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إن األمانة الملقاة على عاتقنا عظيمة

جميعا أن
والمسؤوليات جسيمة وعلينا
ً

“

“

نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعالء
قدما نحو اإلرتقاء به
شأنه وأن نسير
ً

إلى حياة أفضل.

حضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق
المعظم حفظه ّ
الله ورعاه
يناير 2020م
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علينا أن نستمد من تجاربنا الماضية

أكيدا على العمل
وتصميما
جديدا
عزما
ً
ً
ً
ً

“

متعاونين متكاتفين بكل ما لدينا من

طاقات البذل والعطاء والتفاني في

أداء الواجب.

المغفور له  -بإذن ّ
الله تعالى -
طيب ّ
الله ثراه
سعيد
جاللة السلطان قابوس بن
ّ
نوفمبر 1980م
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رسالة الرئيس التنفيذي
)(102-14), (102-15

المساهمون الكرام،
ـاالت
أداء البنــك فــي المجـ ِ
يســعدنا فــي بنــك مســقط تقديــم تقريــر االســتدامة الســابع الــذي يُ بــرز َ
ً
إدراكا منــا لمــا
والبيئيــة إلــى جانــب شــؤون الحوكمــة لعــام  .2019و
واالجتماعيــة
االقتصاديــة
َّ
َّ
َّ
ـتدامة مــن جهــود وعمــل متواصــل ،فقــد عمــد بنــك مســقط فــي مرحلـ ٍـة ُم ِّ
َ
بكــرة إلــى
تتطلبــه االسـ
ـطة
ـف أنشـ ِ
ـداف وتنفيــذ مختلـ ِ
ـكيل لجنـ ٍـة لالســتدامة  ،الغــرض منهــا اإلشــراف علــى وضـ ِـع األهـ ِ
تشـ ِ
االجتماعيــة ( )CSRوغيرهــا مــن األنشــطة ذات الصلــة باالســتدامة.
ة
ـؤولي
َّ
المسـ َّ
ّ
جــزءا بالــغ األهميــة فــي منظومــة التنميــة المســتدامة مــن خــال
ويمثــل القطــاع المصرفــي
ً
ـتمرون فــي تركيـ ِـز جهودنــا علــى
يقدمهــا للمجتمــع .ونحــن فــي بنــك مســقط مسـ ُّ
الخدمــات التــي ّ
كل مــن رؤيــة ُعمــان
تقديــم مبــادرات وبرامــج مجتمعيــة مســتدامة مــع الحــرص علــى توافقهــا مــع ٍّ
 2040وأهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة ( .)SDGsوقــد ســاعد بنــك مســقط خــال
ـدد مــن المجاالت
مســيرته فــي إحــداث تأثيـ ٍـر إيجابــي متواصــل فــي المجتمــع العمانــي ،وذلــك فــي عـ ٍ
المهمــة ومنهــا الشــمول المالــي والثقافــة الماليــة وتنميــة المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة
والتعليــم والشــباب والرياضــة والبيئــة والطاقــة البديلــة.
حيــث واصلنــا فــي عــام  2019نهجنــا الراســخ فــي توفيــر مختلــف الخدمــات والمنتجــات (الماليــة
وغيــر الماليــة) التــي تتناســب مــع احتياجــات قطــاع األعمــال بالســلطنة .حيــث اســتفادت الشــركات
الصغيــرة والمتوســطة الحجــم مــن الخدمــات المقدمــة عبــر وحــدات "الوثبــة" و"ميثــاق" التابعــة
ـدون ضمانات
للبنــك ،كمــا إســتفادت الشــركات الصغيــرة علــى األخــص مــن التمويــل الــذي ِّ
نقدمه بـ ِ
رواد األعمــال مثــل
عبــر وحــدة "نجاحــي" ،باإلضافــة إلــى جوانــب أخــرى غيــر الماليــة مقدمــة لقطــاع ّ
و"أكاديميــة الوثبــة" و"ســوق الوثبــة الرمضانــي".
"جلســات نجاحــي"
َّ
الماليــة
ـباب العمانــي علــى وجــه الخصــوص بنصيبــه مــن المنتجــات والخدمــات
َّ
كمــا يحظــى الشـ ُ
المقدمــة مــن البنــك ،فــإن البنــك يقــوم بالعديــد مــن المبــادرات فــي تطويــر قــدرات المــوارد
َّ
موظفيــه مــن خــال برامــج التأهيــل
يخصــص جــل إهتمامــه فــي تعزيــز قــدرات
البشــرية .حيــث ِّ
والتطويــر ،وقــد اســتطاع البنــك تحقيــق نســبة تعميــن بلغــت  %95تقريبـ ًـا ،بمــا يشــمل المناصــب
الرئيســية فــي جميــع اإلدارات.
َّ
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إن االســتراتيجية التــي ينتهجهــا البنــك فيمــا َّ
ٌ
جديــرة باإلهتمــام،
يتعلــق بالمــوارد البشــرية
َّ
ً
نظــرا لمــا َّتتســم بــه مــن تــوازن فــي الفــرص بيــن الجنســين ،حيــث تشـ ِّ
ـكل النســاء أكثــر مــن
اإلدارة
ِ
 48فــي المائــة مــن إجمالــي موظفــي البنــك ،بمــن فيهــم الموظفيــن فــي مناصــب
ً
ً
كبيــرا باإلســتفادة مــن مواهــب
إهتمامــا
المتوســطة والعليــا ،كمــا يولــي بنــك مســقط
ـل أعمارُ هــم عــن  34عامـ ًـا ما نســبته  %56من مجموع
الشــباب العمانــي ،حيــث يشــكل مــن تقـ ُّ
ً
لينضمــوا إلــى زمالئهــم
الموظفيــن .كمــا قــام البنــك بتعييــن  12شــخصا مــن ذوي اإلعاقــة
ّ
فــي البنــك ،والــذي يعــد جـ ً
ـزءا مــن التزامنــا الراســخ بمبــدأ الدمــج االجتماعــي.
ـا بمبــدأ الشــمول المالــي أيضـ ًـا علــى اعتبــاره أحــد أولويّ ــات بنــك مســقط ،الــذي يمتلــك
وعمـ ً
مصرفيــة فــي ســلطنة عمــان ،فقــد عمــل البنــك علــى تحديــد مواقــع فروعــه
ـبكة
أكبــر شـ ٍ
َّ
ومراكــز خدماتــه وعددهــا  ،162باإلضافــة إلــى  741مــن أجهــزة الصــراف اآللــي وأجهــزة اإليداع
النقــدي ،بمــا فــي ذلــك  5أجهــزة متنقلــة  ،بغــرض إتاحــة خدماتــه ومنتجاتــه المصرفيــة لتصــل
للجميــع فــي مختلــف محافظــات الســلطنة بمــا فيهــا المناطــق النائيــة .وقــام البنــك كذلــك
المصمــم للمكفوفيــن ومــن يعانــون مــن
األول فــي عمــان
َّ
بتثبيــت جهــاز الصــراف اآللــي َّ
البصريــة وذلــك فــي المكتــب الرئيســي لجمعيــة النــور للمكفوفين في
ضعــف فــي قدراتهــم
َّ
ـزء مــن مســاعيه للوصــول إلــى شــمول مالــي أفضــل للمجتمع بجميع شــرائحه.
عــام  2019كجـ ٍ

نحــن نهتــم بتقديــم مــا هــو أفضــل فــي جميــع أعمالنــا ســواء مــن خــال تطويــر خدماتنــا
وبرامجنــا الحاليــة أو اســتحداث منتجــات وبرامــج جديــدة ،حيــث يُ عـ ّـد التواصــل مــع جميــع
المعنييــن بالبنــك ،بمــا فــي ذلــك الزبائــن والمســتثمرين والموظفيــن والشــركاء فــي
ً
للتحــول إلــى بنــك
هامــا فــي توجيــه مســيرتنا
عامــا
ومســتمرة
محادثــات مفتوحــة
ٍ
ُّ
ً
َّ
بنك يســعى سـ ً
ـعيا
تطو ًراٌ ،
المســتقبل الــذي يعمــل وفــق أحــدث النظــم والمعاييــر وأكثرهــا ُّ
ـاد ًا نحــو تحقيــق أعلــى مســتويات الشــمول المالــي واالجتماعــي لجميــع شــرائح المجتمــع
جـ ّ
العمانــي.

مع تحياتي,

وليد بن خميس الحشار
الرئيس التنفيذي

وفــي المجــال البيئــي  ،أطلــق البنــك فــي عــام  2019المنتــج األول علــى مســتوى الســلطنة
فــي التمويــل األخضــر للمنــازل الصديقة للبيئة ،و الذي يشـ ِّـجع على تركيب األلواح الشمســية
علــى األســطح فــي المنــازل  ،وقــد ســبق ذلــك فــي عــام  2018قيامنــا بتدشــين إســتخدام
الطاقــة الشمســية لتزويــد إحــدى فروعنــا فــي العاصمــة مســقط بالطاقــة الكهربائيــة .وتأتي
ِّ
حــد كبيــر أعــداد المبانــي
باتجــاه التنميــة المســتدامة
ِ
هــذه الخطــوات الرائــدة
لتعــزز إلــى ٍّ
الخضــراء التــي تســتخدم الطاقــة النظيفــة ،األمــر الــذي سيســاهم فــي الحفــاظ علــى بيئتنــا
وتقليــل اإلنبعاثــات الضــارة.
ً
نســبة مــن صافــي أرباحــه الســنوية والتــي توجــه الــى
يخصــص
والجديــر بالذكــر أن البنــك ِّ
ـدد مــن برامــج المســؤولية
المســاهمة فــي خدمــة المجتمــع العمانــي ،وذلــك عبــر إطــاق عـ ٍ
االجتماعيــة .هــذه البرامــج المســتدامة تركــز علــى خدمــة فئــات مختلفــة مــن المجتمــع علــى
نطــاق جغرافــي يشــمل جميــع المحافظــات.
تقرير االستدامة لعام 2019
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المقدمة
ّ
)(102-48), (102-49), (102-54

يفخــر بنــك مســقط بتقديــم تقريــره الســنوي الخــاص باالســتدامة للســنة الســابعة علــى
التوالــي ،والــذي يبــرز أداءنــا فيما يتعلــق بالجوانب البيئية واالجتماعيــة واإلدارية لعام ،2019
كمــا يسـ ّـلط الضــوء علــى االنجــازات والتحســينات التــي تحققــت فــي الســنوات الســابقة .لقد
اتبعنــا فــي أثنــاء عمليــة اإلعــداد لمصفوفــة األهميــة النســبية معاييــر المبــادرة العالميــة
إلعــداد التقاريــر  ،GRIوذلــك مــن أجــل إشــراك جميــع المعنييــن بمصالــح البنــك ،وبغية تحديد
نطــاق هــذا التقريــر وســياقه.
ً
وفقا لمعايير المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :GRIالخيار األساسي.
أعددنا هذا التقرير
كمــا قمنــا بالرجــوع إلــى المبــادئ التوجيهيــة التــي تنظــم الممارســات التجاريــة المســتدامة
علــى مســتوى العالــم .وهــذه تشــمل أســس اإلفصــاح فــي قطــاع الخدمــات الماليــة GRI
المتحــدة .UNGC
 G4ومبــادئ الميثــاق العالمــي لألمــم ُ

نطاق التقرير

الضمانات الخارجية

ارتأينــا فــي تقريرنــا هــذا الخــاص باالســتدامة عــدم اللجــوء إلــى خدمــات جهــة ضمــان خارجية،
واســتعضنا عــن ذلــك باتبــاع عمليــة ضمــان جــودة داخليــة ،قــام مــن خاللهــا جميــع المعنيين
بمصالــح البنــك بمراجعــة كامــل المحتــوى الــذي يتصــل بإدارتهــم ومن ثـ ّـم اعتماده.

جهة االتصال

إذا ُوجــدت أيّ ــة استفســارات تتعلــق بهــذا التقريــر ،يُ رجــى التواصــل مــع قســم االتصــاالت
التجاريــة والمســؤولية االجتماعيــة (وحــدة المســؤولية االجتماعيــة) علــى الرقــم ()+968
 24768595أو زيــارة موقعنــا اإللكترونــيwww.bankmuscat.com :

)(102-50), (102-51), (102-52), (102-53), (102-56

نســتعرض فــي هــذا التقريــر أداء بنــك مســقط فــي الســنة الماليــة  2019بالنســبة لجوانــب
االســتدامة ،وذلــك ضمــن ســلطنة ُعمــان فقــط .وال يشــير التقريــر إلــى أعمــال بنــك مســقط
الخارجيــة أو إلــى شــركاته التابعــة أو الشــركاء أو الشــركات الشــقيقة األخــرى أو المورديــن
الخارجييــن.
أمــا فيمــا يتعلــق بــاألداء المالــي والتأثيــر االقتصــادي ،فــإن نطــاق إعــداد التقاريــر يشــمل
بالفعــل الشــركاء العالمييــن لبنــك مســقط ،وعليــه فهــذا التقريــر يبيّ ــن ذلــك بوضــوح .جميــع
القيــم النقديــة فــي هــذا التقريــر ُمدرجــة بالريــال العمانــي ( ،)OMRمــا لــم يذكــر خــاف ذلــك.

تقرير االستدامة لعام 2019
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أبرز المالمح المتعلقة باالستدامة
المقدمة للموظفين
القيمة
َّ

موظفون بدوام كامل

مبادرة المالعب الخضراء
 4,500مستفيد
في عام 2019

درجة الرضا اإلجمالية

محور التعليم
أكثر من  10,000مستفيد
في عام 2019

3,745

5/4.09

موظفون أقل من  34سنة من العمر

%56

موظفون عمانيون

%95

12

تمكين مجتمعاتنا

تقرير االستدامة لعام 2019

محور الرعاية االجتماعية
أكثر من  600مستفيد
في عام 2019

إدارة بصمتنا البيئية
استطعنا في عام  2019توفير
 420,072كيلووات عن طريق
تبديل  773مصباح إضاءة تقليدي
بمصباح إضاءة LED

أعدنا في عام 2019
تدوير  53,000كجم
من الورق
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نبذة عن بنك مسقط
)(102-1), (102-2), (102-3), (102-4), (102-6), (102-7), (102-10), (102-12), (102-13

ويتميــز بحضـــوره القــوي
بنـــك مســـقط هـــو المؤسســـة الماليـــة الرائـــدة فـــي الســـلطنة،
َّ
فـــي مجــاالت األعمـــال المصرفيــة للشـــركات واألعمـــال المصرفيــة لألفـــراد والخدمــات
المصرفيــة االســـتثمارية والصيرفـــة اإلســـامية والخزينـــة واألعمــال المصرفيــة الخاصــة
وإدارة األصـــول .يقع المقر الرئيســي للبنك في مســقط ،كما يمتلـــك أكبـــر شـــبكة فـــروع
وقنــوات إلكترونيــة منتشــرة عبـــر أنحـــاء الســـلطنة ،باإلضافــة إلـــى فـــروع فـــي المملكـــة
كل مــن دبــي وإيــران وســـنغافورة.
العربيـــة الســـعودية والكويـــت ومكاتـــب تمثيليــة فـــي ّ
تابعـا لبنـك مسـقط معنـي بأعمال الوسـاطة
وتُ عتبـر شـركة مسـقط الماليـة ش.م.م كيانً ـا ً
واالســـتثمار المصرفـــي ومقرّ هــا الريــاض فــي المملكــة العرببيــة الســعودية.
أن بنــك مســـقط يُ ســـهم فـــي مســـيرة التنميــة والتقــدم التــي تنتهجها
ومــن الجديــر بالذكــر َّ
الســـلطنة علـــى كافـــة األصعـــدة؛ حيـــث يشـــارك فـــي مختلف مشـــاريع التنمية ومبادراتها
بمــا يهــدف لتعزيــز االقتصـــاد الوطنـــي ،كمـــا نواصــل التزامنــا التام بواجبنا تجـــاه الوطـــن عبر
البرامـــج المتنوعة لالســـتدامة والمســـؤولية االجتماعيـة للشركات التـي تغطـي قطاعـات
مختلفـة.

رؤيـتـنــا
نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم

مبسطة ومتكاملة.
رواد في عملنا عبر تقديم حلول مصرفية
ّ
ّ

قـيـمـنــا
الريادة

أن نتخطى التوقعات دائما ونكون قدوة لمن حولنا.

اإلبداع

أن نســأل أنفســنا باســتمرار مــا الــذي نســتطيع أن ننجــزه اليــوم
بشــكل أفضــل مــن األمــس.

الشراكة

أن نحقق المنفعة المشتركة لنا ولكل من يتعامل معنا.

المسؤولية

أن نتحمل مسؤولية كافة أعمالنا وقراراتنا.

النزاهة

أن نقــوم بالعمــل الصائــب ونتصــرف بمــا تمليــه علينــا األخــاق
والقيــم دائمــا وبــدون إســتثناءات.
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المساهمون

)(102-5

ميثاق للصيرفة اإلسالمية
ً
مجموعــة كاملــة مــن المنتجــات
قــدم "ميثــاق" للخدمــات المصرفيــة اإلســامية
يُ ّ
والخدمــات المصرفيــة اإلســامية المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية لزبائنــه ،وكذلــك
دعمــا القتصــاد الســلطنة.
للمؤسســات الشــريكة بغــرض تيســير تنفيــذ مشــاريعها الكبيــرة
ً
كل منتــج مــن منتجــات "ميثــاق" لعمليــة تدقيــق واعتمــاد مــن قبــل هيئــة الرقابــة
يخضــع ُّ
صمــم بمــا يتماشــى مع إرشــادات البنك
الشــرعية لضمــان امتثالــه ألحــكام الشــريعة ،كمــا يُ َّ
المركــزي العمانــي.
إن اعتمــاد المعاييــر التــي وضعتهــا هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة
َّ
اإلســامية ( )AAOIFIهــو مــا يميّ ــز الممارســات المصرفيــة اإلســامية التــي َّيتبعهــا
"ميثــاق" مــن حيــث توحيــد المنتجــات والخدمــات.

