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الروؤيـة االإ�سرتاتيجية 

ريادة اإ�سكانية متكاملة

الر�سالة االإ�سرتاتيجية

 

ي�سعى البنك ليكون الرائد يف حركة االإ�سكان و التعمري مبا ي�ساهم 

يف التنمية االإقت�سادية ب�سلطنة ُعمان ، متميزايف تقدمي اخلدمات 

للعمالء وخا�سة الُعمانيني من ذوى الدخل املحدود واملتو�سط ، 

حمققا لتطلعان امل�ساهمني ومهتما بتنمية راأ�س املال الب�سرى ، وذلك

من خالل اأعمال م�سرفية ذات كفاءة وبيئة عمل جاذبة وحمفزة .
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ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

اأرحب بكم اأجمل ترحيب ، وي�سعدين اأن اأقدم لكم 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 2016/12/31م .

لقد كان عام 2016م اإيجابيًا على كافة امل�ستويات ، حيث متكن البنك من بلوغ الأهداف التي و�سعها يف موازنته للعام املذكور �سواء على ال�سعيد الإقرا�سي اأو 

على �سعيد تعزيز الو�سع املايل للبنك ، كما حتققت العديد من املنجزات خالل العام كما هي مو�سحة يف التقرير .

الن�ضاط الإقرا�ضي 

لقد ا�ستطاع البنك خالل العام وبف�سل الدعم املتوا�سل الذي تقدمه احلكومة الر�سيدة من موا�سلة تقدمي القرو�س املدعومة للمواطنني وذلك على النحو 

التايل 

ملختلف  خدماته  تو�سيل  اإىل  البنك  �سعى  كما   ، 2016م  عام  نهاية  حتى  عماين  ريـال  مليون   )80( قر�سًا بقيمة   )1699( عليها  املوافق  القرو�س  عدد  بلغ 

حمافظات ال�سلطنة خا�سة املناطق خارج حمافظة م�سقط ، حيث بلغ عدد القرو�س املمنوحة للمواطنني باملحافظات خارج حمافظة م�سقط )1456( قر�سًا 

بقيمة اإجمالية بلغت )66،9( مليون ريـال عماين وبن�سبة )83،6%( من اإجمايل الن�ساط الإقرا�سي  .

2016م و  واجلدول التايل يو�سح القرو�س املمنوحة بر�سم مدعوم موزعة على ح�سب فروع البنك املنت�سرة مبختلف حمافظات ووليات ال�سلطنة بني عامي 

2015م .

الـقرو�س الـمـوافـق عـليـهـا بر�سم مدعوم خالل عام 2015مالـقـرو�س الـموافــق عـلـيهـا بر�سم مدعوم خـالل عـام 2016مالفـروع

ن�سبة مبالغ ر.عن�سبة عددن�سبة مبالغ ر.عن�سبة عدد

24314،31314000016،427414،61341260016،8املركز الرئي�سي

744،440655005،1814،343813005،5�ساللـــة

-21212،5986880012،326714،210450800،13�سحـــار

137868349008،61276،757284007،2�ســـور

38122،41713210021،429715،81222770015،3نـــزوى

311،815023001،9452،422391002،8خ�ســب

1086،450605006،3131752119006،5الربيــمي

37922،31697620021،248225،61998160025الر�ستــاق

1347،954197006،81779،463666007،9ابـــراء

100%10080000000%1001881%80000000%1699100املجمـوع

وبذلك يكون قد مت ا�ستغالل املوازنة املر�سودة للقرو�س لعام 2016م والبالغة )80( مليون ريـال عماين بالكامل .

هذا ، وقد بلغ اإجمايل القرو�س املدعومة التي قدمها البنك للمواطنني منذ تاأ�سي�سه يف عام 1977م وحتى نهاية عام 2016م على م�ستوى فروع البنك املنت�سرة 

يف خمتلف حمافظات ووليات ال�سلطنة عدد )41087( قر�سًا بقيمة اإجمالية بلغت )944،2( مليون ريـال عماين ، منها 16715 قر�س ملحافظة م�سقط بقيمة 

اجمالية )355،6( مليون ريـال عماين بن�سبة )40،7%( من اجمايل عدد القرو�س ون�سبة )37،7%( من قيمتها .

