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رسالة الرئيس التنفيذي
موض ً
ّ
حا
يســرّ بنــك مســقط أن يُ قـ ّـدم لكــم تقريــر اإلســتدامة لعــام 2018
أثــر أنشــطة البنــك علــى اإلقتصــاد والبيئــة والمجتمــع .واســتكمالً
لمســيرة التزامنــا تجــاه الوطــن والمواطنيــنّ ،
دشــن بنــك مســقط رؤيـ ًـة
ديناميكيـ ًـة جديـ ً
ـدة فــي عــام  2018بعنــوان ‘نعمــل لخدمتكــم بشــكل

أفضــل كل يــوم‘.

تمثــل رؤيتنــا الجديــدة وقيّ منــا الخمــس :الريــادة ،اإلبــداع ,المســؤولية،

النزاهــة والشــراكة ،ثقافــة البنــك وعالمتــه التجاريــة ،و تهــدف إلــى

بنــاء وإســتدامة وتقديــم قيّ ــم غنيــة تعــزز خدمــة الزبائــن مــن خــال أبــرز
ّ
األكفــاء .وســعيً ا مــن البنــك إلــى تعزيــز
عنصــر لــدى البنــك -موظفيــه

وتوســع مســتقبلي ،اعتمــد مجلــس اإلدارة هيــكل
أساســاته نحــو تطـ ّـور
ّ
تنظيمــي جديــد؛ مركّ ــزا علــى خدمــة الزبائــن مــن خــال تنســيق وظائــف

البنــك الرئيســية مــع العناصــر األساســية لخدمــة الزبائــن.

كمــا وضــع البنــك معاييــر جديــدة للتنميــة المســتدامة مــن خــال
توســيع نطــاق لجنــة اإلســتدامة و تفويضهــا بعمــل الــازم لضمــان
تطبيــق البنــك ألفضــل ممارســات اإلســتدامة فــي أنشــطته اليوميــة
والتجاريــة وجعلهــا جــزء ال يتجــزأ مــن ثقافــة البنــك وتتلخّ ــص األعمــدة

غطــي أنشــطة البنــك فــي :المســاهمة فــي
األربعــة لالســتدامة التــي تُ ّ

تعزيــز األداء اإلقتصــادي ،والتطويــر مــن الداخــل (المــوارد البشــرية)،
وتمكيــن المجتمعــات ،والصيرفــة بمســؤولية.

تقرير اإلستدامة
2018
للعام 2018

نُ ــدرك أهميــة الشــراكة و تحقيــق دورنــا فــي القطــاع الخــاص والمتلخّ ــص فــي قيــادة النمــو اإلقتصــادي والتنميــة المســتدامة .فخالل
هــذا العــام ،تبنّ ــى البنــك مبــادرات جديــدة فــي قطاعــات مختلفــة (كالشــباب ،والرياضــة ،والتعليــم وتطويــر المشــاريع الصغيــرة

والمتوســطة) .علــى ســبيل المثــال ،وحّ ــد البنــك جهــوده مــع شــركة تنميــة نفــط ُعمــان ( )PDOمــن خــال مبــادرة تمكيــن الشــباب

مؤهــل مــن جمعيــة المحاســبين القانونييــن
وتنميــة المواهــب الفريــدة؛ وذلــك بتقديــم تدريــب مهنــي يحصــل المنتســبون فيــه علــى
ّ
العمانــي.
المعتمديــن ( )ACCAوتوفيــر أكثــر مــن  50فرصــة وظيفيــة للشــباب ُ
ُ

واســتطاع البنــك وضــع بصمــات جديــدة فــي التزامــه االجتماعــي مــن خــال دعــم مبــادرة ‘فــك كُ ربــة’ التابعــة لجمعيــة المحاميــن
العمانيــة؛ حيــث ســاهم البنــك فــي فــك كربــة  190حالــة لمواطنيــن ُمعســرين لــم يســتطيعوا تســديد التزاماتهــم الماليــة .كمــا ّ
دشــن
ُ

ميثــاق للصيرفــة اإلســامية أول فــرع مصرفــي بالســلطنة يعمــل بالطاقــة الشمســية مؤكـ ًـدا بذلــك البنــك تركيــزه علــى المحافظــة
علــى البيئــة لتــدوم ألجيــال قادمــة عــن طريــق تعزيــز مصــادر الطاقــة المتجــددة.

تطبــق اإلســتدامة فــي جميــع األنشــطة والمبــادرات التــي يتفاعــل فيهــا البنــك مــع المســتفيدين ،ويشــمل ذلــك مشــاريع البنــك
فــي المســؤولية اإلجتماعيــة ،حيــث يســتمر البنــك فــي تطبيــق برامجــه الســنوية الناجحــة فــي الثقافــة الماليــة وتعشــيب المالعــب
الرياضيــة وتقديــم برامــج تدريبيــة للمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة للشــباب والمجتمــع علــى حـ ٍّـد ســواء.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن جميــع برامــج المســؤولية اإلجتماعيــة مســتوحاة مــن ِقيَ ــم القيــادة والشــراكة التــي يتبناهــا البنــك ســعيً ا
منــه لتقديــم فوائــد طويلــة األجــل للمجتمــع والوطــن .فمــن خــال التنميــة المســتدامة ،يبحــث البنــك دائمـ ًـا عــن فــرص جديــدة.
ويتطلــع البنــك ليشــهد تطويــر مشــروع ســياحي ُمهــم يُ قــام فــي مســفاة العبرييــن فــي واليــة الحمــراء بالتعــاون مــع وزارة الســياحة؛
حيــث يُ عــزز هــذا المشــروع الســياحة ويخلــق فــرص وظيفيــة جديــدة للمجتمــع المحلــي وللمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة .وتحظــى

مبــادرة عيــادة إرشــاد الماليــة المتخصصــة فــي التخطيــط المالــي واإلدارة ،األولــى مــن نوعهــا ،بزخــم كبيــر؛ حيــث تســعى المبــادرة

ورواد األعمــال واألفــراد.
إلــى تقديــم استشــارات مجانيــة لدعــم المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة والشــركات الناشــئة ّ

ـاح رئيســي لتحقيــق فوائــد طويلــة األجــل؛ ســواء كانــت إقتصاديــة أو اجتماعيــة أو بيئيــة .ونظـ ً
ـرا
المســتدامة مفتـ ٌ
نُ ــدرك بــأن التنميــة ُ

المســتدامة،
للخطــوات غيــر المســبوقة التــي يقدمهــا بنــك مســقط كونــه مؤسســة رائــدة فــي مبــادرات المســؤولية اإلجتماعيــة ُ
فإننــا نثــق بمســاهمة جهودنــا بشــكل إيجابــي فــي خطــط التنميــة التــي تنتهجهــا حكومــة الســلطنة.

وليد بن خميس الحشار
الرئيس التنفيذي
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نبذة حول بنك مسقط

بنــك مســقط هــو المؤسســة الماليــة الرائــدة فــي الســلطنة؛ ويتمتــع بحضــور قوي فــي األعمــال المصرفية للشــركات واألعمــال المصرفية
لألفــراد واالســتثمار المصرفــي والصيرفــة اإلســامية والخزينــة والصيرفــة المميــزة وإدارة األصــول ،ويمتلــك البنــك أكبــر شــبكة فــروع
وقنــوات إلكترونيــة منتشــرة عبــر أنحــاء الســلطنة؛ باإلضافــة إلــى فــروع فــي المملكــة العربيــة الســعودية والكويــت ومكاتــب تمثيليــة
تابعــا لبنــك مســقط معنــي بالوســاطة واالســتثمار المصرفــي
فــي دبــي وســنغافورة وإيــران .وتُ عتبــر شــركة مســقط الماليــة ش.م.م كيانــا ً
وتعمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
ومــن الجديــر بالذكــر أن بنــك مســقط يســاهم عــن ُقــرب فــي مســيرة نمــو الســلطنة علــى كافــة األصعــدة؛ حيــث يشــارك فــي مشــاريع
ومبــادرات التنميــة المختلفــة ســعيً ا منــه لتقويــة اإلقتصــاد الوطنــي كمــا يســتمر بمواصلــة التزامــه تجــاه الوطــن مــن خــال برامــج

المســؤولية اإلجتماعيــة واإلســتدامة ( )CSRالتــي تغطــي قطاعــات مختلفــة.

رؤيتنا
نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم

رواد في عملنا عبر تقديم حلول مصرفية مبسـّطة ومتكاملة.
ّ

يســتحوذ بنــك مســقط علــى حصــة ســوقية تبلــغ  %35ولديــه أكبــر شــبكة للقنــوات المصرفيــة ،كمــا أنّ ــه ّ
يوفــر أكبــر عــدد مــن الوظائــف
وفــرص التوظيــف فــي القطــاع المالــي فــي الســلطنة.

نبذة حول عام 2018
الموظفون

3,779

الفروع

148

أجهزة الصراف اآللي

430

أجهزة اإليداع النقدي

128

أجهزة الخدمة الكاملة ()FFM

134

أجهزة نقاط البيع (أجهزة السداد الصغيرة المحمولة)
الزبائن

19,830
2,104,162

ودائع الزبائن

 2,304,650,000ر.ع.

اإلقراض

 3,127,896,184ر.ع.

صافي الدخل

 179,633,000ر.ع.

موازنة المسؤولية اإلجتماعية (األرباح بعد الضريبة)

%0.75

التعمين

%94.67

تقرير اإلستدامة
2018
للعام 2018

المساهمون %

المحفظة حسب قطاعات األعمال
( %من إجمالي األصول)

األعمال المصرفية لألفراد

األعمال المصرفية للشركات

األعمال المصرفية المتخصصة

العمليات الدولية

الصيرفة اإلسالمية (ميثاق)
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أبرز مالمح عام 2018
 +250تقديم
الدعم لألسر المتضررة من إعصار ميكونو

250
تعيين موظفين جدد

%94.67
نسبة التعمين

%74.5
من الموردين المحليين

%49
من اإلناث في اإلدارة المتوسطة

%15
من اإلناث في اإلدارة العليا

 15مستفيد جديد
لبرنامج المالعب الخضراء

%2
إنخفاض في إستهالك المياه

قياس العائد اإلجتماعي على اإلستثمار ل 6برامج
من برامج المسؤولية اإلجتماعية لبنك مسقط

فوز ميثاق بجائزة أفضل بنك إسالمي في عمان
من Islamic Business & Finance

أفضل بنك للعام
من The Banker

أفضل بنك تجاري في عمان
من Global Banking & Finance Review

اإلستدامة في بنك مسقط

بصفته المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة ُعمان ،فإن البنك له دور هام في المنظومة اإلجتماعية واإلقتصادية في السلطنة من
خالل مساهمته في إستقرارها المالي ونموها االقتصادي .لذلك ،يشعر زبائن بنك مسقط من األفراد والمؤسسات الحكومية بالثقة
قدم لهم المشورة المصرفية السليمة ،مما يمكنهم من اتخاذ قرارات مالية واعية ،بينما يتولى
بالخدمات التي يقدمها البنك؛ حيث يُ ّ
البنك مهمة إدارة إستثماراتهم وقروضهم على نحو مسؤول .ونتيجة لذلك ،يسعى البنك إلى إدارة قضايا اإلستدامة المادية الخاصة
به بشكل إستباقي من خالل إنتهاج توجّ ه يعتمد على اإلدارة المتكاملة.

إطار اإلستدامة

تم تصميم إطار اإلستدامة لبنك مسقط من أجل تمهيد الطريق نحو تنمية إقتصادية وبيئية وإجتماعية ناجحة.
الدعم

نهــدف إلــى دعــم األنشــطة والفعاليــات اإلجتماعيــة والقضايــا الخيريــة إلســتمرار فــي خدمــة
المجتمعــات المحليــة.

المسؤولية

نؤمــن بضــرورة أن تكــون أنشــطتنا داعمــة للتنميــة المســتدامة مــن خــال بــذل جهــود متواصلــة
مباشــرة وغيــر مباشــرة فــي خدمــة المجتمــع واالقتصــاد والبيئــة .عليــه ،نعمــل علــى تطويــر
لنوســع مــن خاللهــا تأثيرنــا اإليجابــي وتضميــن اإلســتدامة فــي أنشــطتنا وأعمالنــا
سياســتنا
ّ
التجاريــة.

