة البيئة الإق�ت���ص��ادي��ة الرئي�سية
التي يعمل البنك �ضمنها مقربة �إىل �أقرب �ألف.
املعامالت بالعمالت الأجنبية تدرج قيمتها بالريال العماين وفق ًا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ املعاملة .الأ�صول
والإلتزامات النقدية بالعمالت الأجنبية حتول وفق ًا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ امليزانية العمومية .تدرج �أرباح
وخ�سائر �صرف العملة يف قائمة الدخل ال�شامل.

 12-2ربحية ال�سهم الواحد

يقوم البنك بعر�ض ربحية ال�سهم ال��واح��د الأ�سا�سية واملعدلة لأ�سهمه ال�ع��ادي��ة .يتم احت�ساب ربحية ال�سهم
الواحد الأ�سا�سية بق�سمة الربح �أو اخل�سارة املن�سوبة �إىل حملة الأ�سهم العادية للبنك على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم
العادية القائمة خالل الفرتة .يتم حتديد ربحية ال�سهم الواحد املعدلة بتعديل الربح �أو اخل�سارة املن�سوبة �إىل حملة
الأ�سهم العادية واملتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة بالن�سبة لأثار جميع الأ�سهم العادية املعدلة املحتملة.

 13-2النقد وما مياثل النقد

يتكون النقد وما مياثل النقد من نقد بال�صندوق وكافة الأر�صدة لدى البنوك والتي ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر من
تاريخ الإيداع.

 14-2دفعات الإيجار الت�شغيلي

ت�صنف عقود الإيجار التي يحتفظ فيها امل�ؤجر ب�صورة جوهرية مبخاطر ومنافع ملكية الأ�صول امل� ّؤجرة ك�إيجار
ت�شغيلي ،كما �أن املبالغ املدفوعة مبقت�ضى هذه العقود تدرج كم�صروف يف قائمة الدخل ال�شامل كم�صروفات عامة و�إدارية
بطريقة الق�سط الثابت على مدى �سنوات العقد.

 3التقديرات والإجتهادات املحا�سبية الهامة

يتطلب �إعداد القوائم املالية من الإدارة القيام ب�إعداد تقديرات و�إفرتا�ضات ت�ؤثر على املبلغ املقرر عنها للأ�صول والإلتزامات
املالية يف تاريخ القوائم املالية واملخ�ص�صات الناجتة عنها والتغريات يف القيمة العادلة خالل العام .هذه التقديرات مبنية على
�إفرتا�ضات تت�ضمن العديد من العوامل التي تتعدد فيها –وقد تكون جوهرية -درجات التقدير والت�أكد منها ،وي�ؤدي �إختالف
النتائج الفعلية عن تقديرات الإدارة �إىل تغريات يف الإلتزامات امل�ستقبلية املقدرة .التقديرات واالفرتا�ضات التي تنطوي عليها
خماطر جوهرية ت�سبب تعديل جوهري للقيم الدفرتية للأ�صول والإلتزامات �ضمن الفرتة املالية مبينة �أدناه.
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 3التقديرات والإجتهادات املحا�سبية الهامة (تابع)
(�أ) خ�سائر انخفا�ض القيمة على القرو�ض الإ�سكانية
يقوم البنك مبراجعة القرو�ض وال�سلفيات املتعرثة يف تاريخ كل تقرير لتقييم ما �إذا كان يجب ت�سجيل خم�ص�ص
لالنخفا�ض بالقيمة يف قائمة الدخل ال�شامل .وب�شكل خا�ص� ،إجراء الأحكام من قبل الإدارة مطلوب يف تقدير مبلغ ومدة
التدفقات املالية امل�ستقبلية عند حتديد م�ستوى املخ�ص�ص املطلوب.
ترتكز التقديرات واالفرتا�ضات امل�صاحبة على اخلربة ال�سابقة وعوامل �أخرى خمتلفة يعتقد البنك �أنها معقولة يف
ظل الظروف والتي ت�شكل نتائجها �أ�سا�س لإجراء تقديرات القيم الدفرتية للأ�صول وااللتزامات الوا�ضحة من م�صادر
�أخرى .وقد تختلف النتائج عن تلك التقديرات.
بالإ�ضافة �إىل املخ�ص�صات املحددة مقابل القرو�ض وال�سلفيات اجلوهرية ب�شكل فردي ،يقوم البنك �أي�ض ًا بتكوين
خم�ص�ص جماعي لالنخفا�ض بالقيمة مقابل تعر�ضه ،بالرغم من عدم ت�صنيفها بالتحديد كمخاطر تتطلب خم�ص�ص
حمدد ،ملخاطر حمتملة للعجز عن الدفع عن ما هو عليه عند املنح .وي�ؤدي ذلك �إىل مراعاة عوامل مثل �أي تدهور يف
ال�صناعة والقيمة املتكبدة والتعرث التكنولوجي وال�ضعف الهيكلي املحدد �أو التدهور يف التدفقات النقدية.

(ب) تقدير القيمة العادلة

تتمثل القيمة العادلة يف القيمة التي ميكن عندها مبادلة الأ�صول �أو ت�سوية الإلتزامات يف معامالت عادية فيما بني
جهات متفهمة لتلك املعامالت وراغبة فيها .وعليه ميكن �أن تظهر فروقات ما بني القيم الدفرتية وفق ًا لأ�سا�س التكلفة
التاريخية والقيمة العادلة.

بر�أي �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أنه ،ب�إ�ستثناء القرو�ض من احلكومة والقرو�ض الإ�سكانية ،ف�إن القيمة العادلة لأ�صول
و�إلتزامات البنك ال تختلف ب�شكل جوهري عن القيمة الدفرتية لتلك الأ�صول والإلتزامات .الإفرتا�ضات التي مت �إ�ستخدامها
لتقدير القيمة العادلة هي كما يلي:

�أدوات مالية ق�صرية الأجل

القيمة الدفرتية للنقدية بال�صندوق ولدى البنوك وامل�ستحق من بنوك �أخرى والأدوات املالية ق�صرية الأجل املدرجة
بامليزانية العمومية �ضمن �أ�صول و�إلتزامات �أخرى �أعتربت مبثابة تقدير معقول للقيمة العادلة ب�سبب طبيعتها ق�صرية الأجل.