واأما عدد القرو�س املدعومة املمنوحة للمواطنني باملناطق خارج حمافظة م�سقط فقد بلغ )24372( قر�سًا بقيمة اإجمالية )588،6( مليون ريـال عماين اأي 

بن�سبة )59،3%( من اإجمايل عدد القرو�س املمنوحة ون�سبة )62،3%( من قيمتها ح�سب ما هو مو�سح باجلدول التايل :-

تقرير جمل�س اإدارة البنك لعام 2016م

ح�سرات امل�ساهمني الكرام 
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القرو�س املدعومة املوافق عليها منذ تاأ�سي�س كل فرع  وحتى 2016/12/31مالفرع

ن�سبةمبالغ )ر.ع(ن�سبةعدد

1671540،735563649137،6املركز الرئي�سي

465611،39156635110�ساللـــة

39079،5879135429،3�سحـــار

26536،5599348966،3�ســـور

434110،611137735211،8نـــزوى

7421،8174953001،8خ�ســب

14033،4382021554الربيــمي

463211،313144610013،9الر�ستــاق

20384،9506249005،3اإبـــراء

100%100944197087%41087املجمــوع

ونظرا لالإقبال الهائل على القرتا�س املدعوم - بعد اقرار الهيكل اجلديد لر�سم اخلدمات امل�سرفية والدارية - فقد ارتاأى البنك تخ�سي�س جميع موارده 

املتاحة لالإقرا�س بحيث تقت�سر على القرو�س املدعومة فقط . 

النتائج املالية

واأما على �سعيد النتائج املالية ومن خالل ا�ستعرا�س اأرقام امليزانية العمومية لل�سنة املالية املنتهية يف 2016/12/31م يت�سح باأن البنك حقق نتائج اإيجابية 

بت�سجيل ن�سب منو جيدة يف معظم املوؤ�سرات املالية ، حيث ارتفع اإجمايل موجودات البنـك يف نهاية العام 2016م لي�سل اإىل )446،8 ( مليون ريـال عماين 

باملقارنة مع مبلغ )404،9( مليون ريـال عماين يف نهاية عام 2015م اأي بن�سبة زيادة ت�سل اإىل )%10،3(.

هذا وقد ارتكز النمو يف املوجودات ب�سكل اأ�سا�سي على ارتفاع حمفظة القرو�س الإ�سكانية حيث ارتفع اإجمايل حمفظة القرو�س يف 2016/12/31م لي�سل اإىل 

)420،7( مليون ريـال عماين باملقارنة مع )373،6( مليون ريـال عماين يف نهاية العام ال�سابق اأي بن�سبة منو ت�سل اإىل )%12،6(.

وقد حقق البنك اأرباح �سافية بلغت )13،8( مليون ريـال عماين بزيادة ن�سبية مقدارها )22،1%( عن اأرباح عام 2015م والبالغة )11،3( مليون ريـال عماين 

، كما ارتفع اإجمايل حقوق امل�ساهمني لي�سل )241،5( مليون ريـال عماين باملقارنة مع مبلغ )229،3( مليون ريـال عماين وبن�سبة ت�سل اإىل )5،3%( ، وترجع 

هذه الزيادة اإىل ارتفاع راأ�س املال والحتياطيات والأرباح املحتجزة .
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واجلدول التايل يو�سح و�سع اأهم املوؤ�سرات املالية خالل الأعوام اخلم�سة املا�سية من عام 2012م وحتى عام 2016م