التقدير

نؤمــن بمبــدأ تشــجيع موظفينــا للمشــاركة فــي األنشــطة والفعاليــات اإلجتماعيــة والتطوعيــة.
كمــا توجــد لدينــا أنظمــة لدعــم هــذه األنشــطة مــن أجــل منفعــة المجتمــع والبيئــة واإلقتصــاد.

التطوير

ملتزمــون بالمســاهمة فــي النمــو االقتصــادي مــن خــال اســتدامة نمــو وتطــور أعمالنــا التجاريــة
كمــا نســاهم فــي هــذا التطــور مــن خــال العمــل عــن كثــب مــع المجتمعــات المحليــة لتنفيــذ
برامــج تخــدم المجتمــع.

تقرير اإلستدامة
2018
للعام 2018

الحوكمة

تعتبــر لجنــة اإلســتدامة هــي المســؤولة عــن إدارة اإلســتدامة فــي البنــك ،حيــث تشــرف علــى تطبيــق اإلســتدامة فــي جميــع األنشــطة
واألعمــال التجاريــة الحاليــة والمســتقبلية .وتشــتمل اللجنــة علــى أعضــاء مــن اإلدارة العليــا ممــن لديهــم خبــرات مهنيــة متنوعــة ،وهــذا
دليــل علــى إلتزامنــا بتطبيــق اإلســتدامة وغــرس مفهومهــا فــي ثقافــة البنــك .تحــرص اللجنــة علــى تطبيــق اإلســتدامة وأفضل الممارســات
فــي كافــة أنشــطة البنــك ومبــادرات المســؤولية اإلجتماعيــة.

لجنة اإلستدامة في بنك مسقط
رقم

1

االسم

المسمى الوظيفي

الدور في اللجنة

شيخة الفارسي

رئيس اإلستراتيجية والخدمات المؤسسية

توماس توتون

مدير عام -إدارة المخاطر

3

أحمد العجيلي

نائب مدير عام مجموعة -التكنولوجيا

عضو

4

سعيد العوفي

نائب مدير عام مجموعة -الموارد البشرية

عضو

5

عبدالناصر الرئيسي

نائب مدير عام -األعمال المصرفية المميزة

عضو

6

داميان أوريوردان

نائب مدير عام -التدقيق الداخلي

عضو

7

صالح الحبسي

نائب مدير عام -خدمات اإلستثمار

عضو

8

أسامة عبداللطيف

مساعد مدير عام -تمويل المشاريع

عضو

9

طايع بيت سبيع

مساعد مدير عام -فروع المحافظات الداخلية

عضو

10

إبراهيم البلوشي

مساعد مدير عام -المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

عضو

11

انتصار العريمي

مدير الموارد البشرية

2

رئيس اللجنة

نائب رئيس اللجنة

أمين السر

11

شراكة أفضل

تقرير اإلستدامة
2018
للعام 2018

المسؤولية اإلجتماعية

منــذ تأســيس البنــك ،كان لبرامــج المســؤولية اإلجتماعيــة تأثيــر كبيــر علــى عــدد مــن شــرائح المجتمــع ،وذلــك إنعكاسـ ًـا إللتــزام البنــك بتوفيــر
الفــرص للمجتمعــات المحليــة التــي يمــارس فيهــا أنشــطته .لقــد أثــرت برامــج البنــك علــى حيــاة آالف المســتفيدين ممــا أحــدث تأثيـ ً
ـرا إيجابيـ ًـا
بشــكل عــام علــى المجتمعــات التــي يعيشــون فيهــا .ومــن الضــروري أن تعكــس أي مبــادرة يتّ خذهــا البنــك قيّ مــه الداخليــة ،حيــث عمـ َـل
البنــك خــال عــام  2018علــى قيــاس تأثيــر برامجــه الســتّ ة المتخصصــة فــي المســؤولية اإلجتماعيــة واإلســتدامة وهــي المالعــب الخضــراء
معمــق وعالــي
وأكاديميــة الوثبــة وبرنامــج تضامــن وجســر المســتقبل والمســتثمر الصغيــر ورفــع مســتوى التوعيــة بالطاقــة .تــم تقييــم
ّ
المســتوى لهــذه المبــادرات باســتخدام منهجيــة العائــد اإلجتماعــي علــى اإلســتثمار ( )SROIلفتــرة  3أعــوام مــن 2017 -2015م.
كمــا تتــم معظــم برامــج المســؤولية اإلجتماعيــة للبنــك بالشــراكة مــع الــوزارات والهيئــات الحكوميــة ،ممــا ّ
يوفــر للبنــك منصــة موثوقــة
تقــدم معلومــات ســليمة حــول المتطلبــات اإلجتماعيــة التــي يمكننــا التركيــز عليهــا.
غطت برامج البنك الشرائح التالية:

يمكن اإلطالع على المزيد من المعلومات حول المبادرات في فصل تمكين المجتمعات.
العائد االجتماعي على االستثمار ()SROI

بهــدف تقييــم مســاهمة المســؤولية اإلجتماعيــة وتحديــد مســار اإلســتراتيجية مسـ ً
ـتقبل إلضافــة قيمــة أكبــر للمجتمــع ،قــرر بنــك مســقط
العمــل علــى قيــاس تأثيــر ســتة مــن مبــادرات المســؤولية اإلجتماعيــة :المالعــب الخضــراء ،وأكاديميــة الوثبــة ،وبرنامــج تضامــن ،وجســر
المســتقبل ،والمســتثمر الصغيــر والتوعيــة حــول الطاقــة خــال األعــوام مــن 2017-2015مُ .أجــري هــذا التقييــم مــن خالل اســتخدام منهجية
العائــد االجتماعــي علــى اإلســتثمار ( )SROIو المســتوحاة مــن الشــبكة الدوليــة للقيمــة اإلجتماعيــة (.)Social Value International
ســعينا فــي المرحلــة األولــى مــن عمليــة جمــع البيانــات و محاولــة فهــم مــا هــي التغيّ ــرات التــي لمســها المســتفيدون نتيجــة مشــاركتهم
فــي البرامــج .اســتطعنا جمــع هــذه البيانــات مــن خــال إجــراء مقابــات مباشــرة مــع المســتفيدين وتقاريــر قيــاس تأثيــر البرامــج ومصــادر
تمامــا علــى قيــاس مســتوى التغييّ ــر الــذي أحدثتــه البرامــج.
ثانويــة أخــرى .وبعــد معرفــة الجوانــب التــي تغيّ ــرت ،ركّ ــزت المرحلــة الثانيــة
ً
منســقي البرامــج ومصــادر ثانويــة أخــرى.
ـن
ـ
م
ـادات
ـ
وإف
اســتطعنا تحديــد ذلــك مــن خــال اإلســتبيانات المباشــرة وحلقــات نقــاش
ّ
يقــوم منهــج العائــد االجتماعــي علــى اإلســتثمار ( )SROIعلــى قيــاس كميــة وحجــم القيمــة اإلجتماعيــة لبرامــج المســؤولية اإلجتماعيــة
للبنــك مــن خــال قيــاس أبــرز مؤشــرات األداء و هــي :المالئمــة ،الفعاليــة والكفــاءة .عليــه ،اســتخدمنا المنهجيــن التالييــن بهــدف تخصيــص
الــوكالء المالييــن مــع ِقيَ ــم التغييــر )1 :النمــاذج المباشــرة مــن خــال تخصيــص المعنييــن الرئيســيين بمصالــح البنــك والخبــراء لتقديــم القيمــة
النقديــة و  )2المصــادر الثانويــة التــي تــم اســتخدامها عندمــا لــم يُ تَ مكّ ــن مــن التواصــل المباشــر مــع المســتفيدين.
ً
مهمــا لتحديــد معــدل فائــدة وتكلفــة برامجنــا ولمعرفــة مــدى القيمــة التــي
يعتبــر منهــج العائــد االجتماعــي علــى االســتثمار ()SROI
تُ ضيفهــا علــى المســتوى اإلجتماعــي والبيئــي واإلقتصــادي ،كمــا نؤمــن بــأن هــذه الطريقــة مهمــة إلشــراك المعنييــن بمصالــح البنــك
وتحديــد أولويــات وقيــم مؤشــرات التغييــر األكثــر أهميــة مــع المحافظــة علــى إلتزامنــا بالشــفافية.
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مؤشرات التغيير
المالعب الخضراء

تجــدون أدنــاه نتائــج العائــد اإلجتماعــي علــى اإلســتثمار لبرنامــج المالعــب الخضــراء والتــي تـ ّـم الحصــول عليهــا مــن خــال المقابــات الكميــة
والنوعيــة التــي ُأجريــت مــع المســتفيدين.
نسبة المشاركين

التغيّ ر الملحوظ

%89

ازدياد التماسك المجتمعي

%84

زيادة األنشطة الرياضية

%84

تحسن اللياقة البدنية
ّ

أكاديمية الوثبة

أشــار الخريجــون إلــى التغيــرات التاليــة وعلــى اكتســاب مشــاريعهم خبـ ً
ـرة نتيجــة مشــاركتهم فــي أكاديميــة الوثبــة .تــم تحديــد هــذه التغيّ ــرات
مــن خــال إجــراء مقابــات كميّ ــة ونوعيــة مــع المســتفيدين.
نسبة المشاركين
%85

%77

التغير الملحوظ

 ساعدت في تقليل مصاريف الشركة -إدارة التدفقات المالية

 زيادة الكفاءة التشغيليةتحسنت إدارة الموارد البشرية لديهم
 ّتحسن اتّ خاذ القرارات التجارية
ّ -

النتيجة

ّ
تعلم كيفية إدارة األصول المالية وإعداد ميزانية الشركة
إدارة الشركة اآلن بفعالية أفضل

المستثمر الصغير

تم تحديد مؤشرات التغيير بعد إجراء مقابلة مع وزارة التربية والتعليم ،وإنجاز ُعمان والطالب.
نسبة المشاركين
%75

التغير الملحوظ

مدخراتهم
ازدادت ّ

جسر المستقبل

النتيجة

زيادة المعرفة بالجوانب المالية والطرق الصحيحة
لالدخار

أشــار الطــاب إلــى التغيّ ــرات التاليــة نتيجــة حصولهــم علــى المنــح التعليميــة .حُ ـ ّـددت هــذه التغيّ ــرات مــن خــال إجــراء مقابــات كميّ ــة
ونوعيــة مــع المســتفيدين.
نسبة المشاركين

التغيّ ر الملحوظ

%86

الشعور بالفخر والقيمة الذاتية

%86

ارتفاع مستوى الثقة بالنفس

تقرير اإلستدامة
2018
للعام 2018

تضامن

المدرجــة تحــت فئــة الضمــان االجتماعــي ،وجمعيــة النــور
ــددت مؤشــرات التغييــر بعــد مقابلــة وزارة التنميــة االجتماعيــة والعوائــل ُ
حُ ّ
للمكفوفيــن .والجمعيــة العمانيــة لــذوي اإلعاقــة الســمعية.
نسبة المشاركين

المدرجة تحت فئة الضمان االجتماعي
 %100من العوائل ُ
 %100من ذوي اإلعاقة السمعية

التغيّ ر الملحوظ

تخفيف العبئ المالي
اعتمادا على اآلخرين
 أصبحوا مستقلين وأقلً
 -يشعرون بأمان عندما يكونوا بمفردهم

برنامج التوعية حول الطاقة

حُ ـ ّـددت مؤشــرات التغييــر بعــد مقابلــة شــركة نفــاد للطاقــة وحضــور المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة لحلقــات العمــل ومراجعــة تقاريــر
الحلقــات.
نسبة المشاركين
%100

التغيّ ر الملحوظ

اكتساب المعرفة الفنية األساسية

إشراك المعنيين بمصالح البنك

ـزءا ال يتجــزأ مــن الحفــاظ علــى ازدهــار األعمــال .عليــه ،فقــد
يعتبــر فهــم وموازنــة احتياجــات وأولويــات وتطلعــات المعنييــن بمصالــح البنــك جـ ً
حافــظ البنــك منــذ إنشــائه فــي عــام 1982م علــى تلــك العالقــات وعمــل علــى البنــاء عليهــا مــن خــال اســتخدام قنــوات مختلفــة ّ
توفــر
ـا مفتوحً ــا بيــن البنــك والمعنييــن بمصالــح البنــك ،وهــو مــا يمكــن بنــك مســقط مــن اإلســتمرار فــي تحســين عملياتــه ومســتوى
تواصـ ً
القيمــة المضافــة.
يمكن اإلطالع على المزيد من المعلومات حول طريقة إشراك المعنيين بمصالح البنك في الملحق (ب).