ح�سابات القرو�ض الإ�سكانية

ح�سابات القرو�ض الإ�سكانية يتوقع �أن ت�ستمر حتى �إ�ستحقاقها .ولي�س من العملي حتديد القيمة العادلة حل�سابات
القرو�ض الإ�سكانية حيث �أن الدعم امل�ستلم من حكومة �سلطنة عمان حمدد ب�سقف ت�ضعه احلكومة �سنويا .وتبع ًا لذلك
فلي�س من املمكن تقييم �إجمايل العائد من تلك احل�سابات للفرتات امل�ستقبلية.
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 3التقديرات والإجتهادات املحا�سبية الهامة (تابع)
ودائع العمالء
القيمة العادلة حل�سابات التوفري التي ال حتمل تاريخ �إ�ستحقاق حمدد تقارب املبلغ م�ستحق الدفع عند الطلب حددت
القيمة العادلة للودائع لأجل ب�إ�ستخدام املعدالت ال�سائدة على ودائع مماثلة بال�سوق.

قرو�ض لأجل من بنوك
قدرت القيم العادلة للقرو�ض لأجل ب�إ�ستخدام معدالت الفائدة ال�سائدة على قرو�ض مماثلة يف ال�شروط.

قرو�ض من احلكومة
قدرت القيمة العادلة للقرو�ض  1و  2و �( 3أنظر �إي�ضاح  )9من احلكومة ب�إ�ستخدام معدالت الفائدة املعرو�ضة على
قرو�ض ذات �شروط مماثلة .لي�س من املمكن حتديد القيمة العادلة للقر�ض الثانوي وذلك يف غياب جدول زمني لت�سديده.

 4ودائع لأجل

ودائع لأجل

2009
2008
ريال عماين ريال عماين
بالآالف
بالآالف
14.300

21.250

الودائـع لأجـل هـي بالريـال العمانـي وتت�ضمـن ودائع ق�صرية الأجل ت�ستحق بعد �أكرث من  90يوم ًا مـن تـاريخ الإيداع.
حتمل تلك الودائع معـدالت فـائـدة ترتاوح بني � %3.75إىل � %6.25سنوي ًا ( � %2.5 - 2008إىل � )%6.25سنوي ًا.

 5ح�سابات القرو�ض الإ�سكانية

�إجمايل ح�سابات القرو�ض الإ�سكانية كما يف  1يناير
دفعات م�صروفة خالل العام
ت�سديدات �أ�صل القرو�ض خالل العام
�إجمايل ح�سابات القرو�ض الإ�سكانية كما يف  31دي�سمرب
خم�ص�ص �إنخفا�ض قيمة قرو�ض � ( -أ ) �أدناه
ر�سوم خدمات م�صرفية و�إدارية حمتجزة ( -ب) �أدناه
�صايف ح�سابات القرو�ض الإ�سكانية كما يف  31دي�سمرب

2009
2008
ريال عماين ريال عماين
بالآالف
بالآالف
156.340
38.903
()15.084
180.159
()2.286
(    )329
177.544

148.706
36.039
()25.999
158.746
()2.104
(    )302
156.340
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5

ح�سابات القرو�ض الإ�سكانية (تابع)

�أ) احلركة على خم�ص�ص �إنخفا�ض قيمة القرو�ض خالل العام كما يلي:

يف  1يناير
خم�ص�ص �إنخفا�ض قرو�ض  -حمدد
خم�ص�ص �إنخفا�ض قرو�ض  -عام
خم�ص�صات م�سرتدة خالل ال�سنة  -حمدد
خم�ص�صات م�سرتدة خالل ال�سنة  -عام
امل�شطوب خالل العام
يف  31دي�سمرب

2009
2008
ريال عماين ريال عماين
بالآالف
بالآالف
2.104
219
213
()245
(     )5
2.286

2.215
184
126
()398
()19
(    )4
2.104

ب) احلركة على ر�سوم اخلدمات امل�صرفية والإدارية املحتجزة خالل العام كما يلي:
2009
2008
ريال عماين ريال عماين
بالآالف
بالآالف
يف  1يناير
ر�سوم اخلدمات امل�صرفية والإدارية املحتجزة خالل العام
م�سرتد خالل العام
م�شطوب خالل العام
يف  31دي�سمرب

302
97
()40
()30
329

312
82
()92
ـ
302

يحتجز البنك ر�سوم اخلدمات امل�صرفية والإدارية وذلك �إلتزام ًا بقواعد وتعليمات و�إر�شادات البنك املركزي العماين
ب�ش�أن ح�سابات القرو�ض الإ�سكانية التي �إنخف�ضت قيمتها� ،أي جتاوزت موعد �إ�ستحقاقها لأكرث من  89يوم ًا.
ج) بلغت القيمة الإجمالية للقرو�ض غري املنتظمة يف  31دي�سمرب  2009التي احتجزت عنها ر�سوم اخلدمات امل�صرفية
والإدارية  2.277.000ريال عماين (  2.092.000 - 2008ريال عماين).
د) كما يف  31دي�سمرب  2009ميثل املخ�ص�ص املحدد لإنخفا�ض قيمة القرو�ض ور�سوم اخلدمات امل�صرفية والإدارية
املحتجزة  )%40 - 2008 ( %37من �إجمايل القرو�ض غري املنتظمة .كما يحتفظ البنك �أي�ض ًا بن�سبة  %1خم�ص�صات
جماعية لإنخفا�ض قيمة للقرو�ض غري املنتظمة تبلغ  1.779.000ريال عماين ( 1.566.000 -2008ريال عماين).
هـ) معدالت ر�سوم اخلدمات امل�صرفية والإدارية تراوحت بني � %1إىل � %9سنوي ًا (� %1 - 2008إىل � %9سنوي ًا).
بالإ�ضافة �إىل الدعـم امل�ستـلم من حكومة �سلطنة عمان.
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5

ح�سابات القرو�ض الإ�سكانية (تابع)

و)	�إن ح�سابات القرو�ض الإ�سكانية ميكن تلخي�صها كما يلي :

قرو�ض منتظمة
قرو�ض جتاوزت موعد �إ�ستحقاقها ولي�ست منخف�ضة القيمة
قرو�ض �إ�سكانية غري منتظمة
اجمايل القرو�ض الإ�سكانية
خم�ص�ص �إنخفا�ض قيمة قرو�ض
ر�سوم خدمات م�صرفية و�إدارية حمتجزة
�صايف ح�سابات القرو�ض الإ�سكانية كما يف  31دي�سمرب

قرو�ض جتاوزت موعد �إ�ستحقاقها ولي�ست منخف�ضة القيمة

جتاوزت موعد �إ�ستحقاقها بني  89 – 60يوم

قرو�ض غري منتظمة

دون املعيار
م�شكوك فيها
خ�سارة
الإجمايل
القيمة العادلة لل�ضمانات

2009
2008
ريال عماين ريال عماين
بالآالف
بالآالف
177.501
381
2.277
180.159
()2.286
()329
177.544

156.370
284
2.092
158.746
()2.104
()302
156.340

2009
2008
ريال عماين ريال عماين
بالآالف
بالآالف
381
284
2009
2008
ريال عماين ريال عماين
بالآالف
بالآالف
1.032
963
608
418
   637
711
2.277
2.092
7.550