)املبالغ مباليني الريالت العمانية(

20122013201420152016مالبيان

10،312،314،511،313،8�سايف الأرباح

257،5310347،5404،9446،8اإجمايل املوجودات

131،6171،7197،1175،6205،3اإجمايل اللتزامات

247،8299،3334،6373،6420،8اإجمايل �سايف القرو�س

125،9138،3150،4229،3241،5اإجمايل حقوق امل�ساهمني

هذا ويركز البنك على تنمية اأ�سوله مع املحافظة على جودة ومتانة الأ�سول لتعزيز الو�سع املايل للبنك مبا ميكنه من حتقيق اهدافه بالفاعلية املطلوبة ، ويقرتح 

جمل�س الإدارة توزيع �سايف الأرباح لعام 2016م على امل�ساهمني على النحو التايل :-

�سايف اأرباح ال�سنة لعام 2016م

)املبالغ باآلف الريالت العمانية(

13،754�سايف اأرباح ال�سنة

توزيعات �سايف الأرباح :

1،375حتويل مبلغ اإىل الحتياطي القانوين )بواقع 10% من �سايف الأرباح(

2،476حتويل مبلغ اإىل الحتياطي اخلا�س

4،042توزيع اأرباح نقدية على امل�ساهمني )بواقع 5% من راأ�س املال املدفوع( 

5،861حتويل مبلغ لالأرباح املحتجزة

13،754اإجمايل �سايف اأرباح ال�سنة

وعلى �سعيد التاأهيل والتدريب ، فاإن البنك قام بتنظيم عدد )86( دوره يف �ستى املجالت خالل العام داخل وخارج ال�سلطنة وبلغ عدد امل�ساركني فيها )319( 

اأداء الواجبات وامل�سئوليات املناط بهم على الوجه املطلوب ، كما بلغت ن�سبة العمانيني حوايل  م�سارك الأمر الذي �سيعزز قدرات املوظفني مبا ميكنهم من 

)96،7%( من اإجمايل عدد العاملني ، وهو بذلك يعد يف طليعة البنوك العاملة يف ال�سلطنة يف حتقيق هذه الن�سبة .

اإدخال نظام م�ضريف اإلكرتوين متطور

قام البنك خالل العام املا�سي بالتوقيع على اتفاقية لإدخال نظام م�سريف اإلكرتوين وذلك مت�سيًا مع خطة البنك الرامية اإىل توفري حلول اإلكرتونية حتقق 

روؤية البنك الإ�سكانية باعتباره يحقق نقله نوعية يف عملياته وخدماته ويحقق النفع للمواطنني باحل�سول على م�ستوى عال من اخلدمات الإلكرتونية احلديثة 

ويعزز كفاءة الإجناز ويلبي املعايري امل�سرفية الدولية ، ويف هذا العام اكتملت معظم مراحل النظام ومن املنتظر ت�سغيلـه خالل الربع الأول من عام 2017م  .

جائزة اأف�ضل بنك يف التمويل العقاري

للعام الثاين على التوايل يح�سل البنك على جائزة اأف�سل بنك يف فئة التمويل العقاري على م�ستوى الدول العربية املمنوحة من احتاد امل�سرفيني العرب ، ويعد 

الفوز بهذه اجلائزة دلياًل وا�سحًا على متيـّـز البنك وحتقيقه للمعايري ونظم الإدارة املتطورة ويعك�س دوره الكبري يف التنمية العمرانية يف ال�سلطنة والإ�سهام 

الفاعل يف تعزيز اجلهود التي تبذلها احلكومة يف توفري احلياة الكرمية لالإن�سان العماين .

هذا ، ويتطلع املجل�س اإىل حتقيق املزيد من الإجنازات يف خمتلف جمالت عمليات البنك من خالل اخلطة املالية وال�سرتاتيجية لفرتة الع�سرة الأعوام القادمة 

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 .
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وختامًا يتقدم جمل�س اإدارة البنك باأ�سمى اآيات ال�سكر والعرفان اإىل املقام ال�سامي ملولنا ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم )حفظه 

من  لتمكينه  للبنك  تقدمه  الذي  املتوا�سل  الدعم  على  الر�سيدة  احلكومة  اإىل  مو�سول  وال�سكر   ، للبنك  الكرمية  ورعايته  ال�سامية  توجيهاته  ورعاه( على  اهلل 

ال�ستمرار يف تقدمي خدماته للمواطنني بكل �سهولة وي�سر .        