حوكمة الشركات

يعمــل بنــك مســقط علــى اعتمــاد أفضــل الممارســات فــي حوكمــة الشــركات والمحافظــة علــى أخالقيــات العمــل وضمــان االمتثــال
ـدءا مــن سياســة اإلبــاغ عــن المخالفــات إلــى خطــة
للقوانيــن واللوائــح لحمايــة حقــوق المعنييــن بمصالــح البنــك وتقليــل اإللتزامــات .بـ ً
إســتمرارية العمــل لدينــا ،فــإن البنــك يحــرص علــى تطبيــق إجــراءات وطيــدة لضمــان عمــل البنــك بشــكل أخالقــي وبنزاهــة وبشــفافية.
بينمــا يتولــى مجلــس إدارة البنــك (مجلــس اإلدارة) ،وهــو أعلــى جهــة فــي البنــك ،مســؤولية اإلشــراف االســتراتيجي واتّ خــاذ القــرارات ،تعمــل
دائــرة التدقيــق الداخلــي علــى تقييــم التــزام البنــك بالسياســات واإلجــراءات فــي جميــع عملياتــه التجاريــة .وللمزيــد مــن المعلومــات حــول
الحوكمــة التجاريــة واتّ خــاذ القــرارات فــي بنــك مســقط ،يرجــى االطــاع علــى تقريرنــا الســنوي لعــام 2018م.

سياسة الجودة بالبنك

يطمــح بنــك مســقط ليكــون رائــدأ فــي مجــال أفضــل الممارســات العالميــة ،وبالتالــي يســعى جاهـ ً
ـدا للمحافظــة علــى مركــزه ليكــون الخيــار
األول لجميــع المنتجــات والخدمــات المصرفيــة .وتعــد سياســة الجــودة هــي األســاس الــذي نعتمــد عليــه لنكــون أفضــل مؤسســة ماليــة
فــي ُعمــان .توضــح سياســة الجــودة بالبنــك أهــداف رئيســية مــع اإلهتمــام بالمجــاالت الماديــة لألعمــال .وفــي ســبيل الوصــول إلــى ذلــك
الهــدف ،فقــد قــام البنــك باإلســتثمار فــي أنظمــة اإلدارة مثــل معيــار آيــزو  9001:2015وذلــك للحفــاظ علــى الجــودة فــي جميــع األســواق
ً
ووفقــا للمعاييــر المعتــادة ،فقــد تــم تضميــن فــروع الخدمــات المصرفيــة لألفــراد وفــروع ميثــاق ودوائــر
التــي يمــارس فيهــا البنــك أعمالــه.
الخدمــات المصرفيــة للشــركات فــي المراجعــة الســنوية للجــودة.
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تعزيز األداء االقتصادي

تماشيا مع رؤيتنا ‘نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم‘ ،يتمثل تركيز بنك مسقط في إنشاء منصة مالية مستدامة للمجتمع
واألعمال ،وبالتالي المساهمة في النمو اإلقتصادي في السلطنة .ونظرً ا إللتزامه بالتنمية المستدامة ،فإن البنك ينتهز كل فرصة
ً
وفقا لرؤية عمان 2020م.
لتعزيز الشراكات من أجل مواصلة بناء المجتمع من خالل خلق فرص لألفراد والشركات للنمو واإلزدهار
تقدما ،يلتزم بنك مسقط بتحقيق التنمية والتقدم لسلطنة ُعمان.
وباعتباره المؤسسة المالية األكثر
ً

األداء المالي

نفتخــر بأدائنــا المالــي لعــام 2018م؛ حيــث بلــغ صافــي دخــل البنــك  179.633مليــون ريــال ُعمانــي مــع إيــرادات تشــغيلية بمبلــغ 446.736
تباعــا.
مليــون ريــال عمانــي بنســبة زيــادة بلغــت  %1.6و ً %2.5
2015

2016

2017

2018

إجمالي األصول

12,544,529

10,820,070

11,149,222

12,288,039

إجمالي حقوق المساهمين

1,396,959

1,546,740

1,818,333

1,927,742

صافي الدخل

175,451

176,560

176,818

179,633

دخل /إيرادات التشغيل (قبل التحصيل والرسوم)

407,736

416,175

435,966

446,736

تكاليف التشغيل (بما فيها الرواتب واالمتيازات)

()159,871

()161,357

()170,857

() 176,984

رواتب الموظفين وامتيازاتهم

93,979

95,149

99,907

103,794

التسديد ألصحاب رأس المال (أرباح)

57,290

62,406

81,281

88,422

التسديد للحكومة (الضرائب)

()22,067

()27,813

()34,228

()33,518

انخفاض القيمة ،واالستنفاد واستهالك الدين

()11,185

()12,721

()13,222

()13,359

األداء المالي والقيمة االقتصادية التي تم توليدها وتوزيعها (,000ر.ع)

األعمال المصرفية لألفراد

ّ
وتمثــل هــذه الزيــادة
ارتفعــت قاعــدة زبائننــا فــي عــام 2018م بشــكل ملحــوظ مقارنــة بعــام 2017م؛ حيــث بلــغ عــدد الزبائــن  2.1مليــون.
معــدل نمــو بنســبة  %11.4فــي قاعــدة زبائــن األعمــال المصرفيــة لألفــراد وبنســبة إيــداع بلغــت  3.1مليــار ر.ع .ويعكــس التطـ ّـور نمـ ًـوا غيــر
مســبوق مقارنــة بالزيــادة بنســبة  %14.5منــذ عــام 2015م.

زبائن األعمال المصرفية لألفراد
مليون

3

2

1

تقرير اإلستدامة
2018
للعام 2018

مبالغ ودائع الزبائن
مليار ر.ع
3

2

1

إجمالي قيمة محفظة القروض
مليار ر.ع
3

2

1
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األعمال المصرفية للشركات الكبيرة

شــهد البنــك فــي عــام 2018م زيــادة جوهريــة بنســبة  %8.9فــي قاعــدة زبائــن األعمــال المصرفيــة للشــركات مقارنــة بعــام 2017م؛ ممــا
مكّ ــن البنــك مــن تجــاوز المســتوى المحقــق فــي عــام 2014م مــرة أخــرى بنســبة  .%11كان هدفنــا خــال عــام 2018م زيــادة ودائــع زبائننــا
مــن الشــركات الكبيــرة نظــرً ا لالنخفــاض الطفيــف فــي ودائــع الزبائــن فــي عــام 2017م .نتيجــة لذلــك ،ارتفعــت ودائــع زبائننــا مــن الشــركات
الكبيــرة فــي عــام 2018م بنســبة  %5.3مقارنــة بعــام 2017م.

عدد الزبائن

3

2

1

ودائع الزبائن
3

2

1

إجمالي قيمة محفظة القروض
3

2

1

تقرير اإلستدامة
2018
للعام 2018

تحسين مستوى الوصول إلى الخدمات

نحــن فــي بنــك مســقط نســعى لتســهيل الوصــول إلــى خدماتنــا عــن طريــق تلبيــة إحتياجــات زبائننــا فــي أي وقــت ومــكان ،ولهــذا نقــدم
مجموعــة متنوعــة مــن القنــوات المصرفيــة .ومــع اســتمرار تطـ ّـور التقنيــات المتعلقــة بالقطــاع المصرفــي ،فإننــا نســعى ً
أيضــا إلــى تطبيــق
أحــدث التقنيــات المتاحــة كجــزء مــن إلتــزام البنــك باإلبــداع و التميّ ــز فــي الخدمــات المصرفيــة.
ولقــد قــام بنــك مســقط فــي عــام 2018م ،باإلســتثمار فــي تحســين مســتوى الوصــول إلــى خدماتــه مــن خــال زيــادة عــدد الفــروع وأجهــزة
الصــرّ اف اآللــي والقنــوات المصرفيــة األخــرى.
كيفية اإلستفادة من خدمات بنك مسقط

•الفروع
•الهاتف النقال
•الهاتف الثابت
•أجهزة الصراف اآللي وأجهزة اإليداع النقدي وأجهزة الخدمة الكاملة ( )FFMعلى مدار الساعة 7/24
•اإلنترنت

2015

2016

2017

2018

أجهزة الصراف اآللي ()ATM

431

422

416

430

أجهزة اإليداع النقدي ()CDM

156

157

113

128

أجهزة الخدمة الكاملة ()FFM

34

58

117

134

15,472

18,128

18,325

19,830

قنوات بنك مسقط المصرفية
الفروع

أجهزة نقاط البيع ()PoS

135

141

142

148

تطوير تجربة الزبائن

يطمــح بنــك مســقط دائمـ ًـا إلــى تخطــي توقعــات زبائنــه مــن خــال ســعيه المســتمر للبحــث عــن طــرق جديــدة لتعزيــز وتحســين خدمــة
الزبائــن .ففــي هــذا العــام ،قــام البنــك بتصميــم هيـ ً
ـكل تنظيميً ــا جديـ ًـدا لدائــرة تطويــر خدمــة الزبائــن بنــاء علــى متطلبــات الزبائــن التــي تــم
تحصيلهــا مــن خــال اإلســتبيانات ومالحظــات وشــكاوي وبرنامــج المتسـ ّـوق الخفــي و حلقــات النقــاش مــع الزبائــن  .عـ ً
ـاوة علــى ذلــك،
ُص ّممــت خدمــة الزبائــن لتكــون شــمولية ومرتبطــة بالزبائــن؛ مــن خــال الحلــول المرتبطــة بهــم والنمــاذج واألبحــاث واالختبــار .يشــمل ذلــك
أحــدث التوجهــات والمقاييــس الرئيســية واختبارهــا والتحقــق منهــا مــع الزبائــن أنفســهم.
كمــا ســعى البنــك لبــذل جهــود إضافيــة لتعزيــز تجربــة الزبائــن مــن خــال تمديــد ســاعات عمــل القســم المعنــي بالــرد علــى إستفســارات
ـاء،
الزبائــن علــى قنــوات التواصــل االجتماعــي .كان القســم يعمــل لمــدة  5أيــام أســبوعيً ا مــن الســاعة  8:00صباحـ ًـا وحتــى الســاعة  8:00مسـ ً
ً
ـاء .لــذا ،يعكــس هــذا جهــود البنــك بإلتزامــه فــي
إال أنــه يعمــل حاليً ــا لمــدة  7أيــام أسـ
ـبوعيا مــن الســاعة  8صباحـ ًـا وحتــى الســاعة  11مسـ ً
اإلســتجابة بســرعة فائقــة إلستفســارات الزبائــن.

التواصل مع الزبائن

قــام البنــك بتنظيــم تســع حلقــات نقــاش لشــرائح زبائــن الخدمــات المصرفيــة لألفــراد وأصالــة و ميثــاق ،كمــا إســتكمل البنــك برنامــج
المتســوق الخفــي والــذي يغطــي تقييــم المنتجــات والخدمــات التــي يقدمهــا البنــك فــي فروعــه ومراكــز التواصــل وذلــك لقيــاس مســتوى
منتجاتــه وخدماتــه مقارنــة مــع البنــوك األخــرى .يتــم اســتخدام آراء الزبائــن المتلقــاه مــن خــال هــذه البرامــج المختلفــة لمســاعدة البنــك
فــي تحديــد مجــاالت تطويــر وتعزيــز الخدمــات والمنتجــات.