5.505
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 6املمتلكات واملعدات

�أرا�ضي ومباين �أثاث
وتركيبات معدات �أخرى �سـيـارات
ريال عماين ومعـدات
عماين ريال عماين ريال عماين
ريال
بالآالف
بالآالف
بالآالف
بالآالف
219
758
1.098
1.981
39
8
()53
()6
   ()3
      3
       219
741
1.103
1.981

�أعمال
را�سمالية الإجمــايل
حتت التنفـ
عماينـيذ ريال عماين
ريال
بالآالف
بالآالف
4.058
2
69
22
()59
      4.068
24

التكلفة/التقييم
يف  1يناير 2009
�إ�ضافات
�إ�ستبعادات
حتويالت
يف  31دي�سمرب 2009
اال�ستهالك
كما يف  1يناير 2009
املحمل للعام
ا�ستبعادات
يف  31دي�سمرب 2009

1.315
69
      1.384

1.013
26
(  )6
1.033

652
50
()53
649

134
29
   163

        -

3.114
174
(  )59
3.229

�صايف القيمة الدفرتية
يف  31دي�سمرب 2009

597

70

92

56

24

839

التكلفة/التقييم
يف  1يناير 2008
�إ�ضافات
�إ�ستبعادات
يف  31دي�سمرب 2008

1.981
ـ
ـ
1.981

1.089
13
()4
1.098

741
39
()22
758

223
42
()46
219

1
1
ـ
2

4.035
95
()72
4.058

الإ�ستهالك
يف  1يناير 2008
املحمل للعام
�إ�ستبعادات
يف  31دي�سمرب 2008

1.247
68
       1.315

989
28
()4
1.013

612
62
()22
652

156
24
()46
134

  -  

3.004
182
()72
3.114

�صايف القيمة الدفرتية
يف  31دي�سمرب 2008

666

85

106

85

2

944

يت�ضمن بند الأرا�ضي واملباين� ،أرا�ضي بقيمة  189.200ريال عماين ( 189.200 – 2008ريال عماين) ممنوحة من
حكومة �سلطنة عمان بدون تكلفة .يقوم البنك ب�إعادة تقييم هذه الأرا�ضي ب�شكل دوري.

� 7أ�صول �أخرى

مديونيات �أخرى
مدفوعات مقدم ًا و�أخرى
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2009
2008
ريال عماين ريال عماين
بالآالف
بالآالف
1.388
939
    31
37
1.419
976
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لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2009تابع)

� 7أ�صول �أخرى (تابع)
مت تكوين خم�ص�ص بالكامل للقرو�ض ال�شخ�صية التي منحت ملوظفني منتهية خدماتهم واملدرجة �ضمن مديونيات
�أخرى وقدرها  170.000ريال عماين ( 152.000 – 2008ريال عماين)� .إن الزيادة يف مبلغ القرو�ض ال�شخ�صية
للموظفني تتمثل يف الفوائد املحت�سبة على هذه القرو�ض خالل العام.
املديونيات الأخرى مدرجة بعد خ�صم خم�ص�صات املديونيات امل�شكوك يف حت�صيلها ور�سوم اخلدمات امل�صرفية
والإدارية املحتجزة البالغة  71.000ريال عماين ( 61.000 – 2008ريال عماين).

 8ودائع العمالء
ح�سابات توفري
ودائع لأجل

2009
2008
ريال عماين ريال عماين
بالآالف
بالآالف
2.920
2.840
9.444
2.808
12.364
5.648

تراوحت معدالت الفائدة على ح�سابات التوفري ما بني � %1إىل � %1 - 2008( %2إىل � )%2سنويـ ًا .كما تراوحت معدالت
الفائدة على الودائع لأجل ما بني � %0.85إىل � %2.8 – 2008( %3.75إىل � )%3.75سنويا.

 9قرو�ض من احلكومة

قر�ض من احلكومة 1 -
قر�ض من احلكومة 2 -
قر�ض من احلكومة – 3
قر�ض ثانوي

2009
2008
ريال عماين ريال عماين
بالآالف
بالآالف
34.830
34.830
10.000
10.000
8.000
8.000
20.000
20.000
72.830
72.830

(�أ) القر�ضان  1و  2من حكومة �سلطنة عمان بالريال العماين ويحمالن فائدة مبعدل  %5و  %5 – 2008( %3و %3
�سنوي ًا على الرتتيب .هذان القر�ضان ي�ستحقا ال�سداد يف عام .2011
(ب)القر�ض  3من حكومة �سلطنة عمان بالريال العماين ويحمل فائدة مبعدل � %3سنوي ًا (� %3 – 2008سنويا)
وي�ستحق هذا القر�ض ال�سداد على �أربع دفعات ن�صف �سنوية مت�ساوية تبد�أ من  13فرباير .2010
(ج) خالل عام  ،2001وافقت حكومة �سلطنة عمان على تقدمي قر�ض ثانوي للبنك بقيمة  20.000.000ريال عماين،
مت �صرف  12.000.000ريال عماين منه خالل عام  2001ومت �صرف  2.000.000ريال عماين خالل عام  2002ومت
�صرف الر�صيد املتبقي وقدره  6.000.000ريال عماين خالل عام  .2003هذا القر�ض ال يحمل فائدة وال يوجد جدول
�سداد له.
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� 10إلتزامات �أخرى
فوائد م�ستحقة
�إ�ستقطاعات م�ستحقة الدفع ملقاولني
ت�أمني للعمالء م�ستحق الدفع
متح�صالت بيع لتمويل م�ساكن جديدة
مكاف�آت نهاية اخلدمة
التزامات �أخرى

2009
2008
ريال عماين ريال عماين
بالآالف
بالآالف
1.485
1.786
667
647
102
1.198
5.885

1.480
1.395
693
422
98
831
4.919

مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني
احلركة يف �إلتزام مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني خالل العام هي كما يلي:

 1يناير
م�صروف مدرج يف قائمة الدخل ال�شامل
نقد مدفوع للموظفني
 31دي�سمرب

 11ر�أ�س املال

2009
2008
ريال عماين ريال عماين
بالآالف
بالآالف
98
19
()15
102

77
21
ـ
98

يتكون ر�أ�س مال البنك من � 30.000.000سهم (� 30.000.000 – 2008سهم) قيمة كل �سهم ريال عماين واحد
مدفوعة بالكامل  .م�ساهمو البنك مو�ضحون �أدناه :
2009
2008
ريال عماين ريال عماين
بالآالف
بالآالف
%61.0
%61.0
حكومة �سلطنة عمان
%6.5
%6.5
�صندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي
%6.5
%6.5
�صندوق تقاعد احلر�س ال�سلطاين العماين
%6.5
%6.5
�صندوق تقاعد وزارة الدفاع
%6.5
%6.5
�صندوق تقاعد �شرطة عمان ال�سلطانية
%6.5
%6.5
�صندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية
%6.5
%6.5
الهيئة العامة للت�أمينات الإجتماعية
%100
%100
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� 12إحتياطي قانوين

وفقا للنظام الأ�سا�سي للبنك ،يجب على البنك حتويل  %10من �أرباح العام �إىل �إحتياطي قانوين حتى يبلغ الر�صيد
املرتاكم لهذا الإحتياطي م�ساوي ًا لن�صف ر�أ�س مال البنك املدفوع على الأقل .الإحتياطي القانوين غري قابل للتوزيع.

