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رسالة
الرئيس التنفيذي

(

)(102-14
المساهمون الكرام,
يسعدني أن أضع بين أيديكم تقرير البنك الخاص باالستدامة للعام
2020م ،حيث يغطي التقرير أداء و إنجازات بنك مسقط فيما يتعلق
بالجوانب البيئية واالجتماعية وشؤون الحوكمة ).(ESG
إن التزام البنك بتقديم الخدمات المصرفية المسؤولة ِّ
يعززه توافق
أعماله مع رؤية عمان  2040ومع أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة.
لقد نجح بنك مسقط في عام  2020في اجتياز التحديات التي طرأت
بسبب جائحة كورونا (كوفيد  ،)19وذلك بالتركيز على نواحي السالمة
استراتيجيته
واألمن وسرعة االستجابة للمتغيرات ،كما أعاد النظر في
َّ
متوسطة المدى ،وعزّ ز تركيزه على وضع الزبائن على رأس أولوياته
ً
حرصا منه على ضمان التوافق مع التوجهات
واإلعداد للمستقبل
ً
المستجدة .وقد َّ
نتائج جيدة ،ومن
نتيجة لذلك من تحقيق
تمكن البنك
َ
ً
وفقا لما هو
إنجاز برامجه الخاصة باالستدامة والمسؤولية االجتماعية
األساسية ،كما
عملياته
مقرر .استطاع البنك خالل فترة الجائحة مواصلة
َّ
َّ
َّ
ً
دعما إضافيّ ًا للموظفين والزبائن والشركاء .وقد َّاتخذ ،إلى جانب
قدم
َّ
فورية
ذلك ،تدابير
واستباقية للتعامل مع الوضع السائد.
َّ
َّ
تأثير إيجابي في المجتمع
بنك مسقط
ٌّ
مستمر في مسيرته الرامية إلحداث ٍ
عدد من المجاالت المهمة مثل الشمول المالي والثقافة
ٍ
العماني في
ُ
المالية وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والتعليم والشباب والرياضة
وسع البنك شبكة خدماته في عام 2020
والطاقة البديلة والصحة .وقد َّ
ً
ِّ
متنقلتين و  467جهاز
مصرفيتين
ووحدتين
فرعا
لتشمل ما مجموعه 173
َّ
ً
صراف آلي و  125جهاز إيداع نقدي و  185جهازا متعدد الوظائف ،كجزء
ً
حزمة
من مبادراته للمساهمة في تعزيز الشمول المالي ،كما أطلق البنك
ً
ً
قروضا خاصة محدودة
أيضا
وقدم
مصرفية مصممة لفئة المتقاعدين،
َّ
المدة للشركات الصغيرة .
واصل بنك مسقط كذلك دعمه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر
وحداته “الوثبة” و”نجاحي” و”ميثاق” ،المخصصة لتوفير الدعم المالي
وغير المالي لهذه المؤسسات .وقد ّ
نظم البنك خالل العام جلسات البرنامج التدريبي ألكاديمية الوثبة ،وجلسات “نجاحي” ،ودورات “مهارات
من جوجل” للتسويق الرقمي ،وجلسات التوجيه والتدريب المالي ،وذلك عبر اإلنترنت بغرض توفير الدعم لرواد األعمال العمانيين ،كما قام البنك
بتوظيف التكنولوجيا لنشر برنامج “ماليات” للثقافة المالية ألكبر شريحة ممكنة .
ً
واتباع أفضل
عالميا،
احترافية قائمة على تكافؤ وتساوي الفرص أمام الجميع ،واالستفادة من أحدث التقنيات المتوفرة
عمل
إن إرساء بيئة
َ
َّ
ٍ
الممارسات العالمية في قطاع الخدمات المالية ،أتاحت للبنك الفرصة لمواصلة دوره المهم على اعتباره أحد أكبر جهات التوظيف للشباب العماني،
وتشكل النساء حوالي  % 48من إجمالي موظفي البنكَّ ،
ِّ
الوظيفية بما في
يتوزعن في جميع المستويات
حيث بلغت نسبة التعمين في البنك .%95
َّ
ذلك اإلدارة .
ً
ً
للبرامج والمبادرات
نسبة من أرباحه كل عام
يخصص البنك
ِ
وحرصا منه على
مواصلة دوره الريادي فيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاصِّ ،
ِ
مشروع تأهيل قرية المسفاة القديمة في والية الحمراء ،الهادف إلى تعزيز السياحة التراثية وريادة األعمال في
المستدامة .وقد استكمل بنجاح
َ
السلطنة ،وذلك بالشراكة مع وزارة التراث والسياحة .كما افتتح البنك ،بالشراكة مع بلدية مسقط ،حديقة الخوض العامة التي تبلغ مساحتها أكثر
ً
أيضا في عام  2020حملته التوعوية لمكافحة جرائم االحتيال اإللكتروني ،بالشراكة مع شرطة
من  15,000متر مربع لمنفعة المجتمع المحلي .وواصل
ُعمان السلطانية ،من أجل حماية أفراد المجتمع من جرائم االحتيال .
ً
ً
إضافيا في جميع أنحاء السلطنة ليصل إجمالي عدد الفرق الرياضية
ملعبا
برنامج “المالعب الخضراء” الرائد الذي في دعم وتطوير 15
هم
ُ
َس َ
ً
فريقا ،كما استمر برنامج “تضامن “السنوي الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع وزارة التنمية االجتماعية ،في
المستفيدة منذ إطالق البرنامج إلى 123
تقديم مساعداته للعام السابع على التوالي ،حيث وصل عدد األسر المستفيدة منه ،منذ إطالقه في عام  ،2014إلى نحو  1,400أسرة .يعتبر البنك،
ً
إضافة إلى ذلك ،أحد أكبر الداعمين لمبادرة “فك كربة” السنوية التي تنظمها جمعية المحامين العمانية ،حيث ساهم في تسوية  166قضية مالية
ألشخاص معسرين .
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ً
تم التبرّ ع بكراسي آلية متحركة للجمعية العمانية
عالوة على ذلك ،يسهم بنك مسقط في دعم عدد من الجمعيات الخيرية واإلنسانية ،حيث ّ
ً
حاليا
كجز من جهوده الرامية لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة .والبنك
للمعوقين ،وبأجهزة المساعدة السمعية للجمعية العمانية لذوي اإلعاقة السمعيةٍ ،
ملعب مالئم لألطفال شديدي االعاقة في مركز األمان للتأهيل .وساهم البنك كذلك ،في عام
ٍ
شراكة مع وزارة التنمية االجتماعية لتوفير
ٍ
بصدد عقد
تطوع موظفو البنك في
مقار جديدة لكالهما .وقد
 ،2020في تقديم الدعم لجمعية دار العطاء و لمركز التدخل المبكر لألطفال ذوي اإلعاقة إلنشاء
ّ
ٍ
العديد من المبادرات الخيرية خالل العام ،األمر الذي أسهم في تعزيز برامج البنك ومبادراته الخاصة باالستدامة .
ً
الصحية لشراء المستلزمات والمعدات الطبية بالتعاون
وتضامنا مع الجهود الوطنية ،ساهم بنك مسقط بأكثر من مليون ريال عماني لقطاع الرعاية
َّ
تم تقديم خيارات لتأجيل القروض واإلعفاء من معدالت الخصم للتجار ،بما يتماشى مع التوجيهات التنظيمية ،بهدف دعم
مع وزارة الصحة ،كما ّ
زبائن وشركاء البنك .
ً
ً
تواصل
ركيزة أساسية لتحقيق النماء ،وعلى اعتبار البنك جهة رائدة في مجال المسؤولية االجتماعية ،يحرص البنك على
إيمانا بأن االستدامة تعد
ٍ
تحو ٍل إيجابي في
مستمر مع شركائه لضمان مشاركتهم في االنشطة المتصلة بهذا المجال ،واالضطالع بدوره في تحقيق نتائج مستدامة وإحداث ُّ
ً
دائما بآراء ومالحظات المعنيين بمصالح البنك ،التي تساعده على تعزيز تركيزه على دوره األساسي هذا ،وعلى تأكيد
المجتمع العماني .ويرحب البنك
«خدمات أفضل ،كل يوم «.
ٍ
شراكته بما يتماشى مع رؤيته المتمثلة في تقديم

وليد بن خميس الحشار
الرئيس التنفيذي

6

تقرير االستدامة لعام ٢٠٢٠

7

تقرير االستدامة لعام ٢٠٢٠

.١

المقدمة

نبذة عن التقرير

((102-54( ,)102-49( ,)102-48

شاهدا على التزامنا بإعتماد أفضل الممارسات وأعلى
يفخر بنك مسقط بتقديم تقرير االستدامة السنوي للعام الثامن على التوالي ،والذي يأتي
ً
معايير األداء في المجاالت البيئية واالجتماعية والمتعلقة بشؤون الحوكمة في عام  .2020وقد ركز البنك هذا العام على تقديم أنواع مختلفة
بشكل خاص ،أثناء جائحة كوفيد ،19-وذلك إدراكً ا منه لمسؤوليته المتمثلة في تقديم
من الدعم لجميع المعنيين بمصالح البنك ،ولزبائنه وموظفيه
ٍ
خدمات مالية لهذا المجتمع.
ً
ٍ
تقدم
الدعم الالزم والضروري ألفراد المجتمع العماني خالل الفترات والمراحل الصعبة على اعتباره
مؤسسة ِّ
ً
وفقا لمعايير المبادرة العالمية إلعداد التقارير ) : (GRIالخيار األساسي .كما قام البنك بالرجوع إلى المبادئ التوجيهية التي تنظم
ُأعد هذا التقرير
الممارسات التجارية المستدامة على مستوى العالم .ويشمل ذلك أسس اإلفصاح في قطاع الخدمات المالية ) (GRI G4ومبادئ الميثاق العالمي
(عمان .) 2040
المتحدة  ، UNGCوكذلك أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة و الرؤية المستقبلية ُ
لألمم ُ

نطاق التقرير

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

يستعرض هذا التقرير أداء بنك مسقط في المجاالت المتعلقة باالستدامة خالل العام  ، 2020وذلك فيما يتعلق بعملياته ضمن سلطنة ُعمان فقط.
وال يشير التقرير إلى أعمال بنك مسقط الخارجية أو إلى شركاته التابعة أو الشركاء أو الشركات الشقيقة األخرى أو المورّ دين الخارجيين.
أما فيما يتعلق باألرقام الخاصة باألداء المالي والتأثير االقتصادي ،فإن نطاق إعداد التقارير يشمل بالفعل الشركاء العالميين لبنك مسقط .
جميع القيم النقدية في هذا التقرير ُمدرجة بالريال العماني ) ، (OMRما لم يذكر خالف ذلك .

الضمانات الخارجية
تم
إرتأى البنك عدم اللجوء إلى خدمات جهة ضمان خارجية ،و ّ
االستعانة باتباع عملية ضمان جودة داخلية ،قام من خاللها
جميع المعنيين بمصالح البنك بمراجعة كامل المحتوى الذي
ثم اعتماده .
يتصل بإدارتهم ومن ّ

جهة االتصال
إذا ُوجدت َّأية استفسارات تتعلق بهذا التقرير ،يُ رجى التواصل
مع دائرة االتصاالت التجارية والمسؤولية االجتماعية (قسم
المسؤولية االجتماعية) على الرقم (968+) 24768595
أو زيارة موقعنا اإللكتروني . www.bankmuscat.com:

أبرز المالمح المتعلقة باالستدامة
موظفينا

> نسبة الموظفات في اإلدارة العليا%12 :
> نسبة التعمين%95 :
> درجة رضا الموظفين5/4.05 :

مجتمعنا

> المستفيدون من برنامج المالعب الخضراء 4,500 :
> المستفيدون من برنامج تضامن  174 :أسرة
> خريجو أكاديمية الوثبة للشركات المتوسطة والصغيرة 37 :

بيئتنا

> ورق معاد تدويره 87,411 :كيلوجرام

إنجازاتنا

ماليات22,000+ :
> شهادات برنامج َّ
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.2

ٌ
نبذة عن بنك مسقط

((102-13( ,)102-12( ,)102-10( ,)102-7( ,)102-6( ,)102-4( ,)102-3( ,)102-2( ,)102-1

تأسس بنك مسقط ،وهو المؤسسـة الماليـة الرائـدة فـي السـلطنة عام  .1982يقع مقره الرئيسي في العاصمة مسقط ،كما يمتلــك أكبــر شــبكة
يتميز البنك بحضـوره القوي فـي جميع
فرعا منتشــرة عبــر أنحــاء الســلطنة ،بما في ذلك المناطق النائية.
َّ
فــروع وقنــوات إلكترونيــة ،مع ً 173
مجاالت األعمـال المصرفية ،بما في ذلك الخدمات المصرفية للشركات واألفراد ،والخدمات المصرفية االســتثمارية ،واألعمال المصرفية الخاصة
وإدارة األصــول والخزانة والصيرفــة اإلسـالمية .يمتلك البنك شـركة مسـقط الماليـة ش.م.م في المملكة العربية السعودية ،كما أن لديه فروع
في المملكة العربية السعودية والكويت ومكاتب تمثيلية في دبي (اإلمارات العربية المتحدة) وإيران وسنغافورة .ولدى بنك مسقط قاعدة زبائن
ً
موظفا وموظفة.
نشطة يتجاوز حجمها  2مليون زبون ،وتتألف القوى العاملة لديه من 3,779
أن بنـك مسـقط يعتبر أحد الجهات الرائدة بإسهاماتها فـي مسـيرة التنمية والتقدم التي تنتهجها السـلطنة علـى كافـة األصعـدة،
ومـن الجديـر بالذكـر َّ
ً
فضل
فعالة ،سواء بالدعم أو باالستثمار ،في مختلف مشاريع المسؤولية االجتماعية ومشـاريع التنميــة للمجتمعات المحلية،
ٍ
حيـث يشـارك
بصورة َّ
عن اعتماده تدابير تهدف إلى تحقيق الشمول المالي للجميع .ويواصل البنك تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تنمية ثقافة تركز على الزبائن وتتسم
بكونها مفتوحة ومتاحة للجميع.

رؤيتنا

بشكل أفضل كل يوم
نعمل لخدمتكم
ٍ

قيمنا:
الريادة

ً
قدوة لمن حولنا.
دائما ونكون
أن نتخطى التوقعات ً

اإلبداع

بشكل أفضل من األمس.
أن نسأل أنفسنا باستمرار ما الذي نستطيع أن ننجزه اليوم
ٍ

الشراكة

أن نحقق المنفعة المشتركة لنا ولكل من يتعامل معنا.

المسؤولية

نتحمل مسؤولية كافة أعمالنا وقراراتنا.
أن َّ

النزاهة

دائما وبدون استثناءات.
أن نقوم بالعمل الصائب ونتصرف بما تمليه علينا األخالق والقيّ م ً

ميثاق للصيرفة اإلسالمية
ً
مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المصرفية اإلسالمية
يُ قدم “ميثاق” للخدمات المصرفية اإلسالمية ،والذي أطلقه بنك مسقط عام ،2014
رسخ
وقد
السلطنة.
القتصاد
ا
دعم
الكبيرة
مشاريعها
تنفيذ
تيسير
المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية لزبائنه ،وكذلك للمؤسسات الشريكة بغرض
ً
َّ
رائدا في السوق العماني في مجال الخدمات المصرفية اإلسالمية .
لنفسه دورً ا ً
صمم بما يتماشى
ٍ
منتج من منتجات ميثاق لعملية تدقيق
كل
يخضع ُّ
واعتماد من قبل هيئة الرقابة الشرعية لضمان امتثاله ألحكام الشريعة ،كما يُ َّ
ٍ
مع إرشادات البنك المركزي العماني .
يميز الممارسات المصرفية اإلسالمية
إن اعتماد المعايير التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ) (AAOIFIهو ما ِّ
َّ
التي َّيتبعها ميثاق من حيث توحيد المنتجات والخدمات .
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المساهمون ((102-5( ,)102-3( ,)102-2( ,)102-1

الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية
صندوق تقاعد موظفي وزارة الدفاع
مساهمون آخرون

٥,١٤٪
٦,٤٩٪

صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية

٧,٨٦٪
٣٥,١٣٪
٩,٩٩٪

شركة جبرين العالمية
للتنمية (جبرين كابيتال (

١١,٧٦٪
٢٣,٦٣٪
مجموعة دبي المالية ش.م.م

شؤون البالط السلطاني

10

تقرير االستدامة لعام ٢٠٢٠

الجوائز التقديرية ((102-13
• جائزة أفضل بنك في السلطنة من مجلة ""EMEA Finance
• جائزة أفضل بنك استثمار في السلطنة من مجلة ""EMEA Finance
• جائزة أفضل بنك خاص في السلطنة من مجلة ""EMEA Finance
• جائزة أفضل مدير أصول في السلطنة من مجلة ""EMEA Finance
ً
• أختير على أنه البنك الذي يقدم أفضل خدمات في السلطنة
وفقا لمسح التمويل التجاري من يوروموني )(Euromoney Trade Finance Survey
• جائزة أفضل بنك خاص في السلطنة من مجلة جلوبال فاينانس "”Global Finance

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

ً
وفقا لشركة ""Fastmarkets MB
• المرتبة األولى عالميً ا في التوقعات المتعلقة بالمعادن األساسية في عام 2019
• جائزة االبتكار في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية من شركة إنفوسيس فيناكل "”Infosys Finacle
• جائزة أفضل بنك للتمويل التجاري في السلطنة من ""Global Trade Review

ً
وفقا لشركة فوربس الشرق األوسط
• تصنيف البنك ضمن أفضل  100شركة في الشرق األوسط
• جائزة أفضل بنك في السلطنة من مجلة يورومني ""Euromoney
• جائزة التميز التشغيلي من ""Wells Fargo

• جائزة أفضل بنك في سلطنة عمان من مجلة جلوبال فاينانس ""Global Finance
• جائزة أفضل بنك رقمي لألعمال المصرفية لألفراد في السلطنة من مجلة جلوبال فاينانس ""Global Finance
• جائزة أفضل بنك محلي في ُعمان من مجلة آسيا موني ""Asiamoney

• جائزة أفضل بنك في السلطنة في مجال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مجلة آسيا موني ""Asiamoney
• جائزة أفضل بنك للمؤسسات ولالستثمار في السلطنة من مجلة آسيا موني ""Asiamoney

• جائزة أفضل بنك خاص في السلطنة من جوائز " "The Banker

• جائزة البنك األكثر أمانً ا في السلطنة من مجلة جلوبال فاينانس ""Global Finance

• جائزة أفضل بنك في مجال اإلقراض (باالشتراك مع  (Newgen Softwareمن ""The Asian Banker
• جائزة أفضل بنك ضمن فئة البنوك الكبرى من مجلة عمان االقتصادية ""OER
• جائزة اإلدارة المتميزة لألزمات (فئة الرعاية الصحية) من مجلة جلوبال فاينانس ""Global Finance

• جائزة بنك العام في السلطنة من جوائز ""The Banker

• جائزة سيغنتشر للفخامة لعام  2020وذلك عن خدماته المصرفية المميزة من مجلة ""Signature Luxury
• جائزة النخبة لتقدير الجودة ( USD MT 103جائزة المقاصة بالدوالر األمريكي) من جي.بي.مورجان ""J P Morgan

• جائزة النخبة لتقدير الجودة ( USD MT 202جائزة المقاصة بالدوالر األمريكي) من جي.بي.مورجان ""J P Morgan
العماني للشراكة
• تكريم جهوده في مجاالت المسؤولية االجتماعية للشركات واالستدامة وخدمة المجتمع في الدورة الرابعة من المنتدى ُ
والمسؤولية االجتماعية

