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م�سرية �الإجناز ما هي �إاّل ترجمة ملبادئك

�الأ�سيلة �لر��سخة ، �سكر�ً لك

بنك �الإ�سكان �لُعماين
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“و�إذ� كان بناء هذه �لدولة �لع�سرية 

�لتي تطلعنا �إليها قد حتقق بعون من 

مل  �إليها  �لطريق  فان  وجل  عز  �ملوىل 

�سهال  ـ  جميعا  تعلمون  كما  ـ  يكن 

جمة  �سعاب  �كتنفته  و�إمنا  مي�سور�، 

من  بتوفيق  لكن  عديدة.  وعقبات 

تام،  وباإخال�ص  �لدوؤوب  و�لعمل  �هلل 

و�إميان مطلق بعون �هلل ورعايته من 

و�إناثا،مت  ذكور�  �ملجتمع  فئات  جميع 

�لتغلب على جميع �ل�سعاب.”

جمل�ص عمان 10/04/ 2010م

ح�رضة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم
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املحتويـات

7 امل�ساهمون 

10 تقرير	جمل�س	اإدارة	البنك	لعام	2010م		

18 كلمـة	املديـر	العـام	

 19 دائرة	اإدارة	املخاطر	

القوائم	املالية	لل�سنة	املنتهية	يف	31	دي�سمرب	2010م					23
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الرؤية اإلستراتيجية
ريادة	اإ�سكانية	متكاملة

الرسالة اإلستراتيجية
ي�سعى	البنك	ليكون	الرائد	يف	حركة	الإ�سكان	والتعمري	

مبا	ي�ساهم	يف	التنمية	القت�سادية	ب�سلطنة	عمان،	متميزا	

يف	تقدمي	اخلدمات	للعمالء	وخا�سة	العمانيني	من	ذوي	

الدخل	املحدود	واملتو�سط،	حمققا	لتطلعات	امل�ساهمني	

ومهتما	بتنمية	راأ�س	املال	الب�سري،	وذلك	من	خالل	اأعمال	

م�سرفية	ذات	كفاءة	وبيئة	عمل	جاذبة	وحمّفزة.
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فروعنا

الرئي�سي

�ساللة

�سحار

�سور

نزوى

خ�سب

الربميي

الر�ستاق

ابراء

الرمزرقم	التلفونا�سم	الفرع

	الربيدي	

�سندوقرقم	الفاك�س

	الربيد	

24704444

23292337

26846680

25540242

25410375

26730448

25650706

26875799

25570630

24704060

23295652

26841366

25543224

25410075

26730449

25650707

26878820

25570830

2555

966

252

300

711

28

370

222

262

112

211

311

411

611

811

512

418

413

مركز	الت�سال	رقم	:	24796361،	24796362

ohb @ohb.co.om	:	الإلكرتوين	الربيد

حكومة	�سلطنة	عمان	)%61(

�سندوق	تقاعد	جهاز	الأمن	الداخلي)%6.5( �سندوق	تقاعد	احلر�س

ال�سلطاين	العماين	)%6.5(

�سندوق	تقاعد	وزارة	

الدفاع	)%6.5(

�سندوق	تقاعد	�سرطة	

عمان	ال�سلطانية	)%6.5(

�سندوق	تقاعد	موظفي	

اخلدمة	املدنية	)%6.5(

الهيئة	العامة	للتاأمينات	

الجتماعية	)%6.5(

امل�ساهمون

القيمة	ال�سمية	امل�سددة	ر.ع
1،950،0001،950،0001،950،0001،950،000

1،950،0001،950،000

18،300،000

الإجمايل30،000،000
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ن�سيف	الألوان	اإىل	حياتك
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معايل	/دروي�س	بن	ا�سماعيل	بن	علي	البلو�سي

رئي�س	جمل�س	الإدارة

املهند�س	/	عبد	اهلل	بن	را�سد	بن	�سامل	الكيومي

عضو مجلس اإلدارة

الفا�سل	/	را�سد	بن	حممد	بن	على	املكتومي

عضو مجلس اإلدارة
	الفا�سل	/عدنان	بن	حيدر	بن	دروي�س	

اأمني	�سر	جمل�س	الإدارة

ال�سيخ/نا�سر	بن	�سليمان	بن	حميد	احلارثي

عضو مجلس اإلدارة
رئيس اللجنة املالية وإدارة اخملاطر

الفا�سل	/	في�سل	بن	عبد	اهلل	بن	�سعبان	الفار�سي

نائب رئيس مجلس اإلدارة
رئيس جلنة التدقيق

الفا�سل	/	�سعيد	بن	عبد	اهلل	بن	�سعيد	احل�سني

عضو مجلس اإلدارة

الفا�سل	/	�سعيد	بن	جمعة	بن	حمد	املالكي

عضو مجلس اإلدارة

اأع�ساء جمل�س الإدارة
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ال�سالم	عليكم	ورحمة	اهلل	وبركاته	،،،

لكم	 اأقدم	 اأن	 وي�سعدين	 	، ترحيب	 اأجمل	 بكم	 اأرحب	

با�سمي	وبا�سم	زمالئي	اأع�ساء	جمل�س	الإدارة	التقرير	

ال�سنوي	عن	نتائج	اأعمال	البنك	واإجنازاته	وبياناته	

املالية	عن	ال�سنة	املنتهية	يف	2010/12/31م	.

	، اإيجابياً	على	كافة	امل�ستويات	 2010م	 لقد	كان	عام	

حيث	متكن	البنك	من	بلوغ	الأهداف	التي	و�سعها	يف	

موازنته	للعام	املذكور	وجتاوزها	�سواء	على	ال�سعيد	

الإقرا�سي	اأو	على	�سعيد	تعزيز	الو�سع	املايل	للبنك	

،	كما	حدثت	العديد	من	املنجزات	خالل	العام	كما	هي	

مو�سحة	يف	التقرير	.

الن�ساط	الإقرا�سي

تقدمه	 الذي	 املتوا�سل	 الدعم	 وبف�سل	 2010م	 العام	 خالل	 البنك	 ا�ستطاع	 لقد	

للمواطنني	وذلك	على	 املدعومة	 القرو�س	 تقدمي	 الر�سيدة	من	موا�سلة	 احلكومة	

النحو	التايل	

مليون 	)28.9( قر�ساً	بقيمة	 	)1046( عليها	 املوافق	 القرو�س	 عدد	 بلغ	 		•"
العام عن	 والقيمة	 العدد	 حيث	 من	 	)%31( ن�سبتها	 بزيادة	 عماين	 ريال	 		 

	 	 	 	 	 2009م	.	  

عماين ريال	 	)400 حتى	 	( املحدود	 الدخل	 ذوي	 املواطنني	 ن�سيب	 كان	 	 

ريال مليون	 	)21.9( بقيمة	 قر�ساً	 	)832( عدده	 ما	 القرو�س	 تلك	 من	 	 

)%75.5( ن�سبته	 وما	 عددها	 اإجمايل	 من	 	)%79.5( ن�سبته	 ما	 اأي	 عماين	 	 

)%40.3( ون�سبة	 العدد	 حيث	 من	 	)%39.3( ن�سبتها	 وبزيادة	 قيمتها	 من	 	 

من	حيث	القيمة	عن	العام	2009م	. 	

)600 حتى	 	400 من	 )اأكرث	 املتو�سط	 الدخل	 ذوي	 املواطنني	 ن�سيب	 كان	 	•"
ريال	عماين	من	تلك	القرو�س	ما	عدده	)214(	قر�ساً	بقيمة	)6.9(	مليون	ريال 	 

من	 	)%23.9( ن�سبته	 وما	 عددها	 اإجمايل	 من	 	)%20.5( ن�سبته	 ما	 اأي	 عماين	 		 

قيمتها	،	وبزيادة	ن�سبتها	)6.4%(	من	حيث	العدد	ون�سبة	)9.5%(	من	حيث 	 

القيمة	عن	العام	2009م	. 	