� 13إحتياطي خـا�ص

وفقـ ًا للنظام الأ�سا�سي للبنك يتم حتويل مبلغ يحدده جمل�س الإدارة ،بعد الإ�ستقطاع للإحتياطي القانوين �إىل �إحتياطي
خا�ص .ميكن �إ�ستخدام هذا االحتياطي لتغطية الديون املعدومة.

� 14إحتياطي �إعادة تقييم

ميثل هـذا الإحتياطي الفائ�ض الناجت من �إعادة تقييم الأرا�ضي من قبل مثمنني مهنيني م�ستقلني .هذا الإحتياطي غري
قابل للتوزيع.

 15توزيعات نقدية مقرتحة

�إقرتح جمل�س �إدارة البنك خالل �إجتماعه املنعقد بتاريخ  25يناير  2010توزيع �أرباح مبعدل  )%8 - 2008( %8من
ر�أ�س املال ،و�سيتم تقدمي الإقرتاح للإعتماد يف اجلمعية العامة ال�سنوية التي �ستعقد بتاريخ  28مار�س .2010

 16م�ساهمة احلكومة يف الر�سوم الإدارية

وفق ًا للمادة رقم  6من املر�سوم ال�سلطاين رقم  ،77/51ف�إنه يتم حتميل املقرت�ضني بن�سبة من �إجمايل معدل ر�سوم
اخلدمات امل�صرفية والإدارية ال�سائدة ،ويتم حتديد تلك الن�سبة ح�سب الدخل ال�شهري للمقرت�ض .تتحمل حكومة �سلطنة
عمان الفرق ما بني �إجمايل معدل ر�سوم اخلدمات امل�صرفية والإداري��ة ال�سائدة ومعدل ر�سوم اخلدمات امل�صرفية
والإدارية املخف�ضة وبحد �أق�صى قدره  6.000.000ريال عماين ( 6.000.000 – 2008ريال عماين).

� 17إيرادات �أخرى

ر�سوم وعموالت
�إيرادات �إيجار
�أرباح بيع �أ�صول ثابتة
�إيرادات متنوعة

2009
2008
ريال عماين ريال عماين
بالآالف
بالآالف
974
931
56
55
10
     11
14
1.041
1.010
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 18م�صروفات عمومية و�إدارية

تكاليف املوظفني
�أتعاب قانونية
م�صروفات تدريب
�أتعاب مهنية
منافع و�إيجارات
�صيانة
تكاليف �إت�صاالت
م�صروفات �سفر
بدل ح�ضور جل�سات �إجتماعات جمل�س الإدارة وجلانه
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة  -مقرتحة
تربعات
م�صروفات �أخرى

2009
2008
ريال عماين ريال عماين
بالآالف
بالآالف
3.649
3.400
122
93
101
84
54
71
71
68
77
56
59
22
27
22
24
84
84
10
1
   187
   167
4.468
4.065

 19ربحية ال�سهم الواحد (الأ�سا�سية واملعدلة)
مت التو�صل لربحية ال�سهم الواحد الأ�سا�سية بق�سمة �صايف �أرباح العام املن�سوبة للم�ساهمني على املتو�سط املرجح لعدد
الأ�سهم القائمة خالل العام .وحيث ال توجد �أ�سهم معدلة من �ش�أنها �أن تقلل ربحية ال�سهم الواحد ،ف�إن الأرباح املعدلة
لل�سهم مطابقة للأرباح الأ�سا�سية لل�سهم.
2009
2008
ريال عماين ريال عماين
بالآالف
بالآالف
�صايف ربح العام (ريال عماين بالآالف)
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم (بالآالف)
ربحية ال�سهم الواحد(ريال عماين) (الأ�سا�سية واملعدلة)

 20تعاقدات قرو�ض �إ�سكانية

ح�سابات قرو�ض �إ�سكانية  -معتمدة ولكن غري مدفوعة

46

8.853
30.000
0.295

8.434
30.000
0.281

2009
2008
ريال عماين ريال عماين
بالآالف
بالآالف
15.801
14.481
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 21النقد وما مياثل النقد

نقدية و�أر�صدة لدى البنوك
ودائع لأجل (اي�ضاح )4
ناق�صا :ودائع ت�ستحق بعد �أكرث من � 3أ�شهر من تاريخ الإيداع
النقد وما مياثل النقد

2009
2008
ريال عماين ريال عماين
بالآالف
بالآالف
314
771
14.300
21.250
14.614
22.021
()20.850( )14.300
314

1.171

� 22أطراف ذات عالقة

�إرتبط البنك مبعامالت يف �سياق الن�شاط الإعتيادي مع احلكومة و�أع�ضاء جمل�س �إدارته والإدارة العليا وجهات ميلك
بع�ض �أع�ضاء جمل�س الإدارة القدرة على ممار�سة نفوذ جوهري عليها.
(�أ) املعامالت املدرجة �ضمن قائمة الدخل ال�شامل كما يلي:
حكومة

م�ساهمة احلكومة يف امل�صروفات الإدارية
فائدة على قرو�ض حكومية

2009
ريال عماين
بالآالف

2008
ريال عماين
بالآالف

5.071
()2.282

4.872
()2.286

1

1
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26

�أع�ضاء جمل�س الإدارة
ر�سوم م�صرفية و�إدارية

الإدارة العليا

ر�سوم م�صرفية و�إدارية

(ب) مبلغ م�ستحق من/للأطراف ذات عالقة

2009
2008
ريال عماين ريال عماين
بالآالف
بالآالف

حكومة
قرو�ض من احلكومة
فائدة م�ستحقة على قرو�ض من احلكومة
م�ستحق القب�ض مقابل م�ساهمة احلكومة يف امل�صروفات الإدارية

()72.830
()1.443
452

()72.830
()1.443
413

�أع�ضاء جمل�س الإدارة
ح�سابات قرو�ض �إ�سكانية

10

11

الإدارة العليا
ح�سابات قرو�ض �إ�سكانية

744

510

كافة القرو�ض لأطراف ذات عالقة هي قرو�ض منتظمة ومل يتم تكوين �أي خم�ص�ص لإنخفا�ض القيمة مقابل تلك القرو�ض.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2009تابع)