كما يتقدم املجل�س بخال�س ال�سكر اإىل كل من وزارة املالية والبنك املركزي الُعماين واإىل جميع الوزارات واملوؤ�س�سات والهيئات احلكومية والأهلية على تعاونهم 

املخل�س وال�سادق مع البنك من اأجل اإجناز مهامه وواجباته ، وكذلك ال�سكر والتقدير ملوظفي البنك على تفانيهم واإخال�سهم وجهودهم التي بذلوها لأجل 

خدمة هذه املوؤ�س�سة والنهو�س بها .

وفقنا اهلل واإياكم ملزيد من العطاء خلدمة ُعماننا احلبيبة حتت ظل القيادة احلكيمة ملولنا ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم )حفظه 

اهلل ورعاه( داعني اهلل �سبحانه وتعاىل اأن مين على جاللته مبوفور ال�سحة والعافية والعمر املديد وعلى ال�سعب العماين باخلري والرخاء . 

     

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

ر�ضاد بن اأحمد بن حممد بن عمري الهنائي

رئي�س جمل�س اإدارة البنك 
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كلمة املدير العام

ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،

من  اأن�سئ  التي  لالأهداف  طبقًا  واملالية  ال�سرتاتيجية  خططه  تنفيذ  خالل  من  حتققت  التي  املميزة  م�سرية الإجنازات  ملوا�سلة  العماين  الإ�سكان  بنك  ي�سعى 

اأجلها حمققًا النجاح تلو النجاح مما مكنه من تعزيز مكانته �سنة بعد اأخرى وتعزيز ثقة ور�سا عمالءه ، حيث حقق البنك معدلت منو متزايدة يف �ستى بنود 

القوائم املالية اأظهرت مدى قدرة البنك على التوظيف الأمثل ملواره املالية ، وما كان ذلك ليتحقق لول التخطيط الدقيق الذي انتهجه البنك لتنفيذ اأعماله عرب 

منهجيات واأ�س�س تنظيمية �سملت كل نواحي عملياته وذلك التزامًا بر�سالة البنك وحتمله مل�سئولياته بكل كفاءة واقتدار ومهنية عالية بالعتماد على قدراته 

الذاتية وكوادره املوؤهلة ، مما اأ�سهم يف حتقيق ما ي�سبو اإليه من تعزيز لالإجنازات وحتقيق التطلعات الراقية لبلوغ اأ�سمى درجات التقدم والنجاح من خالل 

املعايري  و�سائر  واحلوكمة  امل�سرفية  العمليات  جمال  املمار�سات يف  اأف�سل  بتطبيق  اللتزام  وا�سلنا  فقد   ، لبلوغه  ن�سعى  كهدف  الريادة  اعتمدت  التي  روؤيتنا 

الدولية الأمر الذي نتج عنه الرتقاء مب�ستوى الأداء كمًا ونوعًا .

لقد جاءت النتائج الت�سغيلية للبنك جيدة ، حيث اأظهرت العديد من املوؤ�سرات املالية منوًا متزايدًا ، حيث حققت اأ�سول البنك منوًا بلغ حوايل )10%( عن عام 

2015م ... وقد بلغت القرو�س التي وافق عليها البنك خالل هذا العام )80( مليون ر.ع ، كما ارتفعت املحفظة القرا�سية للبنك اإىل )420.7( مليون ر.ع 

وبن�سبة منو بلغت حوايل )12.6%( عما كان عليه الو�سع يف نهاية عام 2015م ... كما بلغت طلبات القرو�س امل�ستلمة خالل العام اأكرث من )2000( طلب بقيمة 

