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 سنوجه الحكومة بكافة قطاعاتها النتهاج إدارة كفؤة وفاعلة، تضع تحقيق التوازن المالي،
 وتعزيز التنويع االقتصادي، واستدامة االقتصاد الوطني، في أعلى سلم أولوياتها، 

وأن تعمل على تطوير األنظمة والقوانين ذات الصلة بكل هذه الجوانب بمشيئة الله
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يســعدني أن أضــع بيــن أيديكــم تقريــر البنــك الخــاص باالســتدامة 
بنــك  أداء  التقريــر  يغطــي  حيــث  التوالــي،  علــى  العاشــرة  للســنة 
واالجتماعيــة  البيئيــة  بالجوانــب  يتعلــق  فيمــا  وإنجازاتــه  مســقط 
والحوكمــة )ESG( لعــام ٢٠٢١م. ويمثــل التقريــر هــذا العــام عالمــة 
فارقــة فــي رحلــة البنــك فــي مجــال إعــداد تقاريــر االســتدامة، ويرســخ 
التزامــه بمبــدأ الشــفافية، حيــث واصــل بنــك مســقط فــي عــام 
ــع  ــادىء االســتدامة فــي جمي ٢٠٢١م مســيرته الهادفــة لترســيخ مب

أعمالــه، مسترشــًدا بأهــداف رؤيــة ُعمــان ٢٠4٠.

واصــل البنــك  دعمــه للزبائــن والشــركاء والموظفيــن خــالل العــام، 
وفــي الوقــت نفســه، تمكــن أيًضــا مــن تحقيــق نتائــج ماليــة مشــّجعة 
مــن خــالل تعزيــز التركيــز علــى الحــد مــن المخاطــر وإدارتهــا بشــكل 
ــز  ــى إجــراءات الســالمة واألمــن، وكذلــك التركي فعــال، باإلضافــة إل
علــى تعزيــز خدمــة  الزبائــن والرقمنــة وهــي مــن المجــاالت الرئيســية 

التــي حققــت تقدًمــا خــالل العــام.

ــدد مــن  ــي المســتمر فــي ع ــره اإليجاب ــى تأثي ــك عل كمــا  حافــظ البن
ــم،  ــرة والمتوســطة، والتعلي ــة الشــركات الصغي ــة فــي المجتمــع، وتنمي ــز الثقافــة المالي ــي، وتعزي ــل الشــمول المال المجــاالت المهمــة مث
والشــباب، والرياضــة، والطاقــة المتجــددة. وباإلضافــة إلــى المنتجــات التــي يقدمهــا البنــك لمختلــف شــرائح المجتمــع لتعزيــز الشــمول المالي،  
فقــد قــام البنــك خــالل العــام بإطــالق حســاب »فلوســي« األول مــن نوعــه للشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن ١5 و ١7 عاًمــا. وأثبتــت الباقة 
المصرفيــة »وقــار« التــي تــم تدشــينها ســابًقا للمتقاعديــن أنهــا تخــدم وتلبــي االحتياجــات المصرفيــة لهــذه الفئــة المهمــة مــن المجتمــع، كمــا 
تــم توســيع قاعــدة القنــوات اإللكترونيــة لتشــمل أكثــر مــن 8٠٠ قنــاة بمــا فــي ذلــك أجهــزة الصــراف اآللــي وأجهــزة اإليــداع النقــدي وطابعــات 

كشــوف الحســابات والفــروع المتنقلــة المنتشــرة فــي جميــع أنحــاء الســلطنة.

حافــظ البنــك علــى مســاهماته فــي عــدد مــن برامــج المســؤولية االجتماعيــة التــي يديرهــا  منــذ فتــرة طويلــة، كمــا دخــل أيًضــا فــي شــراكة مــع 
العديــد مــن المؤسســات المجتمعيــة خــالل العــام، بمــا فــي ذلــك دار العطــاء وجمعيــة البيئــة الُعمانيــة إلــى جانــب مســاهمات أخــرى تشــمل 
 BrailleSense التبــّرع بعــدد مــن الكراســي المتحركــة واألســّرة الكهربائيــة للجمعيــة الُعمانية للمعاقيــن، وأجهزة الكمبيوتــر المحمولة وأجهــزة
للطــالب ضعــاف البصــر فــي جامعــة صحــار، وأجهــزة ســمعية للجمعيــة الُعمانيــة لــذوي اإلعاقــة الســمعية. ومــن خــالل اتفاقيــة مــع وزارة 

التنميــة االجتماعيــة، يســاعد البنــك فــي إنشــاء ملعــب رياضــي فــي مركــز الوفــاء لتأهيــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة بالمضيبــي.

تضامًنــا مــع جهــود اإلغاثــة الوطنيــة لمســاعدة األســر المتضــررة مــن إعصــار شــاهين، ســاهم البنــك بمبلغ مليــون ريــال ُعماني للهيئــة الُعمانية 
ــة، نجــح البنــك فــي خفــض  ــد اإلنجــازات البيئي ــة وذلــك لتقديــم المســاعدة لمــن هــم فــي أمــس الحاجــة إليهــا. وعلــى صعي لألعمــال الخيري

اســتهالك الميــاه وتقليــص النفايــات فــي مرافقــه المختلفــة خــالل العــام.

حافــظ بنــك مســقط علــى نســبة تعميــن ممتــازة  بلغــت  نحــو 95%، وذلــك تماشــًيا مــع األهــداف الوطنيــة لتطويــر المــوارد البشــرية الُعمانيــة. 
هــذا ويحــرص البنــك علــى تمكيــن المــرأة فــي مــكان العمــل حيــث إن مــا يقــارب نصــف موظفــي البنــك مــن النســاء، كمــا أنــه يعمــل علــى توفير 

المزيــد مــن الفــرص لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.

رسالة الرئيس التنفيذي 
)14-102(
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يحتفــل بنــك مســقط فــي عــام ٢٠٢٢م، بمــرور 4٠ عاًمــا علــى مســيرته الناجحــة فــي خدمــة ســلطنة ُعمــان. إن إنجــازات البنــك خــالل العقــود 
األربعــة الماضيــة لــم تكــن لتتحقــق لــوال المســاهمات والجهــود الدؤوبــة التــي بذلهــا موظفــو البنــك إلــى جانــب الدعــم الــذي قدمتــه أســرة 
البنــك وكافــة المعنييــن بمصالحــه. وبنــاًء علــى ذلــك، ســيلتزم البنــك بمواصلــة اتبــاع معاييــر االســتدامة العالميــة والوطنيــة والعمــل علــى 

تعزيــز دوره فــي خدمــة المجتمــع الُعمانــي.

Chief Executive Officer 
وليد بن خميس الحشار

الرئيس التنفيذي
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نبني المستقبل بتحديد خارطة طريق واضحة المعالم

المقدمة
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يفخــر بنــك مســقط بتقديــم تقريــر االســتدامة الســنوي للســنة العاشــرة علــى التوالــي، حيــث يغطــي التقريــر أداء وإنجــازات بنــك مســقط 
فيمــا يتعلــق بالجوانــب البيئيــة واالجتماعيــة وشــؤون الحوكمــة لعــام ٢٠٢١م.

ُأعــد هــذا التقريــر وفًقــا لمعاييــر المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر: الخيــار األساســي. كمــا قــام البنــك بالرجــوع إلــى المبــادئ التوجيهيــة 
التــي تنظــم الممارســات التجاريــة المســتدامة علــى مســتوى العالــم. ويشــمل ذلــك أســس اإلفصــاح فــي قطــاع الخدمــات الماليــة 
ومبــادئ الميثــاق العالمــي لألمــم المتحــدة، وكذلــك أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة والرؤيــة المســتقبلية )ُعمــان ٢٠4٠(.

يســتعرض هــذا التقريــر أداء بنــك مســقط فــي المجــاالت المتعلقــة باالســتدامة خــالل عــام ٢٠٢١م، وذلــك فيمــا يتعلــق 
بعملياتــه ضمــن ســلطنة ُعمــان فقــط. وال ُيشــير التقريــر إلــى أعمــال بنــك مســقط الخارجيــة أو إلــى شــركاته التابعــة أو 
الشــركاء أو الشــركات الشــقيقة األخــرى أو المورديــن الخارجييــن، أمــا فيمــا يتعلــق باألرقــام الخاصــة بــاألداء المالــي والتأثيــر 

ــك مســقط. ــن لبن ــر يشــمل بالفعــل الشــركاء العالميي االقتصــادي، فــإن نطــاق إعــداد التقاري

 جميع القيم النقدية في هذا التقرير مدرجة بالريال الُعماني، ما لم يذكر خالف ذلك.

نطاق التقرير

١. نبذة عن التقرير 
)56-102( ,)54-102( ,)53-102( ,)52-102( ,)51-102( ,)50-102( ,)49-102( ,)48-102( ,)47-102( ,)46-102(

ارتــأى البنــك عــدم اســتخدام خدمــات جهــة ضمــان 
خارجيــة إلعــداد هــذا التقريــر، وتــم اتبــاع عمليــة ضمــان 
المعنييــن  مــن خاللهــا جميــع  قــام  داخليــة،  جــودة 
الــذي  المحتــوى  كامــل  بمراجعــة  البنــك  بمصالــح 

يتصــل بإدارتهــم ومــن ثــم اعتمــاده.

الضمانات الخارجية

هــذا  بخصــوص  استفســارات  أي  وجــود  حــال  فــي 
التقريــر، يرجــى التواصــل مــع دائــرة االتصــاالت التجاريــة 
المســؤولية  )وحــدة  االجتماعيــة  والمســؤولية 
االجتماعيــة( علــى الرقــم ٢4768595 )968+( أو زيــارة 
 www.bankmuscat.com اإللكترونــي  موقعنــا 

جهة التواصل
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زيادة بنسبة 148% في نسبة إعادة تدوير 
الورق مقارنة بعام ٢٠٢٠م.

تضاعفت نسبة إعادة تدوير النفايات 
اإللكترونية ثالث مرات مقارنة بعام 

٢٠٢٠م.

موظفينا

بيئتنا

أبرز المالمح المتعلقة باالستدامة

مجتمعنا

استفاد 1٫٢50 طالًبا و 150 أسرة من 
برنامج تضامن.

وظف بنك مسقط 11 شخص من ذوي 
اإلعاقة.

95% من العاملين في البنك هم 

ُعمانيون.

كانت درجة صافي نقاط الترويج 49% من العاملين في البنك من اإلناث.
لموظفي البنك لعام ٢0٢1 هي 4٫16 

من 5.

استفاد ٢50 فرًدا من مبادرة فك كربة.

استفاد 4٢,900 فرد من برنامج 
المالعب الخضراء.

استفاد 31,017 فرًدا من برنامج 
ماليات.

تبرع البنك بمبلغ مليوني ر.ع لوزارة 
الصحة لمواجهة كوفيد-١9. 

انخفاض بنسبة 8% في النفايات 
المرسلة إلى المكب مقارنة بعام 

٢٠٢٠م.

انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة 
بنسبة 6% مقارنة بعام ٢٠٢٠م.

قام البنك بتوسيع نطاق المقارنات 
ليشمل بيانات استهالك الديزل.

انخفاض استهالك المياه بنسبة %6 
مقارنة بعام ٢٠٢٠م.
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نجعل كل يوم أفضل مع أحدث الخدمات المصرفية

نبذة عن بنك مسقط
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بنــك مســقط هــو المؤسســة الماليــة الرائــدة فــي ســلطنة ُعمــان ويهــدف إلــى أن يصبــح بنــًكا متميــًزا فــي المنطقــة. مــن خــالل المقــر 
الرئيســي فــي العاصمــة مســقط، يتميــز البنــك بحضـــوره القــوي فـــي جميــع مجاالت األعمــال المصرفية، بمــا في ذلك الخدمــات المصرفية 
للشــركات واألفــراد، والخدمــات المصرفيــة االســــتثمارية، واألعمــال المصرفيــة الخاصــة وإدارة األصــــول والخزانــة والصيرفــــة اإلســـالمية. 
الجديــر بالذكــر أن بنــك مســقط عضــو فــي نظــام التأميــن علــى الودائــع المصرفيــة  الــذي يتــم مــن خاللــه تأميــن جميــع الودائــع فــي البنــك 

حتــى ٢٠,٠٠٠ ريــال ُعمانــي. باإلضافــة إلــى ذلــك، بنــك مســقط عضــو فــي مركــز ُعمــان للمعلومــات االئتمانيــة والماليــة )مــالءة(.

يمتلــــك البنــك أكبــــر شــــبكة فــــروع وقنــــوات إلكترونيــــة والتــي تشــمل ١74 فرًعــا فــي مختلــف أنحــــاء الســــلطنة، بمــا فــي ذلــك المناطــق 
النائيــة. كمــا أن لديــه فــروع فــي المملكــة العربيــة الســعودية والكويــت ومكاتــب تمثيليــة فــي دبــي )اإلمــارات العربيــة المتحــدة( وإيــران 
وســنغافورة. ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن بنـــك مســـقط يعتبــر أحــد الجهــات الرائــدة بإســهاماتها فـــي مســـيرة التنميــة والتقــدم التــي تنتهجهــا 
الســـلطنة علـــى كافـــة األصعــدة حيـــث يشـــارك بصــورة فعالــة، ســواء بالدعــم أو باالســتثمار، فــي مختلف مشــاريع المســؤولية االجتماعية 

ومشـــاريع التنميــــة للمجتمعــات المحليــة، كمــا يركــز علــى تقديــم أفضــل الحلــول الماليــة لزبائنــه. 

نبذة عن بنك مسقط  0٢
)16-102( ,)13-102( ,)12-102( ,)7-102( ,)6-102( ,)4-102( ,)3-102( ,)2-102( ,)1-102(

رؤيتنا

قيمنا

الريادة 
أن نتخطى التوقعات دائًما ونكون قدوة 

لمن حولنا.

الشراكة
أن نحقق المنفعة المشتركة لنا ولكل من 

يتعامل معنا.

النزاهة
أن نقوم بالعمل الصائب ونتصرف بما 

تمليه علينا األخالق والقيم دائًما وبدون 
استثناءات.

اإلبداع
أن نسأل أنفسنا باستمرار ما الذي 

 نستطيع أن ننجزه اليوم بشكل أفضل
من األمس. 

المسؤولية 
أن نتحمل مسؤولية كافة أعمالنا 

وقراراتنا. 

 نعمل لخدمتكم
بشكل أفضل كل يوم.
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يقــدم مجموعــة كاملــة  للبنــك، حيــث  النافــذة اإلســالمية  ليكــون  عــام ٢٠١4م  للصيرفــة اإلســالمية  بنــك مســقط ميثــاق  أطلــق 
المركــزي  البنــك  إرشــادات  مــع  يتماشــى  وبمــا  اإلســالمية  الشــريعة  مــع  المتوافقــة  المصرفيــة  والخدمــات  المنتجــات  مــن 
المنتجــات  يقــدم مجموعــة كاملــة مــن  ُعمــان حيــث  نافــذة مصرفيــة إســالمية فــي ســلطنة  أكبــر وأشــهر  يعــد ميثــاق  الُعمانــي. 
األفــراد،  وتمويــل  اإليــداع،  منتجــات  ذلــك  فــي  بمــا  اإلســالمية  الشــريعة  مــع  المتوافقــة  اإلســالمية  المصرفيــة  والخدمــات 
الهاتــف  عبــر  المصرفيــة  والخدمــات  اإلنترنــت،  عبــر  المصرفيــة  والخدمــات  للشــركات،  المصرفيــة  والخدمــات  االئتمــان،  وبطاقــات 
ميثــاق  يقــدم  كمــا  والشــركات.  األفــراد  مــن  زبائننــا  لخدمــة  والمكــرس  الســاعة  مــدار  علــى  المتــاح  االتصــاالت  ومركــز  النقــال، 
 الحلــول الماليــة المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية لزبائننــا مــن الشــركات لدعــم مشــاريعهم الكبيــرة، ودعــم اقتصــاد الســلطنة.

https://www.meethaq.om للمزيد من المعلومات عن ميثاق، يرجى زياة الموقع اإللكتروني

ميثاق للصيرفة اإلسالمية:

المساهمون 
)5-102( 
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الجوائز التقديرية
)13-102(

تعكــس إنجازاتنــا قيادتنــا االســتراتيجية وجهــود موظفينــا التــي تعــزز رحلــة االســتدامة لبنــك مســقط. فــي عــام ٢٠٢١م، تشــرفنا بالحصــول 
علــى 34 جائــزة تقديــًرا ألدائنــا علــى مــدار العــام، وذلــك كمــا يلــي:

تصنيف البنك 
ضمن أفضل ١00 

مؤسسة في 
الشرق األوسط 

 فوربس الشرق
األوسط

جائزة أفضل ممول 
للنقد األجنبي 

)ُعمان(  

  Global Finance

جائزة أفضل ٢0 
مؤسسة في 

السلطنة 

 Oman Economic 
Review

أفضل مدير أصول 
 في السلطنة

 EMEA Finance

أفضل بنك 
استثماري في 

السلطنة 

  Global Finance

 أفضل بنك
 في السلطنة

 

 EMEA Finance

أفضل بنك 
للتمويل التجاري 

في السلطنة 

Global Trade 
Review

جائزة التميز 
التشغيلي من 

مؤسسة

 ويلز فارجو

جائزة االستدامة 
في الشرق 
األوسط 

EMEA Finance

أفضل بنك 
استثماري في 

السلطنة 

EMEA Finance

 أفضل بنك
 في السلطنة

 

  Global Finance

أفضل بنك خاص 
في السلطنة 

 EMEA Finance

أفضل بنك 
للتمويل التجاري 

في السلطنة 

  Global Finance

أفضل بنك في 
السلطنة 

Asiamoney

تصنيف البنك 
ضمن أفضل ٥0 
بنك في الشرق 

األوسط 

 فوربس الشرق
األوسط

أفضل بنك في 
السلطنة في مجال 
دعم المؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة 

Asiamoney

تصنيف الرئيس 
التنفيذي للبنك 

ضمن أفضل الرؤساء 
التنفيذيين في الشرق 

األوسط 

 فوربس الشرق
األوسط

أفضل بنك 
لألعمال المصرفية 

للشركات 
واالستثمار 

Asian Banking 
and Finance

أفضل صفقة 
للدمج واالستحواذ 

للعام

Asian Banking 
and Finance

أفضل بنك في 
 السلطنة

 

Euromoney
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صفقة االبتكار 
للعام 

Asian Banking 
and Finance

أفضل بنك 
رقمي للشركات 

والمؤسسات في 
السلطنة 

Global Finance

جائزة االعتراف 
بالجودة لعام 

٢0٢١ لفئة 
MT202  من 

JP Morgan

أفضل مدير أصول 
في السلطنة 

Global Investor 
Group

أفضل بنك في 
السلطنة عن فئة 
البنوك الكبيرة 

Oman Economic 
Review

تكريم البنك 
لدوره الريادي في 
مجال المسؤولية 

المجتمعية 
 غرفة تجارة

وصناعة ُعمان

أفضل بنك خاص 
في السلطنة 

Global Finance

أفضل بنك خاص 
في السلطنة

 PWM/The Banker

أفضل بنك في 
السلطنة 

 The Banker

أفضل بنك 
رقمي للزبائن في 

السلطنة 

Global Finance

جائزة االعتراف 
بالجودة لعام٢0٢١ 

 MT 103  لفئة

JP Morgan

أفضل بنك 
للخدمات 

المصرفية لألفراد 
في السلطنة من 

 Retail Banker 
 Trailblazer 
٢0٢١ Awards

جائزة سيغنتشر للفخامة 
ألصالة لألعمال 

المصرفية الحصرية

Signature 
 Luxury 100

 تكريم البنك لدوره
البارز في دعماألشخاص 

ذوي اإلعاقة 

 وزارة التنمية
االجتماعية 
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ــات  ــع البيان ــم إعــداد جمي ــة المســتقرة فــي بنــك مســقط. لذلــك، يت ــات المصرفي ــة للتحكــم فــي العملي ــة ضروري تعــد االســتدامة المالي
الماليــة بعــد التدقيــق فــي دفاتــر الحســابات وااللتــزام الصــارم بالمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة. كمــا يتبــع البنــك أيًضــا فحًصــا 
ورقابــة داخلييــن شــاملين لضمــان التوحيــد المالــي الدقيــق وفــي الوقــت المناســب. تتــم مراجعــة األداء المالــي وأداء األعمــال للبنــك 
مــن قبــل إدارة التدقيــق الداخلــي والمدققيــن الخارجييــن بشــكل مســتمر، ثــم يتــم بعــد ذلــك إرســالها  إلــى لجنــة التدقيــق ومجلــس اإلدارة 

للحصــول علــى الموافقــة النهائيــة.