• تكريم لجهوده في دعم األشخاص ذوي اإلعاقة (في اليوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة) من وزارة التنمية االجتماعية
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بنك مسقط وجائحة كوفيد19-
ً
بدء من تشكيل لجنة كوفيد 19-وتعجيل وتيرة العمل بالمسارات
اعتمد بنك مسقط نهجً ا
شامل للعمل أثناء الجائحة .ونظرً ا لإلجراءات الفعالة التي اتخذهاً ،
الرقمية السريعة إلنجاز المعامالت المالية وتيسير انتقال الزبائن إلى القنوات اإللكترونية لتسريع تقديم الخدمات والمساعدة باالضافة إلى االستثمار في
أجهزة الوقاية وخدمات التعقيم ،فقد َّ
تمكن البنك من تجاوز العقبات والتحديات غير المسبوقة التي وضعها هذا الوباء مع المساهمة في مكافحته
والحفاظ على استقرار األعمال .وقد ُمنح بنك مسقط جائزة اإلدارة المتميزة لألزمات (فئة الرعاية الصحية) من مجلة جلوبال فاينانس ،تقديرً ا لجهوده
في هذا المجال .
كهيئة توجيهية تضع األطر التنفيذية التي تعكس التزام البنك بسالمة وأمن الموظفين والزبائن ،جنبً ا إلى جنب مع الحفاظ
ٍ
ُشكلت لجنة كوفيد 19-للعمل
على استمرارية الخدمات األساسية .ومع إشراف اللجنة على تطبيق جميع اإلجراءات الواجب استكمالها
ًّ
يوميا ،فقد حُ ِّددت مهامها على النحو التالي :
إصدار التوجيهات والمواد التوعوية وتعليمات السالمة
ً
وفقا للمتطلبات القانونية
توفير معدات الحماية الشخصية في البنك
توفير البيانات  /المعلومات ألصحاب المصلحة المعنيين مثل وزارة الصحة أو المجتمع المحلي أو اإلدارة
ضمان استمرارية عمليات البنك األساسية في حال إنتشار المرض بين الموظفين
متطلبات طبية
ٍ
تيسير الحصول على أي
أفكار جديدة وأفضل الممارسات في قطاع التكنولوجيا فيما يتعلق بمكافحة انتشار الفيروس
اقتراح
ٍ
ً
وفقا لسياسات البنك
إسداء المشورة للموظفين
لتجنيب موظفيه وزبائنه خطرَ التعرض للفيروسَّ ،
عزز البنك درجة التعقيم والنظافة في مكان العمل و ذلك بتنفيذ التدابير الرئيسية التالية:
ِ
سعيً ا منه
التنظيف العميق والتعقيم المتكرر للمقر الرئيسي والفروع وتوفير مطهرات اليد للموظفين وفروع البنك والمباني وكذلك توفير األقنعة والقفازات
للموظفين المسؤولين عن التعامل باألوراق النقدية وفحص درجة حرارة الجسم للزوار والموظفين الذين يدخلون المبنى .وقد ألغى البنك جميع الفعاليات
حرصا على االلتزام
المقررة وبرامج التعلم الحضوري المباشر ورحالت العمل كما نقل بعض موظفيه إلى مركز استمرارية األعمال في منطقة “روي”ً ،
بالتباعد الجسدي .
شركة أخرى رائدة في تنظيف المرافق
ٍ
عقودا لخدمات التنظيف مع إحدى الشركات الرائدة في مجال اإلدارة المتكاملة للمرافق ومع
وقد أبرم البنك
ً
الصحية لتوفير المطهرات ،وذلك بهدف مواصلة اتباع أفضل الممارسات فيما يتعلق بالنظافة والتعقيم .كما ُوِّزعت معدات الحماية الشخصية )(PPE
الطبية عند جميع المداخل مع إغالق جميع األماكن التي ظهرت فيها إصابات وأماكن الجلوس واالنتظار ،ووضعت فواصل
لكل موظف والكمامات
َّ
مزودة بأجهزة استشعار للحد إلى أقصى
مصنوعة من البالستيك “األكريليك” بين مكاتب العمل واستبدلت الموزعات التقليدية للصابون والمعقم بأخرى َّ
درجة ممكنة من مالمسة األسطح .
وسعيً ا منه لتهدئة مخاوف الزبائن مع التلبية السريعة لطلباتهم واحتياجاتهم وتوفير الدعم المطلوبَّ ،
وزع بنك مسقط مواد إعالمية وتوعوية مهمة
وطور ً
وشجع الزبائن
أيضا طرق تقديم الخدمات لتمكين إنجازها عبر الوسائط الرقمية واالجتماعية،
قنوات رقمية ووسائل التواصل االجتماعي،
ٍ
عبر عدة
َّ
َّ
حريص على تحديث قنوات التواصل االجتماعي الرسمية الخاصة به باستمرار
على تبني الحلول الرقمية بغية تقليل مخاطر التعرض للفيروس .والبنك
ٌ
ٍ
بمعلومات جديدة من البنك وبإرشادات السالمة وغيرها من اإلشعارات التي تهم الزبائن .
تم التطرق في فصول أخرى من هذا التقرير إلى المبادرات ذات الصلة بجائحة كوفيد 19-والتي تركز على الزبائن والموظفين في البنك كمحورها األساسي.
وقد ّ
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.3

ٌ
نبذة عن األعمال

((102-45( ,)102-7

بصورة خاصة عندما يتعلق األمر بالقطاع المصرفي إذ ال
ٍ
مهما
يعد مستوى أداء األعمال ونموها أمرً ا بالغ األهمية في جميع القطاعات ،لكنه يصبح
ً
ُّ
تنحصر مسؤولية البنك في مكافأة الموظفين والموردين فحسب ،بل يعمل ً
واستثمارات
ٍ
قرارات
ٍ
أيضا على تمكين الزبائن وغيرهم من المواطنين من اتخاذ
جانب في غاية األهمية بالنسبة للبنك ،لذا يسعى إلى تعزيز الخدمات والمنتجات وتوسيعها،
مالية مستدامة .والحفاظ على استقرار اإليرادات ونموها هو
ٌ
التكيف في مواجهة التحديات العالمية .
وإضافة قيمة لزبائنه ،وبناء المرونة والقدرة على
ُّ
األداء المالي لعام ((201-1( ,)103-3( ,)103-2( ,)103-1
األداء المالي والقيمة االقتصادية التي تم توليدها وتوزيعها (ألف ر.ع(

٢٠١٩

٢٠٢٠

إجمالي األصول

12,290,608

12,453,765

إجمالي حقوق المساهمين

2,002,636

2,043,648

صافي الدخل

185,550

163,358

دخل/إيرادات التشغيل (قبل التحصيل والرسوم(

472,171

456,539

175,262-

159,602-

104,848-

91,506-

108,317

81,238

34,563-

32,291-

20,669-

20,250-

تكاليف التشغيل
رواتب الموظفين وامتيازاتهم
التسديد ألصحاب رأس المال (أرباح(

التسديد للحكومة (الضرائب(

إنخفاض القيمة واالستنفاد واستهالك الدين

14

تقرير االستدامة لعام ٢٠٢٠

.4

إدارة االستدامة

((102-15( ,)102-12

ال ِّ
دائما على أدائه المالي فحسب ،ولكن ً
أيضا على نموه الشامل وعالقاته مع المجتمعات
تؤثر السياسات واإلجراءات التي يعتمدها بنك مسقط تأثيرً ا ً
شديدا على أخذ آراء المعنيين بمصالحه بهدف ضمان استدامة جميع عملياته وتحسينها،
حرصا
ً
المحلية وغيرها من المعنيين بمصالح البنك .لذا يحرص البنك ً
المستدامين في
وتوفير منافع متبادلة طويلة األمد للمعنيين .ويعمل البنك ،ألجل تحقيق ذلك الغرض ،على دمج أسس وممارسات التفكير واإلدارة
َ
ٍ
كل
إدارة من إداراته وفق اإلطار التالي:
الدعم نهــدف إلــى دعــم األنشــطة والفعاليــات االجتماعيــة واإلنسانية والقضايــا الخيريــة بغية االســتمرار فــي خدمــة
المجتمعــات المحليــة .

جهـود متواصلـة تهدف إلى منفعة
ٍ
المساءلة نؤمـن بضـرورة أن تكـون أنشـطتنا داعمـة للتنميـة المسـتدامة وذلك ببـذل
سياسات نوسـِّـع بها نطاق تأثيرنــا اإليجابــي ،وندمج
ٍ
المجتمــع واالقتصــاد والبيئــة .وعليــه ،فنحن نعمــل علــى تطويــر
مبادئ االســتدامة فــي ممارساتنا وأعمالنــا التجاريــة .

ً
أنظمـة لدعـم اإلسهام في هـذه المبادرات
تشـجيعا لموظفينـا على المشـاركة فـي األنشـطة التطوعية ،وضعنـا
التقدير
ً
ٍ
بما ينتج عنه من
منفعـة للمجتمـع والبيئـة واالقتصـاد .

التطوير ملتزمـون بالمسـاهمة فـي النمـو االقتصـادي ،ويتحقق ذلك بالتنمية المسـتدامة ألعمالنـا التجاريـة ،كمــا نســهم
فــي هذه التنمية عبر التعاون الوثيق مــع المجتمعــات المحليــة وتنفيــذ برامـج تخـدم المجتمـع .

لجنة االستدامة
مهمتها ُّ
التأكد من دمج أفضل الممارسات المرتبطة باالستدامة وإدارتها
لجنة االستدامة هي لجنة إشرافية على جميع البرامج الحالية والمستقبلية،
َّ
مرات في السنة لمناقشة سياسات وإجراءات البنك من حيث :اإلسهام في تعزيز األداء
ٍ
في جميع عمليات وأقسام البنك .تجتمع اللجنة بواقع ست
االقتصادي وتحقيق التنمية من الداخل وتمكين المجتمع ككل واعتماد نهج الصيرفة المسؤولة مع االلتزام بالقيم المؤسسية .وقد ُعقدت هذا العام
 5إجتماعات عبر اإلنترنت من أصل .6

أعضاء لجنة االستدامة:
االسم
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المسمى الوظيفي

الدور في اللجنة

عبدالناصر الرئيسي

نائب مدير عام  -األعمال المصرفية المميزة

رئيس اللجنة

داميان أوريوردان

نائب مدير عام  -التدقيق الداخلي

نائب رئيس اللجنة

شيخة الفارسي

رئيس االستراتيجية والخدمات المؤسسية

عضو

سعيد العوفي

نائب مدير عام المجموعة  -الموارد البشرية

عضو

أحمد العجيلي

نائب مدير عام المجموعة  -التكنولوجيا

عضو

صالح الحبسي

نائب مدير عام  -خدمات االستثمار

عضو

أسامة عبداللطيف

مساعد مدير عام  -تمويل المشاريع

عضو

طايع بيت سبيع

مساعد مدير عام – المحافظات الداخلية

عضو

إبراهيم البلوشي

مساعد مدير عام -المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

عضو

إنتصار العريمي

مدير الموارد البشرية

أمين السر
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اإلصغاء للمعنيين بمصالح البنك

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

بشكل مباشر أو غير مباشر ،والذين يمكن بالمقابل أن يكون
المعنيون بمصالح بنك مسقط هم المجموعات أو األفراد الذين يتأثرون بعملياته ،سواء
ُّ
ٍ
اهتماما ً
بالغا ويأخذها باالعتبار أثناء وضع الممارسات
آراءهم
ألعمالهم تأثيرٌ علينا .ويحرص البنك على التواصل مع المعنيين بمصالحه كما يولي
ً
تواصل مختلفة والوقوف على الجوانب المثيرة للقلق لديهم ومعالجاتها،
واالستراتيجيات الخاصة باالستدامة ،ويحقق ذلك بجمع مالحظاتهم عبر قنوات
ٍ
َّ
موضح أدناه :
كما هو
طريقة إشراك بنك مسقط لهذه
مجموعة المعنيين بمصالح البنك
المجموعة من المعنيين بمصالح البنك

الموظفون

األولوية بالنسبة لشؤون
االستدامة المثيرة للقلق

مراجعات األداء السنوية

الرضا الوظيفي

الحوار والتفاعل المنتظم
مع الموظفين

التعويضات العادلة

برامج التدريب والتعليم
آلية التظلم

نظام تقييم وظيفي عادل
وشفاف
التواصل مع الموظفين
ّ
محفزة
توفير بيئة عمل

إجراءات بنك مسقط
مكتب رئيسي متطور يوفر أفضل
بيئة عمل
نظام للموارد البشرية عبر اإلنترنت
تخصيص فريق للتواصل
مع الموظفين ضمن
دائرة الموارد البشرية
استراتيجية التعلم والتنمية الشاملة
النشرة الداخلية “علومنا”،
والشبكة اإللكترونية الداخلية
) (iShareمن فيسبوك،
،
منصة وورك بليس
""Workplace
َّ
اجتماعات فرق العمل،
اجتماعات دورية ثنائية
أكاديمية جدارة
مبادرة “نهتم أكثر ”
""CareMore

الزبائن

نظام إدارة المالحظات في
مركز االتصال
)(FMS

وميسرة
خدمة زبائن فعالة
َّ

موقع البنك اإللكتروني

منتجات وخدمات مبتكرة ومريحة

اجتماعات خدمة الزبائن

تعزيز استخدام التكنولوجيا وتعزيز
الوصول إلى الخدمات المصرفية

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

أمن المعلومات

وحدة مخصصة لخدمة الزبائن
داخل قسم خدمة الزبائن CDS
متابعة المالحظات /
الشكاوى وتقديم تقارير عنها
إلى لجنة العمل اإلدارية
المتسوق الخفي
برنامج
ّ
حساب
@bankmuscatcare
على تويتر

وسائل اإلعالم وقنوات
التواصل االجتماعي
التقرير السنوي وتقرير االستدامة
منشورات بنك مسقط
األخرى بما في ذلك العروض
التقديمية للمستثمرين
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طريقة إشراك بنك مسقط لهذه
مجموعة المعنيين بمصالح البنك
المجموعة من المعنيين بمصالح البنك

الحوكمة
)بما يشمل الجهات التنظيمية(

األولوية بالنسبة لشؤون
االستدامة المثيرة للقلق

إجراءات بنك مسقط

قسم األعمال الحكومية

المساهمة في االقتصاد الوطني

االستثمار في االقتصاد الوطني

التوافق مع رؤية عمان 2040

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

دعم المبادرات ذات األهمية الوطنية

االلتزام التنظيمي والشفافية

الحوار المستمر مع الوزارات
والهيئات الحكومية األخرى
بشأن قضايا االستدامة وشؤون
التنمية االقتصادية واالجتماعية

مجموعة المؤسسات المالية )(FIG

المعامالت التجارية العادية

الموقع اإللكتروني للبنك
والمنشورات األخرى

تعزيز خطوط االئتمان
ونماء األعمال

مبادرات المسؤولية
االجتماعية للشركات

مراسالت  /بنوك أخرى /
جهات دولية

حمالت ترويجية وعروض تقديمية

إدارة مخصصة للتعامل مع
المعنيين بمصالح البنك
التقرير السنوي
إتباع نهج قائم على العالقات
ISO 9001:2015

المساهمون  /المستثمرون

دائرة عالقات المستثمرين

تقديم خدمات ومنتجات
ذات قيمة مضافة
للمساهمين والمستثمرين

حمالت ترويجية وعروض تقديمية

صافي الدخل الثابت ونمو األصول

إجتماعات المساهمين

الموقع اإللكتروني للبنك
والمطبوعات األخرى

االجتماع السنوي للمساهمين
عقد اجتماع استثنائي

للمساهمين (عند الضرورة(
إجتماعات مجلس اإلدارة
التقرير السنوي
إجتماعات وعروض تقديمية
دورية للمستثمرين
صفحة «عالقات المستثمرين»
على الموقع اإللكتروني للبنك
حمالت ترويجية وعروض
تقديمية للمستثمرين

المؤسسات المجتمعية /
غير الربحية المحلية
وغيرها من المؤسسات
الخيرية

المكرسة في البنك
األنشطة
َّ
اإلدارة المخصصة لشؤون
المسؤولية االجتماعية
واالستدامة في البنك
الحوار المفتوح مع المؤسسات
غير الربحية وغيرها من الهيئات

المسؤولية تجاه التنمية الشاملة
للمجتمع
التعاون الوثيق مع الجمعيات
االجتماعية والتطوعية
والمؤسسات غير الحكومية

برامج المسؤولية االجتماعية
مثل المالعب الخضراء
والمستثمر الصغير وغيرها
البيانات الصحفية وتحديثات وسائل
التواصل االجتماعي والمقابالت
تقارير االستدامة

وسائل اإلعالم ووسائل التواصل
االجتماعي والمنشورات األخرى
لرعاية الفعاليات
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طريقة إشراك بنك مسقط لهذه
مجموعة المعنيين بمصالح البنك
المجموعة من المعنيين بمصالح البنك

وسائل إعالم محلية
وإقليمية ودولية

وسائل اإلعالم ووسائل التواصل
االجتماعي وغيرها من المنشورات
مؤتمرات صحفية

األولوية بالنسبة لشؤون
االستدامة المثيرة للقلق
إتصاالت واضحة وفعالة
الشفافية

فعاليات التواصل اإلعالمي

إجراءات بنك مسقط
المؤتمرات الصحفية الدورية
المفتوحة لجميع وسائل
اإلعالم في مكتبنا الرئيسي
التحديثات اليومية عبر جميع
قنوات االتصال الخارجية
التقرير السنوي وتقرير االستدامة

تحليل األهمية النسبية ((102-47( ,)102-46( ,)102-44
َ
عرف المبادرة العالمية إلعداد التقارير )(GRI
حد د بموجبه قائمة موضوعات االستدامة التي يكون
األهمية النسبية على أنها المبدأ الذي تُ َّ
تُ ِّ
موضوع معين وأهميته
حساسية
مدى
أساس
على
النسبية
باألهمية
الخاص
التحليل
ُ
عد
ا.
واجتماعي
ا
وبيئي
ا
اقتصادي
عليها
للمؤسسة
ًّ ويُ ُّ
ًّ
ًّ
تأثيرٌ كبيرٌ
ٍ
ً
عمل
يوجه بدوره عمليات وضع وتنفيذ خطط
وفقا لما يشير إليه المعنيون الرئيسيون بمصالح المؤسسة .كما أن
اإلجمالية،
تحديد هذه الموضوعات ِّ
َ
ٍ
معينة تعالج الجوانب المتعلقة ببنود األهمية النسبية.
ارتباطا بعمليات البنك ،مع تحديد طريقة تأثيرها على البنك وعلى جميع
ً
يهدف تحليل األهمية النسبية إلى إبراز أهم قضايا االستدامة وأكثرها
َ
المعنيين بمصالح البنك ،والكيفية التي تُ َّ
تأثير كبير عند معالجة هذه القضايا .ورغم العقبات الناجمة عن الجائحة والتي أعاقت
مكن البنك من
إحداث ٍ
حد ممكن ،دون المساس
أقصى
إلى
السالمة
متطلبات
يالئم
بما
أساليبه
تكييف
استطاع
البنك
لكن
سبل التواصل الكامل مع جميع المعنيين،
ٍّ
بكمية ونوعية آراء المعنيين بمصالح البنك التي بُ ني عليها التحليل .
إتبع بنك مسقط هذا العام نهجً ا َّ
مؤل ًفا من خطوتين في إنجاز تحليل األهمية النسبية:
مقارنة معيارية شاملة لجمع الموضوعات ذات األهمية النسبية .كما أولى البنك
ٍ
بحث ثانوي في القطاع المصرفي والمالي ،باإلضافة إلى
إجراء ٍ
•
ُ
خاصا للموضوعات ذات الصلة بظروف الوباء ،مثل إدارة المخاطر واإلقراض المستدام ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
اهتماما ًّ
ً
ومعلومات أوسع حول
ٍ
مصممة الستخالص رؤى
ٍ
استطالعات للرأي عبر اإلنترنت
ٍ
• التواصل مع المعنيين بمصالح البنك ومع اإلدارة العليا بإجراء
آرائهم بشأن الموضوعات التي يعتقدون أنها ذات صلة ببنك مسقط
ً
وفقا لما حدده المشاركون في االستطالعات:
وأهميتها للبنك و للمعنيين بمصالح البنك
يوضح الرسم أدناه بنود األهمية النسبية
َّ

األهمية بالنسبة للمعنيين
بمصالح البنك

األهمية بالنسبة ألعمال البنك
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 .5الصيرفة المسؤولة
يحرص بنك مسقط على توافق أعماله مع العديد من المعايير واألهداف ،على الصعيدين الوطني والدولي ،وذلك بهدف تعزيز االستدامة في
عملياته التجارية .

أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة
حددت األمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر ) (SDGsفي عام  ،2015على أن تتحقق بحلول عام  .2030كما يُ نتَ ظر من جميع
َّ
الحكومات والمؤسسات أن َّتتخذ تدابير لضمان تحقيق هذه األهداف ،كونها َّ
بشكل خاص بالمستقبل العالمي للبنك .وتُ صبح هذه األهداف
تتعلق
ٍ
ً
صعوبات تعيق االستفادة من الفرص االقتصادية .ونظرً ا لكون بنك
ٍ
بصورة أكبر في أوقات األزمات المالية والتعرض لمخاطر الفقر ووجود
ٍ
مهمة
مسقط َّ
فهم حقيقي وتقدير لمدى ضرورة
تكون لديه
ٌ
حقق بالفعل التوافق بين العديد من عملياته مع مبادئ أهداف التنمية المستدامة ،فقد َّ
االلتزام بمعايير التنمية العالمية .
ُ
وتشمل
مواءمة أعمال البنك مع أهداف التنمية المستدامة ما يلي:

برنامج «جسر المستقبل» الهادف لمساعدة الشباب في المجتمع عبر
منح دراسية
تقديم ٍ
.

«ماليات» الهادف إلى تعزيز المعرفة بالجوانب
برنامج الثقافة المالية
َّ
فيما يخص المعرفة المالية
.

برنامج «المستثمر الصغير» الذي يهدف إلى تنمية المهارات لدى الصغار
تتعلق بالمعرفة المالية وريادة األعمال
.

 4.1ضمان أن يَ حصل جميع البنات والبنين
والفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي
مجاني ومنصف وجيّ د ،مما يؤدي إلى تحقيق
نتائج تعليمية مالئمة وفعالة بحلول عام 2030
الزيادة بنسبة كبيرة في عدد الشباب والكبار
 4.4الذين تتوافر لديهم المهارات المناسبة ،بما
في ذلك المهارات التقنية والمهنية ،للعمل
وشغل وظائف الئقة ولمباشرة األعمال الحرة
بحلول عام 2030

.

 3.8تحقيق التغطية الصحية الشاملة ،بما في
ذلك الحماية من المخاطر المالية ،وإمكانية
الحصول على خدمات الرعاية الصحية األساسية
الجيدة وإمكانية حصول الجميع على األدوية
واللقاحات الجيّ دة والفعالة والميسورة التكلفة
.

توفير التأمين الصحي لجميع موظفي البنك
العديد من المبادرات التي ِّ
تركز على صحة ورفاهية موظفينا الجسدية
والعقلية ،مثل «يوم اليوغا
برنامج «المالعب الخضراء» لخدمة الشباب والمجتمع ،والذي يرعى البنك
المالعب الرياضية الخضراء ويدعم الفرق الرياضية
بموجبه
َ
دعما لجهود مكافحة جائحة كوفيد19-
التبرع لوزارة الصحة
ً
ُّ
.

 1.4ضمان حصول تمتّ ع جميع الرجال والنساء،
وال سيما الفقراء والضعفاء منهم ،على نفس
الحقوق في الحصول على الموارد االقتصادية،
وكذلك حصولهم على الخدمات األساسية .

َ
ِّ
المنزلية األساسية لالسر
األجهزة الكهربائية
برنامج تضامن
يوفر
َّ
ُ
المدرجــة تحــت فئــة الضمــان االجتماعــي من أجل تحسين جودة حياتهم.

.
»

النتيجة المستهدفة

أوجه توافق بنك مسقط معه

.

هدف التنمية
المستدامة
)(SDG

برنامج التأهيل المحاسبي من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين
)(ACCA
.
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هدف التنمية
المستدامة
)(SDG

النتيجة المستهدفة
 5.5كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة
وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة
على قدم المساواة مع الرجل على جميع
مستويات صنع القرار في الحياة السياسية
واالقتصادية والعامة
 7.bتوسيع نطاق البُ نى التحتية وتحسين
مستوى التكنولوجيا من أجل تقديم خدمات
الطاقة الحديثة والمستدامة للجميع في البلدان
النامية

 8.3تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي
تدعم األنشطة اإلنتاجية ،وفرص العمل الالئق،
ومباشرة األعمال الحرة ،والقدرة على اإلبداع
واالبتكار ،وتشجع على إضفاء الطابع الرسمي
على المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة
والمتوسطة الحجم ،ونموها ،بما في ذلك من
خالل الحصول على الخدمات المالية
 10.2تمكين وتعزيز الشمول االجتماعي
واالقتصادي والسياسي للجميع ،بغض النظر
عن السن أو الجنس أو اإلعاقة أو العرق أو
اإلثنية أو األصل أو الدين أو الوضع االقتصادي
أو غير ذلك ،بحلول عام 2030

أوجه توافق بنك مسقط معه
تشكل الموظفات ما يعادل تقريبً ا نصف ( )%49القوى العاملة لدى البنك.
يوما بأجر ٍكامل
ٍ
يحق للموظفات الحصول على إجازة
أمومة مدتها ً 50
قبل الوالدة أو بعدها
يقدم البنك قرض التمويل األخضر لتركيب ألواح الطاقة الشمسية على
سطوح المنازل

يقدم البنك الدعم للمؤسسات الصغيــرة والمتوســطة بحساب «نجاحي»
وبالبرنامج اإلرشادي «جلسات نجاحي «.
تعزيز القدرات والمهارات لمشــاريع المؤسسات الصغيــرة والمتوســطة
بعيادة إرشاد المالية
االستثمار في مشروع سياحي يهدف إلى تطوير قرية المسفاة
صراف آلي للمكفوفين وضعاف البصر.
ٍ
جهاز
موظفا في عام .2020
ً
بلغ عدد موظفي بنك مسقط من ذوي اإلعاقة 12
ِّ
برنامج "تضامن" لألسر المدرجــة تحــت فئــة الضمــان االجتماعــي
يوفر
ُ
المنزلية األساسية .
َ
الكهربائية
األجهزة
َّ
توفير الكراسي المتحركة وأجهزة السمع لذوي اإلعاقة.
خصيصا
بمنتجات وخدمات مصممة
ٍ
تمكين ذوي الدخل المنخفض والنساء
ً
لهم ،مثل خفض الحد األدنى للدخل المطلوب لالستفادة من خدمات
البنك لذوي الدخل المنخفض ،ومجموعة منتجات زينة المصرفية للسيدات.

 16.3تعزيز سيادة القانون على الصعيدين
الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص وصول
الجميع إلى العدالة
 16.4الحد بقدر كبير من التدفقات غير
المشروعة لألموال واألسلحة ،وتعزيز استرداد
األصول المسروقة وإعادتها ومكافحة جميع
أشكال الجريمة المنظمة ،بحلول عام 2030

 17.17تشجيع وتعزيز الشراكات العامة وبين
القطاع العام والقطاع الخاص وشراكات
المجتمع المدني الفعالة ،باالستفادة من
الخبرات المكتسبة من الشراكات ومن
استراتيجياتها لتعبئة الموارد
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قدم بنك مسقط مساهمات مالية من أجل تخفيف  166حالة إنسانية
ّ
ممن عليهم أوامر حبس منفذة أو قيد التنفيذ نتيجة مطالبات مالية
مترتبة عليهم .
سياسات قوية لمكافحة غسيل األموال وسياسات تحمي بنك مسقط
من عمليات االحتيال والمخاطر المتعلقة بتمويل اإلرهاب .

أنشأ بنك مسقط شراكات مع العديد من المؤسسات بغرض تحقيق
أهدافه االقتصادية واالجتماعية والبيئية
• وزارة التراث والسياحة
• وزارة البيئة والشؤون المناخية
• وزارة التربية والتعليم
• وزارة التنمية االجتماعية
• شرطة عمان السلطانية
• وزارة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات
• وزارة التعليم العالي
• بلدية مسقط

تقرير االستدامة لعام ٢٠٢٠

رؤية عمان 2040
" إعداد وبلورة وصياغة الرؤية المستقبلية عمان  2040بإتقان تام ودقة عالية في ضوء توافق مجتمعي واسع وبمشاركة فئات المجتمع
المختلفة ،بحيث تكون مستوعبة للواقع االقتصادي واالجتماعي ومستشرفة للمستقبل بموضوعية ،ليتم االعتداد بها كدليل ومرجع
أساسي ألعمال التخطيط في العقدين القادمين ".
من أقوال السلطان الراحل المغفور له قابوس بن سعيد  -طيّ ب ّ
الله ثراه.
اقتصاد متنوعِّ ،
تؤكد في الوقت ذاته على أهمية االبتكار ومبادئ التعاون
ٍ
رؤية ُعمان التي تتمحور حول تحقيق النمو االقتصادي عن طريق بناء
يعد أحد الركائز الرئيسية في تحقيق هذه الرؤية والمساهمة في التقدم
ٍ
والمساواة .والقطاع الخاص ،بما يتمتع به من
إمكانات للتوسع والتنميةُّ ،
ضروريا لمواءمة القطاع الخاص مع األهداف واألولويات العالمية.
رغم ذلك ،تبقى القيادة االقتصادية القوية أمرً ا
ًّ
المستدامَ .
مبني ٌة على أربعة محاور تشمل الحياة
يتعين تحقيقها خالل العقدين المقبلين .كما أن هذه الرؤية َّ
وتحدد رؤية  2040المبادئ االقتصادية الوطنية التي َّ
ٌ
ويعد هذا اإلطار هو ً
وسيلة
أيضا
ومنجزات مرحلية.
ٍ
أهداف وسياسات وخطط عمل واضحة ومحددة بجداول زمنية
ٌ
االجتماعية والتطور ،وتدعمها
ُّ
لحماية المجتمع من األحداث غير المتوقعة.
:
يلتزم بنك مسقط بالمساهمة في تحقيق هذه الرؤية بالطرق التالية

اإلنسان والمجتمع
تعزيز صحة ورفاهية األسرة
والمجتمع

موجهة نحو دعم التجربة الشاملة للحياة المجتمعية واالستمتاع بها،
العديد من برامج البنك االجتماعية
َّ
مثل :
إنشاء الحديقة العامة بمنطقة الخوض
•
التعاون مع الجمعية العمانية لمتالزمة داون
•
التعاون مع الجمعية العمانية لألشخاص ذوي االعاقة
•
التعاون مع الجمعية العمانية لذوي االعاقة السمعية
•
تضامن
•
المالعب الخضراء
•

محور المحافظة على الهوية
العماني
العمانية والتراث ُ
ُ

أسهم االستثمار في مشروع تطوير قرية المسفاة القديمة على الحفاظ على إرثها الثقافي.
َ

محور تطوير الكفاءات
والقدرات الوطنية التقنية
وقدرات ريادة المشاريع

ال تقتصر برامج التعلم والتطوير على الموظفين فقط ،فالبرامج التالية مفتوحة للمجتمع بأكمله:
جسر المستقبل
•
ماليات
•
المستثمر الصغير
•
إرشاد
•
أكاديمية الوثبة
•
جلسات نجاحي
•

االقتصاد والتنمية
محور تحقيق الثروة من خالل
اقتصاد متنوع والشراكة مع
القطاع الخاص

محور المحافظة على استدامة
البيئة

22

يتم تحقيق الرخاء االقتصادي عبر جوانب عدة ،ومنها:
األداء المالي
•
توليد القيمة االقتصادية وتوزيعها
•
تقديم قروض متنوعة
•
الشمول المالي للشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
•

•
•

منتجات تمويل صديقة للبيئة
مشروع الحديقة العامة بالخوض

تقرير االستدامة لعام ٢٠٢٠

عمليات الشراء المسؤولة
الحوكمة واألداء المؤسسي
فاعلية الحوكمة
محور تحسين
َّ
واألداء المؤسسي وسيادة
القانون

األهمية كما نبرز التزام البنك الجاد بها في التقرير السنوي.
نولي شؤون الحوكمة واالمتثال قدرً ا كبيرً ا من
َّ

عمليات الشراء المسؤولة

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

ِّ
وتشكل هذه المشاريع غالبية قطاع الشركات ،لذا فقد
تؤدي المشاريع الصغيرة والمتوسطة ) (SMEsدورً ا بالغ األهمية بالنسبة لالقتصاد العماني.
ُ
وتوسعه ،بما في ذلك اإلقراض واالستثمار
الخطوات لتعزيز نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة
ِ
العديد من
حكومة سلطنة عمان
اتخذت
َ
ُّ
قيما أساسية
االستراتيجي في هذا القطاع .ونحن في بنك مسقط نولي أهمية كبيرة لدعم ممارسات الشراء المسؤولة ،حيث نعتبر النزاهة والمساءلة ً
للبنكَّ .
ويتبع البنك سياسة نظام اإلدارة االجتماعية والبيئية عندما يتعلق األمر بإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة.
يتمثل النطاق الرئيسي لمهام فريق المشتريات لدى البنك في تبسيط عمليات الشراء واإلجراءات التي يتضمنها إيجاد مزودي الخدمات واالستراتيجيات
ذات الصلة .كما يهدف إلى تحديد عدد معين من الشركات الصغيرة والمتوسطة لالستثمار فيها ولمراقبة عملياتها وأدائها من أجل تحديد العقود
المستقبلية للبنك .وقد أدرج البنك مبدأ القيمة المحلية المضافة في استراتيجيته ،والتي تشير إلى إجمالي إنفاق المؤسسة داخل السلطنة بما من
شأنه دعم التنمية االقتصادية والتجارية ،واإلسهام في التنمية البشرية ،وتحفيز االقتصاد المحلي.
ً
أهمية متزايدة أثناء تفشي الوباء .إذ تأثرت الشركات المحلية الصغيرة سلبً ا
محلية
اكتسب تركيزُ البنك على دعم اإلنتاج الوطني والتوريد من مصادر
َّ
صعوبات أكبر في محاولة التعافي من االنهيارات المالية .وال يسعى البنك إلى تعظيم حجم القيمة
ٍ
باألزمات االقتصادية الناجمة عنه حيث تواجه
المحلية المضافة بزيادة اإلقراض للمجتمعات المحلية فحسب ،لكنه يستثمر ً
نموها واستقرارها .والجدير بالذكر أن  %85من البائعين الذين
أيضا في ُّ
يتعاقد معهم بنك مسقط هم من الشركات المحلية .

إدارة المخاطر واستمرارية األعمال

)(103-1), (103-2), (103-3), (102-11), (412-1), (FS11

اضطرابات تشغيلية
ٍ
تهدف اإلدارة القوية والمدروسة الستمرارية األعمال ) (BCMإلى ضمان قدرة البنك على االستمرار في العمل عقب حدوث
مفاجئة لم يُ خطط لها أو أحداث غير مسبوقة ،مثل جائحة كوفيد.19-
خطة بنك مسقط الخاصة باستمرارية األعمال )(BCP
ً
ُ
دائما للزبائن والشركاء في سلطنة عمان وحول العالم.
متاحة
بقاء خدمات البنك
وتضمن
ً
َ
ً
وقد َّ
وفقا لخطة استمرارية األعمال للتأكد
إجراءات وقائية أوصت بها السلطات الصحية المحلية وطبق كذلك أفضل الممارسات
ٍ
نفذ البنك بالفعل
ً
استجابة للوباء ،على التخطيط وطرق تنفيذ
من مواصلة الحفاظ على سالمة الزبائن والموظفين الكرام .كما أشرفت لجنة كوفيد ،19-التي ُش ِّكلت
التدابير االحترازية الالزمة ،بالتزامن مع بدء العمل بخطط استمرارية األعمال .
إجراءات منهجية تضمن مرونة أعماله ،وفيما يلي بعض جوانب هذه
ٌ
إدارة وفرع من فروعه وهي
ٍ
يضع بنك مسقط خطط استمرارية األعمال لكل
الخطط :
• تدريب دوري وإلزامي عبر اإلنترنت لمنسقي استمرارية األعمال
• االختبار الدوري للمراكز الثالثة الخاصة بتعافي األعمال
• إجراء اختبارات التعافي من الكوارث لألنظمة بالغة األهمية في المستويين  1و 2
• إستخدام مواقع بديلة أو مواقع احتياطية والعمل بنظام المناوبات للحفاظ على التباعد االجتماعي
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.٦

الحوكمة واالمتثال

الحوكمة

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

تحدد
تعد جانبً ا
أساسيا بالنسبة للمؤسسات العاملة في مجال الخدمات المالية إذ ِّ
ًّ
يخضع بنك مسقط ألعلى معايير الحوكمة المؤسسية ،والتي ُّ
ويرحب البنك بوضع نفسه موضع المساءلة أمام جميع المعنيين بمصالحه
أخالقيات ونزاهة أعمال المؤسسة والعواقب المترتبة على اإلخالل بهاِّ .
وبإتاحة المستويات المناسبة من الشفافية عند االقتضاء ووفق ما هو مطلوب ،وهو ما يتماشى مع قيم البنك الخاصة بالقيادة والمساءلة
والنزاهة .وال يقتصر ذلك على التأكد من االمتثال للمتطلبات التنظيمية ،لكن إلى جانب ذلك يحرص البنك على اإلصغاء إلى المعنيين بمصالح البنك
والتجاوب السريع مع احتياجاتهم .
لدورة مدتها ثالث سنوات.
ٍ
يتألف مجلس اإلدارة من تسعة أعضاء ،انتخبهم المساهمون في  25مارس ،2019
واضح للمسؤوليات على المستوى األعلى
تقسيم
فصل مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة (المجلس) عن تلك الخاصة بالرئيس التنفيذي مع
ٍ
وتُ َ
ٍ
ويعد مجلس
للهيكل التنظيمي للبنك ،بين تلك الخاصة بإدارة المجلس وبين مسؤولية اإلدارة التنفيذية في إدارة أعمال بنك مسقط ،على التوالي.
ُّ
ً
مسؤول عن اإلشراف على كيفية تحديد اإلدارة وخدمتها لالحتياجات والمصالح الطويلة األمد للمساهمين وغيرهم من المعنيين الرئيسيين
اإلدارة
بمصالح البنك.
نورد أدناه مسؤوليات مجلس إدارة البنك الرئيسية:

إدارة الخطط الالزمة
لتحقيق أهداف البنك .

تعزيز العمل بمبادئ حسن
النية والدعم للمساهمين
والمعنيين بمصالح البنك .

اإلشراف على كيفية
خدمة اإلدارة للمصالح
طويلة األجل للمساهمين
وغيرهم من المعنيين
الرئيسيين بمصالح البنك .

تحديد رؤية البنك ورسالته
سيوجه عملياته
بما
ِّ
الحالية وأنشطة التطوير
المستقبلي ويحدد وتيرتها.

االجتماع الدوري وتوفير
القيادة الفعالة والرؤى
المتعمقة في األعمال
والمسائل الوظيفية .

اإلشراف على أداء اإلدارة
التنفيذية .

اعتماد الموازنات والبيانات
التجارية والمالية .