حوايل )100( مليون ر.ع ، الأمر الذي يدل على اأنه ما زال الطلب على القرتا�س منقطع النظري ، اإىل جانب ذلك فقد وا�سل البنك ال�سيطرة عل حمفظة 

الرقابية  املتطلبات  لتفوق  املال  راأ�س  كفاية  ن�سبة  تعززت  امل�سمار ، كما  هذا  بذلت يف  التي  الكبرية  للجهود  وذلك  امل�ستويات  اأدنى  وهي يف  املتعرثة  القرو�س 

ا�سعافًا م�ساعفة ، حيث زادت عن )104%( الأمر الذي يدل على متانة املركز املايل للبنك .

لقد تنامى دور البنك خالل ال�سنوات املا�سية الذي يعد اأحد الروافد التي يعتمد عليها يف دفع عجلة التنمية باعتبار ان لقطاع الإ�سكان دورًا حموريًا نحو تنمية 

كافة القطاعات الأخرى ، حيث منح البنك منذ تاأ�سي�سه اأكرث من )41( األف قر�س مبقدار )900( مليون ر.ع ، لقد اأ�سبحت ال�سوق امل�سرفية الآن اأكرث ات�ساعا 

واأكرث تناف�سية الأمر الذي يحتم على البنك ال�ستمرار يف تطوير اأعماله وم�ستوى اأداءه وتنفيذ خططه ال�سرتاتيجية واملالية مبا ميكنه من احلفاظ على عمالئه 

وتعزيز ثقتهم به وهذا يتطلب ا�ستمرار العمل الدوؤوب واملحافظة على معدلت منو متزايدة ومتميزة وير�سخ ب�سمته اخلا�سة يف عامل م�سريف يت�سم باملناف�سة 

والتطور امل�ستمر .

يعزز  مبا  ذلك  على  باملحافظة  ونتعهد  اأعماله  كل  التح�سينات والتطوير يف  واإدخال  واملخل�سة  املبذولة  للجهود  البنك تتويجًا  حققها  التي  النتائج  جاءت  لقد 

ا�ستدامه الأداء املتميز ومتانة الأداء امل�سريف .

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�سًا كل ال�سكر اإىل �سعادة/رئي�س جمل�س الإدارة 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 ... كما اأقدم ال�سكر اإىل جميع العاملني يف هذه املوؤ�س�سة مبختلف م�ستوياتهم ومواقعهم على 

جهودهم واإخال�سهم ودورهم يف جناحها وازدهارها .

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�ضكان العماين ) �س م ع م (

 دائرة اإدارة املخاطر

1 -   اإدارة املخاطـر :-

يوؤدي جمل�س الإدارة دوًرا هاًما يف الأ�سراف العام على عمليات اإدارة املخاطر 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 املقبولة للمخاطر ، بالإ�سافة اىل اعتماد عملية تقييم كفاية راأ�س املال .  

وقد �سكل املجل�س جلنة ) املالية واإدارة املخاطر ( مل�ساعدة املجل�س يف اقرتاح �سيا�سات اإدارة املخاطر وتطويرها واقرتاح امل�ستويات املقبولة للمخاطر   

وو�سع اأ�ساليب حتديد وقيا�س ومراقبة املخاطر ، ومراقبة مدى التزام وحدات البنك مبقايي�س وحدود املخاطر ، بالإ�سافة اىل مراجعة كفاءة وفاعلية 

دائرة اإدارة املخاطر من خالل اإ�سراف اللجنة على عمليات الدائرة .

2 -   �ضيا�ضة الإف�ضـاح :-

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

العماين .