تقرير مجلس إدارة البنك لعام 2010م 

حضرات املساهمني الكرام
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املحافظة/املنطقة

2009م2010م

القيمةالعدد

م�سقط

الباطنة

م�سندم

الظاهرة

الداخلية

ال�سرقية

ظفار

100%100798%104628.900.000الإجمايل	العام 22.000.000

491.566.4005.4441.510.4006.9

2074.952.60017.11583.815.20017.4

2035.738.90019.81303.711.10016.8

69

613.800

1.923.4001.120.5005.1 6.743

2.122505.4002.3 22

3218.568.80029.72446.365.60028.9

1755.536.10019.21574.971.80022.6

ن�سبة	%القيمةالعددن�سبة	%

املمنوحة	 القرو�س	 بلغ	عدد	 ،	حيث	 م�سقط	 املناطق	خارج	حمافظة	 ال�سلطنة	خا�سة	 مناطق	 تو�سيل	خدماته	ملختلف	 اإىل	 البنك	 �سعى	 كما	

اإجمايل	عدد	 اأي	بن�سبة	)83.3%(	من	 اإجماليها	)23.3(	مليون	ريال	عماين	 بقيمة	 للمواطنني	باملناطق	خارج	حمافظة	م�سقط	)871(	قر�ساً	

القرو�س	املمنوحة	ون�سبة	)80.6%(	من	قيمتها	،	وبزيادة	ن�سبتها	)3%(	من	حيث	العدد	ون�سبة	)3.2%(	من	قيمتها	عن	العام	2009م	.

واجلدولني	التاليني	يو�سحان	القرو�س	املمنوحة	بر�سم	مدعوم	موزعة	على	ح�سب	التق�سيم	الإداري	ملناطق	ال�سلطنة	واملمنوحة	من	خالل	

فروع	البنك	املنت�سرة	مبختلف	حمافظات	ووليات	ال�سلطنة	بني	العامني	2010م	و	2009م	.

اأ(	ح�سب	التق�سيم	الإداري	ملناطق	ال�سلطنة	

اجلدول	التايل	يو�سح	القرو�س	املوافق	عليها	بر�سم	مدعوم	ح�سب	فئات	الدخل

بني	العامني	2010	و	2009 

الـقرو�س	الـموافـق	عـلـيهـا	

بر�سم	مدعوم	خـالل	عـام	2010م

فـئات	الـدخل	

ال�سـهري	ر.ع	

القـرو�س	املوافـق	عليهـا	

بر�سم	مدعوم	خـالل	عـام	2009م

مبالغ	)ر.ع(	ن�سبةعدد

حتى	200

اأكرث	من	200	وحتى	400

10028.900.000%1046املجمــوع

20.174.200

%100798%10022.000.000%100

21420.56.917.00023.920125.26.372.10029.0اأكرث	من	400	وحتى	600

96

73670.369.856470.715.031.20068.3

9.21.808.8006.3334.1596.7002.7

ن�سبةمبالغ	)ر.ع(ن�سبة	عددن�سبة
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بلغ	اإجمايل	القرو�س	التي	قدمها	البنك	للمواطنني	منذ	تاأ�سي�سه	يف	عام	1977م	وحتى	نهاية	العام	2010م	على	م�ستوى	فروع	البنك	املنت�سرة	يف	خمتلف	

حمافظات	ووليات	ال�سلطنة	)30659(	قر�ساً	بقيمة	اإجمالية	بلغت		)538.175.687(	ريال	عماين	.

بن�سبة	 الفئة	ما	عدده	)26659(	قر�ساً	 وقد	كان	للمواطنني	من	ذوي	الدخل	املحدود	الن�سيب	الأكرب	منها	،	حيث	بلغت	جملة	القرو�س	املمنوحة	لهذه	

)87%(	من	اإجمايل	عددها	وبقيمة	اإجماليه	بلغت	)436.624.429(	ريال	عماين	بن�سبة	)81.6%(	من	اإجمايل	قيمتها	،	واأما	عدد	القرو�س	املمنوحة	للمواطنني	

القرو�س	 اإجمايل	عدد	 اأي	بن�سبة	)52.5%(	من	 اإجماليه	)278.966.496(	ريال	عماين	 بقيمة	 باملناطق	خارج	حمافظة	م�سقط	فقد	بلغ	)16105(	قر�ساً	

املمنوحة	ون�سبة	)51.8%(	من	قيمتها	ح�سب	ما	هو	مو�سح	باجلدول	التايل	

املركز	الرئي�سي

�ساللـــة

�سحـــار

�ســـور

نـــزوى

خ�ســب

الربيــمي

الر�ستــاق

ابـــراء

175

49

88

53

203

22

69

233

154

16.7

4.7

8.4

5

19.5

2.1

6.6

22.3

14.7

5.536.100

1.566.400

2.265.600

                                       1.417.600

5.738.900

613.800

1.923.400

6.303.200

3.535.000

19.2

5.4

7.9

4.9

19.8

2.1

6.7

21.8

12.2

157

44

79

55

130

22

43

165

103

19.7

5.5

9.9

6.9

16.3

2.7

5.4

20.7

12.9

4.971.800

1.510.400

2.065.400

1.337.800

3.711.100

505.400

1.120.500

4.300.200

2.477.400

22.6

6.9

9.4

6.1

16.8

2.3

5.1

19.5

11.3

الـقـرو�س	الـموافــق	عـلـيهـا	

بر�سم	مدعوم	خـالل	عـام	2010م

100%10022.000.000%100798%10028.900.000%1046املجمـوع

الـقرو�س	الـمـوافـق	عـليـهـا	بر�سم	مدعوم	

خالل	عام	2009م	

ب(	على	ح�سب	فروع	البنك

الفرع

ن�سبةعدد
ن�سبةمبالغ	)ر.ع(

%100538.175.687%100

املركز	الرئي�سي

�ساللـــة

�سحـــار

�ســـور

نـــزوى

خ�ســب

الربيــمي

الر�ستــاق

اإبـــراء

14554

4194

2667

1929

2635

533

787

2223

1137

47.5

13.7

8.7

6.3

8.6

1.7

2.6

7.2

3.7

259.209.191

69.067.051

41.505.242

31.242.196

48.263.352

8.885.000

15.207.155

43.875.900

20.920.600

48.2

12.8

7.7

5.8

8.9

1.7

2.8

8.2

3.9

30659املجمــوع

القرو�س	املدعومة	املوافق	عليها	منذ	تاأ�سي�س	كل	فرع	وحتى	2010/12/31م
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كما	اإ�ستطاع	البنك	خالل	العام	2010م	منح	قرو�س	اإ�سكانية	للمواطنني	ملن	ل	تنطبق	عليهم	�سروط	القر�س	املدعوم	بقيمة	)13.1(	مليون	ريال	

عماين	مقارنة	مببلغ	)18(	مليون	ريال	عماين	يف	عام	2009م	،	حيث	بلغ	عدد	القرو�س	املمنوحة	للمواطنني	باملناطق	خارج	حمافظة	م�سقط	

)291(	قر�ساً	بقيمة	اإجماليها	)8.9(	مليون	ريال	عماين	اأي	بن�سبة	)72.8%(	من	اإجمايل	عدد	القرو�س	املمنوحة	ون�سبة	)67.9%(	من	قيمتها.