تقرير االستدامة لعام 2019
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الجوائز التقديرية

16

جائزة "شبكة الشارقة للتميّ ز االقتصادي" من غرفة تجارة وصناعة الشارقة

جائزة أفضل بنك خاص في السلطنة من مجلة EMEA Finance

جائزة فوربس ألفضل  25شركة مدرجة في سوق مسقط لألوراق المالية من
فوربس الشرق األوسط

جائزة أفضل بنك خاص في السلطنة من جوائز PWM/The Banker

جائزة أفضل بنك في السلطنة من مجلة EMEA Finance

جائزة إحدى أفضل 100عالمة للفخامة في السلطنة من مجلة Signature
 Luxuryعن الخدمات المصرفية المميزة من "أصالة"

جائزة أفضل بنك في السلطنة من مجلة "يورومني" Euromoney

جائزة أفضل بنك للتمويل التجاري في السلطنة من Global Trade Review

جائزة أفضل بنك في السلطنة من مجلة "جلوبال فاينانس" Global Finance

جائزة أفضل مدير أصول في السلطنة من مجلة EMEA Finance

جائزة أفضل بنك للعام (في السلطنة) من جوائز PWM/The Banker

جائزة أفضل بنك إستثمار في السلطنة من مجلة EMEA Finance

أفضل بنك ضمن فئة البنوك الكبرى من مجلة عمان االقتصادية ()OER

جائزة أفضل بنك لصرف العمالت األجنبية من مجلة "جلوبال فاينانس"
Global Finance

جائزة مجلة عمان االقتصادية ( )OERألفضل  20بنكً ا

جائزة التميّ ز في المعالجة المباشرة للمدفوعات Straight Through
( Processing STPعن فئتين) من "جي.بي.مورجان" J P Morgan

أفضل العالمات التجارية في السلطنة (فئة البنوك) – استطالع الرأي الخاص
بالعالمات التجارية الذي تجريه مؤسسة عمان للصحافة والنشر واإلعالن

جائزة التميّ ز في المعالجة المباشرة للمدفوعات ( STPالمعالجة بالدوالر) من
Citibank

جائزة العالمة التجارية األكثر ثقة في السلطنة (فئة البنوك) من Apex Media

جائزة أفضل ممارسات اإلفصاح من سوق مسقط لألوراق المالية

ً
قيمة المدرجة في سوق مسقط لألوراق المالية  MSMمن
الشركة األعلى
عالم االقتصاد واألعمال ()AIWA

جائزة أفضل مركز اتصال في القطاع (المصرفي) في منطقة الشرق األوسط
في حفل جوائز  Insights Middle East Call Centerلعام 2019

أفضل بنك رقمي لألعمال المصرفية لألفراد في السلطنة من مجلة "جلوبال
فاينانس" Global Finance

جائزة أفضل صندوق أسهم في الشرق األوسط وشمال إفريقيا عن صندوق
أوريكس التابع لبنك مسقط من "ريفينيتيف ليبر" Refinitiv Lipper

جائزة أفضل بنك خاص في السلطنة من مجلة "جلوبال فاينانس" Global
Finance

جائزة أفضل بنك إسالمي في السلطنة لعام  2019عن ميثاق من مجلة أخبار
التمويل اإلسالمي ()IFN

جائزة صفقة العام  2019لميثاق من مجلة أخبار التمويل اإلسالمي ()IFN

جائزة "صفقة العام  2019في اإلجارة" لميثاق من مجلة أخبار التمويل
اإلسالمي ()IFN
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نبذة عن األعمال

18

)(102-7), (102-45

األداء المالي سنة ٢٠١٩

دومــا الحفــاظ علــى اســتدامة أعمالنــا وعلــى اســتقرار اإليــرادات وذلــك
يتعيــن علينــا
ً
حــد ســواء ،إلــى جانــب
بهــدف ضمــان اإلنصــاف فــي تعويــض موظفينــا وموردينــا علــى ّ
دعــم مجتمعنــا المحلــي والمســاهمة فــي اإليــرادات الحكوميــة ودفــع توزيعــات األربــاح
لمســاهمينا .هدفنــا هــو تحقيــق النمــو المســتدام مــن خــال التعزيــز المتواصــل ألعمالنــا
احتياجــات زبائننــا
ِ
وعالمتنــا التجاريــة ـ وكذلــك تقديــم قيمــة مضافــة تتماشــى مــع
والمســاهمين والمجتمــع ككل.

األداء المالي والقيمة االقتصادية التي تم
تحقيقها وتوزيعها (ألف ر.ع).

تقرير االستدامة لعام 2019

)(103-1), (103-2), (103-3), (201-1

 ١٠٠٠( ٢٠١٨ر.ع).

 ١٠٠٠( ٢٠١٩ر.ع).

األداء المالي

إجمالي األصول

12,288,039

12,290,608

إجمالي حقوق المساهمين

1,927,742

2,002,636

صافي الدخل

179,633

185,550

دخل /إيرادات التشغيل (قبل التحصيل والرسوم)

446,736

472,171

تكاليف التشغيل

()76,984

()175,262

رواتب الموظفين وامتيازاتهم

()103,794

()104,848

التسديد ألصحاب رأس المال (أرباح)

103,159

108,317

التسديد للحكومة (الضرائب)

()33,518

()34,563

انخفاض القيمة واالستنفاد واستهالك الدين

()13,359

()20,669
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إدارة االستدامة
)(102-12), (102-15

لجنة االستدامة

بصفتنــا المؤسســة الماليــة الرائــدة فــي ســلطنة عمــان ،تؤثــر أعمالنــا وقراراتنــا تأثيــرً ا حقيقيً ــا
علــى المعنييــن بمصالــح البنــك .ولهــذا الســبب ،نأخــذ التزامنــا باالســتدامة علــى محمــل الجد.
ـتراتيجية التــي نعتمدهــا لالســتدامة علــى تقديــم منفعـ ٍـة طويلــة األمــد للمجتمــع
وتركّ ــز االسـ
َّ

شـ َّ
ـكلنا لجنــة اســتدامة مهمتهــا دمــج الممارســات المســتدامة وإدارتهــا في جميع أقســام
ُ
البنــك .وتعـ ُّـد اللجنــة الجهــة اإلشــرافية لجميــع برامــج اإلســتدامة الحاليــة والمســتقبلية
ـرات فــي الســنة.
وتجتمــع بواقــع ســت مـ ٍ

ـي علــى المجتمــع .ولتحقيــق
والوطــن علــى حـ ٍّـد ســواء ،وذلــك مــن أجــل إحــداث تأثيـ ٍـر إيجابـ ٍّ
ذلــك ندمــج مفاهيــم إدارة االســتدامة فــي جميــع أقســام بنــك مســقط باســتخدام اإلطــار
التالــي:

الدعم

نهــــدف إلــى دعــم األنشطة والفعاليــات
االجتماعيــة واإلنسانية والقضايــا الخيريــة
بغية االســتمرار فــي خدمــة المجتمعــات
المحليــة.

المساءلة

نؤمـــن بضـــرورة أن تكـــون أنشـــطتنا داعمـــة
للتنميـــة المســـتدامة وذلــك ببـــذل جهـــود
مباشــــرة وغيــــر
ٍ
بطريقــة
ٍ
متواصلـــة تــؤدي
مباشــــرة إلى خدمــــة المجتمــــع واالقتصــــاد
والبيئــــة .وعليــه ،فنحن نعمــل علــى تطويــر
سياسات نوسـِّـــع مــــن خاللهــــا نطاق تأثيرنــا
ٍ
اإليجابــــي ،وندمــج مبــادئ االســــتدامة فــــي
ممارســاتنا وأعمالنــــا التجاريــــة.

التقدير

نؤمـــن بمبـــدأ تشـــجيع موظفينـــا علــى المشـــاركة فـــي األنشـــطة والفعاليـــات االجتماعيـــة
والعمل التطوعي .كمـــا وضعنـــا أنظمــ ًـة لدعـــم اإلسهام في هـــذه األنشـــطة بما ينتج عنه
من منفعــ ٍـة للمجتمـــع والبيئـــة واالقتصـــاد.

التطوير

ملتزمـون بالمسـاهمة فـي النمـو االقتصـادي ،ويتحقق ذلك بالتنمية المسـتدامة ألعمالنـا
التجاريـــة ،كمــــا نســــهم فــــي هــذه التنميــة عبــر التعــاون الوثيــق مــــع المجتمعــــات المحليــــة
وتنفيــذ برامـج تخـدم المجتمـع.
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هــدف اللجنــة الرئيســي هــو ضمــان دمــج أفضــل الممارســات المرتبطــة باالســتدامة فــي
ـزءا ال يتجــزأ مــن ثقافتنــا
جميــع األنشــطة واألعمــال األساســية بحيــث تصبــح االســتدامة جـ ً
المؤسســية .وهــذا يشــمل :اإلســهام فــي تعزيــز األداء االقتصــادي وتحقيــق التنميــة مــن
الداخــل وتمكيــن المجتمــع ككل واعتمــاد نهــج الصيرفــة المســؤولة مــع االلتــزام بقيمنــا
المؤسســية.

أعضاء لجنة االستدامة في بنك مسقط
االسم

المسمى الوظيفي

الدور في اللجنة

شيخة الفارسي

رئيس االستراتيجية والخدمات المؤسسية

رئيس اللجنة

توماس توتون

مدير عام  -إدارة المخاطر

نائب رئيس اللجنة

أحمد العجيلي

نائب مدير عام مجموعة  -التكنولوجيا

عضو

سعيد العوفي

نائب مدير عام مجموعة  -الموارد البشرية

عضو

عبدالناصر الرئيسي

نائب مدير عام  -األعمال المصرفية المميزة

عضو

داميان أوريوردان

نائب مدير عام  -التدقيق الداخلي

عضو

صالح الحبسي

نائب مدير عام  -خدمات االستثمار

عضو

أسامة عبداللطيف

مساعد مدير عام  -تمويل المشاريع

عضو

إبراهيم البلوشي

مساعد مدير عام  -المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

عضو

انتصار العريمي

مدير الموارد البشرية

أمين السر

اإلصغاء للمعنيين بمصالح البنك

)(102-21), (102-40), (102-42), (102-43), (102-44), (102-47

نحــرص علــى التواصــل مــع المعنييــن بمصالــح البنــك مــن أجــل الحصــول
علــى آرائهــم وتعليقاتهــم ،والوقــوف علــى الجوانــب المثيــرة للقلــق لديهــم
ومعالجتهــا ،وكذلــك تطبيــق توقعاتهــم فيمــا يتعلــق بكيفيــة إدارة أعمالنــا.
الموجــه الســتراتيجيتنا الخاصــة باالســتدامة وإطــار
وتعـ ُّـد مســاهماتهم بمثابــة
ِّ
عملنــا والموضوعــات التــي نوليهــا األولويــة بالنســبة لإلجراءات والتحســينات.

مجموعة المعنيين طريقة إشراك بنك مسقط
لهذه المجموعة من المعنيين
بمصالح البنك
بمصالح البنك

اإلصغاء للمعنيين بمصالح البنك

نحــدد المعنييــن بمصالــح البنــك عبــر تحديــد المجموعــات أو األفــراد الذيــن
يتأثــرون بأنشــطتنا ومنتجاتنــا وخدماتنــا ،أو يمكــن لهــم بالمقابــل التأثيــر عليها.
كمــا قــد يكــون المعنيــون بمصالــح البنــك مــن داخــل أو خــارج البنــك ،وتخضــع
هــذه المجموعــات ً
ـنويا مــع نمــو أعمــال البنــك وأنشــطته.
أيضــا للمراجعــة سـ ًّ
ونورد فيما يلي قائمة المعنيين بمصالح البنك وطريقة تفاعلهم معنا:

األولوية بالنسبة للشؤون
المثيرة للقلق

إجراءات بنك مسقط

مراجعات األداء السنوية

الرضا الوظيفي

الحوار والتفاعل المنتظم
مع الموظفين

التعويضات العادلة

نظام للموارد البشرية عبر
اإلنترنت

نظام تقييم وظيفي
عادل وشفاف

تخصيص فريق للتواصل
مع الموظفين ضمن
دائرة الموارد البشرية

آلية التظلم

التواصل مع الموظفين

استراتيجية التعلم
والتنمية الشاملة

االستفتاءات واستطالع الرأي

توفير بيئة عمل محفزة

الشبكة الداخلية (،)iShare
منصة  Workplaceمن
َّ
فيسبوك Facebook

برامج التدريب والتعليم

الموظفون

مكتب متطور يوفر أفضل
بيئة عمل

أكاديمية جدارة
مبادرة نهتم أكثر
Care More
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مجموعة المعنيين بمصالح
البنك

الزبائن

طريقة إشراك بنك مسقط لهذه المجموعة من المعنيين
بمصالح البنك

األولوية بالنسبة للشؤون
المثيرة للقلق

إجراءات بنك مسقط

نظام إدارة المالحظات في مركز االتصال ()FMS

أمن المعلومات

وحدة مخصصة لخدمة الزبائن داخل قسم خدمة
الزبائن CDS

موقع البنك اإللكتروني

وميسرة
خدمة زبائن فعالة
ّ

متابعة المالحظات  /الشكاوى وتقديم تقرير عنها
إلى لجنة العمل اإلدارية

اجتماعات خدمة الزبائن

منتجات وخدمات مبتكرة ومريحة

برنامج المتسوق الخفي

فعاليات التواصل مع الزبائن لشرائح زبائن محددة
الفروع وشبكة البنك من أجهزة الصراف اآللي وأجهزة اإليداع النقدي

حساب @ bankmuscatcareعلى قناة تويتر
تعزيز استخدام التكنولوجيا وتعزيز
الوصول إلى الخدمات المصرفية

خدمة الزبائن عبر تطبيق واتساب

وسائل اإلعالم وقنوات التواصل االجتماعي
التقرير السنوي وتقرير االستدامة
مطبوعات بنك مسقط األخرى بما في ذلك العروض التقديمية للمستثمرين

الحكومة
(بما يشمل الجهات
التنظيمية)

قسم األعمال الحكومية

المساهمة في االقتصاد الوطني

االستثمار في االقتصاد الوطني

التوافق مع رؤية عمان لعام 2020

دعم المبادرات ذات األهمية الوطنية

االلتزام التنظيمي والشفافية

الحفاظ على التواصل المستمر مع الهيئات
الحكومية من خالل وحدة األعمال الحكومية

الحوار المستمر مع الوزارات والهيئات الحكومية
األخرى بشأن قضايا االستدامة التنمية
االقتصادية واالجتماعية
مبادرة بصمات للمسؤولية االجتماعية للشركات
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مجموعة المعنيين بمصالح
البنك

مراسالت  /بنوك
أخرى  /جهات دولية

طريقة إشراك بنك مسقط لهذه المجموعة من المعنيين
بمصالح البنك

األولوية بالنسبة للشؤون
المثيرة للقلق

إجراءات بنك مسقط

مجموعة المؤسسات المالية FIG

المعامالت التجارية العادية

قسم مخصص للتعامل مع المعنيين بمصالح البنك

الموقع اإللكتروني للبنك والمطبوعات األخرى

تعزيز خطوط االئتمان ونمو
األعمال

التقرير السنوي
اتباع نهج قائم على العالقات

حمالت ترويجية وعروض

ISO 9001:2015

دائرة عالقات المستثمرين
اجتماعات المساهمين
حمالت ترويجية وعروض
المساهمون /
المستثمرون

الموقع اإللكتروني للبنك والمطبوعات األخرى

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

االجتماع السنوي للمساهمين
عقد اجتماع استثنائي للمساهمين
(عند الضرورة)

اجتماعات مجلس اإلدارة
التقرير السنوي
اجتماعات وعروض تقديمية دورية للمستثمرين
صفحة "عالقات المستثمرين" على الموقع
اإللكتروني للبنك
حمالت ترويجية وعروض تقديمية للمستثمرين

تقرير االستدامة لعام 2019

23

مجموعة المعنيين بمصالح
البنك

وسائل إعالم محلية
وإقليمية ودولية

طريقة إشراك بنك مسقط لهذه المجموعة من المعنيين
بمصالح البنك

األولوية بالنسبة للشؤون
المثيرة للقلق

إجراءات بنك مسقط

وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي وغيرها من المنشورات

وسائل اإلعالم ووسائل التواصل
االجتماعي وغيرها من المنشورات

المؤتمرات الصحفية الدورية المفتوحة لجميع
وسائل اإلعالم في مكتبنا الرئيسي

مؤتمرات صحفية

الشفافية

التحديثات اليومية عبر جميع قنوات االتصال
الخارجية

فعاليات التواصل اإلعالمي

التقرير السنوي وتقرير االستدامة

تحليل األهمية النسبية

)(102-44), (102-46), (102-47
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َّ
ونفذنا خالل هذا العام مرحلتين في إنجاز تحليل األهمية النسبية:
أوال ،أجرينــا عمليــة بحــث وقيــاس بغــرض تحليــل القضايــا المحتملــة ذات األهميــة النســبية.
• ً
ونظرنــا إلــى مخاطــر الســوق العالميــة والمحليــة بالنســبة للقطــاع وقضايــا االســتدامة
الناشــئة.
• ثانيً ــا ،تواصلنــا مــع المعنييــن بمصالــح البنــك عبــر إجــراء المقابالت واســتطالعات الــرأي التي
تطلــب منهــم إبــداء رأيهــم حــول مــدى أهميــة هــذه المواضيــع ،ومقــدار التركيــز الــذي ينبغــي
علــى بنــك مســقط أن يوليــه لهــذه القضايا.
تعــرض المصفوفــة المبينــة هنــا القضايــا االقتصاديــة والبيئيــة واالجتماعيــة األكثــر أهميــة
ألعمالنــا وللمعنييــن بمصالــح البنــك علــى النحــو المحــدد فــي تحليلنــا لألهميــة النســبية.
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يهــدف تحليــل األهميــة النســبية إلــى إبــراز أهــم قضايــا االســتدامة وأكثرهــا إلحاحً ــا ،وتحديــد
طريقــة تأثيرهــا علــى مؤسســتنا وعلــى جميــع المعنييــن بمصالــح البنــك ،والكيفيــة التــي
اتبعنــا فــي إعــداد تقاريـ ِـر
يمكننــا بهــا إحــداث تأثيـ ٍـر كبيــر فــي أثنــاء معالجــة هــذه القضايــا .وقــد َّ
االســتدامة معاييــر المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر  GRIوإرشــاداتها بشــأن األهميــة
النســبية.

½
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الصيرفة المسؤولة
ّ
المعنييــن بمصالــح
ـتقبل مســتدام لنــا ولجميــع
ـق مسـ
ِّ
ٍ
يتمثــل دورنــا ومســؤوليتنا فــي خلـ ِ
ً
وفقــا لمبــادرات وأطــر االســتدامة الرائــدة وفــي
البنــك .وحتــى نقيــس أداءنــا ،نعمــل
انســجام مــع الرؤيــة المســتقبلية للســلطنة.

أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة ()SDGs
اعتمــدت جميــع الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة فــي عــام  2015خطــة التنميــة
رؤيــة مســتقبلية مســتدامة للعالــم بأســره،
ٍ
خلــق
المســتدامة لعــام  ،2030مــن أجــل
ِ
ً
هدفــا أطلــق عليهــا أهــداف التنميــة
وقــد وضعــت فــي إطــار هــذه الخطــة ســبعة عشــر
المســتدامة ( )SDGsالتــي يجــب علــى جميــع البلــدان والمؤسســات تنفيذهــا بغــرض
معالجــة العديــد مــن القضايــا.
ـهاما مباشـ ًـرا وغير مباشــر فــي تحقيق أهــداف التنمية
ونحــن فــي بنــك مســقط نســاهم إسـ ً
ـنويا ألجــل ذلــك الغــرض أهــداف التنميــة المســتدامة التــي نعمــل
المســتدامة ،ونحــدد سـ ًّ
تفصيليــا عــن الســبل التــي نحقــق بهــا هــذه األهــداف.
لتحقيقهــا ،ومــن ثـ َّـم نضــع تقريـ ًـرا
ًّ
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هدف التنمية
المستدامة ()SDG

أوجه توافقنا
معه
ّ
يوفر برنامج "تضامن" األجهزة الكهربائية المنزليّ ة األساسية لألسر المدرجــة تحــت فئــة الضمــان االجتماعــي من أجل تحسين جودة حياتهم
ـروع ســياحي يهــدف إلــى تطويــر قريــة المســفاة القديمــة فــي واليــة الحمــراء لتوفيــر فــرص للمجتمــع المحلــي في القرية وتحســين المســتوى
إســتثمرنا فــي مشـ ٍ
المعيشــي مــن خــال ريــادة األعمال
توفير التأمين الصحي لجميع موظفينا

العديد من المبادرات التي ِّ
تركز على صحة ورفاهية موظفينا ،مثل جلسات اليوغا
برنامج "المالعب الخضراء" لخدمة المجتمع
حديقة عامة
ٍ
إنشاء

منح دراسية في التعليم العالي
برنامج "جسر المستقبل" لمساعدة المجتمع عبر تقديم ٍ
"ماليات" الهادف إلى تعزيز المعرفة بالجوانب المالية
برنامج الثقافة المالية
َّ
مهارات متنوعة
ٍ
برنامج "المستثمر الصغير" الذي يهدف إلى إعداد جيل الشباب لدخول سوق العمل وذلك بتطوير
تتألف القوى العاملة لدينا من  %52من الموظفات و  %48من الموظفين ،وذلك في عام 2019
بأجر كامل قبل الوالدة أو بعدها
ٍ
يحق للموظفات الحصول على إجازة
أمومة مدتها ً 50
يوما ٍ
يقدم "التمويل األخضر" ً
مفيدا لتركيب ألواح الطاقة الشمسية على سطوح المنازل
قرضا
ً
ِّ
فرع يعمل بالطاقة الشمسية
نقدم الدعم بشكليه المالي وغير المالي (حسابات "الوثبة" و"نجاحي")
ّ

حالة على حدة) خالل فترات اإلعسار المالي عندما يتخلفون عن سداد الدفعات ،حيث نوفر لهم المساعدة الالزمة
ٍ
نقدم الدعم لزبائننا (كل
ِّ

بلغ إجمالي مؤشر درجة رضا الموظفين 5/4.09

"إرشاد" هو برنامج مجاني لالستشارات و النصائح المالية لألفراد و المؤسسات الصغيرة
تدعم أكاديمية الوثبة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتقديم برنامج تدريبي متكامل
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هدف التنمية
المستدامة ()SDG

أوجه توافقنا
معه
صراف آلي للمكفوفين وضعاف البصر في السلطنة
ٍ
أول جهاز
ّ

ً
موظفا في عام 2019
بلغ عدد موظفي بنك مسقط من ذوي اإلعاقة 12
ساهم بنك مسقط بأجهزة التدريب على التواصل لصالح الجمعية العمانية لمتالزمة داون
أي من الفروع إلجراءات الصيانة
خمسة فروع صراف آلي متنقلة لنشرها في المناطق النائية كلما خضع ّ

يقدم برنامج "تضامن" أجهزة كهربائية منزلية لألسر المدرجة تحت فئة الضمان االجتماعي
ّ
ـاهمات ماليــة مــن أجــل إخــاء ســبيل  220حالــة ألشــخاص معســرين علــى خلفيــة قضايــا ومطالبــات ماليــة حيــث تمكّ نــوا مــن العــودة إلــى
ٍ
قـ ّـدم بنــك مســقط مسـ
أســرهم
شراكات مع العديد من المؤسسات بغرض تحقيق أهدافنا االقتصادية واالجتماعية والبيئية:
ٍ
إستطاع بنك مسقط تحقيق
وزارة السياحة
وزارة البيئة والشؤون المناخية
وزارة التربية والتعليم
وزارة التنمية االجتماعية
شرطة عمان السلطانية
هيئة تقنية المعلومات
وزارة التعليم العالي
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رؤية عمان 2040
"إعــداد وبلــورة وصياغــة الرؤيــة المســتقبلية عمــان  2040بإتقــان تــام ودقــة عاليــة فــي ضــوء
توافــق مجتمعــي واســع وبمشــاركة فئــات المجتمــع المختلفــة ،بحيث تكون مســتوعبة للواقع
االقتصــادي واالجتماعــي ومستشــرفة للمســتقبل بموضوعيــة ،ليتــم االعتــداد بهــا كدليــل
ومرجــع أساســي ألعمــال التخطيــط فــي العقديــن القادميــن".
ّ
من أقوال السلطان الراحل المغفور له قابوس بن سعيد  -طيّ ب الله ثراه.
ـاد متنــوع يقــوم علــى االبتــكار وتكامــل األدوار وتكافــؤ
تســعى ســلطنة عمــان إلــى بنــاء اقتصـ ٍ
موجهــة نحــو الوصــول إلــى
الفــرص .ويدعــم القطــاع الخــاص هــذه الرؤيــة كمــا تتميــز بكونهــا
َّ
ـاس مــن القيــادة
التكامــل فــي االقتصــاد العالمــي بهــدف تحقيــق التنميــة المســتدامة علــى أسـ ٍ
االقتصاديــة الفعالــة.
تحــدد رؤيــة  2040األولويــات الوطنيــة التــي يجــب تحقيقهــا خــال العقديــن القادميــن ،وهــي
مقســمة إلــى أربعــة محــاور ذات أهــداف واضحــة وسياســات رئيســية وخطــط عمــل مدعومــة
ً
ـرات محليــة ودولية
كمل بمؤشـ ٍ
كل ذلــك مســتَ
مرحليــة وجــداول زمنيــة محــددة .يأتــي ُّ
ـزات
بمنجـ ٍ
َّ
لقيــاس أدائنــا بطريقـ ٍـة شــفافة.
كيفية إسهامنا في تحقيق رؤية عمان .2040
وفيما يلي
َّ
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اإلنسان والمجتمع
صحة ورفاهية مجتمعنا ،وذلك مثل:
تحقق العديد من برامجنا االجتماعية تأثيرً ا
إيجابيا على َّ
ًّ
محور تعزيز الرفاه
االجتماعي

مشروع الحديقة العامة

دعم الجمعية العمانية لمتالزمة داون

برنامج تضامن

برنامج المالعب الخضراء

محور المحافظة على الهوية
العماني
العمانية والتراث ُ
ُ

االســتثمار فــي الســياحة هــو برنامـ ٌـج اجتماعــي تــم مــن خاللــه ترميــم قريــة المســفاة القديمــة بواليــة الحمــراء بمحافظــة الداخلية
وذلــك مســاهمة فــي الحفــاظ علــى إرثهــا الثقافي

تساهم هذه المبادرات في تطوير الكفاءات الوطنية وريادة االعمال في المجتمع:
محور تطوير الكفاءات
والقدرات الوطنية التقنية
وقدرات ريادة المشاريع

جسر المستقبل

ماليات
َّ

المستثمر الصغير

إرشاد

أكاديمية الوثبة

جلسات نجاحي

الحوكمة واألداء المؤسسي
فاعلية الحوكمة
محور تحسين
َّ
واألداء المؤسسي وسيادة
القانون
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األهمية كما نبرز مساهمتنا وإنجازاتنا في التقرير السنوي للبنك
نولي شؤون الحوكمة واالمتثال قدرً ا كبيرً ا من
َّ

االقتصاد والتنمية
يتم تحقيق الرخاء االقتصادي عبر جوانب عدة ،ومنها:

محور تحقيق الثروة من خالل
اقتصاد متنوع والشراكة مع
القطاع الخاص

أداؤنا المالي

توليد القيمة االقتصادية وتوزيعها

تقديم قروض متنوعة

الشمول المالي للشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

محور المحافظة على
استدامة البيئة

محور إنشاء بنية أساسية
حديثة ونظام عمراني
متكامل

منتجات تمويل صديقة للبيئة
مشروع الحديقة العامة

ـروع ســياحي يهــدف إلــى تطويــر قريــة المســفاة القديمــة فــي واليــة الحمــراء لتوفير فــرص للمجتمــع المحلي في القرية وتحســين
اإلســتثمار فــي مشـ ٍ

المســتوى المعيشــي مــن خالل ريــادة االعمال

بيئة عناصرها مستدامة
تساعدنا البرامج والقروض التالية على ضمان التوافق مع رؤية ُعمان  2040في إطار المحور البيئي والطبيعي:
فعالة ومتوازنة
أنظمة بيئية َّ
ومرنة بغرض حماية البيئة
والحفاظ على مواردها
الطبيعية بما يدعم بالنتيجة
اقتصادنا الوطني

الحديقة العامة

التمويل األخضر

االستثمار في مشروع قرية مسفاة السياحي
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مبادئ خط االستواء وإدارة المخاطر
)(102-11) , (102-12), (102-13), (412-1), (FS11

كمــا هــو الحــال بالنســبة ألي مؤسســة تجاريــة ،قــد يواجــه البنــك مخاطــر حــدوث
كبــده تكاليــف بطــرق متعــددة .ولهــذا
متوقعــة تضــرّ بمصالحــه وقــد تُ ِّ
مجريــات غيــر ّ
الســبب نضــع إدارة المخاطــر ضمــن المجــاالت ذات األولويــة بمــا يضمــن اســتعداد
َّ
متوقعــة عبــر تقليــل المخاطــر قبــل حدوثهــا.
البنــك ألي أحــداث غيــر
يُ شــرف رئيــس إدارة المخاطــر علــى كافــة اإلجــراءات الخاصــة بــإدارة المخاطــر ويقــدم
تقاريــره إلــى مجلــس اإلدارة ،كمــا يُ قيّ ــم بعنايــة مــدى تحقيــق خطــط إدارة المخاطــر
للتــوازن الصحيــح مــا بيــن الفــرص االســتراتيجية وبيــن ضبــط المخاطــر .وتنــدرج مخاطرنــا
الرئيســية ضمــن فئــات مخاطــر اإلئتمــان والســوق والســيولة والمخاطــر التشــغيلية
والمخاطــر الســيبرانية وأمــن تكنولوجيــا المعلومــات وأمــن أصــول البنــك الملموســة.
وحــدات
ٍ
قســم المســؤوليات التــي تنضــوي عليهــا وظيفــة إدارة المخاطــر إلــى
وتُ َّ
توجههــا سياســتنا فــي
ـكل واحـ ٍ
مخصصــة لـ ِّ
ـدة مــن المخاطــر المذكــورة أعــاه ،كمــا ِّ
ـاس
جوانــب تحديـ ِـد المخاطــر ومالكيهــا وقياســها والمســاعدة علــى إدارتهــا علــى أسـ ٍ
يومــي.

وتسترشــد القــرارات المتعلقــة باإلقــراض بسياســات البنــك الخاصة باالئتمــان والمخاطر .كما
قــام بنــك مســقط ،ســعيً ا لتعزيــز سياســاتنا فــي إدارة المخاطــر ،باالنضمــام إلــى مجموعــة
الــدول التــي ّ
وقعــت مبــادئ خــط اإلســتواء منــذ عــام  ،2007والتــي تعـ ُّـد إطــارً ا إلدارة المخاطــر
اعتمدتــه المؤسســات الماليــة لتحديــد المخاطــر البيئية واالجتماعية في المشــاريع وتقييمها
وإدارتها.
حرصنــا علــى توافــق مشــاريعنا مــع مبــادئ خــط اإلســتواء ،فإننــا نعمــل ً
أيضــا علــى
عــدا عــن ِ
ضمــان تماشــيها مــع معاييــر وزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة .كمــا نقــوم ،لغــرض التأكــد
مــن امتثــال مشــروعاتنا ،باالســتعانة بخدمــات مستشــاري الصحــة والســامة والبيئــة ()HSE
المســتقلين الذيــن يــزورون مواقــع مشــاريعنا ،ويصــدرون تقاريــرَ فصليــة ،ويقدمــون لنــا
ـائل َّ
تتعلــق بالصحــة والســامة والبيئــة.
المشــورة بشــأن أي مسـ َ
رئيســيا هــو  ،Amin Solar PV IPPحيــث تؤســس
مشــروعا
اســتكملنا فــي عــام 2019
ًّ
ً
ـروعا للطاقــة
شــركة أميــن للطاقــة المتجــددة ش.م.ع.م ،الشــركة المنفــذة للمشــروع ،مشـ ً
الشمســية المســتقلة تبلــغ قدرتــه  100ميجــاوات ،وقــد منحــت وزارة البيئــة والشــؤون
المناخيــة التصاريــح البيئيــة الالزمــة لذلــك.

عمليات الشراء المسؤولة

)(102-9), (103-1), (103-2), (103-3), (204-1), (412-1

تــؤدي المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة ( )SMEsدورً ا بالــغ األهميــة بالنســبة
ِّ
وتشــكل هــذه المشــاريع غالبيــة قطــاع الشــركات بحيــث
لالقتصــاد العمانــي.
أولويــات الســلطنة .وقــد اتخــذت حكومــة ســلطنة عمــان العديــد مــن
غــدت ضمــن
َّ
ـوات لتعزيــز قطــاع المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة ،كمــا أننــا بدورنــا فــي بنــك
الخطـ ِ
مســقط قمنــا بدعــم هــذا القطــاع .وال يقتصــر دعمنــا علــى مجــرد تقديــم القــروض إلــى
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة ،بــل إن إجراءاتنــا المركزيــة فــي الشــراء تشــجّ ع فــي
ضــم الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي عقودنــا.
الواقــع
ّ
ّ
يتمثــل النطــاق الرئيســي لمهــام فريــق المشــتريات لدينــا فــي تبســيط عمليــات
محســنة لتحديد
الشــراء ،والتــي تشــمل تحديــد مقـ ِّـدم الخدمــات إلــى جانب اســتراتيجية
َّ
يفصــل
المصــادر .لهــذا الســبب ،فقــد بــادرت دائــرة المشــتريات بتقديــم تقريـ ٍـر ســنوي ِّ
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أســس العالقــة التجاريــة بيــن البنــك والشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي ُعمــان عبــر منــح
المزيــد مــن العقــود.
أحــد أهدافنــا هــو تحديــد عــدد الشــركات الصغيــرة والمتوســطة ضمــن عقودنــا ،وكذلــك
مراقبــة أدائهــا ،علــى اعتبــار ذلــك جــزء مــن تقييــم أداء جهــات البيــع التــي نتعامــل معهــا،
باإلضافــة إلــى وضــع هــدف لزيــادة عــدد الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي عقودنــا
الجديــدة.
وقــد ّ
نفــذ فريــق المشــتريات لدينــا ،بالتــوازي مــع ذلــك ،مبــادرات القيمــة المحليــة المضافــة
ّ
ويتمثــل الهــدف النهائــي فــي
( )ICVوقــام بدمجهــا فــي اســتراتيجيتنا الخاصــة بالمشــتريات.
تعزيــز مســاهمتنا االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي الســلطنة عــن طريــق التركيــز علــى المورّ ديــن
المحليين.
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الحوكمة واالمتثال وإدارة المخاطر
الحوكمة

)(102-11), (102-18), (102-19), (102-20

نُ خضع أنفســنا في بنك مســقط للمســاءلة وفق أعلى معايير الحوكمة المؤسســية،
للتميــز فــي العمليــات المصرفيــة عبــر انتهاجنــا مبــادئ الشــفافية
ونواصــل ســعينا
ُّ
والمســاءلة أمــام جميــع المعنييــن بمصالــح البنــك ،كمــا أننــا نعتمــد التطويــر
المتواصــل للممارســات الخاصــة بالحوكمــة المؤسســية ،وال يقتصــر ذلــك علــى التأكد
مــن االمتثــال للمتطلبــات التنظيميــة ،لكننــا إلــى جانــب ذلــك حريصــون علــى التجــاوب
الســريع مــع احتياجــات المعنييــن بمصالــح البنــك.
يتألــف مجلــس اإلدارة مــن تســعة أعضــاء ،انتخبهــم المســاهمون فــي  25مــارس
 ،2019لــدورة مدتهــا ثــاث ســنوات.
فصــل مســؤوليات رئيــس مجلــس اإلدارة (المجلــس) عــن تلــك الخاصــة بالرئيــس
وتُ َ
واضح للمســؤوليات على المســتوى األعلى للهيكل التنظيمي
ـيم
التنفيذي مع تقسـ ٍ
ٍ
للبنــك ،بيــن تلــك الخاصــة بــإدارة المجلــس وبيــن مســؤولية اإلدارة التنفيذيــة فــي
إدارة أعمــال بنــك مســقط .يعـ ُّـد مجلــس اإلدارة مسـ ً
ـؤول عــن اإلشــراف علــى كيفيــة
خدمــة اإلدارة للمصالــح طويلــة األمــد للمســاهمين وغيرهــم من المعنيين الرئيســيين
بمصالــح البنــك.
تنبثــق عــن مجلــس إدارة بنــك مســقط ثــاث لجــان هــي لجنــة المخاطــر ولجنــة
ً
ســنويا.
الترشــيحات والمكافــآت ولجنــة التدقيــق ،وتجتمــع هــذه اللجــان ربــع
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نورد أدناه مسؤوليات مجلس إدارة البنك الرئيسية:
ســيوجه عملياتــه
تحديــد رؤيــة البنــك وخطتــه بمــا
ِّ
الحاليــة وأنشــطة التطويــر المســتقبلي ويحــدد
وتيرتهــا.
اإلشــراف علــى كيفيــة خدمــة اإلدارة
للمصالــح طويلــة األجــل للمســاهمين
وغيرهــم مــن المعنييــن الرئيســيين
بمصالــح البنــك.

7

1

6

2
3

إدارة الخطــط الالزمــة لتحقيــق
أهــداف البنــك.

االمتثال

تعزيــز العمــل بمبــادئ حســن النيــة والدعــم
للمســاهمين والمعنييــن بمصالــح البنــك.

4

5

االجتمــاع الــدوري وتوفيــر القيــادة
المتعمقــة فــي
الفعالــة والــرؤى
ّ
ّ
األعمــال والمســائل الوظيفيــة.
إعتمــاد الموازنــات والبيانات
التجاريــة والمالية.

اإلشــراف علــى أداء اإلدارة
التنفيذيــة.

)(102-16

يلتــزم البنــك باالمتثــال التــام بقوانيــن وأنظمــة الســلطنة وأي دولـ ٍـة لديــه فيهــا فــروع أو
يعمــل ضمنهــا .ويعتمــد البنــك سياسـ ًـة راســخة فــي عــدم تقديــم األربــاح أو اإليــرادات أو أي
األولويــة علــى مبــدأ االمتثــال .وتســاعد دائــرة االمتثــال مجلــس اإلدارة
دوافــع أخــرى فــي
َّ
واإلدارة فــي تحقيــق هــذا الهــدف.

استمرارية األعمال
تتألف دائرة االمتثال من الفرق الموضحة أدناه.
فريق االمتثال التنظيمي
ســواء المحليــة منهــا أو أي
التعــرف علــى جميــع المتطلبــات التنظيميــة الجديــدة
ُّ
ً
متطلبــات تنظيميــة دوليــة ذات صلــة يمكــن أن تؤثــر علــى أعمــال بنــك مســقطِّ .
يحلــل

هــذا الفريــق المتطلبــات ويرصدهــا ،كمــا يحـ ِّـدد مــدى صلتهــا وتأثيرهــا علــى أعمال بنك
مســقط ومــن ثـ َّـم يعمــل مــع األقســام المختلفــة علــى وضــع السياســات واإلجــراءات
المالئمــة التــي تضمــن االمتثــال.

فريق مكافحة غسل األموال
تقــع علــى هــذا الفريــق مســؤولية ِّ
تبنــي أفضــل الممارســات الدوليــة فــي مكافحــة
غســل األمــوال ،وضمــان حمايــة البنــك مــن ناحيــة مكافحــة غســل األمــوال والجرائــم
الماليــة.