� 22أطراف ذات عالقة (تابع)

(ج) املدفوعات للإدارة العليا مو�ضحة كما يلي:

رواتب وعالوات
منافع �أخرى

� 23إدارة ر�أ�س املال

2009
2008
ريال عماين ريال عماين
بالآالف
بالآالف
504
480
140
59
644
539

يهدف البنك من خالل �إدارت��ه لر�أ�س املال �إىل �ضمان �إ�ستمراره وفق ًا ملبد�أ الإ�ستمرارية وزيادة عوائد امل�ساهمني
من خالل حت�سني الديون ور�صيد حقوق امل�ساهمني .يت�ألف ر�أ�س مال البنك من الديون والتي تت�ضمن االقرتا�ضات كما
يت�ضمن ر�أ�س املال حقوق امل�ساهمني املن�سوبة �إليهم واملتمثلة بر�أ�س املال امل�صدر واال حتياطيات والأرباح املحتجزة كما مت
عنها يف الإي�ضاحات من .14-11

ن�سبة املديونية

تقوم جلنة �إدارة املخاطر بالبنك («اللجنة») مبراجعة هيكلة ر�أ�س املال ب�شكل ن�صف �سنوي .كجزء من هذه املراجعة،
ف�إن اللجنة ت�ضع يف �إعتبارها تكلفة ر�أ�س املال واملخاطر امل�صاحبة لكل نوع من �أنواع ر�أ�س املال.
كانت ن�سبة املديونية يف نهاية العام كما يلي:
2009
2008
ريال عماين ريال عماين
بالآالف
بالآالف
72.830
72.830
ديون
103.337
96.884
حقوق امل�ساهمني
%70
ن�سبة �صايف الديون �إىل حقوق امل�ساهمني
%75
 تت�ضمن الديون قرو�ض من احلكومة. -تت�ضمن حقوق امل�ساهمني جممل ر�أ�س مال و�إحتياطيات البنك.

كفاية ر�أ�س املال

يتم �إحت�ساب كفاية ر�أ�س املال وفق ًا للمعايري املحددة من قبل بنك الت�سويات الدويل على النحو التايل :
2009
2008
ريال عماين ريال عماين
بالآالف
بالآالف
قاعدة ر�أ�س املال
94.295 100.748
فئة 1
1.554     1.717
فئة 2
�إجمايل قاعدة ر�أ�س املال
95.849 102.465
الأ�صول املرجحة باملخاطر
بنود امليزانية العمومية
ن�سبة كفاية ر�أ�س املال %
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137.399

124.294

%74.58

%77.1

�إي�ضاحات حول البيانات املالية

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2009تابع)

� 24سيا�سات �إدارة املخاطر
�إدارة املخاطر هي العملية التي مبوجبها يحدد البنك خماطره الرئي�سية ويح�صل على �إجراءات خماطر متوافقة
وقابلة للفهم ويختار ما هي املخاطر التي �سيخف�ضها وما هي التي �سيزيدها وب�أية و�سائل وي�ضع �إجراءات ملراقبة و�ضع
املخاطر الناجت .الهدف من �إدارة املخاطر هو الت�أكد من �أن البنك يعمل �ضمن م�ستويات املخاطر التي حددها جمل�س
�إدارة البنك بينما تقوم الدوائر الأخرى بال�سعي لتحقيق �أهدافها املتمثلة مب�ضاعفة العوائد املعدلة باملخاطر .يتعر�ض
البنك ملخاطر رئي�سية من �إ�ستخدام الأدوات املالية:
z
z
z

zخماطر ال�سوق
zخماطر الإئتمان
zخماطر ال�سيولة

يقرت�ض البنك �أموال من احلكومة وم�ؤ�س�سات مالية �أجنبية وحملية وبنوك جتارية حملية مبعدالت فائدة ثابتة عن
طريق �إ�ستثمار تلك الأموال يف توفري قرو�ض الإ�سكان .يراجع البنك ب�إ�ستمرار �سيا�ساته و�أنظمة الربط الداخلية بهدف
الت�أكد من �أنها تت�ضمن كافة الإجراءات لتقليل املخاطر بقدر الإمكان.

(�أ) خماطر ال�سوق

خماطر ال�سوق هي خماطر اخل�سارة نظر ًا للتغيريات العك�سية يف معدالت الفائدة .ال يقوم البنك باملتاجرة بن�شاط
يف الديون والأوراق املالية والعملة الأجنبية �أو الأدوات امل�شتقة.

خماطر معدل الفائدة
تن�ش�أ خماطر معدل الفائدة من �إحتمالية التغيريات يف معدالت الفائدة وعدم التطابق يف مبالغ الأ�صول والإلتزامات
التي ت�ستحق �أو �إعادة الت�سعري خالل فرتة معينة.
يقوم بنك الإ�سكان العماين �ش.م.ع.م بتقدمي م�ساعدات ا�سكانية للمواطنني يف �سلطنة عمان عن طريق تقدمي القرو�ض
الإ�سكانية املدعومة وفق ًا لأهدافه املو�ضوعة .يحمل البنك ر�سوم خدمات القرو�ض مبعدالت فائدة تدعمها احلكومة.
يدير البنك هذه املخاطر عن طريق مطابقة �إع��ادة ت�سعري الأ�صول والإلتزامات ومن خالل �إ�سرتاتيجيات �إدارة
املخاطر .القرو�ض املقدمة من قبل البنك هي لفرتات ترتاوح بني عام وخم�س وع�شرون عام ًا وهي مبعدالت فائدة ثابتة
و�إن كانت تتعار�ض مع �شرط �إختالف الفائدة� .إال �أن �أي �إعادة ت�سعري لإلتزامات البنك من قبل مقر�ضيه ب�سبب عوامل
�إقت�صادية �سينتج �إىل حد ما يف خماطر معدل الفائدة .يخفف البنك من هذه املخاطر عن طريق مطابقة فرتة اللأ�صول
والإلتزامات اخلا�صة به باحل�صول على �أموال طويلة الأجل من احلكومة مبعدالت فائدة ثابتة.
تن�ش�أ خماطر معدل الفائدة يف امليزانية العمومية الرئي�سية للبنك ب�سبب عدم التطابق يف �إع��ادة ت�سعري الأ�صول
والإلتزامات املالية احل�سا�سة ملعدل الفائدة .يخفف البنك من هذه املخاطر عن طريق مطابقة فرتة الأ�صول والإلتزامات
اخلا�صة به واحل�صول على �أموال طويلة الأجل من مقر�ضيه مبعدالت فائدة ثابتة .خماطر البنك يف معدالت الفائدة
مبينة ب�إي�ضاح رقم �( 25أ).
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� 24سيا�سات �إدارة املخاطر (تابع)
(ب) خماطر الإئتمان
خماطر الإئتمان هي اخل�سارة املحتملة النا�شئة عن عدم متكن املقرت�ض �أو الطرف املقابل من الوفاء ب�إلتزاماته
املالية �أو التعاقدية وفق ًا لل�شروط املتفق عليها� .أن وظيفة �إدارة خماطر الإئتمان هي م�ضاعفة معدل �إيرادات البنك
املعدلة باملخاطر عن طريق الإبقاء على خماطر الإئتمان �ضمن مقايي�س مقبولة خماطرالإئتمان ت�شكل اجلزء الأكرب من
خماطر البنك .تبد�أ عملية �إدارة خماطر الإئتمان للبنك وب�سيا�سة الإئتمان التي يتم حتديثها ب�إنتظام والتي حتدد بو�ضوح
مقايي�س كل نوع من املخاطر التي يتحملها البنك.
من �أجل �إدارة م�ستوى خماطر الإئتمان ،يتعامل البنك مع �أطراف مقابلة لها و�ضع �إئتماين قوي .يتم تقييم الو�ضع
الإئتماين للطرف املقابل واجلدوى الإقت�صادية مل�شروع معني من قبل جلنة القرو�ض لتجنب �أية �إرتباطات خماطر.