واجلدولني	التاليني	يو�سحان	قرو�س	امل�سكن	موزعة	على	ح�سب	التق�سيم	الإداري	ملناطق	ال�سلطنة	واملمنوحة	من	خالل	فروع	البنك	املنت�سرة	

مبختلف	حمافظات	ووليات	ال�سلطنة	بني	العامني	2009م	و	2010م	.

	اأ(	ح�سب	التق�سيم	الإداري	ملناطق	ال�سلطنة	

م�سقط

الباطنة

م�سندم

الظاهرة

الداخلية

ال�سرقية

ظفار

109

107

9

19

52

58

46

4.243.000

3.318.000

212.800

637.800

1.562.800

1.475.300

1.650.300

32.4

25.3

1.6

4.9

11.9

11.3

12.6

196

150

13

11

49

72

74

8.129.400

3.676.700

299.900

249.600

1.382.400

1.737.100

2.524.900

45.2

20.5

1.7

1.4

7.6

9.6

14.0

ن�سبة	%القيمة	)	ر.ع	(العددن�سبة	%القيمة	)	ر.ع	(العدداملحافظة/املنطقة

2009م2010م

100%10056518.000.000%13.100.000الإجمايل	العام 400

			ب(	على	ح�سب	فروع	البنك

ابـــــراءالر�ستـــاقالربيــــميخ�ســــبنـــــزوى�ســـــور�سحــــار�سـاللـــةاملركـز	الرئي�سي

%45.2

%32.4

%14

%12.6

%7.7%6.8
%6.2%5.3

%7.6

%12.0

%1.7%1.6%1.4

%4.9

%12.8

%18.5

2009

2010

%3.4

%5.9

القرو�س	املوافق	عليها	بر�سم	غري	مدعوم	)امل�سكن(	خالل	عام	2010-2009م
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ويالحظ	من	خالل	اجلدول	التايل	باأن	عدد	القرو�س	املمنوحة	للمواطنني	باملناطق	خارج	حمافظة	م�سقط	منذ	تطبيق	هذا	النظام	من	تاريخ	

93/1/1م	وحتى	نهاية		عام	2010م		قد	بلغ	)2524(	قر�ساً	بقيمة	اجماليه	)62.733.025(	ريال	عماين	اأي	بن�سبة	)57.9%(	من	اإجمايل	عدد	

القرو�س	املمنوحة	ون�سبة	)51.4%(	من	قيمتها	.

املركـز	الرئي�سي

�سـاللـــة

�سحــــار

�ســـــور

نـــــزوى

خ�ســــب

الربيــــمي

الر�ستـــاق

ابـــــراء

1838

520

372

278

297

78

137

599

243

42.1

11.9

8.5

6.4

6.8

1.8

3.1

13.7

5.7

59.345.710

15.686.100

8.826.900

6.882.100

7.303.200

1.543.800

3.377.325

14.414.400

4.699.200

48.7

12.8

7.2

5.6

6.0

1.3

2.8

11.8

3.8

الفــروع

100%100122.078.735%4362املـجـمـوع

ن�سبـةمبالغ	)ر.ع(ن�سبـة	عـدد

الـقرو�س	الـموافـق	عـليـها	بر�سم	غري	مدعوم	منذ	تاريخ	93/1/1م	وحتى	نهاية		عام	2010م	

 النتائج املالية 
واأما	على	�سعيد	النتائج	املالية	ومن	خالل	ا�ستعرا�س	اأرقام	امليزانية	العمومية	لل�سنة	املالية	املنتهية	يف	2010/12/31م	يت�سح	باأن	البنك	

حقق	نتائج	اإيجابية	بت�سجيل	ن�سب	منو	جيدة	يف	معظم	املوؤ�سرات	املالية		حيث	ارتفعت	اإجمايل	موجودات	البنك	يف	نهاية	العام	2010م	لت�سل	

اإىل	)203.405(	مليون	ريال	عماين	باملقارنة	مع	مبلغ	)194.416(	مليون	ريال	عماين	يف	نهاية	العام	2009م	اأي	بن�سبة	ت�سل	اإىل	)%4.6( .

يف	 القرو�س	 اإجمايل	حمفظة	 ارتفعت	 حيث	 	، الإ�سكانية	 القرو�س	 ارتفاع	حمفظة	 على	 اأ�سا�سي	 ب�سكل	 املوجودات	 يف	 النمو	 ارتكز	 وقد	 هذا	

2010/12/31م	لت�سل	اإىل	)200.300(	مليون	ريال	عماين	باملقارنة	مع	)177.544(	مليون	ريال	عماين	يف	نهاية	العام	ال�سابق	اأي	بن�سبة	منو	

ت�سل	اإىل	)%12.8( .

ونتيجة	لنمو	حمفظة	القرو�س	ارتفعت	اإجمايل	اإيرادات	اخلدمات	امل�سرفية	لت�سل	اإىل	)683ر16(	مليون	ريال	عماين	مقابل	مبلغ	)15.161( 

مليون	ريال	عماين	عن	نف�س	الفرتة	من	العام	املا�سي		وبالتايل	حقق	البنك	اأرباح	�سافية	بلغت	)9.038(	مليون	ريال	عماين	اأي	بزيادة	ن�سبية	

ت�سل	اإىل	)2%(	عن	اأرباح	عام	2009م	والبالغة	)8.853(	مليون	ريال	عماين	ليبلغ	العائد	الأ�سا�سي	لل�سهم	الواحد	)0.301(	ريال	عماين	مقابل	

)0.295(	ريال	عماين	يف	نهاية	العام	2009م	.

كما	ارتفعت	اإجمايل	حقوق	امل�ساهمني	لت�سل	)110.261(	مليون	ريال	عماين	باملقارنة	مع	مبلغ	)103.337(	مليون	ريال	عماين	وبن�سبة	ت�سل	

اإىل	)6.7%(	،	وترجع	هذه	الزيادة	اإىل	ارتفاع	الحتياطيات	والأرباح	املحتجزة	واأي�ساً	ا�ستمر	البنك	يف	احلفاظ	على	ن�سب	عوائد	ربحية	جيدة	

خالل	العام	2010م	،	حيث	بلغت	ن�سبة	العائد	على	متو�سط	حقوق	امل�ساهمني	)8.91%(	،	كما	بلغت	ن�سبة	العائد	على	متو�سط	املوجودات	

)4.84%(	يف	نهاية	عام	2010م
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اجلدول	التايل	يو�سح	و�سع	اأهم	املوؤ�سرات	املالية	خالل	الأعوام	اخلم�سة	املا�سية

من	عام	2006م	وحتى	عام	2010م

�سايف	الأرباح

اإجمايل	املوجودات

اإجمايل	�سايف	القرو�س

اإجمايل	ودائع	العمالء

اإجمايل	حقوق	امل�ساهمني

8.007

160.545

157.352

6.758

84.065

8.585

176.542

146.179

7.618

90.850

8.434

180.281

156.340

5.648

96.884

8.853

194.416

177.544

12.364

103.337

9.038

203.405

200.300

14.086

110.261

2010م2009م2008	م2007	م2006مالبيان

)املبالغ	باآلف	الريالت	العمانية(

ومع	الرتكيز	على	تنمية	اأ�سول	البنك	مع	املحافظة	على	جودة	ومتانة	الأ�سول	توا�سل	اإدارة	البنك	العمل	بالإ�سرتاتيجية	التي	يخطها	جمل�س	

الإدارة	لتحقيق	عوائد	جمزية	للم�ساهمني	ويقرتح	جمل�س	الإدارة	توزيع	�سايف	الأرباح	لعام	2010م	على	امل�ساهمني	على	النحو	التايل