تضمــن إدارة اســتمرارية األعمــال قــدرة البنــك علــى االســتمرار فــي تســيير العمــل فــي حالــة
حــدوث واقعـ ٍـة كبيــرة غيــر مخطــط لهــا أو عطـ ٍـل تشــغيلي ضخــم .وقــد وضــع بنــك مســقط
ً
تعطــل .كمــا
لمواجهــة أي حالــة ُّ
ِ
وإجــراءات تتســم بســرعة االســتجابة للمتغيــرات
ٍ
أنظمــة

ـكل فــرع بغــرض
ـكل األقســام الرئيســية ولـ ّ
ـتمرارية األعمــال ( )BCPلـ ّ
توجــد خطـ ٌـط خاصــة باسـ
َّ
فعالــة فــي حالــة حــدوث خلــل أو تعطيــل للعمليــات.
ـورة
ٍ
ـ
بص
ضمــان اســتمرار العمــل
َّ

وللمعينيــن الجــدد مــن
دوريــا لمنســقي اســتمرارية األعمــال،
تدريبــا
نقــدم
لهــذا الغــرض
َّ
َّ
ً
ّ
دورات تدريبيــة عبــر اإلنترنــت وجلســات التدريــب فــي
ٍ
الموظفيــن ،ولرؤســاء األقســام بشــكل
موقــع العمــل ،بحيــث يكــون جميــع موظفــي بنــك مســقط علــى درايـ ٍـة بإجــراءات اســتمرارية
األعمــال واســتئنافها ،كمــا نقــوم إلــى جانــب ذلــك باختبــار وصيانــة مراكــز تعافــي األعمــال
الثالثــة الخاصــة بنــا بانتظــام للتأكــد مــن اســتعدادنا فــي جميــع األوقــات.

فريق العقوبات والمعامالت عالية المخاطر
متابعــة أحــدث العقوبــات والمبــادئ التوجيهيــة الصــادرة عــن الهيئــات الدوليــة
للعقوبــات ،ووضـ ُـع إطــار داخلــي ّ
يقلــل مــن مخاطــر حــدوث انتهــاكات أو أي إســاءة
اســتخدام لمنتجــات وخدمــات بنــك مســقط مــن منظــور العقوبــات الدوليــة ،بمــا فــي
ذلــك أنشــطة تمويــل اإلرهــاب.

سياسة اإلبالغ عن التصرفات المشبوهة

)(102-16), (102-17

تضمــن سياســتُ نا الخاصــة باإلبــاغ عــن التصرفــات المشــبوهة َ
ثقة الزبائــن والموظفين
والمســاهمين والمعنييــن بمصالــح البنــك بأننــا نلتزم بأعلى معايير الســلوك األخالقي
فــي العمــل المصرفــي .وترســم هــذه السياســة العمليــات ومســتوى الســريّ ة
واإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا فــي حــاالت إســاءة الســلوك أو التصــرف بطريقـ ٍـة غيــر
ـكل واحـ ٍـد مــن المعنييــن بمصالــح البنــك لدينــا إثــارة أي شــؤون تثيــر
قانونيــة .ويمكــن لـ ِّ
قلقهــم عبــر القنــوات المعينــة لإلبــاغ عــن التصرفــات المشــبوهةَّ .
َ
إدارة الخــط
يتولــى
َّ
المؤلــف مــن متخصصيــن مســتقلين ،مــع موظفيــن
الســاخن قسـ ُـم التدقيــق الداخلــي
ّ
مدربيــن علــى إعــداد التقاريــر الســريّ ة وحمايــة المبلغيــن عــن المخالفــات.
تقرير االستدامة لعام 2019
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تجربة الزبائن
)(103-1), (103-2), (103-3

ـات طويلــة األمــد مــع الزبائــن مــع تقديــم تجربــة زبائــن
ـاء عالقـ ٍ
نحــن ملتزمــون بإنشـ ِ
متميّ ــزة عنــد جميــع نقــاط االتصــال .وقــد عمــل بنــك مســقط فــي عــام ،2019
ـدة مــن نقــاط االتصــال فــي أثنــاء رحلتهــم
كل واحـ ٍ
باالشــتراك مــع الزبائــن ،علــى تقييـ ِـم ّ

ـادرات لتحســين نقــاط االتصــال
ٍ
مــع البنــك .وســاعدتنا محطــات الرحلــة علــى اســتحداث مبـ
ـات أقــل مــن غيرهــا.
التــي حصلــت علــى تقييمـ ٍ

رضا الزبائن وإشراكهم
مواكبــة ُّ
توقعــات عمالئنــا ،وبالتــوازي مــع مبــادرة مخطــط رحلــة
ِ
حرصــا منــا علــى
ً
ـورة متزايــدة فــي برامــج صــوت الزبــون باســتخدام
الزبــون ،يســتثمر بنــك مســقط بصـ ٍ
فهــم أفضــل
لتكويــن
ــات متعــددة .كمــا أجرينــا ،فــي إطــار ســعينا المتواصــل
عملي ٍ
ٍ
َّ
ِ

لزبائننــا وتجربتهــم معنــا 164 ،اســتبيانً ا و 14مجموعــة تركيــز و 4جوالت ربع ســنوية للمتسـ ّـوق
َّ
وتأكدنــا مــن إجــراء تحليـ ٍـل شــامل لجميــع الشــكاوى التــي
الخفــي ،وذلــك فــي عــام ،2019
وردت مــن الزبائــن.

صافي نقاط الترويج ()NPS
يمكـ ُـن باســتخدام صافــي مقيــاس الترويج  NPSمعرفة مدى والء الزبائن للمؤسســة،
ِ
ـتعدين لوضــع ســمعتهم الشــخصية
وبالنتيجــة قيــاس النســبة المئويــة للزبائــن المسـ ِّ
ً
توصيــة لآلخريــن باعتمــاد بنــك مســقط لتعامالتهــم
علــى المحــك عنــد إعطائهــم
ـكل مــن أشــكال الــوالء .بدأنــا منــذ عــام  2018بقيــاس
الماليــة ،وهــو مــا يعتبــر أعلــى شـ ٍ
تحســنً ا بمقــدار  5نقــاط،
صافــي مقيــاس الترويــج  ،NPSوقــد ســجل فــي عــام ُّ 2019
مــن  25إلــى .30

السلبيون
المنتقدون

٪٢٢
٪٢٤

تسويق
المنتجات
والخدمات
بيع المنتجات
والخدمات

٪٥٤

المروجون

مبــادرات
ٍ
تســاعدنا هــذه الممارســات علــى تنفيــذ
اســتراتيجية للتجربــة التــي مــرّ بهــا الزبائــن ،وذلــك فــي
المجــاالت التاليــة:

تصميم
المنتجات
والخدمات

صافي مؤشر
الترويج NPS = 30

تسليم
المنتجات
والخدمات
إدارة
المنتجات
والخدمات
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حقوق الزبائن

مخطط رحلة الزبون
ّ
تبسيط

)(103-1), (103-2), (103-3

دائمــا علــى ضمــان احتــرام حقــوق الزبائــن فــي جميــع نقــاط االتصــال المختلفــة فــي
نحــرص
ً
أثنــاء رحلتهــم معنــا .كمــا نتواصــل مــع زبائننــا للتأكــد مــن كونهــم علــى درايـ ٍـة بحقوقهــم
يلخــص َّ
وفقــا لعمــود حقــوق الزبائــن أدنــاه الــذي ِّ
ً
حقهــم فــي:

االحتــرام :أن نعامــل الزبــون
باحتــرام بغــض النظــر عــن الوضــع
االجتماعــي أو الجنــس أو الخلفيــة
الدينيــة أو الثقافيــة.
الشــفافية :أن نقــوم بإعــام
الزبــون بالشــروط واألحــكام التــي
تتعلــق بالمنتجــات والخدمــات
المصرفيــة بطريقــة شــفافة
و مفهو مــة .
السرية :أن نتعامل مع تفاصيل
حســاب الزبــون ومعامالتــه
مــع البنــك بســرية تامــة وفقــا
للقوانيــن واللوائــح المحليــة.
االختيــار :أن نقــوم بإعطــاء
الزبــون الفرصــة إلختيــار المنتج أو
الخدمــة التــي تناســب احتياجاتــه،
وللزبــون الحــق فــي قبــول أو
رفــض الخدمــات والمنتجــات
المعروضــة عليــه.
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االســتماع :أن نســتمع للزبــون
عنــد تقديــم مالحظاتــه أو
رأيــه حــول أي خدمــة مصرفيــة
يقدمهــا البنــك وذلــك مــن خالل
القنــوات المعنيــة بذلــك.

طريقــة ممكنــة جانبً ــا بالــغ
ٍ
الحصــول علــى المنتــج أو الخدمــة المطلوبــة بأســهل وأســرع
ُ
يعــد
ُّ
األهميــة لزبائننــا .ولقــد اخترنــا مجموعـ ًـة من المنتجــات والخدمات في  2019التي قمنا بتبســيطها
ـاء علــى مالحظــات الزبائــن.
بنـ ً
ـات عــن حالــة الطلــب المقدم
هدفــت إحــدى تلــك المبــادرات إلــى إعــام الزبائــن علــى الفــور بتحديثـ ٍ
ـزءا مــن نظــام
علــى منتجـ ٍ
ـات مثــل القــروض الشــخصيةُ .ع ِّمــم فيمــا بعــد هــذا اإلجــراء ليصبــح جـ ً
ً
حديثــا.
المطبــق
طلــب القــرض الشــخصي
َّ
كما ُط ِّبق بالمثل نظام جديد لتحديث ملف الراتب للزبائن من الشركات.

توحيد معلومات المنتجات

)(103-1), (103-2), (103-3

أحــد أركان حقــوق الزبــون هــي الشــفافية والبســاطة .وقــد بدأنــا في عــام  2019بتوحيـ ِـد معلومات
المنتجــات لجعلهــا بسـ ً
كل مـ َّـر ٍة يأتــي
ـيطة ودقيقــة ويســهل الوصــول إليهــا قــدر اإلمــكان .ففــي ِّ
فيهــا الزبــون إلــى فــرع ولديــه أســئلة ،يمكــن للموظــف إجــراء التحقــق مــن المنصــة األساســية
ومــن ثـ َّـم إعطــاء المعلومــات الصحيحــة .حيــث يضمــن هــذا االجــراء أال تكــون جهودنــا التســويقية
ِّ
مضللــة أبـ ًـدا ،وأال تكــون عرضـ ًـة للتفســير الخاطــئ.

معلومات
ٍ
نقدم
ّ
بسيطة ودقيقة
ويسهل العثور عليها
بنقرات قليلة
ٍ

لدينا جميع المعلومات
على منصة واحدة

نحسن تجربة
ِّ
المستخدم المرتبطة
بالبحث والتنقل على
المنصة
نوحد المعلومات
ِّ
لجميع الموظفين
ونحسن معرفتهم
ِّ

ِّ
نعزز دقة المعلومات
المقدمة للزبائن

تجربة الزبائن – التثقيف والمعرفة

أبرز مالمح 2019

أن تقديــم أفضــل تجربــة للزبائــن لــن يكــون ممكنً ــا دون تمكيــن موظفينــا بــاألدوات
نـ ُ
ـدرك َّ
المناســبة للقيــام بذلــك .ولهــذا الســبب فقــد أطلقنــا سلسـ ً
ـلة مــن جلســات التوعيــة فــي
عــام  2019تهــدف إلــى إشــراك جميــع الموظفيــن:

أجهزة الصراف اآللي للمكفوفين وضعاف البصر

عدد جلسات التوعية ألقسام المكتب الرئيسي

13

جلسات توعية للمناطق األخرى

32

منافذ الخدمات

زيــادة نقــاط الوصــول الخاصــة بنــا وفــي تحســينها لكونهــا تمثــل
ِ
عــام فــي
كل
نســتثمر َّ
ٍ
ـراء المعامــات أو إبــداء
ـ
إج
ـا
ـ
عبره
ـا
ـ
زبائنن
ـتطيع
ـ
ويس
ـا.
ـ
معن
ـل
ـ
للتواص
ـا
ـ
لزبائنن
ـة
ـ
المتاح
الســبل
َ
الــرأي والمالحظــات أو طلــب المعلومــات أو رفــع الشــكاوى.
السنة

2019

2018

2017

الفروع

169

148

142

أجهزة الصراف اآللي

467

430

416

أجهزة اإليداع النقدي

129

128

113

أجهزة الخدمة الكاملة ()FFM

145

134

117

18,245

19,830

18,325

أجهزة نقاط البيع (أجهزة السداد الصغيرة المحمولة)

أحــد أركان حقــوق الزبــون هــي الشــفافية والبســاطة ،وقــد أطلــق بنــك مســقط فــي
عــام  2019جهــاز صــراف آلــي خــاص للمكفوفيــن وضعــاف البصــر .حيــث يتميّ ــز الجهــاز
بالعديــد مــن المواصفــات ومنهــا لوحــة مفاتيــح برايــل باللغتيــن العربيــة واإلنجليزية ،كما
يُ عطــي إلــى جانــب ذلــك التعليمــات الصوتيــة (باللغــة العربيــة أو اإلنجليزيــة) عبــر مكبّ ــر
الصــوت ،أو ســماعة الــرأس المتصلــة بالجهــاز .ولتســهيل عمليــات الســحب تــم إعــداد
قائمــة ذات بنــود أقــل مــن خيــارات المعامــات ليتيــح لمســتخدم جهــاز الصــراف اآللــي
ُّ
صوتيــا.
تذكــر خيــارات القائمــة عندمــا تُ ســرد
ًّ

خدمة زبائن WhatsApp

يمكــن لزبائننــا اآلن الوصــول إلــى خدمــة الزبائــن عبــر هواتفهم النقالة باســتخدام تطبيق
.WhatsApp

دومــا للمحافظــة علــى أعلــى المعاييــر عنــد ّ
أي نــوع مــن شــكاوى الزبائــن عــن
تلقــي ِّ
نســعى
ً
طريــق ضمــان أن مؤشــر تقديــم الحلــول يتجــاوز الهــدف المتوقــع والمحــدد مسـ ً
ـبقا:
السنة
الشــكاوى التــي تــم حلهــا خــال فتــرة إتفاقيــة مســتوى الخدمة
()%( )SLA
درجة الرضا عن حل الشكاوى ()%

2019

2018

2017

70

76

80

78

72

ال ينطبق

تشــمل نقــاط الوصــول اإلضافيــة مركــز االتصــال ومكاتــب مســاعدة الزبائــن ووســائل
التواصــل االجتماعــي والموقــع اإللكترونــي والخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف النقــال.
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التفاعل مع الزبائن عبر منصات التواصل اإلجتماعي

)(G4FS-13

األعمال المصرفية لألفراد
السنة

2019

2018

2017

زبائن األعمال المصرفية لألفراد (مليون)

2.2

2.1

1.89

إجمالي ودائع الزبائن (مليار ر.ع)

3.1

3.11

2.70

إجمالي قيمة محفظة القروض (مليار ر.ع)

3.2

2.43

2.94

األعمال المصرفية للشركات
السنة

عدد الزبائن من الشركات

 124ألف

 347.7ألف

 164ألف

التزامــا منــا بمبــدأ الشــمول المالــي ،نســتخدم  5أجهــزة صــراف آلــي متنقلــة فــي المناطــق
ً
النائيــة فــي الفتــرات التــي تُ جــرى فيهــا للفــروع الموجــودة هنــاك أعمــال الصيانــة .ويســاعد
هــذا علــى الدمــج المســتمر للمجتمعــات وإمكانيــة وصولهــم للفــرص االقتصاديــة.

تمكين زبائننا عبر الشمول المالي
نــدرك فــي بنــك مســقط أهميــة تمكيــن زبائننــا بــاألدوات الماليــة مــن أجــل تحقيــق الرخــاء
نقســمهم إلــى فئتيــن :الخدمــات المصرفيــة
لمجتمعنــا .وســعيً ا لفهــم احتياجــات زبائننــاِّ ،
لألفــراد والخدمــات المصرفيــة للشــركات.
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2018

2017

2019

2,979 2,896

2,735

إجمالي ودائع الزبائن (مليار ر.ع)

2.51

2.38

2.26

إجمالي قيمة محفظة القروض (مليار ر.ع)

3.17

2.79

2.97

دعم مؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة ()SMEs
حساب "نجاحي"

ــددت خــال "نــدوة تنميــة المؤسســات الصغيــرة
كانــت إحــدى أهــم القضايــا التــي حُ ِّ
والمتوســطة" ،والتــي عقــدت فــي ســيح الشــامخات عــام  ،2013هــي الصعوبــة التــي تواجههــا
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر فــي الحصــول علــى التمويــل .لــذا فقــد
ً
سلســلة مــن المبــادرات لتعزيــز قطــاع الشــركات
أطلــق بنــك مســقط منــذ ذلــك الحيــن
ـروض
مخصــص لتقديــم قـ ٍ
الصغيــرة والمتوســطة فــي الســلطنة ،كمــا أصبــح لديــه اآلن فريـ ٌـق
َّ
بــدون ضمانــات.

خصيصــا
حســاب ُأنشــئ
جــزء مــن مبادرتنــا تتمثــل فــي إطــاق حســاب "نجاحــي" ،وهــو
ً
ٌ
ٌ
للمشــاريع الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر ،بهــدف تحقيــق الشــمول المالــي وتنميــة قــدرات
ومهــارات الشــباب العمانــي للوصــول إلــى أقصــى إمكاناتهــم.
ـات داعمــة وغيــر ماليــة للشــركات
كمــا يقـ ّـدم "نجاحــي" ،إلــى جانــب المنتــج المالــي ،خدمـ ٍ
الصغيــرة والمتوســطة .فمــا يســمى ببرنامــج "جلســات نجاحــي" ( )Najahi Talksهــو
ُّ
منصـ ٌـة لتبــادل المعرفــة ِّ
والتعلــم
تمكــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة مــن االســتماع
مــن خبــرات المشــاريع الناجحــة األخــرى .وقــد َّ
نظمنــا فــي عــام  2019أربعـ ًـة مــن "جلســات
نجاحــي".
تســتهدف المنصــة ً
أيضــا رواد األعمــال المقيميــن خــارج مراكــز األعمــال والمراكــز التجاريــة
الرئيســية فــي الســلطنة ،األمــر الــذي يتيــح لهــم إمكانيــة الوصــول إلــى هــذه المعلومــات.
ولهــذا الســبب ،تُ َّ
ـزء مختلــف مــن الســلطنة
ـدة مــن هــذه الفعاليــات فــي جـ ٍ
نظــم كل واحـ ٍ
محاولــة لتعظيــم المنفعــة لــرواد األعمــال ،وكذلــك لســماع قصــص النجــاح مــن
ٍ
فــي
مختلــف المتحدثيــن الذيــن يتــم إســتضافتهم.