�سيا�سات مراقبة وتخفيف حد املخاطر
يعالج البنك خماطر الإئتمان عن طريق ما يلي:

z

zكافة عمليات الإئتمان – املوافقة وال�صرف والإدارة والت�صنيف والتح�صيالت وال�شطب حمكومة بدليل
الإئتمان اخلا�ص بالبنك والذي تراجعه �إدارة املخاطر .تن�ص �سيا�سة الإئتمان على �إر�شادات وا�ضحة لكل
دائرة وعلى �صالحية الإقرا�ض على خمتلف امل�ستويات كما هو مو�ضح يف «حدود �صالحية الإقرا�ض».
zتتم مراجعة كافة ح�سابات الإقرا�ض على �أ�سا�س املحفظة على الأقل مرة �سنوي ًا .الرتكيز على املخاطر مع
الأط��راف املقابلة ومراقبته على ا�سا�س القواعد واحل��دود التنظيمية املو�ضحة ب�سيا�سة املخاطر اخلا�صة
بالبنك.
zيطبق البنك نطاق ًا من ال�سيا�سات واملمار�سات لتخفيف خماطر الإئتمان ال�سائدة يف التعر�ض للمخاطر.
معظم ال�ضمانات العامة امل�أخوذه هي رهن على العقارات ال�سكنية.
zتتم مراقبة كافة قرو�ض البنك ب�إنتظام للت�أكد من �إلتزاماها ب�شروط الدفع املن�صو�ص عليها .يتم ت�صنيف تلك
القرو�ض �ضمن خم�س فئات ت�صنيف :معيارية وذكر خا�ص ودون املعيار وم�شكوك يف حت�صيلها وخ�سارة كما
ن�صت عليه تعليمات البنك املركزي العماين (�إي�ضاح  .)5م�س�ؤولية حتديد احل�سابات ذات امل�شاكل وت�صنيفها
تقع على عاتق الدائرة املخت�صة.

z

zاملراجعة املنتظمة ملحفظة القرو�ض لتحديد املخاطر املحتملة.
zتعترب ن�سبة  %98.5من حمفظة القرو�ض وال�سلف لي�ست متجاوزة ملوعد �إ�ستحقاقها ومل تنخف�ض قيمتها
(.)%98.5 – 2008
zالقرو�ض التي �إنخف�ضت قيمتها املقيم على �أ�سا�س فردي يبلغ قدره  2.277.000ريال عماين (– 2008
 2.092.000ريال عماين ما يعادل  )%1.32 – 2008( )%1.28من �إجمايل القرو�ض الإ�سكانية.

z

z
z

	�إن الإدارة على ثقة من قدرتها على الإ�ستمرار بالتحكم والإبقاء على املخاطر النا�شئة عن حمفظة قرو�ض ال�شركة
	�إ�ستناد ًا �إىل ما يلي:
z
z
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية
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� 24سيا�سات �إدارة املخاطر (تابع)
(ب) خماطر الإئتمان (تابع)
احلد الأق�صى ملخاطر الإئتمان
اجلدول �أدناه يو�ضح احلد الأق�صى من خماطر الإئتمان التي يتعر�ض لها البنك دون الو�ضع يف الإعتبار قيمة ال�ضمانات
املقدمة ،والتي متثل القيمة الدفرتية للأ�صول املالية امل�سجلة يف القوائم املالية بال�صايف من خ�سائر �إنخفا�ض القيمة:
2009
ريال عماين بالآالف ٪
�أر�صدة بنكية
ودائع لأجل
ح�سابات قرو�ض �إ�سكانية
�أ�صول ثابتة
تعاقدات قرو�ض �إ�سكانية

230
14.300
177.544
1.419
  15.801
209.294

0.11
6.83
84.83
0.67
7.56
100

2008
ريال عماين بالآالف %
696
21.250
156.340
976
14.481
193.743

0.36
10.97
80.69
0.50
7.48
100

ال توجد خماطر جوهرية مع �أي طرف مقابل.

(هـ) خماطر ال�سيولة

خماطر ال�سيولة هي �إحتمالية عدم قدرة البنك على الوفاء ب�إلتزاماته امل�ستحقة لطرف مقابل .وقد �صممت �سيا�سات
�إدارة ال�سيولة بالبنك للت�أكد �أنه حتى يف �أ�صعب احلاالت �سيكون البنك يف و�ضع ميكنه من مقابلة �إلتزاماته .ويف الظروف
العادية يكون الهدف هو �ضمان وجود �أموال كافيه متوفره للوفاء بالإرتباطات املالية احلالية.
يقوم كل من جمل�س الإدارة وادارة البنك مبراقبة ومتابعة متطلبات ال�سيولة للبنك.
ال يدخر البنك و�سع ًا يف احل�صول على القرو�ض ذات التكلفة املنخف�ضة حملي ًا وفق ًا لآجال ق�صرية وطويلة لتمويل
قرو�ضه.
حتليل ا�ستحقاق الأ�صول وااللتزامات مبني بالإي�ضاح رقم ( 25ب).
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فجوة ح�سا�سية معدل الفائدة
الفجوة املرتاكمة

1.752
1.752

146
      146

- 6.25–3.75
1.898
9–1
        1.898

الإلتزامات وحقوق امل�ساهمني
3.75–0.85
ودائع العمالء
قرو�ض من احلكومة
5–3
�إلتزامات �أخرى
حقوق امل�ساهمني
�إجمايل الإلتزامات وحقوق امل�ساهمني