)املبالغ	باآلف	الريالت	العمانية(

اإجمايل	�سايف	اأرباح	ال�سنة

توزيعات	�سايف	الأرباح	:

حتويل	مبلغ	اإىل	الحتياطي	القانوين	)بواقع	10%	من	�سايف	الأرباح(

توزيع	اأرباح	نقدية	على	امل�ساهمني	)بواقع	8%	من	راأ�س	املال	املدفوع	(

حتويل	مبلغ	اإىل	الحتياطي	اخلا�س

حتويل	مبلغ	لالأرباح	املحتجزة

اإجمايل	�سايف	اأرباح	ال�سنة

9.038

904

2.400

2.867

2.867

9.038

مع	الإجنازات	التي	حتققت	خالل	الأعوام	املن�سرمة	على	خمتلف	جمريات	العمل	بالبنك	من	حيث	ارتفاع	حمفظة	القرو�س	اإىل	ما	يزيد	عن	

اأ�سرة	 اإىل	ما	يزيد	عن	)110(	مليون	ريال	،	وبلوغ	جملة	امل�ستفيدين	من	قرو�س	البنك	)30659(	 )200(	مليون	ريال	وحقوق	امل�ساهمني	

عمانية	مبا	اإجماليه	)538(	مليون	ريال	مع	التجديد	والتحديث	الذي	طراأ	على	جميع	اآليات	واأنظمة	العمل	،	فاإن	اإدارة	البنك	تتطلع	اإىل	حتقيق	

املزيد	من	الإجنازات	يف	خمتلف	جمالت	عمليات	البنك	من	خالل	و�سع	اخلطة	املالية	وال�سرتاتيجية	لفرتة	الع�سرة	الأعوام	القادمة	اعتبارًا	

من	عام	2011م	،	ومبا	ين�سجم	مع	اخلطط	الإمنائية	للحكومة	وحتقيق	ر�سالة	البنك	ال�سامية	يف	توفري	امل�ساكن	املالئمة	لالأ�سر	العمانية	التي	

بحاجة	للم�سكن	.

وعلى	�سعيد	التاأهيل	والتدريب	،	فاإن	البنك	قام	بتنظيم	عدد	)185(	دوره	يف	�ستى	املجالت	خالل	العام	داخل	وخارج	ال�سلطنة	وبلغ	عدد	

امل�ساركني	فيها	)511(	م�سارك	.	،	الأمر	الذي	�سيعزز	قدرات	املوظفني	مبا	ميكنهم	من	اأداء	الواجبات	وامل�سئوليات	املناط	بهم	على	الوجه	

املطلوب	كما	بلغت	ن�سبة	العمانيني	)94.6%(	من	اإجمايل	عدد	العاملني	.

�سايف	اأرباح	ال�سنة	لعام	2010	م
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�سدور	املر�سوم	ال�سلطاين	ال�سامي	بتمديد	مدة	البنك

اإمياناًً	من	احلكومة	الر�سيدة	حل�سرة	�ساحب	اجلاللة	ال�سلطان	قابو�س	بن	�سعيد	

باعتباره	 النه�سة	 بناء	 لالإ�سكان	يف	 بالدور	احليوي	 املعظم	)حفظه	اهلل	ورعاه(	

رقم	 ال�سامي	 ال�سلطاين	 املر�سوم	 �سدر	 فقد	 	، الهامة	 التنموية	 الدعامات	 من	

)2010/36(	بتاريخ	2010/4/14م	بتمديد	مدة	البنك	ملدة	ع�سرين	عاماً	قابلة	

للتجديد	ملدة	اأو	مدد	مماثلة	بقرار	ي�سدر	من	اجلمعية	العامة	للبنك	،	وذلك	لكي	

ي�ستمر	يف	ممار�سة	دوره	يف	دعم	حركة	الإ�سكان	والتعمري	مبا	ي�ساهم	يف	حتقيق	

التنمية	القت�سادية	بال�سلطنة	،	ومبوجب	هذا	املر�سوم	فاإن	احلكومة	الر�سيدة	

املواطنني	 عن	 والإدارية	 امل�سرفية	 اخلدمات	 ر�سوم	 لدعم	 يف	حتملها	 م�ستمرة	

اأ�سحاب	الدخل	املحدود	واملتو�سط	باعتبارهم	الفئة	التي	ت�ستحق	اأكرب	قدر	من	

الرعاية	والهتمام	.	

وقد	حددت	الأغرا�س	الأ�سا�سية	للبنك	يف	املر�سوم	بالآتي

	لإقامة 		تقدمي	القرو�س	والت�سهيالت	امل�سرفية	لالأفراد	يف	�سلطنة	عمان	  اأ(

اأو	التو�سع	فيها	اأو	�سيانتها	 اإ�ستكمالها	 اأو	 اأو	�سرائها	 		امل�ساكن	اخلا�سة	 	 

		اأو	�سراء	الأرا�سي	بغر�س	بناء	امل�ساكن	اخلا�سة	عليها	وذلك	على	النحو  

			الذي	يحدد	النظام	الأ�سا�سي	للبنك	.

القيام	مب�سروعات	الإ�سكان	لذوي	الدخل	املحدود	واملتو�سط	اأو	متويلها  ب(	

وفق	ال�سوابط	التي	يحددها	النظام	الأ�سا�سي	للبنك	. 		

القيام	بامل�سروعات	العقارية	اخلا�سة	باإن�ساء	املباين	ال�سكنية	يف	ال�سلطنة  ج(	

بعد للبنك	 العامة	 اجلمعية	 حتددها	 التي	 لل�سروط	 وفقاً	 متويلها	 اأو	 		

 

موافقة		وزارة	املالية 	

ت�سجيع	الإدخار	وقبول	الودائع	لأجل	وودائع	التوفري	. د(	

، اإليها	 امل�سار	 الأغرا�س	 لتحقيق	 الالزمة	 امل�سرفية	 الأعمال	 ممار�سة	  هـ(	

وللبنك	مبا�سرة	اأية	اأن�سطة	تكون	لزمة	لتحقيق	اأغرا�سه	الأ�سا�سية	اأو 	 

بامل�سروعات القيام	 �سبيل	 لـه	-	يف	 ،	ويجوز	 لها	 مكملة	 اأو	 بها	 مرتبطة	 	 

عليها امل�ساكن	 لإقامة	 الأرا�سي	 بتملك	 	، 	- )ب(	 البند	 يف	 اإليها	 امل�سار	 		 

بق�سد	متليكها	وفقاً	لنظام	متليك	ال�سقق	والطبقات	امل�سار	اإليه	اأو	غريه	 		

 

من	النظم	املعمول	بها	. 	

اخلطة	املالية	واخلطة	الإ�سرتاتيجية	للبنك	لل�سنوات	2010 – 2020م

لقد	قام	البنك	خالل	�سهر	اأكتوبر	بالتوقيع	على	اتفاقية	مع	اأحد	ال�سركات	ال�ست�سارية	

 لإعداد	خطة	مالية	وخطة	اإ�سرتاتيجية	للبنك	عن	ال�سنوات	2010 – 2020م	.

وقد	اأتى	توقيع	هذه	التفاقية	لتحقيق	الأهداف	التي	وردت	باملر�سوم	ال�سلطاين	

الدور	 باأداء	 البنك	 يقوم	 ولكي	 البنك	 مدة	 بتمديد	 )2010/36م(	 رقم	 ال�سامي	

املناط	به	على	اأ�س�س	را�سخة	الأمر	الذي	�سينعك�س	اإيجاباً	على	كافة	امل�ستفيدين	

من	خدماته	واملتعاملني	معه	.