يضمــن بنــك مســقط تنفيــذ معاييــر عاليــة للشــفافية ودقــة إفصاحــات األداء المالــي مــن خــالل االمتثــال لمعاييــر اإلفصــاح الوطنــي 
والدولــي وقواعــد الشــفافية.

األداء المالي لعام ٢0٢١م
)1-201( ,)3-103( ,)2-103( ,)1-103(

٢٠١9٢٠٢٠٢0٢1األداء المالي والقيمة االقتصادية المكتسبة والموزعة  

١٢,٢9٠,6٠8١٢,453,76513,07٢,538إجمالي األصول

٢,٠٠٢,636٢,٠43,648٢,150,844إجمالي حقوق المساهمين

١85,55٠١63,358189,6٢5صافي الدخل

47٢,١7١456,539475,480دخل/إيرادات التشغيل )قبل التحصيل والرسوم(

-174,154-١59,6٠٢-١75,٢6٢تكاليف التشغيل 

-98,300-9١,5٠6-١٠4,848رواتب الموظفين وامتيازاتهم

١٠8,3١78١,٢38107,٢34التسديد ألصحاب رأس المال )أرباح(

-34,346-3٢,٢9١-34,563التسديد للحكومة )الضرائب(

-17,305-٢٠,٢5٠-٢٠,669انخفاض القيمة واالستنفاد واستهالك الدين
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ُنعزز النمو بالشراكات

إدارة االستدامة
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فــي بنــك مســقط، نؤمــن بــأن الحوكمــة والمســاءلة أمــران أساســيان لتحقيــق قيمــة مســتدامة لجميــع المعنييــن بمصالــح البنــك. علــى 
هــذه األســس، أنشــأ البنــك لجنــة االســتدامة لضمــان إدارة المســائل البيئيــة واالجتماعيــة وقضايــا الحوكمــة فــي البنــك، حيــث إن الغــرض 
مــن لجنــة االســتدامة هــو التأكــد مــن أن البنــك يدمــج أفضــل ممارســات االســتدامة فــي األنشــطة المصرفيــة وفــي ثقافــة المؤسســة 

ككل. 

يحدد اإلطار اآلتي نهج اللجنة في تحقيق غاياتها: 

0٣  إدارة االستدامة

الدعم 

نهــدف إلــى دعــم األنشطة والفعاليــات 
االجتماعية واإلنسانية والقضايــا الخيريــة بغية 
االســتمرار فــي خدمــة المجتمعــات المحليــة.

التقدير

تشـجيًعا لموظفينـا على المشـاركة فـي 
األنشطة التطوعية، وضعنـا أنظمـة لدعـم 

المساهمة في مبادرات تهدف لتحقيق منفعة 
المجتمع والبيئـة واالقتصاد.

المساءلة 

نؤمـن بضـرورة أن تكـون أنشـطتنا داعمـة 
للتنميـة المسـتدامة وذلك ببـذل جهـوٍد 
متواصلـة تهدف إلى منفعة المجتمــع 

واالقتصاد والبيئــة. وعليــه، فنحن نعمــل 
علــى تطويــر سياساٍت نمدد بها نطاق تأثيرنــا 

اإليجابي، وندمج مبادئ االستدامة فــي 
ممارساتنا وأعمالنــا التجاريــة.

التطوير 

ملتزمـون بالمسـاهمة فـي النمـو االقتصادي، 
ونهدف لتحقيق ذلك بتطبيق التنمية 

المسـتدامة ألعمالنـا التجاريـة، كمــا نســهم 
فــي هذه التنمية عبر التعاون الوثيق مــع 

المجتمعــات المحليــة وتنفيــذ برامـج تخـدم 
المجتمـع.
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تتكــون اللجنــة مــن أعضــاء مــن مختلــف الدوائــر فــي البنــك مثــل المــوارد البشــرية والتدقيــق الداخلــي واألعمــال المصرفيــة لألفــراد وتقنيــة 
المعلومــات واألعمــال المصرفيــة للشــركات واالســتراتيجية وخدمــات الشــركات، إذ يضمــن تنــوع األعضــاء وجــود وجهــات نظــر مختلفــة 
ــة ســت مــرات فــي الســنة  ــه. تجتمــع اللجن ــي يمكــن بهــا دمــج االســتدامة فــي أعمال ــك والطــرق المختلفــة الت مــع نظــرة شــاملة للبن
لمناقشــة سياســات وإجــراءات البنــك مــن حيــث المســاهمة فــي األداء االقتصــادي، والتنميــة، وتمكيــن المجتمــع والصيرفــة المســؤولة 
مــع االلتــزام بقيــم البنــك المؤسســية. ســتكون اللجنــة المذكــورة فــي الجــدول التالــي هــي نفســها حتــى نهايــة ديســمبر ٢٠٢١م. كانــت 

هــذه اللجنــة قائمــة حتــى 3١ ديســمبر ٢٠٢١م.

٣.١  لجنة االستدامة 

الدور في اللجنةالمسمى الوظيفياالسم

رئيس اللجنةنائب مدير عام - األعمال المصرفية المميزةعبدالناصر الرئيسي١

نائب رئيس اللجنةنائب مدير عام - التدقيق الداخليداميان أوريوردان٢

عضورئيس االستراتيجية والخدمات المؤسسيةشيخة الفارسي3

عضونائب مدير عام المجموعة - الموارد البشريةسعيد العوفي4

عضونائب مدير عام المجموعة - التكنولوجياأحمد العجيلي5

عضونائب مدير عام - خدمات االستثمارصالح الحبسي6

عضومساعد مدير عام - تمويل المشاريعأسامة عبداللطيف7

عضومساعد مدير عام – المحافظات الداخليةطايع بيت سبيع8

إبراهيم البلوشي9
مساعد مدير عام- المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة
عضو

عضو وسكرتيرة  مدير- السياسات واألداء الوظيفي انتصار العريمي١٠
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ــون بمصالــح بنــك مســقط هــم الذيــن يتأثــرون بعملياتــه، ســواء بشــكٍل مباشــر أو غيــر مباشــر، والذيــن يمكــن بالمقابــل أن يكــون  المعنيُّ
ألعمالهــم تأثيــٌر عليــه. ويحــرص البنــك علــى التواصــل مــع المعنييــن بمصالحــه كمــا يولــي آراءهــم اهتماًمــا بالًغــا ويأخذهــا باالعتبــار أثنــاء 
وضــع الممارســات واالســتراتيجيات الخاصــة باالســتدامة، ويحقــق ذلــك بجمــع مالحظاتهــم عبــر قنــوات تواصــٍل مختلفــة والوقــوف علــى 

ــح أدنــاه: الجوانــب المثيــرة للقلــق لديهــم ومعالجاتهــا، كمــا هــو موضَّ

مجموعة المعنيين 
بمصالح البنك

طريقة إشراك بنك مسقط لهذه 
المجموعة من المعنيين بمصالح 

البنك

األولوية بالنسبة لشؤون 
االستدامة المثيرة للقلق 

إجراءات بنك مسقط

مراجعات األداء السنوية الموظفون  •
الحوار والتفاعل المنتظم مع   •

الموظفين
برامج التدريب والتعليم  •

آلية التظلم  •

الرضا الوظيفي  •
التعويضات العادلة  •

نظام تقييم وظيفي عادل   •
وشفاف

التواصل مع الموظفين  •
توفير بيئة عمل محفزة  •

مكتب رئيسي متطور يوفر أفضل   •
بيئة عمل

نظام إلكتروني للموارد البشرية   •
تخصيص فريق للتواصل مع   •

الموظفين ضمن دائرة الموارد 
البشرية ودائرة االتصاالت التجارية 

والمسؤولية االجتماعية
الشبكة اإللكترونية الداخلية   •

 ،)iShare(
ة »وورك بليس«  منصَّ  •

Workplace من ميتا )التي 
تعرف سابًقا باسم فيسبوك(، 

اجتماعات فرق العمل، اجتماعات 
دورية ثنائية 

أكاديمية جدارة  •
اإلبالغ عن التصرفات المشبوهة   •

نظام إدارة المالحظات في الزبائن  •
)FMS( مركز االتصال

موقع البنك اإللكتروني   •
اجتماعات خدمة الزبائن  •

فعاليات للتواصل مع الزبائن   •
لفئات زبائن محددة

الفروع وشبكة البنك من   •
أجهزة الصراف اآللي وأجهزة 

اإليداع النقدي 
وسائل اإلعالم وقنوات   •

التواصل االجتماعي
التقرير السنوي وتقرير   •

االستدامة
منشورات بنك مسقط   •

األخرى بما في ذلك العروض 
التقديمية للمستثمرين

أمن المعلومات  •
رة خدمة زبائن فعالة وميسَّ  •
منتجات وخدمات مبتكرة   •

ومريحة
تعزيز استخدام التكنولوجيا   •

وتعزيز الوصول إلى الخدمات 
المصرفية

وحدة مخصصة لخدمة الزبائن   •
داخل قسم خدمة الزبائن

متابعة المالحظات/ الشكاوى   •
وتقديم تقرير عنها إلى لجنة 

العمل اإلدارية
برنامج المتسوق الخفي  •

 bankmuscatcare@ حساب  •
على تويتر

اإلبالغ عن التصرفات المشبوهة   •

الحكومة
)بما يشمل الجهات 

التنظيمية(

قسم األعمال الحكومية  •
االستثمار في االقتصاد   •

الوطني
دعم المبادرات ذات األهمية   •

الوطنية

المساهمة في االقتصاد   •
الوطني

التوافق مع رؤية ُعمان لعام   •
2040

االلتزام التنظيمي والشفافية  •

الحفاظ على التواصل المستمر   •
مع الهيئات الحكومية من خالل 

وحدة األعمال الحكومية
الحوار المستمر مع الوزارات   •
والهيئات الحكومية األخرى 

بشأن قضايا االستدامة وشؤون 
التنمية االقتصادية واالجتماعية
مبادرات المسؤولية االجتماعية   •

للشركات

٣.٢ التواصل مع المعنيين بمصالح البنك  
 )44-102( ,)43-102( ,)42-102( ,)40-102(
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مجموعة المعنيين 
بمصالح البنك

طريقة إشراك بنك مسقط لهذه 
المجموعة من المعنيين بمصالح 

البنك

األولوية بالنسبة لشؤون 
االستدامة المثيرة للقلق 

إجراءات بنك مسقط

مراسالت/ بنوك 
أخرى/ جهات دولية

مجموعة المؤسسات المالية   •
الموقع اإللكتروني للبنك   •

والمنشورات األخرى
حمالت ترويجية وعروض   •

تقديمية

المعامالت التجارية العادية  •
تعزيز خطوط االئتمان ونماء   •

األعمال

إدارة مخصصة للتعامل مع   •
المعنيين بمصالح البنك

التقرير السنوي  •
اتباع نهج قائم على العالقات   •

9001:2015 ISO  •

المساهمون/ 
المستثمرون

دائرة عالقات المستثمرين  •
اجتماعات المساهمين  •

حمالت ترويجية وعروض   •
تقديمية

الموقع اإللكتروني للبنك   •
المطبوعات األخرى  •

تقديم خدمات ومنتجات ذات   •
قيمة مضافة للمساهمين 

والمستثمرين
صافي الدخل الثابت ونمو   •

األصول

االجتماع السنوي للمساهمين   •
عقد اجتماع استثنائي   •

للمساهمين )عند الضرورة(
اجتماعات مجلس اإلدارة   •

التقرير السنوي  •
اجتماعات وعروض تقديمية   •

دورية للمستثمرين
صفحة »عالقات المستثمرين«   •
على الموقع اإللكتروني للبنك

حمالت ترويجية وعروض تقديمية   •
للمستثمرين

المؤسسات 
المجتمعية/ غير 
الربحية المحلية 

وغيرها من 
المؤسسات الخيرية 

سة في البنك  األنشطة المكرَّ  •
لرعاية الفعاليات 

اإلدارة المخصصة لشؤون   •
المسؤولية االجتماعية 
واالستدامة في البنك

الحوار المفتوح مع   •
المؤسسات غير الربحية وغيرها 

من الهيئات
وسائل اإلعالم ووسائل   •

التواصل االجتماعي 
والمنشورات األخرى

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 إعالم محلية 
وإقليمية ودولية

وسائل اإلعالم ووسائل   •
التواصل االجتماعي وغيرها من 

المنشورات
مؤتمرات صحفية  •

فعاليات التواصل اإلعالمي  •

اتصاالت واضحة وفعالة  •
الشفافية  •

المؤتمرات الصحفية الدورية   •
المفتوحة لجميع وسائل اإلعالم 

في مكتبنا الرئيسي
التحديثات اليومية عبر جميع   •

قنوات االتصال الخارجية
التقرير السنوي وتقرير االستدامة  •
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فــي عــام ٢٠٢٠، أجــرى البنــك تحليــاًل للمارســات البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات وأهميتهــا ألصحــاب المصلحــة المختلفيــن. يتــم 
ــا لمــا يشــير إليــه المعنيــون الرئيســيون  إنشــاء التحليــل المــادي علــى أســاس مــدى حساســية موضــوٍع معيــن وأهميتــه اإلجماليــة، وفًق
ــه بــدوره عمليــات وضــع وتنفيــذ خطــط عمــٍل معينــة تعالــج الجوانــب المتعلقــة  بمصالــح المؤسســة. كمــا أن تحديــَد هــذه الموضوعــات يوجِّ

ببنــود األهميــة النســبية.

ــى  ــد طريقــة تأثيرهــا عل ــك، مــع تحدي ــات البن ــا بعملي ــا االســتدامة وأكثرهــا ارتباًط ــراز أهــم قضاي ــى إب ــة النســبية إل ــل األهمي يهــدف تحلي
البنــك وعلــى جميــع المعنييــن بمصالحــه، والكيفيــة التــي تمكــن البنــك مــن  إحــداِث تأثيــٍر كبيــر عنــد معالجــة هــذه القضايــا. ورغــم العقبــات 
الناجمــة عــن الجائحــة والتــي أعاقــت ســبل التواصــل الكامــل مــع جميــع المعنييــن، اســتطاع البنــك تكييــف أســاليبه بمــا يالئــم متطلبــات 

الســالمة إلــى أقصــى حــدٍّ ممكــن، دون المســاس بكميــة ونوعيــة آراء المعنييــن بمصالــح البنــك التــي ُبنــي عليهــا التحليــل.

ًفا من خطوتين في إنجاز تحليل األهمية النسبية: اتبع بنك مسقط هذا العام نهًجا مؤلَّ

إجــراُء بحــٍث ثانــوي فــي القطــاع المصرفــي والمالــي، باإلضافــة إلــى مقارنــٍة معيارية شــاملة لجمع الموضوعــات ذات األهمية النســبية.   •
ــا للموضوعــات ذات الصلــة بظــروف وبــاء كوفيــد-١9، مثــل إدارة المخاطــر واإلقــراض المســتدام ودعــم  كمــا أولــى البنــك اهتماًمــا خاصًّ

الشــركات الصغيرة والمتوســطة.

التواصــل مــع المعنييــن بمصالــح البنــك ومــع اإلدارة العليــا بإجــراء اســتطالعاٍت للــرأي إلكترونًيــا مصممــٍة الســتخالص رؤى ومعلومــاٍت   •
أوســع حــول آرائهــم بشــأن الموضوعــات التــي يعتقــدون أنهــا ذات صلــة ببنــك مســقط.

تها بالنسبة لبنك مسقط وفًقا لما حدده المشاركون في االستطالعات: توضح المصفوفة التالية بنود األهمية النسبية وأهميَّ

٣.٣ تحليل األهمية النسبية

5.٠٠

4.8٠

4.6٠

4.4٠

4.٢٠

4.٠٠

3.8٠
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اإلدارة التنفيذية 
3.8 4 4.٢ 4.4 4.6 4.8 5

سرية البيانات 
وخصوصية الزبائن

اإلقراض واالستثمار 
المستدام 

مسؤولية الخدمات 
والمنتجات

التنوع والشمول

الريادة الرقمية 
والتقنية الحديثة 

واإلبداع 

المراسالت والتسويق 
بمسؤولية 

دعم رواد األعمال 
والمؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة 

 المواءمة مع
أهداف البلد

 االستثمار المجتمعي
والتطور االقتصادي االجتماعي

القيمة المحلية 

الشموال المالي 
وسهولة الوصول 
للخدمات والتعليم 

الحوكمة وااللتزام 
بالقوانين واألنظمة 

واألخالقيات 
األداء والنمو المالي

 تطوير تجربة الزبائن
ورضاهم

إدارة المخاطر

جذب المواهب والتفاعل مع 
الموظفين والحفاظ على استمرارية 

عمل الموظفين في البنك 

التفاعل مع الموظفين

)47-102( ،)46-102( ،)44-102(
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٣.٤ التوافق مع المعايير الوطنية والدولية

بنــك مســقط يحــرص علــى توافــق أعمالــه مــع العديــد مــن المعاييــر واألهــداف، علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي، وذلــك بهــدف تعزيــز 
االســتدامة فــي عملياتــه التجاريــة.

أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

يــدرك بنــك مســقط الــدور المهــم الــذي تلعبــه المؤسســات الماليــة فــي تمكيــن تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة علــى الصعيديــن 
العالمــي والمحلــي. فــي الســنوات األخيــرة  اتبــع بنــك مســقط نهًجــا اســتراتيجًيا لتحديــد أهــداف التنميــة المســتدامة األكثــر صلــة بتنميــة 
الســلطنة ودمجهــا فــي إطــار التنميــة المجتمعيــة. يوضــح الجــدول اآلتــي مواءمــة البنــك ومســاهمته فــي أهــداف التنميــة المســتدامة 

المحــددة.

هدف التنمية 
)SDG( المستدامة

أوجه توافق بنك مسقط معهالنتيجة المستهدفة
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1.4 ضمان تمّتع جميع الرجال والنساء، 
وال سيما الفقراء والضعفاء منهم، 

بنفس الحقوق في الحصول على 
الموارد االقتصادية، وكذلك حصولهم 

على الخدمات األساسية.

ة األساسية  ر برنامُج تضامن األجهزَة الكهربائية المنزليَّ يوفِّ  •
لأُلسر  المدرجــة تحــت فئــة الضمــان االجتماعــي من أجل 

تحسين جودة حياتهم.
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3.8 تحقيق التغطية الصحية الشاملة، 
بما في ذلك الحماية من المخاطر 

المالية، وإمكانية الحصول على خدمات 
الرعاية الصحية األساسية الجيدة 

وإمكانية حصول الجميع على األدوية 
واللقاحات الجّيدة والفعالة والميسورة 

التكلفة.

توفير التأمين الصحي لجميع موظفي البنك   •
ز على صحة ورفاهية  تنظيم العديد من المبادرات التي تركِّ  •

موظفينا الجسدية والعقلية، مثل »يوم اليوغا«.
برنامج »المالعب الخضراء« لخدمة الشباب والمجتمع،   •

والذي يرعى البنك بموجبه المالعَب الرياضية الخضراء ويدعم 
الفرق الرياضية.