تنبثق عن مجلس إدارة بنك مسقط ثالث لجان هي لجنة المخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة التدقيق ،وتجتمع هذه اللجان ربع سنويً ا.
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االمتثال

((102-16

دولة لديه فيها فروع أو يعمل ضمنها ،دون تقديم أي تنازالت تهدف إلى مراعاة جوانب
ٍ
يلتزم البنك باالمتثال التام بقوانين وأنظمة السلطنة وأي
َّ
ُ
بصورة رئيسية بالتحقق من استيفاء مجلس اإلدارة واإلدارة لجميع مسؤولياتهم
ٍ
المكلفة
دائرة االمتثال في البنك هي
وتعد
الربح أو دوافع أخرى.
ُّ
المتعلقة بهذا الشأن.
تتألف دائرة االمتثال من الفرق الموضحة أدناه .
المهام

الفريق
فريق االمتثال التنظيمي

سواء المحلية منها أو أي متطلبات
التعرف على جميع المتطلبات التنظيمية الجديدة
ُّ
ً
تنظيمية دولية ذات الصلة والتي يمكن أن تؤثر على أعمال بنك مسقط ،وذلك بغرض
وضع السياسات واإلجراءات المالئمة التي تضمن االمتثال .

فريق مكافحة غسل األموال

ِّ
تبني أفضل الممارسات الدولية في مكافحة غسل األموال ،وضمان حماية البنك من
جرائم غسل األموال وغيرها من الجرائم المالية .

فريق العقوبات والمعامالت عالية المخاطر

متابعة أحدث العقوبات والمبادئ التوجيهية الصادرة عن الهيئات الدولية بغرض وضع
إطار داخلي يعزز االمتثال لها إلى أقصى حد ممكن ،كما يقلل من مخاطر حدوث
ٍ
انتهاكات أو إساءة استخدام لخدمات بنك مسقط ،مثل مخاطر تمويل اإلرهاب .

اإلبالغ عن التصرفات المشبوهة

((102-17( ,)102-16

ُ
العمليات ومستوى السرية واإلجراءات المتخذة في حاالت ورود تقرير
ِ
سياسة محكمة لإلبالغ عن التصرفات المشبوهة وهي تشمل
يتبع البنك
ِّ
َ
عن سوء سلوك أو تَ َصُّرف غير قانوني بما يضمن ثقة الزبائن والموظفين والمساهمين والمعنيين بمصالح البنك ،حيث تعكس التزام البنك بأعلى
ألي من المعنيين بمصالح البنك اإلبالغ عن التصرفات المشبوهة أو عن
معايير النزاهة والشفافية والسلوك األخالقي في العمل المصرفي .ويمكن ٍّ
َّ
خطوط ساخنة َّ
قسم التدقيق الداخلي المؤلف من متخصصين مستقلين،
يتولى إدارتها
ٌ
قضايا تثير قلقهم عبر القنوات المعينة لهذا الغرض ،وهي
ُ
ِّ
المبلغين عن المخالفات.
مع موظفين مدربين على إعداد التقارير السرية وحماية
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 .٧تجربة الزبائن

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

بناء عليه فإن االبتكار في مجال المنتجات والخدمات المصرفية
ٍ
وتوسعها
أن نمو أعماله
ُّ
يدرك البنك َّ
بطريقة مستدامة يتطلب مشاركة و تفاعل زبائنهً .
هو أحد مجاالت التركيز الرئيسية للبنك .ويلتزم بنك مسقط بمبدأ إشراك الزبائن في عمليات صنع القرار ويحقق ذلك باستقطاب مشاركتهم عبر مختلف
ً
تجربة ممتازة.
وتقدم لهم
ثقافة تضع الزبائن محورً ا لألعمال
ٍ
القنوات ،والحصول على مساهماتهم القيمة بشأن االبتكارات وإرساء
ِّ

رضا الزبائن ومشاركتهم
تتكيف مع
زاد هذا العام تركيزُ البنك على فهم التحديات التي يواجهها الزبائن وعلى سماع أصواتهم ،كما عمل البنك على تعديل الخدمات بحيث َّ
وجها لوجه بسبب الوباء ،لذلك حُ ِّولت
جراء الوباء ,فلم يكن البنك قادرً ا على التواصل مع زبائنه عبر القنوات المباشرة
ً
احتياجات الزبائن المتغيرة َّ
الجهود باتجاه عقد اجتماعات مجموعات .
استطالعا هذا
التركيز عبر اإلنترنت باإلضافة إلى استطالعات الرأي المعتادة المرسلة للزبائن للوقوف على آرائهم ومالحظاتهم .أجرى البنك 183
ً
ً
استطالعا في عام  .2019هذه االستطالعات ،إلى جانب فرق تجربة الزبائن التي تتولى التعامل
مقارنة بـ 164
العام بشأن الخدمات المصرفية لألفراد،
ً
الكامل مع جميع الشكاوى ،باإلضافة إلى إدارة فريق معلومات الزبائن لمالحظاتهم وغيرها من البيانات ،أتاحت للبنك تكوين فهم أفضل عن رغبات
زبائنه واحتياجاتهم.
يساعد تحليل البيانات هذا البنك على تطوير منتجات وخدمات سهلة االستخدام .كما يتخذ البنك ً
أيضا عند تطويره منتجا أو خدمة جديدة ،الخطوات
التالية التي تتمحور حول الزبون :

إستراتيجية
التقسيم الخاصة
بالبنك
تحديد الزبائن
المستهدفين

معلومات عن
السوق
تحديد احتياجات
الزبون

المقارنة المعيارية

تحديد الفرص

تحليل المنافسة

صافي نقاط الترويج )(NPS
المستعدين لوضع سمعتهم الشخصية على المحك عند إعطائهم توصية لآلخرين باعتماد بنك
يقيس صافي نقاط الترويج النسبة المئوية للزبائن
ِّ
يعد ً
دليل على والئهم للبنك .ورغم التحديات ،فقد َّ
تمكن البنك بفضل جهوده المستمرة للتغلب على العقبات
مسقط لتعامالتهم المالية ،وهو ما ُّ
التي فرضها الوباء على العمليات والخدمات من زيادة  NPSبمقدار  0.2نقطة من  2019إلى . 2020

= NPS
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مبادرات استراتيجية لتجربة الزبائن ،وذلك في المجاالت التالية:
ٍ
تساعدنا هذه النتائج والمعلومات على تنفيذ
تصميم المنتجات والخدمات المناسبة
والمفيدة وسهلة االستخدام

منتجات وخدمات موثوقة وذات
ٍ
تقديم
ٌ
وجديرة بالثقة
جودة عالية

تسويق المنتجات والخدمات بحيث يكون
الزبائن على دراية بخياراتهم وكيفية
االستفادة منها

إدارة خدمات الزبائن بكفاءة لضمان عدم
لتحديات مع المنتجات
ٍ
مواجهة الزبائن

بطريقة استراتيجية
ٍ
بيع المنتجات والخدمات
ومربحة

الحد األدنى من حقوق الزبائن

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

تمتع زبائنه بها:
تُ ظهرُ ركائز حقوق الزبائن الحريات والحقوق التي يؤكد البنك ُّ
الشفافية :أن نقوم بإعالم الزبون بالشروط واألحكام التي تتعلق بالمنتجات والخدمات المصرفية بطريقة شفافة ومفهومة.

االختيار :أن نقوم بإعطاء الزبون الفرصة إلختيار المنتجات أو الخدمات التي تناسب احتياجاته ،وكذلك الحق في قبول أو رفض
الخدمات والمنتجات المعروضة عليه .

االحترام :أن نعامل الزبون باحترام بغض النظر عن الوضع االجتماعي أو الجنس أو الخلفية الدينية أو الثقافية.

السرية :أن نتعامل مع تفاصيل حساب الزبون ومعامالته مع البنك بسرية تامة وفقا للقوانين واللوائح المحلية.

االستماع :أن نستمع للزبون عند تقديم مالحظاته أو رأيه حول أي خدمة مصرفية يقدمها البنك وذلك من خالل القنوات
المعنية بذلك.
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مخطط رحلة الزبون
ّ
تبسيط
ً
ِّ
ناجحة
وتعد هذه الرحلة
تلخص رحلة الزبون عملية تفاعل الزبون مع المؤسسة ومراحلها المتسلسلة ،وكذلك جميع عمليات صنع القرار التي تتضمنها.
ُّ
ً
ً
وبسيطة قدر
سهلة
يتعين على المؤسسة أن تجعل رحلة الزبون
ٍ
عندما يتصرف الزبون مع المنتجات والخدمات
بطريقة تعود بالنفع على المؤسسةَّ .
إدارة من إداراته لتبسيط
ٍ
جهودا على مستوى كل
اإلمكان ،وذلك باالستماع إلى مالحظات الزبائن وتنفيذها بالصورة المناسبة .ويبذل بنك مسقط
ً
بناء على
يأتي
تبسيطها
ينبغي
التي
للمنتجات
البنك
بدءا من تصميم المنتجات والخدمات إلى جهود التسويق والمبيعات .كما أن اختيار
ً
رحلة الزبونً ،
مالحظات الزبائن.
ِ
عمل البنك هذا العام على تبسيط رحلة الزبون إلحدى بطاقات االئتمان التي يقدمها .وكانت نقطة الضعف هي عدم ُّ
تماما من الميزات
تأكد الزبائن
ً
ً
فطبق البنك
والفوائد والقيم المقدمة لمختلف بطاقات االئتمان.
نتيجة لذلك  4حلول مختلفة .
َّ

تحديث المعلومات الخاصة ببطاقات االئتمان على الموقع

بأسلوب بسيط
مقاطع فيديو تبرز مزايا بطاقات االئتمان
ٍ

رسائل نصية قصيرة مباشرة إلى الزبائن بمجرد تسليمهم البطاقة
مع روابط مخصصة للمنتج

المقدمة
ترشيد عدد البطاقات االئتمانية
َّ

تغيّ رت درجة رضا الزبائن لهذا المنتج من 1.5قبل  2018إلى  5 / 4.5في  .2020ويصف هذا المثال ً
أيضا التعاون ما بين مختلف إدارات البنك وأقسامه
معا للتوصل إلى حلول .
الوظيفية فيما يتعلق بكامل تجربة الزبون ،حيث عملت إدارات البطاقات واالتصاالت المؤسسية والعمليات وتجربة الزبائن ً

إدارة المعرفة

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

بطريقة شفافة وواضحة ِّ
تمكنهم من اتخاذ أفضل القرارات المالية .وقد
ٍ
ضمان إبالغ الزبائن بالخدمات
إحدى الركائز المهمة لحقوق زبائن البنك هي
ُ
تصفح سهلة ،بحيث يمكن للموظفين العثور على المعلومات
وعملية
المنتجات
عن
دة
موح
معلومات
ٍ
تتضمن
أنشأ البنك صفحة إلكترونية داخلية
َّ
َّ
ٍ
عين جهات اتصال
ٍ
أفضل
تقديم
أجل
من
المنصة
هذه
استخدام
كيفية
على
ا
المعنيون
الموظفون
بسهولة ودقة .ويتلقى
ٍ
تجربة للزبون .كما تُ َّ
تدريبً
ِ
وموظفون بديلون احتياطيون من وحدات األعمال المعنية للعمل على تحديث جميع المعلومات .
جميع المعلومات
على منصة واحدة

معلومات بسيطة
ٌ
يسهل العثور عليها
بنقرات قليلة
ٍ

موحدة
معلومات
ٌ
َّ
لجميع الموظفين

تعزيز دقة
المعلومات المقدمة
للزبائن

تجربة مستخدم
محسنة
َّ

5
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ً
معلومات حول وباء كوفيد 19-وتيسير الوصول للمنتجات والخدمات رقميً ا ،فقد ُطِّبق مبدأ توحيد المنتجات على ما يلي:
ٍ
عالوة على إضافة

بطاقات
االئتمان
والخصم

القروض

الحسابات

أساور الدفع
بطاقات
اإللكترونية
مسبقة الدفع
القابلة لالرتداء

نجاحي

التأمين

اإلستثمار

التطورات التالية على هذه المنصة:
ِ
حقق البنك في عام 2020
•
•
•
•

إضافة جميع المنتجات
إضافة الترجمة باللغة العربية لبعض المنتجات
إضافة عالمة صفحة بكوفيد 19-إلطالع الموظفين على آخر التغييرات الحاصلة في البنك
نقل عملية تحديث المعلومات إلى وحدات العمل لضمان إجراء التحديثات في الوقت المحدد

منافذ الخدمات

)(FS-13

تحديات تتصل بإمكانية االستفادة من
ٍ
يستثمر البنك في زيادة مدى توفر نقاط خدمات فعلية و سهولة الوصول إليها حتى ال يواجه الزبائن أي
الخدمات التي يقدمها البنك .
السنة
الفروع

2018
148

2019

2020

164

173

أجهزة الصراف اآللي وأجهزة اإليداع النقدي

558

أجهزة الخدمة الكاملة )(FFM

134

145

19,830

18,245

أجهزة نقاط البيع (أجهزة السداد الصغيرة المحمولة(

596

592
185
21,104

تشمل نقاط الخدمات ً
أيضا مراكز االتصال ومكاتب مساعدة الزبائن ووسائل التواصل االجتماعي والخدمات المصرفية عبر اإلنترنت وعبر الهاتف
ً
النقال ،باإلضافة إلى خدمة الزبائن عبر تطبيق واتساب ) . (WhatsAppكما قام البنك بتدريب  73موظفا على لغة اإلشارة بغية تحسين جودة
تفاعلهم مع الزبائن ضعاف السمع.
يوفر بنك مسقط ً
لتحقيق الشمول المالي بإتاحة وتيسير استخدام الخدمات المصرفية للجميع ِّ ،
أيضا  5أجهزة صراف آلي متنقلة لخدمة المناطق
النائية في أثناء خضوع الفروع الدائمة فيها لعمليات الصيانة .كما تُ رسل هذه الوحدات المتنقلة أحيانً ا إلى مواقع محددة مثل المهرجانات .
بشكل أفضل،
أعلن البنك مؤخرً ا عن إطالق وحدتين متنقلتين جديدتين للخدمات المصرفية ،تماشيً ا مع رؤيته المتمثلة في شعار «نعمل لخدمتكم
ٍ
ً
وانطالقا من التزامه بتعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء السلطنة ،بما في ذلك المناطق النائية .ستتمكن وحدتا الخدمات المصرفية
كل يوم»،
حد كبير
المتنقلة و القائمة على بنية حافلة من التنقل بسهولة ة العمل في المواقع البعيدة التي التتوافر فيها اي فروع  ،األمر الذي سيحسن إلى ٍّ
نطاق الشمول المالي في السلطنة .وستكون هاتان الوحدتان المصرفيتان المتنقلتان مفيدتان في العديد من الظروف مثل تلبية احتياجات الزبائن
ً
عالوة على ذلك،
في المناطق النائية ومواقع المهرجانات ومراكز المعارض والفعاليات ومعسكرات العمل وتقديم الخدمات المصرفية الرئيسية.
فع ً
الة للغاية في حاالت التعامل مع أي كوارث قد تطرأ في المستقبل .سيتولى موظفان تشغيل حافلتَ ي
ستكون مراكز الخدمة المتنقلة هذه ّ
عدد من الطلبات والخدمات غير النقدية ،بما في ذلك فتح الحسابات وتلبية طلبات استخراج دفتر الشيكات وطلبات
ٍ
الخدمة المصرفية وتقديم
الحصول على بطاقات االئتمان والقروض .
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التفاعل مع الزبائن عبر منصات التواصل االجتماعي
انخفاض في التواصل الفعلي المباشر ،جعلت من وسائل التواصل االجتماعي أكبر
ٍ
الزيادة الكبيرة التي شهدها العالم في الرقمنة ،والتي ترافقت مع
منصة وأكثرها مالءمة للتواصل مع الزبائن .كما أصبحت وسائل التواصل االجتماعي ً
أداة مهمة للتواصل والتوعية ،حيث أدى اإلغالق التام الذي
ٍ
ً
حملة رقمية في عام ،2020
تجم ٍع أكبر لألشخاص على قنوات مثل فيسبوك وانستقرام وتويتر .وأطلق البنك 40
فرضه انتشار وباء كوفيد 19-إلى ُّ
ً
حملة فقط .
بزيادة تبلغ  %100عن عام  ،2019الذي ُأطلقت فيه 20
ٍ
ِّ
خدمات معينة ،مثل الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال واإلنترنت ،كما يُ علِ مهم
ٍ
يوضح بنك مسقط لزبائنه عبر هذه المنصات كيفية استخدام
بشأن التطورات الجديدة ،مثل التطبيقات الخاصة بالفعاليات الشبابية وجلسات المحادثة الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة واإلعالن عن
مفيدة للزبائن .يبث البنك ً
ً
معلومات تتعلق بحماية وأمن حسابات الزبائن ،والتحديات المحتملة التي قد تواجههم مع الخدمات
ٍ
أيضا
منتجات قد تكون
ٍ
ً
وإضافة إلى الموقع اإللكتروني المخصص للتحديثات حول
عبر اإلنترنت وكيفية التعامل معها ،باإلضافة إلى نصائح السالمة بشأن التعامل مع الوباء.
وباء كوفيد ،19-نُ شرت كذلك مقاطع فيديو توعوية على جميع قنوات التواصل الخاصة بالبنك ،وعلى األخص على موقع يوتيوب .

لقد َّ
وظف بنك مسقط وجوده على العديد من المنصات عبر اإلنترنت للتفاعل مع زبائنه وإعطائهم فرصة التعبير عن آرائهم .ويشمل مشتركو قنوات
البنك منصات التواصل االجتماعي التالية :

40,826

221,189

450,497

137,078

18,300

جزء من استراتيجية هذا العام هو زيادة التعاون مع المؤثرين على وسائل التواصل االجتماعي .إذ يتعاون بنك مسقط مع المؤثرين للترويج لمبادرات
ٌ
ً
عروضا ترويجية لليوم الوطني
ذات صلة بالعالمة التجارية وبالتسويق والمسؤولية االجتماعية المؤسسية .وقد تضمنت جهود التعاون السابقة
ٍ
ولمناسبات أخرى ،ولبرنامج ماليات وبطاقات سجنيتشر ” “signatureوغيرها من المنتجات .
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تمكين الزبائن عبر الشمول المالي

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

ٌ
إمكانية الوصول إلى ،واالستفادة من ،المنتجات والخدمات
استراتيجية تتيح لجميع األفراد والشركات
يعرّ ف البنك الدولي الشمول المالي على أنه
َّ
أهمي ٌة كبيرة في سلطنة عمان على األخص ،كونه يسهم في تنمية الموارد البشرية،
المالية المالئمة والمفيدة والميسورة التكلفة .ولهذا األمر
َّ
وبالنتيجة استدامة الوتيرة السريعة للتنمية .وقد نشر البنك المركزي العماني التكليف الرسمي باعتماد استراتيجية الشمول المالي في أواخر عام
 2019من أجل تشجيع تبني مفاهيم الشمول المالي .
يشدد التكليف الرسمي الصادر على اتخاذ التدابير واإلجراءات في المجاالت التالية :إمكانية الوصول الفعلي واالفتراضي إلى الخدمات المالية ،وتحديد
ثم تلبية احتياجاتها ،ونشر المعرفة وتعزيز التوعية
المجتمعات التي (ال تتوفر فيها الخدمات البنكية) أو (تعاني من نقص الخدمات البنكية) ومن َّ
بالشؤون المالية ،وإبقاء تكلفة الخدمات البنكية في الحدود المعقولة ،إلى جانب إنشاء الشراكات لزيادة انتشار الخدمات البنكية وتوسيع نطاقها
وتيسير سبل الوصول إليها .
نظرً ا لتأكيده على بند دعم القضايا اإلنسانية واالجتماعية في إطار عمل االستدامة الخاص به ،يتخذ بنك مسقط على الدوام خطوات لضمان شمول
عدد
ٍ
التصورات والتخطيط للخدمات المالية .و مع جائحة فايروس كورونا ،ازداد عزم البنك لتحقيق ذلك ،بسبب فقدان
كافة شرائح المجتمع في
ُّ
كبير من األشخاص لوظائفهم وأعمالهم ،وبالنتيجة الوصول إلى الحالة السائدة من عدم االستقرار المالي ،التي أصبح معها توفير الخدمات المالية
لهؤالء األشخاص أمرً ا بالغ األهمية من أجل تمكينهم ودعمهم .عمد البنك خالل هذه الفترة إلى نشر بيان داخلي إيعازً ا بهيكلة أعماله باتجاه تطبيق
مفاهيم الشمول المالي واستراتيجيته في الخطوات المستقبلية .كما اتخذ البنك اإلجراءات التالية الرامية إلى توسيع نطاقه لتحقيق الشمول المالي .
دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )(SMEs
تعد الشركات المحلية أكثر ُع ً
رضة من غيرها للتأثر باألزمات االقتصادية والمالية .ومع انتشار الوباء في السلطنة ،اضطرت العديد من المتاجر ومنافذ
ُّ
حجما إلغالق أعمالها ،وواجهت سلسلة التوريد العالمية تحديات غير مسبوقة .أصبحت الشركات الصغيرة والمتوسطة خالل هذه
بيع التجزئة األصغر
ً
ً
مستقبل .ويدعم بنك مسقط نمو ريادة
إضافيا كي تستطيع البقاء والصمود والمحافظة على استدامة أعمالها
دعما
تركيز يحتاج
الفترة مجال
ًّ
ً
ٍ
األعمال والمشاريع التجارية في السلطنة ،كما استطاع هذا العام تكييف أعماله لتوظيف القنوات الرقمية واالستفادة منها في مواصلة جهوده
لتقديم الدعم .