حساب بنك مسقط لخدمة الزبائن  @bankmuscatcareوالثقافة المالية

بنــك مســقط هــو أول بنــك فــي ســلطنة ُعمــان يدشــن حســاب لخدمــة الزبائــن علــى شــبكة تويتــر للتواصــل اإلجتماعــي فــي عــام 2016م.
ومنــذ ذلــك الحيــن ،فــإن حســاب  @bankmuscatcareيعمــل كأداة فعالــة للغايــة لتحســين وقــت اإلســتجابة فــي معالجــة صعوبــات
واستفســارات الزبائــن ،كمــا ســاهم بتعزيــز التواصــل مــع الزبائــن ونشــر محتــوى مفيــد متعلــق بمختلــف المــواد التوعويــة فــي مجــال
العامــة بالثقافــة الماليــة
الصيرفــة .فمــن خــال هــذه القنــاة ،بــادر بنــك مســقط بتدشــين حملــة علــى موقــع تويتــر بهــدف تحســين وعــي
ّ
كجــزء مــن إلتــزام البنــك بالتنميــة المســتدامة.

[ ] 43-102
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حملة توعوية عن اإلحتيال اإللكتروني

العامــة حــول كيفيــة التعــرّ ف علــى
إســتمر حســاب  @bankmuscatcareعلــى تويتــر فــي مواصلــة جهــوده خــال علــم  2018فــي توعيــة
ّ
اإلحتيــال ومواجهــة أســاليبه المختلفــة وحمايــة الزبائــن ضــد اإلحتيــال المالــي ،يُ عــد حســاب  @bankmuscatcareقنــاة فعالــة ومبــادرة
تهــدف إلــى تقييــم أبــرز المواضيــع الماليــة فــي الســلطنة .وعليــه ،إرتفعــت نســبة المتابعيــن للحســاب لتصــل إلــى  12,000متابــع وذلــك
بإرتفــاع نســبته  %76مقارنــة بعــدد المتابعيــن فــي عــام 2017م.

تغريدات من حساب  @bankmuscatcareفي حملته التوعوية ضد االحتيال اإللكتروني
والثقافة المالية

التعامل مع مالحظات الزبائن

حــل  %76مــن مالحظــات وشــكاوى الزبائــن وفــق فتــرة اتفاقيــة مســتوى الخدمــة (،)SLA
اســتطاع بنــك مســقط خــال عــام 2018م ّ
ً
ســلفا.
ويســعى البنــك بالحفــاظ علــى أعلــى المعاييــر بضمــان تجــاوز مســتوى التوقعــات المحــددة
شكاوى الزبائن
الشكاوى التي تم حلها خالل فترة إتفاقية مستوى الخدمة ()SLA
بالنسبة المئوية

2015
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2017

2018

79

82

80
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اإلبداع في المنتجات والخدمات

تُ ّ
مثــل قدرتنــا علــى تقديــم منتجــات وخدمــات جديــدة تواكــب احتياجــات وتوقعــات زبائننــا المســتمرة نجاحً ــا كبيــرً ا فــي مســيرة بنــك مســقط؛
حيــث نعتمــد علــى عـ ّـدة قنــوات تُ ســاعدنا فــي مواصلــة اإلبــداع فــي عــروض منتجاتنــا وخدماتنــا ومــن أجــل المحافظــة علــى صــدارة البنــك
كاإلختيــار األول للزبائــن فــي الســلطنة .ال يســعى بنــك مســقط فقــط إلــى تقديــم منتجــات وخدمــات تلبــي احتياجــات زبائــن البنــك بشــكل
يقدمــه مــن منتجــات
ٌ
مباشــر فحســب ،بــل يبحــث باســتمرار عــن
طــرق أفضــل لمواجهــة التحديــات اإلجتماعيــة والبيئيــة مــن خــال مــا ّ
وخدمــات.

قرض ميكونو

واجهــت الســلطنة فــي عــام 2018م أقــوى إعصــار تشــهده لغايــة
اليــوم؛ حيــث ســبب إعصــار ميكونــو أضــرارً ا كبيــرة فــي محافظــة ظفــار
ومحافظــة الوســطى .وبســبب إنعكاســات اإلعصــار ،اضطــر المتأثرون
إلــى إعــادة بنــاء منازلهــم ،إال أن بعــض التحديــات الماليــة واجهتهــم
فــي القيــام بذلــك األمــر .استشــعر بنــك مســقط ،كونــه المؤسســة
الماليــة الرائــدة فــي الســلطنة ،ضــرورة توســيع دعمــه للمجتمــع مــن
خــال تضافــر الجهــود مــع وزارة التنميــة اإلجتماعيــة وجمعيــة البهجــة
العمانيــة لأليتــام .لذلــك ،دعــم البنــك أكثــر مــن  250عائلــة فــي إعــادة
ُ
بنــاء منازلهــم وشــراء األجهــزة الضروريــة للمنــازل ،كمــا قـ ّـدم البنــك "قــرض ميكونــو" لألســر المتضــررة فــي محافظــة ظفــار ومحافظــة
ً
شــهرا أو نســبة %3.75
قــدم هــذا القــرض الحصــري نســب فائــدة تنافســية وصلــت إلــى  %3.25للقــروض الممتــدة لـــ 12
الوســطىّ .
ّ
ووفــر هــذا القــرض كذلــك تأمينـ ًـا مجانيـ ًـا علــى الحيــاة
للقــروض الممتــدة ل  24شــهرً ا ،كمــا ُأعفــي المقترضــون مــن أول قســط شــهري.
ضــد الوفــاة واإلعاقــة الدائمــة.

تقرير اإلستدامة
2018
للعام 2018

تمويل "شهادتي" للتعليم

اســتمر بنــك مســقط بتوفيــر القــرض التعليمــي الــذي يدعــم الشــباب لمواصلــة الدراســات العليــا .قــام البنــك بتدشــين منتــج "شــهادتي" في
عــام 2017م ،وهــو قــرض تعليمــي خــاص يمنــح دعــم كبيــر للتعليــم العالــي للشــباب الذيــن يســعون إلــى إســتكمال دراســاتهم بالجامعــات.
ويؤكــد تدشــين قــرض شــهادتي علــى إلتــزام البنــك بالهــدف الوطنــي لدعــم تعليــم الشــباب العمانــي فــي الداخــل والخــارج .ويغطــي قــرض
شــهادتي النفقــات الكاملــة للطــاب ،بمــا فــي ذلــك رســوم الدراســة واإلقامــة والنقــل والكتــب والنفقــات األخــرى الضروريــة التــي تتعلــق
ـا أساسـ ً
ـيا فــي تأميــن مســتقبل واعــد فــي ســوق العمــل ،ويســاعد قــرض شــهادتي علــى تحقيــق
بالتعليــم ,حيــث يعتبــر التعليــم الجيــد عامـ ً
األحــام عــن طريــق إزالــة العــبء المالــي خــال فتــرة الدراســة حتــى الحصــول علــى شــهادة التخــرج.

نظام حماية الرواتب ()WPS

ً
جاهــدا عــن ُطــرُ ق تعــزز مــن تجربــة الزبائــن ،حيــث يعــد نظــام حمايــة الرواتــب ( )WPSطريقــة لتحويــل الرواتــب
يبحــث بنــك مســقط
ـريعا فــي حســابات
إلكترونيـ ًـا ويُ قـ ّـدم فوائــد عديــدة للشــركات وموظفيهــا عبــر ضمــان توقيــت زمنــي ســريع لمعالجــة الرواتــب وإيداعهــا سـ ً
الموظفيــن واإلســتغناء عــن الطــرق التقليديــة لتحويــل الرواتــب.

دعم الموردين المحليين

ـهاما منــه فــي التنميــة االقتصاديــة المحليــة وينــص علــى ذلــك فــي سياســة
يضــع بنــك مســقط أولويــة لدعــم المورديــن المحلييــن إسـ ً
المشــتريات الخاصــة بالبنــك حيــث يُ لجــأ للمورّ ديــن خــارج الســلطنة فقــط فــي حــال عــدم اســتطاعة المــورّ د المحلــي توفيــر المنتــج أو الخدمــة
المطلوبــة .فــي عــام 2018م ،قــام البنــك باســتخدام المورديــن المحلييــن بنســبة  %74.5مــن إجمالــي المشــتريات وهــي نســبة ارتفــاع
ـاء علــى المعاييــر التاليــة :األســعار التنافســية وجــودة المنتجــات والتســليم فــي
بلغــت  %2مقارنــة بعــام 2017م ،ويتــم إختيــار المورديــن بنـ ً
الوقــت المناســب وصيانــة مــا بعــد التســليم.

ميثاق للصيرفة اإلسالمية
مبادرة التخطيط المالي

يعمــل ميثــاق للصيرفــة اإلســامية علــى مواصلــة غــرس ثقافــة التوفيــر فــي الســلطنة .ومــن هــذا المنطلــق ،قــام ميثــاق فــي عــام 2018م
بتدشــين مبــادرة التخطيــط المالــي والتــي تهــدف إلــى نشــر التوعيــة بــإدارة الميزانيــة الشــخصية والتخطيــط المالــي إلحتياجــات المســتقبل.
قدمــت هــذه المبــادرة محاضرتيــن حــول أســاليب التخطيــط المالــي اإلســامي لألفــراد حســب المعاييــر المجتمعيــة والتعريــف علــى أســاليب
التفريــق بيــن القــرارات الماليــة بنــاء علــى احتياجاتهــم ومتطلباتهــم.

ميثــاق للصيرفــة اإلســامية يفــوز بجائــزة أفضــل صيرفــة إســامية فــي
الســلطنة مــن مجلــة Islamic Business & Finance
ً
اعترافــا بإنجــازات ميثــاق للصيرفــة اإلســامية المبهــرة فــي الصيرفــة اإلســامية كونــه النافــذة اإلســامية
الرائــدة فــي الســلطنة ،فــاز ميثــاق للصيرفــة اإلســامية بجائــزة مجلــة »Islamic Business and Finance
ألفضــل بنــك إســامي فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا؛ وكُ ــرّ م فــي حفــل ُأقيــم فــي إمــارة
دبــي وبحضــور أبــرز المصرفييــن والمالييــن اإلســاميين مــن مختلــف دول العالــم .تعكُ ــس هــذه الجائــزة األداء
االســتثنائي ونمــو قطــاع الصيرفــة اإلســامية وتمويــل المجتمــع.
و يفخــر ميثــاق بإنجــاز مهــم وهــو إمتالكــه أصــول بأكثــر مــن مليــار ريــال ُعمانــي وبحصــة ســوقية (فيمــا يتعلــق
باألصــول) بلغــت  %33كونــه البنــك اإلســامي الرائــد فــي الســلطنة ،كمــا حقــق ميثــاق العديــد مــن اإلنجــازات
التــي ســاهمت فــي تنميــة وتطويــر إقتصــاد الســلطنة .ويؤكّ ــد ميثــاق للصيرفــة اإلســامية علــى دعمــه
لجميــع القطاعــات اإلقتصاديــة الرئيســية فــي الســلطنة.
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التطوير من الداخل

أكبر مؤسسة ّ
توظف في القطاع المالي

يســتثمر بنــك مســقط فــي تمكيــن المــوارد البشــرية ،كمــا يفخــر البنــك بموظفيــه وإنجازاتهــم حيــث يقــوم بتبنــي أفضــل المواهــب العمانيــة
وإســتراتيجيات مبدعــة إلكســابهم مهــارات مناســبة تؤهلهــم لتولــي مناصــب قياديــة .كمــا يتميــز موظفــو البنــك بإلتــزام وانتمــاء عالــي
ممــا يعــزز قــدرة البنــك للحافــظ علــى منصبــه كمؤسســة ماليــة رائــدة فــي الســلطنة.