ع لوزارة الصحة دعًما لجهود مكافحة جائحة كوفيد-19.  التبرُّ  •
توفير لقاحات مجانية لموظفي البنك وذويهم.   •
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هدف التنمية 
)SDG( المستدامة

أوجه توافق بنك مسقط معهالنتيجة المستهدفة
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4.1 ضمان أن يتمّتع جميع البنات والبنين 
والفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي 

وثانوي مجاني ومنصف وجّيد، مما 
يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية مالئمة 

وفعالة بحلول عام 2030.

4.4 الزيادة بنسبة كبيرة في عدد 
الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم 

المهارات المناسبة، بما في ذلك 
المهارات التقنية والمهنية، للعمل 

وشغل وظائف الئقة ولمباشرة األعمال 
الحرة بحلول عام 2030.

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

ات« الهادف إلى تعزيز المعرفة  برنامج الثقافة المالية »ماليَّ  •
بالجوانب المالية.

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

برنامج التأهيل المحاسبي من جمعية المحاسبين القانونيين   •
.)ACCA( المعتمدين

برامج أكاديمية جدارة للموظفين.  •
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5.5 كفالة 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.

تشكل الموظفات ما يعادل تقريًبا نصف )49%( القوى   •
العاملة لدى البنك.

تعمل المرأة في بنك مسقط في مختلف المناصب القيادية   •
بما في ذلك اإلدارة التنفيذية، واإلدارة المتوسطة. 

يحق للموظفات الحصول على إجازة أمومٍة مدتها 50 يوًما   •
بأجر ٍكامل قبل الوالدة أو بعدها.
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7/ب. توسيع نطاق الُبنى التحتية 
وتحسين مستوى التكنولوجيا من 

أجل تقديم خدمات الطاقة الحديثة 
والمستدامة للجميع في البلدان 

النامية.

يقدم البنك  قرض التمويل األخضر لتركيب ألواح الطاقة   •
الشمسية على أسطح المنازل.

مبنى المقر الرئيسي للبنك يعد صديق للبيئة.  •

فرع ميثاق الذي يعزز الطاقة الشمسية.  •
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8.3 تعزيز 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 متناهية الصغر والصغيرة 
ومتوسطة الحجم، ونموها، بما في 

ذلك من خالل الحصول على الخدمات 
المالية.

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 القديمة.

تأمين مقدم من شركة أكسا ألصحاب المشاريع الصغيرة   •
والمتوسطة. 
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10.2 تمكين وتعزيز الشمول االجتماعي 
واالقتصادي والسياسي للجميع، بغض 

النظر عن السن أو الجنس أو اإلعاقة أو 
العرق أو األقلية أو األصل أو الدين أو 
الوضع االقتصادي أو غير ذلك، بحلول 

عام 2030.

جهاز صراٍف آلي للمكفوفين وضعاف البصر.  •

بلغ عدد موظفي بنك مسقط من ذوي اإلعاقة 11 موظًفا   •
في عام 2021.

ر برنامُج تضامن لألسر المدرجــة تحــت فئــة الضمــان  يوفِّ  •
ة األساسية. االجتماعــي األجهزَة الكهربائية المنزليَّ

توفير الكراسي المتحركة وأجهزة السمع لألشخاص ذوي   •
اإلعاقة.

تمكين ذوي الدخل المنخفض والنساء بمنتجاٍت وخدمات   •
مصممة خصيًصا لهم، مثل خفض الحد األدنى للدخل 
المطلوب لالستفادة من خدمات البنك لذوي الدخل 

المنخفض، ومجموعة منتجات زينة المصرفية للسيدات.
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هدف التنمية 
)SDG( المستدامة

أوجه توافق بنك مسقط معهالنتيجة المستهدفة
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16.3 تعزيز سيادة القانون على 
الصعيدين الوطني والدولي وضمان 

تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة.

16.4 الحد بقدر كبير من التدفقات غير 
المشروعة لألموال واألسلحة، وتعزيز 
استرداد األصول المسروقة وإعادتها 

ومكافحة جميع أشكال الجريمة 
المنظمة، بحلول عام 2030.

سياسات قوية لمكافحة غسيل األموال وسياسات تحمي   •
بنك مسقط من عمليات االحتيال والمخاطر المتعلقة 

بتمويل اإلرهاب.

قدم بنك مسقط مساهمات مالية من أجل التخفيف عن    •
250 حالة إنسانية ممن عليهم أوامر حبس منفذة أو قيد 

التنفيذ نتيجة مطالبات مالية مترتبة عليهم.
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17.17 تشجيع وتعزيز الشراكات العامة 
وبين القطاع العام والقطاع الخاص 
وشراكات المجتمع المدني الفعالة، 

باالستفادة من الخبرات المكتسبة من 
الشراكات ومن استراتيجياتها لتعبئة 

الموارد.

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 والبحث العلمي واالبتكار    •

بلدية مسقط  •

ــد فــي الوقــت ذاتــه علــى أهميــة االبتــكار  رؤيــة ُعمــان التــي تتمحــور حــول تحقيــق النمــو االقتصــادي عــن طريــق بنــاء اقتصــاٍد متنــوع، تؤكِّ
ومبــادئ التعــاون والمســاواة. ويعــدُّ بنــك مســقط أحــد الركائــز الرئيســية فــي تحقيــق هــذه الرؤيــة مــن خــالل وســائل مختلفــة مثــل 

ــة. ــة والشــراكات االســتراتيجية مــع المؤسســات الحكومي ــة والبرامــج المجتمعي المنتجــات والخدمــات المالي

رؤية ُعمان ٢040

 »إعــداد وبلــورة وصياغــة الرؤيــة المســتقبلية ُعمــان ٢٠4٠ بإتقــان تــام ودقــة 
عاليــة فــي ضــوء توافــق مجتمعــي واســع وبمشــاركة فئــات المجتمــع المختلفــة، 
بحيــث تكــون مســتوعبة للواقــع االقتصــادي واالجتماعــي ومستشــرفة للمســتقبل 
ــط فــي  ــع أساســي ألعمــال التخطي ــل ومرج ــا كدلي ــداد به ــم االعت ــة، ليت بموضوعي

العقديــن القادميــن«. 

مرسوم سلطاني
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أوجه توافق بنك مسقط معهارؤية ُعمان 2040

اإلنسان والمجتمع

تعزيز صحة ورفاهية األسرة والمجتمع 

هة نحو دعم التجربة الشاملة للحياة  العديد من برامج البنك االجتماعية موجَّ
المجتمعية واالستمتاع بها، مثل: 

إنشاء الحديقة العامة بمنطقة الخوض  •

التعاون مع الجمعية الُعمانية لمتالزمة داون  •

التعاون مع الجمعية الُعمانية لألشخاص ذوي اإلعاقة   •

التعاون مع الجمعية الُعمانية لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية   •

برنامج تضامن  •

المالعب الخضراء  •

دعم البرامج التي تستهدف األفراد والعائالت ضمن فئة الضمان االجتماعي  •

تبرعات عديدة لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية واألطفال ذوي اإلعاقة   •

دعم السلطنة في مواجهة األزمات التي تشهدها البالد مثل جائحة كوفيد-19   •
وإعصار شاهين

اإلنسان والمجتمع
محور المحافظة على الهوية الُعمانية والتراث 

الُعماني

أسهَم االستثمار في مشروع تطوير قرية المسفاة القديمة على تجديد القرية 
دون المساس بإرثها الثقافي.

اإلنسان والمجتمع
محور تطوير الكفاءات والقدرات الوطنية 

التقنية وقدرات ريادة المشاريع 

ال تقتصر برامج التعلم والتطوير على الموظفين فقط، فالبرامج اآلتية مفتوحة 
للمجتمع: 

جسر المستقبل   •

ماليات  •

المستثمر الصغير  •

إرشاد  •

أكاديمية الوثبة  •

جلسات نجاحي  •

االقتصاد والتنمية
محور تحقيق الثروة من خالل اقتصاد متنوع 

والشراكة مع القطاع الخاص

يتم تحقيق الرخاء االقتصادي عبر جوانب عدة، ومنها:

األداء المالي  •

توليد القيمة االقتصادية وتوزيعها  •

تقديم قروض متنوعة  •

الشمول المالي للجميع بما في ذلك األفراد ذوي اإلعاقة  •

تقديم منتجات وخدمات مختلفة تساهم في نمو وتمكين المؤسسات   •
الصغيرة والمتوسطة 

االقتصاد والتنمية
محور المحافظة على استدامة البيئة

يدعم البنك الرعاية المجتمعية والمحافظة على البيئة من خالل: 

منتجات تمويل صديقة للبيئة  •

مشروع الحديقة العامة بالخوض  •

الحوكمة واألداء المؤسسي
ة الحوكمة واألداء المؤسسي  محور تعزيز فاعليَّ

وسيادة القانون

نولي شؤون الحوكمة واالمتثال أهمية كبرى كما نبرز التزام البنك الجاد بها في 
التقرير السنوي.

https://www.bankmuscat.com/en/investorrelations/
AnnualReports/Annual_Report_Eng_2021.pdf

https://www.bankmuscat.com/en/investorrelations/AnnualReports/Annual_Report_Eng_2021.pdf
https://www.bankmuscat.com/en/investorrelations/AnnualReports/Annual_Report_Eng_2021.pdf
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يعتبــر دعــم تطويــر ونمــو المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، وال ســيما المحليــة منهــا، دوًرا بالــغ األهميــة بالنســبة لالقتصــاد الُعمانــي 
واســتدامته. وبالتالــي، اتخــذت حكومــُة ســلطنة ُعمــان العديــَد مــن الخطــواِت لتعزيــز نمــو قطــاع المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة 

ــعه، بمــا فــي ذلــك اإلقــراض واالســتثمار االســتراتيجي فــي هــذا القطــاع. وتوسُّ

باإلضافــة إلــى منتجاتــه وخدماتــه الموجهــة لتســهيل نمــو الشــركات الصغيــرة والمتوســطة، يولــي بنــك مســقط اهتماًما كبيًرا في شــملها 
ــر الشــفافية،  ــق معايي ــة وتطبي ــات العالي ــى الممارســات المســؤولة واألخالقي ــاظ عل ــه. لضمــان الحف ــد الخاصــة ب ضمــن سلســلة التوري
ــى يخففــوا مــن  ــة والتحســين باســتمرار، حت ــة بشــكل كامــل فــي عملياتهــم والمراقب ــارات البيئي ــه دمــج االعتب ــب البنــك مــن موردي يطل

تأثيرهــم البيئــي. يتعيــن علــى المورديــن تلبيــة المعاييــر اآلتيــة:

ــدأ القيمــة المحليــة المضافــة فــي اســتراتيجيته، والتــي تشــير إلــى إجمالــي إنفــاق المؤسســة داخــل   إضافــة إلــى ذلــك، أدرج البنــك مب
الســلطنة بمــا مــن شــأنه دعــم التنميــة االقتصاديــة المحليــة. الجديــر بالذكــر أن 7٠% مــن البائعيــن الذيــن تعاقــد معهــم بنــك مســقط  فــي 

عــام ٢٠٢١م هــم مــن الشــركات المحليــة.
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االمتثــال لجميــع القوانيــن البيئيــة المحليــة والوطنيــة والدوليــة ذات الصلــة، والحصــول علــى جميــع التصاريــح 
والموافقــات والتســجيالت البيئيــة الالزمــة والحفــاظ عليهــا.

تطوير وتنفيذ أنظمة إدارة بيئية فعالة تدعم تحديد المخاطر؛ رصد األداء؛ وقيادة التحسين المستمر.

تعزيز التقنيات الصديقة للبيئة في عملياتها وسلسلة التوريد الخاصة بها.

االلتزام باتخاذ مبادرات استباقية لحماية البيئة من األذى والتدهور فيما يتعلق بعملياتها.

االلتزام بالحد من انبعاثات الكربون في الوقت المناسب، ولكن بطريقة واقعية يمكن تحقيقها.

٣.٥. عمليات الشراء المسؤولة
)2-414( ,)1-414( ,)2-308( ,)1-204( ,)3-103( ,)2-103( ,)1-103(
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ُنؤّمن المستقبل بتبني أفضل الممارسات

الحوكمة واالمتثال والمخاطر
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ــا لــكل مؤسســة لضمــان اســتعدادها ومرونتهــا عنــد مواجهــة األزمــات الداخليــة أو الخارجيــة.  تعــد إدارة اســتمرارية األعمــال أمــًرا ضرورًي
مــع العلــم أن إدارة اســتمرارية األعمــال يعــد أمــًرا بالــغ األهميــة خصوًصــا للمجــال المصرفــي الــذي يواجــه تغييــرات مســتمرة  وذلــك ألنهــا 
تســاعد فــي تقليــل مخاطــر الخســارة الماليــة وضمــان اســتمرار خدمــة الزبائــن والشــركاء فــي األســواق الماليــة وبالتالــي اســتدامة خدمــات 

البنــك. 

نموذج إدارة استمرارية األعمال في بنك مسقط 

ــق  ــه، يطب ــي. وعلي ــن العالمــي والمحل ــى الصعيدي ــة بالحوكمــة الناشــئة عل ــة المتعلق ــة واالجتماعي ــك مســقط المخاطــر البيئي ــدرك بن ي
البنــك نظاًمــا شــاماًل وقوًيــا إلدارة اســتمرارية األعمــال حيــث يتــم أخــذ جميــع العوامــل ذات الصلــة بعيــن االعتبــار، ويتــم اتخــاذ تدابيــر طارئــة 
لتقليــل أي تأثيــر علــى عملياتنــا. العوامــل التــي تــم أخذهــا فــي االعتبــار، علــى ســبيل المثــال، االمتثــال لتفويضــات الحكومــة، والعوامــل 

البيئيــة مثــل األعاصيــر أو الريــاح الشــديدة، واألزمــات االجتماعيــة مثــل عمليــات اإلغــالق.

اإلجراءات المتبعة خالل جائحة كوفيد-19

خــالل فتــرة انتشــار وبــاء كوفيــد-١9، تــم اختبــار نمــوذج إدارة اســتمرارية األعمــال فــي بنــك مســقط بأكملــه. وقــد واصــل البنــك العمــل 
بنجــاح خــالل الجائحــة مــن خــالل االســتفادة مــن المواقــع االحتياطيــة مــع الحفــاظ علــى مســافات مناســبة للتباعــد االجتماعــي وتطبيــق 
مــا يلــزم لضمــان النظافــة ومنــع انتقــال الفيــروس بيــن الموظفيــن. إضافــة إلــى ذلــك، تــم تشــكيل لجنــة خاصــة بمتابعــة كل مســتجدات 

كوفيــد-١9  للتعامــل مــع الحــاالت اإليجابيــة وضمــان اســتمرار عمليــات البنــك فــي خدمــة زبائنــه بسالســة. 

يضمن البنك التنفيذ السليم الستمرارية األعمال من خالل خطط وإجراءات مختلفة، تم ذكر البعض منها في الجدول أدناه:

٤  الحوكمة المسؤولة 

٤.١. استمرارية األعمال وإدارة المخاطر

تم إنشاء ثالثة مواقع بديلة لضمان استمرارية التشغيل 
في حالة تعذر الوصول إلى المقر الرئيسي.

لجنة إدارة األزمات التخاذ قرار بشأن متى يمكن للبنك 
تنفيذ خطط استمرارية األعمال وتفعيل المواقع 

االحتياطية الخاصة بالبنك.

إجراء اختبار استمرارية األعمال واختبار التعافي من 
الكوارث سنوًيا لتأكيد استعدادنا ألي أزمة والتأكيد 

على أننا نلبي استراتيجية االسترداد واستئناف األعمال 
المحددة لدينا.

إطار عمل إدارة استمرارية األعمال، واستراتيجية 
االسترداد، وخطة استمرارية األعمال التي تعتبر أسس 

ألي وظيفة.

يجب على جميع الموظفين إكمال تدريبهم اإللزامي على 
إدارة استمرارية األعمال سنوًيا كجزء من مؤشرات األداء 

الرئيسية الخاصة بهم.

كل دائرة لديهم خطة إدارة استمرارية أعمال خاصة 
بهم والتي تحدد موقعهم في الموقع االحتياطي 

وإجراءات استئناف األعمال للدائرة بما في ذلك تفاصيل 
الموظفين والبرامج ذات الصلة. 
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نتيجــة لتصاعــد القضايــا االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة، بســبب النزاعــات السياســية وتغيــر المنــاخ، فــإن البنــك وغيــره مــن المؤسســات 
بصــدد مواجهــة مخاطــر جديــدة ناشــئة تعمــل علــى تغييــر ملــف المخاطــر الحالــي. يــدرك البنــك التغييــرات واآلثــار القادمــة التــي قــد تحــدث 

إذا لــم نتمكــن مــن التكيــف منــذ المراحــل المبكــرة.

ــه،  ــواع المخاطــر فــي نظــام إدارت ــدرج بنــك مســقط مجموعــة متنوعــة مــن أن ــات، ُي لضمــان المرونــة واالســتعداد لمواجهــة أي اضطراب
وينفــذ عمليــات قويــة ومخصصــة وفًقــا ألفضــل الممارســات والتقنيــات الحديثــة. يتــم تعزيــز هــذا النهــج مــن خــالل هيــكل حوكمــة المخاطــر 

لدينــا وثالثــة خطــوط دفــاع معروضــة أدنــاه.

إدارة المخاطر

الهيكل التنظيمي لحوكمة المخاطر في بنك مسقط
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لضمــان اإلدارة الفعالــة للمخاطــر، يسترشــد البنــك بسياســة المخاطــر الخاصــة بــه، والتــي توفــر إطــاًرا لتحديــد وتقييــم ومراقبــة واإلبــالغ عن 
مخاطــر التشــغيل بطريقــة متســقة وشــاملة عبــر البنــك. تشــمل المخاطــر الرئيســية التــي يراقبهــا البنــك مخاطــر االئتمــان، ومخاطــر الســوق  
ومخاطــر الســيولة ، ومخاطــر التشــغيل، ومخاطــر الســمعة، ومخاطــر الجرائــم الماليــة، ومخاطــر األفــراد، ومخاطــر االلتــزام بالقوانيــن 

واألنظمــة، والمخاطــر البيئيــة واالجتماعيــة، ومخاطــر التقاريــر الماليــة، ومخاطــر تقنيــة المعلومــات.

للمزيــد مــن التفاصيــل حــول إدارة اســتمرارية األعمــال وإدارة المخاطــر الخاصــة ببنــك مســقط، يرجــى االّطــالع علــى التقريــر الســنوي علــى 
www.bankmuscat.com موقــع البنــك اإللكترونــي علــى

يؤمــن بنــك مســقط بــأن الحوكمــة الرشــيدة تســهل اإلدارة الفعالــة والرقابــة علــى األعمــال، وتمكنــه مــن الحفــاظ علــى مســتوى عــاٍل 
مــن أخالقيــات العمــل وتســاهم فــي تحســين القيمــة لجميــع المعنييــن بالمصالــح. يواصــل البنــك  الســعي لتحقيــق التميــز فــي العمليــات 
التجاريــة مــن خــالل الشــفافية والمســاءلة أمــام جميــع المعنييــن بمصالحــه ويتعامــل مــع الزبائــن والجهــات التنظيميــة والموظفيــن 

ــن والحكومــة والمجتمــع ككل بطريقــة منفتحــة وواضحــة. والمســتثمرين والبائعي

٤.٢. الحوكمة 

حوكمــة  فــي  التميــز  جائــزة  علــى  بنــك مســقط  حصــل 
الشــركات فــي القطــاع المالــي مــن قبــل الهيئــة العامــة 
لســوق المــال كمــا حــاز علــى العديــد مــن الجوائــز مــن 
»حوكمــة«، وهــي مؤسســة خاصــة بحكومــة الشــركات.