حساب وجلسات «نجاحي«

خصيصا للشركات الصغيرة ،إلى تيسير سبل الشمول المالي وتنمية قدرات ومهارات الشباب العماني للوصول
يهدف حساب «نجاحي» ،الذي ُأنشئ
ً
إلى أقصى إمكاناتهم.
ويقدم حساب «نجاحي» ،إلى جانب المنتج المالي ،خدمات دعم غير مالي للشركات الصغيرة والمتوسطة .فما يسمى ببرنامج «جلسات نجاحي»
ِّ
منصة لتبادل المعرفة ِّ
تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من التعرف على خبرات المؤسسات األخرى الناجحة والتعلم منها.
ٍ
) (Najahi Talksهو عبارة عن
تستهدف المنصة ً
أيضا رواد األعمال المقيمين خارج مراكز األعمال والمراكز التجارية الرئيسية في السلطنة ،مما يضمن مشاركة المعرفة والمعلومات
نطاق واسع .ولهذا السبب ،تُ َّ
جزء مختلف من السلطنة في محاولة لتعظيم المنفعة لرواد األعمال،
نظم كل واحدة من هذه الفعاليات في ٍ
على
ٍ
وكذلك لسماع قصص النجاح من مختلف المتحدثين الذين تتم استضافتهم .
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ركزت محادثات نجاحي االفتراضية هذا العام على مواضيع:
الموضوع

الوصف

تقوية األعمال الصغيرة

• العوامل التي تؤثر على رواد األعمال في الوقت الحاضر ،بما في ذلك الظروف االستثنائية التي
أثرت على األعمال التجارية على مستوى العالم .
• الحاجة إلى التركيز على خطط أعمالهم وميزانياتهم قبل بداية كل عام ،مع تحليل أدائهم السابق ً
أيضا.
• أهمية تحديد العوامل التي يمكن أن تؤثر على المشروع وشددت على أهمية وجود خطط
بديلة لمواجهة الرياح المعاكسة المحتملة.

دور التجارة اإللكترونية لرواد األعمال العمانيين

• الكيفية التي يمكن بها للشركات الناشئة العمانية االستفادة من النمو الحالي السريع في التجارة
اإللكترونية ،والعوامل الرئيسية التي تساهم في النمو السريع للتجارة اإللكترونية .
• مناقشة الخطوات التي يجب على رواد األعمال العمانيين ،وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة،
مراعاتها قبل بيع المنتجات والخدمات من خالل القنوات اإللكترونية وكذلك أهمية التسويق الرقمي.
• التحديات التي يواجهها رواد األعمال في إنشاء منصة للتجارة اإللكترونية وكيف يمكن التغلب عليها.

الجوانب القانونية لشركات البيع والشراء

• مناقشة الجوانب واالعتبارات القانونية التي يجب أن يأخذها البائعون والمشترين للمشاريع التجارية،
مثل التأمين وااللتزامات واالتفاقيات وغير ذلك.

أهمية العالمات التجارية

• المناقشة المستفيضة لمفهوم وأهمية العالمة التجارية .
• أهمية استخدام مواقع التواصل االجتماعي لتسويق األعمال ،وضرورة اختيار منصة مناسبة
للترويج لألعمال .
• الوعي بمتطلبات الزبائن واالتجاهات الحديثة .

إقتصاد العمل الحر

• الدور الذي يمكن أن يؤديه إقتصاد األعمال الحرة (المؤقتة) في خلق فرص العمل.
• وصف كيفية عمل إقتصاد العمل الحر مع أمثلة من األنشطة التي يمكن تقديمها في السلطنة
في إطاره .

تأثير كوفيد19-

• اآلثار االقتصادية واالجتماعية للوباء في العالم وعلى السلطنة على وجه الخصوص.
• أهمية التكنولوجيا والحلول اإللكترونية في تمكين المؤسسات المختلفة وكذلك
الحكومة من تقديم الخدمات.
• الحاجة إلى وجود تخطيط للطوارئ وكذلك أهمية إيجاد آليات بديلة لمواصلة العمليات التجارية.

التخطيط واالستعداد للعام الجديد

• مناقشة التحديات التي فرضها هذا العام االستثنائي وكيفية تحديد العوامل التي يمكن أن تؤثر
على أداء األعمال .
• أهمية وجود خطة
عمل قوية تتضمن سيناريوهات للطوارئ .
ٍ
• سبل الحد من المخاطر بالتخطيط الواعي .
• أهمية متابعة آخر المستجدات واالتجاهات التكنولوجية لزيادة القدرة التنافسية ومعدل النجاح .

سوق “نجاحي“
تسوق رقمي سريع التوسع واالنتشار ،يحمل اسم “ماركيت إكس” MarkeetEx
ساعد برنامج “نجاحي” في تيسير بيع المنتجات والخدمات في مركز
ٍ
اتفاقية بين بنك مسقط وشركة  . MarkeetExيشبه هذا المركز التجاري الرقمي متجرً ا للبيع بالتجزئة عبر
ٍ
ويتوفر تطبيقه على الهاتف النقال ،بموجب
اإلنترنت ،ويوفر ألكثر من  2,000تاجر عماني وشركة صغيرة ومتوسطة الحجم منصة لبيع المواد الغذائية والسلع المنزلية والهواتف النقالة وأجهزة
بأسعار تنافسية .وقد زادت أهمية هذه الخدمة على األخص أثناء الوباء ،حيث تواجه الشركات الصغيرة
الكمبيوتر واألزياء ومنتجات التجميل والصحة
ٍ
تحديات جراء تقييد الحركة وعمليات الشراء .يتيح البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت للزبائن التسوق بأمان كما يوفر في الوقت ذاته األعمال
ٍ
والمتوسطة
للشركات الصغيرة والمتوسطة .
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مهارات من Google

وقع بنك مسقط اتفاقية مع  Googleلتدريب زبائن "نجاحي" وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرهم من األفراد المهتمين بالحصول على
تأكيدا للجهد
المهارات الرقمية باستخدام برنامج "مهارات من  ،"Googleوهذا تماشيً ا مع إلتزامه بأسس ومبادئ االستدامة .يأتي هذا التعاون
ً
خدمات غير مالية ٍّ
ٍ
المستمر الذي يبذله البنك لتقديم
جزءا من مبادراته في مجال االستدامة.
لكل من الزبائن والجمهور على اعتبار ذلك ً
إبرام اتفاقية رسمية بعد ردود
تدريب
الفعل اإليجابية على
ٍ
سابق مع Google

حضر الجلسة األولى عن
“أساسيات التسويق الرقمي”
شخصا
30
ً

وشهدت الجلسة الثانية التي
نُ ِّفذت على منصة
Google Meet
شخصا
حضور 80
ً

التركيز على تعزيز مهارات
التسويق الرقمي

دعم فئة الشباب
التزاما
جراء الوباء لظروف وتحديات غير مسبوقة ،أثرت سلبً ا على حركتهم ومسيرتهم التعليمية .وبنك مسقط ملتزم
ً
تعرضت فئة الشباب هذه الفترة َّ
َّ
تاما بالتنمية الشاملة للشباب العماني ،من أجل إثراء حياتهم وإعدادهم لقيادة السلطنة نحو المستقبل .يوفر البنك عدد من الخدمات المذكورة أدناه
أيضا للجميع .
تعرضهم للمخاطر المالية واالقتصادية .ورغم أن هذه المنتجات تستهدف الشباب ،لكنها متاحة ً
للشباب العماني بهدف تقليل ُّ
خطة توفير للتعليم مع أكسا AXA
ً
شراكة مع شركة التأمين متعددة الجنسيات أكسا ) (AXAلتقديم خطة توفير فريدة للتعليم يستطيع زبائن البنك بموجبها توفير
أبرم بنك مسقط
تحديات مؤسفة
ٍ
أقساط منتظمة .يتيح ذلك للزبائن ضمان الحصول على أفضل تعليم ألطفالهم ،حتى في حاالت وقوع أي أحداث أو
ٍ
المدخرات على
قد يتعرضون لها .
قرض «شهادتي» للتعليم العالي
مؤهالت إضافية دون تحمل أعباء مالية .يغطي بنك
ٍ
قرض «شهادتي» للتعليم العالي متاح للمواطنين العاملين الذين يرغبون في الحصول على
مسقط جميع النفقات المتعلقة بالتعليم ،بما في ذلك الرسوم الدراسية واإلقامة والنقل والكتب وغير ذلك المزيد .
قرض الزواج «زفة«
أهمي ًة كبيرة لجانب المسؤولية االجتماعية وللمبادرات التي تهدف إلى دعم التقدم المتواصل للسلطنة وتنميتها .وقرض َّ
«زفة»
يولي بنك مسقط
َّ
تأكيدا على التزام البنك تجاه األجيال القادمة في السلطنة .و يستهدف هذا القرض الشباب العمانيين غير المتزوجين ويلبي حاجة اجتماعية
يأتي
ً
بمد يد المساعدة ألولئك الذين يحتاجون إلى دعم مالي كي يستطيعوا الزواج .
الغالب
في
مهملة
ِّ
دعم المرأة

حزمة «زينة«

حزمة منتجات «زينة» موجهة للنساء على وجه التحديد .وتشمل هذه المنتجات حساب «زينة» البنكي والبطاقات وقرض الصحة والجمال .كما
يتضمن حساب «زينة» بطاقة خصم شخصية باإلضافة إلى خدمات الدفع السهلة واآلمنة عبر اإلنترنت والسحوبات الشهرية .
دعم المتقاعدين

حزمة «وقار«

ٌ
حزمة مصرفية متخصصة مصممة للمتقاعدين الذين عملوا في المؤسسات الحكومية والخاصة .توفر الحزمة مجموعة من التسهيالت
وقار» هو
ً
ً
قروضا للمتقاعدين بضمان
حياة كريمة وآمنة ماليً ا وفق تفضيالتهم الخاصة .تُ قدم حزمة «وقار»
والخدمات المصرفية وتتيح للمتقاعدين أن يعيشوا
سداد تصل إلى  10سنوات .وتتسم معدالت الفائدة في هذه الحزمة بأنها منخفضة ،تبدأ من . %3.75
ٍ
معاشاتهم التقاعدية ،مع فترة

«
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منتجات بتكلفة ميسورة
ً
ً
قادرة على تأمين متطلبات الحياة
ظروفا لم تعد فيها األسر
لحالة من ضعف الوضع المالي وعدم األمان ماليا ،كما أوجد
ٍ
عرض الوباء الكثيرين
َّ
األساسية ،ناهيك عن استعمال الخدمات المصرفية .وقد كرس بنك مسقط جهوده على الدوام لجعل المنتجات والخدمات في متناول الجميع،
َّ
يتمكن من االستفادة من خدمات البنك حتى أولئك الذين قد تمنعهم ظروفهم المالية من الوصول إلى هذه الخدمات .ورغم أن البنود
بحيث
صعوبات مالية.
ٍ
المذكورة أدناه متاحة للجميع ،لكن البنك يعتبرها مفيدة على األخص ألولئك الذين يعانون من
خفض شرط الحد األدنى للراتب
تشجيعا ألصحاب االلتزامات المالية على االستفادة من الخدمات البنكية المفيدةَّ ،
خفض البنك شرط الحد األدنى للراتب المطلوب ،كما فصله
ً
بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي ،حيث متوسط الدخل في األول أعلى نسبيً ا .فخفض البنك الحد األدنى للراتب المؤهل للحصول على قروض
إلى  250ريال عماني للزبائن العاملين في القطاع الحكومي ،و  350ريال عماني للزبائن العاملين في القطاع الخاص .في حين أن الحد األدنى للراتب
المؤهل لقروض في البنوك األخرى يتراوح بين  500-300ريال عماني فما فوق ،أو أنهم ال يفصلون بين الرواتب المؤهلة لقرض بالنسبة لزبائن
القطاعين الحكومي والخاص .كما خففت السياسة االئتمانية الجديدة من الحد األدنى المطلوب لفترة الخدمة للحصول على قروض ،مما منحهم
الحق في الحصول على منتجات قروض بأسعار فائدة أقل .
قروض اإلسكان
يقدم بنك مسقط بالشراكة مع بنك اإلسكان العماني الدعم المالي لمشاريع قطاع اإلسكان ،األمر الذي من شأنه تمكين الزبائن من شراء أو بناء
حدا أدنى للراتب الشهري يبلغ  250ريال عماني للمواطنين العمانيين .
منزل ،ويشترط ً
الترحيب بالزبائن من غير الناطقين باللغة العربية

تطبيق " "BM Remitمتعدد اللغات من بنك مسقط
خيارات
ٍ
يضم تطبيق » «BM Remitللخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال من بنك مسقط ،والذي يُ مكن تحميله من أنظمة مختلفة )(AppGallery
ُّ
لغوية متعددة كالبنغالية والهندية واألوردو والماالياالمية والتاميلية واإلنجليزية؛ من أجل تلبية احتياجات أكبر شريحة ممكنة من زبائن البنك من
الجاليات الهندية والبنجالديشية والباكستانية .يتميز التطبيق بواجهة مستخدم بسيطة لسهولة االستخدام والتصفح ،كما يجعل خدمة التحويل
السريع متاحة على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع لشريحة واسعة من الزبائن وبلغاتهم األصلية .ويتيح التطبيق ً
أيضا بعض الخدمات الشائعة مثل
شحن رصيد الهاتف النقال واالستفسارات عن الحسابات مثل الرصيد المتاح أو الحصول على كشف حساب مصغر .
التحويالت الدولية السريعة

حسابات العمالت

خدمات تحويل األموال السريعة إلى الهند وباكستان
والفلبين وسيريالنكا وبنغالديش .

حسابات بالعمالت األجنبية لتمكين الوافدين من تخزين
عمالتهم األصلية بإجراءات آمنة وسهلة .

تحفيز الزبان إلدارة شؤونهم المالية
لتقلبات
ٍ
تبين جليا أن العالم بأسره هو عرضة في أي لحظة
أظهرت جائحة كوفيد 19-أهمية وضرورة تنمية صندوق ادخار شخصي لحاالت الطوارئ ،إذ َّ
غير مسبوقة يصعب التنبؤ بها .وإدراكً ا من البنك لهذه الحقيقة فلطالما شجع الزبائن على ادخار أموالهم بإعطائهم حوافز متنوعة ،حتى يكونوا أكثر
استعدادا للتعامل مع األزمات .
ً
ماليات
برنامج الثقافة المالية -
َّ
برنامج «ماليات» هو عبارة عن برنامج للثقافة المالية عبر اإلنترنت ينتهي بنيل شهادة  ،متاح للزبائن وغير الزبائن على حد سواء ،ويهدف إلى تعليم
بنك مسقط مع زيادة انتشاره على
المشاركين كيفية إدارة األموال وتوفيرها من أجل زيادة نطاق استقاللهم واستقرارهم المالي .وقد استطاع ُ
جدا هذا العام في حجم المشاركة في برنامج «ماليات«.
ٍ
تحقيق
َ
وسائل التواصل االجتماعي
زيادة كبيرة ً

“ماليات”
شهادات صادرة عن برنامج
َّ
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المستثمر الصغير
أطلق بنك مسقط برنامج المستثمر الصغير منذ  3سنوات بالشراكة مع مؤسسة «إنجاز ُعمان» ووزارة التربية والتعليم .ويهدف هذا البرنامج إلى
تعليم جيل الشباب المهارات المالية والمهارات الشخصية التي من شأنها تعزيز ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على صنع القرار ومهارات ريادة األعمال
والتفكير الناقد .حجم المشاركين في برنامج المستثمر الصغير في عام  2020تجاوز  10,000طالبً ا .
إرشاد
ُص ِّممت عيادة «إرشاد» لتقديم جلسات التوجيه واإلرشاد المالي المجاني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ورواد األعمال
واألفراد على كيفية إدارة شؤونهم المالية والتخطيط المالي المستقبلي ،بما في ذلك خطط التقاعد الخاصة بهم .تغطي الجلسات مجاالت مثل
إدارة الديون المالية ووضع الموازنات وأهمية االدخار والتحديات التي قد تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة وكيفية جمع وبناء رأس المال
لكل من الزبائن وغير الزبائن .
والبرنامج متاح ٍّ
الدعم خالل فترة جائحة كوفيد19-
ً
ومنشورات على العديد من
ٍ
استجابة لوباء كوفيد .19-ويحرص البنك على مشاركة مواد
إجراءات فورية لحماية الزبائن ودعمهم
ٍ
اتخذ بنك مسقط
ً
وأيضا
دعم مخصصة على موقعه الرسمي
رقميا بسهولة ،كما أنشأ البنك صفحات
المنصات الرقمية تعلم الزبائن كيفية إجراء تعامالتهم المصرفية
ٍ
ً
على منصة الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال ). (mBanking
ً
سهولة وراحة للزبائن في هذه الظروف غير المسبوقة .ومن األمثلة على ذلك ،تأجيل
مبادرات لجعل الخدمات أكثر
ٍ
يُ طلق البنك إلى جانب ذلك
دفعات سداد القروض للزبائن ممن تتوافر فيهم األهلية للحصول عليها ،وذلك على القروض الشخصية وعلى قروض اإلسكان والسيارات .وقد
طلب لتأجيل دفعات سداد القروض ،معظمها من القروض االستهالكية المضمونة بالراتب ،تليها قروض «بيتنا»
ٍ
وافق البنك على أكثر من 17,000
السكنية ،وقروض السيارات .كما أن شبكة أجهزة الصراف اآللي وأجهزة اإليداع النقدي متاحة لالستخدام على مدار الساعة طوال أيام األسبوع،
ويمكن من خاللها تسدسد أنواع متعددة من الفواتيرُ .
وألغيت كذلك رسوم التحويالت المحلية بالنسبة للخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال وعبر
اإلنترنت ،إلى جانب بعض الرسوم المصرفية للشركات .
الخصوصية واألمن ((103-3( ,)103-2( ,)103-1
سياسة خصوصية الزبون
ً
طبق على أي معلومات يشاركها الزبائن
فكرة جوهرها حماية المعلومات
ٍ
بُ نيت سياسة خصوصية الزبون حول
وفقا لمعايير صارمة لألمن والسرية تُ َّ
معنا .كما أكد البنك على إطالع الزبائن على كيفية وسبل الوصول بسهولة إلى معلومات حساباتهم (باستثناء الحاالت التي يحظرها القانون) وكيفية
إخطار البنك بأي أخطاء كي يتم تصحيحها على الفور .
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األمن السيبراني
الجرائم اإللكترونية هي من أكبر المخاطر التي يتعرض لها قطاع الخدمات المصرفية والمالية ،إذ يمكن أن تتسبب بعواقب دائمة على الزبائن والبنوك،
نطاقا .لذا يتعامل بنك مسقط مع مسألة األمن السيبراني بمنتهى الجدية والحذر مع تطبيق أعلى درجات ُّ
ً
التيقظ
وحتى على المنظومة المالية األوسع
في رصد ومراقبة النشاط في الفضاء اإللكتروني .وتحرص فرق العمل المسؤولة عن المعلومات واألمن السيبراني في البنك على استثمار الوقت
والجهد في صيانة وتحديث األنظمة البرمجية واألجهزة ،إلى جانب األنظمة اإلجرائية ،المصممة لحماية البنوك من أي مخاطر إلكترونية .
ويركّ ز قسم إدارة مخاطر المعلومات واألمن السيبراني على الجوانب الهامة التالية :
حوكمة أمن المعلومات عبر اعتماد السياسات واإلجراءات والمبادئ التوجيهية والمعايير األمنية
قوية مع الحفاظ على ضوابط داخلية قوية لفرض مبادئ الوصول إلى المعلومات على أساس “الحاجة إلى المعرفة”
تطبيق شبكة
دفاع أمني َّ
ٍ
مراقبة أمن المعلومات باستخدام أحدث الحلول واألدوات – وتشتمل على المراقبة بالرصد اآلني ومراقبة الترددات الثابتة
وضع خطط استجابة لحوادث األمن السيبراني من أجل ضمان اإلدارة الفعالة لحوادث األمن السيبراني
مراجعة إجراءات وأدوات أمن المعلومات تشمل التقنيات والحلول والشبكات الجديدة والقائمة وكذلك مختلف العمليات المطبقة داخل
كل إدارة من إدارات البنك .