التوظيف

فــي عــام  ،2018ازداد عــدد موظفــي البنــك بنســبة  %4.74ليصــل إلــى  3779موظــف ،حيــث يســعى بنــك مســقط إلــى تحقيــق فــرص نمــو
العمانــي مــن خــال زيــادة فــرص العمــل والتدريــب المهنــي.
جديــدة فــي إطــار حرصــه وإلتزامــه علــى تعزيــز تأثيــره فــي ســوق العمــل ُ

توزيع التوظيف حسب العمر
2018

التنوع والتضمين
ّ

يركّ ــز بنــك مســقط علــى جــذب أفضــل المواهــب المتوفــرة واتبّ ــاع منهــج مبنــي علــى أســاس الجــدارة فــي التوظيــف .كمــا يضمــن البنــك
ّ
المترشــح أو حالتــه الزوجيــة أو قبيلتــه أو أصلــه العرقــي أو ديانتــه .فــي عــام
توفيــر فــرص متســاوية بغــض النظــر عــن جنــس الموظــف أو
 ،2018لــم يُ ســجّ ل البنــك أي حــاالت تمييــز .

الموظفين بدوام كامل

تقرير اإلستدامة
2018
للعام 2018

توظيف الشباب

يظــل توفيــر فــرص العمــل للشــباب أولويــة فــي بنــك مســقط حيــث يعتبــر اإلســتثمار فــي جيــل المســتقبل جانبـ ًـا مهمـ ًـا فــي التخطيــط
للتعاقــب الوظيفــي ،وهــو أمــر ضــروري للتنميــة المســتدامة فــي ســلطنة ُعمــان .فــي عــام 2018م ،بلغــت نســبة موظفــي بنــك مســقط
الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن  18و  30ســنة  ، %32.7وهــو أقــل بنســبة طفيفــة عــن عــام 2017م؛ ومــع ذلــكّ ،
ظلــت نســبة الموظفيــن
الجــدد الذيــن تــم تعيينهــم فــي الفئــة العمريــة مــن  30-18ســنة مرتفعــة لتصــل إلــى .%88.9

توظيف موظفين شباب )(٪

23

مبادرات أفضل للمجتمع

تقرير اإلستدامة
2018
للعام 2018

التعمين

العمانييــن وترقيتهــم إلــى مناصــب قياديــة .فــي عــام
وفقـ ًـا لرؤيــة الســلطنة لعــام 2020م ،يلتــزم بنــك مســقط بتوظيــف المواطنيــن ُ
2018م ،وصــل عــدد المواطنيــن العمانييــن الذيــن يمثلــون اإلدارة العليــا حوالــي  %73وذلــك بنســبة منخفضــة قليلــة بالمقارنــة عــن عــام
2017م .كمــا يســتمر البنــك باإللتــزام بالمحافظــة علــى نســبة تعميــن عاليــة حيــث وصلــت نســبة المواطنيــن العمانييــن  %94.67مــن
إجمالــي موظفــي البنــك ،وهــو مــا يمثــل تحســن طفيــف عــن الســنوات الســابقة.
فــي عــام 2018م ،اســتمر بنــك مســقط فــي دعمــه لمبــادرة وزارة القــوى العاملــة حيــث ســاهم البنــك فــي توظيــف  250موظــف مــن
المخرجــات الجديــدة مــن أفضــل المؤسســات التعليميــة فــي الســلطنة والجامعــات الدوليــة .خــال هــذا العــام ،ركّ ــز البنــك جهــوده علــى
توظيــف قــوى عاملــة تتمتــع بمســتوى مهنــي رفيــع مــن خــال اســتهداف المرشــحين الحاصليــن علــى شــهادات مهنيــة.

التعمين )(%

100

75

50

توظيف المرأة

ال يــزال ضمــان تكافــؤ الفــرص للمــرأة فــي التوظيــف والترقيــة مــن أهــم جوانــب إلتــزام بنــك مســقط بالتنــوع والشــمول .حيــث بلغــت نســبة
توظيــف المــرأة فــي بنــك مســقط خــال عــام 2018م نســبة  .%57وعلــى الرغــم مــن هــذا اإلنخفــاض ،فــا تــزال المــرأة ّ
تمثــل حوالــي نصــف
عــدد موظفــي البنــك بنســبة تبلــغ  ،%48وشــهدت المــرأة بعــض التطــور فــي المناصــب اإلداريــة ،حيــث مثلــت الموظفــات نســبة %48
مــن مناصــب اإلدارة الوســطى ،واســتمرت النســبة فــي اإلدارة العليــا فــي النمــو مــن  %14فــي عــام 2017م إلــى  %15فــي عــام 2018م.
توظيف المرأة ()%
50

10

)(%

)(%

)(%
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التعليم والتطوير

يكــرّ س بنــك مســقط دعمــه لموظفيــه مــن خــال منحهــم أفضــل فــرص التطويــر الوظيفــي؛ وذلــك عــن طريــق توفيــر برامــج تدريبيــة
ً
ً
أساســيا فــي عــام 2018م ،حيــث قامــت بتنظيــم  617دورة وبرنامــج تعليمــي
دورا
وتطويريــة مخصصــة .ولقــد كان ألكاديميــة جــدارة
تدريبــي للموظفيــن ،ولقــد بلــغ العــدد اإلجمالــي للمتدربيــن . 19,407
التدريب على مستوى البنك

2017

2018

إجمالي عدد أيام التدريب المقدمة للموظفين

20,167

19,407

موظفي اإلدارة الوسطى

14,178

15,768

موظفين ذكور

9,825

9,234

موظفي اإلدارة العليا
موظفين غير إداريين

موظفات إناث

متوسط عدد أيام التدريب المقدمة لكل موظف
إجمالي عدد الموظفين المتلقين للتدريب
الموظفين العمانيين

الموظفين غير العمانيين

إجمالي عدد دورات التدريب والتعليم

141

5,848

330

3,309

10,342

10,173

14,652

13,008

551

587

5.59

14,101
877

5.28

12,421
617

إدارة المواهب وتخطيط التعاقب الوظيفي

ـتراتيجيا لتخطيــط المــوارد البشــرية مــن خــال إدارة المواهــب والتعاقــب الوظيفــي ،حيــث يســعى إلــى جــذب
يتخــذ بنــك مســقط نهجً ــا اسـ
ًّ
المواهــب والحفــاظ عليهــا وتطويرهــا .وفــي الوقــت نفســه ،يســعى ً
أيضــا إلــى الحفــاظ علــى اســتمرارية العمــل لجميــع األدوار الرئيســية
وتحديــد بــدالء مســتقبليين لهــا .ومــن خــال أدوات التقييــم المختلفــة وبرامــج لجــذب أفضــل الخريجيــن العمانييــن مثــل مصفوفــة التقييــم
المحتملــة المكونــة مــن  9خانــات ( ،) 9 Box Potentional Assesment Matrixو تقييــم األدوار الرئيســية ،و برنامــج جــدارة لتطويــر
الخريجيــن ،يمكننــا تحديــد المرشــحين المحتمليــن لتلــك األدوار الرئيســية.

برنامج جدارة

بعــد التدشــين الناجــح لبرنامــج جــدارة لتطويــر الخريجيــن ( ،)JGDPأطلــق بنــك مســقط فــي عــام 2018م برنامــج إلدارة المواهــب المتعــددة
– برنامــج جــدارة لــإدارة (-)INSEADلعــدد  34مشــاركً ا مــن برنامــج اإلدارة المتوســطة وفريــق اإلدارة ،كمــا ّ
دشــن البنــك برنامــج جــدارة
لــإدارة الوســطى ،بالتعــاون مــع هيئــة تدريــس جامعــة كيمبــردج ،لعــدد  37مشــاركً ا مــن دوائــر مختلفــة.
السمات الرئيسية لبرامج تدريب الموظفين لعام 2018
ً
موظفا برنامج تطوير الخريجين
أكمل 17

ً
موظفا في الحلقة الثانية من برنامج تطوير الخريجين
شارك 25
ً
موظفا برنامج جدارة لإلدارة ()INSEAD
أكمل 34

المعتمد
أكمل  47من مدراء الخدمة برنامج مدراء الخدمة ُ
المعتمد
أكمل  53من مدراء الفروع برنامج مدراء الفروع ُ

إطالق  8شهادات مهنية مقارنة بعدد  6شهادات مهنية في العام الماضي:
•مؤهل الصيرفة اإلسالمية – )IFQ (CISI
•شهادة الدبلوم الدولية في مكافحة غسيل األموال ICA -
•شهادة الهاكر األخالقي ()CEH/V9
•شهادة اختصاصية في حماية أنظمة المعلومات ()CISSP
•شهادة في المالية والتمويل الدولي
•شهادة هندسة ُأ ُطر العمل للبنية التحتية لتقنية المعلومات ()TOGAF
•شهادة المقدمة الدولية في األوراق المالية واالستثمار ()CISI
•شهادة إدارة المخاطر
ً
تعليميا وتدريبيً ا خالل عام 2018م
تنظيم  617برنامجً ا
تدشين  3دفعات جديدة لبرنامج تطوير ()Harvard Manage-Mentor

تطبيق مشروع إنتاجية الموظفين والذي يهدف إلى معالجة الكفاءات وتقليل التكاليف في البنك

تقرير اإلستدامة
2018
للعام 2018

التواصل مع الموظفين

ّ
يمثــل التواصــل مــع الموظفيــن ورضاهــم أهميــة قصــوى لنجــاح بنــك مســقط؛ لذلــك نســعى لضمــان توفيــر برامــج تدريبيــة كافيــة
قدمهــا بنــك مســقط لموظفيــه .وممــا
للموظفيــن واســتعراض أدائهــم ســنويً ا؛ حيــث ينعكــس ذلــك علــى إجمالــي عــدد البرامــج التــي ّ
المقدمــة فــي عــام 2018م لموظفــي بنــك مســقط نســبة  ،5.28ولقــد ســاهمت
تجــدر اإلشــارة إليــه وصــول متوســط عــدد أيــام التدريــب ُ
ً
منخفضــا عنــد نســبة %6
برامــج التدريــب والتعليــم والتواصــل مــع الموظفيــن فــي بنــك مســقط علــى إبقــاء معــدل اســتقالة الموظفيــن
فــي عــام 2018م.
نسبة إستقالة الموظفين )(%

15
10

5

تمكين المجتمعات

العمانــي؛ وذلــك كجــزء مــن رؤيــة بنــك مســقط "نعمــل لخدمتكــم
تصــل برامــج المســؤولية االجتماعيــة لبنــك مســقط إلــى أغلبيــة المجتمــع ُ
بشــكل أفضــل كل يــوم" .حيــث خصــص البنــك مــوارد كبيــرة لخدمــة القضايــا االجتماعيــة الرئيســية فــي الســلطنة كجــزء مــن جهودنــا
بإشــراك المعنييــن بمصالــح البنــك لتعزيــز الروابــط مــع المجتمعــات المحليــة .كمــا كانــت لجنــة االســتدامة بالبنــك تعمــل بفعاليــة مــن أجــل
تحقيــق التــزام البنــك بالتنميــة المســتدامة فــي جميــع المجتمعــات التــي نعمــل فيهــا.