خط الدفاع الثالثخط الدفاع الثاني خط الدفاع األول خط الدفاع

الضمانات مراجعة المخاطر إيجاد المخاطرالدور

المساهمون

األعمال التجارية
إدارة المخاطر المتعلقة بااللتزام 

بالقوانين
التدقيق الداخلي

تحديد مصادر المخاطر 
بما يتماشى مع المخاطر 

المحتملة

تسهيل إطار عمل المخاطر 
المحتملة

تأكيد المحاذاة

اإلجراءات 

الكشف الكامل والشامل عن 
الحقائق/ المخاطر

القياس والمراقبة واإلبالغ عن 
المخاطر

تحليل المشاكل الرئيسية وتصعيد 
عدم المحاذاة

مراقبة فعالة بعد الموافقة
تصعيد المخاوف التخاذ اإلجراءات 

الالزمة
التأكيد على اإلجراءات التصحيحية

http://www.bankmuscat.com
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يتكــون مجلــس اإلدارة مــن تســعة أعضــاء، تــم انتخابهــم فــي عــام ٢٠١9م لــدورة مدتهــا ثــالث ســنوات، ويعــدُّ مجلــس اإلدارة مســؤواًل 
عــن اإلشــراف علــى كيفيــة تحديــد اإلدارة وخدمتهــا لالحتياجــات والمصالــح الطويلــة األمــد للمســاهمين وغيرهــم مــن المعنييــن الرئيســيين 
بمصالــح البنــك. يجتمــع أعضــاء مجلــس اإلدارة بانتظــام لمناقشــة أداء األعمــال، وتوفيــر أســس القيــادة الفعالــة والــرؤى فيمــا يتعلــق 

باألعمــال والمســائل الوظيفيــة.

تشمل المسؤوليات الرئيسية لمجلس إدارة البنك، على سبيل الذكر ال الحصر، ما يلي:

مجلس إدارة بنك مسقط 

إقــرار السياســات التجاريــة والماليــة والميزانيــة بمــا يحقــق األهــداف ويحفــظ 
ويعــزز مصلحــة المســاهمين وغيرهــم مــن المعنييــن بمصالــح البنــك.

وأداء  البنــك  أهــداف  لتحقيــق  الالزمــة  الخطــط  وتحديــث  إعــداد ومراجعــة 
الموضوعــة. األهــداف  مراعــاة  مــع  أنشــطته، 

صياغــة السياســات، واإلشــراف علــى المبــادرات الرئيســية  واإلشــراف علــى 
ــز الســلوك  ــن واألنظمــة، وتعزي ــزام بالقواني ــذ السياســات، وضمــان االلت تنفي
الســليم واألخالقــي، والشــفافية، والنزاهــة عنــد تقديــم التقاريــر للمعنييــن 

بمصالــح البنــك. 

اإلشــراف علــى أداء اإلدارة التنفيذيــة والتأكــد مــن حســن ســير العمــل لتحقيــق 
أهــداف البنــك فــي ضــوء األهــداف الموضوعــة. 

ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة

يقــوم مجلــس اإلدارة ومعــه لجنــة الترشــيحات والتعويضــات بمراجعــة المهــارات والكفــاءات التــي يتمتــع بهــا كل مرشــح لشــغل مقعــد فــي 
مجلــس إدارة البنــك وذلــك لضمــان اســتيفائه للمعاييــر المناســبة والمحــددة مــن قبــل كل مــن الهيئــة العامــة لســوق المــال والبنــك المركــزي 
الُعمانــي. ومــن ثــم يتــم اعتمــاد أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن قبــل الهيئــة العامــة لســوق المــال والبنــك المركــزي الُعمانــي قبــل تأكيــد عضويتهم 

فــي مجلــس اإلدارة. 

يتــم انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة خــالل اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة الســنوية للمســاهمين ولمــدة ثــالث ســنوات. كمــا يحتفــظ 
المســاهمون بحــق انتخــاب أي شــخص مســتوٍف لشــروط الترشــيح بمجلــس إدارة البنــك بصــرف النظــر عمــا إذا كان المرشــح قــد حصــل علــى 
تزكيــة مجلــس اإلدارة أم ال. يقــدم مجلــس اإلدارة تقاريــره إلــى المســاهمين فــي االجتمــاع الســنوي للجمعيــة العامــة أو االجتماعــات العامــة 

للمســاهمين التــي تعقــد بشــكل خــاص لهــم.

)18-102(
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للمزيد من المعلومات حول تقرير حوكمة الشركات الخاص بنا وكذلك االلتزام بالقوانين واألنظمة،يرجى االطالع على التقرير السنوي.   
https://www.bankmuscat.com/en/investorrelations/AnnualReports/Annual_Report_Ara_2021.pdf

استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة 

نؤمــن أن اســتقاللية أعضــاء مجلــس اإلدارة أمــر حتمــي للتخفيــف مــن تضــارب المصالــح، وتعزيــز صنــع القــرار المســتقل، وضمــان أن مصلحــة 
مســاهمينا هــي محــور تركيــز أعضــاء مجلــس اإلدارة، ال يوجــد ضمــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أي عضــو يتولــى منصــب تنفيــذي بالبنــك. ســتة مــن 
أعضــاء مجلــس إدارة البنــك التســعة مســتقلون حســب المعاييــر المنصــوص عليهــا فــي ميثــاق حوكمــة الشــركات للشــركات المدرجــة فــي 
بورصــة مســقط وتعديالتــه. عــالوة علــى ذلــك، ُتفَصــل مســؤوليات رئيــس مجلــس اإلدارة )المجلــس( عــن تلــك الخاصــة بالرئيــس التنفيــذي مــع 
تقســيٍم واضــٍح للمســؤوليات علــى المســتوى األعلــى للهيــكل التنظيمــي للبنــك، بيــن تلــك الخاصــة بــإدارة المجلــس وبيــن مســؤولية اإلدارة 

التنفيذيــة فــي إدارة أعمــال بنــك مســقط، علــى التوالــي. 

اللجان التابعة لمجلس إدارة البنك 

تمثــل لجــان مجلــس اإلدارة الهيــكل األساســي للحوكمــة المتبعــة فــي البنــك، حيــث تضمــن  تنفيــذ حوكمــة شــفافة وقويــة فــي أعمــال 
البنــك المختلفــة وأن كل العمليــات تخــدم رؤيتنــا وأهدافنــا وتتماشــى مــع قيمنــا.

فيما يلي أدناه تفاصيل بسيطة حول لجان البنك ووظائف كل منها:

لجنة المخاطر التابعة لمجلس 
إدارة البنك:

مراجعة إطار عمل المخاطر    •
المحتملة العتماده من 

مجلس اإلدارة.
التأكد من احتفاظ البنك    •

بمحفظة أصول عالية الجودة.
اإلشراف على تطبيق سياسة    •

إدارة المخاطر.
مراقبة رأس مال البنك    •

والسيولة والربحية وجودة 
األصول.

الحرص على الشفافية    •
والنزاهة في التقارير 

المرفوعة إلى المساهمين.

لجنة التدقيق التابعة لمجلس 
إدارة البنك:

توفير الدعم الالزم لمجلس    •
اإلدارة لالطالع بمسؤولياته 
في المراقبة واإلشراف على 

إجراءات اإلفصاح المالي 
المتبعة في البنك والتأكد 
من مدى مالئمة وكفاءة  

أنظمة الرقابة الداخلية 
وفعالية أنظمة التدقيق 

الداخلي والتزام البنك 
باألنظمة والقوانين الصادرة 

من الهيئات الرقابية.
تقوم لجنة التدقيق كل    •

سنتين، بمراجعة اختصاصاتها 
وسياسة الرقابة اإلدارية 

واختصاصات وأنشطة 
التدقيق الداخلي.

لجنة الترشيحات والتعويضات 
التابعة لمجلس إدارة البنك:

اقتراح التعيينات بمجلس    •
اإلدارة واإلدارة التنفيذية، 
من خالل تحديد وتسمية 

المرشحين المناسبين 
للحصول على موافقة مجلس 

اإلدارة.
تحديد المبادئ والمعايير    •

واألحكام الخاصة بسياسة 
أداء ومكافآت موظفي 
البنك وفي عام ٢٠٢١م 
قامت لجنة الترشيحات 
والتعويضات بما يلي: 

مراجعة إدارة المواهب في    •
البنك.

الموافقة على نظام لتقييم    •
األداء مبني على معايير توزيع 
مكافآت أعضاء فريق اإلدارة.

https://www.bankmuscat.com/ar/investorrelations/AnnualReports/Annual_Report_ara_2021.pdf
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نتبنى معايير جديدة لتجربة مصرفية تفوق التوقعات

تجربة الزبائن
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يلتــزم بنــك مســقط بتقديــم تجــارب وخدمــات ماليــة ال ُيعلــى عليهــا لزبائنــه، ويهــدف إلــى أن يكــون دائًمــا البنــك المفضــل للزبائــن وذلــك 
ــى تســهيل  ــن. كمــا يحــرص البنــك عل ــارات للزبائ ــة التنافســية فــي الســوق المصرفــي وتوفــر مجموعــة واســعة مــن الخي فــي ظــل البيئ
عمليــة تواصــل الزبائــن ليشــاركوا وجهــات نظرهــم التــي تفيــد فــي عمليــات صنــع القــرار لتحقيــق فوائــد شــاملة للمجتمــع ومواصلــة تعزيــز 

تجربــة خدمــة الزبائــن. 

٥.١. رضا الزبائن ومشاركتهم 
)١-4١7( ,)3-١٠3( ,)١٠-٢3( ,)١٠-١3(

يعــد زبائــن البنــك أحــد الركائــز األساســية للنمــو وأحــد المؤثــرات التــي تصنــع المجتمعــات المرنــة والمتطــورة. ولهــذا، فــي العــام الماضــي 
ركــز البنــك علــى فهــم االحتياجــات الرئيســية للزبائــن وتحديــد الحلــول المناســبة، حيــث أضــاف البنــك عــدة أســئلة إرشــادية للزبائــن المروجيــن 

والمنتقدين والســلبيين.

شكاوى الزبائن 

فــي الوقــت الحالــي، يحصــل فريــق تطويــر خدمــة الزبائــن علــى شــكاوى الزبائــن مــن خــالل مراكــز االتصــاالت ورســائل البريــد اإللكترونــي 
وقنــوات التواصــل االجتماعــي والزبائــن. كمــا ســيقوم  البنــك قريًبــا بتدشــين هــذه الخاصيــة فــي خدماتنــا المصرفيــة عبــر اإلنترنــت والهاتــف 

النقــال، مــن خــالل عمليــة سلســة لتســجيل الشــكاوى، وتعييــن الدائــرة المعنيــة مــن قائمــة محــددة مســبًقا بنــاًء علــى نــوع الشــكوى.

تلقــى البنــك 1٢7,735 شــكوى فــي عــام ٢٠٢١م، وُتعتبــر نتيجــة إيجابيــة لجهودنــا فــي توســيع قنــوات التواصــل الســتالم آراء كل زبــون. تــم 
حــل الشــكاوى بنســبة ١٠٠% مــع عــدم وجــود أي شــكاوى معلقــة ولــم يتــم تصعيــد أي شــكاوى إلــى اإلدارة العليــا. كمــا  أن البنــك يقــوم 

بتكريــس جهــوده بشــكل كبيــر التخــاذ قــرارات تعــزز تجربــة الزبائــن. 

٥.  تعزيز خدمة الزبائن
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فــي إطــار جهــوده لتحقيــق رضــا الزبائــن ألقصــى حــد، يســعى البنــك جاهــدا للتواصــل مــع زبائنــه بــكل الطــرق الممكنــة مــن خــالل مختلــف 
المنصــات. ولقــد قــام البنــك  بدمــج أســئلة صافــي نقــاط الترويــج فــي جميــع منتجاتــه وقنواتــه واســتبياناته بغــرض فهــم تجربــة الزبائــن 
والحصــول علــى وجهــات نظرهــم، والتــي ال تتعلــق بمــدى مــا حققــه البنــك مــن صافــي نقــاط الترويــج فحســب وإنمــا توفــر أيًضــا فرًصــا 

للتحســين علــى كافــة األصعــدة.  

صافي نقاط الترويج 

ُتمّكن جهود البنك المستمرة من تنفيذ مبادراٍت استراتيجية لتعزيز تجربة الزبائن، وذلك في المجاالت اآلتية:
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تسويق المنتجات والخدمات بحيث يكون الزبائن 
على دراية بخياراتهم وكيفية االستفادة منها.

تقديم منتجاٍت وخدمات موثوقة وذات 
جودة عالية وجديرٌة بالثقة.

تصميم المنتجات والخدمات المناسبة 
والمفيدة وسهلة االستخدام.

بيع المنتجات والخدمات بطريقٍة استراتيجية 
ومربحة.

إدارة خدمات الزبائن بكفاءة لضمان عدم 
مواجهة الزبائن لتحدياٍت مع المنتجات.
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إدارة الزبائن

ــز تجربتهــم عنــد  لقــد صمــم البنــك مجموعــة مــن األنظمــة والسياســات إلعطــاء األولويــة والتركيــز علــى خدمــة الزبائــن ورضاهــم وتعزي
التعامــل مــع البنــك. 

تحليل مستوى الشكوى

تنظيم اجتماعات ألخذ رأي 
الزبائن

حل مشكلة استياء الزبائن

معالجة الشكاوى

مراقبة وجهات النظر

توحيد االستبيانات

لخدمة زبائننا بشكل أفضل، 
قام البنك بتجميع الشكاوى 

من خالل جميع القنوات، ويتم 
تصنيف الشكاوى إلى عالية - 

متوسطة - منخفضة من وجهة 
نظر الزبون ومن ثم يتم العمل 

على تعزيز اإلجراءات الداخلية 
لتحسين تجربة الزبون. 

يتم تنظيم هذه االجتماعات 
لمعرفة النقاط التي تثير استياء 

الزبون بشكل مباشر، حيث 
تستهدف هذه االجتماعات 

فئات متعددة من الزبائن حول 
موضوع محدد للحصول على 

مالحظاتهم حول كل قناة 
تواصل مع البنك. 

تتمثل سياسة حل مشكلة 
استياء الزبائن في تغيير تجربة 

جميع الزبائن الممتعضين وجعل 
تجربتهم إيجابية من خالل 

التواصل معهم ومعرفة أسباب 
عدم الرضا وبالتالي معرفة 

كيفية تعزيز تجربتهم والعمل 
بها.  

تم تعيين سياسة معالجة 
الشكاوى لوصف عملية كيفية 
التعامل مع الشكوى بدًءا من 

تسجيل الشكوى وصواًل إلى 
كيفية حلها. كما تذكر السياسة 
جميع التقارير التي يرسلها البنك 

حالًيا إلى المعنيين بمصالح 
البنك داخلًيا لضمان حلها في 

الوقت المناسب. 

تعتمد المراقبة الداخلية لجميع 
الدوائر على عاملين يؤثران 

بشكل مباشر على تجربة الزبون.

كجزء من هذه السياسة، يعقد 
البنك اجتماعات منتظمة 

مع جميع المعنيين بالمصالح 
لمراجعة نتائج آراء الزبائن 

وتحسينها مثل صافي نقاط 
الترويج ونقاط رضا الزبائن 

)CSAT( والنقاط التي تقيس 
مستوى الجهد الذي يبذله 

الزبون عند استخدام المنتجات 
والخدمات المختلفة. 
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الحد األدنى من حقوق الزبائن
)3-103( ,)2-103( ,)1-103(

تعــد حمايــة حقــوق الزبائــن جــزًءا مهًمــا مــن تطويــر ونمــو أعمــال البنــك حيــث ُتظهــُر ركائــز حقــوق الزبائــن الحريــات والحقــوق التــي يؤكــد 
ــع زبائنــه بهــا وهــي كمــا يلــي: البنــك تمتُّ

االختيار 

الشفافيةاالحترام

االستماعالسرية

أن نقوم بإعطاء الزبون الفرصة 
الختيار المنتجات أو الخدمات التي 

تناسب احتياجاته، وكذلك الحق في 
قبول أو رفض الخدمات والمنتجات 

المعروضة عليه.

أن نعامل الزبون باحترام بغض النظر 
عن الوضع االجتماعي أو الجنس أو 

الخلفية الدينية أو الثقافية.

أن نقوم بإعالم الزبون بالشروط 
واألحكام التي تتعلق بالمنتجات 

والخدمات المصرفية بطريقة 
شفافة ومفهومة.

أن نتعامل مع تفاصيل حساب الزبون 
ومعامالته مع البنك بسرية تامة 
وفًقا للقوانين واللوائح المحلية.

أن نستمع للزبون عند تقديم 
مالحظاته أو رأيه حول أي خدمة 

مصرفية يقدمها البنك وذلك من 
خالل القنوات المعنية بذلك.
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تتضمــن رحلــة الزبــون تواصــل الزبــون مــع مؤسســة للحصــول علــى منتــج أو خدمــة والعمليــة الكاملــة التــي ينطــوي عليهــا ذلــك. فــي بنــك 
مســقط، نســتخدم مالحظــات الزبائــن لتحديــد المنتــج أو الخدمــة التــي تحتــاج إلــى تبســيط.

إلنشــاء تصــور واضــح، يســتخدم البنــك أداة تســمى Uxpressia لتطويــر خرائــط رحلــة الزبــون. تمثــل الخريطــة رحلــة تفاعــل الزبائــن، بــدًءا 
مــن التفاعــل األول الــذي يجرونــه معنــا حــول منتجاتــه أو خدماتــه حتــى المرحلــة األخيــرة مــن الشــراء. يجــري البنــك سلســلة مــن المقابــالت 
مــع الموظفيــن المعنييــن مــن مختلــف الدوائــر فــي البنــك للحصــول علــى أكبــر قــدر مــن المعلومــات ذات الصلــة. بعــد الحصــول علــى رحلــة 
تجربــة الزبــون المفصلــة والتحقــق مــن صحتهــا مــع الموظفيــن المعنييــن والزبائــن، يتــم تطبيــق إجــراءات احترازيــة لمعرفــة نقــاط االســتياء 

الشــائعة ومــا يمكــن تحســينه علــى إثــر ذلــك. 