الأ�صول
نقدية و�أر�صدة لدى البنوك
ودائع لأجل
ح�سابات قرو�ض �إ�سكانية
ممتلكات ومعدات
�أ�صول �أخرى
الإجمايل

معدل
الفائدة
%

2.238
3.990

6.852
2.000
       8.852

)126.650( 72.272 35.644 )6.414( 3.124 5.524 12.510
126.650 54.378 18.734 25.148 22.024 16.500

2.876
      2.876

730
730
2.000 48.830
       -           2.730 49.560

734
    734

12.364
72.830 20.000
5.885 5.885
103.337 103.337
194.416 129.222

150
    150

146
       146

- 7.000 7.300
5.670 5.660 3.790
        -           -            5.670 12.660 11.090

6.000
       6.000

314
- 73.006 38.374 43.146
839
1.419           -           -           2.572 73.006 38.374 43.146

314
14.300
177.544
839
  1.419
194.416

3 – 1 12 – 9
اكرث من غري ح�س
5–3
9–6
6–3
3–1
حتى
الفائـا�سـدةالإجمايل
ـوام
ـ
ع
�
أ
خم�سة �أعوام
�أعــوام
�أ�شهر
�أ�شهر
�أ�شهر
�شهر واحد �أ�شهر
ملعدلعماين ريال عماين
عماين
ريال
ريال عماين ريال عماين
ريال عماين ريال عماين ريال عماين ريال عماين ريال عماين
ريالآالف بالآالف
آالف
ل
با
بالآالف بالآالف بال
بالآالف بالآالف بالآالف بالآالف بالآالف

يلخ�ص اجلدول التايل خماطر البنك يف معدالت الفائدة� .أدرج باجلدول �أ�صول و�إلتزامات البنك ح�سب قيمها الدفرتية م�صنفة ح�سب �إعادة الت�سعري التعاقدي �أو
تواريخ الإ�ستحقاق �أيها قبل كما يف  31دي�سمرب .2009

� 25إدارة املخاطر املالية
(�أ) خماطر معدل الفائدة

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2009تابع)

�إي�ضاحات حول البيانات املالية
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ـ
1.900 6.25–2.5
1.580
9–1
ـ
ـ
3.480

فجوة ح�سا�سية معدل الفائدة
الفجوة املرتاكمة

3.236
3.236

الإلتزامات وحقوق امل�ساهمني
244 3.75–2.8
ودائع العمالء
قرو�ض من احلكومة
ـ
5–3
ـ
�إلتزامات �أخرى
ـ
حقوق امل�ساهمني
244
�إجمايل الإلتزامات وحقوق امل�ساهمني

الأ�صول
نقدية و�أر�صدة ولدى البنوك
ودائع لأجل
ح�سابات قرو�ض �إ�سكانية
ممتلكات ومعدات
�أ�صول �أخرى
الإجمايل

1.342
ـ
ـ
ـ
1.342

922
ـ
ـ
ـ
922

841
ـ
ـ
ـ
841

710
710
4.000 48.830
ـ
ـ
ـ
ـ
4.710 49.540

733

733
ـ
ـ

5.648
ـ
72.830 20.000
4.919 4.919
96.884 96.884
180.281 121.803

)119.112( 61.603 30.423 1.388 5.334 5.267 4.564 7.297
119.112 57.509 27.086 25.698 20.364 15.097 10.533

146
ـ
ـ
ـ
146

ـ
3.950
3.493
ـ
ـ
7.443

ـ
700
5.206
ـ
ـ
5.906

ـ
1.000
5.189
ـ
ـ
6.189

771
771
ـ
ـ
ـ
ـ
21.250
ـ
ـ
 13.000ـ
700
156.340
 62.336 35.133 37.928 5.475ـ
944
944
ـ
ـ
ـ
ـ
976
976
ـ
ـ
ـ
180.281 2.691 62.336 35.133 50.928 6.175

يلخ�ص اجلدول التايل خماطر البنك يف معدالت الفائدة� .أدرج باجلدول �أ�صول و�إلتزامات البنك ح�سب قيمها الدفرتية م�صنفة ح�سب �إعادة الت�سعري التعاقدي �أو
تواريخ الإ�ستحقاق �أيها قبل كما يف  31دي�سمرب .2008
معدل
�أكرث من غري ح�سـا�س
5–3
3 – 1 12 – 9
9–6
6–3
3–1
حتى
خم�سة ملعدل الفائـدةالإجمايل
�أعــوام
�أعــوام
�أ�شهر
�أ�شهر
�أ�شهر
الفائدة �شهر واحد �أ�شهر
ريال عماين ريال عماين
%الفعلي ريال عماين ريال عماين ريال عماين ريال عماين ريال عماين ريال عماين ريال عماين �أعــوام
بالآالف بالآالف بالآالف بالآالف بالآالف بالآالف بالآالف ريال عماين بالآالف بالآالف

( �أ ) خماطر معدل الفائدة (تابع)

� 25إدارة املخاطر املالية (تابع)
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الأ�صول
نقدية و�أر�صده لدى البنوك
ودائع لأجل
ح�سابات القرو�ض الإ�سكانية
ممتلكات ومعدات
�أ�صول �أخرى
�إجمايل الأ�صول
الإلتزامات وحقوق امل�ساهمني
ودائع العمالء
قرو�ض من احلكومة
�إلتزامات �أخرى
حقوق امل�ساهمني
�إجمايل الإلتزامات و حقوق امل�ساهمني
�صايف فجوة ال�سيولة
فجوة ال�سيولة املرتاكمة
�إلتزامات خارج امليزانية العمومية
�إرتباطات قرو�ض �إ�سكانية
�إجمايل الإلتزامات و حقوق امل�ساهمني
(مت�ضمنة البنود خارج امليزانية العمومية)
فجوة الإ�ستحقاق
فجوه الإ�ستحقاق الرتاكمية
مت�ضمنة البنود خارج امليزانية العمومية
146
2.342
        2.488
176
176
        2.488
176
176

