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اجلريدة الر�سمية العدد )909(

مر�ســــوم �ســــلطانى

 رقـــم 2010/36 

فى �ساأن بنـك الإ�سكان العمانـى ) �ش0م0ع0م (

�سلطان عمان . نحن قابو�ش بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 96/101 ،

وعلى قانون ال�سركات التجارية رقم 4 ل�سنة 1974 ،

وعلى املر�سوم ال�سلطانى رقم 77/51 باإن�ساء بنك الإ�سكان العمانى ،

وعلى نظام متليك ال�سقق والطبقات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 89/48 ،

اجلهاز  لوحدات  امل�ستحقة  املبالغ  من  وغريها  والر�سوم  ال�سرائب  حت�سيل  نظام  وعلى 

الإدارى للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 94/32 ،

وعلى القانون املاىل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 98/47 ،

وعلى القانون امل�سرفى ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 2000/114 ،

وعلى قانون الإجراءات املدنية والتجارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 2002/29 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى : يعمـل فى �سـاأن بنك الإ�سكــان العمانـى ) �ش0م0ع0م ( باأحكــام النظــام 

املرافق .

املــادة الثـانيـــة : متد مدة بنك الإ�سكـان العمانى املحـددة فى نظامـه الأ�سا�سى املرافــق 

تبــداأ  عامــا  ع�سريـــن  اإليه  امل�ســـار   77/51 رقـــم  ال�سلطانــى  للمر�ســـوم 

من الأول من اأغ�سط�ش 2007م .

املــادة الثـالثـــة : يلغى كل ما يخالف اأحكام النظام املرافق ، اأو يتعار�ش معها .

املــادة الرابعــة : ين�سر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليـوم التاىل 

، فيما عدا املادة الثانية فيعمل بها من التاريخ املحدد  لتاريخ ن�سره 

فيها .

�سـدر فى : 29 من ربيع الثانى  �سنة 1431هـ

املـوافــــق : 14 من اأبريــــــــــــل  �سنة 2010م

 قابو�ش بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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نظام بنــك الإ�سكان العمانى )�ش.م.ع.م(

املـــادة ) 1 ( : بنـــك الإ�سكـــان العمانــى �سركـــة م�ساهمــة عمانيـــة مقفلــــة ) �ش0م0ع0م ( 

الإ�سكان والتعمري مبا ي�ساهم  الأ�سا�سية فى دعم حركة  اأغرا�سه  تتحدد 

فى حتقيق التنمية القت�سادية ب�سلطنة عمان ، ويكون له على الأخ�ش :

اأ - تقدمي القـرو�ش والت�سهيــالت امل�سرفيــة لالأفــراد فى �سلطنــة عمـان 

لإقامة امل�ساكن اخلا�سة ، اأو �سرائها اأو ا�ستكمالها ، اأو التو�سع فيها ، 

اأو �سيانتها ، اأو �سراء الأرا�سى بغر�ش بناء امل�ساكن اخلا�سة عليها ، 

وذلك على النحو الذى يحدده النظام الأ�سا�سى للبنك .

ب - القيام مب�سروعات الإ�سكان لذوى الدخل املحدود واملتو�سط اأو متويلها 

وفق ال�سوابط التى يحددها النظام الأ�سا�سى للبنك .

ج - القيـــام بامل�سروعـــات العقاريـــة اخلا�ســـة باإن�ســـاء املبانــــى ال�سكنيــــة فى 

العامة  اجلمعية  حتددها  التى  لل�سروط  وفقا  متويلها  اأو  ال�سلطنة 

للبنك بعد موافقة وزارة املالية .

د - ت�سجيع الدخار ، وقبول الودائع لأجل ، وودائع التوفري .

هـ - ممار�سة الأعمال امل�سرفية الالزمة لتحقيق الأغرا�ش امل�سار اإليها .