شرطة عمان السلطانية وبنك مسقط

َ
شرطة عمان السلطانية حملة توعية شاملة في السلطنة لمكافحة االحتيال المالي االلكتروني .إذ زادت عمليات االحتيال
بنك مسقط بالتعاون مع
ينفذ ُ
ً
استغالل لحالة عدم
في
الوباء،
خالل
ملحوظة
زيادة
المؤذية
اإللكترونية
الهجمات
من
وغيرها
الضارة
البرامج
وهجمات
االحتيالي
والتصيد
اإلنترنت
عبر
ٍ
َّ
اليقين وعدم االستقرار المالي السائدة .نفذ البنك هذه المبادرة ،التي تركز على تثقيف المجتمع في السلطنة حول أفضل الممارسات الرقمية ،من أجل
قنوات إعالمية متعددة لنشر الوعي بهذا الشأن،
ٍ
ضحي ًة لالحتيال االلكتروني  .وتستخدم شرطة عمان السلطانية وبنك مسقط حاليً ا
منع وقوع األفراد َّ
ً
ً
إضافة إلى ما سبق مقاطع فيديو على
فضل عن عقد الندوات وورش العمل في الكليات والجامعات في جميع أنحاء سلطنة عمان .ونشر البنك
يوتيوب للتوعية حول التصيد الصوتي وعبر الرسائل النصية القصيرة االحتيال عبر البريد اإللكتروني ومشاركة رقم التعريف الشخصي .
كل من عامة الناس
تسلط حملة مكافحة االحتيال الضوء على األساليب المختلفة التي يلجأ إليها المحتالون من جميع أنحاء العالم وتستهدف ٌّ
حد سواء .وقد دعا البنك مجتمع األعمال في السلطنة إلى توخي الحذر على األخص من خطر اختراق البريد اإللكتروني لألعمال،
والمؤسسات التجارية على ٍّ
حساب مصرفي احتياليً ،
بدل من الحساب المصرفي األصلي للمورد.
ٍ
حيث يحاول المحتالون االحتيال على الضحايا لبدء عمليات تحويل األموال إلى

التكنولوجيا واالبتكار
ً
مدعومة باالبتكار ،وهي القيمة الرئيسية التي يركز عليها
بدأت رحلة التحول الرقمي لبنك مسقط قبل بضع سنوات ،وجاءت جهوده في تلك المسيرة
تحديات ترافقت مع القيود المفروضة على الحركة والتنقل ،فظهرت
ٍ
فعليا خالل هذا الوباء حيث واجه الزبائن
البنك على الدوام .برز أثر تلك الجهود
ًّ
أهمية وضرورة استخدام الخدمات الرقمية للبنك ،مثل الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت والهاتف النقال والمحافظ اإللكترونية ،التي تتيح فتح حساب
بنكي وإجراء التحويالت والطلبات وغير ذلك .كما زاد البنك من وتيرة تواصله مع الزبائن عبر مختلف وسائل التواصل االجتماعي والقنوات اإللكترونية،
بدءا من واتساب وتويتر إلى مراكز االتصال .
ً
محفظة بنك مسقط وتطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال
 mBankingمن بنك مسقط

تطبيق سهل االستخدام يتيح للزبائن
ٌ
نظام الدفع عبر الهاتف النقال هو
تحويل األموال أو طلبها أو حتى تنفيذ طلبات الدفع للتاجر ،وذلك عبر
بصورة خاصة
ٍ
بوابة آمنة يسهل الوصول إليها .أثبتت هذه األداة أهميتها
ٍ
وقت ركزت فيه التوصيات على عدم إجراء الخدمات المصرفية
ٍ
في
ً
مباشرة في المنافذ الفعلية .
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بطاقات “مرّ رها وبس” للدفع دون لمس
طبق بنك مسقط تقنية “مرّ رها وبس” دون لمس على جميع بطاقات
ً
حديثا ،األمر
الخصم واالئتمان والبطاقات مسبقة الدفع التي صدرت
الذي يتيح إجراء المعامالت دون تالمس بين أي أسطح .و يشجع البنك
زبائنه على اعتماد هذا المنتج من أجل سالمتهم في أثناء فترات انتشار
جائحة كوفيد.19-
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بنك مسقط وشركة يوني موني للصرافة ذ.م.م
عقد البنك اتفاقية النضمام شركة يوني موني الرائدة للصرافة إلى منصة
الخدمات المصرفية للشركات عبر اإلنترنت التابعة لبنك مسقط ،والتي
توفر حلول الدفع والسداد ،مع توفير إمكانية الوصول إلى تسهيالت
إيداع الشيكات عن بعد ) . (RDCوبرنامج إيداع الشيكات عن بعد هو
ِّ
سيمكنها من إرسال
الحل الرقمي للمؤسسات إلدارة الشيكات ،حيث
مسح ضوئي للشيكات من موقعها قبل تقديم الشيكات فعليً ا
صورة
ٍ
إلى البنك إلتمام عمليات المقاصة .

بنك مسقط وأوريدو
أبرم بنك مسقط مع الشركة العمانية القطرية لالتصاالت (أوريدو)
 ،Ooredooالمزود الرائد لخدمات االتصاالت ،مذكرة تفاهم إليجاد حلول
رقمية للدفعات والتعامالت الخاصة بشركة أوريدو.

الخدمات المصرفية للشركات والشراكات الحكومية
ً
لنطاق واسع من شرائح الزبائن بما في ذلك الشركات
مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات
يقدم البنك ضمن الخدمات المصرفية للشركات
ِّ
ٍ
ٌ
خدمة عالية الجودة .وقد أدى نهج البنك
منصات تقنية قوية تدعمها
ٍ
حلول مخصصة عبر
تقديم
ذات الصلة بالحكومة ،مع التركيز األساسي على
ِ
ٍ
قدمان للشركاء
في التوجه لكل زبون بالحلول المخصصة التي تناسبه إلى جعله الشريك المفضل للعديد من الزبائن .ونورد المثال التالي لخدمتَ ين تُ َّ
الحكوميين عبر هذه المنصة :
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تحسين الكفاءة

التعامالت ما بين الشركات

وقع بنك مسقط و وزارة الدفاع إتفاقية ترمي
إلى تعزيز كفاءة التعامالت الخاصة بالخدمات التي
يضطلع بها موظفو الوزارة .

دعما من نوع التعامالت ما بين
قدم بنك مسقط
ً
الشركات  B2Bلبرنامج تخطيط الموارد المؤسسية
) (ERPالذي يستخدمه ديوان البالط السلطاني،
ً
َّ
خدمة آلية باالتجاهين لنقل البيانات
فوفر بالنتيجة
وللمدفوعات عالية الحجم HVP
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المقدمة للموظفين
 .٨القيمة
َّ

)(102-8

ثقافة مؤسسية وإدارية يشعر فيها الموظفون بالدعم والراحة والرضا ،وبأن بإمكانهم االستفادة من الفرص والعون الالزم كي
ٍ
يهدف البنك إلى ترسيخ
يستطيعوا تحقيق إمكاناتهم الكاملة .يريد البنك ً
أيضا ضمان تزويد موارده البشرية بالمساعدة المناسبة في أوقات الحاجة ،مثل فترة الوباء .وتعمل
سواء في مكان العمل أو على الصعيد الشخصي .
إدارة الموارد البشرية )(HR
بصورة وثيقة مع الموظفين لتحديد الكيفية التي تمكنه من دعمهم
ٍ
ً
التنوع والشمول ((405-1( ,)103-3( ,)103-2( ,)103-1
جزءا ال يتجزأ من كل جانب من جوانب األعمال التجارية إدراكً ا من البنك أن اآلراء و
يعد التنوع أمرً ا
ً
مهما للغاية بالنسبة لبنك مسقط ،وقد أصبح ً
وجهات النظر المتنوعة تخلق بيئة عمل منفتحة ومبتكرة ومنتجة .كما يريد البنك أداء دوره في تمكين المجتمع بضمان تمثيل األقليات ،مثل النساء
واألشخاص ذوي اإلعاقة ،في القوى العاملة .

المساواة بين الجنسين:

العدد اإلجمالي للموظفين

2020

2019

2018
3,779
3,745
3,779

الموظفات
%49
%48
%49
الموظفون
%51
%52
%51
الرجال في مناصب اإلدارة العليا )(%

40

الموظفات في مناصب اإلدارة العليا )(%
%88

%12

%86

%14

%85

%15
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التركيز على فئة الشباب:
الموظفون الذين ال تتجاوز أعمارهم  34سنة (نسبة مئوية(

2020

2019

2018

%54
%56
%58
الموظفون الذين تتجاوز أعمارهم  35سنة (نسبة مئوية(
%46
%44
%42
موظفونا من ذوي اإلعاقة:
12
12
11
التركيز على خطة التعمين(401-1( :
نجح بنك مسقط بصفته المزود الرائد للخدمات المالية في السلطنة في تحقيق نسبة تعمين بلغت  100في المائة في عمليات الفروع ،مع إعطاء
ً
موظفا في  31ديسمبر  ،2020بنسبة تعمين وصلت إلى
األولوية للعمانيين لشغل جميع المناصب الرئيسية .وبلغ إجمالي عدد موظفيه 3,779
 .%94.67وتجدر اإلشارة إلى أن استراتيجية الموارد البشرية للبنك تحافظ على التنوع بين الجنسين حيث أن  48في المائة من الموظفين هم من
النساء الالتي َّ
يتولين أدوارً ا متنوعة تشمل مناصب إدارية عليا .ويدرك بنك مسقط أن توظيف أشخاص أكفاء يعد أحد العناصر الرئيسية في قوة أي
مساهمات بالغة األهمية في نمو البنك ونجاحه .ويؤدي البنك دورً ا بارزً ا في
ٍ
مؤسسة ،لذا يركز على تزويدهم بكل ما يلزم لتمكينهم من تقديم
تنمية المواهب العمانية كما يلتزم باالستثمار في تحسين مهاراتهم وخبراتهم .
ً
مستهدفا الخريجين الجدد من أفضل المعاهد في سلطنة عمان .وقد كان
البنك هو أكبر جهة توظيف للشباب العماني وقد تعاون مع وزارة العمل
معينين هذا العام هم من الخريجين الجدد .
 144من أصل  188عمانيً ا َّ
الموظفون العمانيون )(%
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الموظفون العمانيون في
مستويات اإلدارة العليا )(%

2020

%95

%76

2019

%95

%76

20218

%95

%73
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مشاركة الموظفين
استطالع قياس نبض الموارد البشرية ((402-1( ,)103-3( ,)103-2( ,)103-1
يقيس استطالع «نبض الموارد البشرية» كيف يشعر موظفو بنك مسقط ،ومدى رضاهم عن عملهم ،ومدى شعورهم بالوالء لبنك مسقط
يعد رضاهم مؤشرً ا مباشرً ا على قوة العالقة بين البنك وموظفيه .
واالهتمام بنماء أعماله وتقدمه .إذ ُّ
الكلية
درجة الرضا
َّ
2020

5/4.05

2019

5/4.09

2018

5/4.09

َ
بعاملين آخرين يشيران إلى درجة رضا الموظفين عن عملهم والبنك .هذان العامالن هما
باإلضافة إلى استطالع “نبض الموارد البشرية” ،يهتم البنك
سنوات خدمة الموظفين معنا ومعدل الدوران ،وكالهما يخبران البنك بمدى التزام الموظفين تجاهنا .وقد ارتفعت هذا العام نسبة موظفي البنك
أصحاب سنوات الخدمة األطول معه ،في حين انخفض في الوقت ذاته معدل الدوران .
الموظفون الذين تتراوح فترة عملهم في
البنك ما بين  5إلى  14سنة )(%

معدل دوران الموظفين )(%
%4.26

2020

%53

2019

%48

%5.74

2018

%41

%6

التعليم والتطوير ((404-1( ,)103-3( ,)103-2( ,)103-1
تعتبر تنمية الموارد البشرية إحدى أولويات البنك الذي يخصص مبالغ كبيرة من الميزانية السنوية لتدريب موارده البشرية وتطويرها في جميع
الوظائف والمسؤوليات الموكلة إليهم.
ً
أهمية كبيرة للمبادرات الوطنية لتنمية الموارد البشرية .فقد نظمت أكاديمية «جدارة» ،التابعة للبنك والمعتمدة من االتحاد
ويولي بنك مسقط
ً
ومراعاة لمعايير التباعد
العالمي لجامعات وأكاديميات الشركات ،في عام  2020ما مجموعه  171برنامجً ا تدريبيً ا ،حضرها أكثر من  2,000موظف.
االجتماعي ومع أخذ مرونة التوقيت في االعتبارُ ،ق ِّدمت للموظفين العديد من البرامج هذا العام عبر اإلنترنت ً
بدل من التعلم المعتاد المبني على
الحضور الفعلي لجلسات التدريب .
إدارة المواهب
ً
عملية رسمية في إدارة المواهب تهدف إلى بناء قياداته المستقبلية ،وتستند تلك العملية إلى فلسفة البنك في توظيف المواهب
يعتمد البنك
الشابة وتعزيز كفاءاتها .الهدف من هذه المبادرة هو التعرّ ف على أبرز المواهب ضمن موظفي البنك وتطويرها واالحتفاظ بها وتوجيهها إلى
المناصب المالئمة.
تتألف هذه العملية من ثالث مراحل
»

 .1التعرف على المواهب :حيث يجري في هذه المرحلة تحديد  %10من موظفي البنك «ذوي اإلمكانات العالية» على أنهم «مجموعة المواهب
بناء على التحليل والتقييم
 .2تحليل المناصب الحساسة :تحديد المناصب األكثر
َّ
أهمي ًة داخل البنك ً
تعاقب وظيفي قوية للمناصب العليا وللتقاعد داخل البنك :
ٍ
 .3وضع خطة

ّ
ّ
التعلم خالل فترة العمل والممارسة الفعلية لمهام األدوار
التعلم  ،10 - 20 - 70حيث يحدث  %70من
يستند نهج تنمية المواهب إلى نموذج
ّ
ّ
التعلم مصدره برامج التدريب سواء في الفصول الدراسية أو عبر اإلنترنت .يشرف
التعلم من اآلخرين ،في حين أن  %10من
المعنية ،ويأتي  %20من
مستويات
ٍ
ستة
ِ
قسم مجموعة المواهب إلى
وتُ
األعمال،
إدارة
في
الرائدة
العالمية
الكليات
ُ
فئتها»
ضمن
«األفضل
القيادية
على إجراء هذه البرامج
َّ
ّ
طبق
تُ
كما
اإلنترنت.
وعبر
الذاتي
م
للتعل
التعليمية
بالوحدات
ربطها
يمكن
فريدة
ة
تدريبي
برامج
نبتكر
أننا
كما
والدرجة.
الوظيفي
بناء على الخبرة والدور
َّ
َّ
ً
ّ
َ
التعلم أثناء العمل ونتائج برنامج التدريب .
مجالي
التقدم المحرَ ز وإعداد تقارير عنه في
لرصد
للمواهب
قياس
ٍ
عملية
بصورة مستمرة
ٍ
ّ
ٍ
خط
ويركّ ز هذا النهج على إعداد المواهب الداخلية لملء الوظائف الشاغرة من داخل البنك ،وتطوير ُّ
تعاقب وظيفي قوي .
ّ
تتولى لجنة المواهب ،وهي لجنة فرعية تابعة للجنة االستدامة ،مهمة إدارة المواهب في بنك مسقط .
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التدريب ((404-2

أكاديمية «جدارة» للتعليم

يفخر بنك مسقط بأكاديمية «جدارة» ،المؤسسة الرائدة في سلطنة عمان في مجال التعليم والتطوير والتي أنشأها البنك بهدف تنمية مواهب
موظفيه ويعمل بها متخصصون في هذا القطاع ،تدعمهم أحدث التقنيات والموارد التعليمية.
زود
تضمن أكاديمية «جدارة» توفير فرص تدريب متساوية لجميع الموظفين بغض النظر عن جنسهم أو حالتهم االجتماعية أو أصولهم أو دينهم .ويُ َّ
الموظفيين الجدد وقت تعيينهم بالمعلومات المطلوبة حول حقوقهم من دليل الموارد البشرية .ومع أخذ ما ورد أعاله في االعتبار ،فقد شارك
ً
165
موظفا ( %87منهم موظفون جدد) في برنامج التعريف بالعمل للموظفين الجدد .
ِّ
تركز األكاديمية على تطوير المهارات والقدرات بما توفره من وحدات التعلم اإللكتروني والمنح الدراسية واالعتمادات المهنية وبرامج التدريب على
اإلدارة والقيادة .وتُ َّ
نفذ برامج التدريب والتطوير بالدورات التعليمية المتخصصة التي تجريها مراكز التدريب المعتمدة أو باالستفادة من العالقات
األكاديمية مع الكليات والجامعات ومعاهد التدريب الرائدة على المستويين اإلقليمي والعالمي .
قدم عبر القنوات الرقمية ،لكن متوسط أيام التدريب
ورغم التحديات والعقبات التي وضعها الوباء أمام البنك والمتعلقة بتكييف التدريب بحيث يُ َّ
المقدمة بقي قريبً ا مما ُق ِّدم خالل العام الماضي .
َّ

متوسط أيام التدريب للموظفات (اإلناث(

2020

2019

 6أيام
 7أيام
بدوام كامل
االمتيازات للموظفين
ٍ
 5.6أيام
 5أيام
بدوام كامل ((402-1( ,)401-3( ,)401-2( ,)103-3( ,)103-2( ,)103-1
االمتيازات للموظفين
ٍ

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

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

يحق للموظفات ما مجموعه
 50يوم إجازة أمومة بأجر
كامل قبل الوالدة أو بعدها.
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تغطية جميع الموظفين
عاما
الفعليين حتى سن ً 60
بنظام التأمين الجماعي
الخاص بنا ضد حاالت فقدان
الحياة أو اإلعاقة .