خطة	ال�ستعادة	من	الكوارث

يف	اإطار	�سعي	البنك	اإىل	�سمان	ا�ستمرارية	العمل	يف	حالة	تعطل	اأجهزة	الت�سال	

قام	 فاإنه	 البنك	 املادية	ملوجودات	 البنية	 اأ�سرار	يف	 اأو	ح�سول	 العمل	 اأو	توقف	

وخطة	 العمل	 ا�ستمرارية	 خطة	 لإجناز	 ا�ست�ساري	 مكتب	 مع	 اتفاقية	 بتوقيع	

ال�ستعادة	من	الكوارث	وخطة	اإدارة	الأزمات	،	وقد	مت	النتهاء	من	هذه	اخلطط	

خالل	العام	،	الأمر	الذي	يعزز	قدرات	البنك	الذاتية	لإدارة	الأزمات	حال	تعر�سه	

لأي	ظرف	طارئ	. 

وختاماً	يتقدم	جمل�س	اإدارة	البنك	باأ�سمى	اآيات	ال�سكر	والعرفان	اإىل	املقام	ال�سامي	

ال�سلطان	قابو�س	بن	�سعيد	املعظم	)حفظه	اهلل	 ملولنا	ح�سرة	�ساحب	اجلاللة		

ورعاه(	على	توجيهاته	ال�سامية	ورعايته	الكرمية	للبنك	،	وال�سكر	مو�سول	اإىل	

احلكومة	الر�سيدة	على	الدعم	املتوا�سل	الذي	تقدمه	للبنك	لتمكينه	من	ال�ستمرار	

يف	تقدمي	خدماته	للمواطنني	بكل	�سهولة	وي�سر	.								

املركزي	 والبنك	 املالية	 وزارة	 من	 كل	 اإىل	 ال�سكر	 بخال�س	 املجل�س	 يتقدم	 كما	

على	 والأهلية	 احلكومية	 والهيئات	 واملوؤ�س�سات	 الوزارات	 جميع	 واإىل	 الُعماين	

تعاونهم	املخل�س	وال�سادق	مع	البنك	من	اأجل	اإجناز	مهامه	وواجباته	،	وكذلك	

التي	بذلوها	 البنك	على	تفانيهم	واإخال�سهم	وجهودهم	 ال�سكر	والتقدير	ملوظفي	

لأجل	خدمة	هذه	املوؤ�س�سة	والنهو�س	بها	.

القيادة	 ظل	 حتت	 احلبيبة	 ُعماننا	 خلدمة	 العطاء	 من	 ملزيد	 واإياكم	 اهلل	 وفقنا	

املعظم	 �سعيد	 بن	 قابو�س	 ال�سلطان	 اجلاللة	 �ساحب	 ح�سرة	 ملولنا	 احلكيمة	

اأن	مين	على	جاللته	مبوفور	 �سبحانه	وتعاىل	 اهلل	 داعني	 اهلل	ورعاه	-	 -	حفظه	

ال�سحة	والعافية	والعمر	املديد	وعلى	ال�سعب	العماين	باخلري	والرخاء	.

 

وال�سالم	عليكم	ورحمة	اهلل	وبركاته،،،

دروي�س	بن	اإ�سماعيل	بن	علي	البلو�سي

رئي�س	جمل�س	اإدارة	البنك

1

Ö©°T áq«gÉaQ .. ∂æH ájÉμM ÊÉª©dG ¿Éμ°SE’G ∂æH

ÊÉª©dG ¿Éμ°SE’G ∂æH

 .. ∂æH ájÉμM

Ö©°T á q«gÉaQ
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 كلمـة املديـر العـام

ال�سالم	عليكم	ورحمة	اهلل	وبركاته	،،،

التطورات	 من	 العديد	 املن�سرمة	 الفرتة	 خالل	 العماين	 الإ�سكان	 بنك	 �سهد	

والإجنازات	التي	جاءت	جت�سيدًا	للفكر	امل�ستنري	لقائد	البالد	املفدى	ح�سرة	

�ساحب	اجلاللة	ال�سلطان	قابو�س	بن	�سعيد	املعظم	)حفظه	اهلل	ورعاه(	ودعم	

احلكومة	الر�سيدة	وتبني	جمل�س	الإدارة	والإدارة	التنفيذية	�سيا�سة	حكيمة	

تقوم	على	حتقيق	الهدف	الأ�سا�سي	من	اإن�ساء	البنك	واملتمثل	يف	تقدمي	القرو�س	

املي�سرة	للمواطنني	بالإ�سافة	على	تعزيز	املركز	املايل	للبنك	.

اأكدت	نتائج	البنك	لعام	2010م	قدرة	الإدارة	على	�سياغة	خطط	العمل	وعلى	

ح�سن	تنفيذها	وحتقيق	اأهدافها	املو�سوعة	،	حيث	ارتفعت	املحفظة	الإقرا�سية	

كما	يف	2010/12/31م	وو�سلت	اإىل	)200.300(	مليون	ريال	عماين	وبن�سبة	

منو	)8ر12%(	عما	كان	عليه	الو�سع	يف	نهاية	عام	2009م	وبذلك	متكن	البنك	

ن�ساطه	 على	 الرتكيز	 خالل	 من	 عملياته	 حجم	 يف	 م�سطرد	 منو	 حتقيق	 من	

الأ�سا�سي	،	ومبوازاة	هذا	النمو	وا�سل	البنك	ال�سيطرة	على	حمفظة	القرو�س	

غري	املدعومة	وياأتي	هذا	كمح�سلة	للجهود	املبذولة	يف	هذا	امل�سمار	والرتقاء	

مب�ستوى	اخلدمات	امل�سرفية	املقدمة	واإنعكا�سها	الإيجابي	على	اإدارة	الأعمال	

وتقدمي	اخلدمات	.

الرتقاء	 من	 ينتهجها	 التي	 �سيا�سته	احل�سيفة	 بف�سل	 البنك	 ،	وقد	متكن	 هذا	

منح	 ووا�سل	 امل�ستهدف	 النمو	 بلوغ	 من	 متكن	 حيث	 عملياته	 و�سائر	 باأداءه	

القرو�س	بوترية	اأعلى	مما	كان	عليه	الو�سع	يف	العام	املا�سي	.

ومن	هذا	املنطلق	،	فاإن	اإدارتنا	التنفيذية	ووفق	ال�سيا�سات	املدرو�سة	ملجل�س	

الأهداف	 وفق	 البنك	 ون�ساطات	 اأعمال	 لتنمية	 اجلهد	 �ستوا�سل	 الإدارة	

املر�سومة	مع	احلر�س	كل	احلر�س	على	توفري	امل�سكن	ال�سحي	املالئم	لكافة	

املواطنني	يف	كافة	اأرجاء	ال�سلطنة	.

ويف	اخلتام	...	ي�سعدين	اأن	اأ�سجل	كلمة	�سكر	وتقدير	اإىل	احلكومة	الر�سيدة	على	

الدعم	املتوا�سل	الذي	تقدمه	للبنك	لتمكينه	من	ال�ستمرار	يف	تقدمي	خدماته	

للمواطنني	،	واأي�ساً	كل	ال�سكر	اإىل	معايل	/	رئي�س	جمل�س	الإدارة	املوقر	ولكافة	

اأع�ساء	جمل�س	الإدارة	على	توجيهاتهم	ومتابعتهم	امل�ستمرة	لأداء	البنك	من	

اأجل	حتقيق	الأهداف	التي	اأن�سئ	من	اأجلها	واإىل	عمالئنا	الكرام	على	ثقتهم	بنا	

املوؤ�س�سة	مبختلف	م�ستوياتهم	 العاملني	يف	هذه	 اإىل	جميع	 ال�سكر	 اأقدم	 كما	 	،

ومواقعهم	على	جهودهم	واإخال�سهم	ودورهم	يف	جناحها	واإزدهارها	.