دعم فئة الشباب

وقــد قـَّـرر بنــك مســقط ،منــذ عــام  ،2014تعزيــز هــذا المســعى عبــر تقديـ ِـم الدعــم لمشــاريع
قطــاع اإلســكان بمــا يُ ِّ
ـراء أو بنــاء منــزل .كمــا يقــوم بنــك مســقط،
مكــن الزبائــن مــن شـ ِ
ضمــن أشــكال الدعــم األخــرى ،بتمويــل الزبائــن المدرجيــن علــى قائمــة االنتظــار الخاصــة
فائــدة أقــل .حيــث بلــغ عــدد المســتفيدين مــن هــذا
ٍ
العمانــي بســعر
ببنــك اإلســكان ُ
البرنامــج حوالــي  3,000شــخص.
وإســتكماال لهــذه الشــراكة فقــد تــم طرح قرض "بيتنا" الســكني لجميع الزبائــن ،العمانيين
فائدة تنافســية.
ٍ
منهم والمغتربين ،بأســعار
إضافـ ًـة إلــى ذلــك ،فقــد أصبحــت المعامــات التجاريــة العقاريــة أكثــر تعقيـ ًـدا عــن ذي قبــل،
ـان َّ
معلــق
ولهــذا الســبب يتــم االحتفــاظ باألمــوال وغيرهــا مــن األصــول فــي حســاب ضمـ ٍ

بشــروط  ESCROWإلــى حيــن االنتهــاء بنجــاح مــن أعمــال التطويـ ِـر العقــاري .ويــؤدي بنــك
دعما منه لســوق اإلســكان
مســقط غالبً ــا دور وكيــل تنفيــذ الضمــان بيــن الطرفيــن ،وذلك
ً
فــي الســلطنة ،إذ يحــرص البنــك علــى تعزيــز الضوابــط ممــا يعطــي المشــترين راحـ ًـة وثقـ ًـة
ـارات مــا تــزال قيــد اإلنشــاء .وتســاعد خدمــات
إضافيــة ،علــى األخــص للذيــن يشــترون عقـ ٍ
الضمــان التــي يقدمهــا بنــك مســقط علــى زيــادة طلــب المشــترين فــي الســوق.

ٌ
متاحة لجميع عمالئنا ،مع األخذ باالعتبار الشباب العماني واحتياجاته.
المنتجات التالية

قروض اإلسكان
ـك متخصــص مملــوك للحكومــة ،فــي تمويــل
يشــارك بنــك اإلســكان العمانــي ،وهــو بنـ ٌ
وتوفيــر فــرص للمواطنيــن العمانييــن ذوي الدخــل المنخفــض
اإلســكان فــي الســلطنة،
ِ
والمتوســط فــي بنــاء مســاكنهم تحقيقــا ألهــداف التنميــة.
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قرض التعليم "شهادتي"

ـس قويــة لمســتقبل
ـرص أمــام الشــباب العمانــي لبنــاء أسـ ٍ
يلتــزم بنــك مســقط بتوفيــر فـ ٍ
أفضــل ،ويعــود هــذا لثقتنــا بــأن إمكانيــة الوصــول إلــى التعليــم الجيــد
عالميــا هــي عنصــرٌ
ًّ
ـاء عليــه ،إســتحدثنا قــرض التعليــم "شــهادتي" فــي
جوهــري فــي خلــق مسـ
ٍ
ـتقبل آمــن .وبنـ ً
ـرض ِّ
قائمــة منتجاتنــا ،وهــو قـ ٌ
ماليــا مــن االلتحــاق بفــرص التعليــم الجامعــي
يمكــن الطــاب ًّ
مؤهالت
ٍ
ـاح للمواطنيــن العامليــن الذيــن يرغبــون فــي الحصــول علــى
أو العالــي .القــرض متـ ٌ
إضافيــة دون قيــود ماليــة.
قــرض "شــهادتي" يجعــل مواصلــة التعليــم أمــرً ا فــي متنــاول اليــد عــن طريــق تشــجيع
الشــباب العمانــي وجميــع المواطنيــن علــى متابعــة التعليــم الجامعــي أو العالــي.

قرض الزواج "الزفة"

أهميـ ًـة كبيــرة لجانــب المســؤولية االجتماعيــة وللمبــادرات التــي
نولــي فــي بنــك مســقط
َّ
تهــدف إلــى دعــم التقــدم المتواصــل للســلطنة وتنميتهــا .وقــرض َّ
تأكيــدا
"زفــة" يأتــي
ً
اللتزامنــا تجــاه األجيــال القادمــة فــي الســلطنة .يســتهدف هــذا القــرض الشــباب العمانييــن
ً
حاجــة اجتماعيــة مهملــة فــي الغالــب مــن خــال توفيــر الفرصــة
غيــر المتزوجيــن ويلبــي
ألولئــك الذيــن يحتاجــون إلــى دعـ ٍـم مالــي كــي يســتطيعون الــزواج.

التمويل األخضر
قــرض التمويــل األخضــر الــذي نقدمــه هــو عبـ ٌ
ـهيالت تمويليــة تشــجع الزبائــن
ٍ
ـارة عــن تسـ
مــزودة بألــواح الطاقــة الشمســية
صديقــة للبيئــة تكــون
ٍ
علــى بنــاء أو شــراء منــازل
َّ
الكهروضوئيــة علــى أســطحها ،وذلــك مــن خــال هيئــة تنظيــم الكهربــاء عمــان (.)AER
حيــث ستســاعد ألــواح الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة علــى تقليــل االعتماد علــى مصادر
الطاقــة التقليديــة ،مثــل الديــزل والغــاز.
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تحفيز عمالئنا إلدارة شؤونهم المالية

ســعيً ا منــه لمســاعدة الزبائــن فــي إدارة شــؤونهم الماليــة ،قــام بنــك مســقط بتطويــر وحــدة
وتتبــع بنــود وطريقــة اإلنفــاق
تمويــل شــخصية يمكــن اســتخدامها لوضــع الميزانيــة الشــخصية ُّ
ـهريا.
وتحليــل المنافــذ التــي تذهــب إليهــا أموالــك شـ ًّ

ماليات
برنامج الثقافة المالية َّ -
"ماليــات" ،إلــى تثقيــف أفــراد المجتمــع فــي
يهــدف برنامــج الثقافــة الماليــة عبــر اإلنترنــت،
َّ
سلســلة
ٍ
جوانــب الشــؤون الماليــة وســبل االدخــار وترشــيد اإلنفــاق .ويتألــف البرنامــج مــن
تزويــد المشــاركين بالمهــارات األساســية التــي يحتاجونهــا إلدارة
تعليميــة الغــرض منهــا
ُ
ـرارات حكيمــة فــي هــذا المجــال ،وعلــى األخــص
ٍ
ـورة أفضــل والتخــاذ قـ
مواردهــم الماليــة بصـ ٍ
ماليــا .ومــن
شــريحة الشــباب والطــاب بعــد تخرجهــم وبعــد أن يصبحــوا
أفــرادا مســتقلين ًّ
ً
"ماليــات" ،عبــر تمكيــن الشــباب والمشــاركين اآلخريــن وتزويدهــم
المأمــل أن يســهم برنامــج
َّ
ً
ـهادة فــي
بالمهــارات الماليــة ،فــي تطويــر وتقــدم الســلطنة ومواطنيهــا .وقــد منحنــا  458شـ
إتمــام البرنامــج فــي عــام .2019
ناحيــة أخــرى ،حســاب "ثمــار" للتوفيــر ،الــذي يعــزز فكــرة التوفيــر
ٍ
أطلــق بنــك مســقط ،مــن
للمســتقبل حيــث يُ حـ َّـول مبلـ ٌـغ معيــن يقــرره الزبــون مــن حســاب الراتــب الرئيســي إلــى حســاب
ـحب آلــي أو خدمــة
ادخــار "ثمــار" الخــاص بــه شــهريً ا ،وال تُ منــح مــع هــذا الحســاب بطاقــة سـ ٍ
ِّ
صــراف آلــي.

حساب المزيونة للتوفير

ـارات للفــوز
ماليــا عبــر تقديــم عــدة خيـ ٍ
يعمــل حســاب المزيونــة للتوفيــر علــى تمكيــن زبائننــا ًّ
بجوائــز شــهريا ،بشــرط ُّ
توفــر حـ ٍّـد أدنــى للرصيــد فــي الحســاب .فنحــن فــي بنــك مســقط نــدرك
تمامــا مــدى أهميــة تشــجيع عمالئنــا وتمكينهــم مــن االدخــار مــن أجــل اإلســهام فــي ازدهــار
ً
المجتمــع واألمــة.

تقديم الدعم خالل الفترات الصعبة

عندمــا يتعــذر علــى الزبــون ســداد األقســاط الشــهرية المترتبــة علــى قرضــه ،يقــوم بنــك
ـاء علــى
مســقط بالنظــر فــي ِّ
كل حالـ ٍـة علــى حــدة وبإعــادة جدولــة االقســاط المســتحقة بنـ ً
ُ
أقســاط جديــدة تســتند إلــى قــدرة الزبــون علــى
ٍ
الوضــع المالــي للزبــون .وتوضــع خطــة
الدفــع ،مــع مراعــاة االلتزامــات األخــرى التــي قــد تكــون لديــه.

ـراكة مــع هيئــة تقنيــة المعلومــات ( )ITAالهــدف
دخــل بنــك مســقط فــي عــام  2019فــي شـ ٍ
ـلة مــن الفعاليــات
منهــا تحســين إجــراءات األمــن الســيبراني .كمــا شــارك البنــك فــي سلسـ ٍ
الخاصــة باألمــن الســيبراني التــي تنظمهــا هيئــة تقنيــة المعلومــات ،بمــا فــي ذلــك المؤتمــر
اإلقليمــي الثامــن لألمــن الســيبراني ،المركــز العربــي اإلقليمــي لألمــن الســيبراني لالتحــاد
الدولــي لالتصــاالت ( )ITU-ARCCبالتعــاون مــع منظمــة فيرســت  ،FIRSTباإلضافــة إلــى
ورشــة العمــل اإلقليميــة الســابعة لتقييــم الجاهزيــة لالســتجابة للطــوارئ المعلوماتيــة.

األمن السيبراني

شــارك بنــك مســقط ً
أيضــا فــي
التدريــب الخــاص بجاهزيــة األمــن
الســيبراني ،والــذي أقيــم تحــت
شــعار “ذكاء البرمجيــات الخبيثة”.
وقــد َّ
نظــم التدريبــات المركــز
الوطنــي للســامة المعلوماتيــة
( )OCERTلتقييــم جاهزيــة األمــن
الســيبراني فــي دول منظمــة
التعــاون اإلســامي (.)OIC

الخصوصية واألمن

)(103-1), (103-2), (103-3

ماليـ ٍـة وماديــة هائلــة للضحايــا ولالقتصــاد
يمكــن للجرائــم اإللكترونيــة التسـ ُّـبب فــي خســائر َّ
ككل .ونحــن فــي بنــك مســقط نعتمــد أعلــى درجــات الحيطــة والتيقــظ فــي جهودنــا
للحفــاظ علــى األمــن الســيبراني .ويســاعد قســم إدارة المعلومــات واألمــن الســيبراني
ً
وأيضــا علــى حمايــة البنــك مــن مخاطــر
لدينــا علــى ضمــان أمــن المعلومــات داخــل البنــك
األمــن الســيبراني.

ـورة متواصلــة فــي صيانــة وتحديــث األنظمــة والعمليات
يحــرص البنــك علــى االســتثمار بصـ ٍ
المصممــة لحمايــة أمــن أنظمــة الكمبيوتــر والبرامــج والشــبكات وغيرهــا مــن أصــول
التكنولوجيــا فــي البنــك.
ويركّ ز قسم إدارة مخاطر المعلومات واألمن السيبراني على الجوانب الهامة التالية:
حوكمة أمن المعلومات عبر اعتماد
السياسات واإلجراءات والمبادئ
التوجيهية والمعايير األمنية

مراقبة أمن المعلومات باستخدام
أحدث الحلول واألدوات  -وتشتمل
المراقبة على الرصد الثابت واآلني
للترددات
قوية مع
تطبيق شبكة
دفاع أمني َّ
ٍ
الحفاظ على ضوابط داخلية قوية
لفرضها

وضع خطط استجابة لحوادث األمن
السيبراني من أجل ضمان اإلدارة
الفعالة لحوادث األمن السيبراني

وأخيــرً ا ،أطلــق بنــك مســقط وبالتعــاون مــع شــرطة عمــان الســلطانية فــي عــام 2019
حملــة توعيــة ضــد االحتيــال اإللكترونــي المالــي للعمــوم .وتـ ّـم التركيــز فيهــا علــى تثقيــف
المجتمــع بوجــوب عــدم مشــاركة تفاصيلــه الشــخصية أو البيانــات المصرفيــة أو الخاصــة
ـخص عبــر الهاتــف ،وكذلــك عــدم إدخالهــا علــى
أي شـ ٍ
ببطاقــات الســحب أو االئتمــان مــع ِّ
أي روابــط يتــم تلقيهــا عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي أو الرســائل اإللكترونيــة ،باالضافــة
الــى العديــد مــن النصائــح والجوانــب المتعلقــة باالحتيــال اإللكترونــي وطرقــه المختلفــة
علــى مســتوى األفــراد أو المؤسســات.

مراجعات إلجراءات وأدوات أمن
ٍ
إجراء
المعلومات تشمل التقنيات والحلول
والشبكات الجديدة والقائمة وكذلك
مختلف العمليات المطبقة داخل كل
قسم من أقسام البنك.
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التكنولوجيا واالبتكار
مهمــا
ـزءا
ًّ
يؤمــن بنــك مســقط بــأن االســتثمار فــي التكنولوجيــا الماليــة  Fintechيعـ ُّـد جـ ً
مــن نمـ ّـوه االســتراتيجي .وتأتــي الجوائــز التــي يحصدهــا البنــك ،مثــل جائــزة أفضــل بنــك
رقمــي لألعمــال المصرفيــة لألفــراد فــي الســلطنة مــن مجلــة "جلوبــال فاينانــس" Global
 ،Financeدليـ ًـا علــى التزامنــا بالريــادة فــي مجــال االبتــكار والتكنولوجيــا.

أبرز مالمح 2019
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التطبيق اإللكتروني للخدمات التجارية العالمية

بنك مسقط وشركة يوني موني للصرافة ذ.م.م

محفظــة بنــك مســقط وتطبيــق الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف النقــال مــن بنــك
مســقط mbanking

ُص ِّمــم التطبيــق اإللكترونــي للخدمــات التجاريــة العالميــة ()GTS
لجميــع زبائــن البنــك مــن الشــركات ويهــدف إلــى تبســيط وتقليــل
وقــت المعالجــة عنــد تقديمهــم لطلــب خدمــات مصرفيــة ،بمــا
يشــمل علــى ســبيل المثــال ،خطابــات االعتمــاد أو الضمــان
المصرفــي أو ضمــان الشــحن أو قــرض مقابــل إيصــال أمانــة
.LATR

عقــد اتفاقيــة النضمــام شــركة يونــي مونــي الرائــدة للصرافــة
إلــى منصــة الخدمــات المصرفيــة للشــركات عبــر اإلنترنــت التابعة
لبنــك مســقط ،التــي توفــر حلــول الدفــع والســداد ،مــع توفيــر
إمكانيــة الوصــول إلــى تســهيالت إيــداع الشــيكات عــن بعــد
( )RDCالتــي يقدمهــا البنــك.

ســيتمكن الزبائــن ،عبــر نظــام الدفــع عبــر الهاتــف النقــال ،مــن تحويــل األمــوال أو

الخدمات المصرفية للشركات عبر اإلنترنت

بطاقات "مرّ رها وبس" للدفع دون لمس

مصممــة إلنجــاز جميــع
حلــول لعمليــات الدفــع والســداد،
ّ
بطريقــة آمنــة ومضمونــة.
ٍ
مدفوعــات الزبائــن مــن الشــركات
تتيــح هــذه الحلــول لصانعــي القــرار فــي الشــركات عـ َ
ـرض تفاصيــل
الحســاب فــي الوقــت الحقيقــي وتنزيــل كشــوف الحســابات إلــى
جانــب ســجل تدقيــق المعامــات .وتدعــم المنصــة التعامــات
بعمــات مختلفــة.
ٍ

طبــق بنــك مســقط تقنيــة "الدفــع دون لمــس" الجديــدة
َّ
علــى جميــع بطاقــات الخصــم واالئتمــان والبطاقــات مســبقة
ً
حديثــا.
الدفــع التــي صــدرت
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طلــب إرســالها إلــى اآلخريــن.
ً
ســهولة ووضوحً ــا
كمــا ُأجريــت تحســينات إضافيــة علــى الخدمــة لجعلهــا أكثــر

للزبائــن.
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المقدمة للموظفين
القيمة
َّ
)(102-8

التنوع والشمول
ّ

مؤسســية يشــعر فيهــا الموظفــون بالراحــة
ٍ
عمــل
نلتــزم فــي بنــك مســقط بإيجــاد بيئــة
ٍ
والرضــا مــن جميــع النواحــي ،كمــا ِّ
بأفضــل جهودهــم لتحقيــق
تمكنهــم مــن المســاهمة
ِ
ـورة وثيقــة مع الموظفيــن لتحديد
أهــداف البنــك .ويعمــل قســم المــوارد البشــرية لدينــا بصـ ٍ
مواطــن التحســين الممكنــة فــي هــذا المجــال.

أولويـ ًـة اســتراتيجية بالنســبة إلــى بنــك مســقط.
كان مبــدأ التنــوع والشــمول فــي عــام 2019
َّ
جانــب مــن جوانــب عملنــا ،مــن
ٍ
كل
دومــا علــى دمــج مبــدأ التنــوع فــي ِّ
ونحــن حريصــون
ً
إدراكً
ا منــا للقيمــة التــي يمكــن أن تضــاف فــي المؤسســة
المكاتــب وحتــى الفــروع ،وذلــك
عبــر مراعــاة احتياجــات جميــع موظفينــا وتطبيــق مبــدأ الشــمول.