تبسيط لمخّطط رحلة الزبون

أهداف استخدام “تبسيط رحلة الزبون” هي:

كيف يتفاعل الزبائن مع العالمة 
التجارية؟

من هم أصحاب المصلحة أو القنوات 
المشاركة في تقديم تفاعل معين؟

متى وأين يتفاعلون؟

ما هي نقاط الرضا واالستياء؟ 
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في عام ٢٠٢١، تضمنت األنشطة واإلنجازات الرئيسية لعملية تبسيط رحلة الزبائن المشاريع اآلتية:

إدارة المعرفة 

ــج بنســبة %36  ــن. لقــد حقــق البنــك صافــي نقــاط التروي فــي عــام ٢٠٢١م، انخفــض عــدد الشــكاوى المتعلقــة بمــدى معرفــة الموظفي
ــن بمجمــل 4 نقــاط.  ونســبة رضــا الزبائ

ثــالث  مــدى  علــى  الفعليــة  المشــاكل  إحصــاء 
مســتمر. انخفــاض  فــي  ســنوات 

مرحلة ما بعد التنفيذمرحلة ما قبل التنفيذنقاط االستياءالمنتج/الخدمة 

ربط حسابات الُقّصر بولي األمر - فتح 
حساب

استالم 38 شكوى شكاوى الزبائن
متعلقة بحسابات الُقّصر

انخفضت الشكاوى المتعلقة 
بحساب الُقّصر إلى ٢6 شكوى

خدمة »ابتكار الدفع العالمي« 
من سويفت )Swift GPI( التتبع 

والشفافية - الحواالت

آخر المستجدات عن 
الطلب/ المتابعة/ عدم 

استالم مبلغ

درجة الرضا عن آخر 
المستجدات حول الطلب 

3.7

تم تحسين درجة الرضا عن 
آخر المستجدات حول الطلب 

ووصل 3.9

تحسين خانة المبلغ أثناء دفع الفواتير- 
التسويق

انخفضت الشكاوى بشكل 3٢9 شكوى شكاوى الزبائن 
ملحوظ لتصل إلى 4 شكاوى

إضافة رقم الشيك في إيصال 
المعاملة الذي يصدر من جهاز اإليداع 
النقدي/ جهاز متعدد االستخدامات- 

جهاز اإليداع النقدي/ جهاز متعدد 
االستخدامات

انخفضت الشكاوى بشكل 639 شكاوى شكاوى الزبائن 
ملحوظ لتصل إلى 6 شكاوى

تمكين الزبائن من طلب شهادة عدم 
ممانعة من خالل البريد اإللكتروني، 

تنطبق على الزبائن خارج السلطنة 
فقط - شهادة عدم ممانعة

استالم ٢ إلى 4 طلبات شكاوى الزبائن 
فقط كل أسبوع 

استالم ١١ طلب 
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يتواصــل البنــك مــع زبائنــه عبــر العديــد مــن منصــات التواصــل االجتماعــي، المتاحــة طيلــة أيــام األســبوع مــن الســاعة 8 صباًحــا حتــى الســاعة 
١٠ مســاًء، حيــث يحــرص البنــك علــى الــرد علــى استفســاراتهم، واالســتماع إلــى مالحظاتهــم، ويشــارك المحتــوى التوعــوي حــول مجالــه. 

وتوفــر هــذه الخدمــة ســهولة الوصــول إلــى موظفــي خدمــة الزبائــن ممــا يؤثــر علــى إيجابيــة تجربتهــم. 

التفاعل مع الزبائن عبر منصات التواصل االجتماعي 

٥.٢. تمكين الزبائن عبر الشمول المالي
)3-103( ,)2-103( ,)1-103(

ــر إيجابــي فــي المجتمــع  ــز التوعيــة عنــه، ممــا يــؤدي إلــى تأثيــر كبي لطالمــا كان بنــك مســقط الرائــد فــي تطبيــق الشــمول المالــي وتعزي
الُعمانــي مــن خــالل المبــادرات المختلفــة التــي ينفذهــا. إذ ينصــب تركيــز البنــك  علــى الحفــاظ علــى االســتدامة فــي جميــع أعمالــه وعملياته، 

وقــد اتخــذ إجــراءات ملحوظــة لتمكيــن زبائنــه والمجتمــع ككل فــي التثقيــف المالــي والتخطيــط المالــي.

دعم قطاع الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة 

دأب بنــك مســقط علــى دعــم قطــاع الشــركات الناشــئة والشــركات الصغيــرة والمتوســطة مــن خــالل مبادراتنــا وبرامجنــا المختلفــة التــي 
تعتبــر هــذه األعمــال ركيــزة أساســية لخطــط ُعمــان للتنويــع االقتصــادي بمــا يتماشــى مــع رؤيــة ُعمــان ٢٠4٠.

٢0٢0٢0٢1المنصة

١8,3٠٠37,6٠٠يوتيوب

١37,٠78١5٠,483فيسبوك

45٠,497454,3٠٠تويتر 

٢4١,٠٠٠ ٢٢١,١89انستقرام

4٠,8٢655,477لينكدان
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دعم الشباب 

ــدرة  ــز الق ــل تعزي ــة البشــرية مــن أج ــى مــن التنمي ــي التعليمــي فــي الســلطنة فــي تســهيل مســتويات أعل ــر النظــام البيئ يســاهم تطوي
التنافســية االقتصاديــة للســلطنة والرفاهيــة االجتماعيــة. كجــزء مــن التزامنــا بتمكيــن الشــباب وتســهيل نمــو االقتصــاد القائــم علــى 
المعرفــة، حقــق تمويــل »شــهادتي« مــن بنــك مســقط طموحــات العديــد مــن الطــالب الذيــن يســعون للحصــول علــى فــرص جامعيــة أو 

ــي وشــهادات فــي ســلطنة ُعمــان وخارجهــا. ــم عال تعلي

يقــدم تمويــل التعليــم العالــي مــن »شــهادتي« مــا يصــل إلــى 75,٠٠٠ ريــال ُعمانــي لمــدة أقصاهــا 7 ســنوات بنســب فائــدة ممتــازة وفتــرة 
ــر األجــل مصمــم لســداد رســوم  ــي قصي ــارة عــن حــل تمويل ــل للرســوم، وهــو عب ــل »شــهادتي« تموي ســداد مناســبة. كمــا يقــدم تموي
المــدارس الخاصــة والــدورات الصيفيــة والشــهادات المهنية،وهــي متاحــة للمواطنيــن الُعمانييــن بأســعار تنافســية وتقــدم بحــد أقصــى 

١٠,٠٠٠ ريــال ُعمانــي لمــدة عــام واحــد.

دعم المرأة- باقة زينة

قــام بنــك مســقط بمكافــأة ٢5 زبونــة مــن زينــة بمبلــغ ١,٠٠٠ ريــال ُعمانــي لــكل فائــزة بالســحب الخــاص الــذي تــم خــالل فعاليــة يــوم المــرأة 
الُعمانيــة فــي قاعــة االحتفــاالت الكبــرى بمركــز ُعمــان للمؤتمــرات والمعــارض فــي مســقط فــي عــام ٢٠٢١م،وذلــك تماشــًيا مــع التــزام 
البنــك بتقديــر دور المــرأة الُعمانيــة فــي التقــدم، وتطويــر الســلطنة وتشــجيًعا لثقافــة االدخــار. بلغــت قيمــة جوائــز الســحب ٢5 ألــف ريــال 
ُعمانــي لزبونــات زينــة، حيــث تــم إدخــال جميــع زبونــات زينــة مــع متوســط رصيــد شــهري قــدره ١.٠٠٠ ريــال ُعمانــي فــي الســحب الخــاص 
لمكافــأة عادتهــم الجيــدة فــي االدخــار. كمــا تــم إجــراء ســحب شــهري لزبونــات زينــة تفــوز فيــه ١٠ نســاء بمبلــغ ١,٠٠٠ ريــال ُعمانــي لــكل 
فائــزة كجــزء مــن برنامــج المزيونــة. كمــا أن الزبونــات الالتــي احتفظــن برصيــد أدنــى قــدره ١٠٠ ريــال ُعمانــي تــم إدخالهــن تلقائًيــا فــي ســحب 

زينــة الشــهري.

التأمين المقدم للشركات الصغيرة 
والمتوسطة من شركة أكسا 

للتأمين
نجاحي من بنك مسقط

واصــل بنــك مســقط تعاونــه وشــراكته القويــة مــع 
شــركة أكســا للتأميــن، إحــدى أكبــر شــركات التأميــن 
جديــدة  تأمينيــة  منتجــات  لتقديــم  العالــم  فــي 
ومبتكــرة لقطــاع الشــركات الصغيــرة والمتوســطة، 
الُعمانــي  جــزًءا مهًمــا مــن االقتصــاد  يعــد  والــذي 
فــي تحســين التنويــع االقتصــادي وخلــق فــرص عمــل 

جديــدة. 

بالتجزئــة  البيــع  وحــدة  عــززت  ٢٠٢١م،  عــام  فــي 
وهــو   ،MarkeetEx.com مــع  الشــراكة  نجاحــي 
لتعزيــز  اإلنترنــت  عبــر  اإللكترونيــة  للتجــارة  ســوق 
الصغيــرة  والمشــاريع  الناشــئة  المشــاريع  قطــاع 
األعمــال  رواد  نطــاق  ولتوســيع  والمتوســطة. 
الُعمانييــن الواعديــن وزيــادة حصتهــم فــي الســوق، 
الســنوية  الرســوم  بدفــع  مســقط  بنــك  ســيقوم 
يســتخدمون  الذيــن  نجاحــي  زبائــن  عــن  المســتحقة 

 .MarkeetEx.com
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دعم المتقاعدين-باقة وقار

أطلــق بنــك مســقط باقــة وقــار للمتقاعديــن فــي عــام ٢٠٢٠م تماشــًيا مــع دوره فــي قطــاع الخدمــات الماليــة فــي ســلطنة ُعمــان 
وإنجازاتــه الرائــدة فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة، وأصبــح أول بنــك فــي ســلطنة ُعمــان يقــدم حــل تمويــل للمتقاعديــن فــي الســلطنة. 
تعتبــر القــروض المرنــة ألجــل التــي تبــدأ نســبة فائدتهــا مــن 3.75% والتــي تتــراوح مدتهــا مــن ســنة إلــى ١٠ ســنوات جــزًءا أساســًيا مــن باقــة 
وقــار المصرفية،علًمــا أن تســهيالت القــروض متاحــة للمتقاعديــن حتــى ســن 7٠ عاًمــا. وقــد تلقــى البنــك عــدًدا كبيــًرا مــن االستفســارات 
والطلبــات التــي وردت مــن جميــع أنحــاء الســلطنة بعــد إطــالق هــذا المنتــج الجديــد. تعــد باقــة وقــار وغيرهــا مــن اإلجــراءات لدعــم أصحــاب 
المعاشــات التقاعديــة، بمــا فــي ذلــك وقــف ســداد القــروض وإعــادة هيكلــة القــروض، جــزًءا مــن اســتراتيجية البنــك لتعزيــز الشــمول المالــي 

فــي الســلطنة.

خدمات مصرفية شاملة 

الشــمول  وتفويــض  الوطنيــة  التوجهــات  مــع  تماشــًيا 
المالــي للبنــك المركــزي الُعمانــي، يعمــل بنــك مســقط 
ــة  ــر خدمــات مصرفي ــز جهــوده المســتمرة لتوفي ــى تعزي عل
عاليــة الجــودة يســهل للجميــع الوصــول إليهــا ويشــمل 
ذوي اإلعاقــة. تــم تجهيــز معظــم أجهــزة الصــراف اآللــي 
التابعــة للبنــك بمنحــدر يجعــل الوصــول إليهــا متاًحــا للزبائــن 
ذوي اإلعاقــات الجســدية. كمــا قــدم البنــك مؤخــًرا جهــاز 
حيــث  البصــر،  للمكفوفيــن وضعــاف  خــاص  آلــي  صــراف 
إن الجهــاز مــزود بلوحــة مفاتيــح برايــل باللغتيــن العربيــة 
ــة  ــن اإلنجليزي ــة باللغتي ــة ويوفــر إرشــادات صوتي واإلنجليزي
والعربيــة مــن خــالل مكبــر الصــوت أو ســماعة الهاتــف أو 
ســماعة الــرأس. تتبــع هــذه التعليمــات قائمــة مختصــرة 
لخيــارات المعامــالت، ممــا يتيــح لمســتخدم جهــاز الصــراف 

ــد ســماعها. ــارات القائمــة عن ــر خي ــي تذك اآلل

ــن مــن ذوي اإلعاقــة، يقــوم بنــك مســقط بتدريــب مجموعــة مــن  ــة احتياجــات الزبائ ــن بالمهــارات الالزمــة لتلبي ــد الموظفي لضمــان تزوي
موظفــي الفــروع علــى تعلــم لغــة اإلشــارة وخدمــة الزبائــن الذيــن يعانــون مــن ضعــف الســمع. ومنــذ إطــالق هــذه المبــادرة التدريبيــة، تــم 

تدريــب 73 موظًفــا لتقديــم هــذه الخدمــة علــى وجــه التحديــد.
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٥.٣. الخصوصية واألمن  
)3-103( ,)2-103( ,)1-103(

تعــد الخصوصيــة واألمــن مــن المتطلبــات األساســية للمؤسســات المصرفيــة لكســب ثقــة الزبائــن والحفــاظ عليهــا. فــي بنــك مســقط، 
ــم جمعهــا بحــذر  ــن مــن خــالل التعامــل مــع أي معلومــات أساســية يت ــة للزبائ ــى المعلومــات الشــخصية والمالي ــى الحفــاظ عل نحــرص عل

ومســؤولية. 

لم يسجل البنك أي مخالفات لسياسة سرية 
البيانات أو حاالت عدم االلتزام بالقوانين 

واألنظمة في عام ٢٠٢١م.

سياسة خصوصية الزبون 
)1-418( ,)3-103( ,)2-103( ,)1-103(

يتبــع بنــك مســقط معاييــر صارمــة لحمايــة أمــن وســرية معلومــات الزبائن،كمــا نقــوم أيًضــا بتوعيــة موظفينــا حــول إدارة آمنــة وموثوقــة 
للحســابات. كمــا يســعى البنــك علــى إطــالع الزبائــن علــى كيفيــة إخطــار البنــك فــي حالــة مواجهتهــم ألي صعوبــات كــي يعمــل البنــك علــى 

حّلهــا علــى الفــور.
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األمن السيبراني 

نظــًرا لطبيعــة قطــاع الخدمــات المصرفيــة والماليــة، فمــن المهــم التعامــل مــع مســألة األمــن الســيبراني بمنتهــى الجديــة والحــذر مــع 
ــد المخاطــر الناشــئة بشــكل  ــك بضــرورة تحدي ــة األنشــطة اإللكترونية.ونؤمــن فــي البن ــظ فــي رصــد ومراقب ــى درجــات التيقُّ ــق أعل تطبي

اســتباقي، والســيطرة علــى الفجــوات، والتخفيــف مــن حدتهــا.

وتحــرص فــرق العمــل المســؤولة عــن المعلومــات واألمــن الســيبراني فــي البنــك علــى اســتثمار الوقــت والجهــد فــي صيانــة وتحديــث 
األنظمــة البرمجيــة واألجهــزة، إلــى جانــب األنظمــة اإلجرائيــة المصممــة لحمايــة البنــوك مــن أي مخاطــر إلكترونيــة. نحــن ملتزمــون تماًمــا 
بالمتطلبــات التنظيميــة واإلجــراءات الرائــدة فــي الصناعــة مثــل تطبيــق أنظمــة ISO ٢7٠٠١ و NIST و CSF والتــي ُتســتخدم لتحســين وضــع 

األمــن الســيبراني لدينــا بشــكل مســتمر.

ويرّكز قسم إدارة مخاطر المعلومات واألمن السيبراني على الجوانب الهامة اآلتية:

حوكمة أمن المعلومات عبر اعتماد 
السياسات واإلجراءات والمبادئ 

التوجيهية والمعايير األمنية.

مراقبة أمن المعلومات باستخدام 
أحدث الحلول واألدوات – وتشتمل 
على المراقبة بالرصد اآلني ومراقبة 

الترددات الثابتة.

ة  تطبيق شبكة دفاٍع أمني قويَّ
مع الحفاظ على ضوابط داخلية 

قوية لفرض مبادئ الوصول إلى 
المعلومات على أساس »الحاجة 

إلى المعرفة«.

إجراء مراجعاٍت إلجراءات وأدوات أمن 
المعلومات تشمل التقنيات والحلول 
والشبكات الجديدة والقائمة وكذلك 

مختلف العمليات.

وضع خطط استجابة لحوادث األمن 
السيبراني من أجل ضمان اإلدارة 
الفعالة لحوادث األمن السيبراني.
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التوعية باالحتيال اإللكتروني 

ــًرا لــدوره البــارز فــي التوعيــة بمكافحــة االحتيــال اإللكترونــي، أعلنــت  األمانــة العامــة لمجلــس وزراء الداخليــة العــرب فــي المؤتمــر  تقدي
الرابــع واألربعيــن لقــادة الشــرطة واألمــن العــرب فــي عــام ٢٠٢١م أن الســلطنة ممثلــة بشــرطة ُعمــان الســلطانية قــد فــازت بجائــزة أفضــل 
فيلــم توعــوي فــي مكافحــة الجرائــم اإللكترونيــة. وقــد جــدد بنــك مســقط التزامــه بمواصلــة كونــه شــريًكا فــي هــذه الحملــة التوعويــة، 
والتــي انطلقــت فــي عــام ٢٠١9م، كمــا يتعــاون البنــك بشــكل مســتمر مــع عــدد مــن المؤسســات والهيئــات لتعزيــز الوعــي العــام حــول 

االحتيــال اإللكترونــي.
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٥.٤. التكنولوجيا واإلبداع 

إن اســتخدام أحــدث التقنيــات فــي العالــم المصرفــي يعــد أمــًرا بالــغ األهميــة لتطويــر خدماتنــا اإللكترونيــة، حيــث نجحــت خدماتنــا المصرفيــة 
ــراء  ــح الحســابات وإج ــل فت ــة مث ــى الخدمــات المصرفي ــة فــي تســهيل الحصــول عل ــف النقــال والمحافــظ اإللكتروني ــت والهات ــر اإلنترن عب
المعامــالت المصرفيــة بشــكل ســهل وســريع. كمــا زاد البنــك مــن وتيــرة تواصلــه مــع الزبائــن عبــر مختلــف وســائل التواصــل االجتماعــي 
والقنــوات اإللكترونيــة، بــدًءا مــن الواتســاب وتويتــر إلــى مراكــز االتصــال وذلــك لزيــادة وعــي الزبائــن حــول أي خدمــة جديــدة تتــاح ضمــن 

خدماتنــا اإللكترونيــة.

محفظة بنك مسقط وتطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال من بنك مسقط  
 mBanking

تتيــح محفظــة بنــك مســقط وتطبيــق الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف النقــال مــن بنــك مســقط  mBanking المطــورة  أن يقــوم زبائننــا 
بتحويــل األمــوال بأمــان إلــى اآلخريــن أو تقديــم طلــب األمــوال منهــم باســتخدام نظــام المدفوعــات عبــر الهاتــف النقــال للبنــك المركــزي 
الُعمانــي. حيــث يمكــن تحويــل األمــوال علــى الفــور علــى مــدار الســاعة طــوال أيــام األســبوع وبــدون رســوم إلــى أي زبــون مســجل فــي 
نظــام المدفوعــات عبــر الهاتــف النقــال لــدى أي بنــك دون الحاجــة إلــى إدخــال رقــم الحســاب الطويــل للمســتفيد، علــى أن يكــون كل مــن 
المرســل والمســتلم مســجلين فــي نظــام الدفــع عبــر الهاتــف النقــال. يمكــن لزبائــن بنــك مســقط التســجيل فــي هــذا النظــام مــن خــالل 

 .mBanking  محفظــة بنــك مســقط وتطبيــق الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف النقــال مــن بنــك مســقط

بطاقات “مّررها وبس” 

طبــق بنــك مســقط تقنيــة »مّررهــا وبــس« علــى جميــع بطاقــات الخصــم المباشــر واالئتمــان والبطاقــات مســبقة الدفــع باإلضافــة إلــى 
األســاور اإللكترونيــة الذكيــة، األمــر الــذي يتيــح إجــراء المعامــالت ذات القيمــة الصغيــرة التــي ال تزيــد عــن 4٠ ريــال ُعمانــي فــي مختلــف 
منافــذ البيــع دون الحاجــة إلــى إدخــال الرقــم الســري. الجديــر بالذكــر يمكــن للزبائــن إجــراء معامــالت متعــددة يصــل مجموعهــا إلــى 6٠ ريــال 

ُعمانــي أو مــا يصــل إلــى ١٠ معامــالت خــالل اليــوم باســتخدام هــذه الخاصيــة دون الحاجــة إلــى إدخــال الرقــم الســري. 
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ُنعزز المستقبل بتمكين المجتمعات

تمكين المجتمعات
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يعتبــر بنــك مســقط  المجتمــع محــور أساســي مــن محــاور تركيــزه، وبنــاًء عليــه يشــارك البنــك بشــكل ســّباق فــي دعــم المجتمــع مــن خــالل 
تنفيــذ مختلــف المبــادرات. تتركــز اســتراتيجية االســتدامة والمســؤولية االجتماعيــة التــي يتبعهــا بنــك مســقط علــى تقديــم منافــع طويلــة 
األجــل للمجتمــع والوطــن، وإحــداث تأثيــٍر إيجابــي علــى المجتمــع فــي مجــاالٍت متعــددة مثــل التعليــم والشــباب والرياضــة والضمــان 
االجتماعــي والبيئــة واالقتصــاد. يتماشــى هــذا النهــج مــع رؤيــة حكومتنــا لتمكيــن مجتمعنــا وتقويــة االقتصــاد الُعمانــي، األمــر الــذي يترجــم 
إلــى أهــداف عالميــة لعالــم شــامل ومســتدام. كمــا أننــا نتتبــع أيًضــا مســار تقدمنــا مــن خــالل إجــراء تقييمــات األثــر االجتماعــي ودراســة 

العائــد االجتماعــي علــى االســتثمار للمبــادرات المختلفــة. 