قدم مزايا وتعويض نهاية
ُت َّ
الخدمة لجميع الموظفين
المغتربين .
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إدارة األداء
ُ
عملي ٌة متواصلة ومصممة لضمان تقدير ومكافأة الموظفين على أساس أدائهم .وقد ُص ِّممت العملية بحيث تضمن
عملية إدارة األداء لدينا هي
َّ
أن احتياجات ٍّ
كل من الموظف والبنك قد ُلِّبيت بالفعل ،كما ستستمر تلبيتها في العام التالي .
عين مجاالت المسؤولية
تُ َّ
الرئيسية KRAs
لجميع موظفي البنك

العالوات والمكافآت

تعيين
األهداف

المراجعة نصف
السنوية

مراجعة مؤقتة وتتبع
األداء

المكافآت

التقييم
السنوي

دورة تقييم نهاية العام
مع التصنيفات

تعيين األهداف  -يناير

التقييم السنوي

يجب على جميع الموظفين تحديد أهدافهم السنوية وإدراجها في
النظام .
توجهه مجاالت المسؤولية الرئيسية
ويعمل نظام إدارة األداء ،الذي ِّ
) (KRAعلى مواءمة أنشطة ومهام جميع الموظفين باتجاه تحقيق
األهداف االستراتيجية للبنك .

يقوم المسؤول على تقييم األداء بقياس أداء الموظف في مقابل
األهداف التي ُع ِّينت له وكفاءاته .
يأتي  % 70من التقييم من األهداف في حين تأتي النسبة المتبقية
( )%30من الكفاءات (القيم المؤسسية (.

حيث يتمكن ُّ
موظف في نهاية عملية إعداد األهداف قادرً ا على:
ٍ
كل
وصف ما هو متوقع منه من إنجاز خالل العام.
تحديد مساهمته في تحقيق األهداف.

تحديد االحتياجات فيما يتعلق بالتطوير.

معرفة بمتطلبات العمل لتحقيق هدفهم الوظيفي.
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الصحة والسالمة ((403-6( ,)403-2( ,)103-3( ,)103-2( ,)103-1
أهمي ًة خاصة خالل فترة انتشار الوباء .ويركز البنك على جوانب ثمانية في هذا المجال هي :
اكتسبت قضية صحة وسالمة الموظفين
َّ

٢

١

٣

النفسي

٥

االجتماعي

٦

الفكري

مكان العمل

٤
العاطفي

٧

المهني

٨

الجسدي

التعامل مع األشخاص

وقد َّ
فئة من هذه الفئات المبادرات التالية في عام :2020
نفذنا تحت كل ٍ
النفسي

االجتماعي

العاطفي

يوم المرأة العمانية -
مسابقة على ذكر اسم
زميلة والكفاءات التي
تتمتع بها .

التأقلم واالزدهار
في ظل الظروف
التي يفرضها وباء
كوفيد19-

مكان العمل /المهني

الجسدي

اليوغا في مكان العمل  -نشر مقطعي فيديو في
مكان العمل ،أحدهما للتركيز واآلخر لصحة الرقبة
والظهر .

العيد الوطني

اإلسعافات األولية
لألطفال والكبار ،مع
مشاركة  6مقاطع
فيديو وكتيبات تتعلق
باإلسعافات األولية .

ورشة عمل إرشادات
الصحة والسالمة

إرسال رسائل التهنئة في
يوم ديوالي و عيد الميالد

االحتفاء بالزمالء األبطال
 ُمنح زمالء العمل الذينً
كأسا
عاليا
تصنيفا
نالوا
ً
ً
وخطاب تقدير .

الكرنفال العائلي

لم يسجل بنك مسقط أي حوادث تتعلق بالصحة والسالمة للموظفين خالل عام .2020

الدعم خالل جائحة كوفيد19-
أثبت بنك مسقط خالل جائحة كوفيد 19-التزامه الراسخ برعاية موظفيه والمحافظة على صحتهم وسالمتهم .فقد اتخذ العديد من المبادرات
اطالع بالمستجدات
استراتيجية إلدارة الموظفين بغرض إبقائهم على
ٍ
وضع
بناء على ذلك
لضمان اإلحاطة التامة بتطورات الوضع مع الوباء ،ثم ً
ٍ
ِ
وحمايتهم والتأكد من سالمتهم.

تخصيص أرقام
الخط الساخن
لمكتب الدعم
والمساعدة
والمتاحة على
مدار الساعة
طوال أيام
األسبوع ،ألغراض
إعطاء المعلومات
والتحدبثات
واالستشارة بشأن
حاالت ذات صلة
ٍ
بوباء كوفيد19-
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وضع مبادئ
توجيهية
للموظفين بما
يشمل إعداد
محتوى للملصقات
اإلرشادية
والكتيبات،وقواعد
الممارسات
الخاصة بمكان
العمل عن طريق
منصة فيسبوك
وتنبيهات األخبار
وغيرها

المتابعة مع
وزارة الصحة
ومركز األزمات
بشأن التغييرات
في العمليات
والسياسات في
السلطنة

جزء من لجنة على
مستوى البنوك
للتعامل مع
الوضع الوبائي

رفع التقارير إلى
وزارة الصحة حول
حاالت اإلصابة
بكوفيد19-
واإلجراءات
الوقائية المتخذة

إنشاء وإدارة
لوحة بيانات خاصة
بكوفيد19-

المتابعة
والتحقيق في
ظهور «حاالت
البؤر الوبائية
اقتراح إجراءات -
وقائية وتقديم
تقارير للجنة
كوفيد19-
»

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧
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.٩

تمكين المجتمعات

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

وبناء عليه
يعتبر بنك مسقط المجتمع محورً ا أساسيً ا من محاور تركيزه ،فبدون دعمهم ومشاركتهم لن يتمكن البنك من بناء أعمال مستدامة.
ً
ملتزم بتمكينهم ،وهو ما سيؤدي بالنتيجة إلى تنمية االقتصاد العماني ككل .
فالبنك
ٌ
تأثير إيجابي
تتركز استراتيجية االستدامة والمسؤولية االجتماعية التي يتبعها بنك مسقط على تقديم منافع طويلة األجل للمجتمع والوطن ،وإحداث ٍ
مجاالت متعددة مثل التعليم والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشباب والرياضة والطاقة البديلة والصحة .
ٍ
على المجتمع في
ً
التزاما منه «بتقديم المزيد»
دائرة متخصصة للمسؤولية االجتماعية،
بنك مسقط هو البنك الرائد في مبادرات المسؤولية االجتماعية وقد أسس
ً
ً
نسبة من ارباحه
علما بأن البنك يخصص
الدولية،
واالجتماعية
البيئية
لالقتصاد والمجتمع والبيئة ،مع ضمان توافق مشاريعه مع أفضل المعايير
ً
السنوية لمبادرات المسؤولية االجتماعية .وهو ً
أيضا أول بنك يقدم الدعم لجهود تطوير المهارات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
كل منها برامج متعددة لدعم التنمية المجتمعية الشاملة والمتكاملة .
حدد بنك مسقط خمسة ركائز لالستثمار االجتماعي ،يندرج تحت ٍّ
االقتصاد

الضمان االجتماعي

البيئة

الشباب والرياضة

التعليم

رغم التباطؤ الذي سببته جائحة كوفيد 19-في تنفيذ بعض مبادرات المسؤولية االجتماعية ،لكن بنك مسقط أعاد النظر في الطرق التي يدعم بها
مسارات مغايرة للوفاء بالتزاماته .فحافظ البنك ً
مثل على إسهاماته في مجاالت الرياضة والرعاية االجتماعية والتنمية الثقافية
ٍ
المجتمعات واتخذ
تعديالت على القنوات عبر اإلنترنت لبرامج تدريب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المعرفة بالشؤون المالية .وقد
ٍ
واالقتصاد .كما أدخل
بتكريم للبنك من وزارة التنمية االجتماعية لدوره الريادي في مجال المسؤولية االجتماعية واالستدامة وخدمة المجتمع خالل
تُ ِّوجت هذه الجهود
ٍ
العماني للشراكة والمسؤولية االجتماعية .
الدورة الرابعة من أعمال المنتدى ُ
ركيزة الشباب والرياضة
المالعب الخضراء

بنية
ٍ
تماما إلشراك المجتمع المحلي وإنشاء
ناجح
نموذج
أثبت برنامج "المالعب الخضراء" أنه
ً
ٌ
ٌ
مكم ًل لجهود
يأتي
البنية
هذه
لتطوير
الدعم
إن
السلطنة.
أنحاء
أساسية حديثة للرياضة في جميع
ِّ
دولة رياضية .برنامج "المالعب الخضراء" الفريد هذا ،الذي يندرج ضمن
ٍ
الحكومة الرامية لبناء
مساهمات كبيرة في مجال التنمية المستدامة،
ٍ
ويقدم
للبنك
االجتماعية
أنشطة المسؤولية
ِّ
ً
دولة رياضية بتعشيب وتطوير مالعب كرة
يهدف إلى تعزيز مكانة سلطنة عمان على اعتبارها
القدم ،حيث دعم البرنامج حتى اآلن ما مجموعه  123من الفرق الرياضية في أنحاء متفرقة من
السلطنة .

المالعب الخضراء
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2020

عدد المتقدمين بالطلب

77

عدد الفرق التي تلقت الدعم

15

عدد المستفيدين

4,500
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ركيزة التعليم )(FS-16
جسر المستقبل
يهدف برنامج "جسر المستقبل" إلى مساعدة الشباب العمانيين المندرجين تحت مظلة الضمان
االجتماعي والدخل المحدود على تحسين فرصهم في االرتقاء على السلم االجتماعي عبر إعطائهم
ٌ
شراكة مع وزارة التعليم العالي بهدف توسيع
منحً ا تعليمية .وقد عقد بنك مسقط في عام 2014
نطاق البرنامج والتركيز على دعم الشباب للحصول على شهادات البكالوريوس .

المستثمر الصغير
طالب وطالبة في مجال
ٍ
استطاع برنامج "المستثمر الصغير" حتى اآلن تدريب ما يربو على 31,000
المعرفة بالشؤون المالية وريادة األعمال .والبرنامج أطلقه بنك مسقط بالشراكة مع وزارة التربية
والتعليم ومؤسسة “إنجاز ُعمان” .ومن بين إجمالي عدد الطالبُ ،دِّرب  10,029طالبً ا في العام
الدراسي  .2020/2019برنامج "المستثمر الصغير" ،الذي يقوم على مبدأ تمكين أفراد المجتمع منذ
الصغر ،يهدف إلى بناء معرفة األطفال بالشؤون المالية وتزويدهم بالمهارات التي ستساعدهم على
أن يصبحوا رواد أعمال .في المستقبل

2020-2019

الطالب

48

الذكور

اإلناث

5295

4734

المدرسون

188

المتطوعون

68

الجلسات

230
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ماليات  -برنامج الثقافة المالية عبر اإلنترنت
َّ
سعيً ا منه إلى نشر المعرفة بأصول التخطيط المالي ،أطلق بنك مسقط برنامج “ماليات” المجاني
للتوعية بالشؤون المالية عبر اإلنترنت .يهدف هذا البرنامج إلى توفير المعرفة العامة ومساعدة األفراد
على اكتساب المهارات األساسية التي يحتاجونها إلدارة مواردهم المالية .وقد شهد عدد المشاركين
ً
زيادة على خلفية تعزيز عدد القنوات الرقمية الالزمة إليصال المحتوى وزيادة اهتمام
في عام 2020
الجمهور بهذه الجوانب .

ماليات
شهادات برنامج َّ

2019

2020

458

26,312

إرشاد  -لألفراد والمشاريع المتوسطة والصغيرة
تقدم عيادة “إرشاد” للتدريب المالي التي أطلقها بنك مسقط التوجيه والنصائح المالية للشركات
الصغيرة والمتوسطة ) (SMEsوالشركات الناشئة ورواد األعمال واألفراد حول كيفية إدارة شؤونهم
قدم التدريب في
وي َّ
المالية والتخطيط المالي المستقبلي ،بما في ذلك خطط التقاعد الخاصة بهمُ .
مجاالت مثل إدارة الديون المالية ووضع الموازنات وأهمية االدخار والتحديات التي قد تواجه الشركات
ٍ
المتوسطة والصغيرة وكيفية الحصول على رأس المال الالزم للمشاريع .بلغ العدد اإلجمالي للجلسات
التي أجريت حتى اآلن  105جلسة .

ركيزة الضمان االجتماعي
تضامن
مثال جيد للشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أطلقه البنك بالتعاون مع
ٌ
مبادرة “تضامن” هي
وزارة التنمية االجتماعية .وتهدف هذه المبادرة إلى مساعدة األسر التي تندرج ضمن برنامج الضمان
االجتماعي في أنحاء السلطنة ودعمها باألجهزة المنزلية األساسية للتعامل مع الظروف الصعبة .يركز
البرنامج على توزيع األجهزة اإللكترونية المنزلية الضرورية ،بما في ذلك مكيفات الهواء والثالجات منذ
إطالق برنامج التضامن السنوي استفادت منه  1,400أسرة .

2020
عدد العائالت المستفيدة

49

174

تقرير االستدامة لعام ٢٠٢٠

فك كربة

مساهمات مالية لإلفراج عن
ٍ
قدم بنك مسقط حتى اآلن ،وبالشراكة مع جمعية المحامين العمانيين،
مطالبات في قضايا
ٍ
جراء
 576سجينً ا من المدينين أو المعسرين الذي صدرت بحقهم أحكام توقيف َّ
مدنية وتجارية وشرعية وعمالية .وقد استطاع البنك تغطية  166حالة في عام . 2020

ركيزة البيئة
المنتجات الخضراء

المساحات الخضراء

50

ً
مجموعة من
تماشيً ا مع استراتيجية السلطنة للتكيف مع التغير المناخي والحد من آثاره ،أطلق البنك
قدم
منتجات التمويل التي تهدف إلى تشجيع الزبائن والجمهور على االستثمار في البيوت الخضراء .تُ َّ
ِّ
موفرة للطاقة
الحوافز بما يتماشى مع المنتجات المتوفرة للزبائن الذين يتطلعون إلى امتالك منازل
بخيارات لمصادر الطاقة المتجددة.
ٍ
مجهزة

ً
حديقة عامة في منطقة الخوض وهي تعتبر
افتتح بنك مسقط رسميً ا ،وبالشراكة مع بلدية مسقط،
حديقة عامة في منطقة الخوض ،إذ تتجاوز مساحتها  15,000م ،2وتضم ملعبً ا يصلح لممارسة
ٍ
أكبر
رياضات متعددة ومنطقة ألعاب لألطفال ومسطحات خضراء متعددة األغراض وصالة ألعاب رياضية
ٍ
في الهواء الطلق ومرافق صحية .
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ركيزة االقتصاد
أكاديمية الوثبة

تقديرً ا للدور الحيوي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مسيرة التنمية بسلطنة عمان ،أنشأ
بنك مسقط في عام  2014أكاديمية «الوثبة» للشركات الصغيرة والمتوسطة والغرض منها تدريب
رواد ورائدات األعمال وتمكينهم من النهوض بمشروعاتهم .ونظرً ا لشعبيتها ونجاح دوراتها ،توسعت
ٌ
برنامج
عبارة عن
األكاديمية لتنتشر في مزيد من المواقع في أنحاء السلطنة .أكاديمية الوثبة هي
ٍ
تدريبي يتكون من  8محاور يقدم بالتعاون مع مؤسسة  Radiant Sail Foundationويحصل المتدربون
تخرج
ٍ
الناجحون على
شهادة معتمدة دوليً ا من معهد إدارة المشاريع ) ،(PMIومقره الواليات المتحدةَّ .
حتى اآلن من أكاديمية «الوثبة» أكثر من  130من رواد أعمال.

وقد نجحت مجموعتان من رواد األعمال من منطقتَ ي مسندم والبريمي في عام  2020في استكمال الدورة بعد نقل الجلسات التدريبية لتُ عطى
عبر اإلنترنت .
البريمي والمسندم

الموقع
عدد المشاركين

40

عدد الطالب المتخرجين

37

عدد الطالبات المتخرجات

10

برنامج شهادة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين )(ACCA

بتمويل مشترك من بنك
يقدم
برنامج شهادة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ) ، (ACCAوالذي َّ
ٍ
عددا من الطالب إلتمام برنامج جمعية المحاسبين
مسقط وشركة تنمية نفط ُعمان ) ، (PDOيدعم
ً
القانونيين المعتمدين .وبمجرد نجاحهم في الحصول على شهادة جمعية المحاسبين القانونيين
المعتمدينِّ ،
عمل في مختلف إداراته.
يوفر لهم بنك مسقط فرص
ٍ

االستثمار في السياحة (مسفاة العبريين(

~v

51

متزايدا في المستقبل االقتصادي
محوريا
للتوجه المزمع نحو إعطاء القطاع السياحي دورً ا
دعما
ً
ًّ
ُّ
ً
للسلطنة ،أعلن البنك رسميً ا عن إنجاز مشروع قرية المسفاة القديمة في مسفاة العبريين بوالية
ً
ً
فريدة من نوعها تتمحور حول قرية مسفاة القديمة ،وهو
تجربة سياحية
يقدم هذا المشروع
الحمراءِّ .
ما يبرز استراتيجية السياحة العمانية القائمة على نموذج التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على
تضمن المشروع تطوير المدخل القديم
المجتمعات المحلية مع الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي.
ّ
للقرية ومركز الزوار ومطعم
ومخبز وحارة الشواء.
ٍ
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.١٠

إدارة البصمة البيئية

قلق متزايد في جميع أنحاء العالم ،كما ِّ
تمثل المؤسسات ومشاريع األعمال الضخمة إحدى أعظم القوى
قضي ًة ملحة ومصدر
يعد التغير المناخي
َّ
ُّ
ٍ
التي يمكنها مواجهة التدهور البيئي المتواصل .ورغم أن تأثير القطاع المصرفي أقل نسبيً ا على البيئة من غيره من القطاعات ،لكن البنك ما يزال
بكثير من الجدية وتعديل أسلوب إنجاز األعمال نحو دمج التفكير المستدام الذي ِّ
يمكن البنك من إدارة
ملتزما بالتعامل مع قضية التغير المناخي
ً
ٍ
بصمته البيئية وتقليلها .
استهالك الطاقة ((302-4( ,)302-1( ,)103-3( ,)103-2( ,)103-1
الكهرباء
ً
مقارنة
واصل البنك مبادرته الخاصة باستبدال المصابيح التقليدية بإضاءات ) . (LEDوقد انخفض في عام  2020استهالك البنك من الكهرباء والوقود
ً
ً
فضل عن تقليص عمليات البنك .
نتيجة للتحول إلى إضاءة ) (LEDالصديقة للبيئة،
بالعام الماضي ،ويرجع ذلك

استهالك الكهرباء (ميغاواط ساعة(

2019

2020

11,680

10,829

استهالك الوقود
انخفض استهالك البنزين هذا العام حيث أدى العمل من المنزل وإجراءات التباعد االجتماعي إلى تقليل التنقالت.