ن�ساأل	اهلل	التوفيق	وال�سداد	للجميع	.

	عدنان	بن	حيدر	بن	دروي�س	

	املديـر	العـام	

اأمني	�سر	جمل�س	الإدارة
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بنك الإ�سكان العماين ) �س م ع م (

دائرة اإدارة املخاطر

1	-		اإدارة	املخاطـر	:-

املخاطر	 اإدارة	 عمليات	 على	 العام	 الأ�سراف	 يف	 هاًما	 دوًرا	 الإدارة	 يوؤدي	جمل�س	

للتاأكد	اأن	عمل	اإدارة	املخاطر	يطبق	ب�سكل	�سحيح	،	واأن	البنك	يعمل	�سمن	احلدود	

املقررة	.

ويتوىل	املجل�س	اإقرار	�سيا�سات	اإدارة	املخاطر	وو�سع	احلدود	املقبوله	للمخاطر	،	

بالإ�سافة	اىل	اإعتماد	عملية	تقييم	كفاية	راأ�س	املال	.

اإقرتاح	 املجل�س	يف	 (	مل�ساعدة	 املخاطر	 واإدارة	 املالية	 	( املجل�س	جلنة	 �سكل	 وقد	

�سيا�سات	اإدارة	املخاطر	وتطويرها	واإقرتاح	امل�ستويات	املقبوله	للمخاطر	وو�سع	

البنك	 وحدات	 اإلتزام	 مدى	 ومراقبة	 	، املخاطر	 ومراقبة	 وقيا�س	 اأ�ساليب	حتديد	

اإدارة	 دائرة	 وفاعلية	 كفاءة	 مراجعة	 اىل	 بالإ�سافة	 	، املخاطر	 وحدود	 مبقايي�س	

املخاطر	من	خالل	اإ�سراف	اللجنة	على	عمليات	الدائرة	.

2	-		�سيا�سة	الإف�سـاح	:-

لدى	البنك	�سيا�سة	ر�سمية	م�ستقه	من	بازل	II-	متطلبات	الإف�ساح	وفق	الدعامة
. العماين	 املركزي	 البنك	 الإدارة	مت�سًيا	مع	متطلبات	 اأقرها	جمل�س	 III	-	والتي	

3	-		جمال	التطبيـق	:-

بعد	 فيما	 املقدمة	 والبيانات	 عمان	 �سلطنة	 يف	 فروعه	 �سبكة	 من	خالل	 البنك	 يعمل	

حول	هيكل	راأ�س	املال	جممعة	لعمليات	جميع	فروع	البنك	،	ولي�س	لدى	البنك	اأي	

�سركات	تابعة	ول	ي�سكل	جزء	من	اأي	جمموعة	.

4	-		هيكل	راأ�س	املال	:-

ينق�سم	راأ�س	املال	التنظيمي	للبنك	اىل	)3(	م�ستويات	:-

	امل�ستوى	)1(	:		راأ�س	املال	الأ�سا�سي	،	وي�سمل	:-

راأ�س	املال	املدفوع	،	الإحتياطي	القانوين	،	الإحتياطي	اخلا�س	،	الأرباح	املحتجزة	

ول	توجد	اأدوات	راأ�سمالية	مبتكرة	يف	راأ�س	املال	،	ويتمثل	راأ�س	املال	امل�سرح	به	

واملدفوع	بالكامل	بـ	)30(	مليون	�سهم	قيمة	كل	منها	ريال	عماين	واحد	،	ويقوم	البنك	

باإقتطاع	)10%(	من	اأرباحه	ال�سنوية	اىل	ح�ساب	الإحتياطي	القانوين	،	ويجوز	وقف	

الإقتطاع	اإذا	بلغ	ر�سيد	هذا	احل�ساب	ن�سف	راأ�س	املال	املدفوع	،	وهذا	الإحتياطي	

غري	قابل	للتوزيع	،	وبعد	اأن	يتم	التحويل	اىل	الإحتياطي	القانوين	يتم	حتويل	مبلغ	

)25%(	من	 بلغ	 اإذا	 وقفه	 الإحتياطي	اخلا�س	ويجوز	 اىل	 الإدارة	 يحدده	جمل�س	

املعدومة	 الديون	 لتغطية	 الإحتياطي	 هذا	 اإ�ستخدام	 ،	وميكن	 املدفوع	 املال	 راأ�س	

ويهدف	تكوين	الأرباح	املحتجزة	اىل	تعزيز	املركز	املايل	للبنك	ومواجهة	اأي	ظروف	

طارئه	غري	متوقعة	.

III		الدعامـة		-	II	بازل	مبوجب	القانوين	الإف�ساح

	امل�ستوى	)2( : 

راأ�س	املال	الإ�سايف	،	وي�سمل	:املخ�س�س	العام	خل�سائر	القرو�س	)	مبا	ل	يزيد	عن	

)1.25(	من	الأ�سول	املرجحة	باملخاطر	(	.

 امل�ستوى	)3( :

البنك	حالًيا	 لدى	 ال�سوق	:ل	يوجد	 الأجل	ملواجهة	خماطر	 	قر�س	م�ساند	ق�سري	

امل�ستوى	)3(	من	راأ�س	املال	.

وفيما يلي عناصر هيكل رأس املال بالبنك بتاريخ اإلفصاح :

تركيبة	راأ�س	املال	التنظيمي	بتاريخ	

2010/12/31م

ريال	عماين	)	بالآلف	(

امل�ستوى	)1(	راأ�س	املال	الأ�سا�سي	:-

راأ�س	املال	املدفوع

الإحتياطي	القانوين

الإحتياطي	اخلا�س

جمموع	امل�ستوى	)1(

امل�ستوى	)2(	راأ�س	املال	الإ�سايف	:-

املخ�س�س	العام	خل�سائر	القرو�س

جمموع	امل�ستوى	)2(

اإجمايل	راأ�س	املال	املوؤهل

30.000

12.834

42.309

22.243

1.860

1.860

109.246

5	-		كفاية	راأ�س	املال	:-

وتوجيهات	 	)II بازل	 	( لإر�سادات	 وفًقا	 بالبنك	 املال	 راأ�س	 كفاية	 اإحت�ساب	 يتم	
الإئتمان	 لإحت�سـاب	خماطر	 املعياري	 املنهج	 وباإ�ستخدام	 العماين	 املركزي	 البنك	

،	وال�سوق	اإن	وجدت	مع	تطبيق	املنهج	الب�سيط	لإدراج	ال�سمانات	،	ويتبع	منهج	

موؤ�س�سة	 ت�سنيف	 يوؤخذ	 كما	 	، الت�سغيلية	 املخاطر	 لإحت�ساب	 الأ�سا�سي	 املوؤ�سر	

موديز	لإحت�ساب	خماطر	املطالبات	لدى	البنوك	واملوؤ�س�سات	املالية	الأخرى	.