٦.١. الثقافة المالية 

ــة واألدوات الالزمــة التخــاذ القــرارات الصحيحــة.  ــاس المعرفــة المالي ــدى الن ــرة باســتمرار، أن يكــون ل ــة المتغي ــة االقتصادي تتطلــب البيئ
ــأن برامــج التوعيــة الماليــة المخصصــة تســاعد الزبائــن وأفــراد المجتمــع علــى اتخــاذ قــرارات ماليــة أفضــل.  يؤمــن بنــك مســقط ب

يقدم بنك مسقط برامج مخصصة لألفراد من مختلف القطاعات والشركات الصغيرة والمتوسطة المبينة أدناه.

0٦. تمكين المجتمعات 

برنامج ماليات 

يهــدف برنامــج ماليــات للثقافــة الماليــة عبــر اإلنترنــت  إلــى توفيــر 
المهــارات  اكتســاب  علــى  األفــراد  لمســاعدة  العامــة  المعرفــة 
لفئتهــم  وفًقــا  الماليــة  شــؤونهم  إلدارة  الالزمــة  األساســية 
المالــي والتخطيــط  الوعــي  البرنامــج علــى  يركــز  العمريــة، حيــث 

الناجــح. المالــي 

نتائج ٢0٢1: 31,017 مستفيد

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

برنامج إرشاد 

تعــد عيــادة إرشــاد الماليــة أحــد البرامــج المســتدامة التــي أطلقهــا 
بنــك مســقط والتــي تهــدف إلــى توفيــر التوجيــه واإلرشــاد المالــي 
للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة والشــركات الناشــئة ورواد 
األعمــال واألفــراد. يهــدف البرنامــج إلــى تقديــم استشــارات ماليــة 
المدربيــن المؤهليــن  مجانيــة مقدمــة مــن قبــل مجموعــة مــن 
فــي هــذا المجــال حــول كيفيــة االســتفادة مــن الدخــل الناتــج عــن 
األعمــال التجاريــة/ المشــاريع الخاصــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، يوفــر 
ــون  ــل إدارة الدي ــب فــي مجــاالت مختلفــة مث برنامــج إرشــاد التدري
التــي تواجــه  الماليــة، والميزانيــة، وأهميــة االدخــار، والتحديــات 

الشــركات الصغيــرة والمتوســطة وكيفيــة زيــادة رأس المــال.

نتائج ٢0٢1: 1٢9 مستفيد
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٦.٢. الشباب 

المالعب الخضراء 

منــذ انطالقــه فــي عــام ٢٠١٢ ، أثبــت برنامــج المالعــب الخضــراء أنــه نمــوذٌج ناجــٌح تماًمــا لخدمــة المجتمــع المحلــي حيــث يعــزز الــدور التــي 
تلعبــه الفــرق المحليــة مــن خــالل تطويــر بنيــٍة أساســية حديثــة ومســتدامة للرياضــة فــي جميــع أنحــاء الســلطنة. إن الدعــم لتطويــر هــذه 
ــاًل لجهــود الحكومــة الراميــة لبنــاء دولــٍة رياضيــة. زاد البرنامــج دعمــه فــي عــام ٢٠٢١م إلــى مــا مجموعــه ٢٠ فريًقــا جديــًدا  البنيــة يأتــي مكمِّ

بــداًل مــن ١5 فريًقــا ســنوًيا، لتوســيع نطــاق تأثيــره ليصــل إلــى أكثــر مــن 4٠ ألــف مســتفيد فــي مختلــف أنحــاء الســلطنة. 

٢0٢0٢0٢1النتائج

77١٠٢عدد المتقدمين بالطلب

١5٢٠عدد الفرق التي تلقت الدعم

36,9٠٠4٢,9٠٠عدد المستفيدين منذ تدشين البرنامج
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 )ACCA( برنامج شهادة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين

بالتعــاون مــع شــركة تنميــة نفــط ُعمــان، قــدم البنــك منًحــا دراســية لـــ 5٠ مــن حاملــي درجــة البكالوريــوس إلكمــال شــهادة جمعيــة 
المحاســبين القانونييــن المعتمديــن وهــي شــهادة محاســبة معتــرف بهــا دولًيــا مقدمــة مــن جمعيــة المحاســبين القانونييــن )ACCA(. فــي 

عــام ٢٠٢١، أكمــل أول 3 طــالب شــهاداتهم وتخرجــوا بنجــاح.

جسر المستقبل 

يؤمــن بنــك مســقط بــأن الوصــول إلــى التعليــم الجيــد هــو حــق أساســي يجــب ضمانــه للجميــع، وخاصــة األفــراد الذيــن ليــس لديهــم 
ــن  ــي الذي ــادرة تســتهدف الشــباب الُعمان ــم، أطلــق بنــك مســقط مب ــة والتعلي ــة المناســبة. بالتعــاون مــع وزارة التربي ــات المالي اإلمكاني
يندرجــون تحــت مظلــة الضمــان االجتماعــي باســم »جســر المســتقبل« لدعمهــم وتحســين فرصهــم فــي الحــراك االجتماعــي الصاعــد مــن 

ــا حتــى اآلن.  ــر مــن 54 طالًب خــالل المنــح التعليميــة وقــد اســتفاد مــن البرنامــج أكث

٦.٣. الضمان االجتماعي

فك كربةتضامنالبرنامج

برنامج »تضامن« هو مثاٌل جيد لبرنامج الوصف
الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي 

أطلقه البنك بالتعاون مع وزارة التنمية 
االجتماعية. وبهدف هذا البرنامج إلى مساعدة 

األسر التي تندرج ضمن برنامج الضمان 
االجتماعي في أنحاء السلطنة ودعمها بتقديم 
األجهزة المنزلية األساسية، حيث يركز البرنامج 

على توزيع األجهزة اإللكترونية المنزلية 
الضرورية، بما في ذلك مكيفات الهواء.

نظًرا للبعد اإلنساني وراء هذه المبادرة، قدم 
بنك مسقط وبالشراكة مع جمعية المحامين 

الُعمانيين، مساهماٍت مالية لإلفراج عن 
٢5٠ سجيًنا في عام ٢٠٢١م من المدينين أو 

المعسرين الذي صدرت بحقهم أحكام توقيف 
اء مطالباٍت في قضايا مدنية وتجارية  جرَّ

وشرعية وعمالية.

150  أسرة مستفيدةاألثر ٢0٢1  
1,٢40  طالب مستفيد 

٢50  مستفيد
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قلوب بنك مسقط 

تلعــب المســؤولية االجتماعيــة للشــركات دوًرا أساســًيا فــي ثقافــة بنــك مســقط. وقلــوب بنــك مســقط هــي مجموعــة موظفيــن 
متطوعيــن ملتزميــن بتوجيــه شــغفهم إلــى المبــادرات واألنشــطة الخيريــة المختلفــة.

األنشطة التطوعية للموظفين

المستفيد
جمعية البهجة لأليتام

المستفيد
فريق مسقط الخيري

المستفيد
أسرة مكونة من 7 أفراد

المستفيد
مستشفى المسرة

المستفيد
جمعية التنمية االجتماعية بعبري 

المستفيد
فريق نداء الخير وجمعية المرأة الُعمانية

المستفيد
جمعية إحسان )الداخلية(

المستفيد
مستشفى جامعة السلطان قابوس 

ألعاب الطاولة )دعم الشباب المحلي(

احتفال عيد الفطر

جمع التبرعات لبيت بوشر بالتعاون مع فريق سوا نبني

التبرع بالكتب 

إفطار رمضان

االحتفال بعيد األضحى المبارك

أسرة طبية وكراسي متحركة لكبار السن

التبرع بالدم
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الدعم خالل إعصار شاهين

تعرضــت الســلطنة فــي عــام ٢٠٢١ إلعصــار شــاهين و الــذي تســبب فــي تأثــر البنيــة التحتيــة فــي الباطنــة وإطــار حــرص البنــك علــى تعزيــز 
دور الجمعيــات والمؤسســات الخيريــة فــي خدمــة شــرائح المجتمــع المختلفــة والمشــاركة فــي المبــادرات الوطنيــة، قــدم بنــك مســقط 

مســاهمة قدرهــا مليــون ريــال ُعمانــي إلــى الهيئــة الخيريــة الُعمانيــة إلغاثــة العائــالت المتضــررة مــن إعصــار شــاهين.

الدعم خالل جائحة كوفيد-١9

فــي عــام ٢٠٢١م  ومــع اســتمرار جائحــة كوفيــد-١9، ســاهم بنــك مســقط بمبلــغ قــدره مليــون ريــال ُعمانــي لــوزارة الصحــة لدعــم جهــود 
الــوزارة فــي مكافحــة كوفيــد -١9. وقــد ســاعدت هــذه المســاهمة الــوزارة فــي توفيــر المزيــد مــن جرعــات اللقــاح لألفــراد فــي ســلطنة 
ُعمــان، وكانــت جــزًءا مــن خطــة البنــك واســتراتيجية تعزيــز دوره فــي مجــال خدمــة المجتمــع والمســؤولية االجتماعيــة، وقــد بلــغ إجمالــي 

المبالــغ التــي ســاهم بهــا البنــك منــذ بدايــة الجائحــة ٢,٠٠٠,٠٠٠ ريــال ُعمانــي. 

٦.٤ البيئة

المنتجات الخضراء

فــي قطــاع البيئــة وتماشــًيا مــع اســتراتيجية الســلطنة للتكيــف مــع التغيــر المناخــي والحــد مــن آثــاره، يوفــر بنــك مســقط منتــج التمويــل 
األخضــر بالتعــاون مــع مؤسســة التمويــل الدوليــة، حيــث يشــجع الزبائــن ويقــدم لهــم التوعيــة بمــا يتعلــق بالممارســات المســتدامة وزيــادة 
توفيــر الطاقــة. ويمكــن للزبائــن تثبيــت األلــواح الشمســية علــى أســطح منازلهــم واســتخدام الطاقــة الشمســية لخدمــة متطلباتهــم مــن 

الطاقــة فــي المنــزل. 

المساحات الخضراء

افتتــح بنــك مســقط رســمًيا، وبالشــراكة مــع بلديــة مســقط، حديقــًة عامــة فــي منطقــة الخــوض. ويهــدف مشــروع الحديقــة إلــى تعزيــز 
الشــعور باالنتمــاء والتقديــر للبيئــة الخضــراء بيــن أفــراد المجتمــع، كمــا أنهــا تعــزز الشــعور باالنتمــاء والتقديــر تجــاه اإلشــراف البيئــي. الحديقــة 
الجديــدة هــي أكبــر حديقــٍة عامــة فــي منطقــة الخــوض، إذ تتجــاوز مســاحتها ١5,٠٠٠ م٢، وتضــم ملعًبــا يصلــح لممارســة رياضــاٍت متعــددة 

ومنطقــة ألعــاب لألطفــال ومســطحات خضــراء متعــددة األغــراض وصالــة ألعــاب رياضيــة فــي الهــواء الطلــق.
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٦.٥  االقتصاد

أكاديمية الوثبة

أطلــق بنــك مســقط فــي عــام ٢٠١4م أكاديميــة »الوثبــة« للشــركات الصغيــرة والمتوســطة والغــرض منهــا تدريــب رواد ورائــدات األعمــال 
وتمكينهــم مــن النهــوض بمشــروعاتهم تقديــًرا للــدور الحيــوي لقطــاع الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي مســيرة التنميــة االقتصاديــة 
بســلطنة ُعمــان. نظــًرا لمســاهمتها فــي تطبيــق خطــة رؤيــة ُعمــان ٢٠4٠، توســعت األكاديميــة لتنتشــر فــي عــدد أكبــر مــن المواقــع فــي 

ج حتــى اآلن مــن أكاديميــة »الوثبــة« أكثــر مــن ١7٠ مــن رواد أعمــال.  أنحــاء الســلطنة. تخــرَّ

٢0٢0٢0٢1النتائج

١734عدد المستفيدين 

االستثمار في السياحة )مسفاة العبريين(

ــا متزايــًدا فــي المســتقبل االقتصــادي للســلطنة، أعلــن البنــك رســمًيا عــن  ــه المزمــع نحــو إعطــاء القطــاع الســياحي دوًرا محوريًّ دعًمــا للتوجُّ
إنجــاز مشــروع إعــادة تأهيــل قريــة المســفاة القديمــة فــي مســفاة العبرييــن بواليــة الحمــراء بالشــراكة مــع وزارة التــراث والســياحة وشــركة 
المســفاة األهليــة. تضمــن المشــروع تطويــر المدخــل القديــم للقريــة ومركــز الــزوار ومطعــم ومخبــٍز وحــارة الشــواء. يبــرز هــذا المشــروع 
اســتراتيجية الســياحة الُعمانيــة القائمــة علــى نمــوذج التنميــة المســتدامة التــي تعــود بالنفــع علــى المجتمعــات المحليــة مــع الحفــاظ علــى 

البيئــة والتــراث الثقافــي. 
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نعمل على إثراء تجربة موظفينا

القيمة المضافة للموظفين
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٧.١. التنوع والشمول  
)1-405( )8-102( )3-103( )2-103( )1-103(

يعــد التنــوع أمــًرا مهًمــا للغايــة بالنســبة لبنــك مســقط، وقــد أصبــح جــزًءا ال يتجــزأ مــن كل جانــب مــن جوانــب أعمالــه التجاريــة إدراًكا مــن 
ــن  ــز المســاواة بي ــى تعزي ــك عل ــز البن ــا يرك ــة. كم ــٍة ومبتكــرة ومنتج ــة عمــٍل منفتح ــق بيئ ــة تخل ــك أن اآلراء ووجهــات النظــر المتنوع البن
الجنســين وإدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة، حيــث إننــا نؤمــن فــي منــح الجميــع فرًصــا متســاوية ودعًمــا مخصًصــا لتحقيــق إمكاناتهــم بغــض 

النظــر عــن جنســهم أو عقيدتهــم أو خلفيتهــم الثقافيــة. 

المساواة بين الجنسين 

يقــر بنــك مســقط بالــدور المهــم الــذي تلعبــه المــرأة فــي مجتمعنــا وفــي التنميــة االقتصاديــة للســلطنة، لذلــك فإننــا نســعى جاهديــن 
ــا وشــخصًيا. كمــا نــود اإلشــارة، أننــا نفخــر بــأن مــا نســبته 49% مــن القــوى العاملــة لدينــا هــي  لخلــق فــرص عمــل للمــرأة لتمكينهــا مهنًي

مــن اإلنــاث.  

٢019٢0٢0٢0٢1موظفو البنك

3,7453,7793,85٠العدد اإلجمالي للموظفين

49%49%48%الموظفات )%(

5١%5١%5٢%الموظفون )%(

٢019٢0٢0٢0٢1الموظفون الجدد

٢8٠١88٢65العدد اإلجمالي للموظفين الجدد

38%44%39%اإلناث )%( 

6٢%56%6١%الذكور )%(

٢019٢0٢0٢0٢1مناصب اإلدارة العليا

37333٠العدد اإلجمالي للموظفين في مناصب اإلدارة العليا

١٠%١٢% ١4%النساء في مناصب اإلدارة العليا )%(

9٠%88%86%الرجال في مناصب اإلدارة العليا )%(

األشخاص ذوي اإلعاقة 

تماشــًيا مــع رؤيــة الســلطنة، يســعى بنــك مســقط جاهــًدا لخلــق بيئــة شــاملة ورعايــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة حيــث يمكنهــم االســتفادة 
مــن إمكاناتهــم وعيــش حيــاة ُمرضيــة.

٢019٢0٢0٢0٢1موظفو البنك من ذوي اإلعاقة 

١٢١٢١١إجمالي عدد موظفي البنك من ذوي اإلعاقة )اإلناث والذكور معًا( 

١١١إجمالي عدد موظفات البنك من ذوي اإلعاقة

١١١١١٠إجمالي عدد موظفي البنك من ذوي اإلعاقة

مة للموظفين 0٧  القيمة المقدَّ
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التعمين 

تماشــيًا مــع التوجيهــات الحكوميــة، يســتثمر بنــك مســقط فــي تنميــة المواهــب الُعمانيــة مــن خــالل العديــد مــن المبــادرات التــي تركــز علــى 
جــذب وتطويــر المواهــب الرئيســية فــي البنــك. تنــدرج المبــادرات تحــت مظلــة إدارة المواهــب وتخطيــط التعاقــب الوظيفــي مثــل برنامــج 
الخريجيــن ذوي اإلمكانــات العاليــة، وبرامــج التطويــر اإلداري، والشــهادات المهنيــة والبعثــات الدراســية. يســتهدف البنــك المواهــب 
ــر جهــة توظيــف  ــأن نكــون أكب ــة ومعــارض التوظيــف. نحــن فخــورون ب ــة مــن خــالل التعــاون مــع الجامعــات ووزارة القــوى العامل المحلي

للمواهــب المحليــة مــع 95% مــن الموظفيــن لدينــا مــن الُعمانييــن.

٧.٢. مشاركة الموظفين ومزاياهم

استطالع الموارد البشرية “نبض”   

يقيــس اســتطالع المــوارد البشــرية »نبــض« كيــف يشــعر موظفــو بنــك مســقط، ومــدى رضاهــم عــن عملهــم، ومــدى شــعورهم بالــوالء 
لبنــك مســقط واالهتمــام بنمــاء أعمالــه وتقدمــه. إذ يعــدُّ رضاهــم مؤشــًرا مباشــًرا علــى قــوة العالقــة بيــن البنــك وموظفيــه.

٢019٢0٢0٢0٢1

ة 5/4.٠95/4.٠55/4.١6درجة الرضا الكليَّ

٢019٢0٢0٢0٢1الموظفون الُعمانيون 

3,7453,7793,85٠إجمالي عدد الموظفين 

95%95%95%نسبة الموظفين الُعمانيين

77%76%76%نسبة الموظفين الُعمانيين في اإلدارة التنفيذية 

٢019٢0٢0٢0٢1الموظفون األجانب  

37333٠عدد الجنسيات الموجودة في البنك  

5%5%5%نسبة الموظفين األجانب 

نجح بنك مسقط في تحقيق نسبة 100% من التعمين في العمليات التشغيلية 
في الفروع مع إعطاء األولوية للُعمانيين لتقلد المناصب اإلدارية العليا. 
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معدل بقاء الموظفين 
)1-401( )3-103( )2-103( )1-103(

مقيــاس آخــر يســتخدمه البنــك لقيــاس فعاليــة عمليــات موظفينــا ورضــا موظفينــا هــو معــدل بقــاء الموظفيــن لدينــا. حيــث إنــه باإلضافــة 
إلــى رضــا الموظفيــن، فــإن ضمــان بقــاء الموظفيــن لدينــا يســاعد البنــك علــى تحســين اإلنتاجيــة وتوفيــر التكاليف وجهــود تعييــن الموظفين 

الجــدد وتدريبهم. 