مشاركة الموظفين

المساواة بين الجنسين

االستطالع السنوي الخاص بمشاركة الموظفين

2019

)(103-1), (103-2), (103-3), (402-1), (401-1

ً
موظفا
3,745

اســتطالعا حــول مشــاركة الموظفيــن لدينــا للوقــوف علــى مــدى شــعور
ســنويا
نُ جــري
ً
ً
موظفينــا بالتقديــر ،ومــدى إحساســهم بالمشــاركة فــي أثنــاء تأديتهــم لمهامهــم اليوميــة،
عمومــا.
ومــدى اســتثمار بنــك مســقط لقدراتهــم ومهاراتهــم فــي تحقيــق رســالته ونجاحــه
ً
السنة

الكلية
درجة الرضا
َّ

2019

5/4.09

2018

5/4.09

صافي نقاط الترويج للموظفين NPS
12.5

%48
%52
في اإلدارة العليا

غير متوفر

%14

ً
تأثيــر إيجابــي حقيقــي علــى
إضافــة إلــى اســتطالعنا ،ولضمــان أن تكــون مبادراتنــا ذات
ٍ
موظفينــا ،نقــوم ســنويً ا بالنظــر فــي معــدل الــدوران الوظيفــي لموظفينــا ،ويســعدنا
قليــا فــي  2019عنــه فــي  .2018كمــا ننظــر ً
أيضــا فــي
ً
مالحظــة انخفــاض هــذا المعــدل
مؤشـ ٍـر آخــر لقيــاس رضــا الموظفيــن وهــو ســنوات الخدمــة ،ونحــن فخــورون بــأن مــا يقــرب
عامــا.
مــن نصــف موظفينــا يبقــون فــي البنــك لمــدد تتــراوح فــي المتوســط مــا بيــن  5وً 14
السنة

الموظفــون الذيــن تتــراوح فتــرة عملهــم فــي
البنــك مــا بيــن  5إلــى  14ســنة ()%

2019

%48

2018

%41

ً
موظفا
3,779
%49
%51

معدل دوران الموظفين ()%
%5.74
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%86

2018

في اإلدارة العليا

%6

%85
%15
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)(103-1), (103-2), (103-3), (405-1

التركيز على خطة التعمين

التركيز على فئة الشباب
الموظفون الذين ال تتجاوز أعمارهم  34سنة (نسبة مئوية)
الموظفون الذين تتجاوز أعمارهم  35سنة (نسبة مئوية)

2019
%56

ً
اســتراتيجية واضحــة تســتهدف زيــادة عــدد الموظفيــن العمانييــن
ينتهــج بنــك مســقط
َّ
تعاونــا مــع وزارة القــوى العاملــة مســتهدفين الخريجيــن الجــدد مــن
وتطويــر قدراتهــم .وقــد
أفضــل المعاهــد التعليميــة فــي الســلطنة ،وكذلــك الطــاب المتخرجيــن مــن الجامعات في
فرصــا مهنيــة تتميّ ــز بإمكانيــة تحقيــق النمــو المتواصل عبــر إجراء
الخــارج ،لنقــدم لهــم بدورنــا ً
التقييــم ،ومراكــز ومبــادرات التطويــر المهنــي ،والتخطيــط الوظيفــي ،والتدريــب المســتمر.
الموظفون العمانيون ()%

الموظفون العمانيون في مستويات اإلدارة العليا ()%

%44

2019

2018

%95
%58
%42

%76

2018
%95
%73

موظفونا من ذوي اإلعاقة
الموظفون ذوي اإلعاقة (عدد)

2019
2018

12
11

تقرير االستدامة لعام 2019

47

التعليم والتطوير

)(103-1), (103-2), (103-3), (404-1

َّ
يتطلــب بالضــرورة
ـادة معــدل مشــاركة الموظفيــن لدينــا
ـدف زيـ ِ
تمامــا أن تحقيــق هـ ِ
نــدرك
ً
تزويدهــم بالتدريــب الكافــي ،إلــى جانــب تقديــم الدعــم والمســاعدة لهــم علــى المســار
َ
ـوة علــى
المهنــي الــذي يرغبــون باتخــاذه .لــذا فنحــن نســعى إلــى مســاندتهم فــي كل خطـ ٍ
مســار رحلتهــم مــع بنــك مســقط.

ّ
يتولــى مجلــس المواهــب ،وهــو لجنـ ٌـة فرعية تابعة للجنة االســتدامة ،مهمــة إدارة المواهب
فــي بنك مســقط.

إدارة المواهب

التدريب

عملي ً
ــة رســمية فــي إدارة المواهــب مــن أجــل بنــاء قياداتــه المســتقبلية،
يعتمــد البنــك
َّ
وتســتند تلــك العمليــة إلــى فلســفة البنــك في توظيــف المواهب الشــابة وتعزيــز كفاءاتها.
الهــدف مــن هــذه المبــادرة هــو التعــرّ ف علــى أبــرز المواهــب ضمــن موظفــي البنــك
وتطويرهــا واالحتفــاظ بهــا وتوجيههــا إلــى المناصــب المالئمــة.

ّ
التعلــم التــي تهــدف إلــى تطويــر
ُأطلِ قــت أكادميــة "جــدارة" فــي عــام  ،2018وهــي منصــة
مواهــب موظفينــا .وتُ ركّ ــز األكاديميــة علــى تطويــر المهــارات والقــدرات مــن خــال وحــدات
ّ
التعلــم اإللكترونــي والمنــح الدراســية واالعتمــادات المهنيــة وبرامــج التدريــب علــى القيــادة

تتألف هذه العملية من ثالث مراحل:
 .1التعــرف علــى المواهــب :حيــث يجــري فــي هــذه المرحلــة تحديــد  %10مــن موظفــي البنــك
“ذوي اإلمكانــات العاليــة” علــى أنهــم “مجموعــة المواهب”.
أهمي ً
بنــاء علــى
ــة داخــل البنــك
 .2تحليــل المناصــب الحساســة :تحديــد المناصــب األكثــر
َّ
ً
التحليــل والتقييــم.
تعاقب وظيفي قوية للمناصب العليا وللتقاعد داخل البنك.
ٍ
 .3وضع خطة
ّ
ّ
التعلــم
التعلــم  ،10-20-70حيــث يحــدث  %70مــن
يســتند نهــج تنميــة المواهــب إلــى نمــوذج
ّ
التعلــم
خــال فتــرة العمــل والممارســة الفعليــة لمهــام األدوار المعنيــة ،ويأتــي  %20مــن
ّ
التعلــم مصــدره برامــج التدريــب ســواء فــي الفصــول
مــن اآلخريــن فــي حيــن أن  %10مــن
الدراســية أو عبــر اإلنترنــت .يشــرف علــى إجــراء هــذه البرامــج القياديــة “األفضــل ضمــن
قســم مجموعــة المواهــب إلــى
فئتهــا” الكليـ ُ
ـات العالميــة الرائــدة فــي إدارة األعمــال ،وتُ َّ
تدريبيــة فريــدة
ـاء علــى الخبــرة والــدور والدرجــة .كمــا أننــا نبتكــر برامــج
ٍ
ـتة مسـ
سـ ِ
َّ
ـتويات بنـ ً
ّ
بصــورة
ٍ
طبــق
يمكــن ربطهــا بالوحــدات التعليميــة للتعلــم الذاتــي وعبــر اإلنترنــت .كمــا تُ َّ
ـاس للمواهــب لرصــد التقـ ّـدم الــذي تـ ّـم تحقيقــة وإعــداد تقاريــر عنــه فــي
مســتمرة عمليــة قيـ ٍ
ّ
َ
التعلــم أثنــاء العمــل ونتائــج برنامــج التدريــب.
مجالــي

48

ويركّ ــز هــذا النهــج علــى إعــداد المواهــب الداخليــة لمــلء الوظائــف الشــاغرة مــن داخــل
تعاقــب وظيفــي قــوي.
ٍ
خــط
البنــك ،وتطويــر ُّ
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واإلدارة.

ـهر بمشــاركة التقويــم الخــاص بالتدريــب مــع
ويقــوم فريــق أكاديميــة "جــدارة" َّ
كل ثالثـ ِـة أشـ ٍ
ً
وفقــا للقســم والمهنــة
ـكل منهــم اختيــار الــدورة التدريبيــة
جميــع الموظفيــن ،حيــث يمكــن لـ ٍّ
والمســار الوظيفــي الخاصيــن بــه .هنــاك ً
أيضــا بعــض الــدورات اإللزاميــة ،مثــل دورة مكافحــة
غســل األمــوال وغيرهــا مــن المواضيــع ذات األهميــة للجميــع.

7

أيام

متوسط
أيام التدريب
للموظفات
(اإلناث)

5

أيام

متوسط
أيام التدريب
للموظفين
(الذكور)

المكافآت والتقدير

عين مجاالت المسؤولية
تُ َّ
الرئيسية  KRAsلجميع

بدوام كامل
االمتيازات للموظفين
ٍ

العالوات
والمكافآت

موظفي البنك

)(401-2), (401-3), (103-1), (103-2), (103-3), (402-1

تعيين
األهداف

تغطية جميع الموظفين الفعليين
عاما بنظام التأمين
حتى سن ً 60
الجماعي الخاص بنا ضد حاالت
فقدان الحياة أو اإلعاقة.

تغطية جميع الموظفين
العمانيين تحت نظام الضمان
االجتماعي للهيئة العامة
للتأمينات االجتماعية والذي
خاضعا لقوانين .PASI
سيكون
ً

المراجعة
نصف
السنوية

إشعار مسبق
منح فترة
ٍ
للموظفين مدتها شهرين على
أقل تقدير قبل تنفيذ التغييرات
ِّ
التشغيلية الكبيرة.

التقييم
السنوي

دورة تقييم
نهاية العام مع

مراجعة مؤقتة
وتتبع األداء

التصنيفات

إدارة األداء

)(404-3

قدم مزايا وتعويض نهاية
تُ َّ
الخدمة لجميع الموظفين غير
العمانيين.
يحق للموظفات ما مجموعه 50
يوم إجازة أمومة بأجر كامل قبل
الوالدة أو بعدها

المكافآت

عمليـ ٌـة متواصلــة ومصممــة لضمان تقديــر ومكافأة الموظفين
عمليـ ُـة إدارة األداء لدينــا هــي
َّ
كل مــن الموظــف
وص ِّممــت العمليــة بحيــث تضمــن أن احتياجــات ٍّ
علــى أســاس أدائهــمُ .
ملبــاة فــي العــام التالــي.
والبنــك قــد تمــت تلبيتهــا ،كمــا أنهــا ســتبقى َّ
تعيين األهداف  -يناير

التقييم السنوي

يجب على جميع الموظفين تحديد أهدافهم السنوية
وإدراجها في النظام.

يقوم المسؤول على تقييم األداء بقياس
أداء الموظف في مقابل األهداف التي
ُع ِّينت له وكفاءاته.

إدارة األداء

توجهه مجاالت المسؤولية
ويعمل نظام إدارة األداء ،الذي ِّ
الرئيسية ( ،)KRAعلى مواءمة أنشطة ومهام جميع
الموظفين باتجاه تحقيق األهداف االستراتيجية للبنك.
موظف في نهاية عملية إعداد األهداف
ٍ
كل
حيث يتمكن ُّ
قادرً ا على:

يأتي  %70من التقييم من األهداف في
حين تأتي النسبة المتبقية ( )%30من
الكفاءات (القيم المؤسسية).

ّ
متوقع منه من إنجاز خالل العام.
• وصف ما هو
• تحديد مساهمته في تحقيق األهداف.
• تحديد االحتياجات فيما يتعلق بالتطوير.
• المعرفة بمتطلبات العمل لتحقيق هدفهم الوظيفي.
تقرير االستدامة لعام 2019
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الصحة والسالمة

)(103-1), (103-2), (103-3), (403-2

ـتثمارات كبيــرة للحفــاظ علــى صحــة وســامة وســعادة الموظفيــن.
ٍ
يضــع بنــك مســقط اسـ
ولدينــا ثمانيــة جوانــب مميــزة نركّ ــز عليهــا لتحقيــق ذلــك.

النفسي

االجتماعي

المهني

العاطفي

الفكري

مكان
العمل

الجسدي

وقد َّ
مبادرات في عام :2019
ٍ
جانب من هذه الجوانب
ٍ
نفذنا تحت كل
محور الصحة والرفاه

محور المرأة

المشاركة الهادفة

بطوالت في كرة القدم
ٍ
	•4
	•جلستين للمرونة وتقليل التوتر
	• 12جلسة لتعليم ممارسة اليوغا في المكتب
	•نصائح ومعلومات صحية

	•االحتفال بيوم المرأة العمانية
	•ورشة عمل "تمكين المرأة في مكان العمل"
	•عيد األم

	•نصائح صحية في رمضان
	•رسالة مهرجان "ديوالي"
	•رسالة عيد الميالد
	•االحتفاالت بالعيد الوطني المجيد

ونحن فخورون بأن نعلن عدم تسجيل أي حوادث عمل خالل عام .2019
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تمكين المجتمعات

العائد االجتماعي على االستثمار

ال تقتصــر إنجــازات بنــك مســقط علــى المجــاالت الماليــة فحســب ،بــل تتســع لتشــمل ً
أيضــا
مخصصــة.
ـدة
تنفيــذ البرامــج واألنشــطة والمبــادرات المجتمعيــة الرئيســية بإشــراف وحـ ٍ
َّ

ركائز االستثمار االجتماعي

ســتة مــن البرامــج الخاصــة باالســتدامة وهــي (المالعــب
ٍ
فــي عــام  ،2018تــم قيــاس أثــر
الخضــراء وأكاديميــة الوثبــة وتضامــن وجســر المســتقبل والمســتثمر الصغيــر والتوعيــة
محاولــة للتوافــق مــع قيمنــا األساســية مــن المســاءلة والنزاهــة .وقــد
ٍ
بالطاقــة) ،فــي
اسـ َّ
ـتعنا بخدمــات شــركة "سســتينابل ســكوير"  Sustainable Squareإلجــراء تقييـ ٍـم لألثــر
لألعــوام  2015و 2016و ،2017وذلــك باســتخدام منهجيــة العائــد االجتماعــي على االســتثمار
( )SROIالتــي ُط ِّبقــت عبــر مجموعـ ٍـة مــن التقييمــات المتعمقــة والعاليــة المســتوى.

)(103-1), (103-2), (103-3), (413-1

عــددا مــن
واحــدة مــن الركائــز
ٍ
نبيــن أدنــاه ركائــز االســتثمار االجتماعــي لدينــا .يتبــع كل
ً
ِّ
المبــادرات التــي بدأنــا بتنفيذهــا منــذ ســنوات ونواصــل تنفيــذ هــذه المبــادرات نظــرً ا لنجاحها
واســتمرار تأثيرهــا فــي خدمــة المجتمــع.
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النتائــج اإليجابيــة التــي خرجنــا بهــا مــن تحليــل العوائــد االجتماعيــة علــى االســتثمار لألعــوام
حفزتنــا لمتابعــة هــذه المبــادرات مـ ً
 2015و 2016وَّ 2017
ـرة أخــرى فــي عــام  .2019وســنبرز
فــي هــذا الفصــل مؤشــرات التغييــر التــي تــم اكتشــافها.

الشباب والرياضة

التعليم

الضمان االجتماعي

البيئة

االقتصاد

المالعب الخضراء

جسر المستقبل

تضامن

المنتجات الخضراء

أكاديمية الوثبة

تخضير المدارس لذوي االحتياجات
الخاصة

ماليات
َّ

الحديقة العامة

المستثمر الصغير

توفير أدوات االتصال ألطفال
متالزمة داون

إرشاد

توفير أجهزة الصراف اآللي بحروف "برايل
سينس" الستعمال المكفوفين وألول مرة
في السلطنة

تقرير االستدامة لعام 2019

االستثمار في السياحة – ترميم
قرية مسفاة العبريين

ركيزة الشباب والرياضة

المالعب الخضراء

تشــجع مبــادرة "المالعــب الخضــراء" علــى تطويــر البنيــة األساســية للرياضيــة الحديثــة فــي
مكمـ ًـا لجهــود الحكومــة
أنحــاء الســلطنة .وهــذا الدعــم لتطويــر الرياضيــة الحديثــة يأتــي
ِّ
الراميــة لبنــاء دولـ ٍـة رياضيــة .وتهــدف مبــادرة المالعــب الخضــراء إلــى تعزيــز مكانــة ســلطنة
ُعمــان علــى اعتبارهــا دولـ ٌـة رياضيــة ،وذلــك مــن خــال تطويــر مالعــب كــرة القــدم ،حيــث تــم
دعــم مــا مجموعــه حتــى اآلن  108مــن الفــرق الرياضيــة مــن أنحــاء متفرقــة مــن البــاد ،علــى
مــدى الســنوات الثمانــي الماضيــة.
يشــمل نطــاق دعــم مبــادرة "المالعــب الخضــراء" تعشــيب مالعــب كــرة القــدم ،والــذي
يتــم باســتخدام إمــا العشــب الطبيعــي أو الصناعــي ،وتوفيــر االضــاءة ،باإلضافــة إلــى توفيــر
معــدات تحليــة الميــاه فــي المناطــق التــي تواجــه مشــاكل فــي ملوحــة الميــاه.
وحرصــا مــن البنــك علــى توســيع النطــاق الــذي تغطيــه مبادراتــه ،يمتــد دعــم مبــادرة
ً
"المالعــب الخضــراء" ليشــمل الفــرق الرياضيــة األهليــة فــي جميــع أنحــاء الســلطنة ،األمــر
الــذي ســيُ ِّ
بطريقــة إيجابيــة صحيــا
ٍ
مكن بالنتيجــة مــن توجيــه طاقــة الشــباب ومواهبهــم
وإجتماعيــا ومســتدامة.

٢٠١٧

اإلجمالي منذ 2012

عدد المتقدمين بالطلب

96

81

86

480

عدد الفرق التي تم دعمها

15

15

15

108

4,500

4,500

٢٠١٩

عدد المستفيدين

٢٠١٨

4,500

32,400

مؤشرات التغيير
ـرات التغييــر عبــر
نتجــت التغييــرات التاليــة عــن برنامــج "المالعــب الخضــراء" .وحُ ـ ِّـددت مؤشـ ُ
المقابــات النوعيــة والكميّ ــة التــي ُأجريــت مــع المعنييــن بمصالــح البنــك.
التغيير المشار إليه

نسبة المشاركين

زيادة التماسك االجتماعي بين المجتمع

%89

زيادة األنشطة الرياضية

%84

تحسين اللياقة البدنية

%84
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ركيزة التعليم

)(FS-16), (G4FS-16

جسر المستقبل
قــام بنــك مســقط فــي عــام  2012بإطــاق برنامــج جســر المســتقبل ،الــذي يهــدف إلــى
مســاعدة الشــباب العمانييــن المندرجيــن تحــت مظلــة الضمــان االجتماعــي والدخــل
المحــدود علــى تحســين فرصهــم فــي االرتقــاء علــى الســلم االجتماعــي عبــر إعطائهــم منــح
تعليميــة الســتكمال دراســتهم الجامعيــة .وقــد ُعقــدت فــي عــام  2014شـ ٌ
ـراكة مــع وزارة
التعليــم العالــي بهــدف توســيع نطــاق البرنامــج والتركيــز علــى دعــم الشــباب للحصــول علــى
شــهادات البكالوريــوس.

التغيير المشار إليه

نسبة المشاركين

الشعور بالفخر وتقدير الذات

%86

زيادة الثقة بالنفس

%86

الشعور بإمكانية الوصول إلى المعرفة التي لم يكن
يتسنى لهم الوصول إليها

%79

االستقاللية

%79

ماليات  -برنامج الثقافة المالية عبر اإلنترنت
َّ
"ماليــات" هــو البرنامــج المجانــي المصمــم لتعزيــز الثقافــة الماليــة ،ويهــدف إلــى توفيــر
المعرفــة العامــة عبــر اإلنترنــت لمســاعدة األفــراد علــى اكتســاب المهــارات الالزمــة إلدارة
شــؤونهم الماليــة .خدمتنــا متاحــة لزبائننــا وللمجتمــع األوســع ،ولمزيـ ٍـد مــن المعلومــات حول
هــذا البرنامــج ،يرجــى الرجــوع إلــى فصــل تجربــة الزبائــن.