جمال التطبيـق :-    - 3

يعمل البنك من خالل �سبكة فروعه يف �سلطنة عمان والبيانات املقدمة فيما بعد حول هيكل راأ�س املال جممعة لعمليات جميع فروع البنك ، ولي�س لدى   

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

هيكل راأ�س املال :-    - 4

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

✱ امل�ضتوى )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 بـ )89،325( مليون �سهم قيمة كل منها ريال عماين واحد ، ويقوم البنك   

باقتطاع )10%( من اأرباحه ال�سنوية اىل ح�ساب الحتياطي القانوين ، ول يجوز وقف القتطاع اإل اإذا بلغ ر�سيد هذا احل�ساب ثلث راأ�س املال ، وهذا 

الحتياطي غري قابل للتوزيع وميكن للجمعية العامة العادية اأن تقرر تكوين ح�سابات احتياطية اختيارية ل جتاوز 20% من �سافى الأرباح لتلك ال�سنة 

بعد خ�سم الحتياطي القانوين ، ويهدف تكوين الأرباح املحتجزة اىل تعزيز املركز املايل للبنك ومواجهة اأي ظروف طارئه غري متوقعة .

✱ امل�ضتوى )2( :  راأ�س املال الإ�سايف ، وي�سمل : 	

املخ�س�س العام خل�سائر القرو�س ) مبا ل يزيد عن )25ر1%( من الأ�سول املرجحة مبخاطر الئتمان ( .  

✱ امل�ضتوى )3( :  قر�س م�ساند ق�سري الأجل ملواجهة خماطر ال�سوق : 	

ل يوجد لدى البنك حالًيا امل�ستوى )3( من راأ�س املال .  

وفيما يلي عنا�سر هيكل راأ�س املال بالبنك بتاريخ الإف�ساح :  
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ريال عماين ) بالآلف (تركيبة راأ�س املال التنظيمي بتاريخ 2016/12/31م

امل�ستوى )1( راأ�س املال الأ�سا�سي :-

89،325راأ�س املال املدفوع

20،006الإحتياطي القانوين

55،635الحتياطي اخلا�س

59،502الأرباح املحتجزة

224،468جمموع امل�ستوى )1(

امل�ستوى )2( راأ�س املال الإ�سايف :-

2،230املخ�س�س العام خل�سائر القرو�س

2،230جمموع امل�ستوى )2(

226،698اإجمايل راأ�س املال املوؤهل

كفاية راأ�س املال :-    - 4

يتم احت�ساب كفاية راأ�س املال بالبنك وفًقا لإر�سادات ) بازل 2 ( وتوجيهات البنك املركزي العماين وبا�ستخدام املنهج املعياري لحت�ساب خماطر   

يوؤخذ  الت�سغيلية ، كما  املخاطر  لحت�ساب  الأ�سا�سي  املوؤ�سر  منهج  ويتبع  ال�سمانات ،  لإدراج  الب�سيط  املنهج  تطبيق  مع  وجدت  اإن  وال�سوق  الئتمان ، 

ت�سنيف موؤ�س�سة موديز لحت�ساب خماطر املطالبات لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى .

لدى البنك �سيا�سة الحتفاظ 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 غري متوقعة ، وعلى الرغم من قوة القاعدة الراأ�سمالية للبنك والتي متكنه من مواجهة �ستى الظروف والتقلبات ، اإل اأن جمل�س الإدارة من 

اأجل مزيد من التحفظ واحلذر ملواجهة امل�ستجدات قرر زيادة معدل كفاية راأ�س املال مبعدل )2%( زيادة عن امل�ستوى التنظيمي امل�ستهدف واملحدد 

من البنك املركزي العماين بن�سبة )12%( لي�سبح معدل كفاية راأ�س املال الر�سمي لدى البنك )14%( ، وكما هو وا�سح من البيانات التالية ، فقد بلغ 