٢019٢0٢0٢0٢1معدل بقاء الموظفين حسب النوع

3.87%4.٢6%5.74%إجمالي معدل بقاء الموظفين 

١.77%٢.78%3.4٢%معدل بقاء الموظفين الذكور 

3.٢7%١.48%٢.3٢%معدل بقاء الموظفات 

36%53%48%معدل بقاء الموظفين الذين لديهم خبرة 5-١5 سنة 

االمتيازات للموظفين بدواٍم كامل
)3-401( )2-401(

يحق للموظفات ما مجموعه 
٥0 يوم إجازة أمومة بأجر كامل 

قبل الوالدة أو بعدها.

منح فترة إشعاٍر مسبق 
للموظفين مدتها شهرين على 

أقلِّ تقدير قبل تنفيذ التغييرات 
التشغيلية الكبيرة.

تغطية جميع الموظفين 
الُعمانيين تحت نظام الضمان 

االجتماعي للهيئة العامة 
 )PASI( للتأمينات االجتماعية

 والذي سيكون خاضًعا 
.PASI لقوانين

تقديم مزايا وتعويض نهاية 
الخدمة لجميع الموظفين 

المغتربين.

تغطية جميع الموظفين 
الفعليين حتى سن ٦0 عاًما 

بنظام التأمين الجماعي الخاص 
بنا ضد حاالت فقدان الحياة أو 

اإلعاقة.
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٧.٣. التعليم والتطوير 
)2-404( )1-404( )3-103( )2-103( )1-103(

أيام التدريب المكتملة 

تعتبــر تنميــة المــوارد البشــرية إحــدى أولويــات البنــك، وبالتالــي يســتثمر البنــك فــي تطويــر المهــارات والكفــاءات المطلوبــة التــي 
ســيحتاجها الموظفــون علــى المــدى الطويــل ليكونــوا أفضــل اســتعداًدا لالســتجابة للتطــورات المســتمرة فــي الســوق. عــالوة علــى ذلــك، 
فــإن ضمــان التطويــر المســتمر لموظفينــا يســاعد علــى تعزيــز اإلبــداع والنمــو الوظيفــي والرضــا الوظيفــي، ممــا يجعــل المؤسســة رائــدة 

ومعروفــة بيــن الشــباب بذلــك.  

٢019٢0٢0٢0٢1أيام التدريب

9.59  5.8٢ 5.98 إجمالي أيام التدريب لجميع الموظفين

55.69.44إجمالي أيام التدريب لجميع الموظفين الذكور

9.75 76إجمالي أيام التدريب لجميع الموظفات

أكاديمية جدارة  

ــز مهاراتهــم وكفاءاتهــم. يفخــر بنــك  ــرى لتعزي ــة كب ــه نولــي أهمي ــز النمــو، وعلي ــا هــم أهــم ركائ ــأن موظفين فــي بنــك مســقط، نؤمــن ب
ــه. ــة مواهــب موظفي ــك بهــدف تنمي ــي أنشــأها البن ــر والت ــم والتطوي ــة »جــدارة«، لريادتهــا فــي مجــال التعلي مســقط بأكاديمي

تقــدم أكاديميــة جــدارة برامــج متعــددة المســتويات للقيــادة والتطويــر المصرفــي الوظيفــي بالشــراكة مــع أفضــل كليــات إدارة األعمــال 
فــي فئتهــا مثــل Harvard و Insead Business Schools. فــي عــام ٢٠٢١م، شــارك أكثــر مــن ٢١5 موظًفــا فــي برامــج التطوير الوظيفي، 

وشــارك ١8 موظًفــا فــي برامــج التطويــر اإلداري.

e-Jadara
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٧.٤. إدارة المواهب 
)3-404(

يســتند نهــج تنميــة المواهــب إلــى نمــوذج التعّلــم 7٠ - ٢٠ - ١٠، حيــث يحــدث 7٠% مــن التعّلــم خــالل فتــرة العمــل والممارســة الفعليــة 
لمهــام األدوار المعنيــة، ويأتــي ٢٠% مــن التعّلــم مــن اآلخريــن، فــي حيــن أن ١٠% مــن التعّلــم مصــدره برامــج التدريــب ســواء فــي الفصــول 
الدراســية أو عبــر اإلنترنــت. يشــرف علــى إجــراء هــذه البرامــج القياديــة »األفضــل ضمــن فئتهــا« الكليــاُت العالميــة الرائــدة فــي إدارة 
ــة  ــم مجموعــة المواهــب إلــى ســتِة مســتوياٍت بنــاًء علــى الخبــرة والــدور الوظيفــي والدرجــة. كمــا أننــا نبتكــر برامــج تدريبيَّ األعمــال، وُتقسَّ

فريــدة يمكــن ربطهــا بالوحــدات التعليميــة للتعّلــم الذاتــي وعبــر اإلنترنــت.  

ــق بصــورٍة مســتمرة عمليــة قيــاٍس للمواهــب لرصــد التقــّدم المحــَرز وإعــداد تقاريــر عنــه فــي مجاَلــي التعّلــم أثنــاء العمــل ونتائــج  كمــا ُتطبَّ
ــر خــطُّ تعاقــٍب  ــز هــذا النهــج علــى إعــداد المواهــب الداخليــة لمــلء الوظائــف الشــاغرة مــن داخــل البنــك، وتطوي برنامــج التدريــب. ويرّك

وظيفــي قــوي.

إنجازات أكاديمية جدارة في عام ٢0٢١م

إطالق العديد من الشهادات الوظيفية وبرامج 
التطوير اإلداري.

تم تسجيل مشاركة متساوية من الموظفين 
والموظفات على منصة التعلم اإللكترونية وفي 

البرامج التعليمية المختلفة. 

ترقية نظام أوراكل لجعل عمليات أكاديمية جدارة 
إلكترونية وبالتالي تقليل األعمال الورقية بشكل 

كبير. 

إطالق أكاديمية تكنولوجيا المعلومات وإتمام أكثر 
من ٢٦ ورشة عمل حضرها أكثر من ٦٥0 مشارًكا.

استفاد ٦٧ موظًفا من برنامج المساعدة التعليمية 
في الكليات المحلية.

استفاد ٧ موظفين من المنح الدراسية في الخارج 
في مختلف الجامعات العالمية الكبرى. 

نظم فريق أكاديمية جدارة ورش عمل تدريبية في مختلف الموضوعات المتعلقة باالستدامة، 
 على سبيل المثال، تغير المناخ وإدارة الكربون، تدريب تكامل االستدامة، العائد االجتماعي

على االستثمار.



63تقرير االستدامة ٢٠٢١

إدارة األداء

إن عمليــة إدارة أداء البنــك هــي عمليــة شــفافة وفعالــة مصممــة لتحقيــق األهــداف المهنيــة لموظفينــا ومواءمتهــا مــع أهدافنــا 
التنظيميــة.

العالوات المكافآت
والمكافآت

ن مجاالت  ُتعيَّ
المسؤولية 

 KRAs الرئيسية
لجميع موظفي 

البنك

دورة تقييم 
نهاية العام مع 

التصنيفات

مراجعة مؤقتة 
وتتبع األداء

 التقييم
السنوي

 تعيين
األهداف

المراجعة نصف 
السنوية

إن وضع األهداف السنوية هي   •
أول مرحلة من مراحل إدارة األداء.

يجب على جميع الموظفين إدراج   •
أهدافهم السنوية في النظام.

يعمل نظام إدارة األداء، الذي   •
هه مجاالت المسؤولية  توجِّ

الرئيسية )KRA(، على مواءمة 
أنشطة ومهام جميع الموظفين 

باتجاه تحقيق األهداف 
االستراتيجية للبنك.

تحديد األهداف

سيتمكن كلُّ موظٍف في نهاية عملية 
إعداد األهداف قادًرا من:

• وصف ما هو متوقع منه إنجازه خالل 
العام.

• تحديد مساهمته في تحقيق األهداف.

• تحديد االحتياجات فيما يتعلق 
بالتطوير.

• معرفة متطلبات العمل لتحقيق 
هدفه الوظيفي.
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يقوم المسؤول على 
تقييم األداء بقياس أداء 

الموظف في مقابل 
نت له  األهداف التي ُعيِّ
وكفاءاته. يتم التقييم 

السنوي حسب الخطوات 
الموضحة:

تحديث اإلنجازات: 

يكمل الموظف إنجازاته 
خالل السنة مقابل مهامه 

الموضوعة.

تقييم المسؤول 
المباشر: 

يقوم المسؤول المباشر 
بتقييم أداء الموظف، 
ووضع تصنيف األداء، 

ويوصي بالترقية إذا كان 
الموظف مؤهاًل.

تقييم الُمراجع: 

يقوم مدير المسؤول 
المباشر بمراجعة األداء 

الشامل، ثم يوافق على 
التقييم.

٧.٥. الصحة والسالمة  
)3-103( ,)2-103( ,)1-103(

إن صحــة وســالمة موظفينــا موضــوع جوهــري للبنــك وقــد تــم التأكيــد عليــه بشــكل أكبــر خــالل فتــرة وبــاء كوفيــد-١9. نقــوم بتمكيــن 
موظفينــا ليعيشــوا حيــاة متوازنــة وصحيــة مــن خــالل التركيــز علــى ســبع ركائــز فــي هــذا المجــال وهــي: 

كمــا يعمــل البنــك علــى نشــر الوعــي الصحــي مــن خــالل الفعاليــات الصحيــة المنتظمــة التــي يتــم تنظيمهــا باالشــتراك مــع المؤسســات 
الرائــدة فــي ســلطنة ُعمــان. 
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التقييم السنوي
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الصحة والسالمة
)7-403( ,)6-403( ,)5-403( ,)4-403( ,)3-403( ,)2-403( ,)1-403(

النــاس هــم الركيــزة األساســية، وبالتالــي فــإن صحــة وســالمة موظفــي البنــك وزبائنــه ومورديــه/ شــركائه )وخاصــًة أثنــاء تواجدهــم فــي 
مبانيــه( لهــا أهميــة قصــوى.

تتوافــق سياســة الصحــة والســالمة والبيئــة الخاصــة بالبنــك مــع اإلرشــادات التنظيميــة وقــد تــم الموافقــة عليهــا مــن قبــل وزارة القــوى 
العاملــة. نحــن نضمــن الفحــص المنتظــم ألنظمــة الكشــف عــن الحرائــق فــي جميــع مرافقنــا وفروعنــا، وإجــراء تدريبــات اإلخــالء فــي حــاالت 
الطــوارئ، وتدريــب مجموعــة مــن الموظفيــن علــى كيفيــة التعامــل مــع الحرائــق الصغيــرة، وتركيــب نظــام المراقبــة داخــل الســيارة  فــي 

جميــع مركبــات البنــك حتــى يلتــزم الموظفــون بالقواعــد المروريــة أثنــاء القيــادة.  

يتم تقديم التدريب اإللزامي للموظفين الجدد أثناء األسبوع التعريفي 

تدريب اإلخالء في حاالت الطوارئ  تدريب أعضاء فريق اإلخالء للمكتب الرئيسي
وكل فرع من فروع بنك مسقط

لتعزيــز ســالمة موظفينــا، قــدم البنــك نظاًمــا لإلبــالغ عــن الحــوادث حيــث يمكــن لجميــع الموظفيــن اإلبــالغ عــن أي حــادث/ ظــروف غيــر 
آمنــة والتــي يتــم اتخــاذ إجــراءات بشــأنها علــى الفــور مــن قبــل دائــرة الصحــة والســالمة. 

اإلجراءات المتبعة خالل جائحة كوفيد-١9

خــالل جائحــة كوفيــد-١9، اتخــذ البنــك إجــراءات صارمــة لضمــان عــدم المســاس بصحــة وســالمة موظفيــه وزبائنــه، حيــث اتبــع البنــك جميــع 
اإلرشــادات والتوجيهــات الصــادرة عــن الســلطات المحليــة واتبــع أفضــل الممارســات العالميــة الصــادرة عــن منظمــة الصحــة العالميــة 

لمنــع انتشــار الفيــروس. وفــي حــال تــم الكشــف عــن حالــة إيجابيــة فــي البنــك، يتــم تعقيــم المــكان.  
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نبني إرًثا صديًقا للبيئة

إدارة البصمة البيئية
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0٨.  إدارة البصمة البيئية

٨.١. استهالك الطاقة 
)4-302( ,)3-302( ,)1-302( ,)3-103( ,)2-103( ,)1-103(

الكهرباء

يقــوم البنــك بتعزيــز عــادات االســتهالك الجيــدة لــدى الموظفيــن لتقليــل اســتخدامهم للكهربــاء. ويحــرص فريــق إدارة المرافــق علــى إيقــاف 
تشــغيل األجهــزة الكهربائيــة عنــد عــدم اســتخدامها أو عــدم ضــرورة تشــغيلها.   

٢019٢0٢0٢0٢1

١١,68٠١١,747١٢,356استهالك الكهرباء )ميغاواط ساعة(

استهالك الوقود 

٢019٢0٢0٢0٢1

١,3٠4,٢8٠88,66693,658استهالك الوقود للمركبات المملوكة للبنك أو التي استأجرها )باللتر(

9٠36,845١,١٢6استهالك البنزين للمركبات المملوكة للبنك أو التي استأجرها ) باللتر(

٨.٢. استهالك المياه
)5-303( )3-103( )2-103( )1-103(

بعــد الزيــادة الملحوظــة فــي اســتهالك البنــك للميــاه فــي عــام ٢٠٢٠، بســبب وبــاء كوفيــد-١9 والتنظيــف المســتمر للمرافــق، نجــح البنــك 
فــي خفــض اســتهالكه للميــاه بنســبة 6% فــي عــام ٢٠٢١.   

٢019٢0٢0٢0٢1

٢٠,64٢,٠٠٠٢3,643,٠٠٠٢٢,٢56,٠٠٠استهالك المياه في المرافق )لتر(

٨.٣. إدارة النفايات 
)5-306( )3-306( )2-306( )1-306( )3-103( )2-103( )1-103(

لتقليــل النفايــات، يســتثمر البنــك فــي أصــول عاليــة الجــودة مــع أقصــى عمــر افتراضــي لتجنــب اســتبدال الجهــاز بشــكل متكــرر، باإلضافــة 
إلــى ذلــك، فــي حالــة تعطــل أحــد األصــول، يعمــل البنــك علــى إصالحــه بــداًل مــن اســتبداله مباشــرة. كمــا يتعــاون البنــك مــع شــركة »بيئــة«، 

وهــي شــركة ُعمانيــة للخدمــات البيئيــة التــي تســاهم فــي إعــادة تدويــر النفايــات اإللكترونيــة بطريقــة فعالــة ومســتدامة.

٢019٢0٢0٢0٢1

53,8٠٠55,9١١١38,4٠٠األوراق المعاد تدويرها )كجم(

5٠,٠٠٠5,43٠٢١,95٠النفايات اإللكترونية المعاد تدويرها )كجم(

6,58٠6,٢٠٢5,7٢6النفايات العامة التي تم إرسالها للمكب
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٨.٤. انبعاثات الغازات الدفيئة   
)5-305( )4-305( )2-305( )1-305( )3-103( )2-103( )1-103(

٢019٢0٢0٢0٢1

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

3,٢٢٢.53٢,4١7.33٢34.١9

النطاق ٢: االنبعاثات غير المباشرة
)tCO2e( استهالك الكهرباء

١٠,954١٠,١56١١,588

١4,١76.53١٢,573.33١١,8٢٢.١9إجمالي االنبعاثات 

تم تحديث أرقام االنبعاثات للنطاق ٢ من التقارير السابقة بسبب التغيير في معامالت االنبعاث المستخدمة  *

النطــاق ١ يتــم اشــتقاق االنبعاثــات مــن جميــع االســتهالك المباشــر للطاقــة، مــع حســاب معامــالت االنبعــاث بنــاًء علــى إرشــادات الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ لعــام ٢٠٠6 لقوائــم الجــرد   *
الوطنيــة لغــازات االحتبــاس الحــراري.

النطــاق ٢ يتــم اشــتقاق االنبعاثــات مــن جميــع اســتهالك الطاقــة المشــتراة ، مــع معامــالت االنبعــاث الخاصــة بالبلــد المســتمدة مــن وكالــة الطاقــة الدوليــة لقاعــدة بيانــات الكهربــاء الخاصــة بالبلــد /   *
اإلقليــم.
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نعمل بمستوى عاٍل من الشفافية

فهرس المحتويات للمبادرة العالمية إلعداد التقارير
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مبادرة العالمية إلعداد التقارير

)GRI( أرقام الصفحات والمالحظات اإلفصاحمعيار

GRI 101: األساس ٢016

GRI 10٢:  إفصاحات عامة ٢016

الملف المؤسسي 

١٢اسم المؤسسة١٠٢-١

١٠٢-٢
األنشطة والعالمات التجارية والمنتجات 

والخدمات
١٢

١٢موقع المقر الرئيسي١٠٢-3

١٢موقع العمليات التشغيلية١٠٢-4

١3الملكية والشكل القانوني١٠٢-5

مة١٠٢-6 ١٢األسواق المخدَّ

١٢حجم المؤسسة١٠٢-7

58معلومات حول الموظفين وغيرهم من العاملين١٠٢-8

سلسلة التوريد١٠٢-9
كمؤسسة مالية تعتمد احتياجات 

مصادرنا على مقدمي الخدمات 
مثل خدمات األمن 

١٠٢-١٠
التغييرات المهمة في المؤسسة وفي سلسلة 

التوريد 
ال توجد تغييرات 

المبدأ أو النهج االحترازي١٠٢-١١
للحصول على هذه المعلومات، 
يرجى الرجوع إلى تقريرنا السنوي

١٢المبادرات الخارجية١٠٢-١٢

١٢العضويات واالرتباطات ١٠٢-١3

االستراتيجية 

5بيان المسؤولين وصناع القرار١٠٢-١4

أهم التأثيرات والمخاطر والفرص١٠٢-١5
للحصول على هذه المعلومات، 
يرجى الرجوع إلى تقريرنا السنوي

 فهرس المحتويات 
للمبادرة العالمية إلعداد التقارير

التابــع لمبــادرة التقاريــر  العالميــة  بالنســبة لخدمــة فهــرس المحتــوى 
)GRI(، راجعــت خدمــات مبــادرة التقاريــر العالميــة مؤشــر المحتــوى التابــع 
لهــا والمعــروض بوضــوح  وعليــه فــإن المراجــع لجميــع عمليــات اإلفصــاح 
المدرجــة تتماشــى مــع األقســام المذكــورة ضمــن التقريــر. تــم تنفيــذ 

ــر. ــة مــن التقري ــى النســخة اإلنجليزي الخدمــة عل

https://www.bankmuscat.com/ar/investorrelations/AnnualReports/Annual_Report_Ara_2021.pdf
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فهرس المحتويات للمبادرة العالمية إلعداد التقارير )تابع(