المالعب الخضراء

ً
فريقــا رياضيً ــا .فــي عــام 2018م  ،تــم
ســاهمت مبــادرة المالعــب الخضــراء مــن بنــك مســقط منــذ بدئهــا فــي مســاعدة أكثــر مــن 93
علمــا أنــه تــم
اســتالم أكثــر مــن  79طلبً ــا مــن فــرق كــرة القــدم المحليــة فــي جميــع أنحــاء الســلطنة لتطويــر البُ نيــة األرضيــة لمالعبهــمً .
موســعة للجنــة المعنيــة حيــث قامــت اللجنــة بوضــع قائمــة للفــرق الرياضيــة المؤهلــة
اختيــار المســتفيدين مــن خــال زيــارات ميدانيــة
ّ
ً
فريقــا رياضيً ــا جديـ ًـدا لالســتفادة مــن مبــادرة بنــك مســقط.
للحصــول علــى الدعــم ،و تــم اختيــار 15
الفرق المستفيدة من الدعم

27

تضامن

يقــوم برنامــج تضامــن ،وهــو برنامــج ســنوي للمســؤولية االجتماعيــة يتــم تنفيــذه بالشــراكة مــع وزارة التنميــة االجتماعيــة ،بالتركيــز علــى
األســر التــي تنــدرج ضمــن مظلــة الضمــان اإلجتماعــي مــن خــال تزويدهــم باألجهــزة اإللكترونيــة المنزليــة األساســية لمنحهــم حيــاة أفضــل.
ولقــد قــام البنــك بتوزيــع أجهــزة عديــدة؛ مــن بينهــا وحــدات تكييــف الهــواء والثالجــات والغســاالت علــى أكثــر مــن  1,000عائلــة فــي مختلف
أنحــاء الســلطنة ،ممــا أثــر فــي حيــاة اآلالف مــن العمانييــن  .كمــا ســعى البرنامــج إلــى االســتثمار فــي مختلــف شــرائح المجتمــع ،بمــا فــي
ذلــك جمعيــة خيريــة ،حيــث قــام البنــك بتوفيــر جميــع متطلبــات تكييــف الهــواء فــي مقــر الجمعيــة .و ذلــك فــي عــام 2018م حيــث تبــرّ ع
العمانــي.
بنــك مســقط بعــدد  54وحــدات تكييــف الهــواء لجمعيــة النــور للمكفوفيــن كجــزء مــن التزامــه نحــو المجتمــع ُ

جسر المستقبل

ً
ّ
تنفيــذا لألوامــر الســامية لحضــرة صاحــب الجاللــة الســلطان
دشــن بنــك مســقط فــي عــام 2012م برنامــج ‘جســر المســتقبل‘؛ وذلــك
العمانــي التــي تُ مكنهــم مــن اكتســاب
قابــوس بــن ســعيد المعظــم – حفظــه اللــه -الداعيــة لتقديــم الفــرص التعليميــة والتدريبيــة للشــباب ُ
ً
وإناثــا) ممــن يندرجــوا تحــت مظلــة
العمانــي (ذكــورً ا
المهــارات الوظيفيــة .تســتهدف مبــادرة المســؤولية االجتماعيــة هــذه لتُ فيــد الشــباب ُ
العليــا بعــد مرحلــة المدرســة لعـ ّـدة أســباب ُمختلفــة .حتــى عــام 2018م،
الضمــان اإلجتماعــي والذيــن لــم يتمكنــوا مــن مواصلــة دراســاتهم ُ
تخــرّ ج إجمالــي عــدد  40طالبً ــا مــن المنــح الدراســية التــي يقدمهــا برنامــج جســر المســتقبل كبرامــج الدبلــوم والبكالوريــوس والبرامــج
المهنيــة ،بينمــا ال يــزال  54طالبً ــا فــي مرحلــة الدراســة.

مبادرة بصمات
المستثمر الصغير

ـل البنــك علــى تدريــب أكثــر مــن  10,500طالبً ــا حــول الثقافــة الماليــة كجــزء مــن برنامــج المســتثمر الصغيــر بالشــراكة مــع وزارة التربيــة
َع ِمـ َ
والتعليــم وإنجــاز ُعمــان .ومــن بــاب حــرص البنــك علــى تمكيــن المجتمــع منــذ سـ ّـن مبكّ ــر ،يهــدف برنامــج المســتثمر الصغيــر لتطويــر معرفــة
األطفــال باألنشــطة الماليــة وتزويدهــم بالمهــارات الالزمــة ليصبحــوا رواد أعمــال مســتقبليين.

إرشاد

كجــزء مــن مبــادرة بصمــات للمســؤولية االجتماعيــة فــي البنــك ،يُ عتبــر برنامــج إرشــاد مركــزً ا للتدريــب المالــي يُ قـ ّـدم مــن خاللــه التدريــب
ورواد األعمــال واألفــراد فــي إدارة جوانبهــم الماليــة وكذلــك
المالــي واإلرشــاد للمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة ،والشــركات الناشــئة ّ
إدارة التخطيــط المالــي المســتقبلي ،كمــا يســعى البنــك فــي ذات الوقــت إلــى تقديــم التدريــب المالــي الــازم حــول كيفيــة االســتفادة
ـيغطي جوانــب إدارة القــروض الماليــة وإعــداد الموازنــات وأهميــة االدخــار والتحديــات التــي
علمــا أن التدريــب سـ ّ
القصــوى مــن األربــاحً .
تواجــه المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة وطــرق زيــادة رأس المــال.

برنامج شهادة الثقافة المالية ماليات

يهــدف هــذا البرنامــج إلــى تقديــم الدعــم ألفــراد المجتمــع فــي جانــب التخطيــط المالــي؛ حيــث سـ ّ
ـتتوفر شــهادة الثقافــة الماليــة الشــخصية
للعامــة فــي عــام 2019م.
ماليــات
ّ

االستثمار في السياحة

ً
دورا محــوري بشــكل متزايــد فــي مســتقبل الســلطنة االقتصــادي ،فــإن البنــك يســعى إلى االســتثمار فــي المجتمعات
بينمــا تلعــب الســياحة
المحليــة مــن أجــل توفيــر فــرص الســياحة المســتدامة والصديقــة للبيئــة وذلــك مــن خــال التعــاون مع وزارة الســياحة.

فرع يعمل بالطاقة الشمسية (ميثاق)

تعزيــزً ا لمصــادر الطاقــة المتجــددة فــي الســلطنة ،يعمــل فــرع الخــوض بالطاقــة الشمســية حيــث يُ عــد ميثــاق أول بنــك فــي الســلطنة يعمل
المثبّ تــة علــى ســقف فــرع الخــوض القــدرة علــى إنتــاج طاقــة
علمــا أن لأللــواح الشمســية ُ
علــى تشــغيل فــرع بالطاقــة الخضــراء المتجــددةً .
كهربائيــة بمقــدار  50كيلــو واط ،كمــا للفــرع القــدرة علــى تقليــل انبعاثــات غــاز ثانــي أكســيد الكربــون بمقــدار  52.56طــن ســنويً ا .مــن الجديــر
بالذكــر أن المشــروع مــن تنفيــذ شــركة نفــاذ للطاقــة المتجــددة .

المنتجات الخضراء

تماشـ ً
ـيا مــع االســتراتيجية الوطنيــة للســلطنة للحــد مــن آثــار تغيّ ــر المنــاخ ،ســيقوم البنــك بإطــاق مجموعــة مــن المنتجــات لتشــجيع الزبائــن
والعامــة علــى االســتثمار فــي المنــازل الخضــراء .حيــث ســيتم توفيــر حوافــز للزبائــن الراغبيــن فــي الحصــول علــى منــازل صديقــة للبيئــة.

تقرير اإلستدامة
2018
للعام 2018

حلقات عمل حول الطاقة المتجددة

ســعيً ا منــه لتعزيــز مصــادر الطاقــة البديلــةّ ،
نظــم البنــك حلقــات عمــل متخصصــة حــول أفضــل الممارســات وخيــارات االســتثمار فــي مصــادر
الطاقــة المتجــددة؛ حيــث حضــر هــذه الحلقــات أكثــر مــن  1,500مــن الطــاب ورواد األعمــال و المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة.

المساحة الخضراء

عامــة حديثــة تهــدف إلــى تعزيز اإلحســاس
قدمــة للمجتمــع ،يعمــل بنــك مســقط بالشــراكة مــع بلديــة مســقط علــى إنشــاء حديقــة ّ
كهديــة ُم ّ
باالنتمــاء والتقديــر بيــن أفــراد المجتمــع للبيئــة الخضــراء مــن حولهم.

قلوب بنك مسقط

تلعــب المســؤولية االجتماعيــة دورً ا أساســيً ا فــي ثقافــة بنــك مســقط .فقلــوب بنــك مســقط ( )BM Heartsهــي مجموعــة تطوعيــة
للموظفيــن مخصصــة لتوجيــه شــغفهم نحــو األنشــطة والمبــادرات الخيريــة.

مبادرة فك كربة

المعســرين ممــن
العمانييــن ُ
العمانيــة ،ســاهم بنــك مســقط خــال عيــد الفطــر فــي دعــم المواطنيــن ُ
بالشــراكة مــع جمعيــة المحاميــن ُ
صــدر عليهــم أوامــر حبــس منفــذة أو قيــد التنفيــذ نتيجــة مطالبــات ماليــة مترتبــة عليهــم جــراء قضايــا مختلفــة وال تســمح ظروفهــم بســداد
هــذه المطالبــات (باســتثناء المطالبــات مــن البنــوك والمؤسســات الماليــة)؛ حيــث ســاهم البنــك فــي فــك كربــة  190حالــة مــن قروضهــم
الماليــة .حــرّ رت هــذه المبــادرة المواطنيــن مــن قضــاء محكوميتهــم فــي الســجن وأعــادت جمــع شــملهم بأحبّ ائهــم خــال اإلجــازة المباركــة.

جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ()ACCA
ً
شــابا وشــابة مــن خريجــي شــهادة
تــم اختيــار 50
البكالوريــوس فــي تخصــص الماليــة والمحاســبة مــن
الباحثيــن عــن عمــل للمشــاركة فــي برنامــج متخصــص و
مهنــي تقدمــه جمعيــة المحاســبين القانوييــن المعتمدين
(.)ACCA

وتأتــي هــذه المبــادرة بالتعــاون مــع شــركة تنميــة نفــط
عمــان ،حيــث تتكفــل بتغطيــة تكاليــف البرنامــج التدريبــي
بينمــا يقــوم بنــك مســقط بتوفيــر المــكان إلقامــة
التدريــب وتقديــم عــاوة ماليــة شــهرية للمتدربيــن طــوال فتــرة البرنامــج لمــدة  18شـ ً
ـهرا باإلضافــة إلــى تقديــم فــرص وظيفيــة للمشــاركين
فــي البرنامــج وذلــك بعــد إكمــال برنامــج التدريــب بنجــاح.
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دعم أفضل للمؤسسات
الصغيرة و المتوسطة

تقرير اإلستدامة
2018
للعام 2018

دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تُ عــد المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ( )SMEمحــرّ كً ا رئيســيً ا للنمــو االقتصــادي وخلــق الوظائــف؛ لذلــك اســتثمر بنــك مســقط جهــوده
رواد أعمــال المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة مــن خــال برامــج متميّ ــزة كأكاديميــة الوثبــة.
فــي تطويــر مهــارات ّ

أكاديمية الوثبة

منــذ انطالقهــا فــي عــام 2013م ،تســتمر أكاديميــة الوثبــة فــي اكتســاب الزخــم مــن خــال خريجيهــا المتميزيــن مــن أصحــاب المؤسســات
الصغيــرة والمتوســطة .تدعــم األكاديميــة المشــاركين فيهــا بالمهــارات والمعرفــة التــي يحتاجــون إليهــا فــي رفــع مســتوى أفكارهــم
العمانــي كذلــك؛ حيــث وصــل مجمــوع خريجــي هــذه األكاديميــة للمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة إلــى
ومشــاريعهم التجاريــة واالقتصــاد ُ
ـخصا مــن منــذ عــام 2014م.
 72شـ ً
الموقع

السنة

عدد الخريجين

مسقط

2014

12

ُصحار

2015

12

صاللة

2015

12

مسقط

2016

14

نزوى

2017

12

ُصحار

2017

10

قصة نجاح :هناء اللواتي

طبّ قــت هنــاء المبــادئ التــي تعلمتهــا فــي جلســات تدريــب وحلقــات عمــل أكاديميــة الوثبــة،
ممــا ســاهم فــي إحــداث نقلــة نوعيــة فــي مشــروعها لتصميــم المجوهــرات .ركّ ــزت هنــاء
قبــل انضمامهــا إلــى أكاديميــة الوثبــة علــى األكرليــك ،لكنهــا قــررت اليــوم (بعــد دعــم
مدربهــا لهــا) تصميــم مجوهراتهــا باســتخدام مــواد تحقــق لهــا هامــش ربــح أعلــى ،وتشــمل
هــذه المــواد علــى الذهــب واأللمــاس بـ ً
ـدل عــن اآلكرليــك .ففــي خــال الشــهرين الماضييــن
ومنــذ بدئهــا مــع أكاديميــة الوثبــة ،الحظــت هنــاء تزايـ ً
ـدا متصاعـ ًـدا فــي عوائدهــا الشــهرية
ـزءا مــن أكاديميــة الوثبــة كونهــا رائــدة أعمــال
بنســبة تفــوق  .%350يســرنا أن تكــون هنــاء جـ ً
والقيَ ــم التــي تتعلمهــا فــي تطويــر نمــو مشــروعها التجــاري.
ِ
شــغوفة بتطبيــق المبــادئ

سوق الوثبة الرمضاني

كجــزء مــن التــزام بنــك مســقط فــي دعــم المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ،يقــوم
البنــك بتنظيــم ســوق الوثبــة الرمضانــي منــذ عــام 2013م .يُ مكّ ــن ســوق الوثبــة الرمضانــي
رائــدات ورواد األعمــال ببيــع منتجاتهــم خــال مـ ّـدة ثالثــة أيــام متتاليــة فــي شــهر رمضــان
مثــا .ففــي عــام 2018م ،احتضــن
ً
تحمــل ايــة مصاريــف ،كتكلفــة اإليجــار
المبــارك دو ن ّ
ســوق الوثبــة الرمضانــي إجمالــي عــدد  155مــن رواد االعمــال.