لدى	البنك	�سيا�سة	الإحتفاظ	بقاعدة	راأ�سمالية	كافية	وقوية	تتنا�سب	مع	طبيعة	

ن�ساطه	املتخ�س�س	يف	الإقرا�س	طويل	الأجل	ملواجهة	خماطر	خ�سائر	اأو	�سعوبات	

من	 والتي	متكنه	 للبنك	 الراأ�سمالية	 القاعدة	 قوة	 الرغم	من	 ،	وعلى	 متوقعة	 غري	

من	 مزيد	 اأجل	 من	 الإدارة	 جمل�س	 اأن	 اإل	 	، والتقلبات	 الظروف	 �ستى	 مواجهة	

املال	مبعدل	 راأ�س	 كفاية	 معدل	 زيادة	 قرر	 امل�ستجدات	 ملواجهة	 التحفظ	واحلذر	

)2%(	زيادة	عن	امل�ستوى	التنظيمي	امل�ستهدف	واملحدد	من	البنك	املركزي	العماين	

بن�سبة	)10%(	لي�سبح	معدل	كفاية	راأ�س	املال	الر�سمي	لدى	البنك	)12%(	،	وكما	

هو	وا�سح	من	البيانات	التالية	،	فقد	بلغ	معدل	كفاية	راأ�س	املال	الفعلي	يف	نهاية	

العام	)	73.43 %( .

107.386

الأرباح	املحتجزة
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ويتمثل	الحت�ساب	الكمي	ملعدل	كفاية	راأ�س	املال	للبنك	يف	البنود	التالية	:-

التفا�سيل

املبالغ	بالآف	الريالت	العمانية

اأر�سدة	اإجمالية

)القيمة	الدفرتية(

�سايف	الأر�سدة

)القيمة	الدفرتية(	*

الأ�ســول	املرجـحة	

باملخاطـر

بنود	مدرجه	داخل	امليزانية	

بنود	مدرجه	خارج	امليزانية	

راأ�س	املال	– امل�ستوى	الأول
راأ�س	املال	– امل�ستوى	الثاين

جمموع	راأ�س	املال	املوؤهل

متطلبات	راأ�س	املال	ملخاطر	ال�سوق

متطلبات	راأ�س	املال	ملخاطر	الإئتمان

متطليات	راأ�س	املال	للمخاطر	الت�سغيلية

اإجمايل	راأ�س	املال	املخاطر

معدل	كفاية	راأ�س	املال	– امل�ستوى	الأول
معدل	كفاية	راأ�س	املال	– الإجمالـي

راأ�س	املال	– امل�ستوى	الثالث

206.092

19.764

107.386

1.860

109.246

--

118.219

3.953

107.386

1.860

109.246

-

12.217

2.659

148.765

%72.1

%73.43

*		ال�سايف	بعد	خ�سم	املخ�س�سات	والفوائد	املحفوظة	وال�سمانات	املوؤهلة	.

6	-		املخاطر	والإحتياطيات	املتخذة	اأو	)	التحوطات	(	:-

اأ:		خماطر	الإئتمان	:-

تنتج	خماطر	الإئتمان	من	كافة	املنتجات	واخلدمات	عندما	تف�سل	الأطراف	املقابلة	

اأن	 الرغم	 ،	وعلى	 العقد	 الدفع	وفًقا	لأحكام	و�سروط	 باإلتزامات	 الوفاء	 للبنك	من	

لها	 ويتوفر	 للمواطنني	 الإ�سكانية	 القرو�س	 يف	 يتمثل	 البنك	 من	 املمنوح	 الإئتمان	

�سمانات	عقارية	ومنح�سرة	جغرافًيا	داخل	�سلطنة	عمان	،	اإل	اأن	املخاطر	قد	تن�ساأ	

الإلتزامات	 لكامل	 ال�سمانات	 هذه	 قيمة	 تغطية	 عدم	 خالل	 من	 الأحيان	 بع�س	 يف	

الإدارة	 قبل	 من	 الإئتمان	 منح	 على	 املوافقات	 وتتم	 	، العميل	 على	 امل�ستحقة	

التنفيذية	�سمن	�سقوف	حمددة	ومعايري	وممار�سات	حذرة	و�سالحيات	معتمدة	

وباإعتبار	اأن	الإئتمان	املمنوح	من	البنك	منح�سر	يف	نوع	واحد	وداخل	

منطقة	جغرافية	واحدة	،	فاإن	الإف�ساح	الكمي	ينح�سر	يف	الآتي	:-

من	جمل�س	الإدارة	،	وذلك	بهدف	تقليل	اخل�سائر	املحتملة	واإبقاء	التعر�س	ملخاطر	

الإئتمان	�سمن	حدود	متدنية	ومعدلت	مقبولـه	.

باملخاطر	 املرجحة	 الإئتمانية	 الأ�سول	 لإحت�ساب	 املعياري	 املنهج	 البنك	 يتبع	

عمان	 �سلطنة	 حكومة	 قبل	 من	 املدعومة	 الإ�سكانية	 للقرو�س	 	)%35( مبعدل	

املحتمله	 اخل�سائر	 مقدار	 بتحديد	 البنك	 يقوم	 كما	 	، لالأخرى	 	)%100( ومبعدل	

بالإئتمان	باإتباع	الت�سنيف	املقرر	لالإئتمان	مبوجب	تعميم	البنك	املركزي	العماين	)	

BM977	(	املوؤرخ	يف	25	�سبتمرب	2004م	،	مع	الأخذ	يف	الإعتبار	القيمة	ال�سوقية	

لل�سمانات	العقارية	بن�سبة	)%50( .

نوع	الإئتمان

األف	ريال	عماين

متو�ســط	الفتـــرة

احلاليـــة

الو�سع	كما	يف	

2010/12/31م	.

قرو�س	�سخ�سية	للموظفني

قرو�س	اإ�سكانية	للمواطنني	مدعومة	

من	حكومة	�سلطنة	عمان

قرو�س	اإ�سكانية	اأخرى	للمواطنني	

)غري	مدعومة(

املجموع

-128

3204

2170

5374

167

132.925

67.375

200.300

تكملة	رقم	5
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حركة	اإجمايل	القـرو�س	:-

تفا�سيل

الر�سيد	الإفتتاحي

اندماج	/	تغيري

قرو�س	جديدة

حت�سيـــل	القــرو�س

قـــرو�س	م�سطوبــة

الر�سيد	اخلتامي

خم�ســـ�س	حمتجــــز

فوائد	حمتجزة

195.805

)327(

9.014

)3.298(

-

201.194

2.683

-

103

144

-

)54(

-

193

3

1

1.210

)906(

3

)12(

-

295

73

4
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122

1
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-
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11
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-

1.995
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-
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)3.437(

-

204.192

3.634
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األف	ريال	عماين

رقم

1

2

3

4

5

6

7
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ب	:		خماطر	ال�سوق	:-

خماطر	ال�سوق	هي	خماطر	التغيريات	يف	قيمة	الأوراق	املالية	اأو	املعامالت	نظًرا	للتحركات	يف	عوامل	ال�سوق	.