314
1.898
  452
2.664

6.852
2.000
787
       9.639
1.887
2.063
       9.639
1.887
2.063

7.300
3.790
     436
11.526

150
89
2.400
2.639
10.495
12.558
   205
2.844
10.290
12.353

7.000
5.660
     474
13 134

146
1.847
   1.993
3.702
16.260
        1.993
3.702
16.055

5.670
     25
5.695

2.876
682
        3.558
2.442
18.702
          3.558
2.442
18.497

6.000
       6.000

9.197
131.006
()57.129
()15.801

15.801
210.217
()15.801

730
48.830
          49.560
()6.414
12.288
1.022
50.582
()7.436
11.061

12.364
72.830
5.885
103.337
194.416

730
2.000
        2.730
35.644
47.932
5.377
8.107
30.267
41.328

734
20.000
138
100.937
121.809
()47.932

73.006 38.374 43.146
839
        32          -           73.877 38.374 43.146

314
14.300
177.544
839
  1.419
194.416

5–3
3–1
12 – 9
9–6
6–3
حتى �شهر 3 – 1
�أ�عـأكرثـواممن خم�سة الإجمايل
ـوام
ـ
ع
�
أ
ـوام
ـ
ع
�
أ
أ�شهر
�
أ�شهر
�
أ�شهر
�
�
واحــد
أ�شهرعماين ريال عماين ريال عماين ريال عماين ريال عماين ريال عماين ريال عماين ريال عماين
ريال عماين ريال
بالآالف
بالآالف
بالآالف
بالآالف
بالآالف
بالآالف
بالآالف
بالآالف
بالآالف

املبالغ املف�صح عنها باجلدول ادناه حتلل الأ�صول والإلتزامات املالية للبنك كما يف  31دي�سمرب � 2009ضمن جمموعات الإ�ستحقاق ذات العالقة �إ�ستناد ًا �إىل الفرتة
املتبقية حتى الإ�ستحقاق بتاريخ امليزانية العمومية �إىل تاريخ الإ�ستحقاق التعاقدي .املبالغ املف�صح عنها هي التدفقات التعقادية غري املخ�صومة .االر�صدة امل�ستحقه خالل
� 12شهر ًا ت�ساوي قيمها الدفرتية حيث �أن اثر اخل�صم غري جوهري.

(ب) خماطر ال�سيولة

� 25إدارة املخاطر املالية (تابع)
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املبالغ املف�صح عنها باجلدول ادناه حتلل الأ�صول والإلتزامات املالية للبنك كما يف  31دي�سمرب � 2008ضمن جمموعات الإ�ستحقاق ذات العالقة �إ�ستناد ًا �إىل الفرتة
املتبقية حتى الإ�ستحقاق بتاريخ امليزانية العمومية �إىل تاريخ الإ�ستحقاق التعاقدي .املبالغ املف�صح عنها هي التدفقات التعقادية غري املخ�صومة .االر�صدة امل�ستحقه خالل
� 12شهر ًا ت�ساوي قيمها الدفرتية حيث �أن اثر اخل�صم غري جوهري.
حتى �شهر 3 – 1
6–3
9–6
12 – 9
عام واحد �إىل ثالثة �إىل �أكرث
منأعوام الإجمايل
واح ـ ـ ــد
�أ�شهر
�أ�شهر
�أ�شهر
�أ�شهر
ثالثة �أعوام خم�سة �أعوام خم�سة �
عماين ريال عماين
عماين
ريال
عماين
ريال
عماين
ريال
ريال عماين ريال عماين ريال عماين ريال عماين
ريالآالف بالآالف
بالآالف بالآالف بالآالف بالآالف بالآالف بالآالف
بالآالف بال
الأ�صول
771
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
771
نقدية بال�صندوق ولدى البنك
21.250
ـ
ـ
13.000
700 1.000
700 3.950 1.900
ودائع لأجل
156.340 62.335 35.133 37.928 5.475 5.189 5.206 3.494 1.580
ح�سابات القرو�ض الإ�سكانية
944
944
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ممتلكات ومعدات
976
32
ـ
ـ
150
ـ
371
10
413
�أ�صول �أخرى
180.281 63.311 35.133 50.928 6.325 6.189 6.277 7.454 4.664
�إجمايل الأ�صول
حقوق امل�ساهمني والإلتزامات
5.648
733
710
710
841
922 1.342
146
244
ودائع العمالء
72.830 20.000 4.000 48.830
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
قرو�ض من احلكومة
4.919
136
ـ
ـ
586 1.395
777
580 1.445
�إلتزامات �أخرى
96.884 94.484
ـ
ـ
ـ
 2.400ـ
ـ
ـ
�أ�صول �أخرى
180.281 115.353 4.710 49.540 1.427 2.317 4.519
726 1.689
�إجمايل حقوق امل�ساهمني والإلتزامات
)52.042( 30.423
1.388 4.898 3.872 1.758 6.728 2.975
�صايف فجوة ال�سيولة
52.042 21.619 20.231 15.333 11.461 9.703 2.975
فجوة ال�سيولة املرتاكمة
�إلتزامات خارج امليزانية العمومية
14.481 8.917 4.546
848
ـ
ـ
170
ـ
ـ
�إرتباطات قرو�ض �إ�سكانية
�إجمايل الإلتزامات و حقوق امل�ساهمني
194.762 124.270 9.256 50.388 1.427 2.317 4.689
726 1.689
(مت�ضمنة البنود خارج امليزانية العمومية)
)14.481( )60.959( 25.877
540 4.898 3.872 1.588 6.728 2.975
فجوة الإ�ستحقاق
فجوه الإ�ستحقاق الرتاكمية
)14.481( 46.478 20.601 20.061 15.163 11.291 9.703 2.975
مت�ضمنة البنود خارج امليزانية العمومية

(ب) خماطر ال�سيولة (تابع)

� 25إدارة املخاطر املالية (تابع)
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2009تابع)

 26التقارير املالية لقطاعات الأعمال
يعمل البنك يف قطاع عمل واحد فقط هو الأعمال امل�صرفية وتن�ش�أ �إيراداته الت�شغيلية من تقدمي قرو�ض �إ�سكانية
ب�سلطنة عمان.
حيث �أن كافة ح�سابات القرو�ض الإ�سكانية للبنك لها خماطر وعوائد م�صاحبة والتي هي مت�شابهة ،يرى �أع�ضاء
جمل�س الإدارة �أن كافة ح�سابات القرو�ض الإ�سكانية هي ن�شاط عمل واحد .وتبع ًا لذلك ،هناك قطاع عمل واحد.

 27ال�ضريبـة
طبق ًا لأحكام املر�سوم ال�سلطاين  77/51ف�إن البنك معفي من �ضريبة الدخل.

�	28أرقام املقارنة
متت �إعادة ت�صنيف بع�ض �أرقام املقارنة لعام  2008لتتنا�سب مع عر�ض البيانات لل�سنة احلالية� .إعادة الت�صنيف
هذه ال ت�ؤثر على �صايف الربح �أو حقوق امل�ساهمني املقرر عنهما �سابق ًا.

�	29إعتماد القوائم املالية
�إعتمد جمل�س الإدارة القوائم املالية و�صرح ب�إ�صدارها خالل �إجتماعه الذي عقد بتاريخ  25يناير .2010
تقرير مراقبي احل�سابات � -صفحة رقم .1
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