٢٠١٩

٢٠١٨

٢٠١٧

اإلجمالي منذ 2014

عدد المنح الدراسية التي التزم بها البنك

20

20

20

88

عدد الطالب المسجلين عبر بوابة الوزارة

6

14

20

68

مؤشرات التغيير
أشــار الطــاب إلــى التغييــرات التاليــة التــي حدثــت نتيجــة تلقيهــم للمنــح الدراســية .وحُ ـ ِّـددت
ـرات التغييــر عبــر المقابــات النوعيــة والكميــة التــي ُأجريــت مــع المعنييــن بمصالــح
مؤشـ ُ
البنــك.
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المستثمر الصغير

مؤشرات التغيير

أطلقنــا برنامــج المســتثمر الصغيــر فــي عــام  2017بالشــراكة مــع مؤسســة "إنجــاز
ُعمــان"ووزارة التربيــة والتعليــم .يهــدف هــذا البرنامــج إلــى إعــداد جيــل الشــباب للدخــول
والتنافــس فــي ســوق العمــل عبــر تطويــر مهاراتهــم الشــخصية مثــل الثقــة بالنفــس وصنــع
القــرار والتفكيــر الناقــد وكذلــك مهاراتهــم العمليــة ،وتوســيع آفاقهــم فــي المعرفــة
الماليــة وريــادة األعمــال .وقــد اســتطعنا عبــر هــذا البرنامــج تدريــب أكثــر مــن  21,000طالب
علــى الثقافــة الماليــة كجــزء مــن برنامــج المســتثمر الصغيــر.

مقابالت َّ
وجها لوجه مع الطالب للتوصل إلى النتائج التالية.
مكثفة
ٌ
نُ ِّظمت
ً
التغيير المشار إليه

النتائج

نسبة المشاركين
%75

زيادة المعرفة بالمسائل المالية والطرق
الصحيحة لالدخار

زيادة في المدخرات

%58

زيادة المعرفة بالمسائل المالية والطرق
الصحيحة لإلنفاق

زيادة درجة المسؤولية
في اإلنفاق

إرشاد  -لألفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة
ُص ِّمــم برنامــج "إرشــاد" لتقديــم النصائــح الماليــة حــول كيفيــة تحقيــق أقصــى اســتفادة
مــن اإليــرادات ،وقــد أطلــق البنــك "عيــادة إرشــاد" ،التــي ِّ
توفــر اإلرشــاد المالــي للشــركات
الصغيــرة والمتوســطة ( )SMEsوالشــركات الناشــئة ورواد األعمــال واألفــراد علــى كيفيــة
يقدمها البنك
إدارة شــؤونهم الماليــة والتخطيــط المالــي المســتقبلي .وتركّ ــز النصائح التــي ّ
ـاالت مثــل إدارة الديــون الماليــة ووضــع الموازنــات وأهميــة االدخــار والتحديــات
علــى مجـ ٍ
التــي قــد تواجــه الشــركات الصغيــرة والمتوســطة وكيفيــة الحصــول علــى رأس المــال الــازم
للمشــروع .ويمكــن لزبائننــا مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة االســتفادة مــن هــذا
البرنامــج واالســتفادة مــن منتجــات "نجاحــي" باإلضافــة إلــى "جلســات نجاحــي".

السنة األكاديمية
2019-2018

2018-2017

الطالب
ّ

4,767

5,753

المدرّ سون
المتطوعون
ّ
الجلسات

5,682

195
70

4,832
١٧٨
١٤٨

226

٣٧٥
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ركيزة الضمان االجتماعي
تضامن

هــذا البرنامــج ،الــذي ُأطلــق بالشــراكة مــع وزارة التنميــة االجتماعيــةّ ،
يوفــر لألســر التــي
تنــدرج ضمــن برنامــج الضمــان االجتماعــي األجهــزة الكهربائيــة المنزليــة األساســية (مثــل
وحــدات تكييــف الهــواء والغســاالت والتلفزيونــات والثالجــات والمجمــدات) لتحســين
نوعيــة حياتهــم .واســتفاد مــن البرنامــج حتــى اآلن أكثــر مــن  1,000عائلــة فــي جميــع أنحــاء
ـات مختلفــة مــن المجتمــع ،بمــا
توســعت المبــادرة واســتثمرت فــي قطاعـ ٍ
الســلطنة .وقــد َّ
ـخاص ذوي اإلعاقــة .كمــا قـ َّـدم البرنامــج
فــي ذلــك إحــدى المنظمــات الخيريــة وفــي األشـ ِ
أجهــزة المســاعدة الســمعية لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن ضعــف الســمع ،وأهــدى جمعية
ـدات لتكييــف الهــواء .ويتطـ ّـوع كل عــام عــدد مــن موظفــي بنــك مســقط لتوزيــع
النــور وحـ ٍ
اجتماعيــا.
اضطالعــا بدورهــم كمواطنيــن مســؤولين
األجهــزة
ًّ
ً

مؤشرات التغيير
حُ ـ ِّـددت مؤشــرات التغييــر بعــد مقابلــة وزارة التنميــة االجتماعيــة والعوائــل المدرجــة تحــت
فئــة الضمــان االجتماعــي وجمعيــة النــور للمكفوفيــن والجمعيــة العمانيــة لــذوي اإلعاقــة
الســمعية.
التغيير الذي أشارت إليه العائالت المشمولة بالضمان االجتماعي
الشعور بتخفيف األعباء المالية

التغيير الذي أشارت إليه العائالت المدرجة تحت فئة اإلعاقة

نسبة المشاركين
%100

نسبة المشاركين

اعتمادا على اآلخرين
أكثر استقاللية وأقل
ً

%100

شعروا باألمان عندما كانوا بمفردهم

%100

المساحات الخضراء

رغبـ ًـة مــن بنــك مســقط فــي تقديــم هديـ ٍـة للمجتمــع المحلــي ،فقــد تــم إنشــاء حديقـ ٍـة عامة
حديثــة فــي منطقــة الخــوض بالشــراكة مــع بلديــة مســقط .حيــث يهــدف مشــروع الحديقــة
ـراد المجتمــع .وتمتــد الحديقــة
إلــى تعزيــز الشــعور باالنتمــاء والتقديــر لبيئتنــا الخضــراء بيــن أفـ ِ
علــى مســاحة  15,000متــر مربــع ،وســيتم تجهيزهــا بمنطقــة لممارســة رياضــات متعــدده
ومنطقــة ألعــاب لألطفــال والمســطحات الخضــراء متعــددة األغــراض والمالئمــة كذلــك
لممارســة رياضــة المشــي.
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٢٠١٩

٢٠١٨

٢٠١٧

اإلجمالي منذ 2013

173

394

141

1,295

ركيزة االقتصاد

الجمعية العمانية لمتالزمة داون

أكاديمية الوثبة

ســاهم بنــك مســقط بــأدوات التدريــب علــى تطويــر مهــارات التواصــل لــدى المصابيــن
بمتالزمــة داون وذلــك مــن خــال التعــاون مــع الجمعيــة العمانيــة لمتالزمــة داون بهــدف
دعــم األطفــال الذيــن تضمهــم الجمعيــة بالــدورات التدريبيــة والتأهيليــة والتعليميــة.

ً
ـتجابة لرؤيــة صاحــب الجاللــة المغفــور لــه بــإذن
أنشــأت أكاديميــة الوثبــة فــي عــام  2014اسـ
ّ
اللــه الســلطان قابــوس آل ســعيد ،والغــرض منهــا تمكيــن رواد األعمــال فــي مشــروعاتهم
الصغيــرة والمتوســطة .حيــث يهــدف البرنامــج إلــى تدريــب رواد األعمــال ،مــن خــال إقامــة
البرنامــج فــي محافظــات مختلفــة فــي كل عــام .ويوفــر البرنامــج لرجــال وســيدات األعمــال
العمانييــن المعرفــة والمهــارات وشــبكة العالقــات التجاريــة بما ِّ
يمكنهم من تنميـ ِـة أعمالهم
وإحــداث تأثيـ ٍـر إيجابــي علــى اقتصــاد ســلطنة عمــان .وقــد تخـَّـرج حتــى اآلن مــا يربــو علــى  90مــن
رواد ورائــدات األعمــال مــن هــذه األكاديميــة التــي أنشــئت لمصلحــة المشــروعات الصغيــرة
والمتوســطة.

فك كربة

ً
ـاهمة ماليــة لإلفــراج
قـ َّـدم بنــك مســقط ،بالشــراكة مــع جمعيــة المحاميــن العمانييــن ،مسـ
عــن  220مــن المدينيــن أو المعســرين المســجونين الذيــن صــدرت بحقهــم أحــكام توقيــف
ـات فــي قضايــا مدنيــة وتجاريــة وشــرعية وعماليــة.
جـَّـراء مطالبـ ٍ

جهاز صراف آلي بخاصية "برايل سينس"

إمكانيــة الوصــول إلــى خدماتنــا بالنســبة لجميــع زبائننــا تضمنــت جهــود
ـادة
ســعيً ا منــه لزيـ ِ
َّ
بنــك مســقط فــي هــذا العــام توفيــر أول ماكينــة صــراف آلــي بطريقــة برايــل .يتوفــر المزيــد
مــن المعلومــات فــي فصــل زبائننــا.

ركيزة البيئة

ً
ـتداما .وعليــه
يولــي بنــك مســقط أهميـ ًـة كبيــرة لركيــزة البيئــة علــى اعتبارنــا
مصرفــا مسـ ً
طبــق الممارســات والتجهيــزات التــي تراعــي الجانــب البيئــي فــي جميــع قطاعــات البنــك،
تُ َّ
َّ
ويتجلــى ذلــك عبــر االلتــزام بمبــادئ خــط االســتواء وتوفيــر قــرض التمويــل األخضــر
وممارســات الشــراء المســؤولة إلــى جانــب توعيــة موظفينــا وطريقــة إدارتنــا لبصمتنــا
البيئيــة.

2019 - 2018

2018 - 2017

اإلجمالي منذ 2014

مسقط وصور

نزوى وصحار

مسقط ،صحار ،صاللة،
نزوى ،صور ،البريمي

عدد المشاركين

30

30

140

عدد الطالب المتخرجين

29

22

93

عدد الطالبات المتخرجين

9

6

23

الموقع
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مؤشرات التغيير

سوق الوثبة الرمضاني

أشــار الخريجــون إلــى التغييــرات التاليــة التــي طــرأت عليهــم وعلــى وأعمالهــم نتيجــة
مؤشــرات التغييــر عبــر المقابــات النوعيــة
ُ
ــددت
مشــاركتهم فــي أكاديميــة الوثبــة .وحُ ِّ
والكميــة التــي ُأجريــت مــع المعنييــن بمصالــح البنــك.

َّ
نظــم البنــك ســوق الوثبــة الرمضانــي الســنوي  2019بالشــراكة مــع "ريــادة" ،الهيئــة العامة
لتنميــة المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة ،وذلــك فــي المقر الرئيســي للبنــك .وتهدف هذه
الفعاليــة إلــى تمكيــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة المحليــة وتعزيز األعمال الناشــئة.

نسبة المشاركين

58

التغيير المشار إليه

النتائج

%85

ُّ
تعلم كيفية إدارة األصول
المالية وإعداد موازنة الشركة

• ساعدت في تقليل مصاريف الشركة
• إدارة التدفقات المالية

%85

زيادة الثقة بالقدرات الشخصية

• انخفاض الشعور باإلحباط واالستياء

%77

بفاعلي ٍة أكبر
إدارة الشركة
َّ

• زيادة الكفاءة التشغيلية
تحسن إدارة الموارد البشرية
• ُّ
تحسن القدرة على اتّ خاذ القرارات
• ُّ
التجارية

%77

رؤية واستراتيجية عمل
ٍ
وجود

• ساعدت في فهم كيفية وضع
استراتيجيات العمل المناسبة
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ّ
منصـ ًـة
يوفــر المعــرض المتــاح مجانً ــا لمــدة  3أيــام ،والــذي يقــام فــي نســخته الســابعةَّ ،
ً
جيــدة لحوالــي  150مشــاركً ا تتيــح لهــم فرصــة عــرض وتســويق منتجاتهــم .وتتميــز هــذه
ـاركة رائعــة مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة ،حيــث تلقينــا أكثــر مــن 500
الفعاليــة بمشـ ٍ
طلــب فــي عــام .2019

االستثمار في السياحة
محوريــا متزايـ ًـدا فــي المســتقبل
للتوجــه المزمــع نحــو إعطــاء القطــاع الســياحي دورً ا
دعمــا
ًّ
ُّ
ً
االقتصــادي للســلطنة ،فقــد تعــاون البنــك مــع وزارة الســياحة لتطويــر قريــة المســفاة
ً
تجربــة فريــدة
يقــدم المشــروع
القديمــة فــي مســفاة العبرييــن بواليــة الحمــراء .حيــث
ِّ

للســيّ اح الذيــن يــزورون قريــة المســفاة القديمــة ،وهــو مــا يتماشــى مــع اســتراتيجية
الســياحة العمانيــة التــي تقــوم علــى نمــوذج التنميــة المســتدامة التــي تعــود بالنفــع علــى
المجتمعــات المحليــة مــع الحفــاظ علــى البيئــة والتــراث الثقافــي.

أنشطة الموظفين التطوعية "قلوب بنك مسقط"
التطوعــي دورً ا أساسـ ًّـيا فــي ثقافــة بنــك مســقط .ويتألــف برنامــج "قلــوب
ـؤدي العمــل
ّ
يـ ّ
بنــك مســقط" للعمــل التطوعــي مــن مجموعــة متطوعيــن مــن الموظفيــن ،ملتزميــن
بتوجيــه الشــغف والنوايــا الحســنة نحــو المشــاركة فــي مختلــف المبــادرات الخيريــة
واألنشــطة التطوعيــة التــي ينظمهــا البرنامــج كل عــام وتســاعد علــى إعــادة إحيــاء قيمنــا
وركائزنــا األساســية.

الفعالية

المستفيدون

عدد المستفيدين

زيارة إلى ُعمان أكواريوم

• األيتام
• مركز رعاية األطفال
• جمعية متالزمة داون
• جمعية التوحد

عدد األطفال65 :

مجموعة تبرعات عيد
الفطر "كسوة العيد"

الهيئة العمانية لألعمال الخيرية

عدد العائالت228 :

جمع تبرعات عيد األضحى
"أضحية العيد"

الهيئة العمانية لألعمال الخيرية

عدد العائالت227 :
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إدارة بصمتنا البيئية
قضيـ ًـة ملحّ ــة يجــب معالجتهــا ،وينطبــق ذلــك علــى جميــع القطاعــات
يعـ ُّـد التغيــر المناخــي
َّ
كل واحـ ٍـد مــن المجــاالت ،بمــا فــي ذلــك االقتصاديــة منهــا
والمؤسســات ،لكونــه يؤثــر علــى ِّ
والبيئيــة واإلجتماعيــة والحوكمــة .لــذا فنحــن نتعامــل مــع هــذه القضيــة بكثيـ ٍـر مــن الجديّ ــة
وذلــك عبــر رصــد المبــادرات الهادفــة إلــى إدارة بصمتنــا البيئيــة وتنفيذهــا.
كمــا نعمــد فــي كل عــام إلــى زيــادة نطــاق تقاريرنــا الخاصــة باالســتدامة بغيــة الوقــوف
بصــورة أدق علــى التأثيــر الــذي نحدثــه علــى البيئــة.
ٍ

استهالك الطاقة
الكهرباء

تمامــا أهميــة تقليــل اســتهالكنا للميــاه ،حتــى فــي حــال لــم يكــن ألعمالنــا األساســية
نــدرك
ً
تأثيــرٌ مباشــر علــى الميــاه .وقــد تمكنــا فــي عــام  2019مــن تقليــل اســتهالكنا للميــاه عــن
طريــق تقليــل ضغــط ضــخ الميــاه فــي المغاســل ودورات الميــاه.
استهالك المياه في المرافق (لتر)
استهالك مياه الشرب (لتر)

)(103-1), (103-2), (103-3), (302-1), (302-4

إجمالي استهالك المياه (لتر)

ً
إنطالقــا مــن التزامنــا بتقليــل بصمتنــا الكربونيــة ،اســتبدلنا فــي عــام  2019مــا مجموعــه 773
مصباحً ــا مــن النــوع التقليــدي بمصابيــح  LEDفــي مكتبنــا الرئيســي .وقــد مكننــا هــذا مــن
تحقيــق توفيـ ٍـر بلــغ  35.006كيلــووات فــي الســاعة و 420.072كيلــووات فــي اليــوم.

استهالك الكهرباء (بالكيلووات الساعي)

استهالك الوقود
استهالك الوقود للمركبات المملوكة أو المؤجرة
من قبل البنك (بنزين ،باللتر)

انبعاثات الغازات الدفيئة GHG

استهالك المياه

)(103-1), (103-2), (103-3), (303-1

2019

٢٠١٨

11,680

11,985

2019

٢٠١٨

11,680

11,985

)(103-1), (103-2), (103-3), (305-1), (305-2

دومــا علــى مراقبــة انبعاثــات الغــازات الدفيئــة مــن جميــع مقراتنــا ومراكــز أعمالنــا،
نحــرص
ً
ـتنادا إلى تلــك البيانات.
وذلــك مــن أجــل فهــم تأثيرنــا وتخطيــط مبادراتنــا حســب الحاجة واسـ ً
2019

٢٠١٨

النطاق  :1االنبعاثات المباشرة
استهالك الوقود للمركبات المملوكة أو المؤجرة من
قبل البنك ()tCO2e

2,957

3,025

النطاق  :2االنبعاثات غير المباشرة
استهالك الكهرباء ()tCO2e

7,52

7,71

إدارة النفايات

2019

٢٠١٨

20,642,000

24,759,000

376,950

غير متوفر

21,018,950

24,759,000

)(103-1), (103-2), (103-3), (306-2

نظــرً ا لطبيعــة أعمالنــا المصرفيــة ،يشــكل الــورق واإللكترونيــات الجــزء األكبــر مــن نفاياتنــا.
وقــد وضعنــا عــدة برامــج راميــة إلــى تقليــل اســتهالكنا لهــا موضــع التنفيــذ.
تتألــف المبــادرة الخضــراء مــن تزويــد كل موظــف باألكيــاس الخضــراء وزيــادة الوعــي بشــأن
اســتخدام األكيــاس البالســتيكية والورقيــة ذات االســتخدام الواحــد.
بدأنــا منــذ عــام  2015باعتمــاد ممارســات إعــادة تدويــر الــورق .واســتطعنا فــي عــام 2019
إعــادة تدويــر  53,800كجــم مــن الــورق ،بمــا فــي ذلــك اللفافــات الورقية وبطاقــات الصراف
مبيعــا فــي
اآللــي ،بالتعــاون مــع صحيفــة مســقط اليوميــة ،وهــي الصحيفــة اليوميــة األكثــر
ً
عمــان والتــي تقــدم ً
أيضــا خدمــة إعــادة تدويــر الــورق للمؤسســات .وضعنــا إلــى جانــب ذلــك
صناديــق  Go Greenلجمــع األوراق قبــل إرســالها إلــى إعــادة التدويــر.
أعدنــا ً
أيضــا فــي عــام  2019تدويــر حوالــي  21طنً ــا و 49منصــة نقالــة لمخلفــات المعــدات
اإللكترونيــة مــن خــال “بيئــة”  ،BEAHالمؤسســة المعتمــدة إلعــادة التدويــر النفايــات
اإللكترونيــة بالســلطنة.
نوع النفايات المعاد تدويرها أو تجديدها أو التخلص منها بطريقة صديقة للبيئة

2019

نفايات ورقية (كجم)

53,800

النفايات اإللكترونية (كجم)

20,000
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فهرس المحتويات للمبادرة العالمية إلعداد التقارير

)(102-46), (102-55

فيمــا يتعلــق باإلفصــاح عــن األهميــة النســبية ،فقــد تمــت مراجعــة فهــرس المحتويــات مــن
قبــل  ،GRIوالــذي تــم تقديمــه بوضــوح فــي إشــارة إلــى اإلفصاحــات  102-40إلــى 102-49
والــذي يتوافــق مــع فصــول هــذا التقريــر.