بنود	ميزانية	البنك	ل	تت�سمن	حالًيا	اأية	اأ�سول	اأو	اإلتزامات	معر�سة	للتغيري	باأ�سعار	ال�سرف	،	حيث	يتم	اإتباع	�سيا�سة	ح�سر	جميع	التعامالت	بالريال	العماين	اأو	الدولر	

الأمريكي	ذو	ال�سعر	الثابت	مقابل	الريال	العماين	،	اأما	بالن�سبة	ملخاطر	اأ�سعار	الفائدة	فاأنها	قد	تن�ساأ	ب�سكل	مبا�سر	يف	حالة	زيادة	اأ�سعار	الفائدة	على	الودائع	ق�سرية	

الأجل	اأو	القرو�س	املتو�سطة	الأجل	،	بينما	اأ�سعار	الفائدة	على	الإقرا�س	للعمالء	ثابتة	،	ويحاول	البنك	اإتباع	�سيا�سة	التمويل	عن	طريق	القرو�س	طويلة	الأجل	لتجنب	

هذه	املخاطر	اأو	القرو�س	احلكومية	ب�سعر	فائدة	ثابت	،	وتت�سمن	احل�سابات	اخلتامية	للبنك	توزيًعا	لالأ�سول	واخل�سوم	على	عدد	من	النطاقات	الزمنية	املحددة	م�سبًقا	

لبيان	فجوة	احل�سا�سية	جتاه	اأ�سعار	الفائدة	

ج:		خماطر	ال�سيولـة	:-

تتمثل	خماطر	ال�سيولة	مبخاطر	عدم	توفر	املال	الكايف	يف	البنك	ملقابلة	اإلتزاماته	عند	اإ�ستحقاقها	وتنجم	خماطر	ال�سيولة	عامة	من	عدم	توافق	التوقيت	الزمني	للتدفقات	

الداخله	واخلارجه	لالأموال	،	ويتبع	البنك	�سيا�سة	حذرة	يف	اإدارة	ال�سيولة	عن	طريق	الإحتفاظ	برتتيبات	لتوفري	�سيولة	نقدية	جاهزة	ملقابلة	اإلتزاماته	الق�سرية	الأجل.	

وتتم	اإدارة	ال�سيولة	بتقلي�س	الفجوة	بني	اإ�ستحقاقات	الأ�سول	واخل�سوم	ما	اأمكن	وبالإقرتا�س	متو�سط	وطويل	الأجل	كلما	لزم	الأمر	ل�سمان	توفر	�سيولة	كافية	على	

الدوام	للوفاء	باإلتزامات	البنك	مبوعد	اإ�ستحقاقها	،	وتت�سمن	احل�سابات	اخلتامية	للبنك	حتلياًل	لإ�ستحقاقات	الأ�سول	واخل�سوم	على	عدد	من	النطاقات	الزمنية	املحددة	

م�سبًقا	لبيان	فجوة	ال�سيولـة	.

د	:		خماطر	الت�سغيـل	:-

خماطر	الت�سغيل	هي	خماطر	اخل�سارة	الناجتة	عن	عدم	كفاية	اأو	ف�سل	العمليات	الداخلية	،	املوظفني	،	والأنظمة	اأو	ب�سبب	عوامل	خارجية	،	وغريها	من	تلك	التي	تن�ساأ	

من	املتطلبات	القانونية	والتنظيمية	ويتبع	البنك	اأ�سلوب	املوؤ�سر	الأ�سا�سي	لقيا�سها	والذي	يق�سي	باأخذ	)15%(	من	متو�سط	الدخل	عن	فرتة	الثالث	�سنوات	الأخرية	

لتحديد	راأ�سمال	املخاطر	عن	العمليات	الت�سغيلية	.
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تقرير	مراقبي	احل�سابات	امل�ستقلني	

اإىل	م�ساهمي	بنك	الإ�سكان	العماين	)�س.م.ع.م(

تقرير	حول	القوائم	املالية

راجعنا	القوائم	املالية	املرفقة	لبنك	الإ�سكان	العماين	)�س.م.ع.م(	والتي	تتمثل	بامليزانية	العمومية	كما	يف	31	دي�سمرب	2010م	وقائمة	الدخل	ال�سامل	

وقائمة	التغيريات	يف	حقوق	امل�ساهمني	وقائمة	التدفقات	النقدية	لل�سنة	املنتهية	يف	ذلك	التاريخ	وملخ�س	لل�سيا�سات	املحا�سبية	اجلوهرية	واإي�ساحات	

مف�سرة	اأخرى	.

م�سوؤولية	اأع�ساء	جمل�س	الإدارة	عن	القوائم	املالية	:-	 

اأع�ساء	جمل�س	الإدارة	م�سوؤولون	عن	اإعداد	هذه	القوائم	املالية	وعر�سها	بو�سوح	وفقاً	ملعايري	التقارير	املالية	الدولية	وقانون	ال�سركات	التجارية	

لعام	1974م	وتعديالته	وعن	اأنظمة	رقابة	داخلية	كما	تراها	الإدارة	لزمة	للتمكني	من	اإعداد	قوائم	مالية	خالية	من	الأخطاء	اجلوهرية	�سواًء	ب�سبب	

الغ�س	اأو	اخلطاأ	.

م�سوؤولية	مراقب	احل�سابات	:-

للمعايري	 اأجرينا	مراجعتنا	وفقاً	 اإىل	املراجعة	التي	جنريها	،	وقد	 اإ�ستنادًا	 الراأي	املهني	ب�ساأن	تلك	القوائم	املالية	 تتمثل	م�سوؤوليتنا	يف	التعبري	عن	

الدولية	للمراجعة	،	وتتطلب	تلك	املعايري	اأن	نلتزم	باملتطلبات	الأخالقية	واأن	نخطط	وجنري	املراجعة	من	اأجل	احل�سول	على	تاأكيدات	معقولة	فيما	

اإذا	كنت	القوائم	املالية	خالية	من	الأخطاء	اجلوهرية	.

تقدير	 على	 املختارة	 الإجراءات	 وتعتمد	 	، املالية	 بالقوائم	 املدرجة	 والإف�ساحات	 للمبالغ	 اأدلة	 على	 للح�سول	 اإجراءات	 تنفيذ	 املراجعة	 وتت�سمن	

مراقب	احل�سابات	مبا	يف	ذلك	تقييمه	ملخاطر	�سوء	الإدراج	اجلوهري	للقوائم	املالية	�سواء	ب�سبب	الغ�س	اأو	اخلطاأ	،	وعند	اإجراء	تقييم	لتلك	املخاطر	

ياأخذ	مراقب	احل�سابات	بالعتبار	اإجراءات	الرقابة	الداخلية	ذات	العالقة	باإعداد	البنك	القوائم	املالية	وعر�سها	بو�سوح	من	اأجل	ت�سميم	اإجراءات	

اأي�ساً	 املراجعة	املالئمة	لتلك	الظروف	ولكن	لي�س	لغر�س	التعبري	عن	راأي	ب�ساأن	كفاءة	اأنظمة	الرقابة	اخلا�سة	بالبنك	،	وتت�سمن	عملية	املراجعة	

تقييم	مالئمة	ال�سيا�سات	املحا�سبية	امل�ستخدمة	ومدى	معقولية	التقديرات	املحا�سبية	التي	اأجرتها	الإدارة	بالإ�سافة	اإىل	تقييم	عر�س	القوائم	املالية	

ب�سورة	عامة	.

ونرى	اأن	اأدلة	املراجعة	التي	ح�سلنا	عليها	كافية	ومالئمة	لتوفري	اأ�سا�س	لراأي	املراجعة	اخلا�س	بنا	.

الـراأي	:-

يف	راأينا	فاإن	القوائم	املالية	املرفقة	تعرب	بو�سوح	من	كافة	جوانبها	اجلوهرية	عن	املركز	املايل	للبنك	كما	يف	31	دي�سمرب	2010م	وعن	اأداءه	املالية	

وتدفقاته	النقدية	لل�سنة	املنتهية	يف	ذلك	التاريخ	وفقاً	ملعايري	التقارير	املالية	الدولية	ومتطلبات	قانون	ال�سركات	التجارية	لعام	1974م	وتعديالته	.

9	مار�س	2011

م�سقط،	�سلطنة	عمان

حما�سبون	قانونيون	ترخي�س	رقم	ح/26	-	ا�ست�سارات	مالية	واإدارية	ترخي�س	رقم		م	اأ/161	-	�سجل	جتاري	رقم	1/30766/5

براي�س	وتر	هاو�س	كوبرز	األ	األ	بي
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