وللبنـك مبا�ســرة اأيـــة اأن�سطــة تكــون لزمـــة لتحقيـــــق اأغرا�ســــه الأ�سا�سيــــة ، 

اأو مرتبطة بها ، اأو مكملة لها ، ويجوز له - فى �سبيل القيام بامل�سروعات 

لإقامة  الأرا�سى  يتملك  اأن   - املادة  البند )ب( من هذه  فى  اإليها  امل�سار 

والطبقات  ال�سقــق  لنظــام متليــك  وفقـــا  بق�سد متليكهـــا  عليهــا  امل�ساكن 

امل�ســار اإليـــه اأو غريه من النظم املعمول بها .
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املـــادة ) 2 ( : يحـدد راأ�سمـال البنك مببلغ ثالثني مليون ريال مق�سم اإىل ثالثني مليون 

�سهم ا�سمى قيمته ريال واحد ، ويتم الكتتاب فى ا�سهم راأ�سمال البنك من 

قبل اجلهات الآتية : 

اأ - حكومة �سلطنة عمان ) ومتثلها وزارة املالية ( بن�سبة 61 % 

ب - الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية بن�سبة 6.5 % 

ج - �سندوق تقاعد موظفى اخلدمة املدنية بن�سبة6.5 % 

د - �سندوق تقاعد وزارة الدفاع بن�سبة 6.5 % 

هـ - �سندوق تقاعد �سرطة عمان ال�سلطانية بن�سبة 6.5 % 

و - �سندوق تقاعد احلر�ش ال�سلطانى العمانى بن�سبة 6.5 % 

ز - �سندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلى بن�سبة 6.5 % 

املـــادة ) 3 ( : يجوز للحكومة وغريها من اجلهات امل�ساهمة تعديل ن�سبة امل�ساهمة فى 

راأ�ش املال وفقا لأحكام قانون ال�سركات التجارية امل�سار اإليه .

املـــادة ) 4 ( : تكـــون مــــدة البنــــك - املحـــددة وفقـــا للمادة الثانيــة من مر�سـوم الإ�ســدار - 

قابلة للتجديد ملدة اأو ملدد مماثلة بقرار ي�سدر من اجلمعية العامة للبنك ، 

وفقا لأحكام قانون ال�سركات التجارية والقانون امل�سرفى  امل�سار اإليهما . 

املـــادة ) 5 ( : يكـــون املقــر الرئي�ســى للبنــك فى حمافظـــة م�سقـــط ، وملجلـــ�ش الإدارة اأن 

ين�سىء فروعا اأو مكاتب اأو يعني وكالء اأو مرا�سلني �سواء داخل ال�سلطنة 

اأو خارجها .

املـــادة ) 6 ( : يتولـى اإدارة البنــك جملـ�ش اإدارة يحــدد النظـام الأ�سا�سـى عدد اأع�سائـه ، 

اأن يتم تعيني الأع�ساء املمثلني للحكومة  وت�سكيله ، و�سالحياته ، على 

وفقا لأحكام قانون ال�سركات التجارية والقانون املاىل امل�سار اإليهما . 

املـــادة ) 7 ( : ت�ســـــرى علـــى البنــــــك اأحكــــــام قانـــــون ال�سركــــــات التجاريـــــة ، والقانــــــون 

)هـ(   68 و   63 و   62 و   61 و   60 املواد  عدا  فيما  اإليهما  امل�سار   امل�سرفى 

و 69 من القانون امل�سرفى ، وذلك فيما مل يرد ب�ساأنه ن�ش خا�ش فى هذا 

النظام .
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املـــادة ) 8 ( : للحكومة اأن تقدم للبنك - فى �سبيل حتقيق الأغرا�ش املن�سو�ش عليها 

النظام - قرو�سا طويلة  املادة )1( من هذا  )اأ( و )ب( من  البندين  فى 

الأجــل ب�سعــر عائــد يقــل عــن �سعــر العائــد التجــارى ال�سائــد فى ال�ســوق ، 

اأو قرو�سا بدون عائد اإذا اقت�ست ال�سرورة ذلك .