معيار ()GRI

حدود التأثير

 :101 GRIاألساس 2016
إفصاحات عامة

:102 GRI
األساس - 2016
إفصاحات عامة

اإلفصاح

ضمن المؤسسة

خارج المؤسسة

ضمن وخارج المؤسسة
رقم الصفحات و/
أو روابط المواقع
اإللكترونية

الفصل

الحذف

مبادئ االتفاق العالمي
لألمم المتحدة

الملف المؤسسي
 1-102اسم المؤسسة

14

نبذة عن بنك مسقط

 2-102األنشطة والعالمات التجارية والمنتجات والخدمات

14

نبذة عن بنك مسقط

 3-102موقع المقر الرئيسي

14

نبذة عن بنك مسقط

 4-102موقع العمليات التشغيلية

14

نبذة عن بنك مسقط

 5-102الملكية والشكل القانوني

15

نبذة عن بنك مسقط

المخدمة
 6-102األسواق
َّ

14

نبذة عن بنك مسقط

 7-102حجم المؤسسة

14

نبذة عن بنك مسقط -
ٌ
نبذة عن األعمال

 8-102معلومات حول الموظفين وغيرهم من العاملين

46

المقدمة للموظفين
َّ

 9-102سلسلة التوريد

32

الصيرفة المسؤولة

 10-102التغييرات المهمة في المؤسسة وفي سلسلة التوريد

14

نبذة عن بنك مسقط

 11-102المبدأ أو النهج االحترازي

32

الحوكمة واالمتثال
واستمرارية األعمال
َّ

14, 20, 32

نبذة عن بنك مسقط
 -الصيرفة المسؤولة

14, 20

نبذة عن بنك مسقط
 -الصيرفة المسؤولة

 12-102المبادرات الخارجية
 13-102العضويات واالرتباطات

ال توجد متطلبات
معينة بالنسبة
للتقرير الخاص
بالتقدم المحرز
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معيار ()GRI

حدود التأثير

اإلفصاح

رقم الصفحات و/
أو روابط المواقع
اإللكترونية

الفصل

الحذف

مبادئ االتفاق العالمي
لألمم المتحدة

استراتيجية
َّ
 102-14بيان المسؤولين وصناع القرار
 102-15أهم التأثيرات والمخاطر والفرص

٨

رسالة الرئيس التنفيذي

٨، ٢٠

رسالة الرئيس التنفيذي
– إدارة االستدامة

األخالقيات والنزاهة
 16-102القيم والمبادئ والمعايير وقواعد السلوك
 102-17آليات النصح واإلرشاد معينة بالنسبة والشؤون المثيرة
للقلق بالنسبة لألخالقيات

٣٤، ٣٥
٣٥

الحوكمة

:102 GRI
إفصاحات عامة

 102-18هيكل الحوكمة

٣٤

 102-19تفويض السلطات

٣٤

 102-20مسؤولية المستوى التنفيذي بالنسبة للمواضيع
االقتصادية والبيئية واالجتماعية
 102-21استشارة المعنيين بمصالح البنك في المواضيع االقتصادية
والبيئية واالجتماعية

 102-26دور أعلى هيئة حوكمة في
واالستراتيجية
وضع الهدف والقيم
َّ
 102-27المعرفة الجماعية ألعلى هيئة حوكمة
 102-28تقييم أداء أعلى هيئة حوكمة

64
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ال توجد متطلبات
معينة بالنسبة للتقرير
الخاص بالتقدم المحرز

الحوكمة واالمتثال
واستمرارية األعمال
َّ
الحوكمة واالمتثال
واستمرارية األعمال
َّ

٣٤
٢١

إدارة االستدامة

المبادئ 10-1

 102-23رئيس أعلى هيئة حوكمة

 102-25تضارب المصالح

الحوكمة واالمتثال
واستمرارية األعمال
َّ

الحوكمة واالمتثال
واستمرارية األعمال
َّ

 102-22تشكيلة أعلى هيئة حوكمة ولجانها

 102-24ترشيح واختيار أعلى هيئة حوكمة

الحوكمة واالمتثال
واستمرارية األعمال
َّ

بيان بالدعم المستمر

يمكن االطالع على التقرير
السنوي  2019لبنك مسقط
https://www.
bankmuscat.com/
ar/investorrelations/
AnnualReports/
BankMuscat-AnnualReport-2019-Arabic.
pdf

معيار ()GRI

حدود التأثير

اإلفصاح

رقم الصفحات و/
أو روابط المواقع
اإللكترونية

الفصل

الحذف

مبادئ االتفاق العالمي
لألمم المتحدة

استراتيجية
َّ
 29-102تحديد اآلثار االقتصادية والبيئية واالجتماعية والتعامل معها
 102-30فاعليّ ة العمليات الخاصة بإدارة المخاطر
 102-31مراجعة المواضيع االقتصادية والبيئية واالجتماعية
 102-33اإلبالغ عن الشؤون الهامة المثيرة للقلق

إشراك المعنيين بمصالح البنك

 102-40قائمة بمجموعات أصحاب المصلحة
 102-41اتفاقيات المفاوضة الجماعية

:102 GRI
إفصاحات عامة

يمكن االطالع على التقرير
السنوي  2019لبنك مسقط
https://www.
bankmuscat.com/
ar/investorrelations/
AnnualReports/
BankMuscat-AnnualReport-2019-Arabic.
pdf

21
المفاوضة الجماعية غير
مسموح بها في دولة
اإلمارات العربية المتحدة

 102-42تحديد المعنيين بمصالح البنك واختيارهم

21

 102-43نهج إشراك المعنيين بمصالح البنك

21

 102-44أهم المواضيع والشؤون المثيرة للقلق المطروحة

21. 24

 102-45الكيانات المشمولة في البيانات المالية الموحدة

١٨

إعداد التقارير

 102-46تحديد محتوى التقارير ونطاق البنود

٢٤،٦٣

 102-47قائمة البنود ذات األهمية

٢١، ٢٤

 102-48إعادة صياغة المعلومات

١١

 102-49تغييرات في إعداد التقارير

١١

 102-50فترة إعداد وتقديم التقارير

١١

 102-51تاريخ التقرير األحدث

١١

 102-52دورة إعداد التقارير

١١

 102-53جهة االتصال لألسئلة المتعلقة بالتقارير

إدارة االستدامة

المبادئ 10-1

ٌ
نبذة عن األعمال
إدارة االستدامة  -فهرس المحتوى
الخاص بمعايير المبادرة العالمية
إلعداد التقارير GRI
إدارة االستدامة

المقدمة

ال توجد متطلبات معينة
بالنسبة للتقرير الخاص
بالتقدم المحرز

١١

ً
وفقا لمعايير GRI
 102-54مطالبات بإعداد التقارير

١١

GRI 102-55

٦٣

 102-56الضمان الخارجي

المبادئ 10-1

11

فهرس المحتوى الخاص بمعايير
المبادرة العالمية إلعداد التقارير GRI
المقدمة
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معيار ()GRI

حدود التأثير

اإلفصاح

 200 GRIسلسلة المعيار االقتصادي

رقم الصفحات و/
أو روابط المواقع
اإللكترونية

الفصل

الحذف

مبادئ االتفاق العالمي
لألمم المتحدة

البنود ذات األهمية
األداء االقتصادي
:103 GRI
النهج اإلداري
2016
:201 GRI
األداء االقتصادي
2016
الممارسات الخاصة بالشراء
:103 GRI
النهج اإلداري
2016
:204 GRI
ممارسات الشراء
2016

 103-1شرح للبند الهام ونطاقه

18

 103-2النهج اإلداري ومكوناته

18

 103-3تقييم النهج اإلداري
 1-201القيمة االقتصادية المباشرة التي تم توليدها وتوزيعها

 103-1شرح للبند الهام ونطاقه
 103-2النهج اإلداري ومكوناته
 103-3تقييم النهج اإلداري
 1-204نسبة اإلنفاق على الموردين المحليين

18

ٌ
نبذة عن األعمال

ال توجد متطلبات معينة
بالنسبة للتقرير الخاص
بالتقدم المحرز

18

32
المبادئ 10-1

32
32

الصيرفة المسؤولة

32

مكافحة الفساد

:103 GRI
النهج اإلداري
2016
:205 GRI
مكافحة الفساد
2016

66
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 103-1شرح للبند الهام ونطاقه
 103-2النهج اإلداري ومكوناته
 103-3تقييم النهج اإلداري

1-205عمليات جرى تقييمها بالنسبة للمخاطر المرتبطة بالفساد
 205-2التواصل والتدريب بشأن السياسات واإلجراءات الخاصة
بمكافحة الفساد

يمكن االطالع على التقرير
السنوي  2019لبنك مسقط
https://www.
bankmuscat.com/
ar/investorrelations/
AnnualReports/
BankMuscat-AnnualReport-2019-Arabic.
pdf

المبادئ 10-1

معيار ()GRI

حدود التأثير

اإلفصاح

 300 GRIسلسلة المعايير البيئية

رقم الصفحات و/
أو روابط المواقع
اإللكترونية

الفصل

الحذف

مبادئ االتفاق العالمي
لألمم المتحدة

البنود ذات األهمية

الطاقة

:103 GRI
النهج اإلداري
2016
:201 GRI
األداء االقتصادي
2016

 103-1شرح للبند الهام ونطاقه

61

 103-2النهج اإلداري ومكوناته

61

 103-3تقييم النهج اإلداري

61

 302-1استهالك الطاقة في المؤسسة

61

 302-4خفض استهالك الطاقة

61

إدارة بصمتنا البيئية

المبادئ
9 ،8 ،7

المياه
:103 GRI
النهج اإلداري
2016
:303 GRI
المياه 2016

 103-1شرح للبند الهام ونطاقه

61

 103-2النهج اإلداري ومكوناته

61

 103-3تقييم النهج اإلداري

61

 1-303استجرار المياه بحسب المصدر

61

إدارة بصمتنا البيئية

المبادئ
9 ،8 ،7

االنبعاثات
:103 GRI
النهج اإلداري
2016
:305 GRI
االنبعاثات 2016
المخلفات السائلة والنفايات
:103 GRI
النهج اإلداري
2016
:306 GRI
المخلفات السائلة
والنفايات 2016

 103-1شرح للبند الهام ونطاقه

61

 103-2النهج اإلداري ومكوناته

61

 103-3تقييم النهج اإلداري

61

 305-1انبعاثات غازات الدفيئة المباشرة (النطاق )1

61

 305-2انبعاثات غازات الدفيئة غير مباشرة المرتبطة بالطاقة (النطاق )2

61

 103-1شرح للبند الهام ونطاقه

61

 103-2النهج اإلداري ومكوناته

61

 103-3تقييم النهج اإلداري

61

 306-2النفايات حسب النوع وطريقة التخلص منها

61

إدارة بصمتنا البيئية

إدارة بصمتنا البيئية

المبادئ
9 ،8 ،7

المبادئ
9 ،8 ،7
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معيار ()GRI

حدود التأثير

اإلفصاح

 GRI 400سلسلة المعايير االجتماعية

رقم الصفحات و/
أو روابط المواقع
اإللكترونية

الفصل

الحذف

مبادئ االتفاق العالمي
لألمم المتحدة

البنود ذات األهمية

التوظيف
:103 GRI
منهج اإلدارة
2016

:401 GRI
التوظيف 2016
العالقات بين العمال واإلدارة
:103 GRI
منهج اإلدارة
2016
:402 GRI
العالقات بين
العمال واإلدارة

 1-103شرح للبند الهام ونطاقه

46, 48, 49, 50

 2-103منهج اإلدارة ومكوناته

46, 48, 49, 50

 3-103تقييم منهج اإلدارة

46, 48, 49, 50

 1-401التعيينات الجديدة ومعدل دوران الموظفين

 2-401المزايا المقدمة لموظفي الدوام الكامل التي ال تقدم لموظفي
الدوام الجزئي أو المؤقتين
 3-401إجازة أمومة

46
46
46

 1-103شرح للبند الهام ونطاقه

46, 48, 49, 50

 2-103منهج اإلدارة ومكوناته

46, 48, 49, 50

 3-103تقييم منهج اإلدارة

46, 48, 49, 50

 1-402الحد األدنى من فترات اإلخطار
بشأن التغيرات التشغيلية

المقدمة
القيمة
َّ
للموظفين

المبدأ 6

المقدمة
القيمة
َّ
للموظفين

المبدأ 6

46, 49

الصحة والسالمة المهنية
:103 GRI
منهج اإلدارة
2016

:403 GRI
الصحة والسالمة
المهنية 2016
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 1-103شرح للبند الهام ونطاقه

46, 48, 49, 50

 2-103منهج اإلدارة ومكوناته

46, 48, 49, 50

 3-103تقييم منهج اإلدارة

46, 48, 49, 50

 403-2أنواع اإلصابات المهنية ومعدالت اإلصابة
واألمراض المهنية واأليام المهدورة والتغيب عن
العمل وعدد اإلصابات المرتبطة بالعمل

50

المقدمة
القيمة
َّ
للموظفين

المبدأ 6

معيار ()GRI

حدود التأثير

اإلفصاح

 GRI 400سلسلة المعايير االجتماعية

رقم الصفحات و/
أو روابط المواقع
اإللكترونية

الفصل

الحذف

مبادئ االتفاق العالمي
لألمم المتحدة

البنود ذات األهمية
التدريب والتعليم
:103 GRI
منهج اإلدارة
2016
:404 GRI
التدريب والتعليم
2016

 1-103شرح للبند الهام ونطاقه

46, 48, 49, 50

 2-103منهج اإلدارة ومكوناته

46, 48, 49, 50

 3-103تقييم منهج اإلدارة

46, 48, 49, 50

 1-404متوسط ساعات التدريب في السنة لكل موظف

48

 404-2برامج تطوير مهارات الموظفين وبرامج المساعدة على االنتقال

48

المقدمة
القيمة
َّ
للموظفين

المبدأ 6

التنوع وتكافؤ الفرص
:103 GRI
منهج اإلدارة
2016
:405 GRI
التنوع وتكافؤ
الفرص 2016

 1-103شرح للبند الهام ونطاقه

46, 48, 49, 50

 2-103منهج اإلدارة ومكوناته

46, 48, 49, 50

 3-103تقييم منهج اإلدارة

46, 48, 49, 50

 405-1التنوع في هيئات الحوكمة وفي الموظفين

المقدمة
القيمة
َّ
للموظفين

المبدأ 6

46

عمالة األطفال
32

:103 GRI
منهج اإلدارة
2016
:408 GRI
عمالة األطفال
2016

32
32
العمليات والموردون المعرضون لمخاطر كبرى في حوادث عمالة األطفال

المبدأ 5

ال يتعرض أي من موردينا
لمخاطر عمالة األطفال
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معيار ()GRI

حدود التأثير

اإلفصاح

 GRI 400سلسلة المعايير االجتماعية

رقم الصفحات و/
أو روابط المواقع
اإللكترونية

الفصل

الحذف

مبادئ االتفاق العالمي
لألمم المتحدة

البنود ذات األهمية
تقييم حقوق اإلنسان
:103 GRI
منهج اإلدارة
2016
:412 GRI
تقييم حقوق
اإلنسان 2016

 1-103شرح للبند الهام ونطاقه

32

 2-103منهج اإلدارة ومكوناته

32

 3-103تقييم منهج اإلدارة

32

 412-1العمليات التي خضعت للمراجعات الخاصة بحقوق
اإلنسان أو تقييمات األثر

32

الصيرفة
المسؤولة

المبدأ 2

المجتمعات المحلية
:103 GRI
منهج اإلدارة
2016

:413 GRI
المجتمعات
المحلية 2016
التسويق والملصقات التعريفية
:103 GRI
منهج اإلدارة
2016
:417 GRI
التسويق والملصقات
التعريفية 2016
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 1-103شرح للبند الهام ونطاقه

37

 2-103منهج اإلدارة ومكوناته

37

 3-103تقييم منهج اإلدارة

37

 1-413العمليات التي تتضمن إشراك المجتمعات المحلية ،وتقييمات لألثر،
وبرامج تطوير

37

إدارة بصمتنا البيئية
تمكين المجتمعات

 13-G4FSمبادرات لتحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية
لألشخاص المحرومين

40

المقدمة للموظفين
لقيمة
َّ

ً
وفقا لنوع المستفيد
 16-G4FSمبادرات لتعزيز المعرفة المالية

54

تمكين المجتمعات

 1-103شرح للبند الهام ونطاقه

37, 38, 43

 2-103منهج اإلدارة ومكوناته

37, 38, 43

 3-103تقييم منهج اإلدارة

37, 38, 43

 2-417وقائع عدم امتثال تتعلق بالمعلومات عن
المنتجات والخدمات وتوصيفها
 3-417وقائع عدم امتثال تتعلق باالتصاالت الخاصة
بالتسويق

تعتبر هذه
سرية
المعلومات َّ
كما أن التعامل
معها هو من
اختصاص الدائرة
القانونية.

تجربة الزبائن
قيود تتعلق
بالسرية  -تعتبر
هذه المعلومات
سرية كما أن
َّ
التعامل معها
هو من اختصاص
الدائرة القانونية.

ال توجد متطلبات
معينة بالنسبة للتقرير
الخاص بالتقدم المحرز

معيار ()GRI

حدود التأثير

اإلفصاح

 GRI 400سلسلة المعايير االجتماعية

رقم الصفحات و/
أو روابط المواقع
اإللكترونية

الفصل

الحذف

مبادئ االتفاق العالمي
لألمم المتحدة

البنود ذات األهمية
خصوصية العميل
:103 GRI
منهج اإلدارة 2016

:418 GRI
خصوصية العميل
2016

 1-103شرح للبند الهام ونطاقه

37, 38, 43

 2-103منهج اإلدارة ومكوناته

37, 38, 43

 3-103تقييم منهج اإلدارة

37, 38, 43

 1-418شكاوى مثبتة تتعلق بانتهاكات لخصوصية الزبائن
وضياع لبيانات العمالء
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تجربة الزبائن

المبدأ 1

تعتبر هذه المعلومات
سرية كما أن التعامل
َّ
معها هو من اختصاص
الدائرة القانونية.

الملكية الفعالة
:103 GRI
منهج اإلدارة 2016

:GRI FS11
الملكية الفعالة
2016

 1-103شرح للبند الهام ونطاقه

32

 2-103منهج اإلدارة ومكوناته

32

 3-103تقييم منهج اإلدارة

32

 FS11نسبة الوصول الخاضعة لفحص اآلثار البيئية أو
االجتماعية اإليجابية والسلبية

32

الصيرفة المسؤولة

ال توجد متطلبات
معينة بالنسبة
للتقرير الخاص
بالتقدم المحرز
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بنك مسقط .أفضل كل يوم.

وحدة رقم ٣١١ :مرتفعات المطار  -السيب ،ص .ب،١٣٤ .

الرمز البريدي  ١١٢روي ،مسقط ،سلطنة عمان

مركز اإلتصاالت+٩٦٨ ٢٤ ٧٩٥٥٥٥ :
www.bankmuscat.com