GRI 10٢:  إفصاحات عامة ٢016

األخالقيات والنزاهة

١٢القيم والمبادئ والمعايير وقواعد السلوك١٠٢-١6

١7-١٠٢
آليات النصح واإلرشاد والشؤون المثيرة للقلق 

بالنسبة لألخالقيات
للحصول على هذه المعلومات، 
يرجى الرجوع إلى تقريرنا السنوي

الحوكمة

33هيكل الحوكمة١٠٢-١8

تفويض السلطات١٠٢-١9

للحصول على هذه المعلومات، 
يرجى الرجوع إلى تقريرنا السنوي

١٠٢-٢٠
مسؤولية المستوى التنفيذي بالنسبة للمواضيع 

االقتصادية والبيئية واالجتماعية

١٠٢-٢١
استشارة المعنيين بمصالح البنك في المواضيع 

االقتصادية والبيئية واالجتماعية

تشكيلة أعلى هيئة حوكمة ولجانها١٠٢-٢٢

رئيس أعلى هيئة حوكمة١٠٢-٢3

ترشيح واختيار أعلى هيئة حوكمة١٠٢-٢4

تضارب المصالح١٠٢-٢5

٢6-١٠٢
دور أعلى هيئة حوكمة في وضع الهدف والقيم 

ة واالستراتيجيَّ

٢7-١٠٢ المعرفة الجماعية ألعلى هيئة حوكمة١٠٢-٢7

٢8-١٠٢ تقييم أداء أعلى هيئة حوكمة١٠٢-٢8

٢9-١٠٢
٢9-١٠٢ تحديد اآلثار االقتصادية والبيئية 

واالجتماعية والتعامل معها

3٠-١٠٢ فاعلّية العمليات الخاصة بإدارة المخاطر ١٠٢-3٠

3١٠٢-١
3١-١٠٢ مراجعة المواضيع االقتصادية والبيئية 

واالجتماعية

3١٠٢-٢
3٢-١٠٢ دور أعلى هيئة حوكمة في تقرير 

االستدامة 

33-١٠٢
33-١٠٢ اإلبالغ عن الشؤون الهامة المثيرة 

للقلق

34-١٠٢
34-١٠٢  طبيعة ومجموع  الشؤون الهامة 

المثيرة للقلق 

https://www.bankmuscat.com/ar/investorrelations/AnnualReports/Annual_Report_Ara_2021.pdf
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GRI 10٢:  إفصاحات عامة ٢016

الحوكمة

سياسات المكافآت ١٠٢-35

للحصول على هذه المعلومات، 
يرجى الرجوع إلى تقريرنا السنوي

عملية تحديد المكافآت ١٠٢-36

مشاركة المعنيين بمصالح البنك في المكافآت ١٠٢-37

نسبة التعويض اإلجمالي السنوي ١٠٢-38

زيادة في نسبة التعويض اإلجمالي السنوي ١٠٢-39

إشراك المعنيين بمصالح 
البنك

٢٠قائمة بمجموعات المعنيين بمصالح البنك١٠٢-4٠

اتفاقيات المفاوضة الجماعية١٠٢-4١
المفاوضة الجماعية غير مسموح 

بها ضمن سلطنة ُعمان

٢٠تحديد المعنيين بمصالح البنك واختيارهم١٠٢-4٢

٢٠نهج إشراك المعنيين بمصالح البنك١٠٢-43

44-١٠٢
أهم المواضيع والشؤون المثيرة للقلق 

المطروحة
٢٠

إعداد التقارير

45-١٠٢
الكيانات المشمولة في البيانات المالية 

الموحدة
للحصول على هذه المعلومات، 
يرجى الرجوع إلى تقريرنا السنوي

8تحديد محتوى التقارير ونطاق البنود١٠٢-46

8قائمة البنود ذات األهمية١٠٢-47

8إعادة صياغة المعلومات ١٠٢-48

8تغييرات في إعداد التقارير١٠٢-49

8فترة إعداد وتقديم التقارير١٠٢-5٠

8تاريخ التقرير األحدث١٠٢-5١

8دورة إعداد التقارير١٠٢-5٢

8جهة االتصال لألسئلة المتعلقة بالتقارير١٠٢-53

54-١٠٢GRI 8مطالبات بإعداد التقارير وفًقا لمعايير

55-١٠٢
فهرس محتوى المبادرة العالمية إلعداد التقارير 

GRI
7٢

8الضمان الخارجي١٠٢-56

فهرس المحتويات للمبادرة العالمية إلعداد التقارير )تابع(
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البنود ذات األهمية

GRI ٢00 سلسلة المعيار االقتصادي

األداء االقتصادي

 :103 GRI 
النهج اإلداري ٢016

١6شرح للبند الهام ونطاقه١٠3-١

٢١6-١٠3 النهج اإلداري ومكوناته ١٠3-٢

3١6-١٠3 تقييم النهج اإلداري١٠3-3

: ٢01 GRI 
األداء االقتصادي ٢016

٢٠١-١
القيمة االقتصادية المباشرة التي تم توليدها 

وتوزيعها
١6

مساعدة مالية مقدمة من الحكومة٢٠١-4
لم يتلقى بنك مسقط مساعدة 

مالية من الحكومة

الممارسات الخاصة بالشراء

 :103 GRI 
النهج اإلداري ٢016

١٢7-١٠3 شرح للبند الهام ونطاقه١٠3-١

٢٢7-١٠3 النهج اإلداري ومكوناته ١٠3-٢

3٢7-١٠3 تقييم النهج اإلداري١٠3-3

: ٢04 GRI 
ممارسات الشراء ٢016

١٢7-٢٠4 نسبة اإلنفاق على الموردين المحليين٢٠4-١

مكافحة الفساد

 :103 GRI 
النهج اإلداري ٢016

شرح للبند الهام ونطاقه١٠3-١

للحصول على هذه المعلومات، 
يرجى الرجوع إلى تقريرنا السنوي

النهج اإلداري ومكوناته ١٠3-٢

3-١٠3 تقييم النهج اإلداري١٠3-3

: ٢05 GRI 
مكافحة الفساد ٢016

٢٠-١5
عمليات جرى تقييمها بالنسبة للمخاطر المرتبطة 

بالفساد

لم يتم تسجيل أي حوادث فساد 
خالل الفترة المشمولة بالتقرير 

٢٠-٢5
التواصل والتدريب بشأن السياسات واإلجراءات 

الخاصة بمكافحة الفساد

حوادث الفساد المؤكدة واإلجراءات المتخذة  ٢٠5-3

فهرس المحتويات للمبادرة العالمية إلعداد التقارير )تابع(

https://www.bankmuscat.com/ar/investorrelations/AnnualReports/Annual_Report_Ara_2021.pdf
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GRI 300  سلسلة المعايير البيئية

الطاقة

 :103 GRI 
النهج اإلداري ٢016

شرح للبند الهام ونطاقه١٠3-١

حافظ البنك على مبادرته 
LED الستبدال المصابيح بأضواء

النهج اإلداري ومكوناته ١٠3-٢

تقييم النهج اإلداري١٠3-3

: 30٢ GRI 
الطاقة  ٢016

68استهالك الطاقة في المؤسسة3٠٢-١

خفض استهالك الطاقة3٠٢-٢
ال يحتسب البنك حاليا استهالك 

الطاقة خارج المؤسسة 

68كثافة الطاقة 3-3٠٢

68تقليل استهالك الطاقة 4-3٠٢

المياه

 :103 GRI 
النهج اإلداري ٢016

68شرح للبند الهام ونطاقه١٠3-١

68النهج اإلداري ومكوناته ١٠3-٢

68تقييم النهج اإلداري١٠3-3

:303 GRI 
المياه  ٢016

68التفاعل مع المياه كمصدر مشترك 3٠3-١

68إدارة التأثيرات المتعلقة بتصريف المياه 3٠3-٢

68استهالك المياه5-3٠3

االنبعاثات

 :103 GRI 
النهج اإلداري ٢016

69شرح للبند الهام ونطاقه١٠3-١

69النهج اإلداري ومكوناته ١٠3-٢

69تقييم النهج اإلداري١٠3-3

: 305 GRI 
االنبعاثات  ٢016

69انبعاثات غازات الدفيئة المباشرة )النطاق ١(3٠5-١

٢-3٠5
انبعاثات غازات الدفيئة غير المباشرة المرتبطة 

بالطاقة )النطاق ٢(
69

3-3٠5
 انبعاثات غازات الدفيئة األخرى غير المباشرة

) النطاق 3(
ال يقوم البنك حاليا باحتساب 

انبعاثات النطاق 3

69كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة 4-3٠5

69التقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة 5-3٠5

فهرس المحتويات للمبادرة العالمية إلعداد التقارير )تابع(



77تقرير االستدامة ٢٠٢١

GRI 300  سلسلة المعايير البيئية

 :103 GRI 
النهج اإلداري ٢016

68شرح للبند الهام ونطاقه١٠3-١

68النهج اإلداري ومكوناته ١٠3-٢

68تقييم النهج اإلداري١٠3-3

: 306 GRI 
المخلفات السائلة والنفايات  

٢016

68النفايات حسب النوع وطريقة التخلص منها3٠6-١

68إدارة التأثيرات المهمة المتعلقة بالنفايات3٠6-٢

68النفايات المولدة 3-3٠6

68النفايات الموجهة للتخلص منها 5-3٠6

GRI 103: النهج اإلداري  ٢016

شرح البند العام ونطاقه١٠3-١

لم يتم تسجيل أي حوادث عدم 
امتثال للقوانين واألنظمة البيئية 

خالل الفترة المشمولة بالتقرير 

النهج اإلداري ومكوناته ١٠3-٢

تقييم النهج االداري ١٠3-3

GRI 307: االمتثال البيئي  
٢016

عدم االمتثال للقوانين واألنظمة البيئية 3٠7-١

GRI 103: النهج اإلداري  ٢016

٢7شرح للبند الهام ونطاقه ١٠3-١

٢7النهج اإلداري ومكوناته ١٠3-٢

٢7تقييم النهج اإلداري ١٠3-3

GRI 308: التقييم البيئي 
للمورد  ٢016

٢-3٠8
التأثير البيئي السلبي في سلسلة التوريد 

واإلجراءات المتخذة 
٢7

فهرس المحتويات للمبادرة العالمية إلعداد التقارير )تابع(
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GRI 400 سلسلة المعايير االجتماعية 

التوظيف

 :103 GRI 
النهج اإلداري ٢016

6٠شرح للبند الهام ونطاقه١٠3-١

6٠النهج اإلداري ومكوناته ١٠3-٢

6٠تقييم النهج اإلداري١٠3-3

: 401 GRI 
التوظيف ٢016

6٠التعيينات الجديدة ومعدل دوران الموظفين4٠١-١

٢-4٠١
 المزايا المقدمة لموظفي الدوام الكامل التي
ال تقدم لموظفي الدوام الجزئي أو المؤقتين

6٠

6٠إجازة أمومة3-4٠١

العالقات بين العمال واإلدارة

 :103 GRI 
النهج اإلداري ٢016

شرح للبند الهام ونطاقه١٠3-١

الفترة المعتبرة في بنك مسقط 
شهران 

النهج اإلداري ومكوناته ١٠3-٢

تقييم النهج اإلداري١٠3-3

: 40٢ GRI 
العالقات بين العمال واإلدارة

١-4٠٢
الحد األدنى من فترات اإلخطار بشأن التغيرات 

التشغيلية

الصحة والسالمة المهنية

 :103 GRI 
النهج اإلداري ٢016

64شرح للبند الهام ونطاقه١٠3-١

64النهج اإلداري ومكوناته ١٠3-٢

64تقييم النهج اإلداري١٠3-3

: 403 GRI 
الصحة والسالمة المهنية 

٢018

65نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية 4٠3-١

٢-4٠3
أنواع اإلصابات المهنية ومعدالت اإلصابة 

واألمراض المهنية واأليام المهدورة والتغيب 
عن العمل وعدد اإلصابات المرتبطة بالعمل

65

65خدمات الصحة المهنية 3-4٠3

4-4٠3
مشاركة العمال واستشارتهم وتواصلهم بشأن 

الصحة والسالمة المهنية 
65

فهرس المحتويات للمبادرة العالمية إلعداد التقارير )تابع(
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GRI 400 سلسلة المعايير االجتماعية 

: 403 GRI 
الصحة والسالمة المهنية 

٢018

65تدريب العاملين على الصحة والسالمة 5-4٠3

65تعزيز صحة العمال6-4٠3

7-4٠3
الوقاية والتخفيف من آثار الصحة والسالمة 
المهنية المرتبطة مباشرة بعالقات العمل 

65

8-4٠3
العمال الذين يشملهم نظام إدارة الصحة 

والسالمة المهنية 
جميع الموظفين يشملهم 

التأمين 

إصابات العمل 9-4٠3
لم يتم تسجيل أي إصابات خالل 

الفترة المشمولة بالتقرير 

األمراض المرتبطة بالعمل 4٠3-١٠
لم يتم تسجيل أي حاالت اعتالل 

صحية مرتبطة بالعمل خالل 
الفترة المشمولة بالتقرير 

التدريب والتعليم

 :103 GRI 
النهج اإلداري ٢016

6١شرح للبند الهام ونطاقه١٠3-١

6١النهج اإلداري ومكوناته ١٠3-٢

6١تقييم النهج اإلداري١٠3-3

: 404 GRI 
التدريب والتعليم ٢016

6١متوسط ساعات التدريب في السنة لكل موظف4٠4-١

٢-4٠4
برامج تطوير مهارات الموظفين وبرامج 

المساعدة على االنتقال
6١

3-4٠4
النسبة المئوية للموظفين الذين يتلقون 

مراجعات منتظمة لألداء والتطوير الوظيفي 
6٢

 :103 GRI 
النهج اإلداري ٢016

58شرح للبند الهام ونطاقه١٠3-١

58النهج اإلداري ومكوناته ١٠3-٢

58تقييم النهج اإلداري١٠3-3

: 405 GRI 
التنوع وتكافؤ الفرص ٢016

58التنوع في هيئات الحوكمة وفي الموظفين4٠5-١

فهرس المحتويات للمبادرة العالمية إلعداد التقارير )تابع(
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GRI 400 سلسلة المعايير االجتماعية 

عمالة األطفال

 :103 GRI 
النهج اإلداري ٢016

شرح للبند الهام ونطاقه١٠3-١
يروج بنك مسقط لثقافة شاملة 
ومتساوية في مكان العمل مع 
أنظمة مساءلة صارمة في حالة 
انتهاك قواعد السلوك الخاصة 

بالبنك. لم تسجل أي حوادث 
تمييز خالل الفترة المشمولة 

بالتقرير 

النهج اإلداري ومكوناته ١٠3-٢

تقييم النهج اإلداري١٠3-3

حوادث التمييز  واإلجراءات التصحيحية المتخذة 4٠6-GRI١ 406: عدم التمييز  ٢016

عمالة األطفال

GRI 103: النهج اإلداري  ٢016

شرح البند الهام ونطاقه ١٠3-١

ال أحد من موردي بنك مسقط 
معرض لحوادث عمالة األطفال 

النهج اإلداري ومكوناته١٠3-٢

التقييم اإلداري ١٠3-3

GRI 408: عمالة األطفال 
٢016

١-4٠8
العمليات والموردون المعرضون لمخاطر كبرى 

في حوادث عمالة األطفال 

GRI 103: النهج اإلداري  ٢016

شرح البند اإلداري ونطاقه ١٠3-١

ال يوجد أي من موردي بنك 
مسقط معرض لمخاطر حوادث 

العمالة القسرية أو اإلجبارية 
النهج اإلداري ومكوناته١٠3-٢

تقييم النهج اإلداري ١٠3-3

GRI 409: العمالة القسرية أو 
اإلجبارية  ٢016

١-4٠9
العلمليات والموردون المعرضون لمخاطر كبرى 

في حوادث العمالة القسرية أو اإلجبارية 

GRI 103: النهج اإلداري  ٢016

شرح البند اإلداري ونطاقه ١٠3-١

ال يتم تعريف األشخاص في بنك 
مسقط على أنهم من السكان 

األصليين 

النهج اإلداري ومكوناته١٠3-٢

تقييم النهج االداري ١٠3-3

GRI 411: حقوق السكان 
األصليين  ٢016

حوادث انتهاك حقوق السكان األصليين 4١١-١

فهرس المحتويات للمبادرة العالمية إلعداد التقارير )تابع(
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GRI 400 سلسلة المعايير االجتماعية 

المجتمعات المحلية

 :103 GRI 
النهج اإلداري ٢016

١5٠-١٠3 شرح للبند الهام ونطاقه١٠3-١

٢5٠-١٠3 النهج اإلداري ومكوناته ١٠3-٢

35٠-١٠3 تقييم النهج اإلداري١٠3-3

: 413 GRI 
المجتمعات المحلية ٢016

١-4١3
العمليات التي تتضمن إشراك المجتمعات 

المحلية، وتقييمات لألثر، وبرامج تطوير
5٠

٢-4١3
عمليات ذات تأثير سلبي كبير ومحتمل على 

المجتمعات المحلية 

ال يساهم بنك مسقط بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة في أي 
عمليات قد ينتج عنها تأثيرات 

سلبية على المجتمعات المحلية 

التقييم االجتماعي للموردين 

 :103 GRI 
النهج اإلداري ٢016

٢7شرح للبند الهام ونطاقه١٠3-١

٢7النهج اإلداري ومكوناته ١٠3-٢

٢7تقييم النهج اإلداري١٠3-3

: 414 GRI 
التقييم اإلجتماعي للموردين 

٢016

١-4١4
الموردون الجدد الذين تم فحصهم حسب 

المعايير االجتماعية 
٢7

٢-4١4
 اآلثار االجتماعية السلبية في سلسلة التوريد

واإلجراءات المتخذة 
٢7

صحة وسالمة الزبائن 

 :103 GRI 
النهج اإلداري ٢016

شرح للبند الهام ونطاقه١٠3-١

لم تسجل حوادث عدم امتثال 
متعلقة بتأثيرات الصحة 

والسالمة للمنتجات والخدمات 
خالل الفترة المشمولة بالتقرير 

النهج اإلداري ومكوناته ١٠3-٢

تقييم النهج اإلداري١٠3-3

: 416 GRI 
صحة وسالمة الزبائن  ٢016

٢-4١6
حاالت عدم االمتثال المتعلقة بتأثيرات الصحة 

والسالمة للمنتجات والخدمات

فهرس المحتويات للمبادرة العالمية إلعداد التقارير )تابع(
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GRI 400 سلسلة المعايير االجتماعية 

التسويق والملصقات التعريفية

 :103 GRI 
النهج اإلداري ٢016

36شرح للبند الهام ونطاقه١٠3-١

36النهج اإلداري ومكوناته ١٠3-٢

36تقييم النهج اإلداري١٠3-3

: 417 GRI 
التسويق والملصقات 

التعريفية ٢016

١-4١7
متطلبات معلومات المنتج والخدمة ووضع 

العالمات 
36

٢-4١7
حوادث عدم امتثال تتعلق بالمعلومات عن 

المنتجات والخدمات وتوصيفها

لم تسجل حوادث عدم امتثال 
تتعلق بالمعلومات عن المنتجات 

والخدمات وتوصيفها خالل 
الفترة المشمولة بالتقرير 

3-4١7
حوادث عدم امتثال تتعلق باالتصاالت الخاصة 

بالتسويق

لم تسجل حوادث عدم امتثال 
تتعلق باالتصاالت الخاصة 

بالتسويق خالل الفترة المشمولة 
بالتقرير 

خصوصية العميل

 :103 GRI 
النهج اإلداري ٢016

45شرح للبند الهام ونطاقه١٠3-١

45النهج اإلداري ومكوناته ١٠3-٢

45تقييم النهج اإلداري١٠3-3

: 418 GRI 
خصوصية العميل ٢016

١-4١8
شكاوى مثبتة تتعلق بانتهاكات خصوصية الزبائن 

وضياع بيانات الزبائن 
45

االمتثال االجتماعي واالقتصادي 

 :103 GRI 
النهج اإلداري ٢016

شرح للبند الهام ونطاقه١٠3-١

لم تسجل حوادث عدم امتثال 
للقوانين واللوائح في المجال 
االجتماعي واالقتصادي خالل 

الفترة المشمولة بالتقرير 

النهج اإلداري ومكوناته ١٠3-٢

تقييم النهج اإلداري١٠3-3

GRI419:االمتثال االجتماعي 
االقتصادي   

١-4١9
عدم االمتثال للقوانين واللوائح في المجال 

االجتماعي واالقتصادي  

فهرس المحتويات للمبادرة العالمية إلعداد التقارير )تابع(
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