والت�سهيالت  القرو�ش  �سداد  فى  البنك  ت�سمن  اأن  للحكومة  يجوز  كما             

 ، ي�سدرها  التى  ال�سندات  اأو   ، الغري  من  عليها  يح�سل  التى  الئتمانية 

وذلك كله فى حدود 200% من راأ�ش املال املدفوع للبنك .

املـــادة ) 9 ( : حتـــدد احلكومــة ن�سبــة القــرو�ش التى يقدمهــا البنــك اإىل الأفــراد ب�سعــر 

عائد خمف�ش اأو بدون عائد وذلك لتحقيق اأى من الأغرا�ش املن�سو�ش 

عليها فى البندين )اأ( و )ب( من املادة )1( من هذا النظام ، وعلى اأن يتم 

تقرره  ما  وفق  اأو  لل�سلطنة  املختلفة  للمناطق  تبعا  الن�سبة  حتديد هذه 

احلكومة .

من  يقدمه  ملا  بالن�سبة  العائد  قيمة  البنك  ل�سالح  احلكومة  وتتحمل   

قرو�ش بدون عائد ، اأو الفرق بني ذلك ال�سعر و�سعر العائد املخف�ش .

عدا  فيما   ، ال�سرائب  من  وغريها   ، الدخل  �سريبة  من  البنك  يعفى   :  )10( املـــادة 

ال�سريبة اجلمركية ، كما يعفى مــن الر�سوم مبا فيها الر�سوم الق�سائية ، 

ومن اأداء الكفالة الق�سائية . 

املـــادة )11( : يجـــوز بقــرار مــن اجلمعيـــة العامـــة للبنـــك تعديـــل راأ�سمالـــه ، اأو مدتـــه ، 

اأو غريها من الأحكام التى يت�سمنها نظامه الأ�سا�سى وفقا لأحكام قانون 

ال�سركات التجارية والقانون امل�سرفى امل�سار اإليهما .

املـــادة )12( : اأ - تعتــرب اأمــوال البنــك اأمــوال عامــة فى تطبيق اأحكــام قانــون اجلــزاء ، 

وغريه من القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية .
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مـن  ت�ستوفــى  للبنك حقوقا ممتازة  امل�ستحقة  واملبالغ  الديون  تعترب   - ب 

جميع الأموال اململوكة للمدينني بها وكفالئهم من منقولت وعقارات 

حتت اأية يد كانت ، وبالأولويـة علـى مـا عـداها من الديـــون الأخـــرى 

عدا   - قيده  تاريخ  كان  اأيا   - برهن  م�سمونة  اأو  ممتازة  كانت  ولو 

امل�سروفات الق�سائية . 

ج - يكون للبنك فى �سبيل حت�سيل ديونه وحقوقه من مدينيه وكفالئهم 

املدينني  هوؤلء  اأموال  على  الإدارى  للتنفيذ  املقررة  الإجراءات  اتباع 

من  وغريها  والر�سوم  ال�سرائـب  حت�سيل  نظام  مبقت�سى  والكفالء 

املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز الإدارى للدولة امل�سار اإليه ، وعلى اأن 

يبا�سر رئي�ش جمل�ش اإدارة البنك الخت�سا�سات املقررة لوكيل الوزارة 

مبقت�سى النظام امل�سار اإليه .

املـــادة )13( : يكــون نظــر الدعاوى التى يقيمها البنــك اأمــام املحاكــم - على اختـــالف 

اأنواعها ودرجاتهــا - والف�سل فيها على وجـــه ال�سرعة .

ويكون لالإعالن املوجه من البنك اإىل مدينيه وكفالئهم بطريق الربيد             

امل�سجل باإ�سعار ا�ستالم قوة الإعالن الذى يتم بالطرق املن�سو�ش عليها 

فى قانون الإجراءات املدنية والتجارية امل�سار اإليه .

املـــادة )14( : يعد البنــك النظام الأ�سا�سى له طبقا لأحكام قانــون ال�سركــات التجاريــة 

امل�سار اإليه ومبا ل يتعار�ش مع اأحكام هذا النظام .