استهالك الوقود للمركبات المملوكة للبنك أو التي استأجرها (بنزين ،باللتر(

2019

2020

1,304,280

971,195

انبعاثات غازات الدفيئة (305-2( ,)305-1( ,)103-3( ,)103-2( ,)103-1( GHG
لمبادرات حسب الحاجة .
ٍ
يرصد البنك انبعاثات غازات الدفيئة من جميع عملياته من أجل فهم تأثيرها والتخطيط
2019

2020

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

2,957

2,252

النطاق  :2االنبعاثات غير المباشرة
استهالك الكهرباء )(tCO2e

752

697

إستهالك المياه ((303-1( ,)103-3( ,)103-2( ,)103-1
مبادرات صغيرة تهدف إلى تقليل استهالك المياه ،مثل خفض قوة ضخ المياه في تجهيزات المرافق الصحية .ورغم انخفاض
ٍ
قام البنك بتنفيذ
استهالك مياه الشرب هذا العام نظرً ا النخفاض عدد الموظفين في الموقع ،فقد زاد استهالك مياه المرافق بسبب جهود البنك والموظفين لتعزيز
درجة التنظيف والتعقيم كإجراءات احترازية ضد وباء كوفيد.19-
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إستهالك المياه

2019

2020

إستهالك المياه المرافق (لتر(

20,642,000

21,209,000

إستهالك مياه الشرب (لتر(

376,950

237,252

إجمالي استهالك المياه (لتر(

21,018,950

21,446,252
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إدارة النفايات

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

ِّ
تشكل النفايات الورقية واإللكترونية الجزء األكبر من النفايات الناتجة عن عملياته .وسعيً ا لتقليل
نظرً ا لطبيعة أعمال بنك مسقط المصرفية،
ً
مبادرة خضراء تشجع الموظفين على تجنب استخدام األكياس البالستيكية والورقية المعدة لالستخدام الواحد،
طبق البنك
كمية هذه النفاياتَّ ،
واالستعاضة عنها باألكياس الخضراء التي يوفرها البنك .وقد بدأ البنك باعتماد ممارسات إعادة تدوير الورق منذ عام  ،2015بالتعاون مع صحيفة
ٌ
هيئة حكومية ذات بنية مكتبية متكاملة لتمزيق
عقدا مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية ،وهي
مسقط اليومية ،كما وقع البنك هذا العام
ً
تسوية وفرز لمستودع أرشيف الوثائق الخاص به ،وقد استُ كملت اآلن المهمة ،وبدأ البنك في
ٍ
الورق .أجرى البنك في عامي  2018و  2019عملية
إعادة تدوير كميات أكبر من الوثائق والمطبوعات الورقية الناتجة عن أجهزة الصراف اآللي .
يحرص البنك ً
أيضا على إعادة تدوير النفايات اإللكترونية ،مثل البطاريات الرصاصية ،عبر شركة بيئة” ،“BEAHالمؤسسة المعتمدة إلعادة تدوير النفايات
بالسلطنة
بطريقة
منها
التخلص
أو
تجديدها
أو
تدويرها
المعاد
النفايات
نوع
2020
2019
صديقة للبيئة

54

النفايات اإللكترونية (كجم(

50,000

50,000

نفايات ورقية (كجم(

53,800

87,411
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فهرس المحتويات للمبادرة العالمية إلعداد التقارير ((102-55( ,)102-46

ضمانا لجودة خدمة اإلفصاح عن بنود األهمية النسبية ،فقد راجعت المبادرة العالمية " "GRIفهرس المحتويات و تحققت من الوضوح في تقديمه
و من توافق األرقام المرجعية التي تشير الى االفصاحات (  )102-49و ( )102-40مع األقسام المناسبة في التقرير .
ضمن نطاق المؤسسة وخارجها
معيار )(GRI

حدود التأثير

 : G R I 1 0 1ا أل سا س

إفصاحات عامة

خارج نطاق المؤسسة

الفصل

أرقام
الصفحات

ضمن نطاق المؤسسة
اإلفصاح

الحذف

مبادئ االتفاق
العالمي
لألمم المتحدة

2 0 16

الملف المؤسسي

GRI 101:
إفصاحات
عامة ٢٠١٦

 102-1اسم المؤسسة

9

نبذة عن بنك مسقط

 102-2األنشطة والعالمات التجارية والمنتجات والخدمات

9

نبذة عن بنك مسقط

 102-3موقع المقر الرئيسي

9

نبذة عن بنك مسقط

 102-4موقع العمليات التشغيلية

9

نبذة عن بنك مسقط

 102-5الملكية والشكل القانوني

10

نبذة عن بنك مسقط
هيكل الملكية

المخدمة
 102-6األسواق
َّ

9

نبذة عن بنك مسقط

 102-7حجم المؤسسة

14

ٌ
نبذة عن األعمال

 102-8معلومات حول الموظفين وغيرهم من العاملين

40

المقدمة للموظفين
القيمة
َّ

 102-9سلسلة التوريد

23

الصيرفة المسؤولة  -عمليات
الشراء المسؤولة

 102-10التغييرات المهمة في المؤسسة وفي سلسلة التوريد

١٢

نبذة عن بنك مسقط  -بنك
مسقط وجائحة كوفيد19-

 102-11المبدأ أو النهج االحترازي

23

الصيرفة المسؤولة
الحوكمة واالمتثال

 102-12المبادرات الخارجية

11

 102-13العضويات واالرتباطات

11

ال توجد متطلبات
معينة بالنسبة
للتقرير الخاص
بالتقدم المحرز

نبذة عن بنك مسقط  -الجوائز
والعضويات
نبذة عن بنك مسقط  -الجوائز
والعضويات

االستراتيجية
َّ
 102-14بيان المسؤولين وصناع القرار

5

 102-15أهم التأثيرات والمخاطر والفرص

15

رسالة الرئيس التنفيذي
إدارة االستدامة

بيان بالدعم
المستمر

األخالقيات والنزاهة

الحوكمة

GRI 102:
إفصاحات
عامة ٢٠١٦

 102-16القيم والمبادئ والمعايير وقواعد السلوك

25

الحوكمة واالمتثال

 102-17آليات النصح واإلرشاد والشؤون المثيرة للقلق
بالنسبة لألخالقيات

25

الحوكمة واالمتثال

 102-18هيكل الحوكمة

24

الحوكمة واالمتثال

 102-19تفويض السلطات

24

الحوكمة واالمتثال

 102-20مسؤولية المستوى التنفيذي بالنسبة للمواضيع
االقتصادية والبيئية واالجتماعية

24

الحوكمة واالمتثال

16

إدارة االستدامة

 102-21استشارة المعنيين بمصالح البنك في المواضيع
االقتصادية والبيئية واالجتماعية

55

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

حدود التأثير

الفصل

أرقام
الصفحات

اإلفصاح

الحذف

مبادئ االتفاق
العالمي
لألمم المتحدة

إفصاحات عامة

الحوكمة

 102-22تشكيلة أعلى هيئة حوكمة ولجانها
 102-23رئيس أعلى هيئة حوكمة
 102-24ترشيح واختيار أعلى هيئة حوكمة
 102-25تضارب المصالح

GRI 102:
إفصاحات
عامة 2016

 102-26دور أعلى هيئة حوكمة في وضع الهدف والقيم
واالستراتيجية
َّ

يمكن االطالع
على التقرير
السنوي 2020
لبنك مسقط
باستخدام الرابط
www.bankmuscat.com

المبادئ 10-1

 102-27المعرفة الجماعية ألعلى هيئة حوكمة
 102-28تقييم أداء أعلى هيئة حوكمة
 102-29تحديد اآلثار االقتصادية والبيئية واالجتماعية
والتعامل معها
 102-30فاعليّ ة العمليات الخاصة بإدارة المخاطر
 102-31مراجعة المواضيع االقتصادية والبيئية واالجتماعية

إشراك المعنيين بمصالح البنك

 102-33اإلبالغ عن الشؤون الهامة المثيرة للقلق
 102-40قائمة بمجموعات المعنيين بمصالح البنك
 102-41اتفاقيات المفاوضة الجماعية

إعداد التقارير

المفاوضة
الجماعية غير
مسموح بها ضمن
سلطنة عمان

 102-42تحديد المعنيين بمصالح البنك واختيارهم

16

 102-43نهج إشراك المعنيين بمصالح البنك

16

 102-44أهم المواضيع والشؤون المثيرة للقلق المطروحة

16

 102-45الكيانات المشمولة في البيانات المالية الموحدة
 102-46تحديد محتوى التقارير ونطاق البنود
 102-47قائمة البنود ذات األهمية

14
18
١٨ ،١٦

 102-48إعادة صياغة المعلومات

8

 102-49تغييرات في إعداد التقارير

8

 102-50فترة إعداد وتقديم التقارير

8

 102-51تاريخ التقرير األحدث

8

 102-52دورة إعداد التقارير

8

 102-53جهة االتصال لألسئلة المتعلقة بالتقارير

8

ً
وفقا لمعايير GRI
 102-54مطالبات بإعداد التقارير

8

 102-55فهرس محتوى المبادرة العالمية إلعداد التقارير GRI

55

 102-56الضمان الخارجي

56

16

8

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

فهرس المحتوى الخاص
بمعايير المبادرة العالمية
إلعداد التقارير GRI

المقدمة
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معيار )(GRI

حدود التأثير

الفصل

أرقام
الصفحات

اإلفصاح

الحذف

مبادئ االتفاق
العالمي
لألمم المتحدة

 G R I 2 0 0سلسلة ا لمعيا ر ا ال قتصا د ي
األداء االقتصادي
 103-1شرح للبند الهام ونطاقه

GRI 103:
النهج اإلداري
2016

GRI 201:
األداء االقتصادي
2016
الممارسات الخاصة بالشراء
GRI 103:
النهج اإلداري
2016

GRI 204:
ممارسات
الشراء 2016

معيار )(GRI

حدود التأثير

١٤

 103-2النهج اإلداري ومكوناته

١٤

 103-3تقييم النهج اإلداري

١٤

تم توليدها
 201-1القيمة االقتصادية المباشرة التي ّ
وتوزيعها

١٤

 102-26دور أعلى هيئة حوكمة في وضع الهدف والقيم
واالستراتيجية
َّ

ال توجد متطلبات
معينة بالنسبة
للتقرير الخاص
بالتقدم المحرز

١٤

 103-1شرح للبند الهام ونطاقه

٢٣

 103-2النهج اإلداري ومكوناته

٢٣

 103-3تقييم النهج اإلداري

٢٣

 204-1نسبة اإلنفاق على الموردين المحليين

٢٣

الفصل

ٌ
نبذة عن
األعمال  -األداء
المالي في
عام 2020

أرقام
الصفحات

الصيرفة المسؤولة
 عمليات الشراءالمسؤولة

اإلفصاح

الحذف

المبادئ
١٠ -١

مبادئ االتفاق
العالمي
لألمم المتحدة

 G R I 3 0 0سلسلة ا لمعا يير ا لبيئية
الطاقة

GRI 102:
النهج اإلداري
2016

GRI 302:
الطاقة ٢٠١٦

 103-1شرح للبند الهام ونطاقه
 103-2النهج اإلداري ومكوناته

GRI 303:
المياه
٢٠١٦
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٥٣

 103-3تقييم النهج اإلداري

٥٣

 401-1استهالك الطاقة في المؤسسة

٥٣

 302-4خفض استهالك الطاقة

٥٣

 103-1شرح للبند الهام ونطاقه

٥٣

 103-2النهج اإلداري ومكوناته

٥٣

 103-3تقييم النهج اإلداري

٥٣

 303-5استهالك المياه

٥٣

المياه
GRI 103:
النهج اإلداري
2016

٥٣
إدارة البصمة البيئية

إدارة البصمة البيئية

المبادئ
٩ ، ٨، ٧

المبادئ
٩ ، ٨، ٧

تقرير االستدامة لعام ٢٠٢٠

معيار )(GRI

حدود التأثير

الفصل

أرقام
الصفحات

اإلفصاح

الحذف

مبادئ االتفاق
العالمي
لألمم المتحدة

 G R I 3 0 0سلسلة ا لمعا يير ا لبيئية
االنبعاثات

GRI 103:
النهج اإلداري
2016
GRI 305:
االنبعاثات 2016

 103-1شرح للبند الهام ونطاقه

٥٣

 103-2النهج اإلداري ومكوناته

٥٣

 103-3تقييم النهج اإلداري

٥٣

 305-1انبعاثات غازات الدفيئة المباشرة (النطاق ( 1

٥٣

 305-1انبعاثات غازات الدفيئة المباشرة (النطاق ( 1

٥٣

إدارة البصمة البيئية -
انبعاثات غازات الدفيئة

المبادئ
9 ،8 ،7

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

معيار )(GRI

حدود التأثير

 103-1شرح للبند الهام ونطاقه

٥٤

 103-2النهج اإلداري ومكوناته

٥٤

 103-3تقييم النهج اإلداري

٥٤

 306-2النفايات حسب النوع وطريقة التخلص منها

٥٤

الفصل

أرقام
الصفحات

إدارة البصمة البيئية
 -إدارة النفايات

اإلفصاح

الحذف

المبادئ
9 ،8 ،7

مبادئ االتفاق
العالمي
لألمم المتحدة

 G R I 4 0 0سلسلة ا لمعا يير ا ال جتما عية
التوظيف

GRI 103:
النهج اإلداري
2016
GRI 401:
التوظيف 2016

العالقات بين العمال واإلدارة
GRI 103:
النهج اإلداري
2016
GRI 402:
العالقات بين
العمال واإلدارة
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 103-1شرح للبند الهام ونطاقه

٤٠

 103-2النهج اإلداري ومكوناته

٤٠

 103-3تقييم النهج اإلداري

 401-1التعيينات الجديدة ومعدل دوران الموظفين

٤٠
41

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

43

 401-3إجازة أمومة

43

 103-1شرح للبند الهام ونطاقه

٤٢

 103-2النهج اإلداري ومكوناته

٤٢

 103-3تقييم النهج اإلداري

٤٢

 401-1الحد األدنى من فترات اإلخطار بشأن التغيرات التشغيلية

٤٢

المقدمة
القيمة
َّ
للموظفين  -المزايا
الممنوحة للموظفين
بدوام كامل

المقدمة
القيمة
َّ
للموظفين  -إشراك
الموظفين

المبدأ 6

المبدأ 6

تقرير االستدامة لعام ٢٠٢٠

معيار )(GRI

حدود التأثير

الفصل

أرقام
الصفحات

اإلفصاح

مبادئ االتفاق
العالمي
لألمم المتحدة

الحذف

 G R I 4 0 0سلسلة ا لمعا يير ا ال جتما عية
الصحة والسالمة المهنية
GRI 103:
النهج اإلداري
2016
GRI 403:
الصحة والسالمة
المهنية 2016

التدريب والتعليم
GRI 103:
النهج اإلداري
2016

GRI 404:
التدريب والتعليم
2016

 103-1شرح للبند الهام ونطاقه

٤٥

 103-2النهج اإلداري ومكوناته

٤٥

 103-3تقييم النهج اإلداري

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

 403-6تعزيز صحة العمال

٤٥

المقدمة
القيمة
َّ
للموظفين  -الصحة
والسالمة والرفاه

المبدأ 6

٤٥
٤٥

 103-1شرح للبند الهام ونطاقه

٤٢

 103-2النهج اإلداري ومكوناته

٤٢

 103-3تقييم النهج اإلداري

٤٢

 404-1متوسط ساعات التدريب في السنة لكل موظف

٤٢

 404-2برامج تطوير مهارات الموظفين وبرامج المساعدة على
االنتقال

43

المقدمة
القيمة
َّ
للموظفين  -التعليم
والتطوير

المبدأ 6

التنوع وتكافؤ الفرص
GRI 103:
النهج اإلداري
2016

GRI 405:
التنوع وتكافؤ
الفرص 2016

 103-1شرح للبند الهام ونطاقه

40

 103-2النهج اإلداري ومكوناته

40

 103-3تقييم النهج اإلداري

40

 405-1التنوع في هيئات الحوكمة وفي الموظفين

40

المبدأ 6

المقدمة
القيمة
َّ
للموظفين  -التنوع
والشمول

عمالة األطفال
GRI 103:
النهج اإلداري
2016

GRI 408:
عمالة األطفال
2016
تقييم حقوق اإلنسان
GRI 103:
النهج اإلداري
2016
GRI 412:
تقييم حقوق
اإلنسان 2016
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 103-1شرح للبند الهام ونطاقه

٢٣

 103-2النهج اإلداري ومكوناته

٢٣

 103-3تقييم النهج اإلداري

٢٣

 408-1العمليات والموردون المعرضون لمخاطر كبرى في
حوادث عمالة األطفال

ال ينطبق

المبدأ 5

ال أحد من
موردينا
معرض لخطر
َّ
حوادث
عمالة
األطفال

 103-1شرح للبند الهام ونطاقه
 103-2النهج اإلداري ومكوناته

٢٣

 103-3تقييم النهج اإلداري

٢٣

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

٢٣

الصيرفة المسؤولة

المبدأ 2

٢٣

تقرير االستدامة لعام ٢٠٢٠

معيار )(GRI

حدود التأثير

الفصل

أرقام
الصفحات

اإلفصاح

مبادئ االتفاق
العالمي
لألمم المتحدة

الحذف

 G R I 4 0 0سلسلة ا لمعا يير ا ال جتما عية
المجتمعات المحلية

GRI 103:
النهج اإلداري
2016

GRI 413:
المجتمعات
المحلية 2016

التسويق والملصقات التعريفية
GRI 103:
النهج اإلداري
2016

GRI 417:
التسويق
والملصقات
التعريفية 2016

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

48
48
48

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

48

 FS-14مبادرات لتحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية
لألشخاص المحرومين

30

ً
وفقا لنوع المستفيد
 FS-16مبادرات لتعزيز المعرفة المالية

49

 103-1شرح للبند الهام ونطاقه

27

 103-2النهج اإلداري ومكوناته

27

 103-3تقييم النهج اإلداري

27

 417-2وقائع عدم امتثال تتعلق بالمعلومات عن المنتجات
والخدمات وتوصيفها

 417-3وقائع عدم امتثال تتعلق باالتصاالت الخاصة بالتسويق

تجربة الزبائن  -تمكين
زبائننا عبر الشمول المالي،
تمكين المجتمعات

المبدأ 1

تجربة الزبائن  -نقاط
الوصول للخدمات المالية
تجربة الزبائن  -تمكين
زبائننا عبر الشمول المالي،
تمكين المجتمعات

تجربة الزبائن

قيود تتعلق
با لسر ية -
تعتبر هذ ه
المعلومات
سر َّية كما
أن التعامل
معها
من
هو
اختصاص
الدائرة
القانونية .

تعتبر هذ ه
المعلومات
سر َّية كما
أن التعامل
هو
معها
من اختصاص
الدائرة
القانونية .

ال توجد
متطلبات
معينة بالنسبة
للتقرير الخاص
بالتقدم المحرز

خصوصية الزبون
GRI 103:
النهج اإلداري
2016
GRI 418:
خصوصية
الزبون 2016

 103-1شرح للبند الهام ونطاقه

٣٦

 103-2النهج اإلداري ومكوناته

٣٦

 103-3تقييم النهج اإلداري

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

٣٦

قيود تتعلق
با لسر ية -
تعتبر هذ ه
المعلومات
سر َّية كما
أن التعامل
هو
معها
من اختصاص
الدائرة
القانونية.

تعتبر هذ ه
المعلومات
سر َّية كما
أن التعامل
معها هو
من اختصاص
الدائرة
القانونية.

المبدأ 1

الملكية الفعالة
GRI 103:
النهج اإلداري
2016

GRI FS11:
لملكية الفعاية

60

 103-1شرح للبند الهام ونطاقه

٢٣

 103-2النهج اإلداري ومكوناته

٢٣

 103-3تقييم النهج اإلداري

٢٣

 FS11نسبة االصول الخاضعة للفحص االجتماعي أو البيئي
سواء كان سلبي أو إيجابي

٢٣

إدارة المخاطر
واستمرارية األعمال
المصرفية المسؤولة

ال توجد
متطلبات
معينة بالنسبة
للتقرير الخاص
بالتقدم المحرز
ال توجد
متطلبات
معينة بالنسبة
للتقرير الخاص
بالتقدم المحرز

تقرير االستدامة لعام ٢٠٢٠

61

تقرير االستدامة لعام ٢٠٢٠