السنة

عدد المشتركين

2014

102

2013
2015
2016
2017
2018

97

126
140
160
155

31

الصيرفة المسؤولية

التوقيع على مبادئ خط االستواء منذ  11سنة

ال يــزال بنــك مســقط رائـ ًـدا فــي ممارســاته الماليــة المســتدامة؛ وذلــك مــن خــال التزامــه بمبــادئ خــط االســتواء ،فقــد التــزم البنــك بدمــج
أفضــل الممارســات المســتدامة فــي أنشــطة إقــراض الشــركات مــن خــال إدارة المخاطــر البيئيــة واالجتماعيــة.

ينعكس اهتمامنا بحماية أصول واستثمارات مساهمينا وزبائننا في منهجنا القوي المعني بإدارة المخاطر.
معهد التمويل الدولي ()IFF

بنــك مســقط هــو عضــو فــي معهــد التمويــل الدولــي ، IIF
وهــو عبــارة عــن جمعيــة عالميــة رائــدة للمؤسســات الماليــة
والتــي تضــم مــا يقــارب  500عضــو مــن أكثــر مــن  70دولــة.
مهمــة معهــد التمويــل الدولــي هــي دعــم األعضــاء فــي
إدارة المخاطــر ،الدعــوة للسياســات الماليــة واالقتصاديــة
التنظيميــة التــي تحظــى باهتمــام واســع مــن أعضائهــا
و تســاهم فــي تعزيــز االســتقرار المالــي العالمــي والنمــو
االقتصــادي المســتدام.

إدارة المخاطر

محوريــا فــي الحفــاظ علــى أصــول واســتثمارات مســاهمي وزبائــن البنــك وهــي جــزء ال يتجــزأ مــن عمليــة صنــع
تلعــب إدارة المخاطــر دورً ا
ًّ
القــرار فــي البنــك .وتتماشــى رؤيــة دائــرة إدارة المخاطــر مــع رؤيــة البنــك بااللتــزام بزيــادة قيمــة حقــوق المســاهمين ،وغــرس الثقــة فــي
الســوق وتخفيــف القيــود التنظيميــة مــن خــال إدارة المخاطــر بطريقــة حكيمــة واســتباقية تتماشــى مــع أفضــل الممارســات العالميــة فــي
مجــال تقنيــات إدارة المخاطــر.
يعــرض الجــدول أدنــاه بعــض المخاطــر الرئيســية التــي تــم تحديدهــا عــام 2018م واســتجابة بنــك مســقط إلدارة هــذه المخاطــر بشــكل
اســتباقي.
المخاطر الرئيسية

استجابة بنك مسقط

ارتفــاع مســتوى مخاطــر اإلئتمــان بســبب اســتمرار انخفــاض أســعار
النفــط ،ممــا يــؤدي إلــى تحديــات داخــل بيئــة التشــغيل.

مــن بيــن اإلجــراءات المهمــة التــي اتخذهــا بنــك مســقط هــي إعادة
هيكلــة التســهيالت اإلئتمانيــة وتطبيــق معيــار التســعير المعتمــد
علــى المخاطــر ومواصلــة مراقبــة الحســابات لضمــان الحفــاظ علــى
جــودة األصــول.

زيادة مخاطر السيولة

التهديــد المســتمر ألمــن المعلومــات مــن خــال الهجمــات
ا لســيبر ا نية

تقرير اإلستدامة
2018
للعام 2018

أجــرى بنــك مســقط اختبــارات ضغــط الســيولة الديناميكيــة ،فــي
إطــار عمليــة تقييــم لمســتوى الســيولة وإدارتهــا ( )LAMPوواصــل
عمليــة المراقبــة بهــدف ضمــان وجــود خطــة تمويــل طارئــة قويــة
للوفــاء بمتطلبــات الســيولة فــي ظــل ســيناريوهات التعــرض
للضغــوط.
قــام بنــك مســقط بتحديــث نظــام حمايــة البيانــات وشــمل مراقبة
البوابــة لتعزيــز مراقبــة و االســتجابة للحــوادث األمنيــة ومراقبــة
فقــدان البيانــات.

مبادئ خط االستواء

إن بنــك مســقط يــدرك أهميــة تغيــر المنــاخ والتنــوع البيولوجــي وحقــوق اإلنســان ،كمــا يؤمــن بضــرورة تجنــب التأثيــرات الســلبية علــى
األنظمــة البيئيــة والمجتمعــات المحليــة المتأثــرة بالمشــاريع و  /أو الحــد مــن تلــك التأثيــرات .منــذ عــام 2007م ،كان البنــك واحـ ًـدا مــن
 92مؤسســة ماليــة عالميــة قامــت بالتوقيــع علــى مبــادئ خــط االســتواء .ولقــد تــم اعتمــاد مبــادئ خــط االســتواء لضمــان قيــام البنــك
بتمويــل المشــاريع التــي يتــم فيهــا إدارة المخاطــر البيئيــة واالجتماعيــة بشــكل صحيــح.
ويؤمــن البنــك ً
أيضــا بــأن تبنــي مبــادئ خــط االســتواء وااللتــزام بهــا ســيوفر مزايــا كبيــرة لزبائنــه البنــك وللمعنييــن بمصالــح البنــك وألعمــال
البنــك والمجتمــع والبيئــة.

حماية البيئة

يُ ــدرك بنــك مســقط أهميــة حمايــة البيئــة؛ لذلــك نعمــل علــى ضمــان تقليــل التأثيــر البيئــي الســلبي مــن خــال االســتثمار فــي تقنيــات
المبانــي الخضــراء ســعيً ا منّ ــا لتحســين كفــاءة الطاقــة والميــاه وبرامــج إدارة النفايــات.

استهالك الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة

نهــدف فــي بنــك مســقط إلــى تحفيــز الرعايــة البيئيــة بيــن موظفينــا وزبائننــا .تــم تصميــم المقــر الرئيســي باســتخدام تقنيــات وتكنولوجيــا
المبانــي الخضــراء ،للحــث والتحفيــز علــى الحفــاظ علــى البيئــة .ومــع ذلــك ،وحيــث يوجــد أكثــر مــن  3779موظــف ،يســتهلك البنــك كميــة
كبيــرة مــن الكهربــاء للحفــاظ علــى اســتمرار عمــل المقــر الرئيســي وتوفيــر الراحــة للموظفيــن .كمــا يتــم أيضـ ًـا اســتهالك الوقــود لتشــغيل
الســيارات للتنقــل بيــن الفــروع فــي جميــع أنحــاء الســلطنة لإلشــراف علــى عمليــات البنــك .
وفــي عــام 2018م ،اســتهلك المقــر الرئيســي  11,985ميجــا وات مــن الكهربــاء التــي تــم شــراؤها مــن الشــبكة الوطنيــة ،وتعــادل
االســتهالك غيــر المباشــر للنطــاق الثانــي مــن االنبعاثــات الناتجــة عــن  10,273طــن مــن غــاز ثانــي أكســيد الكربــون .وبالتالــي ،كانــت كثافــة
ً
مقارنــة بعــام 2017م.
اســتهالك الطاقــة غيــر المباشــرة لبنــك مســقط  3.26ميجــا وات لــكل موظــف ،بنســبة انخفــاض طفيــف
يفتخــر بنــك مســقط فــي تخفيــض اســتهالك الطاقــة المباشــرة واالنبعاثــات بنســبة  ٪38مــن النطــاق األول مــن االنبعاثــات الناتجــة فــي
عــام 2018م مقارنـ ًـة بالســنة الماضيــة؛ حيــث بلغــت انبعاثــات النطــاق المباشــر األول مــا يقــارب  24طــن مــن غــاز ثانــي أكســيد الكربــون:

)

(
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استهالك المياه

فــي عــام 2018م ،اســتهلك المقــر الرئيســي  41,942م 3مــن الميــاه ،وهــو مــا يعنــي أن اســتهالك الموظــف الواحــد مــن المــاء بلــغ مــا
يقــارب  11.4م /3للموظــف .مــن 2017م إلــى 2018م ،خفــض بنــك مســقط اســتهالكه للميــاه بنســبة .%1.4

دراسة حالة :التخلص من بطاريات حمض الرصاص

ّ
العمانيــة القابضــة لخدمــات البيئــة (بيئــة) اتفاقيـ ًـة حــول التخلــص اآلمــن مــن بطاريــات حمــض الرصــاص
وقــع بنــك مســقط مــع الشــركة ُ
( )LABوالنفايــات االلكترونيــة مــن المقــر الرئيســي للبنــك.
ـزءا مــن مبــادرة بنــك مســقط (لنحافــظ علــى بيئتنــا)؛ حيــث عمــل البنــك علــى تجميــع  560بطاريــات حمــض الرصــاص
تُ عــد هــذه االتفاقيــة جـ ً
علمــا أن شــركة بيئــة منحــت الشــركة العربيــة للرصــاص عقـ ًـدا لمعالجــة بطاريــات حمــض الرصــاص بطريقــة
مــن المقــر الرئيســي للبنــكً ،
صديقــة للبيئــة داخــل الســلطنة ،كمــا بــدأت الشــركة العربيــة للرصــاص بتشــغيل محطــة معالجــة بطاريــات الرصــاص فــي الســلطنة بقــدرة
معالجــة  15طــن يوميً ــا.
كمل هذه المبادرة على التزام بنك مسقط في رفع مستوى التوعية البيئية وإحداث تغيّ ر سلوكي إيجابي نحو الحماية البيئة.
تُ ّ

تقرير اإلستدامة
2018
للعام 2018

إدارة المخاطر

يتمتّ ــع البنــك بهيــكل متكامــل إلدارة المخاطــر؛ وذلــك لتقييــم كل فرصــة اســتثمارية علــى حــدة ،حيــث يتــم إتبــاع كُ تيّ ــب السياســات
ً
وفقــا
علمــا أنـ ُـه يتــم التحقــق مــن جميــع االســتثمارات
االســتثمارية فــي عمليــة إدارة االســتثمار ويحــدد بوضــوح األدوار والمســؤولياتً ،
لمعاييــر تدقيــق هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســامية المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية ،وهــو مــا يعزز االســتثمار
االجتماعــي المســؤول عبــر حظــر االســتثمار فــي األعمــال التاليــة التــي تُ عتبــر غيــر أخالقيــة وتعــزز الجريمــة والســلوكيات المعاديــة للمجتمــع:
الترفيــه غيــر األخالقــي ،المشــروبات الكحوليــة ،والمقامــرة ،و األســلحة ،و التبــغ وغيرهــا.

توعية بالمنتجات

فــي إطــار عمــل الصيرفــة اإلســامية ،تتخــذ الشــفافية موقعـ ًـا محوريً ــا؛ حيــث يعمــل ميثــاق بانتظــام علــى توفيــر معلومــات مهمــة علــى
موقــع البنــك .وتتضمــن تلــك المعلومــات ،التــي يتــم تحديثهــا شـ ً
ـهريا ،األوزان المرجحــة للمنتجــات ومعــدالت الربــح التــي تــم الحصــول
عليهــا مــن تلــك المنتجــات ونســبة مشــاركة األربــاح فــي المضاربــة .كمــا يحتــوي الموقــع اإللكترونــي للبنــك ً
أيضــا علــى قســم لتثقيــف
المســتهلكين حــول كيفيــة عمــل األعمــال المصرفيــة اإلســامية.