معدل كفاية راأ�س املال الفعلي يف نهاية العام )%104.55(

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

التفا�ضيل

املبالغ بالأف الريالت العمانية 

اأر�ضدة اإجمالية

)القيمة الدفرتية(

�ضايف الأر�ضدة

)القيمة الدفرتية( *
الأ�ضــول املرجـحة باملخاطـر

444،714172،807 بنود مدرجه داخل امليزانية 

42،4415،604بنود مدرجه خارج امليزانية

224،468224،468راأ�س املال – امل�ستوى الأول

22302230راأ�س املال – امل�ستوى الثاين

--راأ�س املال – امل�ستوى الثالث

226698226698جمموع راأ�س املال املوؤهل

17841121،409متطلبات راأ�س املال ملخاطر الئتمان

-متطلبات راأ�س املال ملخاطر ال�سوق

384144،610متطلبات راأ�س املال للمخاطر الت�سغيلية

21682526،019اإجمايل راأ�س املال املخاطر

103.52%معدل كفاية راأ�س املال – امل�ستوى الأول

104.55%معدل كفاية راأ�س املال – الإجمالـي

✱ ال�سايف بعد خ�سم املخ�س�سات والفوائد املحفوظة وال�سمانات املوؤهلة .
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املخاطر والحتياطيات املتخذة اأو ) التحوطات ( :-    - 6

1/6 :  خماطر الئتمان :-  

تنتج خماطر الئتمان من كافة املنتجات واخلدمات عندما تف�سل الأطراف املقابلة للبنك من الوفاء بالتزامات الدفع وفًقا لأحكام و�سروط العقد ،   

وعلى الرغم اأن الئتمان املمنوح من البنك يتمثل يف القرو�س الإ�سكانية للمواطنني ويتوفر لها �سمانات عقارية ومنح�سرة جغرافًيا داخل �سلطنة 

عمان ،

  اإل اأن املخاطر قد تن�ساأ يف بع�س الأحيان من خالل عدم تغطية قيمة هذه ال�سمانات لكامل اللتزامات امل�ستحقة على العميل ، وتتم املوافقات على 

منح الئتمان من قبل الإدارة التنفيذية �سمن �سقوف حمددة ومعايري وممار�سات حذرة و�سالحيات معتمدة من جمل�س الإدارة ، وذلك بهدف تقليل 

اخل�سائر املحتملة واإبقاء التعر�س ملخاطر الئتمان �سمن حدود متدنية ومعدلت مقبولة .

يتبع البنك املنهج املعياري لحت�ساب الأ�سول الئتمانية املرجحة باملخاطر مبعدل )35%( للقرو�س الإ�سكانية املدعومة من قبل حكومة �سلطنة عمان   

البنك  تعميم  مبوجب  لالئتمان  املقرر  الت�سنيف  باإتباع  بالئتمان  املحتملة  اخل�سائر  مقدار  بتحديد  البنك  يقوم  كما   ، لالأخرى   )%100( ومبعدل 

املركزي العماين ) BM977 ( املوؤرخ يف 25 �سبتمرب 2004م ، مع الأخذ يف العتبار القيمة ال�سوقية لل�سمانات العقارية بن�سبة )%50( 

وباعتبار اأن الئتمان املمنوح من البنك منح�ضر يف نوع واحد وداخل منطقة جغرافية واحدة ، فاإن الإف�ضاح الكمي ينح�ضر يف الآتي :-  

)األف ريال عماين(  

نوع الئتمان
متو�ضــط الفتـــرة 

احلاليـــة

الو�ضع كما يف 

2016/12/31م . 

00قرو�س �سخ�سية للموظفني

4270398971قرو�س اإ�سكانية للمواطنني مدعومة من حكومة �سلطنة عمان

33721794قرو�س اإ�سكانية اأخرى للمواطنني )غري مدعومة(

4607420765املجموع

حركة اإجمايل القـرو�س :-  

األف ريال عماين

قرو�س غري منتظمةقرو�س منتظمةتفا�ضيلرقم

جمموعخ�ضارةم�ضكوك فيهدون املعيارموؤ�ضر خا�سمعياري

379،269729525471690382،530الر�سيد الإفتتاحي1

0)339()17()215(318253اندماج / تغيري2

74،9032414174،951قرو�س جديدة3

27،0941254239927،282حت�سيـــل القــرو�س4

000000قـــرو�س م�سطوبــة5

4272474646875081،293430،199الر�سيد اخلتامي6

8،547281701303209،195خم�ســـ�س حمتجــــز7

0175226239فوائد حمتجزة8
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2/6  :  خماطر ال�ضوق :-  

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 التزامات 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 .

3/6  :  خماطر ال�ضيولـة :-  

توافق  عدم  من  عامة  ال�سيولة  خماطر  وتنجم  ا�ستحقاقها  عند  التزاماته  ملقابلة  البنك  الكايف يف  املال  توفر  عدم  مبخاطر  ال�سيولة  خماطر  تتمثل   

التوقيت الزمني للتدفقات الداخلة واخلارجة لالأموال ، ويتبع البنك �سيا�سة حذرة يف اإدارة ال�سيولة عن طريق الحتفاظ برتتيبات لتوفري �سيولة نقدية 

جاهزة ملقابلة التزاماته الق�سرية الأجل .

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

�سيولة كافية على الدوام للوفاء بالتزامات البنك مبوعد ا�ستحقاقها ، وتت�سمن احل�سابات اخلتامية للبنك حتلياًل ل�ستحقاقات الأ�سول واخل�سوم 

على عدد من النطاقات الزمنية املحددة م�سبًقا لبيان فجوة ال�سيولـة .

4/6 :  خماطر الت�ضغيـل :-  

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 .

ثانيا : التخطيط من اأجل ا�ستمرارية العمل :  

اإدارة ا�ستمرارية العمل هي تنفيذ واإدارة املقايي�س الوقائية والتخطيط والإعداد ل�سمان اأن يتمكن البنك من ال�ستمرار يف العمل بعد حادث طارئ اأو   

تعطل الت�سغيل ، حيث يتاأكد البنك من اأن نظمه واإجراءاته قابلة ل�ستمرار الن�ساط خالل مواقف يحتمل فيها توقف العمل، ولقد و�سع البنك خطة 

للطوارئ للتاأكد من ا�ستمرار العمل بفاعلية يف ظروف الكوارث غري املتوقعة ح�سب اإر�سادات البنك املركزي العماين حول ا�ستمرارية العمل ، ويجري 

البنك با�ستمرار حت�سينًا على خططه الراهنة بتطبيق خطة عمل ن�سطة ل�سمان ا�ستمرارية الإجراءات والنظم مع املرونة وال�ستعداد ملقابلة متطلبات 

الطوارئ ، وكلفت جلنة اإدارة نظام ا�ستمرارية العمل مب�سوؤولية �سياغة وتبني وتعديل واختبار واحلفاظ على خطط ا�ستمرارية الن�ساط بالبنك ، وتقوم 

تلك اللجنة مبراجعة والتفاق على املعلومات ال�سرتاتيجية حول تقييم وتخطيط ا�ستمرارية ن�ساط العمل والتاأكد من اإدارة ا�ستمرارية ن�ساط العمل 

ومن اأن م�سوؤولية التخطيط وال�سيانة مفهومة عرب جمالت العمل وبغية تعزيز اإطار عمل خطة ا�ستمرارية العمل ، وبغية تعزيز اإطار عمل خطة

  ا�ستمرارية العمل ... قام البنك بالآتي-: 

✱			  �سكلت جلنة اإدارة ا�ستمرارية العمل وحددت اخت�سا�ساتها ، وتقوم بعقد الجتماعات الالزمة لإداء الدور املناط بها.  	

✱				 مت اإجراء تدريبات على عملية الإخالء والإ�سعاف الأويل يف حالة احلرائق يف املقر الرئي�سي للبنك. 	

✱				 اأجريت اختبارات �سنوية ل�ستعادة النظام امل�سريف للبنك. 	
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