الجوائز التقديرية لعام 2018
•أفضل بنك للعام -من مجلة The Banker
•جائزة أفضل بنك في األسواق الناشئة لعام 2018م Global Finance -
•جائزة أفضل بنك في السلطنة Emeafinance -
•جائزة أفضل بنك رقمي لألعمال المصرفية لألفراد – Global Finance
•تقدير جائزة أفضل مبادرة في تحليل البيانات في منطقة الشرق األوسطAsian Banker -
•جائزة أفضل شركة من حيث األداء – مجلة عالم اإلقتصاد واألعمال ()AIWA
ً
•تصنيــف بنــك مســقط كأفضــل عالمــة تجاريــة فــي المجــال المصرفــي ألكثــر العالمــات التجاريــة ثقــة فــي الســلطنة OER’s Most -
Trusted Brands in Oman
•جائزة العالمة التجارية األكثر ثقة – مؤسسة القمة للنشر
•جائزة دول مجلس التعاون الخليجي لمبادرات مجال المسؤولية اإلجتماعية المبتكرة
•جائزة ‘جودة اإلفصاح  -سوق مسقط لألوراق المالية
•جائزة ‘أكثر الشركات ‘تطورً ا بعالقات المستثمرين لشركات رأس المال الكبيرة في منطقة الشرق األوسط
 - 2018مجلة Euromoney
•يأتي في صدارة استبيان إدارة األموال لعام
‘
•أفضل بنك تجاري في السلطنة  -مجلة Global Banking & Finance Review
•أفضل إدارة أصول في السلطنة  -مجلة Emeafinance
•أفضل إدارة أصول في السلطنة Global Investor -
•أفضل بنك استثماري -مجلة Emeafinance
•أفضل وسيط استثماري عالمي للمنتجات – Commodities award
•أفضل مزود للتمويل التجاري في عمان – Bank Deutsche
•أفضل بنك لألعمال المميزة في عمان World Union of Arab Bankers -
•أفضل بنك خاص في السلطنة  Professional Wealth Management -و The Banker
•أفضل بنك خاص  -مجلة Emeafinance
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نبذة حول التقرير

غطــي هــذا التقريــر الفتــرة الزمنيــة مــن  1ينايــر 2018م وحتــى تاريــخ  31ديســمبر 2018م ،ويقتصــر علــى عمليــات بنــك مســقط داخــل
يُ ّ
وفقــا لدليــل المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر والمعروفــة اختصـ ً
ً
ـارا (GRI
الســلطنة مــا لــم يُ شــار إلــى خــاف ذلــك .تــم إعــداد هــذا التقريــر
ً
وفقــا ألســاس االختيــار .للمزيــد مــن المعلومــات واإلطــاع علــى محتويــات فهــرس المعاييــر التوجيهيــة
)Standards: Core option
الخاصــة بدليــل مبــادرة التقاريــر العالميــة ،يرجــى اإلطــاع علــى الملحــق (ج).
لإلستفســار عــن هــذا التقريــر ،يرجــى التواصــل مــع دائــرة اإلتصــاالت التجاريــة و المســؤولية اإلجتماعيــة (قســم المســؤولية اإلجتماعيــة)
علــى الرقــم  24768595أو زيــارة الموقــع اإللكترونــيwww.bankmuscat.com :

أبرز التطورات في مجال اإلستدامة والمسؤولية اإلجتماعية

تقرير اإلستدامة
2018
للعام 2018

المالحق

الملحــق (أ) :معاييــر تقييــم تقديــم التقاريــر وفهــرس محتــوى المبــادرة العالميــة إلعــداد

التقايــر ()GE
حدود تقديم التقارير

لقــد قـ ّـدم بنــك مســقط المعلومــات ذات الصلــة فــي وقــت تقديــم هــذا التقريــر .وألغــراض هــذا التقريــر ،فقــد تــم تقديــم األداء لعمليــات
بنــك مســقط داخــل ســلطنة ُعمــان فقــط .فــي المســتقبل ،يهــدف البنــك إلــى توســيع نطــاق التقريــر ليشــمل كذلــك المعنييــن بمصالــح
ّ
وتؤثــر علــى المحتــوى وحــدود تقديــم التقاريــر.
البنــك وسالســل التوريــد .تســتمر عالقــة البنــك مــع الجهــات المعنيــة بالتطـ ّـور

المادية
العناصر
ّ

نهــدف باســتمرار إلــى تعزيــز القيمــة التــي نســاهم بهــا فــي ســلطنة عمــان .هــذا العــام قمنــا بمراجعــة وتحديــث التحليــل المــادي الــذي
يســلط الضــوء علــى  19مــن الموضوعــات الماديــة و التــي تتوافــق مــع أفضــل الممارســات  ،و المبــادئ التوجيهيــة الدوليــة وكذلــك
الوطنيــة
يعطــي تحليــل الماديــة أدنــاه األولويــة للموضوعــات الماديــة التــي تعكــس أهميــة بنــك مســقط االقتصادية  ،التأثيــرات البيئيــة واالجتماعية
 ،والتأثيــر بشــكل كبيــر علــى تقييمــات وقــرارات أصحــاب المصلحــة .تمشــيا مــع العمليــة الماديــة المنصــوص عليهــا فــي معاييــر  ، GRIقمنــا
بتجميــع قائمــة شــاملة ذات صلــة بقضايــا االســتدامة القائمــة علــى مراجعــة مفصلــة للتنميــة المســتدامة الوطنيــة والدولية .

العناصر الماديّ ة
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الملحق (ب) :الهيكل التنظيمي للمعنيين بمصالح البنك
المعنيين بمصالح
البنك

كيفية تعامل بنك مسقط مع هذه
المجموعة من المعنيين بمصالح البنك

اهتمامات اإلستدامة األولية

إجراءات بنك مسقط

الموظفين

استعراض األداء السنويحوار وتفاعل منتظم مع الموظفينبرامج التدريب والتعليمّ
التظلم
-إجراءات

الرضا الوظيفيالتعويض العادلنظام تقييم عادلّ
وشفاف
التواصل مع الموظفينتوفير بيئة عمل ُم ّحفزة

تزويد المقر الرئيسي بأحدثوسائل التكنولوجيا لتوفير
أفضل بيئة عمل
نظام الموارد البشريةاإللكتروني
تخصيص دائرة الموارد البشريةلفريق التواصل مع الموظفين
استراتيجية التعليم والتنميةالشاملة
النشرة الداخلية ،مجلة علومنا،والموقع الداخلي ()iShare
وقناة Workplace
 ،by Facebookونادي
 ،Toastmasterواجتماعات
فرق العمل واجتماعات
فردية دورية
أكاديمية جدارةمبادرة نهتم أكثر()CareMore

الزبائن

مركز االتصاالت-يتم تسجيلالمكالمات في نظام ()FMS
مالحظات إدارة البنك
موقع البنك اإللكترونيحلقات النقاشفعاليات التواصل مع الزبائن لشرائحمعينة من الزبائن
الفروع وشبكة البنك من أجهزةالصراف اآللي واإليداع النقدي
وسائل اإلعالم وقنوات التواصلاالجتماعي
التقرير السنوي وتقرير اإلستدامةمنشورات البنك األخرى ،بما فيذلك عروض المستثمرين

أمن المعلوماتخدمة زبائن فعالة ووديةمنتجات وخدمات مبتكرةومريحة
تعزيز استخدامالتكنولوجيا وتعزيز
الوصول إلى الخدمات
المصرفية

وحدة مخصصة لخدمة الزبائنداخل قسم خدمة الزبائن
()CDS
متابعة المالحظات /الشكاوىوتقديم تقرير عنها إلى لجنة
العمل اإلدارية
المتسوق الخفي
برنامجّ
حساب @bankmuscatcareعلى تويتر

الحكومة
(بما فيها
الجهات
التنظيمية

قسم األعمال الحكوميةاالستثمار في االقتصاد الوطنيدعم المبادرات ذات األهميةالوطنية

المساهمة في االقتصادالوطني
التوافق مع رؤية عمانلعام 2020م
االلتزام التنظيميوالشفافية

الحفاظ على التواصل المستمرمع الهيئات الحكومية من خالل
وحدة األعمال الحكومية
الحوار المستمر مع الوزاراتوالهيئات الحكومية األخرى
بشأن قضايا اإلستدامة
والتنمية اإلقتصادية
واإلجتماعية
مبادرة بصمات للمسؤوليةاإلجتماعية للشركات
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تقرير اإلستدامة
2018
للعام 2018

مراسالت /بنوك
أخرى /جهات دولية

مجموعة المؤسسات المالية (.)FIG
الموقع اإللكتروني للبنك والمطبوعات
األخرى.
حمالت ترويجية وعروض

المعامالت التجارية العادية.
تعزيز خطوط اإلئتمان ونمو
األعمال.

قسم مخصص للتعامل مع
المعنيين بمصالح البنك.
التقرير السنوي
اتباع نهج قائم على العالقات.
9001:2015 ISO

المساهمون/
المستثمرون

دائرة عالقات المستثمرين
اجتماعات المساهمين
حمالت ترويجية وعروض
الموقع اإللكتروني للبنك والمطبوعات
األخرى.

تقديم خدمات ومنتجات ذات
قيمة مضافة للمساهمين
والمستثمرين.
صافي الدخل الثابت ونمو
األصول.

اإلجتماع السنوي للمساهمين
عقد اجتماع استثنائي
للمساهمين (عند الضرورة)
اجتماعات مجلس اإلدارة
التقرير السنوي
اجتماعات وعروض المستثمرين
الدورية.
صفحة «عالقات المستثمرين»
على الموقع اإللكتروني للبنك.
عروض ترويجية للمستثمرين
والعروض التقديمية.

المجتمع المحلي/
المنظمات غير
الربحية وغيرها من
المنظمات الخيرية.

الرعاية المخصصة من البنك
قسم المسؤولية اإلجتماعية
واإلستدامة في البنك.
حوار مفتوح مع المؤسسات غير الربحية
والمنظمات األخرى.
وسائل اإلعالم ووسائل التواصل
اإلجتماعي وغيرها من المنشورات.

المسؤولية تجاه التنمية
الشاملة للمجتمع.
العمل عن قرب مع الجمعيات
الخيرية والتطوعية والمؤسسات
غير الحكومية

برامج المسؤولية اإلجتماعية
للشركات ،مثل مبادرة بصمات
والمالعب الخضراء والمستثمر
الصغير وغيرها.
النشرات الصحفية وتحديثات
وسائل التواصل اإلجتماعي
والمقابالت الشخصية.
تقرير اإلستدامة.

وسائل إعالم محلية
وإقليمية ودولية

وسائل اإلعالم ووسائل التواصل
اإلجتماعي وغيرها من المنشورات.
مؤتمرات صحفية.
فعاليات التواصل اإلعالمي.

اتصال واضح وفعال.
الشفافية.

التحديثات اليومية عبر جميع
قنوات اإلتصال الخارجية.
التقرير السنوي وتقرير
اإلستدامة.
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الملحق (ج) :فهرس المحتويات للمبادرة العالمية إلعداد التقارير

بالنسبة لخدمات اإلفصاح عن العناصر المادية ،اكدت خدمات المبادرة العالمية إلعداد التقارير بمراجعة أن فهرس المحتويات معروض
بوضوح وأن اإلفصاحات 49-102 to 40-102تتماشى مع األقسام المناسبة في التقرير

تقرير اإلستدامة
2018
للعام 2018
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تقرير اإلستدامة
2018
للعام 2018
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تقرير اإلستدامة
2018
للعام 2018

العنوان:
مجمع 311
مرتفعات المطار  -السيب,
ص.ب  ,134روي
الرمز البريدي 112
سلطنة عمان
مركز اإلتصاالت:
+ 968 24795555
الموقع اإللكتروني:
bankmuscat.com

مطبوع على ورق معاد تدويره
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